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POZNÁMKA:  

  

Ujistěte se, že Vaše balení nebylo žádným způsobem poškozeno. Součástí balení mohly být malé 

materiály, které se mohly vytratit během přepravy. V případě, že Vaše balení bylo poškozeno a 

nebude obsahovat korektní množství některého z materiálů, kontaktujte prosím naše reklamační 

oddělení. Děkujeme. 

 

Obsah balení 
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Důležité bezpečnostní pokyny 

1) Pro správné použití tohoto zařízení doporučujeme přečíst si tento návod k 

obsluze. 

2) Je odpovědností uživatele používat zařízení podle uvedených pokynů. 

3) V případě poruchy se obraťte na svého prodejce. 

4) Umístěte zařízení na suchém a větraném místě. 

5) Udržujte zařízení mimo zdroje silného tepla a nevystavujte je přímému 

slunečnímu svitu. 

6) Vždy mějte na paměti, že všechna elektrická zařízení jsou zdrojem 

potenciálního nebezpečí. 

7) V zařízení neskladujte hořlavý materiál, jako je ředidlo, benzín atd. 

8) Prohlašujeme, že v konstrukci nejsou používány materiály azbest ani CFC. 

9) Olej v kompresoru neobsahuje polychlorované bifenyly. 

 

Vybalení a instalace 

Odstraňte dřevěnou paletu a obal. Vnější povrchy jsou opatřeny ochrannou fólií, která 

musí být před instalací odstraněna. 

 

Aby byla zajištěna správná funkce, je důležité, aby byla skříň v rovině. Skříň je 

dodávána s nastavitelnými nožičkami, které lze upravit. Viz obr. 1.1. 
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Chcete-li vestavět zařízení, mějte na paměti následující: 

 

K dispozici musí být minimálně 15 cm volného prostoru nad skříní, aby chladicí 

systém mohl správně pracovat. 

 

Na straně s panty musí být dostatečné místo pro vyčištění a výměnu regálů. 

 

Elektrické připojení 

Skříň pracuje na 230 V / 50 Hz. Zásuvka ve zdi by měla být snadno přístupná. 

Musí být dodrženy všechny požadavky na uzemnění stanovené místními 

elektroenergetickými úřady. Zásuvka skříňky a síťová zásuvka by měly být správně 

uzemněny. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte místní zastoupení dodavatelem 

nebo autorizovaným elektrikářem. Flexibilní kabel, který je k tomuto spotřebiči 

připojen, má tři jádra pro použití s 3-kolíkovou 13A nebo 3-kolíkovou 15A zástrčkou. 

Pokud B.S. 1363 (13A) zástrčka je použita, měla by být vybavena 13A pojistkou. 

 

Dráty v tomto síťovém kabelu jsou zbarveny podle následujícího kódu: 

Zelená / Žlutá - Země; Modrá - Neutrální; Hnědá - Živá. 

Hlavní elektrické připojení musí provádět kvalifikovaní elektrikáři. 

 

Spuštění skříně 

Před použitím doporučujeme skříňku vyčistit, viz část údržby a čištění. 

 

Důležité! Je-li skříň umístěna během přepravy horizontálně, počkejte 2 hodiny před 

prvním spuštěním. 
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Termostat 

Termostat je umístěn na ovládacím panelu, viz obr. 2.0. 

 

 

Obr. 2.0 

 

Termostat byl přednastavený a ve většině případů není nutné nastavení upravovat. 

Při zapnutí se na displeji zobrazí aktuální teplota v zařízení. 

 

Nastavení teploty 

 

Stiskněte toto tlačítko a na displeji se zobrazí nastavená teplota. Opětovným 

stisknutím tlačítka se vrátíte. 

 

Nastavení nové teploty 

  Stiskněte toto tlačítko nepřetržitě déle než 3 sekundy a na displeji se 

zobrazí nastavení teploty. 

 

  Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte nastavenou teplotu. 

 

  Stisknutím tohoto tlačítka snížíte nastavenou teplotu. 

 

  Stiskněte toto tlačítko pro uložení nových nastavení. Displej bude blikat 

s novou hodnotou a následně se vrátí k běžnému chodu. 
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Alarmové kódy 

'P1'   Bliká na displeji: znamená, že je vadný snímač skříně. 

Skříňka se bude snažit udržet nastavenou teplotu, dokud nebude 

opravena. 

'P2'  Bliká na displeji: indikuje, že je vadný snímač výparníku. 

Neovlivňuje činnost skříně, ale tato chyba by měla být co nejdříve 

opravena. 

 

Rozmrazování 

UR modely se automaticky rozmrazují, když se kompresor zastaví. 

UF modely musí být rozmrazené ručně. Doporučujeme rozmrazování každé tři 

měsíce nebo pokud vrstva ledu přesahuje 5 mm.  

 

Nikdy nepoužívejte kov nebo jiné ostré předměty pro odstranění ledu. Mohli byste 

poškodit vnitřní strany mrazáku. 

 

1) Odpojte mrazničku. 

2) Vypusťte mrazničku. 

3) Nechejte mrazničku otevřenou. 

4) Umístěte zásobník do spodní části skříně tak, aby se zachytávala rozmrazená 

voda. 

5) Vyčistěte mrazák jemným mycím prostředkem a důkladně otřete. 

6) Připojte mrazák a je připraven k použití. 

 

Zámek 

Zařízení je dodáváno se zámkem na ovládacím panelu. 
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Údržba a čištění 

Vytáhněte zařízení z přívodu elektrické energie. 

 

Číštění 

Skříňka musí být pravidelně čištěna. Vyčistěte vnější a vnitřní povrch skříně 

S roztokem lehkého mýdla a následně utřete. Vnější plochy lze udržovat pomocí 

ocelových olejů. 

 

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór nebo jiné drsné čisticí prostředky, 

protože mohou poškodit povrchy z nerez oceli a vnitřní chladicí systém. 

 

Vyčistěte kondenzátor a prostor kompresoru pomocí vysavače a tuhého kartáče. 

 

Nestříkejte na prostor kompresoru vodou. Ta může způsobit zkrat a poškození 

elektrických částí. 

 

Servis 

Chladicí systém je hermeticky uzavřený systém a nevyžaduje kontrolu, pouze čištění. 

Pokud se skříňka neuchladí, zkontrolujte, zda to není z důvodu výpadku proudu. 

Pokud nemůžete najít příčinu selhání, obraťte se na svého dodavatele. Vždy uveďte, 

prosím, model a sériové číslo zařízení. Tyto informace najdete na štítku s označením, 

který je umístěn uvnitř skříně v pravé horní části. 

 

Likvidace 

Likvidace skříně musí probíhat ekologicky správným způsobem. Dodržujte stávající 

nařízení o likvidaci. Mohou existovat zvláštní požadavky a podmínky, které je třeba 

dodržovat. 
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Kontakt 

Důležité kontakty na jednotlivá oddělení a osoby najdete na webových stránkách 

www.gastro.cz/kontakt nebo na www.eshop-gastro.cz. 

 

CEO 

Philip Bednar Bräuner 

Tel.: +420 602 155 143 

Email: brauner@gastro.cz 

 

Ředitel závodu 

Miroslav Líbal 

Tel.: +420 727 876 194 

Email: libal@gastro.cz 

 

Obchodní oddělení 

Tel.: +420 387 998 497 

Email.: sales@gastro.cz 
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