
 

GASTRO PRODUCTION s.r.o.  
Kamenný Újezd, Zemědělská 500 

 

www.eshop-gastro.cz  

 
 

Návod k použití 
 

Chladicí nápojové válce 

CC45-I, CC55-I, CC77-I, CF77-I  

 

 

 

 

  

http://www.eshop-gastro.cz/


Více informací 
www.eshop-gastro.cz 

1 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................................ 2 

Důležité bezpečnostní pokyny ................................................................................................................. 2 

Použití chladícího nápojového válce ....................................................................................................... 4 

Balení výrobku obsahuje ......................................................................................................................... 4 

Transport a vybalení výrobku .................................................................................................................. 4 

Transport výrobku ............................................................................................................................... 4 

Vybalení výrobku ................................................................................................................................. 4 

Rozebrání a likvidace ........................................................................................................................... 4 

Okolní podmínky ..................................................................................................................................... 5 

Instalace – uvedení výrobku do provozu ................................................................................................. 5 

Postup .................................................................................................................................................. 5 

Montáž košů ........................................................................................................................................ 6 

Bezpečnost .............................................................................................................................................. 6 

Bezpečnost – elektrický proud ............................................................................................................ 6 

Bezpečnost – mechanika ..................................................................................................................... 6 

Bezpečnost – tepelné účinky ............................................................................................................... 7 

Zakázané práce na zařízení ...................................................................................................................... 7 

Skladování nápojů (potravin) .................................................................................................................. 7 

Zapnutí výrobku ....................................................................................................................................... 7 

Odmrazování a odpařování kondenzační vody ....................................................................................... 7 

Automatické ........................................................................................................................................ 7 

Termostat ................................................................................................................................................ 8 

Čištění, údržba a kontrola výrobku.......................................................................................................... 8 

Všeobecná bezpečnostní opatření ...................................................................................................... 8 

Čištění .................................................................................................................................................. 8 

Čištění kondenzátoru....................................................................................................................... 8 

Údržba ................................................................................................................................................. 8 

Denní údržba ................................................................................................................................... 9 

Měsíční údržba ................................................................................................................................ 9 

Pravidelná kontrola ......................................................................................................................... 9 

Odstraňování problémů ........................................................................................................................ 10 

Elektrický obvod .................................................................................................................................... 11 

Prohlášení o shodě ................................................................................................................................ 11 

Záruční podmínky .................................................................................................................................. 11 

Případy, kdy zaniká nárok na záruku ................................................................................................. 11 



Více informací 
www.eshop-gastro.cz 

2 

Servis ..................................................................................................................................................... 12 

Postup reklamace .............................................................................................................................. 12 

Kontakty ................................................................................................................................................ 13 

Sídlo společnosti ................................................................................................................................ 13 

Kontakty ............................................................................................................................................ 13 

 

Úvod 
 
Blahopřejeme vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku na našem e-shopu www.eshop-gastro.cz, 

věnujte prosím váš čas k nastudování tohoto manuálu. Je to nezbytné kvůli správné funkčnosti výrobku 

s maximálním výkonem a aby vám výrobek dělal radost a sloužil co nejdéle. 

Důležité bezpečnostní pokyny 
 
Před použitím chladicího zařízení si pozorně přečtěte tento návod k použití. 

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, 

pokud jim byl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a 

porozuměli možnému nebezpečí. Spotřebič není určen pro děti na hraní. Čištění a údržbu 

nesmí provádět děti bez dozoru dospělé osoby.  

2. Zvláštní pokyny týkající se osob (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí a děti vyskytující se 

blízkosti spotřebiče se nevyžadují. 

3. Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým plynem. 

4. Výrobek umístěte na rovný, stabilní povrch. 

5. Instalaci, servis či jiné (i drobné) opravy výrobku provádí pouze kvalifikovaný osoba – technik. 

6. Při používání výrobku dbejte na dodržování aktuálních legislativních požadavků převážně s 

velkým důrazem na bezpečnost osob, BOZP, požární opatření a životní prostředí. 

7. K očištění zařízení nepoužívejte vysokotlaké čističe. 

8. Výrobek je určen do vnitřních prostor, kde je konstantní teplota. Výrobek není určen pro 

použití ve venkovních prostorech. 

9. Nepoužívejte výrobek k uchování lékařského spotřebního materiálu. 

10. Nezasahujte jakýmkoliv způsobem do elektrického obvodu. V případě jakéhokoliv problému 

kontaktujte neprodleně kompetentní a kvalifikovanou osobu pro sjednání nápravy. 

11. Na výrobek a jeho součásti nestoupejte či ho jakkoliv nezatěžujte objekty, které nejsou určené 

k předmětu používání výrobku.  

12. Jakmile dojde ke kontaktu oleje či tuku s plastovými komponenty nebo s těsněním dveří, ihned 

očistěte. 

13. Lahve obsahující vysoké procento alkoholu, musí být uzavřeny a umístěny vertikálně ve 

výrobku (chladničce). 

14. Výrobek přesouvejte a manipulujte s ním pouze ve správné poloze (kolečka či nohy chladícího 

zařízeni vždy směřují k podlaze). Před manipulaci výrobek vyprázdněte a odpojte od přívodu 

elektrické energie. Po manipulaci zapojte k elektrické síti nejdříve po 12 hodinách, kdy byl 

výrobek v klidové pozici. 

http://www.eshop-gastro.cz/


Více informací 
www.eshop-gastro.cz 

3 

15. Před čištěním výrobek vždy vypněte a případně odpojte od přívodu elektrické energie. Výrobek 

zapněte a případně zapojte do elektrické sítě po vyčištění. 

16. Veškeré balení a obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Zlikvidujte je v souladu s předpisy a 

legislativou ČR. 

17. Pokud je napájecí kabel poškozen, odpojte napájecí kabel z elektrické sítě. aby se předešlo 

možnému nebezpečí, výrobek nepoužívejte do doby nápravy kvalifikovaným technikem. 

18. Výrobek s jeho součástmi a komponenty používejte pouze pro účely k tomu určené. Provozujte 

pouze podle tohoto návodu. 

19. Neumisťujte zařízení k tepelným zdrojům a na místa přímo osvětlené slunečním svitem. 

20. Před naplněním zařízení zbožím, nechte zařízení nejprve nachladit na zvolenou teplotu. 

21. Do chlazeného prostoru nevkládejte horké nebo teplé nápoje či pokrmy. 

22. Do chlazeného prostoru nevkládejte kyselé potraviny, může dojít k poškození výparníku. 

23. Udržujte chlazený prostor v čistotě. 

24. Nenechávejte otevřené dveře chlazeného prostoru – snižuje se výkon zařízení a jeho životnost. 

25. Zařízení pravidelně kontrolujte a provádějte údržbové práce dle tohoto návodu k použití. 

 
Varování 1:  

Všechny větrací otvory ve skříni spotřebiče musí být přístupné vzduchu – nezakrývejte tyto otvory a 

vždy se přesvědčte, zda nejsou zakryty. 

Varování 2: 

Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, která nejsou 

doporučena výrobcem. 

Varování 3: 

Nepoškozujte chladicí okruh. 

Varování 4: 

Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř chladicího prostoru výrobku, která nejsou přímo doporučena 

výrobcem. 

Servis a likvidaci chladicího zařízení musí provádět kvalifikovaná osoba. 

Informace o zařízení 

1. Klimatická třída 4 

• uživatel by měl spotřebič používat pod 32°C. 

2. Hladina intenzity hluku je v prostředí, kde je spotřebič instalován, nižší než 70 dB. 

 

 

Tento symbol vyjadřuje nebezpečí požáru a hořlavých materiálů používaných 

v přístroji. 
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Použití chladícího nápojového válce 
 
Chladicí válce slouží k chlazení nápojů. Tyto pulty nesmějí být bez výslovného povolení případně 
strukturálních změn společností GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům.  
 
Chladicí válce se vyrábějí jako ventilované s nuceným oběhem chlazeného vzduchu. 
 

Balení výrobku obsahuje 
 
Balení obsahuje následující položky: 

• Chladící zařízení, tj. chladicí nápojový válec 

• Vnitřní koš (počet vnitřních košů dle modelu) 

• Návod k použití (možno pouze v digitální podobě) 

Dbáme ve společnosti GASTRO PRODUCTION s.r.o. na vysokou kvalitu námi vyrobených a prodávaných 

výrobků. Před odesláním zákazníkovi je ověřena funkčnost každého výrobku. Výrobky dodány 

zákazníkovi jsou plně funkční a bez poškození. Pokud však dojde z důvodu transportu k jakémukoliv i 

drobnému poškození, ihned prosím tuto skutečnost nahlašte dopravci a sepište s ním reklamační 

protokol. V neposlední řadě bychom vás chtěli požádat o kontaktování naší společnosti na uvedeném 

e-mailu reklamace@gastro.cz pro urychlení vzniklé situace. 

 

Transport a vybalení výrobku 
 

Transport výrobku 
 
Odběratel je povinen zkontrolovat úplnost a neporušenost obalu, ve kterém je zařízení 
transportováno. Vzniklé škody způsobené dopravou řešit s příslušným dopravcem.  
 
Zařízení je nutné po doručení, pokud možno dopravit na místo určené pro provoz zařízení v původním 
obalu. 
 

Vybalení výrobku 
 
Po dopravení zařízení na místo určené pro provoz zařízení, odstraníme všechny obaly. Dále odstraníme 
ze zařízení všechny ochranné fólie z vnější i vnitřní strany. 
 
Spotřebitel je povinen zlikvidovat všechny obaly dle platných předpisů v dané zemi! 
 

Rozebrání a likvidace 
 
Po skončení životnosti zařízení je nutno jej zlikvidovat dle platných norem v dané zemi. 
 
Předpisy EU vyžadují, aby chladicí a mrazící zařízení likvidovaly specializované firmy, které odstraňují 
nebo recyklují všechny plyny, kovové a plastové součásti výrobku. Poraďte se s místním úřadem pro 
sběr odpadu ohledně likvidace spotřebiče. Místní úřady nejsou povinny zlikvidovat komerční chladicí 
zařízení, ale mohou být schopny nabídnout poradenství ohledně místního likvidace zařízení. 
 
  

mailto:reklamace@gastro.cz
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Zařízení obsahuje tyto materiály: 

• Nerezová ocel, 

• barevné kovy-hliník, měď, 

• sklo, 

• PVC, 

• metakrylát (PMMA), 

• polystyrol (PS) 

• ABS, 

• moplen, 

• nylon, 

• polyethylen, 

• mazný olej, 

• chladící plyn, 

• polyuretan, 

• elektromotory, 

• napájecí kabel, elektroinstalační materiál. 

 

Okolní podmínky 
 
Zařízení je schopné pracovat bez závad za těchto podmínek: 
 

• Nadmořská výška do 1000 m nad mořem. 

• Okolní teplota u zařízení min.15 °C a max.25 °C. 

• Relativní vlhkost max. 60 %. 

• Zařízení není umístěné na přímém slunečním svitu. 

• Zařízení není umístěné v blízkosti tepelných zdrojů (topení, fritézy, ohřívací výdejní vany, 
smažící desky, chladící agregáty jiných zařízení, atd.) 

• Zařízení není umístěné v blízkosti zařízení vyvíjejících páru (výdejní ohřívací vany, ohřívače 
těstovin, konvektomaty, atd. 

 

Instalace – uvedení výrobku do provozu 
 
Po rozbalení a připravení výrobku na místo určené k provozu, nechte min. 12h odstát a pak až zapojte 

do elektrické sítě. V případě jakékoliv pochybnosti nechte odstát déle. 

Bezpečnostní pokyny nezbytné pro zajištění správné funkčnosti zakoupeného výrobku: 

• Manipulujte s výrobkem pouze ve správné vodorovné či svislé poloze: 

o Kolečka, nohy či podstavec výrobku směřují vždy k zemi. 

▪ Chladící nápojové válce přesouváme ve svislé poloze. 

Postup 
 

1. Vyjměte výrobek z balení (kartonová krabice). Ujistěte se, že veškeré ochranné plastové fólie 

a ochranné prvky jsou důkladně ze všech povrchů odstraněny. 

2. Připravte na určené místo. 

a. Udržujte vzdálenost alespoň 20 cm mezi výrobkem a stěnou, resp. objektem pro 

dodržení správného a efektivního větrání. Pokud je výrobek v blízkosti jakéhokoliv 

tepelného zdroje, vzdálenost zvyšte. 
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3. Před použitím: 

a. Interiér a exteriér výrobku očistěte mýdlovou vodou. 

b. Výrobek zajistěte do klidové polohy 

i. V případě výrobku s kolečky: zabrzděte kolečka na určeném místě k provozu. 

ii. V případě výrobku s nohy: seřiďte a nastavte nohy 

4. Výrobek min. 12h před spuštěním nechte v klidové poloze. 

 

Montáž košů 
 

• Vložte koš/koše do chladicího prostoru válce. 
 

Bezpečnost 
 

Bezpečnost – elektrický proud 
 
Zařízení je z výrobního závodu opatřeno připojovací šňůrou pro vedení el. proudu ukončenou 
neoddělitelnou vidlicí. Vidlici lze zasunout do zásuvky s napěťovou soustavou 1,N,PE ~ 230V, 50Hz 
(zásuvka EURO s ochranným kolíkem, zásuvka SHUKO s ochrannými kontakty). 
 
Vyměnit vidlici smí pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Zasahovat do elektroinstalace zařízení 
smí pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací po dohodě s výrobním závodem! Zasahovat do 
elektroinstalace je životu nebezpečné a hrozí úraz elektrickým proudem! 
 
Je zakázáno sahat na přívodní vidlici, ovládací panel a jiné elektrické prvky vlhkou nebo mokrou rukou 
nebo je omývat tlakovou vodou. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 
 
Před započetím údržbových prací je nutné vidlici přívodní šňůry vytáhnout ze zásuvky a přezkoušet, že 
do zařízení neteče elektrický proud (například zapnutím hlavního vypínače a zjištěním, že zařízení 
nefunguje). 
 
Pokud je zařízení připojeno napevno k el. rozvodu je nutné vypnout příslušný jistič okruhu, přezkoušet 
nefunkčnost zařízení a zajistit vypnutý jistič například vyvěšením tabulky: ,,Na zařízení se pracuje“. 

 

Bezpečnost – mechanika 
 
Při provozu zařízení je nutno dbát zvýšené opatrnosti hlavně u těchto prací: 
 

• Při otevírání a zavírání víka chladícího zařízení – může dojít k přiskřípnutí částí končetiny. 

• Při manipulaci se skleněnými policemi je nutno dbát zvýšené opatrnosti – může dojít 
k pořezání. 

• Při manipulaci se skleněnými nápoji je nutno dbát zvýšené opatrnosti – může dojít k pořezání. 
 

Upozornění:  

Při provozu chladícího agregátu nesahat ani nestrkat předměty skrz kryty ventilátoru kondenzátoru, 
dále skrz kryty ventilátorů výparníku ani jiné kryty ventilátorů. Může dojít k úrazu končetiny 
od rotujících lopatek ventilátorů. 
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Bezpečnost – tepelné účinky 
 
Při provozu chladícího agregátu může dosáhnout tělo kompresoru a trubkové vedení značně vysokých 
teplot – při dotyku může dojít k popálení končetiny. 
 

• při provozu zařízení se odteklý kondenzát odpařuje z odpařovací vany. Vana a vyhřívací tělesa 
dosahují značně vysokých teplot – při dotyku může dojít k popálení končetiny. 

 

Zakázané práce na zařízení 
 

• Používat zařízení k jiným účelům, než je určeno! 

• Zasahovat do elektrického zapojení zařízení! 

• Provádět práce zakázané uvedené v jiných kapitolách tohoto návodu k použití! 

• Mýt zařízení tlakovou vodou! 

• Přetěžovat koše chladicího prostoru! 

• Zacházet se zařízením hrubým způsobem! 

• Obsluhovat zařízení bez předchozího zaškolení a bez tohoto návodu k použití! 

Skladování nápojů (potravin) 
 
Chcete-li získat nejlepší výsledek z vašeho nového výrobku, postupujte dle následujících pokynů: 

• Nápoje vkládejte do výrobku až tehdy, když mají správnou provozní teplotu. 

• Nevkládejte dovnitř výrobku teplé nápoje či potraviny a neuchovávejte ve výrobku volnou 

kapalinu. 

• Víka výrobku otevírejte pouze na dobu nezbytně nutnou. Zamezte dobu otevírání a četnost 

otevírání na minimum. 

• Mějte správné umístění nápojů. 

• Pro efektivnější funkčnost výrobku by se nápoje uvnitř neměly navzájem dotýkat. 

• Nápoje ve výrobku uchovávejte pouze v obalech. 

• Ve výrobku mějte pouze takové potraviny, které lze vzájemně mezi sebou uskladňovat. 

(HACCP). 

• Nevkládejte do výrobku nápoje či potraviny, které by svou velikostí či hmotností jakkoliv 
omezily funkčnost výrobku. 

 

Zapnutí výrobku 
 

1. Zavřete všechna víka výrobku. 
2. Ujistěte se, že na přepínači napájení je nastaveno [O]. 
3. Napájecí kabel zapojte do elektrické sítě. 
4. Zapněte napájení, na přepínači bude nastaveno [ I ]. 

 

Odmrazování a odpařování kondenzační vody 
 

Automatické 
 
Výrobek má automatické odtávání a odpařování kondenzační vody. Rozmrazená voda proudí 
do nádoby umístěné v kompresorovém prostoru a vypařuje se.  
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Termostat 

 

• Termostat je umístěn pod skříní. 

• Provozní teplota chladicího nápojového válce lze nastavit od +2 do +12 °C. 

• Pokud je nastavená teplota příliš vysoká, teplotu snížíme otočením termostatu proti směru 

hodinových ručiček. 

• Pokud je nastavená teplota příliš nízká, teplotu zvýšíme otočením termostatu ve směru 

hodinových ručiček. 

Čištění, údržba a kontrola výrobku 
 

Všeobecná bezpečnostní opatření 
 
Před začátkem údržbových prací důkladně prostudujte tento návod k použití. 
 

Čištění 
 

1. Před čištěním výrobek vypněte – přepněte vypínač z pozice [ I ] na pozici [O]. 
2. Odpojte případně přívodní napájecí kabel z elektrické sítě. 
3. Aby nedocházelo ke zbytečnému vzniku a rozmnožování bakterií uvnitř výrobku, čistěte 

výrobek často. Dbejte na četnější a pečlivější hygienu, pokud budete výrobek využívat pro 
uchovávání potravin pro své zákazníky. 

4. Nepoužívejte k čištění prostředky obsahující chlór, abrazivní čisticí prostředky a písky, které by 
mohly nevratně poškodit materiál výrobku. 

5. Těsnění vík čistěte pouze vodou. 
6. Všechny vyčištěné plochy vytřete do sucha. 
7. Nedovolte, aby se voda použitá k čištění nedostala přes vypouštěcí otvor do odpařovací misky. 

Případně do jiných míst, kde by voda z čištění mohla jakkoliv omezit funkčnost výrobku. 
8. Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění ostrých hran, převážně spodní část výrobku. 
9. Pokud zjistíte při čištění závadu či neshodu výrobku s předmětem používání, kontaktujte 

prosím kvalifikovanou osobou ke sjednání nápravy. 
 

Čištění kondenzátoru 
 
Pravidelné čištění kondenzátoru může mít pozitivní vliv na jeho životnost. V případě prodloužení 

životnosti vašeho výrobku vyhledejte a kontaktujte kvalifikovanou osobu ve vaší blízkosti.   

 

Údržba 
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Denní údržba 
 

1. Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole Bezpečnost. 
2. Po ukončení denního provozu zařízení vypneme. Ze zařízení vyjmeme nápoje (potraviny), 

chlazený prostor vyčistíme a vytřeme do sucha. Necháme prostor otevřený, aby nemohl v 
prostoru zůstat zápach. 

3. Při trvalém provozu zařízení vypneme. Ze zařízení vyjmeme nápoje (potraviny) a přendáme 
je do jiného chlazeného prostoru. Chlazený prostor vyčistíme a vytřeme do sucha. Zařízení 
zapneme a necháme nachladit na zvolenou teplotu. Potom přemístíme zpět nápoje 
(potraviny) určené k uchování. 

 

Měsíční údržba 
 

1. Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole Bezpečnost  
2. Při měsíční údržbě provedeme úkony podle kapitol Denní údržba a Kontrola. 

 

Pravidelná kontrola 
 

Výparník 

 
1. Otevřeme víka chlazeného prostoru a vyjmeme koše. 
2. Pohledem zjistíme, jestli není výparník zamrzlý. Zamrzlý výparník musíme nechat odtát. 
3. Zkontrolujeme odtokovou hadici, jestli může vzniklý kondenzát volně odtékat. Ucpanou hadici 

pročistíme protahovacím perem. Vzniklou usazeninu odstraníme i z odpařovací vany. 

Ventilátor výparníku 

 

- Překontrolujeme rukou, jestli se ventilátory výparníku volně otáčí. Nehybné ventilátory 
necháme vyměnit. 

Těsnící plochy 

 
- Překontrolujeme všechny těsnící gumy atd. Poškozené těsnění vyměňte za nové. 

 

Panty, kluzné plochy 

 
1. Překontrolujeme, jestli se všechny panty volně otáčí, jsou správně napruženy. 
2. Dále překontrolujeme, zda jsou všechny panty správně upevněny a nevykazují nějaké 

deformace. 
3. U kluzných ploch překontrolujeme, zda se volně pohybují a nezadrhávají. 
4. Panty ani kluzné plochy nemažeme žádnými vazelínami ani oleji !!! 
5. Vadné panty a kluzné plochy necháme vyměnit servisní organizací. 

 

Větrací otvory 

 
- Všechny větrací otvory udržujeme průchodné a bez nečistot. Případné nečistoty mechanicky 

odstraníme, odsajeme nebo vyfoukneme tlakovým vzduchem. 
 

Upozornění: Před větrací otvory nikdy nestavíme žádné překážky! 
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Odstraňování problémů 
 
Níže uvedená tabulka slouží pro rychlé určení a následné vyřízení možných problémů, se kterými se 

zákazník v průběhu používání může setkat.  

Pokud se na vašem výrobku vyskytne chyba, prosím zkontrolujte následující tabulku ještě před 

kontaktováním naší společnosti GASTRO PRODUCTION s.r.o. 

 

Chyba Pravděpodobná příčina Akce 

Výrobek 
nefunguje 

Přístroj není zapnutý Zkontrolujte, zda je přístroj správně 
zapojen a následně ho zapněte 

Zástrčka a kabel jsou poškozeny Zavolejte kvalifikovaného technika 

Pojistka v zástrčce je nafouknuta Vyměňte pojistku 

Chyba napájení Zkontrolujte napájení 

Chyba vnitřního elektrického vedení Zavolejte kvalifikovaného technika 

Výrobek se 
zapne, ale 
teplota je jiná 
než požadovaná 

Příliš mnoho ledu na výparníku Rozmrazte výrobek 

Kondenzátoru je znečištěný / 
zaprášený 

Zavolejte kvalifikovaného technika 

Víka nedoléhají, nejdou správně zavřít Zkontrolujte, zda je možné dveře 
zavřít a zda není poškozené těsnění 

Výrobek se nachází v blízkosti zdroje 
tepla nebo je přerušeno proudění 
vzduchu ke kondenzátoru 

Přestěhujte výrobek na vhodnější 
místo 

Teplota okolí je vysoká Zvyšte frekvenci větrání místnosti či 
přestěhujte spotřebič na vhodnější 
místo  

Ve výrobku jsou vloženy nevhodné 
nápoje 

Horké nápoje odeberte z výrobku a 
vkládejte a uchovávejte do něj pouze 
takové nápoje, které mají vhodnou 
teplotu  

Výrobek je přetížený Vyčkejte než dojde ke stabilizaci 

Do výrobku 
prosakuje voda 

Výrobek není správně vyrovnaný Výrobek vyrovnejte 
Nastavte výšku nohou, podložte 
kolečka v případě nerovnosti podlahy  

Výstupní otvor je zablokován Zkontrolujte, zda nic nebrání 
výstupnímu otvoru 

Výparník nestíhá odpařovat vznikající 
kondenzát 

Vyprázdněte odkapávací misku a 
vyčistěte podlahu (zda je to možné). 
Nevkládejte nevhodné nápoje do 
výrobku – horké, rozměrné, těžké. 

Výparník je poškozený Zavolejte kvalifikovaného technika 

Vkládaní otevřených nápojů Vkládejte nápoje v obalech 

Spotřebič je 
neobvykle 
hlasitý 

Volná matice / šroub Zkontrolujte všechny dostupné matice 
a šrouby 

Výrobek nebyl nainstalován v úrovni 
nebo ve stabilní poloze 

Zkontrolujte, zda je výrobek 
nainstalován správně a v případě 
potřeby změňte 
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Elektrický obvod 
 
Výrobek je dodáván s 3-kolíčkovým, tvarovaným konektorem BS1363 s olověnou pojistkou 13 amp. 

Zástrčka musí být připojena k elektrické zásuvce.  

Přístroje jsou zapojeny následovně: 

• Fázový vodič (barevně hnědý) na svorku označenou L 

• Neutrální vodič (barevně modrý) na svorku označenou N 

• Zemnící vodič (barva zelená / žlutá) na svorku označenou značkou E 

Všechny spotřebiče musí být uzemněny pomocí uzemněného obvodu. V případě pochybností se 

obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. Elektrické izolační body musí být chráněny před jakýmikoli 

překážkami. V případě, že je vyžadováno jakékoli nouzové odpojení, musí být snadno přístupné. 

 

Prohlášení o shodě 
 
Každé zařízení je ve výrobním závodě zkoušené podle platných zákonů, technických norem a nařízení 

vlády. Ke každému zařízení je vyhotoven zkušební protokol o provedených zkouškách, který je uložen 

ve výrobním závodě. Zařízení je odesláno zákazníkovi zcela připravené k použití. Výjimku tvoří zařízení 

umístěné ve složitějších výdejních linkách a montované na místě u zákazníka. 

 
Výrobek prošel přísným testováním, aby splňovaly regulační normy a specifikace stanovené 

mezinárodním a nezávislými orgány.   

 

Vámi zakoupený výrobek je ve shodě s normami Evropské unie a je bezpečný a šetrný k životnímu 

prostředí. Výrobek zároveň splňuje českou legislativu – zákon o technických požadavcích na výrobky 

(Zákon č. 22/1997 Sb.). 

 

Výrobek má prohlášení o shodě s označením 

 

 

Záruční podmínky 
 
Záruka na zařízení je poskytnuta, pokud je zařízení používáno k účelům, ke kterým je určeno, důsledně 

se dodržuje provozování zařízení dle tohoto návodu. Obsluha zařízení je důsledně a prokazatelně 

proškolena a má k dispozici tento návod k použití. Návod k použití musí mít obsluha stále k dispozici! 

 

Případy, kdy zaniká nárok na záruku 
 

• Při poškození při transportu, neboť výrobky jsou dodávány ze závodu a rizika během transportu 
přebírá odběratel a za chybějící či poškozené díly prodávající neručí. Kupující je proto povinen 
zboží po odběru překontrolovat a přezkoušet a v případě poškození uplatňovat svoje nároky 
vůči firmě provádějící transport. 

• Při defektech vzniklých nedbalostí uživatele. 

• Při nedodržení pokynů obsažených v této technické příručce (návodu k použití). 

• Při poškození vystavených produktů. 
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Servis 
 
V případě zajištění servisu v záruční či pozáruční lhůtě na námi zakoupené výrobky, nás neváhejte 
kontaktovat na e-mailové adrese: 

reklamace@gastro.cz 
 

Postup reklamace 
 
1. Kontaktujte nás a sdělte nám závadu, případně blíže specifikujte problém. 
 
Do žádosti na provedení servisu, nám sdělte následující informace: 
 

• Údaje o vás (jméno a příjmení, případně název společnosti, adresa, tel. a e-mail. kontakt), 

• adresu montáže v České republice, 

• číslo faktury, 

• projevující se závadu na konkrétním výrobku, případně bližší specifikaci problému. 

 
2. Po doručení vaší žádosti na servis vás kontaktujeme a domluvíme se na dalším postupu.  

 
Budou vám sděleny následující informace:  
 

• Termín opravy, 

• cenová nabídka v případě pozáručního servisu či servisu nad rámec záruční lhůty, 

• doplňující informace týkající se konkrétního výrobku. 
 

3. Servis provedeme přímo na místě instalovaného gastro zařízení v České republice. 
 
Abychom vyřídili váš požadavek rychle a kvalitně, servis je určen pouze pro naše zákazníky, kteří si 

zakoupili výrobek přímo od nás. Je to z důvodu zachování nadstandardních služeb, které můžeme 

poskytnout prozatím pouze našim zákazníkům na základě vlastní kapacity servisních pracovníků. 

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.gastro.cz nebo na našem internetovém 
obchodě www.eshop-gastro.cz. 
  

mailto:reklamace@gastro.cz
http://www.gastro.cz/
http://www.eshop-gastro.cz/
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Kontakty 
 

Sídlo společnosti 
 

GASTRO PRODUCTION s.r.o. 

Zemědělská 500, 373 81 Kamenný Újezd 

IČ: 005 14 161 | DIČ: CZ00514161 

 

Kontakty 
 

CEO 
Philip Bednar Bräuner 
E-mail: brauner@gastro.cz 
Telefon: +420 602 155 143 
 
Plant Manager 
Miroslav Líbal 
E-mail: brauner@gastro.cz 
Telefon: +420 727 876 194 
 
Sales Representative 
František Šicner 
E-mail: sales@gastro.cz 
Telefon: +420 387 998 497, +420 722 940 605 
 
HR a Finance 
Pavla Raabová 
E-mail: raabova@gastro.cz 
Telefon: +420 728 369 600 
 
Logistics, Purchasing, Expedition, Cooperation 
Dana Malafová 
E-mail: malafova@gastro.cz 
Telefon: +420 724 919 860 
 
Digital / Správa e-shopu / Obchodní oddělení pro ČR 
Pavel Bouček 
E-mail: boucek@gastro.cz 
Telefon: +420 777 052 435 
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