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Vážený zákazník, 

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné 
pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií 
a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. 
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Technické údaje 
Kód produktu 10029787, 10029788 10033044, 10033045 
Napájanie 220-240 V ~ 50-60 Hz 220-240 V ~ 50/60 Hz 
Objem 88 litrov 110 L 
Rozmery 485 x 510 x 855 mm 550 x 568 x 845 mm 

Bezpečnostné pokyny 
• Do mrazničky nevkladajte horúce potraviny.
• Obalte všetky potraviny plastovým ochranným obalom, aby ste predišli dehydratácii a straty chuti jedla.
• Tento prístroj nie je určený pre použitie osobám (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, mentálnou alebo 

vnemovou schopnosťou, nedostatkom skúseností a poznatkov, iba ak sú pod dozorom a majú inštrukcie 
ohľadom používania tohto prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. 

• Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo servisom, 

alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečenstvu. 
• Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo tie, ktoré sú zabudované v konštrukcii priechodné a bez 

prekážok. 
• Nepoškodzujte chladiaci okruh.
• Nepoužívajte elektrické spotrebiče v policiach na potraviny, pokiaľ nie sú odporúčané výrobcom.
• Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania okrem tých,

ktoré odporúča výrobca. 
• Ak dlhšiu dobu  mrazničku nepoužívate, odpojte napájanie, vyčistite vnútorné časti, umiestnite mrazničku na 

suché miesto a nechajte dvere mierne otvorené. 
• Zariadenie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii spotrebiča pre jeho horľavé chladivo a plyn.

Pred vyhodením spotrebiča odstráňte  dvere, aby ste zabránili uviaznutiu detí vnútri.
• Tento produkt je určený pre domáce použitie.
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PRED PRVÝM POUŽITÍM 
• Stačí odrezať baliaci pás a potom vytiahnite kartón.
• Uistite sa, že počas premiestňovania zostáva mraznička vo vzpriamenej polohe. Nenakláňajte ju viac ako 45 ° zo 

zvislej polohy. 
• Nepoužívajte silu na žiadnu vonkajšiu časť, ako je rúrka, kondenzátor, dvere a rukoväť. Na presun , mrazničky

musia byť dvere  zabalené a zabezpečené pri dlhej preprave, aby nedošlo k poškodeniu nárazom alebo veľkým
kývaním. 

MONTÁŽ 

Prístroj musí byť umiestnený na rovnom, stabilnom a pevnom povrchu. Mraznička by sa mala byť 
chránená  pred slnečným žiarením, zdrojom tepla alebo vlhkým miestom. Mraznička by sa mala 
udržiavať mimo steny, aby sa zabezpečil správny priestor pre dobrú cirkuláciu vzduchu. Keď je mraznička 
umiestnená v skrinke, musí byť zadná strana skrine otvorená pre dobrú cirkuláciu vzduchu. 

Použitie a prevádzka 
Pred zapojením mrazničky sa uistite, že je všetko v poriadku a mraznička môže byť zapojená. Pri prvom uvedení 
do prevádzky je potrebné nechať mrazničku bežať 2 až 3 hodiny pre ochladenie. Potom nastavte termostat na 
požadované nastavenie a vložte potraviny. 

Teplotu mrazničky je možné nastaviť otočením gombíka termostatu. Čím bližšie k polohe "3" je nastavený 
gombík, tým nižšia je teplota. Nastavenie termostatu v strede je najvhodnejšie pre všeobecnú prevádzku. Poloha 
"4" je chladnejšia ako poloha "1". Teplota mrazničky sa bude meniť v závislosti od množstva uložených potravín 
a frekvencie otvárania dverí. Aby ste udržali dobrú účinnosť chladenia a šetrili energiu, odporúčame, aby ste do 
vnútra neukladali príliš veľa potravín naraz a aby ste príliš často neotvárali dvere. 

POZOR Keď je termostat otočený v smere hodinových ručičiek do polohy "4", nepokúšajte sa ho otočiť viac. V 
opačnom prípade sa môže poškodiť. 

Odmrazovanie 

• Pre čo najefektívnejšiu prevádzku a minimálnu spotrebu energie odmrazte mrazničku, keď je námraza hrubá 
približne 3 až 4mm. Ak chcete spustiť rozmrazovanie, otočte regulátor teploty na "OFF", odpojte mrazničku, 
vyberte jedlo a zásuvky. Po odmrazení námrazy alebo ľadu odstráňte roztopenú vodu a vysušte interiér 
mrazničky. Režim mrazničky sa potom môže znovu spustiť otočením termostatu na požadované nastavenie. 

• Nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje (napríklad nože) na odstránenie ľadu z mrazničky, pretože by to 
mohlo poškodiť mrazničku. 
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Čistenie a starostlivosť 
• Pre vyčistenie mrazničky odpojte napájanie a vyberte potraviny, zásuvky atď. Na čistenie interiéru použite 

roztok vody zmiešaný s 2 lyžičkami sódy na liter teplej vody. Potom ju utrite čistou handrou namočenou v 
čistej vode. 

• Nikdy nepoužívajte na čistenie žiadnej časti mrazničky žiadne kyseliny, chemické riedidlá, benzín, benzén a pod.
• Nikdy nepoužívajte olej a benzín na čistenie plastových častí, pretože by mohli deformovať alebo poškodiť.
• Príliš veľa potravín alebo príliš veľký kontajner v mrazničke ovplyvní cirkuláciu chladného vzduchu, takže musí 

zostať voľný priestor. Odporúča sa využiť  približne 70% objemu úložného priestoru. 
• Neskladujte v mrazničke prchavé a / alebo výbušné materiály, ako sú étery, benzín, skvapalnený ropný plyn,

lepidlá atď. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu spôsobeného elektrickými iskrami. 
• Všetky opravy a práce na spotrebiči by mali byť vykonávané len oddelením zákazníckeho servisu, pretože 

neoprávnené opravy by mohli byť pre užívateľa veľmi nebezpečné. 
• Na rozmrazovanie a čistenie nepoužívajte parné čističe.
• Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola zástrčka prístupná.

Riešenie problémov 
Problém  Možná príčina 
Mraznička nefunguje. Sieťová zástrčka nie je pevne zapojená do elektrickej zásuvky. 

Sieťový vypínač je vypnutý. 
Poistka je vypálená. 

Mraznička nie je dostatočne 
chladná. 

Príliš časté a príliš dlhé otváranie dverí. 

Mraznička je príliš hlučná. Mraznička sa dotýka nábytku, ktorý môže prenášať vibrácie. 
Mraznička nie je správne vyrovnaná. 
Nádoby alebo pevné obaly uložené vo vnútri sa navzájom dotýkajú. 
Zdroj napájania nie je stabilný. 

Pokyny k likvidácii a vyhlásenie o zhode 
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. 

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko. 
Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami: 
2004/108/EU (EMC) 
2011/65/EU (RoHS) 
2006/95/EC (LVD) 
643/2009 (ErP) 
1060/2010 (ErP) 
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