
Návod na použitie

Chladničky a mrazničky 

S880173, S880174, S880400, S880600, S880401, S880601, S880175, 
S880176, S880405, S880406, S880602, S880603



Pred prvým uvedením chladničky / mrazničky do prevádzky si prosím pozorne preštudujte 
uvedený návod na použitie.

Pre správne zaobchádzanie s prístrojom je potrebné nasledovné:
· Pozorne si prečítajte návod na obsluhu, je nutné bezpodmienečne dodržiavať
uvedené predpisy a rady.
· Ak budete prístroj používať ako je uvedené v návode na obsluhu, je zaručená
jeho bezchybná funkčnosť.

Bezpečnostné upozornenia

- použivateľ súhlasí a akceptuje všetky požiadavky nachádzajúce sa v tomto manuáli, v opačnom
prípade sa na zariadenie nevzťahuje záruka,
- použivateľ taktiež akceptuje, že on/ona bol informovaný o obmedzenej garancii,
- na zariadenie nesmú byť pokladané žiadne predmety a telesá. Okrem toho nesmú byť tiež
vkladané do vnútra zariadenia,
- deti a iné neautorizované osoby majú zakázané obsluhovať zariadenie,
- elektrické zariadenie môže byť čistené až po tom, čo je odpojené z elektrickej siete,
- elektrické zariadenie nesmie byť používané, ak nebolo vykonané uzemnenie,
- buďte opatrní pri zatváraní dverí chladničky / mrazničky, aby ste si neprivreli ruky,
- zariadenie nesmie byť umývané pod prúdom tečúcej vody. Malo by byť umývané pretieraním, no
vždy až potom, čo je zariadenie odpojené z elektrickej siete,
- na čistenie sa musia používať nástroje s ohľadom na povrch zariadenia,
- tento manuál zaručuje, že všetky zariadenia boli testované a bola vykonaná požadovaná
bezpečnostná kontrola,
- počas čistenia a údržby používajte gumené rukavice,
- neodstraňujte zo zariadenia žiadne štítky a panely,

Umiestnenie prístroja
Presvedčte sa, že je v miestnosti dostatočný priestor podľa predpisov na používanie
a údržbu prístroja.
Po vybalení a odstránení všetkých ochranných prvkov, postavte prístroj tak, aby bol
rovno umiestnený.
V blízkosti prístroja sa nesmú nachádzať zdroje tepla ani iné prístroje produkujúce
teplo.
Taktiež musí byť chránený proti slnečnému žiareniu a prievanu. Okrem toho musí byť
priestor pri chladiacom agregáte uvoľnený, kvôli dostatočnej cirkulácii vzduchu.

Prvé čistenie
Pred zapojením prístroja do elektrickej siete, prístroj očistite. Všetky vnútorné časti
vyčistite prostriedkom proti baktériám. Sklenené časti očistite taktiež vhodným
čistiacim prostriedkom. Plastikové časti očistite navlhčenou utierkou. Nakoniec
s čistou a suchou utierkou poutierať do sucha. Používajte čo najmenej vody. Počas
čistenia sa nedotýkajte ostrých častí, poprípade použite rukavice.

Elektrické zapojenie
Pred zapojením sa presvedčte, či napätie a frekvencia elektrickej siete na mieste
zapojenia, súhlasí s údajmi na typovom štítku.
Okrem toho je nutné prístroj napojiť na uzemnenú zásuvku. V prípade, že neboli tieto
bezpečnostné predpisy dodržané, je nutné vykonať uzemnenie podľa platných
noriem.



Ak sa v blízkosti prístroja nenachádza zdroj elektrickej siete (zásuvka) je potrebné
postupovať podľa predpisov.
Prístroje sú vybavené s káblom a zástrčkou, ktoré obsahujú neutrálny a uzemňovací
pól.
Elektrický kábel musí byť vedený priamo, vyvarujte sa skrúteniu alebo prekrytiu.
Taktiež nesmie prísť do styku s tekutinami alebo tepelnými zdrojmi.
V prípade poškodenia môže elektrický kábel vymeniť iba kvalifikovaná osoba.

Technické údaje

Model 880173
880175

880174
880176

880400, 
880402 880405

880401
880406

880600
880602

880601
880603

Napájanie 230 V /50 Hz 230 V /50 Hz 230 V /50 Hz 230 V /50 Hz 230 V /50 Hz 230 V /50 Hz

Výkon 0,09 kW 0,11 kW 0,11 kW 0,11 kW 0,19 kW 0,35 kW

Tepl. rozsah 0 ~ +10 -10 ~ -25 0 ~ + 10 -10 ~ - 25  0 ~ + 10 -10 ~ - 25

Rozmery 600x600x850 
mm

600x600x850 
mm

600x600x1850 
mm

600x600x1850 
mm

775x695x1900 
mm

775x695x1890 
mm

Objem 130 l 120 l 350 l 350 l 600 l 600 l

Uvedenie do prevádzky

Pozorne si prečítajte typový štítok na prístroji. V žiadnom prípade štítok
neprekrývajte. V prípade poškodenia je nutné ho vymeniť. Žiadne časti prístroja
neodstraňujte pomocou náradia. Neodnímajte ochranné časti z prístroja.

Ovládací panel

Teplota vo vnútri chladničky / mrazničky sa nastavuje prostredníctvom otáčania regulačného 
gombíka. Pre výber požadovanej teploty otočte gombík do potrebnej polohy.
V prípade že je regulátor nastavený do polohy OFF, kompresor sa vypne.

Verzia s elektrickým ovládacím panelom



Popis svetelných indikátorov

Kontrolka Symbol Status Význam

Nastavenie SET

Zasvieti na displeji Aktívne 
parametrovanie

Je vypnuté Aktívne meranie

Bliká Pozrieť parameter, 
zadanie hesla

Chladiaca technika

Zasvieti na displeji Aktívna chladiaca 
technika

Je vypnuté Deaktívna chladiaca 
technika

Bliká Oneskorenie

Rozmrazovanie
Zasvieti na displeji Aktivované 

rozmrazovanie

Je vypnuté Deativované 
rozmrazovanie

Zoznam parametrov

Menu Funkcie menu Oblasť nastavenia Prednastavené 
hodnoty Jednotka

F01 Heslo do menu
00~99
00: deaktivácia 
bezpečnostného hesla

55 NC

F02 Normovaná 
hodnota teploty -40 ~ + 50 2 °C 

F03 Teplotný rozdiel 1 ~ 15 4 °C 

F04 Oneskorený štart 
kompresora 1 ~ 15 3

F05 Korektúra 
senzora teploty -5 ~ +5 0 °C 

F06 Trvanie 
rozmrazovania 1 ~ 60 20 Min

F07 Časový interval 
rozmrazovania 1 ~ 30 12

F08 Konečná teplota 
rozmrazovania -20 ~ +30 7 °C 

F09 Senzor 
odparovača

00: deaktivované
01: aktivované 1 NC



Funkcia tlačidiel
Tlačidlo Funkcia

SET Aktivácia zadania hesla; aktivácia parametrizácie; prepínanie v menu pp. 
parametrami; 
Pozrieť si normovanú hodnotu; Menu, spracovať parameter pp. heslo
Pozrieť si senzor odparovača; Menu, spracovať parameter pp. heslo

RST Opustiť nastavovanie parametrov

Rozmrazenie

Rozmrazovanie sa uskutočňuje automaticky počas prestojov kompresora. 
Prístroj by ste mali rozmraziť vtedy, ak je hrúbka ľadu väčšia ako 0,5 cm. V takomto prípade 
odpojte prístroj z elektrickej siete, do vnútra umiesnite misku s teplou vodou, zatvorte dvere a 
počkajte cca 30 minút. Skvapalnené pozostatky vody utrite handrou a dôkladne vnútorný priestor 
vysušte. 
Chybové hlásenia

V prípade chyby snímača sa zobrazí na displeji hlásenie „EE“.
V prípade poruchy ovládania teploty sa zobrazí na displeji „ - „.
V prípade prekročenia nastavenej teploty sa zobrazí „HH“.
V prípade poklesu teploty pod kritickú hodnotu sa zobrazí „LL“.

Údržba

Z hygienických a funkčných dôvodov musí byť prístroj čistený minimálne jedenkrát
týždenne. Pred čistením musí byť prístroj odpojený od elektrickej siete. Na čistenie použite kus 
čistej handry a čistej vody. Následne všetky plochy dôkladne pretrite suchou handrou.

Dlhšie nepoužívanie prístroja

Počas nepoužívania prístroja dlhšiu dobu je potrebné:
- Odpojiť prívod elektriny a prístroj dôkladne vyčistiť, ako pri pravidelnom čistení.
- Chladničku / mrazničku nechať otvorenú pre lepšiu cirkuláciu vzduchu a prikryť priedušnou
pokrývkou.

ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ PRI NEODBORNOM ZAOBCHÁDZANÍ S PRÍSTROJOM
ZODPOVEDÁ MAJITEĽ.


