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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
1. Chcete-li skříň plně využívat, doporučujeme vám přečíst si tento návod k použití. 
2. Je odpovědností uživatele provozovat spotřebič v souladu s uvedenými pokyny. 
3. V případě jakýchkoli poruch okamžitě kontaktujte svého prodejce. 
4. Umístěte skříň na suché a větrané místo. 
5. Skříň udržujte mimo dosah zdrojů silného vyzařování tepla a nevystavujte ji přímému slunečnímu 
záření. 
6. Vždy mějte na paměti, že všechna elektrická zařízení jsou zdrojem potenciálního nebezpečí. 
7. Ve skříni neskladujte hořlavé materiály, jako jsou ředidla, benzín atd. 
8. Prohlašujeme, že při stavbě není použit žádný azbest ani CFC. 
9. Olej v kompresoru neobsahuje PCB 
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POUZE PRO SPOTŘEBIČE S CHLADNIČKOU R290 / R600a! 
Tento spotřebič obsahuje hořlavé chladivo, proto zajistěte dobré větrání kolem spotřebiče. Při 
odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení, mohlo by to způsobit únik chladicího systému. 
Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické spotřebiče úložný prostor. 
Jakoukoli opravu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný technik (EN 60335-2-89: 2010). 
 

VYBALENÍ A INSTALACE 
Odstraňte obal a dřevěnou paletu. Vnější povrchy jsou dodávány s ochrannou fólií, které musí být před 
instalací odstraněny. 
 
Pro zajištění správné funkce je důležité, aby skříň byla v místě umístění vyrovnaná. Pokud je skříň 
dodávána s nohami, lze případnou výšku nohou upravit. 

 

Důležité ! 
1. Neblokujte ventilační otvory. 
2. Ujistěte se, že je alespoň 15 cm. volný prostor mezi skříňkou a stěnou. 
 

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
Skříně BLC3, BLC5 a BLC10 pracují na 230 V / 50 Hz. 
BLC14 pracuje na 3x400 V / 50 Hz. 
 
Ujistěte se, že je skříň připojena k samostatné elektrické skupině, aby nedošlo k přetížení. 
 
Zásuvka ve zdi by měla být snadno přístupná. 
 
Je třeba dodržovat všechny požadavky na uzemnění stanovené místními úřady pro elektřinu. Skříňka 
zástrčka a zásuvka by pak měly zajistit správné uzemnění. V případě pochybností kontaktujte místního 
dodavatele nebo autorizovaného elektrikáře. 
 
Hlavní elektrická připojení musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem. 
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SPUŠTĚNÍ SKŘÍNĚ 
Před použitím doporučujeme skříň vyčistit, viz část o údržbě a čištění. 
 

Důležité ! 
Pokud byla skříň během přepravy umístěna vodorovně, počkejte před spuštěním 2 hodiny skříňka. 
 

KAPACITA 
BLC3 
Model vhodný pro 3 zásobníky s šokovým zchlazováním o kapacitě 12 kg a 8 kg. 
 
BLC5 
Model vhodný pro 5 zásobníků s šokovým zchlazováním o kapacitě 18 kg a 14 kg. 
 
BLC10 
Model vhodný pro 10 zásobníků s šokovým zchlazováním o kapacitě 40 kg a 28 kg. 
 
BLC14 
Model vhodný pro 14 zásobníků s šokovým zmrazením o kapacitě 55 kg a 38 kg. 
 

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ 
Pokud zůstane spotřebič delší dobu neaktivní, postupujte následovně 
 
1. Pomocí spínače automatického odpojení deaktivujte připojení k hlavnímu elektrickému vedení. 
 
2. Pečlivě vyčistěte spotřebič a okolní oblasti. 
 
3. Naneste tenkou vrstvu kuchyňského oleje na povrchy z nerezové oceli 
 
4. Proveďte všechny operace údržby 
 
5. Nechte dveře pootevřené, aby se zabránilo tvorbě plísní a / nebo nepříjemného zápachu. 
 
Nevkládejte potraviny, které mají teplotu vyšší než 90 ° C. 
 
Neskladujte potraviny tak, aby byly v kontaktu s vnitřními stěnami (kvůli blokování oběhu vzduchu). 
 
Mezi použitými zásobníky musí být dostatečný prostor, aby byl zajištěn dostatečný průtok studený 
vzduch na celém výrobku. 
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Nikdy nezakrývejte vstup ventilátorů výparníku. 
 
Výrobky, které se kvůli své velikosti obtížněji chladí, by měly být umístěny uprostřed. 
 
Omezte počet otevírání dveří a dobu otevření dveří skříně. 
 
Po vysokém zchlazení / šokovém zmrazení může být produkt poté skladován v konzervační skříni. 
Na produkt by měl být následně použit štítek popisující obsah, datum zmrazení, údaje o vysokém 
zchlazení a datum expirace produktu. Pokud byl produkt vysoce zchlazen, musí být konzervován v 
konstantní teplotě +2 ° C, zatímco pokud byl šokově zmrazen, musí být udržován na konstantní teplotě 
-20 ° C. 
 
Chladnička/šoker by měla být používána pouze ke krátkodobému skladování. 
 

 
Aby se zabránilo bakteriální kontaminaci nebo kontaminaci jakékoli jiné biologické látky, jehla musí být 
po použití dezinfikována. 
 

CYKLUS VYSOKÉHO ZCHLAZENÍ – BLAST CHILLING CYCLE 
Díky tomuto provoznímu režimu udržuje chladicí jednotka teplotu chladicího prostoru na 0 ° C, pro 
zajištění postupného poklesu teploty produktu na +3 ° C. Tímto způsobem se na povrchu produktu 
netvoří ledové krystaly. Tato metoda by se měla přednostně používat u nebalených produktů, jejichž 
fyzikální / organoleptické vlastnosti vlastnosti by mohly být poškozeny tvorbou povrchového ledu 
(např. ryby) 
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CYKLUS MRAZENÍ ŠOKEM – SHOCK FREEZING CYCLE 
Díky tomuto cyklu udržuje šokový chladič teplotu na -18 ° C, což je konečná teplota šokového zmrazení. 
Aby šokové zmrazení bylo úspěšné a rychlé, jídlo by mělo být rozporcováno na malé kousky, zejména 
pokud má vysoký obsah tuku. Největší kusy by měly být umístěné v centrálních zásobnících. Pokud 
zmrazení šokem trvá déle, než je obvyklé (ve standardním čase) a rozporcováním na malé kusy nedojde 
k obvyklému času šokového zmrazení, je nutné snížit množství jídla a před samotným procesem 
šokového zmrazení předchladit chladicí komoru. 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Před pravidelným čištěním a údržbou vytáhněte elektrický kabel ze zásuvky/el. sítě. 
 
Skříň musí být pravidelně čištěna. Očistěte vnější a vnitřní povrch skříně pomocí lehkým mýdlovým 
roztokem a následně setřete do sucha. Vnější povrchy lze udržovat pomocí oleje na nerez.  
 
Nestříkejte přístroj přímým proudem vody ani nepoužívejte vysokotlaké přístroje. 
 
Nepoužívejte železné kartáče, drátěnky, houby nebo škrabky pro čištění nerezové oceli, protože by se 
mohly železné částice na povrchu usadit a následně by mohlo dojít k oxidaci a pak ke rzi. 
 
K odstranění ztvrdlých zbytků použijte dřevěné nebo plastové stěrky nebo brusné gumové podložky. 
 

Vyčištění kondenzátoru 
Kondenzátor pravidelně čistěte. 
 
Jelikož je žebrování kondenzátoru velmi ostré, noste vždy pro údržbu kondenzátoru ochranné rukavice. 
V případě prachu na kondenzátoru používejte ochranné masky a brýle. 
 
Kdykoli je na žebrování kondenzátoru usazen prach, může být odstraněn pomocí odsávacího zařízení 
(například vysavačem) nebo naneseným štětcem, kde jej odstraníte svislým pohybem podél směru 
žeber. 
 
Nesmí být použity žádné jiné čisticí a jiné nástroje, které by mohly deformovat žebra a tím i účinnost 
spotřebiče. 
 

Při čištění postupujte následovně: 
1. Otevřete dveře (A) spotřebiče. 
2. Sejměte spodní panel (B) z technického prostoru: vyšroubujte šroub spojovací materiál (C) 
3. Nyní je možné vyčistit žebrovanou část kondenzátoru (D) pomocí vhodných nástrojů. 
4. Po vyčištění zavřete ovládací panel a zajistěte jej pomocí šroubů. 
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SERVIS 
Chladicí systém je hermeticky uzavřený a nevyžaduje dohled, pouze čištění. 
 
Pokud skříň nechladí/nemrazí, zkontrolujte, zda není příčinou výpadek proudu. 
 
Pokud nemůžete zjistit příčinu poruchy skříně, obraťte se na svého dodavatele. Prosím informujte 
model a sériové číslo skříně. Tuto informaci najdete na výkonovém štítku je umístěn uvnitř skříně v 
pravé horní části. 
 

LIKVIDACE 
Likvidace skříně musí probíhat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Vezměte prosím na vědomí 

existující nařízení o likvidaci. Mohou být dodrženy zvláštní požadavky a podmínky. 

 

RYCHLÝ PRŮVODCE 

Jak vybrat cyklus 

Stisknutím tlačítka  se pohybujete mezi cykly CY1 , CY2 , CY3 , CY4  a 

přidržením cyklu . 
 
Těchto 5 programů má výchozí hodnoty zobrazené na následujících stránkách, viz diagramy. 

1. CY1: Šokové zchlazení a konzervace. (Silné + mírné zchlazení, uchování) 
2. CY2: Chlazení a šokové zmrazení. (Silné + mírné zchlazení, zmrazení, uchování) 
3. CY3: Šokové zmrazení. (Rychlé zmrazení a udržení, uchování) 
4. CY4: Šokové zmrazení s alarmem a zastavením. (Pouze rychlé zmrazení) 
5. H: Funkce režimu Hold. (Silné zchlazení nebo zmrazení) 
6. dEF: Pro spuštění ručního odtávání. 
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Jak zobrazit udržovanou nastavenou 
hodnotu. 
Během běžícího cyklu Hold (ikona H 

svítí), stiskněte  tlačítko. 
Nastavená hodnota se zobrazí na horní 
části displeje, SEtH je na spodním 
displeji. 

 

Jak upravit udržovanou nastavenou 
hodnotu. 
Když je zobrazeno SEtH, stiskněte a 

podržte tlačítko podržte jej, 
dokud nezačne blikat SEtH. 
Pomocí tlačítek se šipkami upravte na 
požadovanou hodnotu a stiskněte 

klávesu  
Pro potvrzení a ukončení stiskněte 

znovu klávesu . 

 
Jak zahájit cyklus. 

Stiskněte klávesu a zvolený cyklus 
se spustí. 
Žlutý displej/bod = je zapnutý. 
Kompresor je zpožděn o 3 min. 

 

Jak pozastavit cyklus. 

Stiskněte talčítko a kompresor a 
ventilátor se zastaví. 
Během pauzy bude na displeji blikat 
Stb. 

Stisknutím tlačítka restartujte 
cyklus od bodu přerušení. 
V každém případě se cyklus 
automaticky restartuje 
po uplynutí doby PAU. (Viz návod) 

Jak zastavit cyklus. 

Podržte stisknuté tlačítko , dokud 
se žlutý displej/bod nevypne a cyklus se 
nezastaví. 
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Diagramy 
 

 CY1: Šokové zchlazení a konzervace. (Silné + mírné zchlazení, uchování) 

  
 

 CY2: Chlazení a šokové zmrazení. (Silné + mírné zchlazení, zmrazení, uchování) 

  
 

 CY3: Šokové zmrazení. (Rychlé zmrazení a udržení, uchování) 
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 CY4: Šokové zmrazení s alarmem a zastavením. (Pouze rychlé zmrazení) 

  
 

 H: Funkce režimu Hold. (Silné zchlazení nebo zmrazení) 
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Šokové zchlazení 
z teploty +70 °C na teplotu +3 °C 
 
Cyklus šokového zchlazení sníží teplotu produktu z +70 °C na +3 ° C za 90 minut. 
Bakterie vznikají a rozmnožují nejvíce mezi +60 °C do +10 °C, proto je nezbytné produkt ochladit co 
nejrychleji, jak je to možné. 
Kromě toho jsou zachovány vitamíny, chuť a vůně. 
 

 
 

Šokové zmrazení 
z teploty +70 °C na teplotu -18 °C 
 
Cyklus šokového zmrazení sníží teplotu produktu z +70 °C na -18 °C za 240 minut. 
Rychlé snížení teploty produktu zvyšuje životnost výrobku. 
Kromě toho je kvalita zachována bez větších ztrát hmotnost, tekutin a chuti. 
 
Poté by měly být výrobky skladovány v normálním mrazicím pultu / mrazáku při teplotě -20 ° C. 
 

Bakterie obecně 

 

 


