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Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič. 
Před tím, než budete ledničku používat, přečtěte si pozorně pokyny v tomto návodu, abyste maximalizovali její výkon. Uchovejte dokumentaci pro 
následné použití nebo pro nového vlastníka. Tento spotřebič je určen použití výhradně v domácnosti nebo podobných aplikacích, jako jsou: 
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích 
– na farmách, pro klienty hotelů, motelů a jiných zařízeních rezidenčního typu 
– v ubytovnách typu „bread & breakfast“ 
– pro cateringové služby a podobné aplikace. Není určen pro potravinářský maloobchod. 
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. 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

V chladničce  je  plynné chladivo  (R600a: isobutan)  a  izolační plyn  (cyklopentan), které  jsou šetrné  k 
životnímu prostředí, ale snadno se vznítí. 
Abyste zabránili nebezpečným situacím, dodržujte následující pokyny: 

• Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem, odpojte kabel napájení od zásuvky. 
• Systém chlazení umístěný za a uvnitř chladničky obsahuje chladivo. Proto zabraňte poškození potrubí. 
• Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte otevřený oheň. 
Otevřete okno a vyvětrejte. Poté zavolejte servisní středisko a požádejte o opravu. 
• Námrazu neškrábejte  nožem nebo  ostrými předměty.  Mohlo by  dojít k poškození  okruhu chladiva  a 
vyteklé chladivo může způsobit požár nebo poškození zraku. 
• Neinstalujte  spotřebič  ve  vlhkém,  mastném  nebo  prašném  prostředí,  zabraňte  působení  přímých 
slunečních paprsků nebo vody. 
• Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů. 
• 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. 
• Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy prachu na zástrčce mohou způsobit požár. 
• Nepoužívejte žádná mechanická zařízení pro urychlení procesu odmrazování. 
• Pro  urychlení procesu  odmrazování  v žádném  případě nepoužívejte  otevřený oheň  nebo elektrická 
zařízení, jako jsou ohřívače nebo parní čističe, svíčky, olejové lampy a podobné. 
• Nepoužívejte ani neukládejte hořlavé spreje, jako jsou barvy ve spreji, poblíž chladničky. Mohlo by dojít 
k výbuchu nebo požáru. 
• Uvnitř  prostoru  pro   skladování  potravin  nepoužívejte  elektrické  spotřebiče,  pokud  se   nejedná  o 
spotřebiče doporučené výrobcem. 
• Neskladujte hořlavé  nebo vysoce těkavé  látky, jako jsou  ether, benzín,  LPG, propan, spreje,  lepidla, 
čistý alkohol atd. Tyto látky by mohly způsobit výbuch. 
• V ledničce neskladujte léky nebo materiály  určené pro výzkum. Pokud se má skladovat materiál, který 
vyžaduje přesné řízení teploty, může dojít k jeho znehodnocení nebo může dojít k nekontrolované reakci, 
což může znamenat riziko. 
• Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo skříně, ve které je spotřebič vestavěn, udržujte nezablokované. 
• Na horní stranu spotřebiče nepokládejte předměty nebo nádoby s vodou. 
• Chladničku neopravujte. Všechny opravy musí provádět pouze kvalifikovaný opravář. 
• Tento  spotřebič mohou používat  děti starší  8 let  a osoby  se sníženými  fyzickými, smyslovými  nebo 
mentálními  schopnostmi nebo  s  nedostatkem zkušeností  a  znalostí za  předpokladu,  že je  nad  nimi 
přiměřený dozor nebo jsou poučeni, jak používat spotřebič bezpečně 
a za předpokladu, že rozumí možným rizikům. 
Děti  si  nesmí se  spotřebičem  hrát.  Čistění  a uživatelskou  údržbu  mohou  provádět  děti  pouze pod 
dozorem. 
Pokud  otočíte ovladačem  proti  směru  hodin až  na  doraz,  uslyšíte kliknutí,  které  signalizuje  vypnutí 
spotřebiče. 
Spotřebič musí být instalován tak, aby byl kabel napájení a zásuvka snadno přístupná. 
Zásuvka musí odpovídat zástrčce spotřebiče. Pokud tomu tak není, vyžádejte si výměnu zástrčky 
pověřeným technikem; nepoužívejte prodlužovací kabely a/nebo kabely s více zásuvkami. 
Nedotýkejte se vnitřních součástí nebo zmrazených potravin vlhkýma  nebo mokrýma rukama. Mohlo by 
dojít k popáleninám. 

 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


