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NF2500G / NF5000G 
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Zemědělská 500, 373 81 Kamenný Újezd  
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Důležité bezpečnostní pokyny 
1. Pro úplné využití skříně doporučujeme přečíst si tento návod k použití. 
2. Uživatel je odpovědný za provozování spotřebiče v souladu s uvedenými pokyny. 
3. V případě jakýchkoli poruch kontaktujte ihned svého prodejce. 
4. Umístěte skříň na suché a větrané místo. 
5. Nevystavujte skříň silným zdrojům tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. 
6. Mějte na paměti, že všechna elektrická zařízení jsou zdrojem potenciálního nebezpečí. 
7. Neskladujte ve skříni hořlavý materiál, jako je ředidlo, benzín atd. 
8. Prohlašujeme, že se při stavbě nepoužívá žádný azbest ani žádný CFC. 
9. Olej v kompresoru neobsahuje PCB. 
 
Vybalení a instalace 
Vyjměte dřevěnou paletu a obal. 
Pro zajištění správné funkce je důležité, aby skříň byla ve vodorovné poloze. Pokud je skříň opatřena 
nohami, lze je nastavit. Viz obr. 1.1. 
 

 
Obr. 1.1 

 
Pokud chcete vestavět skříň, vezměte na vědomí následující: 
1. Aby mohl chladicí systém uspokojivě fungovat, musí být nad skříní alespoň 10 cm volného 
prostoru. 
2. Po stranách musí být dostatek místa pro čištění a výměnu polic. 
 
Elektrické připojení 
Skříňka pracuje na 230 V / 50 Hz. 
Zásuvka by měla být snadno přístupná. 
Musí být dodrženy všechny požadavky na uzemnění stanovené místními elektroenergetickými úřady. 
Zástrčka skříňky a síťová zásuvka by pak měly zajistit správné uzemnění. V případě pochybností se 
obraťte na místního dodavatele nebo autorizovaného elektrikáře. 
Vodiče v tomto síťovém kabelu jsou zabarveny v souladu s následujícím kódem: Zelená / žlutá: Země, 
Modrá: Neutrální, Hnědá: Živá. 
Hlavní elektrické připojení musí být provedeno zkušenými elektrikáři. 
 
Uvedení skříně do provozu 
Před použitím doporučujeme vyčistit skříň, viz část Údržba a čištění. 
Důležité ! 
Pokud byla skříňka během přepravy umístěna vodorovně, počkejte 2 hodiny, než skříň uvedete do 
provozu. 
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Světlo 
Spínač světla je umístěn ve spodním panelu. 

 
 

Zámek 
Zámek je umístěn ve spodním panelu. 

 
 

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

 
Obr. 2.0 

 
Termostat byl přednastaven a ve většině případů není nutné nastavení upravovat. 
Při zapnutí skříně se na displeji zobrazí aktuální teplota ve skříni. 
 
Zobrazit nastavovanou teplotu: 

 Stisknutím tohoto tlačítka se na displeji zobrazí nastavená teplota. Opětovným stisknutím 
tlačítka se vrátíte na normální čtení. 
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Nastavení nové teploty: 

  Stiskněte toto tlačítko nepřetržitě déle než 3 sekundy a na displeji se zobrazí nastavená 
teplota. 

  Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte nastavenou teplotu. 

  Stisknutím tohoto tlačítka snížíte nastavenou teplotu. 

  Stisknutím tohoto tlačítka uložíte nová nastavení. Displej bude blikat s novou hodnotou, pak 
se vrátí k normálnímu čtení. 
 
Poplachové kódy: 

   Blikání na displeji: indikuje, že je snímač vadný. 
Skříň se bude snažit udržovat nastavenou teplotu, dokud nebude opravena. 
 

   Blikání na displeji: indikuje, že je senzor výparníku vadný. 
To neovlivňuje provoz skříně, ale mělo by být opraveno co nejdříve. 
 
Rozmrazování 
Skříň se odmrazuje automaticky s předem nastavenými intervaly. Pokud jsou dveře skříně otevřené 
nebo se často mění obsah skříně, může dojít k nucenému odmrazení skříně ručně. 
 

  Dlouhodobým stisknutím tohoto tlačítka po dobu delší než 3 sekundy zahájíte ruční 
odmrazování a poté se vrátíte do normálního provozu. 
Rozmrazená voda teče do nádoby umístěné v komoře kompresoru a odpařuje se. 
 
Údržba a čištění 
Vypněte skříň ze elektrické zásuvky. 
Skříň musí být pravidelně čištěna. Vyčistěte vnější a vnitřní povrch skříně lehkým mýdlovým roztokem 
a poté jej setřete dosucha. 
NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky obsahující chlor ani jiné tvrdé čisticí prostředky, protože mohou 
poškodit povrchy z nerezové oceli a vnitřní chladicí systém. 
Vyčistěte kondenzátor a prostor kompresoru pomocí vysavače a tuhého kartáče. 
NEPOUŽÍVEJTE kompresorový prostor vodou, protože by to mohlo způsobit zkrat a poškození 
elektrických částí. 
 
Servis 
Chladicí systém je hermeticky uzavřený systém a nevyžaduje speciální dohled, pouze čištění. 
Pokud se skříňka neochladí, zkontrolujte, zda není příčinou výpadek proudu. 
Pokud nemůžete zjistit příčinu selhání skříně, kontaktujte svého dodavatele. Informujte prosím 
model a sériové číslo skříně. Tyto informace naleznete na typovém štítku, který je umístěn uvnitř 
skříně na pravé horní straně. 
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Likvidace 
Likvidace skříňky musí probíhat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Vezměte prosím na vědomí 
stávající nařízení o likvidaci. Je třeba dodržovat zvláštní požadavky a podmínky.  

 
 

Seznam náhradních dílů 
 
 


