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Děkujeme velmi pěkně za zakoupení tohoto produktu. Před použitím 
vaší nové chladničky si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se ujistili, 
že z ní získáte maximální užitek.

VAROVÁNÍ

1. Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby 
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou 
pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim byly 
poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče.

2. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem 
nebudou hrát.

3. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem 
nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem 
a rozumějí rizikům s tím spojenými. Děti si se spotřebičem nesmějí 
hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

4. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho 
servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo 
nebezpečí.

5. Aby se předešlo nebezpečí v důsledku nestability spotřebiče, musí 
být upevněn v souladu s pokyny.

6. Při umísťování spotřebiče se ujistěte, zda napájecí kabel není 
zachycený nebo poškozený.

7. Na zadní straně spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek 
nebo přenosných napájecích zdrojů.

8. Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v zabudované 
konstrukci bez překážek.

9. K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení 
nebo jiné prostředky, kromě těch, které doporučuje výrobce.

10. Uvnitř přihrádek na nápoje nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud 
nejsou typem doporučeným výrobcem.
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11. V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové 
plechovky s hořlavým hnacím plynem.

12. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou plnit a vyjímat položky z chladicího 
spotřebiče.

13. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných 
prostorách, jako např.:
– kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a 

jiných pracovních prostředích;
– farmářské domy a klienty v hotelech, motelech a jiných 

prostředích obytného typu;
– prostředí typu nocleh se snídaní;
– stravování a podobné ne maloobchodní využití.

14. Abyste zabránili kontaminaci nápoje, dodržujte následující pokyny:
– Otevírání dvířek na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení 

teploty v prostoru spotřebiče.
– Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s 

nápoji a přístupným odtokovým systémem.
– Vyčistěte zásobníky na vodu, pokud se nepoužívaly 48 hodin, 

propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody, pokud se 
voda nečerpala 5 dní.

– Necháte-li chladničku delší dobu prázdnou, vypněte ji, odmrazte, 
vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se ve spotřebiči 
netvořily plísně.

Poznámka: 
Tento spotřebič obsahuje hořlavé pěnotvorné činidlo cyklopentan. 
Při přepravě a používání se vyhněte kontaktnímu požáru. Pokud se 
spotřebič porouchá, požádejte o servis odborníka. Když jej zlikvidujete, 
pošlete jej na místní určenou sběrnou stanici.



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! 

 


