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Pokyn pro likvidaci
Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu.
-  vlnitá lepenka/lepenka 
-  formované díly z pìnového polystyrénu
-  fólie z polyetylénu
-  stahovací pásky z polypropylénu

• Balící materiál není vhodný jako hraèka pro dìti, hrozí udušení 
fólií!

• Balení odevzdejte na oficiálním sbìrném místì pro odpady.

Vysloužilý pøístroj: Obsahuje cenné materiály, 
takže je tøeba ho likvidovat oddìlenì od netøídìného 
komunálního odpadu.
• U vysloužilého pøístroje je tøeba zajistit jeho 

nepoužitelnost. Vytáhnout síťovou zástrèku, 
pøestøihnout pøipojovací kabel a zajistit nefunkènost 
zámku, aby se nemohly do pøístroje zavøít dìti.

•  Dbejte na to, aby u vysloužilého pøístroje do odvezení nebo 
odevzdání na místì urèeném obcí nedošlo k poškození chladicího 
okruhu. Tím se zajistí, aby neunikalo chladivo a olej.

• Pøesné údaje o použitém chladícím prostøedku najdete na 
typovém štítku. 

•  Informace o termínech odvozu a sbìrných místech získáte u 
podnikù zajišťujících úklid ve mìstì nebo u obce.

Tøída klimatu  
Zaøízení je zkonstruováno podle tøídy klimatu pro provoz pøi 
omezeném rozsahu okolních teplot. Tento rozsah by mìl být 
dodržen! Tøída klimatu platná pro Vaše zaøízení je vytištìna na 
typovém štítku.

Tøída klimatu okolní teploty
SN +10 °C až +32 °C
N  +16 °C až +32 °C
ST  +18 °C až +38 °C
T  +18 °C až +43 °C

Bezpeènostní pokyny a upozornìní
•  Vybalení a instalaci by mìly provádìt dvì osoby, aby se tak 

zabránilo možnému zranìní a poškození pøístroje.
• Pøi poškození pøístroje ihned - ještì pøed pøipojením - informovat 

dodavatele.
• Pro zaruèení bezpeèného provozu pøístroje montovat a pøipojovat 

pouze podle údajù v návodu k použití.
• V pøípadì poruchy oddìlit pøístroj od sítì. Vytáhnout síťovou 

zástrèku nebo vypnout nebo vyšroubovat pojistku.
• Pokud chcete prístroj oddìlit od síte, netahejte za kabel ale za 

zástrèku.
• Opravy a zásahy na pøístroji nechat provést pouze servisní 

službou, jinak hrozí znaèné nebezpeèí pro uživatele. To samé 
platí pro výmìnu vedení síťového pøipojení. 

•  Ve vnitøním prostoru pøístroje nemanipulujte s otevøeným ohnìm 
nebo zápalným zdrojem. Pøi transportu a èištìní dbejte na to, aby 
nebyl poškozen chladící okruh. Pøi poškozeních udržujte zápalné 
zdroje v dostateèné vzdálenosti a prostor dobøe vyvìtrat.

• Sokly, zásuvky, dveøe apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k 
opírání.

• Tento pøístroj není urèen pro osoby (i dìti) s fyzickými, 
mentálními, nebo omezeními vnímání, nebo pro osoby, které 
nemají dostateèné zkušenosti a znalosti, s výjimkou, oni budou 
provázené osobou, která je odpovìdná za jejich bezpeènost 
ohlednì používaní pøístroje, byly ní zauèeny a na zaèátku 
kontrolovány. Dìti musí být poøád pod dozorem, aby se 
zabezpeèilo, že se s pøístrojem nebudou hrát.

• Vyvarujte se trvalému kontaktu s chladným povrchem 
chlazeného / mraženého zboží. Mùže to vést k bolestem, pocitu 
necitlivosti a k podchlazení. Pøi delším kontaktu s pokožkou 
použijte ochranná opatøení, napø. ochranné rukavice.

• Zmrzliny, led nebo ledové kostky nejezte po vyjmutí ihned a ne 
pøíliš studené. Pøíliš nízké teploty mohou zpùsobit "nebezpeèí 
popálení".

• Nejezte potraviny s pøekroèenou dobou spotøeby, mohlo by dojít 
k otravì.

• Pøístroj je urèen na chlazení, mražení, uchovávání potravin a 
pøípravu ledu. Je koncipován pro použití v domácnosti. Pøi použití 
v živnostenském provozu je tøeba dbát ustanovení platných pro 
živnostenský provoz.

•  Neukládejte do lednièky žádné explozivní látky nebo spreje 
s hoølavými hnacími plyny, jako jsou butan, propan, pentan 
atd. Eventuelnì vystupující plyny by mohly být zapáleny od 
elektrických dílù. Nebezpeèné spreje poznáte podle natištìných 
údajù o obsahu nebo podle symbolu plamene.

•  Uvnitø pøístroje nepoužívejte žádné elektrické spotøebièe. 
• Klíè od dvíøek uzamykatelných pøístrojù nenechávejte ani v 

blízkosti pøístroje ani v dosahu dìtí.

Tento návod je platný pro nìkolik modelù, jsou možné odchylky.

typový štítek

plán mražení

ovládací a 
kontrolní prvky

vnitøní osvìtlení

zámek

vìtrací møížka
motor. prostoru

odtok odtáté vody

Dùležitý pokyn!
Pøed uvedením pøístroje do provozu je tøeba bezpodmí-
neènì libovolnou zátkou uzavøít otvor pro odtátou vodu 
na dnì pøístroje! Dùležité pro bezvadnou funkci.
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Rozmìry pøístroje (mm)

 model výška šíøka hloubka

 GT 14.. 885 545 649
 GT 21.. 852 838 676
 GT 26.. 915 875 760
 GT 30.. 915 1000 760
 GT 36.. 915 1135 760
 GT 42.. 916 1285 760
 GT 49.. 916 1285 810
 GT 51.. 850 1698 730
 GT 61.. 915 1650 810 Ukazatel teploty 

(podle vybavení)

Teplomìr ukazuje nejvyšší teplotu 
mražených produktù, je pøimìøenì 
nastaven a je zkonstruován tak, 
že ukazuje pouze pøesné hodnoty 
pod 0 °C.

CZ
Instalace
•  Pøístroj neinstalujte na místa vystavená pøímým sluneèním pa-

prskùm, vedle sporáku a topení apod.
•  Podlaha na místì instalace by mìla být vodorovná a rovná. 

Pøístroj je tøeba postavit tak daleko od stìny, aby bylo možné 
víko bez obtíží otevøít a zavøít.

•  Mezeru mezi spodní hranou skøínì a podlahou nezakrývej-
te, protože chladící agregát musí být zásobován chladným 
vzduchem.

•  Vzdálenost mezi vìtrací møížkou a stìnou musí být minimálnì 
 20 cm. Tato vzdálenost nesmí být v žadném pøípadì zahražena 

a vìtrací møížka nesmí být zakryta.
•  Vnìjší plášť pøístroje nezakrývat. Minimální odstup musí být asi 

20 mm, aby byl zajištìn dostateèný odvod tepla. 
•  Prostor instalace Vašeho pøístroje musí podle normy EN 378 

vykazovat na 8 g chladiva R 600a objem 1 m3, aby v pøípadì 
netìsnosti nemohlo dojít ke vzniku zápalné smìsi plyn-vzduch 
v prostoru instalace. Údaj o množství chladícího prostøedku 
najdete na typovém štítku.

Poznámky k úspoøe energie
•  Vyhnìte se dlouhému a nepotøebnému otevøení víka.
•  Mražené zboží uspoøádejte podle druhu, nepøekraèujte udanou 

dobu skladování.
• Teplá jídla nechte nejprve ochladit na pokojovou teplotu než 

budou vložena do zaøízení. 
•  Vytvoøí-li se ledová vrstva, spotøebiè odmrazit.

Pøipojení
Druh proudu (støídavý) a napìtí na místì instalace musí souhlasit 
s údaji na typovém štítku. Typový štítek se nachází na pravé 
horní stranì mrazící truhly. Zásuvka musí být jištìna na 10A nebo 
více, musí být mimo oblast zadní stìny zaøízení a musí být lehce 
pøístupná.

Zaøízení pøipojte pouze k pøedpisovì uzemnìné zásuvce s 
ochranným kontaktem.

Nastavení teploty
S mincí nastavit šipku regulátoru teploty ➍ do polohy mezi 2 a 
7. To znamená:

poloha 2 = nejnižší výkon chlazení, teplo
poloha 7 = nejvyšší výkon chlazení, chlad
Teplota by mìla èinit pøi dlouhodobém skladování mraženého 
zboží nejménì -18 °C.

Pøi naplnìní mrazící truhly po spodní oznaèení (viz "Mražení") se 
mùže regulátor teploty nastavit do polohy "spar". To pøináší velice 
nízkou spotøebu elektrické energie.

Plán mražení
Plán mražení je umístìn na vnitøní stìnì víka. 
Dává symbolicky pøehled o mražených potravinách a jejich 
trvanlivosti v mìsících.
Zda je platná spodní nebo horní mez trvanlivosti, závisí na kvalitì 
potravin, na jejich zpracování pøed zmražením a na kvalitativních 
požadavcích jednotlivých domácností. Pro tuènìjší potraviny platí 
spodní hodnoty.

Zapnutí a vypnutí pøístroje
Pøed uvedením do provozu se doporuèuje vyèištìní pøístroje (blíže 
viz "Èištìní"). Pøístroj uveïte do provozu asi 6 hodin pøed prvním 
vkládáním mražených produktù.

Po pøipojení k síti je pøístroj pøi-
praven k provozu. 

- Svítí zelená kontrolka provozu 
➊, 

- svítí èervená kontrolka alarmu 
➋. Èervená kontrolka alarmu 
zhasne, jakmile je v mrazícím 
prostoru dosaženo dostateènì 
nízké teploty.

Vypnutí: Vytáhnìte síťovou 
zástrèku nebo vyšroubujte nebo 
vypnìte pøedøazené pojistky.

Kontrolní elementy
Èervená kontrolka alarmu ➋ 
svítí, pokud není v pøístroji dostateènì nízká teplota.

Pokud se èervená kontrolka rozsvítí bìhem normálního provozu, 
zkontrolujte:
- zda nedošlo k delšímu výpadku elektrického napájení,
-  zda bylo víko správnì uzavøeno,
- zda nebyly vloženy èerstvé potraviny.

Pokud se nic takového nestalo, obraťte se neprodlenì na nejbližší 
servis. Pøitom je tøeba bezpodmíneènì udat typové oznaèení, 
èíslo indexu a èíslo pøístroje. 

Žlutá kontrolka SuperFrost ➌
svítí, pokud je zapnuta funkce SUPERFROST pro zmražení 
vìtších množství èerstvých potravin. Více o této funkci viz kapitola 
"Mražení". 
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Koše
Koše ulehèují tøídìní. Horní koše se zavìšují 
úchyty za rám skøínì. Spodní koše stojí 
na dnì pøístroje nebo na dovnitø 
sklopených úchytech. Úchyt 
stlaèit dolù, nadzdvihnout a 
sklopit dovnitø.

Zámek
Pokud je Váš pøístroj v provedení 
bez zámku, mùže být dodateènì 
namontován. (Neplatí pro GT 1402, 
GT 2102).

Mražení
Èerstvé potraviny by mìly být 
co možná nejrychleji zmraženy 
až na jádro. To umožòuje zaøízení 
SuperFrost (rychlé mražení). 
Mùžete bìhem 24 hodin zmrazit 
maximálnì tolik kg potravin, kolik 
je udáno na typovém štítku pod 
pojmem "mrazící výkon". Toto 
maximální množství je rozdílné podle 
modelu a tøídy klimatu.

Upozornìní: Maximální mez naplnìní tvoøí vrchní hrany 
závìsných košù!
Pøi naplnìní mrazící truhly do max. 300 mm pod vrchní hrany 
závìsných košù se mùže spotøebiè pøepnout do polohy "spar". 
Pøi tomto nastavení se dá nízká spotøeba elektrického proudu 
ještì jednou snížit.

V každém pøípadì se musí regulátor teploty nastavit tak, 
aby teplomìr, který byl položen na nejvyšší zmražené zboží, 
ukazoval nejménì -18 °C!

Poznámky k mražení a ukládání
• Pro mražení jsou vhodné: maso, zvìøina, drùbež, èerstvé ryby, 

zelenina, ovoce, mléèné výrobky, chléb, peèivo, hotová jídla. 
Nevhodné jsou: hlávkový salát, øedkvièky, vinné hrozny, celá 
jablka a hrušky, tuèné maso.

• Potraviny, které mrazíte sami, zabalte vždy v takových proporcích, 
aby to vyhovovalo spotøebì ve Vaší domácnosti. Aby potraviny 
promrzly rychle i uvnitø, nemìly by být pøekraèovány následující 
množství v jednom balení: 

 ovoce, zelenina do 1 kg, maso do 2,5 kg.
• Zeleninu po umytí a naporcování blanšírovat (2-3 minuty vložit do 

vaøící vody, potom vyjmout a rychle ochladit ve studené vodì).
• Èerstvé potraviny a blanšírovanou zeleninu pøed mražením nesolte 

ani nekoøeòte. Ostatní jídla pouze trochu osolte a okoøeòte. 
Koøení mìní chuťovou intenzitu.

• Jako balící materiál jsou vhodné bìžné sáèky do mraznièky, 
vícekrát použitelné nádoby z umìlých hmot, kovù a hliníku.

• Novì zmražované potraviny nenechávejte ve styku s již 
zmrazenými. Balení ukládejte vždy suché, aby jste se vyhnuli 
vzájemnému pøimrznutí.

• Balení vždy oznaète datem a obsahem a nepøekraèujte 
doporuèené doby trvanlivosti mražených produktù.

• Lahve a dózy s nápoji obsahujícími kyslièník uhlièitý nedávejte 
mrazit. Mohly by vybouchnout.

• K rozmrazení vyjímejte vždy jen tolik, kolik právì potøebujete. 
Rozmrazené potraviny zpracujte co možná nejdøíve na hotové 
jídlo.

Mražené produkty mùžete rozmrazovat:
- v teplovzdušných kamnech
- v mikrovlnné troubì
- pøi pokojové teplotì
- v chladnièce, chlad vydaný mraženými produkty je využit k 

chlazení potravin v chladnièce.
Èásteènì rozmrazené ploché porce masa a ryb mohou být již 
zpracovávány v horkém procesu. Zelenina mùže být zpracovávána 
ve zmrazeném stavu (s polovièní dobou vaøení/peèení než 
obvykle).

Mražení pomocí funkce SuperFrost
•  Zapnout spínaè SuperFrost ➌ - žlutá kontrolka SuperFrost 

svítí.
•  Pøi menší náplni je tøeba poèkat asi 6 

hodin. Pøi maximální náplni (viz údaje 
v typovém štítku) je tøeba èekat asi 
24 hodin!

• Potom lze vkládat èerstvé potraviny. 
Po dalších 24 hodinách jsou èerstvé 
potraviny zmraženy. 

• Spínaè SuperFrost ➌ vypnout. 

Upozornìní: Pro úsporu energie 
mùže být SuperFrost vypnut i pøed 
uplynutím 24 hodin mražení. Dbejte 
však na to, aby byla teplota minimálnì 
-18 °C nebo nižší.

SuperFrost nemusíte zapínat
- pøi vkládání již zmražených produktù,
- pøi zmražování asi 2 kg èerstvých potravin dennì.

Vybavení
Vnitøní osvìtlení
Vnitøní osvìtlení se zapíná automaticky pøi otevøení víka a zhasne 
pøi zavøení.
Data žárovky: 15 W (v žádném pøípadì nepoužívejte žárovku, 
která má více než 15 W), napìtí by mìlo souhlasit s údajem na 
typovém štítku. Objímka: E 14.

Výmìna žárovky: 
Vytáhnout síťovou zástrèku nebo vypnout nebo vyšroubovat 
pøedøazené pojistky.
- Stínítko stáhnout ve smìru šipky;
- vymìnit žárovku;
- stínítko opìt nasadit.
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Odmražení
Na stìnách mrazícího prostoru se po delší dobì provozu tvoøí 
vrstva jinovatky nebo ledu. Tato vrstva zvyšuje spotøebu energie, 
proto je tøeba ji nechat pravidelnì odtát.

•  Pro odmražení vypnìte zaøízení. Vytáhnìte síťovou zástrèku nebo 
vyšroubujte nebo vypnìte pojistku.

•  Zmražené potraviny zabalte do papíru nebo pøikrývek a uložte 
na chladném místì. 

•  Vytáhnìte zátku z výpust-
ného otvoru. Vyndejte dìlící 
stìnu nebo mrazící desku a 
položte ji pod pøístroj tak, že 
odtátá voda vytéká z výpus-
tného otvoru na dìlící stìnu 
nebo mrazící desku.

•  Víko nechte bìhem procesu 
odtávání otevøené. Zbylou 
odtátou vodu v pøístroji 
odstraòte pomocí hadru a 
pøístroj vyèistìte. U pøístrojù 
bez vypouštìcího otvoru je 
tøeba odstranit tvoøící se 
odtátou vodu pomocí houby 
nebo hadru.

Pøi odmražování nepoužívejte žádné mechanické pøípravky 
nebo jiné pomùcky z umìlé hmoty mimo tìch, které jsou 
doporuèeny výrobcem. 

Èištìní
Pøed èištìním zásadnì vyøadit zaøízení z provozu. Vytáhnìte 
síťovou zástrèku nebo vyšroubujte nebo vypnìte pøedøazené 
pojistky.
Vnitøní prostor, díly výbavy a vnìjší stìny myjte vlažnou vodou 
s trochou èistícího prostøedku. V žádném pøípadì nepoužívejte 
èistící prostøedky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická 
rozpouštìdla.

Nepracujte s parními èistícími pøístroji - nebezpeèí poranìní 
nebo poškození zaøízení!
•  Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílù a 

do vìtracích otvorù.
•  Vše dobøe vysušit hadrem.
• Vìtrací møížky je tøeba pravidelnì èistit, napø. pomocí štìtce 

nebo vysavaèe. Prachové usazeniny zvyšují spotøebu energie. 
Dbejte na to, aby nebyl žádný kabel a jiné díly potrhané nebo 
poškozené.

Porucha
Následující poruchy mùžete sami odstranit kontrolou možných 
pøíèin:
• Pøístroj nepracuje, kontrolky nesvítí:
– Zkontrolujte, zda je síťová zástrèka správnì zastrèena do zá-

suvky,
– zda je v poøádku pojistka použité zásuvky.
• Hluk je pøíliš hlasitý, zkontrolujte, zda
– pøístroj stojí pevnì na podlaze,
– vedle stojící nábytek nebo pøedmìty mohou od bìžící chladnièky 

pøebírat vibrace a vydávat hluk. Respektujte to, že hlukùm 
proudìní v chladícím okruhu se nedá zabránit.

• Teplota není dostateènì nízká, zkontrolujte 
– nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena 

správná teplota?
–  nebylo-li eventuálnì vloženo pøíliš velké množství èerstvých 

potravin; zkontrolujte ukazatel teploty po 24 hodinách;
– zda teplomìr vložený do chladnièky ukazuje správnou 

teplotu.
– Je v poøádku odvìtrání?
– Není místo instalace pøíliš blízko nìjakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená 
pøíèina zdrojem poruchy a poruchu 
nemùžete sami odstranit, obraťte 
se prosím na nejbližší servis. Sdìlte 
typové oznaèení ➊, index ➋ a èíslo 
pøístroje ➌ z typového štítku. Typový 
štítek se nachází na pravé horní 
stranì mrazící truhly. 

CZ

Vyøazení z provozu
Pokud má být pøístroj na delší dobu vyøazen z provozu: pøístroj 
vypnout, vytáhnout síťovou zástrèku nebo vypnout nebo 
vyšroubovat pøedøazené pojistky. Pøístroj vyèistit a nechat otevøená 
dvíøka, aby se vylouèila tvorba pachù. 

Tìsnost chladícího okruhu je zkontrolována.
Pøístroj je odrušen podle EN 55014 a odpovídá tak smìrnici EU 
87/308/EWG.

Výrobce pracuje trvale na dalším vývoji všech typù a modelù. 
Prosíme proto o pochopení, když jsme nuceni ke zmìnám ve 
tvaru, vybavení a techniky.


