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Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.  
Před tím, než budete mrazák používat, přečtěte si pozorně pokyny v této příručce, 
abyste maximalizovali jeho výkon. Uchovejte dokumentaci pro následné použití 
nebo pro nového vlastníka. Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v 
domácnosti nebo podobných aplikacích, jako jsou:  
- kuchyňské kouty pro zaměstnance v dílnách, kancelářích a jiných pracovních 
prostředích  
- farmy, v hotely, motely a jiné typy residencí  
- noclehárny (B & B)  
- cateringové služby a podobné aplikace, kde nejde o maloobchodní prodej  
Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin. Jakékoliv jiné 
využití se považuje za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv 
škody. Doporučujeme vám, abyste si přečetli záruční podmínky. Abyste dosáhli 
nejlepšího možného výkonu a bezporuchového provozu svého spotřebiče, je velmi 
důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto pokyny. Pokud nebudete dodržovat tyto 
pokyny, můžete ztratit nárok na bezplatný servis v záruční době. 
 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 

Tento návod obsahuje mnoho důležitých 
bezpečnostních informací. Doporučujeme 
vám uchovat tyto pokyny na bezpečném 
místě, aby byly snadno dostupné a používání 
spotřebiče bylo bezproblémové.  
Mrazák obsahuje plynné chladivo (R600a: 
isobutan) a izolační plyn (cyklopentan). Tyto 
plyny jsou šetrné k životnímu prostředí, ale 
jsou hořlavé. 

Upozornění: nebezpečí požáru 
Pokud dojde k poškození okruhu chladiva:  

• nepřibližujte se s otevřeným ohněm a 
zdroji hoření.  

 

Důkladně větrejte místnost, ve které je 
spotřebič umístěn. 
 

VAROVÁNÍ! 
 

• Při čištění/přemísťování spotřebiče musíte 
dát pozor, abyste se nedotkli kovových 
drátů výměníku tepla na zadní straně 
spotřebiče. Mohli byste si poranit prsty 
nebo ruku, nebo poškodit spotřebič.  

• Spotřebič není konstruován pro umístění 
na jiném spotřebiči. Nepokoušejte se 
sedat si nebo stoupat na spotřebič. Není 
na to konstruován. Mohli byste se zranit 
nebo poškodit spotřebič.  

• Při přenášení/přesouvání spotřebiče 
dbejte, aby se kabel napájení nezachytil 
pod spotřebičem. Mohlo vy dojít k 
přeříznutí nebo poškození kabelu 
napájení.  

• Při umísťování svého spotřebiče dejte 
pozor, aby se nepoškodila podlaha, 
potrubí, stěny atd. Nepřemisťujte 
spotřebič taháním za víko nebo kliku. 
Nenechte děti, aby si se spotřebičem hráli 

nebo manipulovali s ovladači. Pokud 
nebudou tyto pokyny dodrženy, naše 
společnost se zříká veškeré odpovědnosti.  

• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, 
mastném nebo prašném prostředí, 
zabraňte působení přímých slunečních 
paprsků nebo vody.  

• Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla 
nebo hořlavých materiálů.  

• Pokud dojde k výpadku proudu, 
neotevírejte víko. Zmrzlé potraviny by 
neměly být ovlivněny, pokud bude 
výpadek proudu kratší než 20 hodin. 
Pokud je výpadek proudu delší, je nutné 
potraviny zkontrolovat a okamžitě sníst, 
nebo uvařit a poté zmrazit.  

• Pokud zjistíte, že víko truhlicového 

mrazáku lze obtížně otevřít, hned jak je 

zavřete, nemějte obavy. Je to způsobeno 

rozdílem tlaku, který se vyrovná, a budete 

moci víko otevřít za několik minut.  

• Nepřipojujte spotřebič k napájení 

elektrickým proudem, dokud nejsou 

odstraněny všechny obaly a chrániče pro 

přepravu.  

• Pokud byl spotřebič přepravován ve 

vodorovné poloze, před zapnutím jej 

nechte stát alespoň 4 hodiny, aby se 

usadil olej v kompresoru.  

• Tento mrazák se smí používat pouze k 

zamýšleným účelům (tj. ukládání a 

mrazení potravin).  

• V chladničce na víno neskladujte léky nebo 

materiály určené pro výzkum. Pokud 

budete skladovat materiál, který vyžaduje 

přísnou kontrolu teploty skladování, je 

možné, že dojde k jeho znehodnocení 

nebo může dojít k nekontrolované reakci a 

vzniku nebezpečí.  

• Před jakoukoliv manipulací se 

spotřebičem, odpojte kabel napájení od 

zásuvky.  

• Při dodání zkontrolujte, že produkt není 

poškozen a že všechny součásti a 

příslušenství jsou v dokonalém stavu.  



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


