
Návod k pouÏití
Chladniãka pro skladování v˘bu‰n˘ch látek

LK(EX)v



Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí
Ochrann˘ obal je vyroben z recyklovateln˘ch materiálÛ. 
- Vlnit˘ kartón/kartón 
- Profilovan˘ polystyren 
- Polyetylenové folie
- Polypropylenové pásky
� Obalov˘ materiál skladujte mimo dosah dûtí – polyet-

hylenové sáãky a fólie mohou udusit!
� Prosíme, odevzdejte ochrann˘ obal do sbûrn˘ch surovin.

Star˘ pfiístroj: Obsahuje hodnotné materiály a mûl by b˘t
proto fiádnû zlikvidován - nemûl by b˘t pouze vyhozen do ne -
tfií dûného domovního odpadu.
� Star˘ pfiístroj uãiÀte ihned nepouÏiteln˘m:

OdstraÀte zástrãku, odstfiihnûte pfiívodní kabel 
a odstraÀte zámek, aby nemohlo dojít k uzavfiení
hrajícího si dítûte uvnitfi pfiístroje.

� Zajistûte, aby u starého pfiístroje pfii transportu do
sbûrny nedo‰lo k po‰kození chladícího okruhu.

� Pfiesné údaje o chladivu naleznete na typovém ‰títku. 
� Staré pfiístroje musí b˘t fiádnû profesionálnû zlikvidovány

dle pfiíslu‰n˘ch zákonÛ a nafiízení.

Bezpeãnostní pfiedpisy 
Pfiístroj je urãen pro provoz v rozmezí specifick˘ch okolních
teplot, dle své klimatické tfiídy. Tyto teplotní limity by nemûly
b˘t pfiekroãeny. Klimatická tfiída va‰eho pfiístroje je následující.

Klimatická tfiída Nastaveno pro okolní teplotu
SN - ST +10 °C aÏ +38 °C

Popis pfiístroje a vybavení

Ovládací a kontrolní
prvky

Typov˘ ‰títek

Nastavitelné police

Sbûrn˘ podnos 
odtáté vody
(u EX modelÛ)

Pod otvor odtoku odtáté
vody ze sbûrného pod-
nosu odtáté vody mÛÏete
umístit nádobu.
(u EX modelÛ)

Poznámka:
Na horní ãásti zadní strany pfiístroje je pfiipojení pro externí
alarm.
Tato funkce je detailnû popsána v kapitole „Externí alarm“.

Bezpeãnostní informace a upozornûní
� Pfiístroj by mûl b˘t pfiepravován zabalen˘ a instalován

dvûma osobami, aby nedo‰lo k poranûní osob nebo
po‰kození pfiístroje.

� V pfiípadû, Ïe je pfiístroj po‰kozen bûhem pfiepravy, obraÈte
se je‰tû pfied zapojením do elektrické sítû na dodavatele.

� Pro zaji‰tûní bezvadného provozu je tfieba pfiístroj zapojit
a nastavit tak, jak je uvedeno v tomto návodu na pouÏití.

� V pfiípadû poruchy odpojte pfiístroj od sítû. Vytáhnûte zá -
strãku nebo vypnûte nebo vyjmûte jistiãe.

� Pfii odpojování pfiístroje tahejte za zástrãku a nikoli za kabel.
� Opravy a zásahy na pfiístroji by mûly b˘t provedeny jen au -

to rizovan˘m servisem, neautorizované práce mohou b˘t
znaãnû nebezpeãné pro uÏivatele. TotéÏ platí pro v˘mû-
nu pfiívodního kabelu.

� Zamezte vniknutí otevfieného ohnû nebo zápaln˘ch zdrojÛ
do pfiístroje. Dbejte na to, aby pfii transportu pfiístroje nebo
pfii ãi‰tûní nedo‰lo k po‰kození chladícího okruhu pfiístroje.
V pfiípadû po‰kození, se ujistûte, Ïe v blízkosti nejsou
Ïádné zápalné zdroje a místnost dobfie vyvûtrejte.

� Nestoupejte na podstavec, dvefie ani zásuvky nebo je ne -
pou Ïívejte jako podpûru ãehokoli jiného.

� Tento pfiístroj není urãen pro pouÏití osobami (vãetnû dûtí)
se sníÏenou psychickou, smyslovou nebo mentální
schopností nebo nedostatkem zku‰eností a znalostí,
pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly pouãeny o pou-
Ïití pfiístroje osobou zodpovûdnou za jejich bezpeãí.
Hlídejte dûti, aby si nehrály s pfiístrojem.

� Zamezte dlouhodobému kontaktu chladn˘ch a chlaze-
n˘ch/zmrazen˘ch potravin s pokoÏkou. MÛÏe to zpÛsobit
bolest, sníÏenou citlivost pokoÏky nebo omrzliny. V pfiípadû
dlouhodobého kontaktu s pokoÏkou, je nezbytné pfiijmout
opatfiení k ochranû pokoÏky, napfi.: nosit ochranné rukavice.

� Nekonzumujte potraviny uskladnûné v chladniãce pfiíli‰
dlouho, mÛÏe dojít k otravû.

� Pokud máte zamykateln˘ pfiístroj, nenechávejte klíã v blíz-
kosti pfiístroje nebo na dosah dûtí.

� Zamezte vniknutí otevfieného ohnû nebo zápaln˘ch zdrojÛ
do pfiístroje. Zajistûte, aby pfii ãi‰tûní a pfii transportu
nedo‰lo k po‰kození chladícího okruhu. Pokud unikne
chladivo, ujistûte se, Ïe nejsou v blízkosti Ïádné zápalné
zdroje a místnost dobfie vyvûtrejte.

� NepouÏívejte uvnitfi pfiístroje Ïádné elektrické pfiístro-
je.

� Nepropojujte pfiístroj s jin˘mi pfiístroji pomocí prodluÏova-
cího kabelu. Toto mÛÏe zpÛsobit pfiehfiátí prodluÏovacího
kabelu.

� Neinstalujte pfiístroj do tûsné blízkosti klimatizaãní jednotky.
Pfiístroj by také nemûl b˘t umístûn pod klimatizaãní jednot-
kou.

� Urãeno pro skladování v˘bu‰n˘ch látek!
� Rozsah vnitfiní teploty: +3 °C aÏ +8 °C.

Upozornûní:
Plastové ãásti ãistûte pouze vlhk˘m hadfiíkem! Nebezpeãí elek-
trostatického v˘boje.
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UÏití pfiístroje
Pfiístroj je urãen pro chlazení léãiv a laboratorních preparátÛ 
v teplotním rozmezí +3 °C aÏ +8 °C.

U modelÛ s oznaãením ..EX.. je interiér pfiizpÛsoben tak, aby
nebyl zdrojem vzplanutí. Je urãen pro skladování hofilav˘ch
látek uloÏen˘ch v otevfien˘ch nebo uzavfien˘ch obalech a je
proto klasifikován jako 2. tfiída nebezpeãnosti.

Umístûní
� Tento pfiístroj je vhodn˘ pouze pro instalaci do nev˘bu‰né

oblasti.
� Vyvarujte se umístûní v oblasti pfiímého sluneãního záfiení,

vedle vafiiãÛ, topení a podobn˘ch zdrojÛ tepla. 
� Podlaha, na které pfiístroj stojí, musí b˘t vodorovná 

a rovná. K vyrovnání jak˘chkoliv nerovností nastavte
v˘‰ku noÏiãek otevfienou ãástí pfiiloÏeného klíãe.

� Vûtrací mfiíÏky nesmí b˘t zakryté. VÏdy dbejte na dobrou
ventilaci pfiístroje, a aby vzduch mohl kolem pfiístroje
snadno cirkulovat.

� Norma EN 378 pfiedepisuje, Ïe objem místnosti, ve které je
pfiístroj instalován musí b˘t 1m3 na 8 g chladiva R 600a
pouÏitého v pfiístroji, aby se zabránilo nahromadûní smûsí
hofilavého plynu a vzduchu v místnosti v pfiípadû úniku
plynu z chladícího okruhu. MnoÏství chladiva pouÏitého 
v pfiístroji je vyznaãeno na typovém ‰títku uvnitfi pfiístroje.

Pfiipojení k síti
Proud (stfiídav˘) a napûtí musí odpovídat údajÛm na typovém
‰títku pfiístroje.
Zásuvka musí b˘t ji‰tûna minimálnû 10 A pojistkou nebo vy‰‰í;
musí b˘t mimo zadní stranu pfiístroje a b˘t dobfie pfiístupná.

Pfiístroj musí b˘t pfiipojen do uzemnûné zásuvky.

Vodiãe elektrického vedení jsou barevné dle následujícího
klíãe: zelen˘/Ïlut˘ = uzemnûní, modrá = neutrální/nulov˘,
hnûdá = pod napûtím.
Upozornûní: Pfiístroj musí b˘t uzemnûn.

Rozmûry (mm)

Ovládací a kontrolní prvky
1 Tlaãítko ON/OFF (Pro zapnutí a vypnutí pfiístroje)
2 Tlaãítka nastavení teploty
3 Tlaãítko Set (Enter)
4 Tlaãítko ON/OFF varovného zvukového signálu
5 Tlaãítko pro funkci vyvolání uloÏen˘ch událostí alarmu 
6 Teplotní displej

Kontrolní prvky
Kompresor je v provozu.

Blikají LED kontrolky – chladící jednotka se po pfiestávce
zapnula. Kompresor automaticky sepne, jakmile se vyrov-
ná tlak v chladícím okruhu.

Ventilátor je v provozu.

Pfiístroj se odmrazuje.

Funkce alarmu.

Pokud se na displeji objeví tento symbol, má pfiístroj poru-
chu. ObraÈte se na nejbliÏ‰í autorizované servisní stfiedisko.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
Zobrazené HACCP znamená, Ïe jsou zaznamenávány
dodávka elektrického proudu a teplota uvnitfi pfiístroje.
Pokud bliká na displeji HACCP, znamená to, Ïe buì do‰lo
k v˘padku elektrického proudu, nebo teplota uvnitfi pfií-
stroje pfiekroãila pfiípustnou mez.

Bezpeãnostní zámek
Zámek ve dvefiích pfiístroje je vybaven bezpeãnostním me cha   -
nis mem.

Uzamknutí pfiístroje:
� VloÏte klíã, jak je zobrazeno

‰ipkou (1).
� Otoãte klíã o 90°.

Pro odemknutí pfiístroje opakujte
stejn˘ postup v opaãném pofiadí.

Chlazení
Police mohou b˘t nastaveny na
poÏadovanou rÛznou v˘‰ku dle
velikosti lahví nebo balení zboÏí.

Ventilaãní otvory uvnitfi pfií-
stroje nesmí b˘t zakryty.

Toto je dÛleÏité pro správnou cir-
kulaci vzduchu a rovnomûrné
rozloÏení teploty uvnitfi pfiístroje.

 
 

 
 
 
 



Zapnutí a vypnutí pfiístroje
Pfiipojte pfiístroj do elektrické sítû – displej zobrazuje OFF.

Pro zapnutí pfiístroje: Stisknûte tlaãítko ON/OFF  tak,
Ïe se teplotní displej rozsvítí.

Pfii prvním zapnutí pfiístroje nezní ani není zobrazen Ïádn˘
alarm.
Pfii druhém zapnutí je pfiístroj v reÏimu odpovídajícímu stavu
alarmu (v˘padku elektrického proudu, pfiíli‰ vysoká teplota
uvnitfi pfiístroje).
1. Vpravo dole bliká kontrolka HACCP.

Stisknûte tlaãítko.

Po dobu 5 vtefiin stisknûte tlaãítko.

Pfiístroj nejprve krátce zobrazí na displeji RES a poté se pfie-
pne zpût do bûÏného provozu.

2. Po nûkolika minutách zazní varovn˘ zvukov˘ signál. 

Zru‰te varovn˘ zvukov˘ signál stisknutím tlaãítka       . 

Pro vypnutí pfiístroje: Stisknûte tlaãítko ON/OFF po dobu
pfiibliÏnû 3 vtefiin - displej zobrazuje OFF.

Nastavení teploty 

� Stisknûte tlaãítko           po dobu jedné vtefiiny. Teplotní dis-
plej se rozbliká.

� Pro zv˘‰ení teploty (teplej‰í nastavení):
Stisknûte tlaãítko      .

� Pro sníÏení teploty (chladnûj‰í nastavení):
Stisknûte tlaãítko       .

� Opût stisknûte tlaãítko       .

PoÏadované teplotní nastavení je nyní uloÏeno.

Vyvolání historie teploty
V pfiístroji se elektronicky uchovává nejvy‰‰í a nejniÏ‰í sklado-
vací teplota. Tyto teploty mohou b˘t zpûtnû vyvolány.

Aby se zabránilo náhodn˘m zmûnám jak˘chkoliv parametrÛ
pfiístroje, je dÛleÏité, aby byly pfiesnû dodrÏeny následující
kroky.

Pokud náhodou vyberete menu, které nechcete, doporuãujeme
Vám, abyste nestiskli Ïádné jiné tlaãítko po dobu 60 vtefiin. Tím
umoÏníte elektronickému ovládacímu systému, aby se pfiepnul
zpût do bûÏného reÏimu. Poté mÛÏete opût zaãít s Va‰í volbou.

Vyvolání teploty:
Stisknûte tlaãítko ON/OFF varovného zvukového signálu                         
po dobu 5 vtefiin. Zobrazí se =

Stisknûte tlaãítko nastavení teploty  =

Stisknûte tlaãítko nastavení teploty  =

Stisknûte tlaãítko Set             =         Doba, bûhem které byla
mûfiena vnitfiní teplota. 
V tomto pfiípadû to byly 
3 hodiny.

Stisknûte tlaãítko Set =

Stisknûte tlaãítko nastavení teploty  =

Stisknûte tlaãítko Set = Maximální (nejvy‰‰í)
teplota zmûfiena bû  -
hem tûchto 3 ho din.

Stisknûte tlaãítko Set =

Stisknûte tlaãítko nastavení teploty  =

Stisknûte tlaãítko Set =            NejniÏ‰í teplota zmû-
fiena bûhem tûchto 3
hodin.

Stisknûte tlaãítko Set               =

Stisknûte tlaãítko nastavení teploty =

Stisknûte tlaãítko nastavení teploty =

Stisknûte tlaãítko Set                =

Pro nastavení sledovaného ãasového úseku zpût na hodnotu
nula, postupujte následujícím zpÛsobem.

Stisknûte tlaãítko            nastavení teploty  po dobu 5 vtefiin. 

Displej zobrazí      .

Stisknûte tlaãítko ON/OFF            varovného zvukového sig-
nálu po dobu 5 vtefiin.

Elektronick˘ ovládací systém se pfiepne zpût do normálního
operaãního reÏimu.
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Varovn˘ zvukov˘ signál
Varovn˘ zvukov˘ signál bude znít pfii specifikovan˘ch jevech.
MÛÏe b˘t zru‰en stisknutím tlaãítka ON/OFF       varovného
zvukového signálu.

Zprávy alarmu
1. Na displeji bliká kontrolka      servisního klíãe.

Pokud se na displeji zobrazí kontrolka       servisního klíãe, má
pfiístroj poruchu. ObraÈte se na nejbliÏ‰í autorizované servisní
stfiedisko.

2. Na displeji bliká kontrolka      varovného v˘straÏného
trojúhelníku a zároveÀ se zobrazuje      nebo       .
Teplota v interiéru je pfiíli‰ vysoká (HI) nebo pfiíli‰ nízká (LO).

Zní varovn˘ zvukov˘ signál.
Pokud bylo najednou do pfiístroje vloÏeno velké mnoÏství tep-
l˘ch pfiedmûtÛ nebo byly del‰í dobu otevfiené dvefie, mÛÏe 
v pfiístroji vzrÛst teplota a rozsvítí se kontrolka     varovného
v˘straÏného trojúhelníku (displej bude zobrazovat HI). Toto
neznamená, Ïe by mûl pfiístroj poruchu.

Pokud tato situace nastane, bûhem normálního provozního
reÏimu, doporuãujeme pfiemístit obsah pfiístroje do jiného pfií-
stroje a spojit se s na‰im autorizovan˘m servisem.

3. Na displeji bliká kontrolka HACCP
Do‰lo k v˘padku elektrického proudu nebo teplota uvnitfi pfií-
stroje po urãitou dobu pfiíli‰ stoupla nebo klesla. 

V‰echny tfii typy alarmÛ mohou b˘t uloÏeny a zpûtnû vyvolány.

Vyvolání uloÏen˘ch alarmÛ

Stisknûte tlaãítko                 =  

Listujte v nabídce pomocí tlaãítek       a       .

Poãet teplotních alarmÛ.

Poslední teplotní alarm.

Jeden poslední teplotní alarm.

Teplotní alarm pfiedcházející           .

Poãet v˘padkÛ elektrického proudu.

Poslední v˘padek elektrického proudu.

Jeden poslední v˘padek elektrického proudu.

V˘padek elektrického proudu pfied           . 

Prodleva alarmu. Hodnota v této nabídce je nastavena
na 5. Tuto hodnotu nemûÀte.

Vyberte poÏadovanou poloÏku stisknutím tlaãítka    . Pro
návrat k seznamu opût stisknûte toto tlaãítko.
Poznámka: Kdykoliv mÛÏete ukonãit tuto nabídku stisknutím
tlaãítka ON/OFF varovného zvukového signálu      po dobu 5
vtefiin.

Pokud po dobu 60 vtefiin není stisknuto Ïádné tlaãítko, pfiepne
se ovládací systém automaticky zpût.

Pfiíklad vyvolání uloÏeného alarmu
Situace: Na displeji bliká HACCP.

Stisknûte tlaãítko (5)               =

Stisknûte tlaãítko             =       Nebyl vyvolán Ïádn˘ alarm 
v dÛsledku pfiíli‰ vysoké nebo
nízké teploty. Musíte pfiepnout
na displej         .

Stisknûte tlaãítko               = 

Stisknûte tlaãítko            
dokud se na displeji nezobrazí              .

Stisknûte tlaãítko            =      Byl vyvolán jeden alarm.

Stisknûte tlaãítko             = 

Stisknûte tlaãítko            =          Poslední v˘padek elektrické-
ho proudu.

Stisknûte tlaãítko              =              Rok 2007

Stisknûte tlaãítko              =              5. mûsíc (Kvûten)

Stisknûte tlaãítko              =              30. den

Stisknûte tlaãítko              =              23. hodina

Stisknûte tlaãítko              =              14. minuta

Stisknûte tlaãítko              =              V˘padek trval 3 hodiny.

Stisknûte tlaãítko        po dobu 5 vtefiin. Displej zobrazuje            .

Nyní bude na displeji trvale zobrazeno HACCP.
Elektronick˘ ovládací systém bude nyní pfiipraven na dal‰í
alarm.
Stisknûte tlaãítko ON/OFF            varovného zvukového sig-
nálu po dobu 5 vtefiin.
Elektronick˘ ovládací systém se automaticky pfiepne zpût do
normálního provozního reÏimu.
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Externí alarm
Doporuãujeme pfiipojit pfiístroj k externímu varovnému zafiízení.
Na zadní stranû pfiístroje jsou dostupné rÛzné druhy pfiipojení
alarmu.
Vá‰ prodejce nebo autorizovan˘ servis Vám poskytnou více
informací.
Pfiístroj by mûl b˘t pfiipojen k externímu varovnému zafií-
zení ‰kolen˘m pracovníkem.

Kabelov˘ pfiívod pro propojení
pomocí rozhraní RS485.

Plovoucí v˘stup pro alarm.
Tato tfii pfiipojení mohou b˘t
pouÏity pro pfiipojení pfiístroje na
vizuální nebo akustické v˘straÏ-
né zafiízení.
Pfiipojení je vytvofieno pro 250
V /8 A AC nebo 36 V /8 A DC.

Pfiipojení k v˘stupu pro alarm

N.O
V˘stup pro alarm
Pfiipojení pro svûtelnou signali-
zaci nebo akustick˘ alarm.

N.C
Provozní svûtlo
Pfiipojení pro kontrolní svûtlo,
které zobrazuje, Ïe je pfiístroj v
normálním provozním reÏimu.

COM
Jednotka externího zdroje
elektrického proudu
250V AC (AC) nebo 36V DC (DC
kladné póly)

Odmrazování
Pfiístroj se odmrazuje automaticky. Voda, která se tvofií na
zadní stûnû odtéká otvorem do zásobníku umístûného vnû pfií-
stroje, kde se odpafií.

Odmrazování (modely EX)

Pfiístroj se odmrazuje automa-
ticky. 

Odtátá voda odtéká do podno-
su umístûného pod v˘parníkem.
Tento podnos by mûl b˘t ãas od
ãasu vyprázdnûn.

Vytáhnûte podnos ven a vyprá -
zdnûte jej.

Abyste pfiede‰li ãastému
vyprazdÀování sbûrného pod-
nosu, mÛÏete pod otvor odtoku
odtáté vody umístit sbûrnou
nádobu.

Ruãní aktivace funkce odmrazení
Pokud byly dvefie mírnû otevfieny po del‰í dobu, vytvofií se 
v interiéru a na v˘parníku vrstva ledu. Poté mÛÏe b˘t ruãnû
aktivována funkce odmraÏení.

� Po dobu 5 vtefiin stisknûte tlaãítko        .

� Rozsvítí se svûtelná kontrolka       funkce odmraÏení.

Jakmile bude pfiístroj odmraÏen, automaticky se pfiepne do
normálního provozního reÏimu.

âistûní
Pfied ãi‰tûním vÏdy pfiístroj vypnûte. Vyjmûte zástrãku ze
zásuvky nebo vyjmûte/vy‰roubujte pojistky.
� Vnitfiek pfiístroje omyjte vlaÏnou vodou s pfiidáním nepatr-

ného mnoÏství mycího prostfiedku. 
� NepouÏívejte hrubé nebo brusné ãistiãe nebo chemická

rozpou‰tûdla.
KvÛli nebezpeãí zranûní a po‰kození pfiístroje

nepouÏívejte parní ãistiãe.
� Zajistûte, aby voda z ãi‰tûní nepronikla do elektrick˘ch

ãástí pfiístroje nebo do ventilaãních mfiíÏek.
� Z chladící jednotky a v˘mûníku tepla – kovová mfiíÏ umís-

tûná na zadní ãásti pfiístroje- by mûl b˘t nejménû jednou
roãnû oãi‰tûn prach. 

� Neniãte a neodstraÀujte typov˘ ‰títek pfiístroje. Je velmi
dÛleÏit˘ pro servisní úãely. Jeho odstranûním se zbavujete
ve‰kerého práva na záruãní opravy.

Upozornûní:
Plastové ãásti ãistûte pouze vlhk˘m hadfiíkem!

Nebezpeãí elektrostatického v˘boje.
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Poruchy
Následující poruchy mÛÏete sami na základû pfiezkou‰ení
odstranit:

� Zafiízení nepracuje:
- Je pfiístroj správnû zapnut˘?
- Je zástrãka správnû zasunuta do zásuvky?
- Jsou v pofiádku pojistky?

� Teplota není dostateãnû nízká:
- Je správnû nastavena teplota (viz. „Nastavení teploty“)?
- Zobrazuje Vámi vloÏen˘ teplomûr správnû teplotu?
- Je pfiístroj dostateãnû vûtrán?
- Není pfiístroj umístûn pfiíli‰ blízko zdroje tepla?

Pokud jste nezjistili Ïádnou 
z pfiedchozích závad a nemÛ-
Ïete opravit vadu sami, pro-
sím, obraÈte se na nejbliÏ‰í
autorizované servisní stfiedisko
(viz záruãní list) a sdûlte typ
pfiístroje (1), servisní ãíslo (2) 
a ãíslo pfiístroje (3), které jsou
vyznaãeny na typovém ‰títku.
Typov˘ ‰títek je umístûn uvnitfi
pfiístroje na levé stranû.

Vypnutí pfiístroje
Pokud má b˘t pfiístroj vypnut na del‰í ãas, vypnûte pfiístroj a
odpojte jej od sítû nebo vy‰roubujte pojistky. Vyãistûte pfiístroj
a nechte dvefie otevfiené, tím pfiedejdete vzniku nepfiíjemn˘ch
zápachÛ.

Zmûna smûru otevírání dvefií

1. Vy‰roubujte závûs dvefií.
2. Zespoda nadzdvihnûte dvefie

a sejmûte je.

3. Pfiemístûte madlo a záslepky 
na opaãnou stranu dvefií.

4. Pfiemístûte ãep pantu ze závûsu dvefií
na opaãnou stranu.

5. Pfiemístûte horní ãep na druhou
stranu.

6. Pfiemístûte krytku na druhou stranu.

7. Nasaìte dvefie na ãep pantu
a zavfiete je.

8. VloÏte závûs dvefií do spodního
montáÏního otvoru dvefií
a za‰roubujte jej na místo.

6*dle modelu a vybavení
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