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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 – polyet-

hylenové 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:

OdstraÀte zástrãku, odstfiihnûte pfiívodní kabel 
a odstraÀte zámek, aby nemohlo dojít k uzavfie-
ní 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
uvedena na typovém ‰títku.

Klimatická tfiída Nastaveno pro okolní teplotu 
SN +10 °C aÏ +32 °C
N +16 °C aÏ +32 °C
ST +18 °C aÏ +38 °C
T +18 °C aÏ +43 °C

Popis pfiístroje a vybavení

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

dvûma osobami, aby nedo‰lo k poranûní osob nebo
po‰kození pfiístroje.

�� V pfiípadû, Ïe je pfiístroj po‰kozen bûhem pfiepravy, obraÈte
se je‰tû pfied zapojením do elektrické sítû 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 -
strãku nebo vypnûte nebo vyjmûte jistiãe.

�� Pfii odpojování pfiístroje tahejte za zástrãku a nikoli za kabel.
��� Opravy a zásahy na pfiístroji musejí b˘t provedeny jen

autorizovan˘m servisem, 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 pfiístro-
je. V pfiípadû po‰kození, se ujistûte, Ïe v blízkosti nejsou
Ïádné zápalné zdroje a místnost dobfie vyvûtrejte.

�� Nestoupejte na podstavec, dvefie ani zásuvky nebo je
nepouÏívejte jako podpûru ãehokoli jiného.

�� Tento pfiístroj není urãen pro pouÏití osobami (vãetnû dûtí)
se sníÏenou psychickou, smyslovou nebo mentální
schopností nebo nedostatkem zku‰eností a znalostí, po -
kud nejsou pod dohledem nebo nebyly pouãeny o pouÏití
pfiístroje osobou zodpovûdnou za jejich bezpeãí. Hlídejte
dûti, aby si nehrály s pfiístrojem.

�� Zamezte dlouhodobému kontaktu chladn˘ch a chlaze-
n˘ch/zmrazen˘ch potravin s pokoÏkou. MÛÏe to zpÛsobit
bolest, sníÏenou citlivost pokoÏky nebo omrzliny. V pfiípadû
dlouhodobého kontaktu s pokoÏkou, je nezbytné pfiijmout
opatfiení k ochranû pokoÏky, napfi.: nosit ochranné rukavice.

�� Nekonzumujte zmrzlinu, zejména nanuky nebo ledové
kostky, ihned po jejich vyjmutí z mrazící ãásti. MÛÏe dojít 
k „popálení“ v dÛsledku velmi nízk˘ch teplot.

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

�� Pfiístroj je urãen k mraÏení a skladování potravin. Pfii pouÏí-
vání pro podnikatelské úãely je nutno dodrÏovat pfiíslu‰né
pokyny

�� 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.

Rozmûry (mm)

A = 1 725 mm
B = 750 mm
C = 760 mm
D = 1 447 mm
E = 790 mm

*dle modelu a vybavení1

Ovládací prvky

V˘‰kovû nastavitelné noÏky

Zásuvky

Typov˘ ‰títek
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Umístûní
�� Vyvarujte se umístûní pfiístroje v oblasti pfiímého sluneãního

záfiení, vedle vafiiãÛ, topení, a podobn˘ch zdrojÛ tepla. 
�� Podlaha, na které pfiístroj stojí, musí b˘t vodorovná a rovná.

Pfiípadné nerovnosti podlahy vyrovnejte pomocí nastavi-
teln˘ch noÏek. Pfiístroj mÛÏe b˘t umístûn zadní stûnou ke
stûnû.

�� Ventilaãní mfiíÏky nesmí b˘t zakryté. VÏdy zajistûte, aby byl
pfiístroj dobfie vûtrán a aby vzduch vycházející z pfiístroje
mohl volnû unikat.

�� Na pfiístroj neumisÈujete pfiístroje vydávající teplo, napfiíklad:
mikrovlnné trouby, toustovaãe aj. 

�� Norma EN 378 urãuje, Ïe místnost, do které instalujete vá‰
pfiístroj má mít objem 1 m3 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 pfií-
padû úniku z chladícího okruhu. MnoÏství chladiva pouÏi-
tého ve Va‰em pfiístroji je zobrazeno na typovém ‰títku na
vnitfiní stranû pfiístroje

�� Nepropojujte pfiístroj s jin˘mi pfiístroji pomocí prodluÏova-
cího kabelu – nebezpeãí pfiehfiátí.

Pfiipojení k síti
Proud (stfiídav˘) a napûtí v místû provozu pfiístroje musí odpo-
vídat údajÛm na typovém ‰títku pfiístroje.
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.

Vodiãe elektrického vedení jsou barevné dle následujícího
klíãe: zelen˘/Ïlut˘ = uzemnûní, modrá = neutrální/nulov˘,
hnûdá = pod napûtím.
Upozornûní: Pfiístroj musí b˘t uzemnûn.

Poznámky k úspofie energie
�� Neotvírejte dvefie na zbyteãnû dlouhou dobu.
��� Teplá jídla nechte pfied vloÏením do pfiístroje vychladnout

na pokojovou teplotu.
�� Pokud se v mrazící ãásti vytvofií vrstva ledu, pfiístroj od -

mrazte. Odmrazení zlep‰í pfienos chladu a sníÏí spotfiebu
elektrické energie. 

Ovládací a kontrolní prvky

1 Teplotní displej
2 Tlaãítka nastavení teploty
3 Tlaãítko On/Off
4 Tlaãítko SuperFrost
5 Tlaãítko On/Off varovného zvukového signálu
6 Dûtsk˘ bezpeãnostní zámek

Zapnutí a vypnutí pfiístroje
Zapnutí: Stisknûte tlaãítko On/Off (3) tak, Ïe se teplot-
ní displej rozsvítí/rozbliká. Pfii prvním spu‰tûní a je-li
pfiístroj je‰tû tepl˘ budou do doby, neÏ teplota klesne
pod 0 °C na displeji zobrazeny pomlãky.

Vypnutí: Stisknûte tlaãítko On/Off (3) po dobu pfiibliÏnû 2 vte-
fiin tak, Ïe teplotní displej zhasne.

Nastavení teploty 
Pro sníÏení teploty:
Stisknûte tlaãítko Down
Pro zv˘‰ení teploty:
Stisknûte tlaãítko Up.

- Bûhem nastavování teploty bude nastavovaná teplotní
hodnota na displeji blikat.

- KdyÏ stisknete tlaãítko pro nastavení teploty poprvé, objeví
se na displeji pfiedchozí nastavení.

- Nastavení mÛÏete zmûnit o 1 °C opakovan˘m krátk˘m
stisknutím tlaãítka.

- PfiibliÏnû 5 sekund po uvolnûní tlaãítka se systém automa-
ticky pfiepne a displej bude zobrazovat aktuální teplotu
mraÏení.

- Teplota mÛÏe b˘t nastavena v rozmezí mezi -14� °C a -28� °C.

Teplotní displej
Za normálního provozu se na displeji zobrazuje
nejvy‰‰í teplota zmraÏen˘ch potravin. 

Pokud se na displeji objeví      má pfiístroj poru-
chu. ObraÈte se na autorizovan˘ servis a uveì-
te ãíslo zobrazené na displeji. 

Varovn˘ zvukov˘ signál
Pfiístroj je vybaven funkcí alarmu.

Varovn˘ alarm dvefií:
Varovn˘ zvukov˘ signál zní, pokud jsou dvefie otevfieny
déle jak 60 vtefiin. Pro vypnutí alarmu stisknûte tlaãítko
Alarm. Alarm se automaticky vypne, jakmile se dvefie
zavfiou.

Zvukov˘/vizuální teplotní alarm zní:
VÏdy zní, pokud teplota v mrazící ãásti není dostateãnû nízká.
ZároveÀ zaãne blikat teplotní displej;

Varovn˘ zvukov˘ signál se vypne stisknutím tlaãítka
Alarm. Teplotní displej nepfiestane blikat, dokud se
neodstraní pfiíãina spu‰tûní alarmu.

MÛÏe to b˘t zpÛsobeno:
�� Dvefie mrazniãky byly pfiíli‰ dlouho otevfieny a tím vnikl do

pfiístroje okolní tepl˘ vzduch;
�� Dlouh˘m v˘padkem elektrického proudu;
�� Poruchou pfiístroje.
V kaÏdém pfiípadû, zkontrolujte, zda se potraviny nerozmrazily
nebo nezkazily.

Displej v˘padku elektrického proudu -
FrostControl displej
Pokud se na displeji objeví nA, znamená to, Ïe
mrazící teplota bûhem nûkolika posledních hodin
nebo dnÛ prudce stoupla v dÛsledku v˘padku
elektrické energie.

Je-li na displeji zobrazeno nA a stisknete-li záro-
veÀ tlaãítko Alarm, zobrazí se na displeji nejvy‰‰í teplota zmû-
fiená bûhem v˘padku elektrické energie. 
Zkontrolujte kvalitu potravin a jsou-li vhodné k dal‰í spotfiebû, 
v pfiípadû Ïe se pfiíli‰ ohfiály nebo dokonce rozmrazily.

Nejvy‰‰í zaznamenaná teplota se zobrazí na dobu pfiibliÏnû 
1 minuty. Poté se opût zobrazí aktuální teplota v mrazící ãásti.
Displej mÛÏe b˘t vypnut opakovan˘m stisknutím tlaãítka Alarm.
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MraÏení
âerstvé potraviny by mûly b˘t zmraÏeny aÏ k jádru tak rychle,
jak je to moÏné. ZmraÏen˘m potravinám mÛÏe b˘t dána rezer-
va chladu. Toto je umoÏnûno funkcí SuperFrost. 

Maximální mnoÏství potravin, které
mÛÏe b˘t zmraÏeno bûhem 24 ho -
din, je zobrazeno na typovém ‰títku
(tzn. „Freezing capacity“ kg/24h).
Toto mnoÏství záleÏí na typu pfiístro-
je a klimatické tfiídû.

MraÏení s funkcí SuperFrost
�Stisknûte tlaãítko SuperFrost krátce tak, Ïe se rozsví-
tí. Mrazící teplota se sníÏí a pfiístroj se pfiepne na nej-
niÏ‰í teplotu. 
�� K mraÏení malého mnoÏství potravin je dostaãu-

jící doba zapnutí funkce 6 hodin pfied vloÏením
potravin. Maximální mnoÏství (viz. „Freezing capacity“ na
typovém ‰títku) vyÏaduje zapnutí 24 hodin pfiedem.

�� Poté vloÏte ãerstvé potraviny do mrazící ãásti.

Poznámka:
Pro mraÏení ãerstv˘ch potravin nejsou vhodné dvû spodní
zásuvky. V tûchto zásuvkách mohou b˘t pouze skladovány jiÏ
mraÏené potraviny. 
- Funkce SuperFrost se vypne automaticky. V závislosti na

mnoÏství vloÏen˘ch potravin do mrazící ãásti se vypne
funkce pfiibliÏnû v rozmezí po 30 aÏ maximálnû 65 hodi-
nách. ZmraÏení ãerstv˘ch potravin je nyní skonãeno, svû-
telná kontrolka SuperFrost zhasne.

Funkci SuperFrost byste nemûli zapínat:
- Pokud do mrazící ãásti vkládáte jiÏ zmraÏené potraviny;
- Pokud chcete mrazit men‰í mnoÏství ãerstv˘ch potravin

do dvou kilogramÛ dennû.

Pfiídavné funkce
V reÏimu nastavení mÛÏete nastavit dûtsk˘ bezpeãnostní zá -
mek a pfiizpÛsobit záfiivost displeje.
Dûtsk˘ bezpeãnostní zámek je urãen pro ochranu pfiístroje
pfied náhodn˘m vypnutím nebo pfied náhodnou zmûnou na -
sta vení teploty pfiístroje.

Aktivace reÏimu nastavení:
�� Stisknûte tlaãítko SuperFrost pfiibliÏnû po dobu 5 vtefiin –

rozbliká se tlaãítko SuperFrost - displej zobrazuje c pro
dûtsk˘ bezpeãnostní zámek.

Pozn.: Zmûnûná hodnota bude blikat.
�� Stisknutím tlaãítka Up/Down vyberte poÏadovanou funkci:

c = dûtsk˘ bezpeãnostní zámek nebo h = záfiivost displeje.
��� Nyní vyberte/potvrìte funkci krátk˘m stisknutím tlaãítka

SuperFrost:
> Pro c = dûtsk˘ bezpeãnostní zámek

stisknûte tlaãítko Up/Down
pro v˘bûr c1 = dûtsk˘ bezpeãnostní zámek
zapnut˘ nebo
c0 = dûtsk˘ bezpeãnostní zámek vypnut˘
a potvrìte tlaãítkem SuperFrost.
Svítí-li symbol    , je dûtsk˘ bezpeãnostní
zámek aktivován.

> Pro h = záfiivost displeje, stisknûte tlaãítko
Up/Down pro 
v˘bûr h1 = nejmen‰í záfiivost aÏ
h5 = maximální záfiivost a potvrìte tlaãít-
kem SuperFrost. 

Ukonãení reÏimu nastavení:
�� K ukonãení reÏimu nastavení stisknûte tlaãítko On/Off; pfii-

bliÏnû po 2 minutách se elektronick˘ systém automaticky
pfiepne. Opût je aktivován normální operaãní reÏim.

Poznámky k mraÏení a skladování
�� Druhovû podobné potraviny vÏdy skladujte pohromadû.
�� Druhy vhodné k mraÏení: maso, zvûfiina, drÛbeÏ, ãerstvé

ryby, zelenina, ovoce, mléãné v˘robky, chléb, peãivo,
pfiedvafiená jídla. Druhy nevhodné k mraÏení: hlávkov˘
salát, fiedkviãky, hroznové víno, celá jablka a hru‰ky, tlusté
maso. 

�� Balte potraviny, které zmrazujete sami, v mnoÏstvích vhod-
n˘ch pro pozdûj‰í zpracování. K zaji‰tûní toho, Ïe potravi-
ny budou správnû rychle zmraÏeny by nemûla b˘t pfiekra-
ãována následující doporuãená mnoÏství pro balení:

- ovoce, zelenina: do 1 kg
- maso: do 2,5 kg
�� Po umytí a nakrájení zeleniny ji blan‰írujte (VloÏte na 2 –3

minuty do vafiící vody a poté rychle zchlaìte ve studené
vodû. 

�� Nesolte a nekofieÀte ãerstvé potraviny nebo blan‰írovanou
zeleninu. Mírnû osolte a okofieÀte ostatní potraviny. Inten -
zita a aroma nûkter˘ch kofiení se mÛÏe zmûnit.

�� MraÏené potraviny balte do standardních mrazících obalÛ
nebo do obalÛ pro opûtovné pouÏití vyroben˘ch z plastu,
kovu nebo hliníku.

�� âerstvé potraviny, které mají b˘t zmraÏeny, nesmí pfiijít do
kontaktu s jiÏ zmraÏen˘mi potravinami. Obaly udrÏujte
vÏdy suché, aby nezamrzaly dohromady. 

�� VÏdy si napi‰te na obal obsah a datum a nepfiekraãujte
uvedenou skladovací lhÛtu. 

�� Nemrazte lahve a konzervy obsahující sycené nápoje, jeli-
koÏ mohou prasknout. 

�� Vyjmûte pouze tolik potravin, kolik právû potfiebujete roz-
mrazit. RozmraÏené potraviny co nejrychleji spotfiebujte. 

MraÏené potraviny mohou b˘t rozmraÏeny následujícími
zpÛsoby: 
- v horkovzdu‰né troubû 
- v mikrovlnné troubû
- pfii pokojové teplotû
- v chladniãce: chlad vycházející ze zmraÏen˘ch potravin je

vyuÏíván pro chlazení potravin.

Odmrazování
Po del‰ím provozu se mÛÏe uvnitfi mrazící ãásti na mrazících
deskách vytvofiit námraza nebo vrstva ledu. Vrstva ledu zvy-
‰uje spotfiebu energie. Proto byste mûli mrazící desky pravi-
delnû odmrazovat.

�� Pro odmrazení vypnûte pfiístroj. Odpojte pfiístroj z elektric-
ké sítû.

�� Vyjmûte zásuvky.
�� MraÏené potraviny zabalte do novin nebo pfiikr˘vky a uloÏ-

te na chladné místo.
�� Pro urychlení rozmrazování postavte na mrazící desku

misku s teplou, ne vroucí, vodou.
�� Pfii odmrazování nechte dvefie pfiístroje otevfiené. Bûhem

odmrazování stírejte odtátou vodu houbiãkou nebo utûr-
kou a pfiístroj vyãistûte.

Nikdy nepouÏívejte pro odmraÏení mechanická zafiízení
nebo jiné prostfiedky, neÏ ty, které jsou doporuãené v˘ -
robcem.
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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 chemická
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.
�� Z chladící jednotky a z v˘mûníku tepla – kovová mfiíÏ na

zadní stranû pfiístroje - by mûl b˘t jednou roãnû odstranûn
prach.

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

Poruchy
Následující poruchy mÛÏete sami na základû pfiezkou‰e-
ní odstranit:

�� Zafiízení nepracuje, svûtelná kontrolka nesvítí:
- Je pfiístroj správnû zapnut˘?
- Je zástrãka správnû zasunuta do zásuvky?
- Jsou v pofiádku pojistky?

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

nábytku? Prosím uvûdomte si, Ïe nelze zabránit zvukÛm
chladícího okruhu. 

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

vin?
- Zobrazuje Vámi vloÏen˘ teplomûr správnû teplotu?
- Je pfiístroj dostateãnû vûtrán?
- Není pfiístroj umístûn pfiíli‰ blízko zdroje tepla?

Pokud jste nezjistili Ïádnou 
z pfiedchozích závad a ne -
mÛ Ïete opravit vadu sami,
prosím, obraÈte se na nej-
bliÏ‰í autorizované servisní
stfiedisko (viz záruãní list) 
a sdûlte typ pfiístroje (1),
index (2) a ãíslo pfiístroje (3),
které jsou vyznaãeny na
typovém ‰títku. 

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 dvefie otevfiené, tím pfiedejdete vzniku nepfiíjemn˘ch
zápachÛ.

Pfiístroj odpovídá pfiíslu‰n˘m bezpeãnostním pfiedpisÛm a na -
fiízením EU 2004/108/EC a 2006/95/EC. 

V‰echny typy a modely v˘robce neustále zlep‰uje a vyvíjí, a pro -
to si vyhrazuje právo na zmûnu tvarÛ, vybavení a technologií.

Zmûna smûru otevírání dvefií
�� Sejmûte krytku (1).
�� Od‰roubujte závûs (2). Sejmûte dvefie.
�� Pfiemístûte záslepku (4) na opaãnou stranu.
�� Pfiemístûte souãásti pantu (3) závûsu dvefií (2) na opaãnou

stranu.
�� Zepfiedu vyvraÈte krytky (5) a posuÀte je smûrem do strany.
�� Pfiemístûte madla dvefií (6) a záslepky (7) na opaãnou stranu.
�� Pfiipevnûte krytky zpût (5).
�� Pfiemístûte záslepky (8).
�� Sejmûte krytky (10) a (11).
�� Pfiemístûte ãep (9) na opaãnou stranu.
�� Opût pfiipevnûte krytky (10) a (11) na opaãnou stranu.
�� PodloÏte dvefie v závûsném ãepu (9) a zavfiete je.
�� VloÏte závûs dvefií (2) do spodního montáÏního otvoru

dvefií a pfii‰roubujte jej na místo.
�� Zacvaknûte krytku (1) na místo.

4*dle modelu a vybavení
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