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POZNÁMKA:  

  

Ujistěte se, že Vaše balení nebylo žádným způsobem poškozeno. Součástí balení mohly být malé 

materiály, které se mohly vytratit během přepravy. V případě, že Vaše balení bylo poškozeno a 

nebude obsahovat korektní množství některého z materiálů, kontaktujte prosím naše reklamační 

oddělení. Děkujeme. 

 

Obsah balení 
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Představení 

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš chladič lahví. Toto zařízení je navrženo tak, aby 

zlepšilo Váš život a pohodlí. S jeho tichým provozem a jedinečným designem budete 

v následujících letech nadmíru spokojení. 

 

Důležitá bezpečnostní opatření 

Než začnete používat chladničku, prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod 

k obsluze! 

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 

nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud 

jim byla pod dohledem provedena instruktáž o používání spotřebiče bezpečným 

způsobem. Zároveň musí být osoba objasněna s případnými riziky používání 

spotřebiče. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí dělat děti bez 

dorozu. 

 

Pokyny týkající se osob (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí a dětí, které si hrají 

s přístrojem, se nevyžadují. 

 

Neskladujte v tomto spotřebiči výbušné látky, jako například aerosolové plechovky  

s hořlavou hnací látkou. 

 

UPOZORNĚNÍ: Zajistěte, aby nedošlo k zablokování všech větracích otvorů ve skříni 

spotřebiče nebo v konstrukci pro zabudování. 

 

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení 

procesu rozmrazování, které nejsou doporučeny výrobcem. 

 

VAROVÁNÍ: Nepoškozujte okruh chladiva. 

 

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložného prostoru pro 

potraviny, pokud nejsou v souladu s typem doporučeným výrobcem. 
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Chladicí kapalina je R-600a a izolační plyny jsou cyklopentan, servis a likvidace 

zařízení by měla provádět kvalifikovaná osoba. 

 

Pouze LED dioda musí být vyměněna výrobcem. 

 

Informace o zařízení 

1) Klimatická třída: 4, uživatel by měl spotřebič používat pod 32 ° C. 

2) Maximální zatížení každé police je 30 kg. 

3) Vážená hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB (A).  

 

 

 

Tento symbol znamená riziko požáru a hořlavých materiálů používaných v zařízení. 

1) Okamžitě opravte nebo vyměňte všechny elektrické šňůry, které byly 

poškozené jakýmkoliv způsobem. Nepoužívejte kabel, který je popraskaný 

nebo jakkoli poškozený podél jeho délky k zástrčce nebo ke konci spojnice. 

2) Před čištěním nebo před opravou odpojte chladič. 

 

POZNÁMKA: Pokud z jakéhokoli důvodu tento výrobek vyžaduje servis, důrazně 

doporučujeme, aby servis poskytl certifikovaný technik. 

 

3) Chladič nepoužívejte v přítomnosti výbušných výparů. 

4) Napájení musí být řádně uzemněno. 

5) Nepoužívejte adaptér ani prodlužovací kabel. 

6) Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti van, sprchy nebo bazénu. 

7) Před likvidací nebo ukládáním doporučujeme, abyste odstranily dveře a 

ponechali regály na svém místě. Tím se sníží možnost ohrožení dětí. 

8) Neuchovávejte potraviny v lednici, protože teplota uvnitř nemusí být dostatečně 

nízká. Mohlo by dojít k jejich znehodnocení. 
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Instalace 

Doporučujeme vyčistit vnitřek chladiče vlažnou vodou pomocí slabého čisticího 

prostředku a následně před použitím důkladně vysušit. 

 

Teplota v zařízení závisí na: 

• Teplota v místnosti 

• Frekvence a trvání období, kdy jsou dveře otevřené 

• Kolik položek je v lednici. (Může být nutné čas od času přenastavit termostat.) 

• Chladicí systém skříně je navržen tak, aby správně fungoval se skříňkou 

umístěnou na rovném povrchu. Vyhněte se sklopení strany skříně. 

 

Pokud se skříňka musí naklánět pod úhlem pro manipulaci nebo pohyb, nechte ji před 

svislou polohou 20 až 30 minut před zasunutím a zahájení chlazení úložného prostoru. 

 

Zemnicí zástrčka a zásuvka by měla být provedena v souladu s místními předpisy. 

Velikost kabelu by měla odpovídat požadavkům chladiče. Jednotka musí být připojena 

k elektrické síti, která je uvedena na typovém štítku, přes všestranný jistič. Chcete-li 

zajistit správnou funkci chladiče, dodržujte prosím následující doporučení. 

 

1) Aby byla zajištěna cirkulace, jednotka by měla být 2 cm od stěny. 

2) Umístěte přístroj mimo přímé sluneční světlo. To vám umožní získat nejlepší 

výkon a šetřit energii. 

3) Za žádných okolností by horní mřížka neměla být pokryta žádným předmětem. 

Zabraňuje cirkulaci teplého vzduchu. 

 

Vybalení chladičky  

1) Odstraňte veškerý obalový materiál. To zahrnuje pěnovou základnu a veškerou 

lepící pásku. 

2) Před zapnutím chladiče zkontrolujte a odstraňte zbytky balení, pásky nebo 

tištěných materiálů. 
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Vyrovnání chladničky 

1) K dispozici jsou čtyři vyrovnávací nohy, které jsou umístěny v předním a zadním 

rohu vaší chladničky. Po správném uložení do konečné polohy můžete 

chladničku vyrovnat. 

2) Vyrovnávací nohy lze nastavit otáčením ve směru hodinových ručiček pro 

zvýšení nebo otáčením proti směru hodinových ručiček pro snížení. Dveře 

chladničky se snáze zavírají, když jsou vyrovnávací nohy vytaženy. 

Části produktu a funkce 

 

1 - LED světlo 

2 - Teploměr 

3 - Police 

4 - Rukojeť 

5 - Nivelační nohy 

6 - Spínač světel 

7 - Termostat 
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Použití 

1) Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. 

2) Nastavte otočný knoflík termostatu na zadní straně skříně. 

 

Vnitřní teplota se pohybuje od 0 ° C do 10 ° C. Regulátorem termostatu můžete otočit 

tak, aby dosáhl požadovanou teplotu. Otočením vpravo, pohybuje se od 1 do 6, můžete 

uvnitř získat nižší teplotu. Otočením na polohu 0 - Vypnete spotřebič. 

 

Osvětlení interiéru 

Chcete-li doplnit vzhled vaší sbírky, bylo do chladničkyzabudováno LED světlo. 

Jednoduše otočte tlačítko spínače a kontrolka se rozsvítí nebo v opačném případě 

vypne. Chcete-li dosáhnout maximální energetické účinnosti, nechte světlo vypnuté, 

když si neprohlížíte obsah chladničky. 

 

Normální provozní zvuky, které můžete slyšet 

Vroucí voda, drobné zvuky nebo mírné vibrace jsou způsobeny chladivem, které 

cirkuluje chladícími cívkami. 

Ovládání termostatu při zapínání a vypínání. 

 

Obrácení dveří (volitelné) 

1) Demontujte spodní závěs uvolněním a vyjímáním šroubů pomocí šroubováku. 

2) Dveře opatrně spusťte a vyjměte. 

3) Přesuňte otočný čep do protilehlého otvoru na spodním závěsu. 

4) Přesuňte otočný čep z levého horního závěsu do protilehlého otvoru v pravém 

horním závěsu. 

5) Vyjměte dva šrouby z pravých otvorů ve spodní příčníkové liště. 

6) Vezměte dveře. Vložte dolní závěsovou nápravu do pravého dolního otvoru 

dveří; Nastavte správný otvor dveří do pravé horní závěsové nápravy. 

7) Upravte dveře; Ujistěte se, že je rovně a vyrovnané se skříní. 

8) Spodní závěs upevněte dvěma šrouby. 

9) Levé otvory ve spodní příčníkové liště zakryjte dvěma šrouby. 
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Poznámka: Těsnění dveří se může během přepravy stlačit, po obrácení dveří je nutné 

znovu přesadit i těsnění, aby se zabránilo úniku vzduchu. Pokud je mezi skříňkou a 

těsněním dveří mezera, nastavte těsnění tak, že ho jemně povytáhnete, aby se mezera 

utěsnila. Pokud je to nutné, doporučujeme také použít fén pro zahřání těsnění, aby se 

mezera odstranila. 

 

Správná péče a čištění chladicích látek 

Upozornění: Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, vždy před čištěním odpojte 

chladič. Ignorování tohoto upozornění může způsobit zranění! 

 

Obecně: Nepoužívejte drsné chemikálie, abraziva, čpavek, bělící činidlo, 

koncentrované čisticí prostředky, rozpouštědla nebo kovové čisticí podložky. Některé 

z těchto chemikálií mohou rozpouštět, poškodit anebo odbarvit vaši chladničku. 

 

1) Odstraňte obsah spotřebiče 

2) Otřete vnitřní a vnější povrch vlhkým hadříkem. Přidání octu do vody je vhodné 

pro prevenci proti plísním a hub. 

3) Po čištění důkladně otřete všechny součásti. 
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Důležité: 

Pokud se chladič nepoužívá, musí být uvnitř zcela suchý, aby se zabránilo růstu plísní 

(pokud je to možné, otevřete dveře). 

 

Záruka 

Jako podmínku jakéhokoli závazku týkajícího se záručního servisu musí spotřebitel 

předložit záruční list společně s kopií původní kupní faktury. 

 

TATO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY:  

1) Poškození, nechtěné nebo jiné, chladničky vlastněné spotřebitelem, které není 

způsobeno vadou materiálu nebo zpracování.  

2) Poškození způsobené nesprávným používáním spotřebitelem, upravováním 

zařízení nebo nedodržením správné péče a manipulace uvedené v těchto 

pokynech.  

3) Poškození povrchové úpravy zařízení nebo dalších viditelných částí způsobené 

opotřebením.  

4) Poškození způsobené opravami nebo úpravami absorpční chladničky jinou 

osobou nežli osobou pověřenou výrobcem.  

5) Náklady na dopravu a pojištění v souvislosti se záručním servisem. 

 

 

VŠECHNY ZÁRUKY, VČETNĚ JAKÉKOLIV NEVYJÁDŘENÉ ZÁRUKY 

PRODEJNOSTI JSOU OMEZENY NA UVEDENOU DOBU. VÝROBCE SE ZŘÍKÁ 

VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY. 
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Schéma obvodu 

 

 

1) Termostat 

2) Spínač světel 

3) Zdroj napájení LED 

4) LED kontrolka 

5) Ventilátor (pouze BC145WF) 

6) Kompresor 

 

Likvidace 

Likvidace skříně musí probíhat ekologicky správným způsobem. Dodržujte stávající 

nařízení o likvidaci. Mohou existovat zvláštní požadavky a podmínky, které je třeba 

dodržovat. 
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Kontakt 

Důležité kontakty na jednotlivá oddělení a osoby najdete na webových stránkách 

www.gastro.cz/kontakt nebo na www.eshop-gastro.cz. 

 

CEO 

Philip Bednar Bräuner 

Tel.: +420 602 155 143 

Email: brauner@gastro.cz 

 

Ředitel závodu 

Miroslav Líbal 

Tel.: +420 727 876 194 

Email: libal@gastro.cz 

 

Obchodní oddělení 

Tel.: +420 387 998 497 

Email.: sales@gastro.cz 
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