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• Na skleněné čás� nepoužívejte abrazivní 
nebo korozivní čis�cí prostředky (např. 
práškové čis�cí prostředky, odstraňovače 
skvrn a kovové drátěnky).

• Na spotřebič si nesedejte.
• Při přemisťování spotřebiče jej nezvedejte

za dveře nebo rukojeť.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte silný 

proud vody.
• Nepoužívejte spotřebič z jakéhokoliv 

důvodu k ochlazování místnos�.
• V případě poruchy, údržby, výměny 

žárovky nebo při čištění vždy odpojte 
spotřebič ze sítě.

• V mrazničce neuchovávejte teku�ny 
v plechovkách nebo skleněných nádobách.

• Nepoužívejte ostré kovové předměty, 
abyste odstranili přebytečný led 
v mrazničce.

• Abyste předešli nestabilitě spotřebiče, 
nainstalujte a zajistěte jej správným
způsobem, jak je uve- deno v pokynech 
obsažených v tomto návodu.

• Na horní část spotřebiče nepokládejte 
těžké předměty.

• Pokud je spotřebič instalován v blízkos� 
jiné chladničky nebo mrazničky, udržujte 
jej v minimální vzdálenos� 2 cm.

• Spotřebič neinstalujte/nepoužívejte 
ve venkovním prostředí.
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Světlo se rozsví�, i když je 
termostat chladničky 
nastavenna "0", což znamená,
že je chladnička vypnuta.

Pravidelně kontrolujte, zda  
otvor není blokován a v případě
potřeby jej vyčistěte.
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U některých modelů není 
k dispozici veškeré příslušenství.

Příslušenství, které by mohlo přijít
do   kontaktu   s   potravinami, je
v souladu s požadavky platné 
legisla�vy.

Dodávané a volitelné příslušenství
lze vyžádat u autorizovaných
servisních  středisek. Používejte
výhradně originální příslušenství
dodávané výrobcem.
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• Po instalaci nebo přemístění 
spotřebiče počkejte alespoň  
dvě hodiny, než jej ak�vujete.

• Je-li spotřebič poprvé zapnut,
musí se před ochlazením na
vhodnou teplotu provozovat 
nepřetržitě po dobu 24 hodin;
během této doby neotvírejte

dveře příliš často a nevkládejte
velké množství potravin.
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Skladování zeleniny s vysokým
obsahem vody může na
skleněných policích způsobit
kondenzaci. Jedná se o přiro-
zený jev, který nijak neovliv-
ňuje činnost spotřebiče.
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Vždy nechejte horká jídla 
a nápoje vychladnout na
pokojovou teplotu, než je
umís	te do spotřebiče.
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V případě výpadku napájení
udržuje mraznička svou
teplotu po dobu přibližně 
18 hodin.
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Distributor:

CZ: Po�en & Pannen – Staněk group, a.s.,
Horáčkova 5, 140 00 Praha 4

www.po�enpannen.cz

V případě reklamace kontaktujte výhradního distributora Po�en & Pannen - Staněk.


