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Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 
škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.
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Technické údaje
Položka číslo 10029334, 10029335
Napájanie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie 65 W

Bezpečnostné pokyny
Všeobecné rady

• Prečítajte si pozorne všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a uschovajte ich pre 
budúce použitie.
• Neumiestňujte horúce potraviny do mrazničky.
zabaľte jedlo do plastovej fólie  aby ste zabránili dehydratácii a strate chuti jedla.
• Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým 
alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú 
pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za 
ich bezpečnosť.
• Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa ubezpečili, že sa so spotrebičom nehrajú.
• Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo 
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
• Vetracie otvory v priestore spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii udržiavajte bez 
prekážok.
• Nepoškodzujte chladiaci okruh.
• Nepoužívajte horľavé spotrebiče v priehradkách na potraviny, ak nie sú odporúčané 
výrobcom.
• Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu 
rozmrazovania ,ak nie sú odporúčané výrobcom
• Ak dlhšiu dobu nepoužívate mrazničku, odpojte napájanie, vyčistite vnútorné časti a 
uložte ju na suchom mieste a nechajte dvere trochu otvorené.
• Výrobok je určený len pre domácnosť.
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Používanie a obsluha
Rozbalenie, opätovné zabalenie a presun

• Rozbalenie: Stačí odrezať baliacu pásku a potom vytiahnuť kartón.
• Opätovné balenie: Nezabudnite vložiť originálne penové vložky na svoje miesto.
• Presun: Nezabudnite premiestňovať mrazničku v vzpriamenej polohe. Nenakláňajte ju 
viac ako 45 ° zo zvislej polohy. Netlačte silou na žiadnu vonkajšiu časť, ako je rúrka, 
kondenzátor, dvere a rukoväť keď chcete mrazničku hýbať, mraznička musí byť zabalená a 
zabezpečená na prepravu na dlhú vzdialenosť aby sa zamedzilo jej hojdaniu alebo pádu.

Umiestnenie
Mraznička by mala byť umiestnená na plochý a pevný povrch. Mala by sa chrániť pred 
slnečným žiarením, zdrojom tepla, vlhkosťou alebo zaplnenými miestami. Mraznička by 
mala byť umiestnená ďaleko od steny, aby bola zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu.
Keď je mraznička umiestnená v skrinke, musí byť zadná časť skrinky odmontovaný pre 
správnu cirkuláciu.

Napájanie
Pred zapojením mrazničky skontrolujte nasledovné: Na elektrických vodičoch nesmú byť 
žiadne poškodenia. Uzemňovacia skrutka musí byť upevnená. Sieťová zásuvka musí byť 
správne uzemnená. Uistite sa, že je všetko normálne a mraznička môže byť zapojená.

Pred prvým použitím

• Pri prevádzke v normálnom stave sa prázdna mraznička vychladí zvyčajne do 2 alebo 3 
hodín, potom sa  automaticky zastaví. Potom nastavte termostat na požadované 
nastavenie a vložte potraviny.
• Teplotu mrazničky je možné nastaviť otočením gombíka termostatu. Stredné nastavenie 
je najviac
vhodné pre bežnú prevádzku. Poloha "4" je chladnejšia ako poloha "1". Teplota mrazničky 
sa mení
v závislosti od množstva skladovaných potravín a frekvencie otvárania dverí. Aby sa 
udržiavala dobrá účinnosť chladenia a šetrilo sa energiou neotvárajte dvere príliš často a 
nedávajte do nej priveľa jedla.

Rozmrazovanie

• Pre čo najefektívnejšiu prevádzku a minimálnu spotrebu energie rozmrazte mrazničku 
keď je hrúbka ľadu na výparníku 3 až 4 mm. Ak chcete začať odmrazovanie, otočte 
regulátor teploty na "OFF",
odpojte mrazničku, vyberte jedlo a zásuvky. Po roztopení ľadu odstráňte roztopenú vodu
a vysušte interiér mrazničky. Mraznička sa potom môže opätovne spustiť otočením 
termostatu na požadovanú teplotu
• Nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje (napr. Nože) na odstránenie mrazu / ľadu z 
výparníka, môže to spôsobiť poškodenie výparníka.
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Čistenie a starostlivosť
Na čistenie mrazničky odpojte napájací zdroj a vyberte potraviny, zásuvky atď. Použite 
roztok 2 lyžíc jedlej sódy na liter teplej vody na čistenie interiéru. Potom ju utrite čistou 
vodou.
• Na čistenie akejkoľvek časti mrazničky nikdy nepoužívajte kyseliny, chemické riedidlá, 
benzín, benzén a pod.
• Na čistenie plastových častí nikdy nepoužívajte olej a benzén, pretože by mohli 
deformovať alebo poškodiť plastové časti.
• Príliš veľa potravín alebo príliš veľká nádoba  v mrazničke ovplyvní cirkuláciu chladného 
vzduchu, takže nechajte aj voľný priestor. Odporúča sa zaplniť približne 70% objemu 
úložného priestoru.
• Neskladujte prchavé alebo výbušné materiály ako étery, benzín, skvapalnený ropný 
plyn, lepidlá
atď. v mrazničke. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu spôsobeného 
elektrickými iskrami.
• Všetky opravy a práce na spotrebiči by mali vykonávať zákaznícke služby, neoprávnená 
práca môže byť pre užívateľa veľmi nebezpečná. Na odmrazovanie a čistenie nepoužívajte 
parné čistiace prostriedky.
• Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bola zástrčka prístupná.

Riešenie problémov

Problém Možná príčina
Mraznička nefunguje. Sieťová zástrčka nie  je pevne zasunutá do elektrickej zásuvky.

Sieťový vypínač je vypnutý.
Poistka je vyhorená.

Mraznička nie je dostatočne chladná Príliš časté a príliš dlhé otváranie dverí.
Mraznička funguje 
príliš hlučne. 

Mraznička sa dotýka nábytku, čo môže prenášať vibrácie.
Mraznička nie je správne vyrovnaná.
Nádoby vo vnútri sa navzájom dotýkajú.
Zdroj napájania nie je stabilný.

Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na 
výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho 
odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom 
zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak 
mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie 
informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad 
alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 

Výrobky: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.
nto produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EG (ErP)
1060/2010/EU (ErP)




