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Tipy, další poznámky a doporučení

 L Tento symbol upozorňuje uživatele na tipy, poznámky a 
doporučení vedoucí k efektivnějšímu používání spotřebiče.

Další symboly

Instrukce k provedení určitého úkonu se skládají z dílčích kroků. 
Jednotlivé kroky provádějte vždy po jednom a v uvedeném pořadí.

Struktura instrukcí:

 Â Symbol označující dílčí krok k provedení určitého úkonu.

V případě potřeby budou uvedeny podrobnosti ohledně důsledku 
provedeného úkonu.

Související dokumentace

Pro bezpečné a korektní použití spotřebiče nahlédněte také 
do dalších technických dokumentů vztahujících se k používání 
spotřebiče. Patří mezi ně např. dodací list, ale také platné 
standardy a místní zákony.

Uložení dokumentace

Návod k obsluze a další související dokumenty uchovávejte v 
dosahu spotřebiče.

Určení spotřebiče

Tento spotřebič je určen pro skladování zmrzliny a dalších, již 
zmrazených potravin.
Spotřebič je navržen pro použití v uzavřených prostorách.
Všechny ostatní druhy použití jsou nepřípustné.

Možné zneužití

Spotřebič za žádných okolností nepoužívejte k následujícím 
účelům:

• Skladování a chlazení léčiv, krevní plazmy, laboratorních 
přípravků nebo podobných medicínských materiálů a výrobků 
dle popisu ve směrnici o medicínských zařízeních 2007/47/EC.

• Použití v potenciálně výbušném prostředí
• Použití ve venkovním prostředí nebo v místech, kde by byl 

vystaven stříkající vodě či vlhkosti.

Nesprávné použití spotřebiče může vést k poškození nebo 
znečištění uskladněných věcí.

Bezpečnostní instrukce

Nebezpečí pro uživatele

 Â Udržujte návod k obsluze poblíž spotřebiče.
 Â Předejte návod k obsluze případným dalším 
majitelům spotřebiče.

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

 Â Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič nejeví 
známky poškození. 

 Â Pokud ano, kontaktujte dodavatele. 
Nepřipojujte spotřebič do elektrické zásuvky.

 Â Vyvarujte se dlouhodobého kontaktu pokožky 
s chladnými povrchy nebo chlazenými / 
mraženými potravinami. Pokud je to nezbytné, 
chraňte se např. rukavicemi.

 Â Spotřebič nepoužívejte v potenciálně 
výbušném prostředí.

 Â Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s 
otevřeným ohněm nebo se zápalnými zdroji.

Obsah tohoto návodu k obsluze
Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace ohledně 
provozu a ovládání spotřebiče.

Součástí návodu k obsluze jsou následující kapitoly:

• Popis spotřebiče

• Uvedení do provozu

• Provoz

• Vypnutí spotřebiče

• Závady a jejich řešení

• Odmrazení

• Čištění

• Technické údaje

• Skladování spotřebiče

• Likvidace

• Prohlášení o shodě

Návod k obsluze si pečlivě přečtěte. Nepoužívejte spotřebič, aniž 
byste se seznámili se způsobem jeho ovládání a provozu.

Struktura návodu k obsluze

Varovné hlášky a symboly
Varovné hlášky a symboly mají následující strukturu:

  VÝSTRAŽNÉ 
SLOVO

Původ nebezpečí.
Následky neuposlechnutí varovné 
hlášky.

 BÚkon, díky kterému můžete 
nebezpečí předcházet.

Pořadí varovných hlášek
Varovné hlášky jsou uspořádány podle závažnosti nebezpečí, 
které daná situace představuje:

  NEBEZPEČÍ! upozorňuje na situaci přinášející 
bezprostřední nebezpečí. Pokud 
toto nebezpečí nebude odvráceno, 
následkem může být smrt nebo vážné 
zranění.

  UPOZORNĚNÍ! upozorňuje na nebezpečnou situaci. 
Pokud toto nebezpečí nebude 
odvráceno, následkem může být smrt 
nebo vážné zranění.

  VAROVÁNÍ! upozorňuje na nebezpečnou situaci. 
Pokud toto nebezpečí nebude 
odvráceno, následkem může být lehké 
nebo středně těžké zranění.

POZNÁMKA upozorňuje na nebezpečnou situaci. 
Pokud toto nebezpečí nebude 
odvráceno, následkem mohou být 
hmotné škody.

upozorňuje na přítomnost 
nebezpečných, hořlavých látek.



3

CZ

 Â Nepoužívejte k odmrazování elektrická topná 
zařízení, parní čističe, otevřený oheň nebo 
spreje.

 Â Neodstraňujte led pomocí ostrých předmětů.
 Â Ujistěte se, že během přepravy nebo čištění 
nedošlo k poškození chladicího okruhu.

 Â Pokud dojde k úniku chladicí směsi, odstraňte 
veškeré nekryté hořlavé materiály v blízkosti, 
odpojte spotřebič ze sítě a místnost dobře 
vyvětrejte.

   Nesprávná manipulace s hořlavými 
chladicími médii

 Â Ujistěte se, že chladicí okruh není poškozen.
 Â Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s 
otevřeným ohněm nebo se zápalnými zdroji.

 Â Ve vnitřním prostoru přístroje nepoužívejte 
žádné elektronické zařízení (například parní 
čističe, ohřívače, stroje na led atd.).

Pokud dojde k úniku chladicí směsi:

 Â odstraňte veškeré nekryté hořlavé materiály 
v blízkosti.

 Â Prostor dobře vyvětrejte.
 Â Obraťte se na zákaznický servis.

Nesprávně provedená instalace nebo údržba

 Â Opravy a zásahy na přístroji provádějte 
zásadně po odpojení spotřebiče z elektrické 
sítě.

 Â Všechny opravy a zásahy ve výrobníku ledu 
smí provádět pouze pracovníci servisu nebo 
jiní kvalifikovaní pracovníci proškolení k 
tomuto účelu.

 Â Výměnu napájecího kabelu svěřte pouze 
zákaznickému servisu nebo jiným odborným 
pracovníkům proškoleným k tomuto účelu.

 Â Instalaci a zapojení spotřebiče provádějte 
výhradně podle instrukcí v návodu k obsluze.

Nesprávné použití
 Â Nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče.
 Â Při odpojování přístroje od sítě netahejte za 
napájecí šňůru. Přístroj odpojte vytažením 
vidlice napájecí šňůry ze zásuvky.

 Â V případě poruchy vytáhněte kabel ze 
zástrčky nebo deaktivuje pojistku.

 Â Nekonzumujte potraviny, které byly ve 
spotřebiči uloženy příliš dlouho. Takové 
potraviny zlikvidujte.

 Â Ve spotřebiči neskladujte výbušniny nebo 
spreje s hořlavými hnacími médii, jako je 
butan, propan, pentan atd. Tyto hořlaviny 

by se mohly v případě úniku po kontaktu s 
elektrickými součástkami vznítit.

 Â Před uložením sprejů do spotřebiče se 
ujistěte, že neobsahují hořlavá hnací média. 
Hořlavá hnací média jsou vždy uvedena 
ve složení výrobku nebo prostřednictvím 
výstražného symbolu na balení.

 Â Nepoužívejte vnitřní osvětlení spotřebiče 
jako pokojové světlo. Vnitřní osvětlovací pruh 
LED je určen výhradně pro osvětlení vnitřku 
spotřebiče.

 Â Ve vnitřním prostoru přístroje nepoužívejte 
žádné elektronické zařízení (například parní 
čističe, ohřívače, stroje na led atd.).

 Â Pokud máte uzamykatelný spotřebič, 
nenechávejte klíč blízko spotřebiče v dosahu 
dětí.

   Nesprávné skladování hořlavých 
látek

 Â Ve spotřebiči neskladujte výbušniny nebo 
spreje s hořlavými hnacími médii, jako je 
butan, propan, pentan atd. Tyto hořlaviny 
by se mohly v případě úniku po kontaktu s 
elektrickými součástkami vznítit.

 Â Před uložením sprejů do spotřebiče se 
ujistěte, že neobsahují hořlavá hnací média. 
Hořlavá hnací média jsou vždy uvedena 
ve složení výrobku nebo prostřednictvím 
výstražného symbolu na balení.

 Â Alkoholické nápoje nebo jiné produkty 
obsahující alkohol skladujte v pevně 
uzavřených nádobách.
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Popis spotřebiče

A Ukazatel teploty

B Vnitřní osvětlení (závisí na typu a možnostech spotřebiče)

C Odtok odmrazování

D Ovladač teploty

E Tlačítko pro zapnutí vnitřního osvětlení

F Tlačítko pro vypnutí vnitřního osvětlení

G Typový štítek

H Ventilační mřížka kompresoru

Rozměry spotřebiče

Typ Výška Šířka Hloubka

GTI 1703 913 mm 625 mm 661 mm

GTI 2503 913 mm 835 mm 661 mm

GTI 3303 913 mm 1045 mm 661 mm

GTI 4103 913 mm 1255 mm 661 mm

GTI 4903 913 mm 1465 mm 661 mm

GTI 5803 913 mm 1675 mm 661 mm

GTI 1753 913 mm 625 mm 661 mm

GTI 2553 913 mm 835 mm 661 mm

GTI 3353 913 mm 1045 mm 661 mm

GTI 4153 913 mm 1255 mm 661 mm

GTE 4953 913 mm 1465 mm 661 mm

GTE 5853 913 mm 1675 mm 661 mm

Příslušenství

 L Pokud chcete zabránit 
nepovolenému otevírání 
spotřebiče, je možné dvířka opatřit 
kruhovým zámkem.

Instalace kruhového zámku:

 Â Pokud má váš model spotřebiče 
otvor pro vložení zámku krytý 
posuvnou záklopkou, nejdříve ji 
odsuňte.

 Â Vložte kruhový zámek do 
příslušného otvoru.

 Â Otočte klíčem.

 Â Vytáhněte klíč ven.

Koše

Koše jsou rovněž k dispozici jako volitelné příslušenství.

POZNÁMKA Nadměrná zátěž!
Nebezpečí věcných škod.
Maximální zátěž jednoho koše činí 31 
kg.

Uvedení do provozu

Vybalení

  NEBEZPEČÍ! Obalové materiály a krycí fólie.
Nebezpečí udušení.

 BNedovolte dětem, aby si s obalovými 
materiály hrály.

 Â Obal odevzdejte k likvidaci na oficiálním sběrném místě.

 Â Doporučujeme vnitřek spotřebiče před prvním zapnutím 
vyčistit (viz kapitola „Čištění“).

Instalace spotřebiče

  NEBEZPEČÍ! Nevhodný poměr objemu chladicího 
média a místnosti.
Nebezpečí výbuchu.

 BNorma EN 378 stanovuje, že místnost, 
ve které spotřebič instalujete, musí 
mít objem 1 m3 na každých 8 g 
chladicího média R 600a / R 290a 
použitého ve spotřebiči.

Doporučení pro vhodné umístění spotřebiče:

 Â Ověřte, zda je místnost dostatečně velká vzhledem k objemu 
chladicího média použitého ve spotřebiči.

 L Příslušný údaj je uveden na typovém štítku.

• Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu svitu.

• Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků, topení a jiných 
zdrojů tepla.

• Zkontrolujte, zda je podlaha stanoviště vodorovná a rovná.
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 L Mezera mezi spodním 
okrajem spotřebiče 
a podlahou slouží k 
tomu, aby měl spotřebič 
k dispozici dostatek 
vzduchu k chlazení.

 Â Ujistěte se, že mezera 
mezi spodním okrajem 
spotřebiče a podlahou 
není ničím zakrytá.

 Â Ujistěte se, že mezi 
ventilační mřížkou 
a stěnou je mezera 
minimálně 50 mm.

 Â Ujistěte se, že se mezi ventilační mřížkou a stěnou nenachází 
žádné překážky.

 Â Udržujte ventilační mřížku čistou.

 L Spotřebič se zbavuje přebytečného tepla prostřednictvím 
svých vnějších stěn.

 Â V bezprostřední blízkosti spotřebiče proto nepokládejte 
žádné předměty.

 Â Ujistěte se, že mezi spotřebičem a okolními předměty je 
mezera minimálně 20 mm.

Elektrické připojení

  NEBEZPEČÍ! Nesprávné síťové napětí.
Nebezpečí věcných škod a újmy na 
zdraví.

 BUjistěte se, že elektrická síť, do které 
chcete spotřebič zapojit, splňuje 
požadavky uvedené v kapitole 
„Technické údaje“.

 Â Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem 
a musí být snadno přístupná.

 Â Zásuvka musí být řádně uzemněna a 
chráněna pojistkou v souladu s platnými 
nařízeními a elektrotechnickými 
standardy.

 Â Nepřipojujte spotřebič pomocí 
prodlužovací šňůry nebo rozdvojky.

Zapnutí spotřebiče

 Â Zapojte spotřebič do elektrické zásuvky.

 Â Nastavte požadovanou teplotu (viz kapitola „Nastavení 
teploty“).

Provoz

POZNÁMKA Nevhodná pokojová teplota.
Nebezpečí věcných škod a snížení 
chladicího výkonu.

 BUjistěte se, že pokojová teplota 
odpovídá klimatické třídě spotřebiče 
(viz „Technické údaje“).

Zapnutí a vypnutí vnitřního osvětlení

  UPOZORNĚNÍ! Vysoká světelná intenzita.
Nebezpečí poškození zraku.

 BNeodstraňujte kryt osvětlení.

 BNedívejte se přímo do zdroje světla, 
pokud nosíte brýle nebo kontaktní 
čočky.

 L Intenzita světla z diody LED 
odpovídá laserové třídě 
1/1M.

 L Tlačítka pro zapínání/
vypínání vnitřního osvětlení 
se nachází za ventilační 
mřížkou kompresoru.

 Â K zapnutí osvětlení slouží 
tlačítko nalevo.

 Â K vypnutí osvětlení slouží 
tlačítko napravo.

Maximální výška plnění

Značka na vnitřní stěně spotřebiče 
znázorňuje maximální výšku, do 
které je možné ukládat potraviny.

 Â Maximální výšku plnění 
potravinami znázorňuje značka 

.

Nastavení teploty

Pro nastavení teploty slouží otočný 
ovladač. Po jeho obvodu se nachází 
značky. Tyto značky indikují nastavení 
chladicího výkonu spotřebiče, přičemž 
nejvyšší je označen 3 hvězdičkami 
(***).

 Â K otočení ovladače na požadovaný 
stupeň (* až ***) použijte plochý 
šroubovák.
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Vypnutí spotřebiče

Možné způsoby vypnutí

 Â Odpojte spotřebič z elektrické 
sítě nebo otočte ovladačem pro 
nastavení teploty do pozice „Off“.

 L Pokud spotřebič vypnete pomocí 
ovladače pro nastavení teploty, 
nedojde k jeho úplnému odpojení 
z elektrické sítě.

Postup pro dlouhodobé vypnutí a uskladnění 
spotřebiče

 Â Vypněte spotřebič.

 Â Vytáhněte elektrickou zástrčku nebo vyšroubujte pojistku.

 Â Vyčistěte spotřebič.

 Â Ujistěte se, že je spotřebič zevnitř i zvenku suchý.

 L Pokud dvířka spotřebiče zůstanou v průběhu skladování 
zavřená, začne se uvnitř vytvářet zápach.

 Â Otevřete dvířka spotřebiče a zajistěte je, aby během 
skladování nedošlo k jejich zavření.

 Â Ujistěte se, že podmínky pro skladování splňují požadavky 
uvedené v kapitole „Skladování spotřebiče“.

Závady a jejich řešení
 L Pokud se setkáte se závadou na spotřebiči, kterou nejste 
schopni odstranit, kontaktujte zákaznický servis.

 L Aby bylo zajištěno rychlé 
vyřízení vašeho požadavku, 
poznačte si označení modelu 
(1), servisní číslo (2) a 
sériové číslo (3) vašeho 
spotřebiče. Tyto údaje se 
nacházejí na typovém štítku. 
Umístění typového štítku je 
uvedeno v sekci „Popis spotřebiče“.

Porucha Možná příčina Řešení

Spotřebič 
nechladí.

Ovladač pro 
nastavení teploty je 
v pozici „Off“.

Otočte ovladačem 
na některý ze stupňů 
chladicího výkonu.

Spotřebič není 
zapojený do 
elektrické sítě.

Zapojte spotřebič do 
elektrické zásuvky.

Došlo k přerušení 
dodávky elektrické 
energie.

Zkontrolujte stav 
elektrické sítě.

Zkontrolujte pojistky.

Teplota není 
dostatečně 
nízká.

Teplota je 
nesprávně 
nastavená.

Nastavte 
požadovanou 
teplotu.

Teploměr ukazuje 
nesprávnou teplotu.

Zkontrolujte vnitřní 
teplotu pomocí 
jiného teploměru.

Nedostatečná 
ventilace.

Zajistěte adekvátní 
ventilaci spotřebiče.

Spotřebič je příliš 
blízko zdroje tepla.

Odstraňte zdroj 
tepla z blízkosti 
spotřebiče.

Zajistěte vhodnější 
místo instalace.

Odmrazení
Po delší době provozu se na chladicích prvcích v mrazicí části 
může vytvořit vrstva námrazy nebo ledu. Tato vrstva se vytváří 
rychleji v případě, že se často otevírají dvířka spotřebiče. Výrazná 
vrstva ledu bude mít negativní vliv na energetickou spotřebu 
spotřebiče. Měli byste tudíž provádět pravidelné odmrazování 
spotřebiče.

  VAROVÁNÍ! Nesprávný způsob odmrazování.
Nebezpečí zranění a poškození 
spotřebiče.

 BNepoužívejte k odmrazování 
elektrická topná zařízení, parní 
čističe, otevřený oheň nebo spreje.

 BNeodstraňujte led pomocí ostrých 
předmětů.

 Â Vypněte spotřebič.

 Â Vytáhněte elektrickou zástrčku nebo vyšroubujte pojistku.

 Â Zabalte zmrazené potraviny do papíru nebo utěrek a 
uskladněte je na chladném místě.

 L Před otevřením vypouštěcího výtoku vytřete vodu z vnitřku 
spotřebiče pomocí mopu nebo houbičky.

 Â Umístěte pod výtok vhodnou 
nádobu pro zachytávání vody.

 Â Odšroubujte kryt vypouštěcího 
výtoku.

 Â Během rozmrazování nechávejte 
víko otevřené.

 Â Po ukončení odmrazování vytřete 
zbylou vodu pomocí mopu nebo 
houbičky.

 Â Očistěte spotřebič (viz kapitola 
„Čištění“).

Čištění

  NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem v případě nesprávného 
způsobu čištění.
Nebezpečí úmrtí.

 BPřed zahájením čištění spotřebič 
odpojte z elektrické zásuvky.

  VAROVÁNÍ! Horká pára.
Nebezpečí zranění a poškození 
spotřebiče.

 BNepoužívejte parní čističe.

POZNÁMKA Nevhodné čisticí prostředky.
Riziko poškození spotřebiče.

 BNepoužívejte koncentrované čisticí 
prostředky bez naředění.

 BDoporučujeme použít měkký hadřík s 
víceúčelovým čisticím prostředkem s 
neutrální hodnotou pH.

 BUvnitř spotřebiče používejte pouze 
čisticí materiály, které neznehodnocují 
jídlo.

 L Čištění spotřebiče provádějte jednou za 6 měsíců.
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 Â Vyjměte všechny uložené 
potraviny.

 Â Umístěte pod výtok vhodnou 
nádobu pro zachytávání vody.

 Â Odšroubujte kryt vypouštěcího 
výtoku.

 Â Dávejte pozor, aby se během 
čištění nedostala voda do 
ventilační mřížky nebo 
elektronických součástek.

 Â Vyčistěte vnitřek a vnější stěny 
vlažnou vodou, čisticími prostředky na bázi etylalkoholu 
nebo domácími čisticími prostředky na vodní bázi.

 Â Osušte spotřebič pomocí vhodného hadru.

 L Nečistoty usazené na ventilační mřížce způsobují zvýšenou 
spotřebu elektrické energie.

 Â Pravidelně odstraňujte nečistoty z ventilační mřížky.

Technické údaje

Síťové napětí

 L Přesné hodnoty požadovaného síťového napětí jsou uvedeny 
na typovém štítku.

Specifikace Hodnota

Typ napětí střídavé

Vypínací proud jističe v rozmezí 10 a 16 A

Emise hluku spotřebiče

Hlučnost spotřebiče za provozu je nižší než 70 dB (A) (relativní 
hlučnost 1 pW).

Klimatická třída

 L Klimatická třída indikuje 
pokojovou teplotu, při které 
lze spotřebič provozovat pro 
dosažení plného výkonu 
chlazení, a maximální 
vlhkost, při které se na 
vnějším povrchu spotřebiče 
netvoří kondenzace.

 L Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

Klimatická třída
Max. pokojová 

teplota
Max. relativní 

vlhkost

3 25 °C 60 %

4 30 °C 55 %

5 40 °C 40 %

7 35 °C 75 %

Minimální provozní pokojová teplota je 10 °C.

Skladování spotřebiče

POZNÁMKA Nesprávná pokojová teplota při 
skladování.
Nebezpečí věcných škod.

 BUjistěte se, že se pokojová teplota 
nachází v rozmezí od -10 °C do +50 
°C.

 Â Ujistěte se, že je spotřebič zevnitř i zvenku suchý.

 Â Ujistěte se, že se pokojová teplota nachází v rozmezí od -10 
°C do +50 °C.

Likvidace

POZNÁMKA Únik chladiva nebo oleje.
Riziko pro životní prostředí.

 BUjistěte se, že během vyřazení 
spotřebiče z provozu nedošlo k 
poškození chladicího okruhu.

 L Spotřebič obsahuje recyklovatelné materiály.

 Â Odpojte spotřebič od napájení.

 Â Odřízněte napájecí šňůru a znemožněte tak další použití 
spotřebiče.

 Â Spotřebič nesmí být zlikvidován společně s netříděným 
komunálním odpadem.

 Â Likvidace vysloužilých přístrojů musí být provedena 
odborným způsobem v souladu s místně platnými předpisy 
a zákonnými opatřeními.

Prohlášení o shodě
Spotřebič splňuje příslušné bezpečnostní předpisy a směrnice 
2014/30/ES a 2006/42/ES.



8

Tipy, ďalšie poznámky a odporúčania

 L Tento symbol upozorňuje používateľa na tipy, poznámky 
a odporúčania vedúce k efektívnejšiemu používaniu 
spotrebiča.

Ďalšie symboly

Inštrukcie na vykonanie určitého úkonu sa skladajú z čiastkových 
krokov. Jednotlivé kroky robte vždy po jednom a v uvedenom 
poradí.

Štruktúra inštrukcií:

 Â Symbol označujúci čiastkový krok na vykonanie určitého 
úkonu.

V prípade potreby budú uvedené podrobnosti týkajúce sa 
dôsledku vykonaného úkonu.

Súvisiaca dokumentácia

Pre bezpečné a korektné použitie spotrebiča nahliadnite aj do 
ďalších technických dokumentov vzťahujúcich sa na používanie 
spotrebiča. Patrí medzi ne napr. dodací list, ale aj platné štandardy 
a miestne zákony.

Uloženie dokumentácie

Návod na obsluhu a ďalšie súvisiace dokumenty uchovávajte v 
dosahu spotrebiča.

Určenie spotrebiča

Tento spotrebič je určený na skladovanie zmrzliny a ďalších, už 
zmrazených potravín.
Spotrebič je navrhnutý na použitie v uzatvorených priestoroch.
Všetky ostatné druhy použitia sú neprípustné.

Možné zneužitie

Spotrebič za žiadnych okolností nepoužívajte na nasledujúce 
účely:

• Skladovanie a chladenie liečiv, krvnej plazmy, laboratórnych 
prípravkov alebo podobných medicínskych materiálov a 
výrobkov podľa popisu v smernici o medicínskych zariadeniach 
2007/47/EC.

• Použitie v potenciálne výbušnom prostredí
• Použitie vo vonkajšom prostredí alebo v miestach, kde by bol 

vystavený striekajúcej vode či vlhkosti.

Nesprávne použitie spotrebiča môže viesť k poškodeniu alebo 
znečisteniu uskladnených vecí.

Bezpečnostné inštrukcie

Nebezpečenstvo pre používateľa

 Â Udržujte návod na obsluhu blízko spotrebiča.
 Â Odovzdajte návod na obsluhu prípadným 
ďalším majiteľom spotrebiča.

 Â Aby nedošlo k ujme na zdraví a vecným 
škodám, mali by prístroj vybaliť a inštalovať 
dve osoby.

 Â Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nejaví 
známky poškodenia. 

 Â Ak áno, kontaktujte dodávateľa. Nepripájajte 
spotrebič do elektrickej zásuvky.

 Â Vyvarujte sa dlhodobého kontaktu pokožky 
s chladnými povrchmi alebo chladenými/
mrazenými potravinami. Ak je to nevyhnutné, 
chráňte sa napr. rukavicami.

Obsah tohto návodu na obsluhu
Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie týkajúce sa 
prevádzky a ovládania spotrebiča.

Súčasťou návodu na obsluhu sú nasledujúce kapitoly:

• Popis spotrebiča

• Uvedenie do prevádzky

• Prevádzka

• Vypnutie spotrebiča

• Poruchy a ich riešenie

• Odmrazenie

• Čistenie

• Technické údaje

• Skladovanie spotrebiča

• Likvidácia

• Vyhlásenie o zhode

Návod na obsluhu si pozorne prečítajte. Nepoužívajte spotrebič 
bez toho, aby ste sa oboznámili so spôsobom jeho ovládania a 
prevádzky.

Štruktúra návodu na obsluhu

Varovné hlásenia a symboly
Varovné hlásenia a symboly majú nasledujúcu štruktúru:

  VÝSTRAŽNÉ 
SLOVO

Pôvod nebezpečenstva.
Následky neuposlúchnutia varovného 
hlásenia.

 BÚkon, vďaka ktorému môžete 
nebezpečenstvu predchádzať.

Poradie varovných hlásení
Varovné hlásenia sú usporiadané podľa závažnosti 
nebezpečenstva, ktoré daná situácia predstavuje:

  NEBEZPEČENSTVO! upozorňuje na situáciu prinášajúcu 
bezprostredné nebezpečenstvo. Ak 
sa toto nebezpečenstvo neodvráti, 
následkom môže byť smrť alebo vážne 
zranenie.

  UPOZORNENIE! upozorňuje na nebezpečnú situáciu. 
Ak sa toto nebezpečenstvo neodvráti, 
následkom môže byť smrť alebo vážne 
zranenie.

  VAROVANIE! upozorňuje na nebezpečnú situáciu. 
Ak toto nebezpečenstvo nebude 
odvrátené, následkom môže byť ľahké 
alebo stredne ťažké zranenie.

POZNÁMKA upozorňuje na nebezpečnú situáciu. 
Ak sa toto nebezpečenstvo neodvráti, 
následkom môžu byť hmotné škody.

upozorňuje na prítomnosť 
nebezpečných, horľavých látok.
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 Â Spotrebič nepoužívajte v potenciálne 
výbušnom prostredí.

 Â Vo vnútornom priestore prístroja 
nemanipulujte s otvoreným ohňom alebo so 
zápalnými zdrojmi.

 Â Nepoužívajte na odmrazovanie elektrické 
ohrievacie zariadenia, parné čističe, otvorený 
oheň alebo spreje.

 Â Neodstraňujte ľad pomocou ostrých 
predmetov.

 Â Uistite sa, že počas prepravy alebo čistenia 
nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

 Â Ak dôjde k úniku chladiacej zmesi, odstráňte 
všetky nekryté horľavé materiály v blízkosti, 
odpojte spotrebič od siete a miestnosť dobre 
vyvetrajte.

   Nesprávna manipulácia s horľavými 
chladiacimi médiami

 Â Uistite sa, že chladiaci okruh nie je poškodený.
 Â Vo vnútornom priestore prístroja 
nemanipulujte s otvoreným ohňom alebo so 
zápalnými zdrojmi.

 Â Vo vnútornom priestore prístroja nepoužívajte 
žiadne elektronické zariadenia (napríklad 
parné čističe, ohrievače, stroje na ľad atď.).

Ak dôjde k úniku chladiacej zmesi:

 Â odstráňte všetky nekryté horľavé materiály v 
blízkosti.

 Â Priestor dobre vyvetrajte.
 Â Obráťte sa na zákaznícky servis.

Nesprávne vykonaná inštalácia alebo údržba

 Â Opravy a zásahy na prístroji robte zásadne 
po odpojení spotrebiča od elektrickej siete.

 Â Všetky opravy a zásahy vo výrobníku ľadu 
smú vykonávať iba pracovníci servisu alebo 
iní kvalifikovaní pracovníci preškolení na 
tento účel.

 Â Výmenu napájacieho kábla zverte iba 
zákazníckemu servisu alebo iným odborným 
pracovníkom preškoleným na tento účel.

 Â Inštaláciu a zapojenie spotrebiča robte 
výhradne podľa inštrukcií v návode na 
obsluhu.

Nesprávne použitie
 Â Nezakrývajte ventilačné otvory spotrebiča.
 Â Pri odpájaní prístroja od siete neťahajte za 
napájaciu šnúru. Prístroj odpojte vytiahnutím 
vidlice napájacej šnúry zo zásuvky.

 Â V prípade poruchy vytiahnite kábel zo zástrčky 
alebo deaktivuje poistku.

 Â Nekonzumujte potraviny, ktoré boli v 
spotrebiči uložené príliš dlho. Takéto potraviny 
zlikvidujte.

 Â V spotrebiči neskladujte výbušniny alebo 
spreje s horľavými hnacími médiami, ako je 
bután, propán, pentán atď. Tieto horľaviny 
by sa mohli v prípade úniku po kontakte s 
elektrickými súčiastkami vznietiť.

 Â Pred uložením sprejov do spotrebiča sa 
uistite, že neobsahujú horľavé hnacie médiá. 
Horľavé hnacie médiá sú vždy uvedené 
v zložení výrobku alebo prostredníctvom 
výstražného symbolu na balení.

 Â Nepoužívajte vnútorné osvetlenie spotrebiča 
ako izbové svetlo. Vnútorný osvetľovací pruh 
LED je určený výhradne na osvetlenie vnútra 
spotrebiča.

 Â Vo vnútornom priestore prístroja nepoužívajte 
žiadne elektronické zariadenia (napríklad 
parné čističe, ohrievače, stroje na ľad atď.).

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

   Nesprávne skladovanie horľavých 
látok

 Â V spotrebiči neskladujte výbušniny alebo 
spreje s horľavými hnacími médiami, ako je 
bután, propán, pentán atď. Tieto horľaviny 
by sa mohli v prípade úniku po kontakte s 
elektrickými súčiastkami vznietiť.

 Â Pred uložením sprejov do spotrebiča sa 
uistite, že neobsahujú horľavé hnacie médiá. 
Horľavé hnacie médiá sú vždy uvedené 
v zložení výrobku alebo prostredníctvom 
výstražného symbolu na balení.

 Â Alkoholické nápoje alebo iné produkty 
obsahujúce alkohol skladujte v pevne 
uzatvorených nádobách.
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Popis spotrebiča

A Ukazovateľ teploty

B Vnútorné osvetlenie (závisí od typu a možností spotrebiča)

C Odtok odmrazovania

D Ovládač teploty

E Tlačidlo na zapnutie vnútorného osvetlenia

F Tlačidlo na vypnutie vnútorného osvetlenia

G Typový štítok

H Ventilačná mriežka kompresora

Rozmery spotrebiča

Typ Výška Šírka Hĺbka

GTI 1703 913 mm 625 mm 661 mm

GTI 2503 913 mm 835 mm 661 mm

GTI 3303 913 mm 1045 mm 661 mm

GTI 4103 913 mm 1255 mm 661 mm

GTI 4903 913 mm 1465 mm 661 mm

GTI 5803 913 mm 1675 mm 661 mm

GTI 1753 913 mm 625 mm 661 mm

GTI 2553 913 mm 835 mm 661 mm

GTI 3353 913 mm 1045 mm 661 mm

GTI 4153 913 mm 1255 mm 661 mm

GTE 4953 913 mm 1465 mm 661 mm

GTE 5853 913 mm 1675 mm 661 mm

Príslušenstvo

 L Ak chcete zabrániť nepovolenému 
otváraniu spotrebiča, je možné 
dvierka opatriť kruhovou zámkou.

Inštalácia kruhovej zámky:

 Â Ak má váš model spotrebiča otvor 
na vloženie zámky krytý posuvnou 
záklopkou, najskôr ju odsuňte.

 Â Vložte kruhovú zámku do 
príslušného otvoru.

 Â Otočte kľúčom.

 Â Vytiahnite kľúč von.

Koše

Koše sú takisto k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

POZNÁMKA Nadmerná záťaž!
Nebezpečenstvo vecných škôd.
Maximálna záťaž jedného koša je 31 kg.

Uvedenie do prevádzky

Vybalenie

  NEBEZPEČENSTVO! Obalové materiály a krycie fólie.
Nebezpečenstvo udusenia.

 BNedovoľte deťom, aby sa s obalovými 
materiálmi hrali.

 Â Obal odovzdajte na likvidáciu na oficiálnom zbernom mieste.

 Â Odporúčame vnútro spotrebiča pred prvým zapnutím vyčistiť 
(pozrite kapitolu „Čistenie“).

Inštalácia spotrebiča

  NEBEZPEČENSTVO! Nevhodný pomer objemu 
chladiaceho média a miestnosti.
Nebezpečenstvo výbuchu.

 BNorma EN 378 stanovuje, že 
miestnosť, v ktorej spotrebič 
inštalujete, musí mať objem 1 m3 na 
každých 8 g chladiaceho média R 
600a/R 290a použitého v spotrebiči.

Odporúčanie pre vhodné umiestnenie spotrebiča:

 Â Overte, či je miestnosť dostatočne veľká vzhľadom na objem 
chladiaceho média použitého v spotrebiči.

 L Príslušný údaj je uvedený na typovom štítku.

• Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému svitu.

• Neumiestňujte spotrebič do blízkosti sporákov, kúrenia a iných 
zdrojov tepla.

• Skontrolujte, či je podlaha stanovišťa vodorovná a rovná.
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 L Medzera medzi spodným 
okrajom spotrebiča a 
podlahou slúži na to, aby 
mal spotrebič k dispozícii 
dostatok vzduchu na 
chladenie.

 Â Uistite sa, že medzera 
medzi spodným okrajom 
spotrebiča a podlahou nie 
je ničím zakrytá.

 Â Uistite sa, že medzi 
ventilačnou mriežkou 
a stenou je medzera 
minimálne 50 mm.

 Â Uistite sa, že sa medzi ventilačnou mriežkou a stenou 
nenachádzajú žiadne prekážky.

 Â Udržujte ventilačnú mriežku čistú.

 L Spotrebič sa zbavuje prebytočného tepla prostredníctvom 
svojich vonkajších stien.

 Â V bezprostrednej blízkosti spotrebiča preto neklaďte žiadne 
predmety.

 Â Uistite sa, že medzi spotrebičom a okolitými predmetmi je 
medzera minimálne 20 mm.

Elektrické pripojenie

  NEBEZPEČENSTVO! Nesprávne sieťové napätie.
Nebezpečenstvo vecných škôd a ujmy 
na zdraví.

 BUistite sa, že elektrická sieť, do 
ktorej chcete spotrebič zapojiť, 
spĺňa požiadavky uvedené v kapitole 
„Technické údaje“.

 Â Zásuvka sa nesmie nachádzať za spotrebičom 
a musí byť ľahko prístupná.

 Â Zásuvka musí byť riadne uzemnená a 
chránená poistkou v súlade s platnými 
nariadeniami a elektrotechnickými 
štandardmi.

 Â Nepripájajte spotrebič pomocou 
predlžovacieho kábla alebo rozvodky.

Zapnutie spotrebiča

 Â Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky.

 Â Nastavte požadovanú teplotu (pozrite kapitolu „Nastavenie 
teploty“).

Prevádzka

POZNÁMKA Nevhodná izbová teplota.
Nebezpečenstvo vecných škôd a 
zníženie chladiaceho výkonu.

 BUistite sa, že izbová teplota zodpovedá 
klimatickej triede spotrebiča (pozrite 
„Technické údaje“).

Zapnutie a vypnutie vnútorného osvetlenia

  UPOZORNENIE! Vysoká svetelná intenzita.
Nebezpečenstvo poškodenia zraku.

 BNeodstraňujte kryt osvetlenia.

 BNepozerajte sa priamo do zdroja 
svetla, ak nosíte okuliare alebo 
kontaktné šošovky.

 L Intenzita svetla z diódy LED 
zodpovedá laserovej triede 
1/1M.

 L Tlačidlá na zapínanie/
vypínanie vnútorného 
osvetlenia sa nachádzajú 
za ventilačnou mriežkou 
kompresora.

 Â Na zapnutie osvetlenia slúži 
tlačidlo naľavo.

 Â Na vypnutie osvetlenia slúži 
tlačidlo napravo.

Maximálna výška plnenia

Značka na vnútornej stene spotrebiča 
znázorňuje maximálnu výšku, do 
ktorej je možné ukladať potraviny.

 Â Maximálnu výšku plnenia 
potravinami znázorňuje značka 

.

Nastavenie teploty

Na nastavenie teploty slúži otočný 
ovládač. Po jeho obvode sa 
nachádzajú značky. Tieto značky 
indikujú nastavenie chladiaceho 
výkonu spotrebiča, pričom najvyšší je 
označený 3 hviezdičkami (***).

 Â Na otočenie ovládača na 
požadovaný stupeň (* až ***) 
použite plochý skrutkovač.



12

Vypnutie spotrebiča

Možné spôsoby vypnutia

 Â Odpojte spotrebič od elektrickej 
siete alebo otočte ovládačom na 
nastavenie teploty do pozície „Off“.

 L Ak spotrebič vypnete pomocou 
ovládača na nastavenie teploty, 
nedôjde k jeho úplnému odpojeniu 
od elektrickej siete.

Postup na dlhodobé vypnutie a uskladnenie spotrebiča

 Â Vypnite spotrebič.

 Â Vytiahnite elektrickú zástrčku alebo vyskrutkujte poistku.

 Â Vyčistite spotrebič.

 Â Uistite sa, že je spotrebič zvnútra aj zvonku suchý.

 L Ak dvierka spotrebiča zostanú v priebehu skladovania 
zatvorené, začne sa vnútri vytvárať zápach.

 Â Otvorte dvierka spotrebiča a zaistite ich, aby počas 
skladovania nedošlo k ich zatvoreniu.

 Â Uistite sa, že podmienky na skladovanie spĺňajú požiadavky 
uvedené v kapitole „Skladovanie spotrebiča“.

Poruchy a ich riešenie
 L Ak sa stretnete s poruchou na spotrebiči, ktorú nie ste 
schopní odstrániť, kontaktujte zákaznícky servis.

 L Aby bolo zaistené rýchle 
vybavenie vašej požiadavky, 
poznačte si označenie 
modelu (1), servisné číslo 
(2) a sériové číslo (3) svojho 
spotrebiča. Tieto údaje sa 
nachádzajú na typovom 
štítku. Umiestnenie typového 
štítku je uvedené v sekcii „Popis spotrebiča“.

Porucha Možná príčina Riešenie

Spotrebič 
nechladí.

Ovládač na 
nastavenie teploty 
je v pozícii „Off“.

Otočte ovládačom 
na niektorý zo 
stupňov chladiaceho 
výkonu.

Spotrebič nie 
je zapojený do 
elektrickej siete.

Zapojte spotrebič do 
elektrickej zásuvky.

Došlo k prerušeniu 
dodávky elektrickej 
energie.

Skontrolujte stav 
elektrickej siete.

Skontrolujte poistky.

Teplota nie je 
dostatočne 
nízka.

Teplota je 
nesprávne 
nastavená.

Nastavte 
požadovanú teplotu.

Teplomer ukazuje 
nesprávnu teplotu.

Skontrolujte 
vnútornú teplotu 
pomocou iného 
teplomeru.

Nedostatočná 
ventilácia.

Zaistite adekvátnu 
ventiláciu spotrebiča.

Spotrebič je príliš 
blízko zdroja tepla.

Odstráňte zdroj 
tepla z blízkosti 
spotrebiča.

Zaistite vhodnejšie 
miesto inštalácie.

Odmrazenie
Po dlhšom čase prevádzky sa na chladiacich prvkoch v mraziacej 
časti môže vytvoriť vrstva námrazy alebo ľadu. Táto vrstva 
sa vytvára rýchlejšie v prípade, že sa často otvárajú dvierka 
spotrebiča. Výrazná vrstva ľadu bude mať negatívny vplyv na 
energetickú spotrebu spotrebiča. Mali by ste teda pravidelne 
odmrazovať spotrebič.

  VAROVANIE! Nesprávny spôsob odmrazovania.
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia 
spotrebiča.

 BNepoužívajte na odmrazovanie 
elektrické ohrievacie zariadenia, 
parné čističe, otvorený oheň alebo 
spreje.

 BNeodstraňujte ľad pomocou ostrých 
predmetov.

 Â Vypnite spotrebič.

 Â Vytiahnite elektrickú zástrčku alebo vyskrutkujte poistku.

 Â Zabaľte zmrazené potraviny do papiera alebo utierok a 
uskladnite ich na chladnom mieste.

 L Pred otvorením vypúšťacieho výtoku vytrite vodu zvnútra 
spotrebiča pomocou mopu alebo hubky.

 Â Umiestnite pod výtok vhodnú 
nádobu na zachytávanie vody.

 Â Odskrutkujte kryt vypúšťacieho 
výtoku.

 Â Počas rozmrazovania nechávajte 
veko otvorené.

 Â Po ukončení odmrazovania 
vytrite zvyšnú vodu pomocou 
mopu alebo hubky.

 Â Očistite spotrebič (pozrite 
kapitolu „Čistenie“).

Čistenie

  NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom v prípade nesprávneho 
spôsobu čistenia.
Nebezpečenstvo úmrtia.

 BPred začatím čistenia spotrebič 
odpojte od elektrickej zásuvky.

  VAROVANIE! Horúca para.
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia 
spotrebiča.

 BNepoužívajte parné čističe.

POZNÁMKA Nevhodné čistiace prostriedky.
Riziko poškodenia spotrebiča.

 BNepoužívajte koncentrované čistiace 
prostriedky bez zriedenia.

 BOdporúčame použiť mäkkú 
handričku s viacúčelovým čistiacim 
prostriedkom s neutrálnou hodnotou 
pH.

 BVnútri spotrebiča používajte 
iba čistiace materiály, ktoré 
neznehodnocujú jedlo.

 L Čistite spotrebič raz za 6 mesiacov.



13

SK

 Â Vyberte všetky uložené potraviny.

 Â Umiestnite pod výtok vhodnú 
nádobu na zachytávanie vody.

 Â Odskrutkujte kryt vypúšťacieho 
výtoku.

 Â Dávajte pozor, aby sa počas 
čistenia nedostala voda do 
ventilačnej mriežky alebo 
elektronických súčiastok.

 Â Vyčistite vnútro a vonkajšie 
steny vlažnou vodou, čistiacimi 
prostriedkami na báze etylalkoholu alebo domácimi čistiacimi 
prostriedkami na vodnej báze.

 Â Osušte spotrebič pomocou vhodnej handry.

 L Nečistoty usadené na ventilačnej mriežke spôsobujú 
zvýšenú spotrebu elektrickej energie.

 Â Pravidelne odstraňujte nečistoty z ventilačnej mriežky.

Technické údaje

Sieťové napätie

 L Presné hodnoty požadovaného sieťového napätia sú 
uvedené na typovom štítku.

Špecifikácie Hodnota

Typ napätia striedavé

Vypínací prúd ističa v rozmedzí 10 a 16 A

Emisia hluku spotrebiča

Hlučnosť spotrebiča počas prevádzky je nižšia než 70 dB (A) 
(relatívna hlučnosť 1 pW).

Klimatická trieda

 L Klimatická trieda indikuje 
izbovú teplotu, pri ktorej 
je možné spotrebič 
prevádzkovať na dosiahnutie 
plného výkonu chladenia, 
a maximálnu vlhkosť, pri 
ktorej sa na vonkajšom 
povrchu spotrebiča netvorí 
kondenzácia.

 L Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku.

Klimatická trieda
Max. izbová 

teplota
Max. relatívna 

vlhkosť

3 25 °C 60 %

4 30 °C 55 %

5 40 °C 40 %

7 35 °C 75 %

Minimálna prevádzková izbová teplota je 10 °C.

Skladovanie spotrebiča

POZNÁMKA Nesprávna izbová teplota pri 
skladovaní.
Nebezpečenstvo vecných škôd.

 BUistite sa, že sa izbová teplota 
nachádza v rozmedzí od −10 °C do 
+50 °C.

 Â Uistite sa, že je spotrebič zvnútra aj zvonku suchý.

 Â Uistite sa, že sa izbová teplota nachádza v rozmedzí od −10 
°C do +50 °C.

Likvidácia

POZNÁMKA Únik chladiva alebo oleja.
Riziko pre životné prostredie.

 BUistite sa, že počas vyradenia 
spotrebiča z prevádzky nedošlo k 
poškodeniu chladiaceho okruhu.

 L Spotrebič obsahuje recyklovateľné materiály.

 Â Odpojte spotrebič od napájania.

 Â Odrežte napájaciu šnúru a znemožnite tak ďalšie použitie 
spotrebiča.

 Â Spotrebič sa nesmie zlikvidovať spoločne s netriedeným 
komunálnym odpadom.

 Â Likvidácia doslúžených prístrojov sa musí vykonať 
odborným spôsobom v súlade s miestne platnými predpismi 
a zákonnými opatreniami.

Vyhlásenie o zhode
Spotrebič spĺňa príslušné bezpečnostné predpisy a smernice 
2014/30/ES a 2006/42/ES.
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