PRED UVEDENÍM SPOTREBIČA DO ČINNOSTI
• Váš spotrebič bol naprojektovaný a vyrobený nielen pre
domáce používanie ale aj pre používanie:
- v pracovných priestoroch napr: podnikových kuchyniach,
obchodoch, úradoch
- vo farmách
- v hoteloch, moteloch, turistických rezidenciách, bed &
breakfast a pre vlastné použitie zákazníka e.

1. Po odstránení obalov, skontrolujte či nie je poškodený a či
dvere sa dobre zatvárajú. Oznámte prípadné zistené
poškodenia predajcovi do 24 hodín od doručenia
spotrebiča.
2. Pred pripojením do elektrickej siete, vyčkajte najmenej dve
hodiny, aby bol chladiaci okruh spotrebiča funkčný.
3. Inštaláciu spotrebiča a jeho elektrické zapojenie môže
uskutočniť kvalifikovaný pracovník servisu v súlade s
pokynmi výrobcu a požiadavkami noriem STN.
4. Pred uvedením spotrebiča do prevádzky vyčistite jeho
vnútro.

Pre najefektívnejšie využitie spotrebiča, radíme Vám, aby
ste si pozorne prečítali návod na používanie, kde nájdete
popis spotrebiča a užitočné rady.
Odložte si túto príručku na budúce použitie.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1. Obal
Materiál obalu je 100% necyklovateľný a označený
symbolom recyklácie
. Pri jeho likvidácii dodržiavajte
platné predpisy. Obalový materiál (plastové vrecia,
polystyrénové kúsky a pod...) musí byť uložený mimo
dosahu detí, pretože môže byť pre ne nebezpečný.
2. Likvidácia
Výrobok je vyrobený z recyklovateľných materiálov.
Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou
smernicou 2002/96/EC, o likvidácii elektrických a
elektronických zariadení Zabezpečením, že tento výrobok
bude likvidovaný správnym spôsobom, pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.

Informácia:
Tento výrobok neobsahuje CFC. Chladiaci okruh obsahuje
R134a (HFC) ani R600a (HC) (pozri typový štítok
umiestnený vo vnútri spotrebiča).
Spotrebiče s izobutánom (R600a): izobután je prírodný
plyn, bez škodlivých vplyvov na životné prostredie e je však
horľavý. Dbajte aby sa nepoškodili trubky chladiaceho
okruhu.
Tento spotrebič môže obsahovať plyny s obsahom fluóru
spôsobujúce skleníkový efekt, na ktoré sa vzťahuje Dohoda
podpísaná v Kyoto; chladiaci plyn je v hermeticky
uzavretom systéme.
Chladiaci plyn: R134a má schopnostʼ ovplyvnitʼ globálne
ohrievanie atmosféry (GWP) 1300.

Symbol
na výrobku alebo na sprievodných
dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho
odovzdať do zberného strediska na recykláciu elektrických
alebo elektronických zariadení.
V prípade jeho likvidácie odrežte prívodný elektrický kábel,
aby nebolo možné spotrebič znovu použiť. Odstráňte dvere
a vyberte police, aby sa deti nemohli dostať ľahko do
vnútra spotrebiča.
Pri likvidácii dodržiavajte miestne predpisy pre likvidáciu
odpadu a spotrebič odovzdajte do zberného strediska.
Nenechávajte ho bez dozoru ani na málo dní, pretože
predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Podrobnejšie
informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto
výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v
zberných surovinách alebo v obchode kde ste si výrobok
kúpili.

Prehlásenie o zhode
• Tento spotrebič je určený na skladovanie potravinárskych
výrobkov a je vyrobený v súlade s požiadavkami
nariadení noriem (CE) číslo. 1935/2004.
• Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a uvedený na
trh v súlade s:
- bezpečnostnými predpismi “Smernice o nízkom napätí"
2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v
znení nasledujúcich úprav);
- ochrannými požiadavkami smernice “EMC"
2004/108/CE.
Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená výhradne iba
v prípade správneho zapojenia do elektrickej siete s
uzemnením podľa normy.

ČISTENIE, DEZINFEKCIA A ÚDRŽBA DÁVKOVAČA
ĽADU A/ALEBO VODY (ak je k dispozícii)
Nedodržanie uvedených pokynov na dezinfekciu môže
narušiť hygienickú bezpečnosť vydávanej vody.
• Pri prvom použití spotrebiča a po každej výmene filtra sa
odporúča vypustiť 9 - 14 litrov alebo ju nechať tiecť 6 - 7
minút (vodu nemusíte vypúšťať naraz, stačí, že ju
vypustíte pred jej pitím) a odstrániť ľad vytvorený počas
prvých 24 hodín.
• Ak ste dávkovač vody nepoužívali dlhšie ako 4/5 dní,
odporúčame premyť okruh vypustením a vyliatím prvého
litra vody.
• Vysúvací dávkovač vody (ak je k dispozícii) vráťte na
miesto iba čistými rukami, pričom dodržiavajte hygienické
pravidlá.
• Pri pravidelnom čistení zásobníka alebo zásuvky na
ľadové kocky používajte iba pitnú vodu.

• Filter sa musí vymeniť po signalizácii na ovládacom
paneli alebo ak doba, počas ktorej nebol používaný
dávkovací systém ľadu/vody presiahla 30 dní.
• Pri každej výmene filtra sa odporúča vykonať dezinfekciu
systému dávkovania ľadu a/alebo vody použitím
dezinfekčných roztokov vhodných na materiál, ktorý
prichádza do kontaktu s potravinami (na základe
perchlorátu sodného), ktoré nezmenia materiálové
vlastnosti alebo použitím „Dezinfekčnej súpravy", ktorú
dostať v servisnom stredisku. Pred použitím opláchnite
aspoň 2 litrami vody.
• Jednotlivé časti dávkovača ľadu a vody sa smú vymeniť
iba za originálne diely dodávané výrobcom.
• Technické zásahy smú vykonať iba kvalifikovaní
pracovníci autorizovaného servisného strediska.
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RADY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
INŠTALÁCIA
• Na presúvanie a na inštaláciu spotrebiča sú potrebné
aspoň dve osoby alebo viac osôb.
• Pri premiestňovaní dávajte pozor, aby ste nepoškodili
podlahu (napr. parkety).
• Počas inštalácii dbajte aby spotrebič nepoškodil pri jeho
manipulácii elektrickú prívodovú šnúru.
• Skontrolujte či spotrebič nie umiestnený v blízkosti
tepelných zdrojov.
• Aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu, nechajte
po bokoch voľný priestor alebo postupujte podľa
inštalačných pokynov.
• Nechajte voľné ventilačné otvory spotrebiča.
• Dbajte aby sa nepoškodili trubky chladiaceho okruhu
chladničky.
• Spotrebič nainštalujte a vyrovnajte do vodorovnej poly
voči podlahe, ktorá unesie jeho hmotnosť a do
prostredia, ktoré je vhodné pre jeho rozmery a účel
použitia.
• Spotrebič umiestnite v suchom a dobre vetranom
prostredí. Spotrebič je vyrobený pre prevádzku v
prostrediach s teplotou, ktorá sa musí pohybovať v
následne uvedených intervaloch a v závislosti od
klimatickej triedy uvedenej na štítku s technickými
údajmi: ak spotrebič necháte fungovať dlhší čas pri
teplote vyššej alebo nižšej ako je teplota uvedená v
určenom intervale, jeho činnosť by sa tým mohla byť
narušiť.
Klimatická trieda

T. prostr. (°C)

T. prostr. (°F)

SN

od 10 do 32

od 50 do 90

N

od 16 do 32

od 61 do 90

ST

od 16 do 38

od 61 do 100

T

od 16 do 43

od 61 do 110

RADY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Nikdy nevkladajte do spotrebiča spreje alebo nádobky,
ktoré obsahujú propelenty alebo vznetlivé látky.
• V blízkosti chladničky alebo iných domácich spotrebičov
neuskladňujte a nepoužívajte benzín, plyn alebo iné
horľavé kvapaliny. Uvoľňované výpary môžu spôsobiť
požiar alebo výbuch.
• Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické
nástroje, elektrické prístroje alebo chemické prostriedky,
ak ich výrobca neodporučil.
• Vo vnútri skladovacích priestorov nepoužívajte a
nevkladajte elektrické prístroje ak ich používanie nie je
doporučené výrobcom.
• Tento spotrebič nesmú používat' osoby (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými
schopnost'ami bez dozoru, ani osoby, ktoré nemajú
skúsenosti a nevedia spotrebič používat', ak neboli o
jeho používaní poučené osobou zodpovednou za ich
bezpečnost'.
• Aby ste predišli nebezpečenstvu zatvorenia a udusenia
detí vo vnútri spotrebiča, nedovoľte im hrať sa alebo
schovávať vo vnútri spotrebiča.
• Nepite kvapalinu (je jedovatá) ktorú obsahujú chladiace
kompresory, ak je nimi spotrebič vybavený.
• Nejedzte ľadové kocky ani ľadové nanuky ihneď potom,
ako ich vyberiete z mrazničky, hrozí nebezpečenstvo
"studených" popálenín
POUŽÍVANIE
• Pred údržbou alebo čistením, odpojte spotrebič od
elektrickej siete vypnutím alebo vytiahnutím prívodného
kábla.
• Všetky spotrebiče vybavené výrobníkom ľadu alebo
dávkovačom vody musia byť pripojené k vodovodnému
potrubiu, ktoré privádza výhradne iba pitnú vodu (s
tlakom v potrubí od 0,17 do 0,81 MPa (1,7 do 8,1 bar)).
Výrobníky ľadu alebo dávkovače, ktoré nie sú priamo
napojené na vodovodnú sieť, musia sa naplňovať iba
pitnou vodou.
• Používajte chladiaci priestor iba na skladovanie
čerstvých potravín, nápojov a mraziaci priestor iba na
skladovanie hlboko zmrazených potravín, na zmrazenie
čerstvých potravín a prípravu ľadových kociek.
• V mraziacom priestore neskladujte kvapaliny v
sklenených nádobách, pretože nádoba by mohla
prasknúť.
• Vyhýbajte sa skladovaniu nebalených potravín, ktoré by
boli v kontakte s vnútornými stenami chladničky alebo
mraziaceho priestoru.

• Skontrolujte či údaje o napätie uvedené na typovom
štítku zodpovedajú napätiu elektrickej siete Vašej
domácnosti.
• Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.
• Pri zapojení na vodovodnú sieť používajte hadicu, ktorá
sa dodáva s novým spotrebičom, nepoužívajte nikdy
starú hadicu, ktorú ste už predtým používali zo starého
spotrebiča.
• Opravu alebo výmenu elektrického prívodného kábla
zverte výhradne zaškoleným pracovníkom alebo sa
obráťte na Servisné stredisko.
• Zabezpečte možnosť odpojenia spotrebiča zo siete
vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo pomocou
dvojpólového vypínača zapojeného pred zásuvkou.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za
poruchy a škody v prípade ak neboli dodržané hore
uvedené rady a bezpečnostné pokyny.
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