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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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Úvod  

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Toto zařízení bylo navrženo pro zvýšení 

vašeho pohodlí. Díky tichému provozu a atraktivnímu designu se budete z pohodlí a 

komfortu tohoto zařízení těšit mnoho let. 

  

Před používáním tohoto zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny. Při používání tohoto 

zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření.  

 

Tento přehledný návod obsahuje informace o nejlepším možném využití zařízení. 

Důležité bezpečnostní pokyny 

1) Pro správné použití skříně 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 skříň na suchém a větraném místě. 

5) Udržujte skříňku mimo zdroje silného tepla a nevystavujte ji přímému 

slunečnímu záření. 

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

potenciálního nebezpečí. 

7) Ve skříňce neskladujte hořlavý materiál, jako je ředidlo, benzín atd. 

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

9) Olej v kompresoru neobsahuje PCB. 

 

 

Vybalení a instalace 

Odstraňte dřevěnou paletu a obal. Povrchy z nerezové oceli jsou dodávány s ochranou 

fólií, která musí být odstraněna před instalací. 

 

Elektrické připojení 

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

být dodrženy všechny požadavky na uzemnění stanovené místními 
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elektroenergetickými úřady. Zásuvka skříňky a síťová zásuvka by měly být správně 

uzemněny. V případě pochybností, 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! Pokud je skříň vertikálně umístěna během přepravy, počkejte 2 hodiny před 

prvním spuštěním. 

 

Ovládací panel 

 

 

Termostat lze nastavit na stupnici od 1-7, což odpovídá -15 až -25 °C. Optimální 

umístění bude ve většině případů 3-4. Chladicí systém lze vypnout v poloze 0. 

Při zapojení mrazničky musí být vždy zapnuto zelené světlo. Červené světlo se zapne 

při teplotě -12 ° C nebo vyšší. 

 

Možné příčiny zvýšení teploty: 

1) že víko mohlo být otevřeno příliš dlouho 

2) že horké / čerstvé potraviny byly v nedávné době umístěny v mrazáku 
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3) že je v chladicí soustavě závada. 

 

Pokud je aktivován žlutý knoflík / světlo, znamená to, že je zapnutý režim rychlého 

zmrazení, což má za následek odpojení termostatu a neustálý provoz chladicího 

systému. Tento režim se používá, když je současně velké množství čerstvých potravin 

v mrazničce. 

 

Rychlé zmrazení 

Doporučujeme zapnout režim rychlého zmrazování 24 hodin před rychlým zmrazením 

velkého množství jídla. 

Vytvořte prostor v chladničce tak, aby se potraviny mohly umístit na dno a v blízkosti 

stran mrazničky, aby se dosáhlo co nejúčinnější doby rychlého zmrazení. 

Pokud potřebujete rychle zmrazit více předmětů, necht zapnutý rychlé mražení 

alespoň 24 hodin kvůli stabilizaci teploty v zařízení. 

 

Nezapomeňte vypnout režim rychlého zmrazování, protože kompresor bude jinak 

pracovat nepřetržitě a bude používat nepřiměřené množství energie. 

 

Nepřekračujte níže uvedená množství pro rychlé zmrazení! 

 

Model: Mrazící kapacita kg./24h: 

FR205 13 

FR305 18 

FR405 25 

FR505 28 

FR 39 

 

Odmrazování 

Doporučujeme odmrazování mrazničky každé tři měsíce nebo pokud vrstva ledu 

přesahuje 5 mm. 
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Nikdy nepoužívejte kov nebo jiné ostré předměty, aby se nepoškodily vnitřní strany. 

Mohlo by to mít za následek poškození celkové funkčnosti zařízení. 

 

1) Odpojte mrazničku. 

2) Vypusťte mrazničku. 

3) Nechte mrazničku s otevřeným víkem. 

4) K odstranění ledu z vnitřní vložky použijte plastovou škrabku. 

5) Vyjměte vypouštěcí zátku, otevřete odtok na zadní straně mrazničky a vložte 

pod zásobník podnos. 

6) Vyčistěte mrazák jemným mycím prostředkem a důkladně otřete. 

7) Připojte mrazničku, je připraven k použití. 

 

Zámek 

Zařízení je dodáváno se zámkem v rukojeti. 

 

 

Údržba a čištění 

Výstraha: Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, vždy před čištěním zařízení 

odpojte z elektrické sítě. V opačném případě může dojít ke zranění. 

 

Obecné: Skříňka musí být pravidelně čištěna. Nepoužívejte agresivní chemikálie, 

abrazivní prostředky, čpavek, bělicí prostředky na bázi chlóru, koncentrovaná 

rozpouštědla, ředidla nebo kovové drátěnky. Některé z těchto chemikálií mohou 

rozpustit, poškodit nebo odbarvit části zařízení. Povrchy z nerezavějící oceli lze 

udržovat pomocí ocelového oleje. Vyčistěte kondenzátor a kompresorový prostor 

pomocí vysavače a tuhého kartáče. Nestříkejte do prostoru kompresoru vodu, protože 

to může způsobit zkrat a poškození elektrických částí. 
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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 zařízení musí být provedena v souladu s požadavky  

na ochranu životního prostředí. Vezměte v potaz stávající směrnice týkající se 

likvidace. Mohou obsahovat zvláštní požadavky a podmínky, které je třeba dodržet. 
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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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