
7084 896-04
F  913

Návod na obsluhu
Stolová mraznička
Pred prvým zapnutím si prečítajte tento návod na obsluhu.
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Rozmery:

Výška: 816 mm         Šírka: 497 mm        Hĺbka: 548 mm

Opis spotrebiča

SK
Rozsah používania spotrebiča
Tento spotrebič sa môže používať na vystavovanie potra-
vín vrátane nápojov pre maloobchodný predaj. Komerč-
né použitie znamená napríklad použitie v reštauráciách, 
jedálňach, nemocniciach a v obchodných zariadeniach, 
ako sú pekárne, mäsiarstva, supermarkety atď.
Predvídateľné nesprávne použitie:
Nepoužívajte spotrebič na nasledujúce aplikácie:
• Uskladnenie a chladenie nasledujúceho:
- Chemicky nestabilné, horľavé alebo korozívne 

látky.
- Lieky, krvná plazma, laboratórne prípravky ale-

bo podobné látky a výrobky, na ktoré sa vzťa-
huje smernica č. 2007/47/ES o zdravotníckych 
pomôckach.

• Použitie v nebezpečných priestoroch.
• Použitie vonku alebo vo vlhkých priestoroch so 

striekajúcou vodou.
Nesprávne použitie spotrebiča vedie k poškodeniu alebo 
znehodnoteniu skladovaného tovaru.
Skriňa je určená na uskladnenie a vystavenie vopred 
zmrazenej a zabalenej zmrzliny, ako aj balených potra-
vín. Zákazník dosiahne prístup otvorením nepriehľadné-
ho alebo priehľadného veka zhora.
V zariadení neskladujte výbušné látky, ako napríklad ae-
rosólové nádoby s horľavým stlačeným plynom.

497 mm

816 mm

548 mm

1 006 mm

Poistný ventil

Typový štítok

Nastaviteľné poličky

Nožičky na nastavenie výšky

Zámok

Teplomer
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Zostavenie

• Spotrebič neumiestňujte na priame slnečné svetlo ani 
do blízkosti sporákov, radiátorov a podobných zdrojov 
tepla.

• Podlaha, na ktorej stojí tento spotrebič, 
by mala byť vodorovná a vyrovnaná. 
Nerovné podlahy vykompenzujte na-
staviteľnými nožičkami.

• POZOR: Medzi bočným krytom (ľavý a pravý) a zad-
ným krytom spotrebiča musí byť medzera oproti stene 
aspoň 10 cm.

• Vždy zabezpečte dobrú ventiláciu a unikanie vzduchu, 
ktorý prúdi von. Spotrebič vždy inštalujte priamo oproti 
stene.

• Nezakrývajte vetracie otvory ani mriežku.
• Technická norma EN 378 stanovuje, že miestnosť, v 

ktorej nainštalujete svoj spotrebič, musí mať objem 1 
m3 na 8 g chladiva R 600a/R 290 používaného v tomto 
spotrebiči, aby sa v prípade netesnosti chladiaceho 
okruhu zabránilo tvorbe horľavej zmesi plynu/vzduchu 
v miestnosti, kde je tento spotrebič umiestnený. Množ-
stvo chladiva používaného v spotrebiči je uvedené na 
typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča.

SK
Klasifikácia klímy
Trieda klímy [X] určuje podmienky oko-
lia, v ktorom sa môže tento spotrebič 
bezpečne prevádzkovať.

Trieda klímy [Y] a teplotná trieda 
[Z] definujú maximálne rámcové 
podmienky, v ktorých bude spotrebič 
bezchybne fungovať.

[X]
Klasifikácia 

klímy
Max. teplota v  

miestnosti
Max. relatívna 

vlhkosť

4 30°C 55 %
7 35 oC 75 %

Tento spotrebič neprevádzkujte mimo 
špecifikovaného teplotného rozsahu v miestnosti.

[Y]
Klasifikácia klímy

Teplota
[°C]

Relatívna vlhkosť
[%]

0 20 50
1 16 80
8 24 55
2 22 65
3 25 60
4 30 55
6 27 70
5 40 40
7 35 75

Odporúčané nastavenie teploty:

[Z]
Teplotná trieda

Nastavenie teploty
[°C]

L1 -18
L2 -18
L3 -15
M0 +4
M* 6
M1 +5
M2 +7
H1 +10
H2 +10

Ďalšie informácie

- Jedlo zostane čerstvé dlhšiu dobu, ak je skladované pri správnej 
teplote. Môže to zabrániť zbytočnému vyhadzovaniu jedla.

- Ak sa kondenzátorová cievka každý rok nevyčistí, značne sa 
tým zníži účinnosť spotrebiča.

- Náhradné súčiastky, ktoré sú potrebné na opravu chladiaceho 
spotrebiča s funkciu priameho predaja, sú k dispozícii po dobu 
10 rokov.

- Výrobca, dovozca alebo autorizované obchodné zastúpenie 
ponúkajú na tento chladiaci spotrebič s funkciou priameho 
predaja 2-ročnú záručnú dobu. 

- Databáza EPREL:
V databáze európskych výrobkov (EPREL) budú od 1. marca 
2021 k dispozícii informácie týkajúce sa požiadaviek na energe-
tické označovanie a ekodizajn. Prístup k tejto databáze výrobkov 
môžete získať na nasledovnom odkaze: https://eprel.ec.europa.
eu/. Budete požiadaní o zadanie identifikátora modelu. Identifikátor 
modelu nájdete na typovom štítku.
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Osvetlenie

Na osvetlenie vnútra spotrebiča je nainštalované LED 
svietidlo.

UPOZORNENIE: Intenzita osvetlenia LED svietidlom 
zodpovedá laserovej triede 1M:

• Ak je kryt odstránený, nepozerajte sa priamo do 
svetla cez optické prístroje. Môže dôjsť k závažnému 
poškodeniu zraku.

• Svietidlo môže vymeniť iba servisný technik zákaz-
níka alebo kompetentný kvalifikovaný personál!

• Sami sa nepokúšajte vymeniť LED svetelné pásy!

Bezpečnostný zámok

Zámok je vybavený bezpečnostným mechanizmom.

Zamknutie spotrebiča:

1. Vložte kľúč. 
2. Kľúč zatlačte a otočte doľa-

va o 90o.
Ak chcete spotrebič odomknúť, ten 
istý postup zopakujte v rovnakom poradí.

Rozmrazovanie

Pri prevádzkovaní s nastavením termostatu na najnižšiu 
teplotu sa môže na vnútorných stenách tvoriť ľad. Spotre-
bič sa musí v tomto prípade ručne rozmraziť vykonaním 
týchto krokov:

• Vyberte jedlá zo spotrebiča a uložte ich na chladnom 
mieste.

• Spotrebič vypnite vytiahnutím zástrčky z elektrickej 
zásuvky.

• Počas rozmrazovania spotrebiča nechajte otvorené 
dvierka. Po rozmrazení vyutierajte zvyšnú vodu a spot-
rebič vyčistite.

Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte 
žiadne iné mechanické zariadenia ani iné syntetické 
prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.

Zobrazenie teploty

Teplomer je umiestnený naľavo od vnú-
tornej priehradky.

Ovládanie jasu
Nastavenie jasu LED svetelných pásov:

• Do otvoru v otočnom gom-
bíku vložte nejaký predmet 
(minca, skrutkovač, atď.).

• Na získanie jasnejšieho 
osvetlenia otočte ovládač 
doprava.

• Na stlmenie osvetlenia 
otočte ovládač doľava

Poznámka: Platí iba pre spotrebič so stmievačom.

Emisie hluku zo spotrebiča
Hladina hluku, keď je spotrebič v prevádzke, je nižšia ako 
70 dB (A) (relatívna hladina hluku 1pW).

Zapnutie a vypnutie spotrebiča

Pred prvým zapnutím spotrebiča sa odporúča vyčistiť ho. 
Tento spotrebič je pri dodaní pripravený na použitie a za-
pojený do normálnej prevádzky. Spotrebič je po pripojení 
pripravený na prevádzku.

Zapnutie spotrebiča
Pripojte spotrebič k elektrickej sieti - spotrebič sa zapne.

Vypnutie spotrebiča
Spotrebič vypnite vytiahnutím zástrčky z elektrickej zá-
suvky.

Dôležité upozornenie
Keď sa regulátor teploty otočí do polohy „•“, chladiaci 
systém je vypnutý, ale spotrebič nie je úplne odpojený od 
elektrickej siete.

Elektrické pripojenie

Tento spotrebič prevádzkujte iba pri napájaní striedavým 
prúdom (AC).

Prípustné napätie a frekvencia sú uvedené na typovom 
štítku. Umiestnenie typového štítku je zobrazené v časti s 
názvom Opis spotrebiča.

Elektrická zásuvka musí byť správne uzemnená a chrá-
nená poistkou.

Vypínací prúd poistky musí byť medzi 10 a 16 A.

Elektrická zásuvka nesmie byť umiestnená za 
spotrebičom a musí byť k nej ľahký prístup.

Spotrebič nepripájajte pomocou predlžova-
cích káblov ani predlžovacích zásuviek.

Nepoužívajte samostatné meniče prúdu (prevod jed-
nosmerného prúdu na striedavý prúd/trojfázový prúd) ani 
energeticky úsporné zástrčky. Nebezpečenstvo poškode-
nia elektronického riadiaceho systému!

Nastavenie teploty

Pomocou mince otočte šípku regu-
látora teploty T na nastavenie medzi 
1 a 7.

Nastavenie 1 = najvyššia teplota

Nastavenie 7 = najnižšia teplota

T

SK
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Čistenie

Tento spotrebič vyčistite aspoň dvakrát za rok.

Spotrebič pred čistením vždy vypnite. Zástrčku vytiahnite 
z elektrickej zásuvky alebo spotrebič vypnite.
• Vnútorné priestory, zariadenie a vonkajšie steny umyte 

vlažnou vodou s malým množstvom čistiaceho pro-
striedku. Nepoužívajte abrazívne ani kyslé čistiace 
prostriedky ani chemické rozpúšťadlá.

• Uistite sa, že do elektrických súčastí ani vetracej mriež-
ky nevnikla žiadna čistiaca voda.

• Raz za rok sa musí odstrániť prach z chladiacej jed-
notky a výmenníka tepla - kovová mriežka na zadnej 
strane spotrebiča.

• Vypúšťací otvor v chladiacom priestore vyčistite tenkým 
predmetom, napríklad vatovým tampónom a podobným 
predmetom.

• Typový štítok na zadnej strane spotrebiča nesmiete po-
škodiť ani odstrániť. Je veľmi dôležitý na servisné účely.

Nepoužívajte parné čističe z dôvodu rizika zranenia a 
poškodenia.

Prerušenie prevádzky spotrebiča

Ak musíte prerušiť prevádzku spotrebiča na ľubovoľne 
dlhú dobu, vypnite ho odpojením zástrčky z elektrickej 
zásuvky alebo vyskrutkovaním poistky.

Spotrebič vyčistite a dvierka nechajte otvorené, aby sa 
nevytváral nepríjemný zápach.

Tento spotrebič je v súlade s príslušnými bezpečnostnými 
predpismi a smernicami ES 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Poznámky k likvidácii

Tento spotrebič obsahuje znova použiteľné 
materiály a preto by sa mal správne zlikvido-
vať a nie jednoducho odhodiť do netriedeného 
komunálneho odpadu. Spotrebiče, ktoré už nie 
sú potrebné, sa musia zlikvidovať odborným 
a správnym spôsobom v súlade s aktuálnymi 
miestnymi predpismi a zákonmi.

Pri likvidácii spotrebiča zabezpečte, aby nedošlo k poško-
deniu chladiaceho obvodu a zabránilo sa tak nekontrolo-
vanému úniku obsiahnutého chladiva (údaje na typovom 
štítku) a oleja.

• Spotrebič vypnite.
• Sieťovú zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.
• Prerežte spojovací kábel.

  VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenia spôsobeného obalovým 
materiálom a plastovou fóliou!

Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalovým materiá-
lom.

Obalový materiál odovzdajte na oficiálne zberné miesto.

Poruchy

Ak sa vyskytne počas prevádzky nejaká porucha, skon-
trolujte, či bola spôsobená prevádzkovou chybou.

Sami môžete odstrániť tieto poruchy:

Spotrebič nefunguje:
• Je spotrebič zapnutý?
• Je zástrčka správne zasunutá do elektrickej zásuvky?
• Nie je vypálená poistka?

Vysoký hluk pri prevádzke:
• Je spotrebič pevne nainštalovaný na podlahe?
• Nespôsobuje spotrebič vibrovanie nábytku alebo pred-

metov v blízkosti? Vezmite do úvahy, že hluku spôsobo-
vanému chladiacim okruhom nemožno zabrániť.

Teplota nie je dostatočne nízka:
• Je teplota nastavená správne (pozrite si časť „Nastave-

nie teploty“)?
• Nebolo do spotrebiča vložené nadmerné množstvo 

čerstvého jedla?
• Ukazuje samostatne namontovaný teplomer správnu 

hodnotu?
• Funguje ventilačný systém správne?
• Nie je spotrebič umiestnený príliš blízko zdroja tepla?

Ak neplatí žiadna z vyššie 
uvedených príčin a sami 
nemôžete odstrániť poru-
chu, obráťte sa na najbližšie 
oddelenie služieb zákazní-
kom a uveďte typové ozna-
čenie (1), servisné číslo (2) 
a číslo spotrebiča (3), ktoré 
sú uvedené na typovom 
štítku. Umiestnenie typového štítku je zobrazené v časti s 
názvom Opis spotrebiča.

SK



No.7 Jln Firma 2 , Kaw.Perind.Kluang ll, KM7, Jln Mersing, 86007 kluang, Johor, West Malaysia.
 www.liebherr.com.my

Liebherr Appliances Kluang Sdn Bhd (153177-U)


