
NÁVOD NA OBSLUHU

Profesionálne chladničky a mrazničky



1. ÚVOD

Tento prístroj bol zhotovený podľa potrieb a nárokov zákazníkov. 
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. 

2. PRÁVA A POVINNOSTI VÝROBCU

3. TRANSPORT A USKLADNENIE

Prístroj je zabalený na drevenom podstavci, s pevnými rohmi, styroporom 
a prelepený lepiacou páskou. 
Váha a rozmery sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Model Brutto váha Netto váha Celkový rozmer
(š x h x v)

840400 /  840401 115 kg 110 kg 680 x 710 x 2010
840600 / 840601 130 kg 125 kg 740 x 830 x 2010
840140 / 840141 220 kg 205 kg 1340 x 800 x 2010

 
Počas skladovania musí byť prístroj v uzavretej miestnosti s teplotou od -25 do 55° 
C, pričom vlhkosť vzduchu nesmie presahovať 30 a 95 %. 

4. 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. 

• 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. 

5. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

• Spotreba energie
Model Spotreba energie W Mraziace zariadenie

840400 / 840401 340W / 500W R 134A/R 404A
840600 / 840601 460W / 1000W R 134A/R 404A
840140 / 840141 650W / 1000W R 134A/R 404A

• Zvuky a vibrácie
Úroveň zvuku prístrojov so zabudovaným hermetickým kondenzátorom je menšia 
ako 70 dB. V tom prípade nie sú potrebné žiadne protihlukové opatrenia. 

6. ÚDRŽBA

• Pravidelné čistenie

Z hygienických a funkčných dôvodov musí byť prístroj čistený minimálne raz do 
týždňa (odsek prvé čistenie).
Pred čistením musí byť prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. 
Taktiež sa odporúča pravidelne čistiť kondenzátor, raz týždenne. Pred čistením 
vitrínu vypnúť, odpojiť od elektrickej siete a vnútro odkryť. 
- Ochrannú mriežku odmontovať.
- S kefou a vysávačom vyčistiť usadený prach na povrchu kondenzátora. 

• Dlhšie nepoužívanie prístroja
Počas nepoužívania prístroja dlhšiu dobu je potrebné:
- Odpojiť prívod elektriny a prístroj dôkladne vyčistiť, ako pri pravidelnom čistení. 
- Vitrínu nechať otvorenú pre lepšiu cirkuláciu vzduchu a prikryť priedušnou 
pokrývkou. 
ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ PRI NEODBORNOM ZAOBCHÁDZANÍ S PRÍSTROJOM 
ZODPOVEDÁ MAJITEĽ. 



7. Ovládanie elektroniky REK33

1. Šípka hore - pre zvýšenie nastavenej hodnoty (počas bežnej prevádzky sa 
stlačením uvedeného tlačidla zobrazí teplota výparníka)

2. DP3 Ventilátor výparníka - súvisle svietiace LED signalizuje spustený ventilátor 
výparníka

3. DP2 rozmrazovanie - súvisle svietiace LED signalizuje spustený cyklus odmra-
zovania.

4. DP1 práca kompresora - blikajúce LED signalizuje, že sa nastavujú paramtetre 
(napr. teplota). Súvisle svietiace LED signalizuje spustený kompresor.

5. Manuálne rozmrazovanie - stlačením tlačidla na 3 sekundy sa spustí manuálne 
rozmrazovanie

6. Nastavenia (tlačidlo SET) - pre nastavenie teploty a vstup do servisných nas-
tavení. Stlačením tlačidla SET počas bežnej prevádzky sa zobrazí teplota vo vnútri 
chladničky. Slúži tiež na potvrdenie zadanej hodnoty.

7. Šípka dole - pre zníženie nastavenej hodnoty

Zmena teploty

Stlačte tlačidlo SET (DP1 začne blikať) a pomocou šípok hore a dole nastavte 
požadovanú teplotu. Stlačte tlačidlo SET pre potvrdenie nastavenej teploty. Pozor 
uvedené nastavenie musíte vykonať v priebehu 10 sekúnd od prvotného stlačenia 
SET ! 
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