Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.
Před tím, než budete mrazák používat, přečtěte si pozorně
pokyny v této příručce, abyste maximalizovali jeho výkon.
Uchovejte dokumentaci pro následné použití nebo pro
nového vlastníka. Tento spotřebič je určen výhradně pro
použití v domácnosti nebo podobných aplikacích, jako jsou:

•

- kuchyňské kouty pro zaměstnance v dílnách, kancelářích
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a jiných pracovních prostředích
- farmy, v hotely, motely a jiné typy residencí
- noclehárny (B & B)
- cateringové služby a podobné aplikace, kde nejde
o maloobchodní prodej
Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování
potravin. Jakékoliv jiné využití se považuje za nebezpečné
a výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody.
Doporučujeme vám, abyste si přečetli záruční podmínky.
Abyste dosáhli nejlepšího možného výkonu
a bezporuchového provozu svého spotřebiče, je velmi
důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto pokyny. Pokud
nebudete dodržovat tyto pokyny, můžete ztratit nárok na
bezplatný servis v záruční době.

•
•

VAROVÁNÍ!
• Při čištění/přemísťování spotřebiče
musíte dát pozor, abyste se nedotkli
kovových drátů výměníku tepla na
zadní straně spotřebiče. Mohli byste
si poranit prsty nebo ruku, nebo
poškodit spotřebič.
• Spotřebič není konstruován pro
umístění na jiném spotřebiči.
Nepokoušejte se sedat si nebo
stoupat na spotřebič. Není na to
konstruován. Mohli byste se zranit
nebo poškodit spotřebič.
• Při přenášení/přesouvání spotřebiče
dbejte, aby se kabel napájení
nezachytil pod spotřebičem. Mohlo
vy dojít k přeříznutí nebo poškození
kabelu napájení.
• Při umísťování svého spotřebiče
dejte pozor, aby se nepoškodila
podlaha, potrubí, stěny atd.
Nepřemisťujte spotřebič taháním za
víko nebo kliku. Nenechte děti, aby
si se spotřebičem hráli nebo

•

•

•

•
•
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manipulovali s ovladači. Pokud
nebudou tyto pokyny dodrženy,
naše společnost se zříká veškeré
odpovědnosti.
Neinstalujte spotřebič ve vlhkém,
mastném nebo prašném prostředí,
zabraňte působení přímých
slunečních paprsků nebo vody.
Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů
tepla nebo hořlavých materiálů.
Pokud dojde k výpadku proudu,
neotevírejte víko. Zmrzlé potraviny
by neměly být ovlivněny, pokud
bude výpadek proudu kratší než
20 hodin. Pokud je výpadek proudu
delší, je nutné potraviny
zkontrolovat a okamžitě sníst, nebo
uvařit a poté zmrazit.
Pokud zjistíte, že víko truhlicového
mrazáku lze obtížně otevřít, hned
jak je zavřete, nemějte obavy. Je to
způsobeno rozdílem tlaku, který se
vyrovná, a budete moci víko otevřít
za několik minut.
Nepřipojujte spotřebič k napájení
elektrickým proudem, dokud nejsou
odstraněny všechny obaly
a chrániče pro přepravu.
Pokud byl spotřebič přepravován ve
vodorovné poloze, před zapnutím
jej nechte stát alespoň 4 hodiny, aby
se usadil olej v kompresoru.
Tento mrazák se smí používat pouze
k zamýšleným účelům (tj. ukládání
a mrazení potravin).
V chladničce na víno neskladujte
léky nebo materiály určené pro
výzkum. Pokud budete skladovat
materiál, který vyžaduje přísnou

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
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nepoužívejte ani neukládejte
hořlavé spreje, jako jsou barvy ve
spreji. Mohlo by dojít k výbuchu
nebo požáru.
Na horní stranu spotřebiče
nepokládejte předměty nebo
nádoby s vodou.
Nedoporučujeme používat
prodlužovací kabely ani síťové
adaptéry.
Nelikvidujte spotřebič spálením. Při
přepravě a používání spotřebiče
dbejte, aby nedošlo k poškození
okruhu/potrubí chladiva. V případě
poškození nevystavujte spotřebič
ohni, zdrojům vznícení a okamžitě
vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěn.
Systém chlazení umístěný za
a uvnitř chladničky na víno obsahuje
chladivo. Zabraňte poškození
potrubí.
Uvnitř prostoru pro skladování
potravin ve spotřebiči nepoužívejte
elektrické spotřebiče, pokud se
nejedná o spotřebiče doporučené
výrobcem.
Nepoškoďte okruh chladiva.
Nepoužívejte mechanické nástroje
ani jinak neurychlujte proces
rozmrazování. Používejte pouze
prostředky doporučené výrobcem.
Uvnitř prostoru pro skladování
potravin nepoužívejte elektrické
spotřebiče, pokud se nejedná
o spotřebiče doporučené výrobcem.
Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo
skříně, ve které je spotřebič
vestavěn, udržujte volné bez
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•

kontrolu teploty skladování, je
možné, že dojde k jeho
znehodnocení nebo může dojít
k nekontrolované reakci a vzniku
nebezpečí.
Před jakoukoliv manipulací se
spotřebičem, odpojte kabel
napájení od zásuvky.
Při dodání zkontrolujte, že produkt
není poškozen a že všechny součásti
a příslušenství jsou v dokonalém
stavu.
Pokud dojde k úniku chladiva,
nedotýkejte se zásuvky
a nepoužívejte otevřený oheň.
Otevřete okno a vyvětrejte. Poté
zavolejte servisní středisko
a požádejte o opravu.
Nepoužívejte prodlužovací kabely
nebo adaptéry.
Netahejte a neohýbejte kabel
napájení, nedotýkejte se zásuvky
mokrýma rukama.
Vyhněte se poškození zástrčky nebo
kabelu napájení; mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Neumisťujte ani neukládejte hořlavé
nebo vysoce prchavé látky, jako jsou
éter, benzín, LPG, propan,
aerosolové nádoby, lepidla, čistý
alkohol atd. Tyto materiály mohou
způsobit výbuch.
Je-li napájecí kabel poškozen, musí
jej vyměnit výrobce, jeho servisní
technik nebo podobně kvaliﬁkovaný
technik, aby nedošlo ke vzniku
nebezpečných situací.
Poblíž chladničky na víno

•
•

•

•

•
•
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•

•
•
•

překážek.
Pro odstraňování námrazy
nepoužívejte špičaté nebo ostré
předměty.
Nedotýkejte se vnitřních chladicích
prvků, a to obzvláště pokud máte
mokré ruce, protože byste se mohli
popálit nebo zranit.
Na pomoc odmrazování nikdy
nepoužívejte vysoušeče vlasů,
elektrické ohřívače a jiné podobné
elektrické spotřebiče.
Námrazu neškrábejte nožem nebo
ostrými předměty. Mohlo by dojít
k poškození okruhu chladiva
a vyteklé chladivo může způsobit
požár nebo poškození zraku.
Nepoužívejte žádná mechanická
zařízení pro urychlení procesu
rozmrazování.
Je absolutně nezbytné zabránit
používání otevřeného ohně nebo
elektrických přístrojů, jako jsou
ohřívače, parní čističe, svíčky,
olejové lampy a podobné, pro
zrychlení fáze rozmrazování.
Okolí kompresoru nikdy nemyjte
vodou. Po vyčištění, abyste zabránili
korozi, důkladně je otřete suchým
hadrem.
Doporučuje se udržovat zástrčku
v čistotě. Nánosy prachu na zástrčce
mohou způsobit požár.
Produkt ve určen a vyroben pouze
pro použití v domácnosti.
Tato záruka pozbude platnosti,
pokud je produkt instalován nebo
používán v komerčních nebo
nerezidenčních prostorách.

• Tento produkt musí být správně
instalován, umístěn a provozován
v souladu s pokyny uvedenými
v brožuře Pokyny pro uživatele.
• Tato záruka je platná pouze pro
nové produkty a není přenosná,
pokud je produkt znovu prodán.
• Naše společnost vylučuje
odpovědnost za náhodné nebo
následné škody.
• Záruka v žádném případě neruší
vaše práva vyplývající z předpisů
nebo zákonů.
• Chladničku na víno neopravujte.
Všechny opravy musí provádět
pouze kvaliﬁkovaný opravář.
BEZPEČNOST DĚTÍ!
• Pokud likvidujete produkt se
zámkem nebo západkou na dveřích,
zajistěte, aby byly dveře v bezpečné
poloze, aby se v produktu nemohly
zavřít děti.
• Tento spotřebič mohou používat
děti starší 8 let a osoby
s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními
schopnostmi nebo osoby nezkušené
a neznalé za předpokladu, že je
zajištěn dostatečný dohled nebo
jsou poskytnuty dostatečné pokyny,
jak používat spotřebič bezpečným
způsobem, a že osoby rozumí
možným rizikům.
• Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
Čistění a uživatelskou údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.
• Tento spotřebič smějí naplňovat a
vyprazdňovat děti ve věku od 3 do 8
let.
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VAROVÁNÍ! Při umisťování spotřebiče
zajistěte, aby se napájecí kabel
nezachytil nebo nepoškodil.
VAROVÁNÍ! V zadní části spotřebiče
neumisťujte více přenosných zásuvek
nebo přenosných zdrojů.
Dodržujte následující pokyny, abyste
zabránili kontaminaci potravin.
• Otevírání dveří na dlouhou dobu
může způsobit výrazné zvýšení
teploty v přihrádkách spotřebiče.
• Čistěte pravidelně povrchy, které
mohou přijít do kontaktu s
potravinami,
a
přístupné
odvodňovací systémy.
• Čistěte nádrže na vodu, pokud
nebyly použity po dobu 48 hodin;
pokud voda nebyla čerpána po dobu
5 dnů, propláchněte vodní systém
připojený k přívodu vody.
• Syrové maso a ryby skladujte ve
vhodných nádobách v chladničce
tak, aby nedocházelo ke kontaktu s
jinými potravinami nebo kapání na
ně.
• Dvouhvězdičkové přihrádky pro
zmrazené potraviny (pokud se ve
spotřebiči nacházejí) jsou vhodné
pro skladování předem zmrazených
potravin, skladování nebo výrobu
zmrzliny a výrobu ledových kostek.
• Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové
přihrádky (pokud se ve spotřebiči
nacházejí) nejsou vhodné pro
zmrazování čerstvých potravin.
• Pokud je spotřebič po dlouhou dobu
ponechán prázdný, vypněte jej,
odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte
otevřené dveře, aby se zabránilo

tvorbě plísně uvnitř spotřebiče.
VAROVÁNÍ! Při používání, údržbě a
likvidaci spotřebiče věnujte pozornost
symbolu na levé straně, který je umístěn
na zadní straně spotřebiče (zadním
panelu nebo kompresoru).
Je to varovný symbol nebezpečí požáru.
V potrubí chladiva a v kompresoru se
nacházejí hořlavé materiály.
Během používání, údržby a likvidace
dbejte na to, aby se zdroje ohně
nacházely daleko od spotřebiče.
LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice
2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ).
OEEZ se týká těkavých látek (které mohou mít škodlivý vliv na
životní prostředí) a základních součástí (které lze opakovaně
využít). Je nutné postupovat podle OEEZ, aby se řádně
zlikvidovaly všechny těkavé látky a recyklovaly všechny
materiály.
Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochranně
životního prostředí. Při likvidaci je nutné dodržovat některá
základní pravidla:
S elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí zacházet
jako s domovním odpadem.

V mnoha zemích, když koupíte nový spotřebič, můžete starý
odevzdat obchodníkovi, který musí bezplatně přijmout jeden
starý spotřebič za jeden nový prodaný spotřebič, pokud se
jedná o ekvivalentní typ se stejným určením, jako nový
zakoupený spotřebič.

Shoda s předpisy
Umístěním značky
na tento produkt potvrzujeme shodu
se všemi příslušnými evropskými směrnicemi týkajícími se
bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí,
které lze použít pro tento produkt.
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Elektrická a elektronická zařízení musí být odevzdávána do
příslušného sběrného dvora spravovaného místní
samosprávou nebo registrovanou společností. V mnoha
zemích se organizuje odběr velkých elektrických
a elektronických zařízení z domácností.

ÚSPORA ENERGIE

Pro vyšší úsporu energie doporučujeme:
• Neinstalovat spotřebič poblíž zdrojů tepla,
instalovat jej mimo dosah přímého slunečního svitu
a v dobře větrané místnos
• Nevkládat do chladničky horké potraviny. Zvýšila by
se vnitřní teplota a kompresor by běžel bez
přestávek.
• Nehromaďte potraviny, aby se zajis a dostatečná
cirkulace vzruchu.
• Pokud je ve spotřebiči námraza, proveďte
odmrazení, aby se zajis správný přenos chladu.
• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte
dveře chladničky zavřené.
• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte
dveře chladničky zavřené.
• Otevírejte dveře spotřebiče co nejméně.
• Nenastavujte termostat spotřebiče na příliš nízkou
teplotu.
• Odstraňujte prach, který se hromadí na zadní straně
spotřebiče.
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FROSTSHIELD
Frostshield
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nebo ‘HH’
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Výrobce zde popsaného produktu/produktů prohlašuje
na svou výhradní odpovědnost, že produkt nebo
produkty splňují odpovídající základní požadavky
na bezpečnost, zdraví a ochranu předepsané ve
Velké Británii a v zemích EU, a že může předložit
k přezkoumání odpovídající zkušební zprávy vydané
příslušnými úřady, které si lze vyžádat od prodejce
zařízení, zejména zprávy týkající se prohlášení o shodě
CE vydané výrobcem nebo se souhlasem výrobce.

Pokud máte podezření na poruchu, před
kontaktováním schváleného poprodejního servisního
střediska (ať už přímo nebo prostřednictvím prodejce)
zkontrolujte dodržení všech pokynů a doporučení
uvedených v této příručce.
Dostupné poprodejní služby naleznete v přiloženém
záručním listu.

Dále výrobce prohlašuje, že čás ařízení popsané
v této příručce, které jsou v kontaktu s čerstvými
potravinami, neobsahují žádné jedovaté látky.

Potřebujete-li okamžitou pomoc, připravte si
k iden
aci zařízení následující informace:
Značka zařízení
Model

Výrobce průběžně pracuje na dalším
vývoji všech produktů. Proto mějte
e podoba, nastavení a
technologie se mohou měnit bez
předchozího upozornění.

Sériové číslo
Problém nebo příčina
Datum zakoupení
Od koho bylo zakoupeno/dodavatel

•

Pokud je nutné skříň zlikvidovat, musíte
demontovat dveře a ponechat police ve skříni.
vé
Takto snížíte možnost ohrož
náplně musí zlikvidovat profesionálně vyškolení
pracovníci.
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Cykle pracy agregatu:
18 ℃: 11 min pracy, 20 min przerwy
25 ℃: 10 min pracy, 12 min przerwy
38 ℃: 18 min pracy, 10 min przerwy
42 ℃: 30 min pracy, 15 min przerwy

Dziękujemy za zakup tego urządzenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania lodówki prosimy uważnie
przeczytać tę instrukcję obsługi — zawarte w niej
informacje pozwolą zmaksymalizować wydajność
urządzenia. Całą dokumentację należy zachować w celu
skorzystania z niej w przyszłości lub przekazania kolejnym
właścicielom urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego lub podobnych
zastosowań. Może być użytkowane:
- w kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy,
- w gospodarstwach rolnych, przez klientów hoteli, moteli
oraz w innych środowiskach typu mieszkalnego,
- w pensjonatach,
- w cateringu i podobnych branżach niezwiązanych z
handlem detalicznym.
Urządzenie może być używane wyłącznie do
przechowywania żywności, a każdy inny sposób
użytkowania jest uznawany za niebezpieczny i producent
nie ponosi odpowiedzialności za jego skutki. Zalecane jest
zapoznanie się z warunkami gwarancji. W celu zapewnienia
jak najlepszej i bezproblemowej pracy urządzenia należy
uważnie przeczytać tę instrukcję. Niestosowanie się do
instrukcji może skutkować utratą prawa do bezpłatnego
serwisowania w okresie obowiązywania gwarancji.

OSTRZEŻENIE!

• Podczas czyszczenia/przenoszenia
zamrażarki należy zachować
ostrożność, tak aby nie dotknąć
znajdujących się z tyłu metalowych
przewodów sprężarki, ponieważ
grozi to obrażeniami palców lub
dłoni albo uszkodzeniem produktu.
• Urządzenie nie jest przystosowane
do ustawiania jedno na drugim
razem z innymi urządzeniami. Nie
należy siadać ani stawać na
urządzeniu, ponieważ nie jest ono
zaprojektowane do takich
zastosowań. Grozi to odniesieniem
urazów lub uszkodzeniem
urządzenia.
• Podczas podnoszenia/przenoszenia
zamrażarki należy uważać, żeby nie
przygnieść kabla zasilającego,
ponieważ grozi to jego przerwaniem
lub uszkodzeniem.
• W trakcie ustawiania urządzenia
należy uważać, żeby nie uszkodzić
podłoża, rur, ścian itp. Nie
przesuwać urządzenia przez
ciągnięcie za pokrywę lub uchwyt.
Nie pozwalać dzieciom na bawienie
się urządzeniem ani na
manipulowanie przy jego
przełącznikach. Nieprzestrzeganie
instrukcji będzie skutkowało

INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Podręcznik zawiera wiele ważnych
informacji dotyczących bezpieczeństwa.
W celu zagwarantowania
bezproblemowej eksploatacji
urządzenia zalecamy odłożenie
dokumentacji w bezpieczne miejsce.
Urządzenie wykorzystuje czynnik
chłodniczy (R600a: izobutan) oraz gaz
izolacyjny (cyklopentan). Substancje te
spełniają wymogi dotyczące ochrony
środowiska, jednak są łatwopalne.
Ostrożnie: ryzyko pożaru
W razie uszkodzenia obwodu czynnika
chłodniczego:
 Unikać nieosłoniętych płomieni i nie
korzystać ze źródeł zapłonu.
Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie,
w którym znajduje się urządzenie.
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zwolnieniem naszej ﬁrmy z
jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Nie montować urządzenia w
miejscach wilgotnych, zaolejonych,
zapylonych ani nie wystawiać go na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego ani wody.
Nie montować urządzenia w pobliżu
urządzeń grzewczych lub
materiałów łatwopalnych.
W razie awarii zasilania nie należy
otwierać pokrywy. Awarie trwające
krócej niż 20 godzin nie powinny
wpływać na zamrożoną żywność. W
przypadku dłuższych awarii żywność
należy sprawdzić i niezwłocznie
spożyć lub ugotować i ponownie
zamrozić.
Utrudnione otwieranie pokrywy
zamrażarki skrzyniowej zaraz po jej
zamknięciu nie świadczy o awarii.
Przyczyną jest różnica ciśnień, która
po kilku minutach powinna się
wyrównać, umożliwiając normalne
otwarcie urządzenia.
Nie należy podłączać urządzenia do
zasilania, dopóki wszystkie
opakowania oraz elementy
zabezpieczające podczas transportu
nie zostaną usunięte.
Jeśli zamrażarka była
transportowana w pozycji poziomej,
przed podłączeniem należy
odczekać co najmniej 4 godziny,
żeby umożliwić ścieknięcie oleju
sprężarkowego.
Zamrażarka może być
wykorzystywana wyłącznie zgodnie
z jej przeznaczeniem (tzn. do

•
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•

•
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•
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przechowywania i zamrażania
żywności).
Nie przechowywać leków ani
materiałów badawczych w
chłodziarce do wina. Jeżeli
przechowywane mają być materiały
wymagające ścisłej kontroli
temperatury przechowywania,
mogą ulec one zepsuciu lub może
wystąpić niekontrolowana reakcja
powodująca ryzyko.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
prac przy urządzeniu należy wyjąć
wtyczkę zasilania z gniazdka.
Przy odbiorze należy sprawdzić, czy
produkt nie jest uszkodzony i czy
wszystkie części oraz akcesoria są w
idealnym stanie.
W przypadku stwierdzenia
nieszczelności układu chłodzącego
nie dotykać gniazdka ściennego i nie
używać nieosłoniętych płomieni.
Otworzyć okno i wpuścić powietrze
do pomieszczenia. Skontaktować się
z serwisem w celu przeprowadzenia
naprawy.
Nie używać przedłużaczy ani
dodatkowych połączeń.
Nie naciągać nadmiernie i nie
zaginać kabla zasilającego ani nie
dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Nie uszkadzać wtyczki ani przewodu
zasilającego, ponieważ może to
spowodować porażenie elektryczne
lub pożar.
W razie uszkodzenia przewodu
zasilającego powinien on zostać
wymieniony przez producenta, jego
serwisanta lub inną

•

•

•
•
•

•

•

wykwaliﬁkowaną osobę, aby
uniknąć zagrożenia.
Nie umieszczać ani nie
przechowywać w urządzeniu
substancji łatwopalnych i wysoce
lotnych takich jak eter, benzyna, gaz
LPG, gaz propanowy, aerozole, kleje,
czysty alkohol itp. Materiały te
mogą spowodować wybuch.
Nie używać ani nie przechowywać w
pobliżu chłodziarki do wina
łatwopalnych aerozoli takich jak
farba w sprayu. Może to
doprowadzić do wybuchu lub
pożaru.
Nie stawiać na urządzeniu
przedmiotów lub pojemników
napełnionych wodą.
Odradzamy korzystanie z
przedłużaczy i rozgałęźników.
Nie należy utylizować urządzenia
przez spalenie. Należy uważać, żeby
nie uszkodzić obwodu
chłodniczego/rur urządzenia
podczas transportu i użytkowania.
W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń nie narażać urządzenia
na kontakt z ogniem lub
potencjalnymi źródłami zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie, w
którym znajduje się urządzenie.
Układ chłodzący znajdujący się z tyłu
i wewnątrz chłodziarki do wina
zawiera czynnik chłodniczy. W
związku z tym należy unikać
uszkadzania rurek.
Nie używać urządzeń elektrycznych
wewnątrz komór do
przechowywania żywności, chyba że

•
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są to urządzenia typu zalecanego
przez producenta.
Nie uszkadzać obwodu
chłodniczego.
Nie używać urządzeń
mechanicznych ani żadnych innych
środków przyspieszania procesu
rozmrażania, chyba że są one
zalecane przez producenta.
Nie używać urządzeń elektrycznych
wewnątrz komór do
przechowywania żywności, chyba że
są to urządzenia typu zalecanego
przez producenta.
Należy dbać o drożność otworów
wentylacyjnych w obudowie
urządzenia wolnostojącego lub w
konstrukcji do zabudowy.
Nie dotykaj wewnętrznych
elementów chłodzących, zwłaszcza
jeśli masz mokre ręce, ponieważ
możesz ulec poparzeniu lub doznać
obrażeń.
Nie usuwać szronu przy pomocy
spiczastych lub ostrych
przedmiotów takich jak noże lub
widelce.
Nigdy nie używać do rozmrażania
suszarek do włosów, grzejników
elektrycznych ani podobnych
urządzeń.
Nie próbować zeskrobywać
powstałego szronu ani lodu nożem
ani innym ostrym przedmiotem. W
ten sposób można doprowadzić do
uszkodzenia obwodu chłodniczego i
wycieku czynnika chłodniczego,
który może spowodować pożar lub
uraz oczu.

ZŁOMOWANIE STARYCH URZĄDZEŃ

• W razie braku prądu zaleca się
zostawienie lodówki z zamkniętymi
drzwiami.
• W razie braku prądu zaleca się
zostawienie lodówki z zamkniętymi
drzwiami.
• Otwierać drzwi możliwie jak
najrzadziej i na jak najkrótszy czas.
• Unikać ustawiania zbyt niskich
temperatur.
• Usuwać kurz z tyłu urządzenia.

Urządzenie zostało oznaczone zgodnie z europejską
dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje
zanieczyszczające (które mogą wywierać negatywny wpływ
na środowisko) oraz elementy podstawowe (które nadają się
do ponownego wykorzystania). Ważne jest właściwe
przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego w celu prawidłowego usunięcia i utylizacji
wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania i
poddania recyklingowi wszystkich materiałów.
Każda osoba może pomóc w dbaniu, by zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny nie zagrażał środowisku.
Zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych
zasad:
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy
traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do
odpowiednich punktów odbioru zarządzanych przez władze
lokalne lub uprawnione ﬁrmy. W wielu krajach stosowany
może być odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego o dużych rozmiarach z domu.
W wielu krajach po zakupie nowego urządzenia stare można
oddać sprzedawcy, który musi je bezpłatnie odebrać w
ramach wymiany, jeżeli urządzenie to jest podobnego typu i
ma takie same funkcje jak urządzenie dostarczone.

Zgodność
Umieszczając znak
na tym produkcie, potwierdzamy
jego zgodność z odpowiednimi wymogami europejskimi w
zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska
stosowanymi w prawodawstwie dotyczącym tego produktu.
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1. Problem z otwarciem drzwi?
Po zamknięciu drzwi, ponowne otwarcie może być
utrudnione przez kilka kolejnych minut. Jest to
normalne i oznacza, że uszczelki działają prawidłowo.
Należy poczekać kilka minut i drzwi znów będą się
łatwo otwierać.

lub ‘HH’
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Producent urządzeń opisanych w niniejszej instrukcji
deklaruje, że produkt spełnia zasady bezpieczeństwa,
jest nieszkodliwy dla zdrowia oraz jest zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami wytycznych UK i UE oraz że
odpowiednie raporty testowe są dostępne do wglądu
przez uprawnione władze i mogą być uzyskane u
sprzedawcy urządzenia, dotyczy to w szczególności
Deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub za
jego zgodą.

W przypadku podejrzenia usterki, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum
serwisowym bezpośrednio lub za pośrednictwem
sprzedawcy, należy sprawdzić, czy są przestrzegane
wszystkie zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszej
instrukcji.
Na dołączonej karcie gwarancyjnej wyszczególniono
dostępne centra serwisowe.

Ponadto producent zaświadcza, że części urządzenia
mające kontakt ze świeżą żywnością, opisane
w niniejszej instrukcji, nie zawierają substancji
szkodliwych dla zdrowia.

W celu uzyskania natychmiastowej pomocy, należy
przygotować następujące dane służące do identyﬁkacji
posiadanego urządzenia:
Marka urządzenia

Producent stale pracuje nad rozwojem
wszystkich produktów. Należy zatem
pamiętać, że forma, konﬁguracja i
technologia ulegają zmianom bez
uprzedniego powiadomienia.

Model
Numer seryjny
Problem lub powód
Data zakupu
Zakupiono w / dostawca

•

Jeśli urządzenie jest przeznaczone do usunięcia,
należy najpierw zdjąć drzwi, pozostawiając półki
wewnątrz. Zmniejszy to możliwe zagrożenie
dla dzieci. Łatwopalne pianki powinny być
zutylizowane przez wyszkolony personel.
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