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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie 

zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 

Informacje ogólne 

• Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi, upewnij się, że drzwi są całkowicie 

otwarte podczas wyciągania półek. 

• Odłącz chłodziarkę od zasilania. Przenieś chłodziarkę do jej ostatecznego miejsca. Nie 

przenoś jej, gdy jest wypełniona butelkami. Może dojść do zniekształceń. Chłodziarka 

powinna być zainstalowana w odpowiednim miejscu, aby uniknąć dotykania kompresora 

ręką. 

• Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna.  

• Urządzenie może być używane przez osoby, które zostały one objęte nadzorem lub 

instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z 

tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 

• Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci 

bez nadzoru. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez jego producenta 

lub wykwalifikowanego serwisanta, aby uniknąć zagrożenia. 

Instrukcje bezpieczeństwa 

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń podczas korzystania z 

urządzenia, należy przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności: 

• Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem chłodziarki do wina. 

• Niebezpieczeństwo lub ostrzeżenie: Ryzyko uwięzienia dziecka. Wyrzucone urządzenia są 

nadal niebezpieczne. 

• Zanim wyrzucisz  starą chłodziarkę do wina: zdejmij drzwi. Pozostaw półki na miejscu, aby 

dzieci nie mogły z łatwością wejść do środka. 

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu urządzenia. 

• Nigdy nie czyść części środkami łatwopalnymi płynami. Opary mogą stworzyć zagrożenie 

pożarowe lub wybuch. 

• Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu 

tego urządzenia. Opary mogą stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuch. W tym 

urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak aerozole z 

łatwopalnym propelentem. 

• Uwaga: zachowaj otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub we wbudowanej 

konstrukcji. 

• Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces 

rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta; 

• Uwaga: aby uniknąć zagrożenia z powodu niestabilności urządzenia, należy je zamocować 

zgodnie z instrukcjami. 

• Uwaga: nie doprowadź do uszkodzenia obwodu czynnika chłodniczego; 

• Uwaga: nie należy używać innych urządzeń elektrycznych w urządzeniach do 

przechowywania żywności urządzenia, chyba że są one zalecane przez producenta. 
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Instalacja 

• Usuń zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie. 

• Przed podłączeniem chłodziarki do źródła zasilania, pozostaw ją w pozycji pionowej na 

około 2 godziny. Zmniejszy to możliwość nieprawidłowego działania układu chłodzenia. 

• Wyczyść powierzchnię wnętrza letnią wodą za pomocą miękkiej ściereczki. 

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku  w miejscach takich jak 

- pomieszczenia dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; 

- domów wiejskich i klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; 

- catering i podobne zastosowania inne niż detaliczne. 

Wyrzucając urządzenie, zwróć uwagę na zasady utylizacji odpadów. 

• Urządzenie jest zaprojektowane do wbudowania (całkowicie wgłębione) (patrz naklejka z 

tyłu urządzenia). 

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania butelek z winem. 

• Umieść chłodziarkę na równym podłożu, które jest wystarczająco mocne, aby utrzymać ją, 

gdy jest całkowicie załadowana. Aby wyrównać swoją chłodziarkę, wyreguluj przednią 

nogę poziomowania na dole urządzenia. 

• To urządzenie korzysta z łatwopalnego czynnika chłodniczego. Dlatego nigdy nie uszkadzaj 

rury chłodniczej. 

• Ustaw chłodziarkę wina z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła 

(kuchenka, grzejnik, grzejnik itp.). Bezpośrednie działanie promieni słonecznych może 

wpływać na powłokę akrylową, a źródła ciepła mogą zwiększać zużycie energii 

elektrycznej. Ekstremalnie zimne temperatury otoczenia mogą również powodować 

nieprawidłowe działanie urządzenia. 

• Unikaj umieszczania urządzenia w wilgotnych miejscach. 

• Podłącz chłodziarkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka ściennego.  

• Wszelkie pytania dotyczące zasilania i / lub uziemienia należy kierować do 

certyfikowanego elektryka lub autoryzowanego punktu serwisowego produktów. 

• Przechowuj wino w szczelnych butelkach. 

• Nie przeciążaj urządzenia. 

• Nie otwieraj drzwi, chyba że jest to konieczne. 

• Nie przykrywaj półek folią aluminiową lub innym materiałem, który może uniemożliwić 

cyrkulację powietrza; 

• Jeśli chłodziarka nie będzie używana przez dłuższy czas, zaleca się, po starannym 

wyczyszczeniu, pozostawienie drzwi otwartych, aby umożliwić cyrkulację powietrza 

wewnątrz szafy, uniknąć możliwych skroplin, pleśni lub zapachów. 

• Urządzenie jest zaprojektowane 

do pracy w temperaturach 

otoczenia określonych przez 

jego klasę temperatury 

zaznaczoną na tabliczce 

znamionowej. 
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Wewnętrzne oświetlenie 

Aby zmniejszyć zużycie energii, chłodziarka automatycznie wyłączy światła LED po 10 

minutach. Jeśli chcesz, aby światło LED pozostało włączone w sposób ciągły, jest to możliwe. 

Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk "LIGHT" przez 5 sekund, na wyświetlaczu pojawi się 

"LP". Po 4 sekundach wyświetlacz powróci do normy i światło pozostanie włączone do 

momentu ręcznego wyłączenia. Jeśli chcesz przywrócić i zaoszczędzić energię (zalecane), 

naciśnij i przytrzymaj przycisk "LIGHT" przez 5 sekund, wyświetlacz pokaże "LF", po 4 

sekundach wyświetlacz powróci do normy, a lampka automatycznie wyłączy się po 10 

minutach. 

Panel sterowania 

Model SV80 / SV90 

 

 

 

 

 

• "RUN" - kontrolka zaświeci się, sygnalizując, że jest włączony tryb chłodzenia. 

• "LIGHT": włączanie / wyłączanie światła wewnętrznego. 

• "POWER": włączanie / wyłączanie turządzenia (naciśnij i przytrzymaj przyciski przez ok. 3s. ). 

• "DISPLAY": pokazuje temperaturę wewnątrz komory. 

• "UP": używane do podnoszenia temperatury w 1 ° C 

• "DOWN": służy do obniżania temperatury o 1 ° C. 

 

Aby ustawić temperaturę, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka. 

W przypadku przerwy w zasilaniu poprzednie ustawienie temperatury zostanie automatycznie 

skasowane i domyślnie ustawiona zostanie temperatura zadana 12 ° C. 

• Ustaw żądaną temperaturę chłodzenia, naciskając przyciski obok wskaźników "UP / DOWN". 

Każde naciśnięcie przycisku spowoduje przewinięcie dostępnego ustawienia temperatury w 

krokach co 1 stopień. 

• Ustawienie temperatury można regulować w zakresie od 5 ° C do -18 ° C 

• Aby zobaczyć aktualną temperaturę w dowolnym momencie, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

regulacji temperatury (w górę lub w dół) przez około 5 sekund, rzeczywista temperatura 

będzie tymczasowo migać na wyświetlaczu LED przez 5 sekund. Następnie powróci do 

ustawionej temperatury. 

Migająca dioda LED = temperatura w chłodziarce 

Stała dioda LED = ustawiona temperatura 

 

Kontrola temperatury, model SV90 

Każdy przedział chłodzący chłodziarki wina / chłodziarki napojów (lewy i prawy) jest sterowany 

niezależnie. 
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Aby ustawić temperaturę: 

podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka w przypadku przerwy w 

zasilaniu, wszystkie poprzednie ustawienia temperatury zostaną automatycznie usunięte, a 

każdy przedział będzie domyślnie ustawiał temperaturę: 

12 ° C - lewa komora 

7 ° C -prawa komora 

Ustaw żądaną temperaturę chłodzenia, naciskając przyciski obok programu "UP / DOWN". 

Każde naciśnięcie przycisku powoduje przewijanie dostępnych ustawień temperatury (dla 

każdego przedziału) w krokach co 1 stopień. 

Wybrana temperatura będzie migać na wyświetlaczu LED przez około 5 sekund, a następnie 

powrócić do wyświetlania temperatury ustawienia szafki. 

Obie komory: ustawienie temperatury można regulować w zakresie od 5 ° C do - 18 ° C. 

Aby zobaczyć aktualną temperaturę, (w dowolnym momencie) naciśnij i przytrzymaj 

odpowiedni przycisk przez około 5 sekund, rzeczywista temperatura chwilowo "miga" na 

wyświetlaczu LED przez 5 sekund. 

Model SV102, SV122 

 

 

 

 

 

• "RUN": Kontrolka zaświeci się, sygnalizując, że jest włączony tryb chłodzenia. 

• "LIGHT": włączanie / wyłączanie światła wewnętrznego. 

• "POWER": włączanie / wyłączanie urządzenia. 

• "Set Upper": ustaw temperaturę górnej komory. 

• "Set Lower": ustaw temperaturę dolnej komory. 

• "Upper Chamber": pokazuje temperaturę górnej komory. 

• "Lower Chamber": pokazuje temperaturę dolnej komory. 

 

Każdy przedział chłodzący chłodziarki do wina (górny i dolny) jest sterowany niezależnie. Aby 

ustawić temperaturę: 

Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka. W przypadku przerwy w 

zasilaniu wszystkie poprzednie ustawienia temperatury zostaną automatycznie usunięte, a 

każdy przedział będzie domyślnie ustawiony na ustawienie temperatury: 7 ° C dla górnego 

przedziału i 12 ° C dla dolnego przedziału. 

Ustaw żądaną temperaturę chłodzenia, naciskając przyciski obok programu "set upper / set 

lower". Każde naciśnięcie przycisku powoduje przewijanie dostępnych ustawień temperatury 

(dla każdego przedziału) w krokach co 1 stopień. Wybrana temperatura będzie migać na 

wyświetlaczu LED przez około 5 sekund, a następnie powrócić do wyświetlania temperatury 

chłodziarki. 

- Oba przedziały: ustawienia temperatury można regulować w zakresie od 5 ° C do 18 ° C. 
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Aby zobaczyć aktualną temperaturę. (w dowolnym momencie) naciśnij i przytrzymaj 

odpowiedni przycisk przez około 5 sekund, rzeczywista temperatura chwilowo "będzie migać" 

na wyświetlaczu LED przez 5 sekund. 

 

Model SV133 

 

 

 

 

 

• "RUN": Kontrolka zaświeci się, sygnalizując, że jest włączony tryb chłodzenia. 

• "Światło": włączanie / wyłączanie światła wewnętrznego. 

• "Moc": włączanie / wyłączanie urządzenia. 

• "Set Upper": ustaw temperaturę górnej komory. 

• "Set Middle": ustaw temperaturę środkowej komory. 

• "Upper Chamber": pokazuje temperaturę górnej komory. 

• "Middle Chamber": pokazuje temperaturę środkowej komory. 

 

Każda komora chłodząca chłodziarki do wina (górna i dolna) jest sterowana niezależnie. Aby 

ustawić temperaturę: 

Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka. W przypadku przerwy w 

zasilaniu, wszystkie poprzednie ustawienia temperatury zostaną automatycznie usunięte, a 

każdy przedział będzie domyślnie ustawiony na ustawienie temperatury: 7 ° C dla górnego 

przedziału i 7 ° C dla środkowego przedziału. 

Ustaw żądaną temperaturę chłodzenia, naciskając przyciski obok programu "Set Upper / Set 

Middle". Każde naciśnięcie przycisku powoduje przewijanie dostępnych ustawień 

temperatury (dla każdego przedziału) w krokach co 1 stopień. Wybrana temperatura będzie 

migać na wyświetlaczu LED przez około 5 sekund, a następnie powrócić do wyświetlania 

temperatury chłodziarki. 

Górna komora: ustawienie temperatury można regulować w zakresie od 5 ° C do 18 ° C. 

Środkowy przedział: ustawienie temperatury można regulować w zakresie od 5 ° C do 10 ° C. 

Aby zobaczyć aktualną temperaturę (w dowolnym momencie) naciśnij i przytrzymaj 

odpowiedni przycisk, rzeczywista temperatura chwilowo "będzie migać" na wyświetlaczu LED 

przez 5 sekund. 
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Sterowanie  (dolna strefa) 

 

 

 

 

 

• "Up": służy do podnoszenia temperatury w 1 ° C. 

• "Down": służy do obniżania temperatury o 1 ° C. 

• "Display": pokazuje temperaturę dolnego przedziału. 

Ustawianie kontroli temperatury 

• Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka. W przypadku przerwy w 

zasilaniu wszystkie poprzednie ustawienia temperatury zostaną automatycznie skasowane i 

ustawią się domyślne ustawienia temperatury: 12 ° C. 

• Ustaw żądaną temperaturę chłodzenia, naciskając przyciski obok programu "GÓRA / DÓŁ". 

Każde naciśnięcie przycisku powoduje przewijanie dostępnych ustawień temperatury z 

krokiem co 1 stopień. Wybrana temperatura będzie migać na wyświetlaczu LED przez około 5 

sekund, a następnie powrócić do wyświetlania temperatury ustawienia szafki. 

• Temperaturę można ustawić w zakresie od 10 ° C do 18 ° C 

Półki 

Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi, upewnij się, że 

drzwi są całkowicie otwarte podczas wyciągania półek. 

Aby uzyskać łatwy dostęp do zawartości szafy, należy 

wysunąć półki o około 1/3 z przedziału szynowego, jednak 

urządzenie zostało zaprojektowane z wycięciem po obu 

stronach prowadnic półek, aby zapobiec spadnięciu butelek. 

 

Model SV80, SV90 

Podczas wyjmowania dowolnej z tych półek z przedziału 

szynowego  - aby dopasować lub wyjąć półkę, przechyl półkę 

zgodnie ze schematem i po prostu wyciągnij lub wepchnij na miejsce, aż bezpiecznie oprze się 

na wspornikach. 

Model SV102, SV122, SV 133 
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Umieść lukę półki (lewą i prawą) pod kwadratowym plastikowym blokiem, przechyl do półki, 

a następnie wyciągnij 

półkę z chłodziarki do 

wina. 

 

 

 

 

Uwaga: Jeśli urządzenie zostanie odłączone, utracone zasilanie lub wyłączone, należy 

odczekać 3 do 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia. Jeśli spróbujesz 

uruchomić ponownie przed tym opóźnieniem czasowym, chłodziarka do wina się nie uruchomi 

lub może nie działać poprawnie. 

Gdy po raz pierwszy używasz chłodziarki do wina lub ponownie uruchomisz urządzenie do 

schładzania wina po dłuższym wyłączeniu, może wystąpić kilka stopni odchyleń między 

temperaturą wybraną a temperaturą wskazaną na wyświetlaczu LED. Jest to normalne i 

wynika z długości czasu aktywacji. Po uruchomieniu chłodziarki do wina przez kilka godzin 

wszystko wróci do normy. 

 

Zamek 

Urządzenie jest wyposażone w zamek (SV102, SV122, SV133) 

Jak zmienić otwarcie drzwi 

To urządzenie ma odwracalne drzwi, ale jest dostarczane z 

prawymi drzwiami na zawiasach. Zestaw zawiasów po lewej 

stronie jest dostarczany z urządzeniem (w pudełku), jeśli 

chcesz odwrócić zawias na swoim urządzeniu. 

Dla modelu SV80, SV90 

1. Dolny zawias (prawy) 

2. Śruby 

3. Oś osi 

4. Drzwi 

5. Górny zawias (prawy) 

6. Śruby zawiasów 

7. Górny zawias (lewy) 

8. Ozdobny gwóźdź 

9. Dolny zawias (lewy) 

10. Ogranicznik drzwi 

11. Przykręć 

12. Podłącz 
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Po otwarciu drzwi o 90 stopni wyjmij 2 śruby (2) z dolnej osi drzwi (3), usuń drzwi (4), a 

następnie wyciągnij oś drzwi i drzwi (rys. A). 

Zabezpiecz drzwi (4) i wyjmij zatyczkę (12) z górnej części ościeżnicy, odkręć 1 śrubę (11) u 

dołu i wyjmij urządzenie ograniczenia drzwi (10), a następnie zainstaluj urządzenie 

ograniczające drzwi (10) w górnej części ramy drzwiowej użyj zapasowej wtyczki (12), aby 

zablokować otwór w górnej części ramy drzwi. (Rys. A / B). Wyjmij 3 śruby zawiasów (6) z 

górnego zawiasu (z prawej) (5) i wyjmij. (Rys. C). Zdejmij  gwóźdź (8) z lewej górnej części szafy 

i zamontuj górny zawias (lewy) (7) w lewej górnej części szafy za pomocą 3 śrub. (Rys. D). 

Zgodnie z powyższą procedurą, zainstaluj zapasowy dolny zawias (lewy) (9). (Ryc. E). Drzwi 

obracają się o 180 stopni, instalują drzwi w ten sam sposób, w jaki zostały wyjęte i naprawiają 

za pomocą wyrównania drzwi. Zablokuj otwór w prawej górnej części szafki za pomocą 

zapasowego gwoździa (8). 

 

Dla modelu SV 102, SV 122 i SV 133 

1. Śruby 

2. Górny zawias (prawy) 

3. Zablokuj ozdobną pokrywę 

4. Ozdobny gwóźdź 

5. Śruby 

6. Oś drzwi (po prawej) 

7. Wspornik drzwi 

8. Dolny zawias (z lewej) 

9. Dolny zawias (prawy) 

10. Górny zawias (po lewej) 

 

Wyjmij 4 śruby (1) z górnego zawiasu (po prawej) (2) i 

zdejmij górny zawias (prawy), a następnie wyjmij drzwi. 

(Ryc. A). Zabezpiecz drzwi i zdejmij opakowanie (3) oraz 

naklejki (4) od górnej części ramy drzwi, odkręć 2 śruby (5) 

u dołu i zdejmij oś drzwi (po prawej) (6), następnie 

zainstaluj na dole pokrywę dekoracyjną otworu zamka (3) i 

ozdobny gwóźdź (4), zamontuj zapasową oś lewej drzwi u 

góry drzwi rama. (Ryc. B). Zdejmij wspornik drzwi (7) z 

dolnego zawiasu (z lewej) (8) i zamontuj go na dolnym 

zawiasie (z prawej) (9). (Rys. C). Drzwi obrócone są o 180 

stopni, należy ustawić oś drzwi, aby wycelować w dolny 

zawias (lewy) i zamontować drzwi na dolnym zawiasie (po 

lewej), a następnie ostrożnie zamknąć drzwi. Zamocuj 

górny zawias (lewy) (10) w lewej górnej części szafki za 

pomocą 4 śrub (1), a następnie dopasuj drzwiczki. (Ryc. D) 

Uwaga: Te czynności wykonywać powinny dwie osoby. 
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Instalowanie ramy (SV 80) 

Wyjmij ozdobną ramkę i 

wsporniki z pudełka na 

akcesoria. Przymocuj uchwyty 

do szafy za pomocą 

dostarczonych śrub i przymocuj 

obie strony ramki ozdobnej do 

wsporników za pomocą dwóch 

dostarczonych śrub, jak 

pokazano na poniższym 

schemacie. 

Czyszczenie i konserwacja 

• Wyłącz zasilanie, odłącz urządzenie i usuń wszystkie przedmioty, w tym półki i stelaż. 

• Umyj wewnętrzne powierzchnie ciepłą wodą i roztworem sody oczyszczonej. Roztwór 

powinien zawierać około 2 łyżki sody oczyszczonej na 250ml wody. 

• Umyj półki roztworem łagodnego detergentu. 

• Zetrzyj nadmiar wody z gąbki lub szmatki podczas czyszczenia elementów sterowania lub 

jakichkolwiek części elektrycznych. 

• Umyj zewnętrzną szafkę ciepłą wodą i łagodnym płynnym detergentem. Dobrze spłucz i 

wytrzyj do sucha czystą miękką ściereczką. 

Przechowywanie 

Większość awarii zasilania jest korygowana w ciągu kilku godzin i nie powinna wpływać na 

temperaturę urządzenia, jeśli zminimalizujesz liczbę otwieranych drzwi. Jeśli zasilanie zostanie 

wyłączone na dłuższy czas, należy podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony zawartości. 

Pozostaw chłodziarkę do wina działającą podczas  nieobecności krótszej niż trzy tygodnie. 

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, usuń wszystkie produkty ze środka i 

odłącz urządzenie od zasilania. Dokładnie wyczyść i osusz wnętrze. Aby zapobiec powstawaniu 

nieprzyjemnego zapachu i pleśni, zostaw drzwiczki lekko otwarte i w razie potrzeby zablokuj. 

Przenoszenie urządzenia 

• Usuń wszystkie przedmioty. 

• Bezpiecznie przyklej wszystkie luźne przedmioty (półki) do wnętrza urządzenia. 

• Obróć regulowaną nogę do podstawy, aby uniknąć uszkodzenia. 

• Zamknij drzwi. 

• Upewnij się, że urządzenie jest dobrze zabezpieczone w pozycji pionowej podczas 

transportu. Zabezpiecz również urządzenie z zewnątrz. 

 

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii 

Chłodziarka do wina powinna znajdować się w najzimniejszej części pomieszczenia, z dala od 

urządzeń wytwarzających ciepło i poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego. 
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Problemy techniczne 

1. Chłodziarka do wina nie działa. 

- chłodziarka nie jest podłączona. 

- Urządzenie jest wyłączone. 

- Zadziałał wyłącznik lub przepalony bezpiecznik. 

2. Chłodziarka do wina nie chłodzi wystarczająco dobrze 

- Sprawdź ustawienie kontroli temperatury. 

- Otoczenie zewnętrzne może wymagać wyższego ustawienia. 

- Drzwi są otwierane zbyt często. 

- Drzwi nie są całkowicie zamknięte. 

- Uszczelka drzwi nie domyka się prawidłowo. 

3. Często włącza się i wyłącza. 

- Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle. 

- Za dużo produktów zostało włożone do chłodziarki. 

- Drzwi są otwierane zbyt często. 

- Drzwi nie są całkowicie zamknięte. 

- Kontrola temperatury nie jest ustawiona prawidłowo. 

- Uszczelka drzwi nie zamyka się prawidłowo. 

4. Światło nie działa. 

- Chłodziarka nie jest podłączona. 

- Zadziałał wyłącznik lub bezpiecznik jest przepalony. 

- Żarówka się wypaliła. 

- Przycisk jest "wyłączony". 

5. Wibracje. 

- Sprawdź, czy chłodziarka jest dobrze wypoziomowana. 

6. Chłodziarka do wina wydaje duży hałas. 

- dźwięk może pochodzić z przepływu czynnika chłodniczego, co jest normalne. 

-Po zakończeniu każdego cyklu możesz usłyszeć bulgotanie dźwięków spowodowane 

przepływem czynnika chłodniczego w chłodziarce. 

- Skurcz i rozszerzanie się wewnętrznych ścianek może powodować trzaski i trzaski. 

- Chłodziarka nie jest wypoziomowana. 

7. Drzwi nie zamykają się prawidłowo. 

- Chłodziarka nie jest wypoziomowana. 

- Drzwi zostały odwrócone i nie zostały prawidłowo zainstalowane. 

- Uszczelka jest brudna. 

- Półki są nie na swoim miejscu. 

Utylizacja urządzenia 

Pozbądź się prawidłowo opakowania urządzenia. 

Sprzęt chłodniczy musi być odpowiednio utylizowany w sposób, który chroni środowisko.  

Uwaga: Upewnij się, że stare, zużyte urządzenia są wyłączone przed ich usunięciem przez 

wyjęcie wtyczki, odcięcie kabla sieciowego i usunięcie lub zniszczenie wszelkich zatrzasków 

lub śrub. W ten sposób uniemożliwisz dzieciom zamknięcie się w urządzeniu podczas zabawy 

(ryzyko uduszenia). 
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• Urządzenia nie wolno wyrzucać do śmietnika ani zwykłych śmieci domowych. 

• Obwód płynu chłodzącego, w szczególności wymiennik ciepła z tyłu / u dołu urządzenia, 

nie może być uszkodzony. 

• Symbol kosza na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy 

traktować jak zwykłych odpadów domowych, ale należy go oddać do punktu zbiórki 

surowców wtórnych i elektrycznych. Poprzez prawidłowe unieszkodliwianie tego produktu 

przyczyniasz się do ochrony środowiska i zdrowia swoich bliźnich. Niewłaściwa utylizacja 

zagraża zdrowiu i środowisku.  

Ogólne warunki gwarancji 
Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. na 

sprzedawane Towary i stanowi załącznik do Ramowych Warunków Handlowych, określone poniżej 

zasady ochrony gwarancyjnej obowiązują zawsze gdy Resto Quality sp. z o.o. udziela gwarancji na 

sprzedawany towar.   

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu Towarów.  

2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań 

celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe 

będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli wada występowała lub 

była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w chwili jego sprzedaży (wady 

produkcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub 

nie wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.   

4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od 

konieczności : 

a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki 

b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia 

c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe 

o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie 

naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania 

uprawnionego serwisanta.  

5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem 

odpowiednich części zamiennych.  

6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim. 

7. Zakresem usług serwisowych (gwarancji) nie są objęte : 

a. uszkodzenia mechaniczne,  

b. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia 

etc.)  

c. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Urządzenia (czyszczenie, 

odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających 

normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcuchy 

napędowe etc.)  

d. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego 

korzystania z Urządzeń,  

e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,  
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f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, 

eksploatacji Urządzeń  

g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na 

użytkowniku Urządzeń.   

h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku 

wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.) 

i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń 

8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności kuriera 

(dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporządzenia 

protokołu zgłoszenia szkody. Brak sprawdzenia przesyłki oraz prawidłowego zgłoszenia reklamacji 

do przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.  

9. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą. 

10. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż Spółka 

może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie wymagało zgody 

Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w toku wzajemnych 

relacji.  

11. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Urządzeń w uzgodnionym terminie i miejscu 

w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w sposób 

niezakłócony. Ewentualny brak udostępnienia Urządzeń traktowany będzie na równi z 

nieuzasadnioną interwencją serwisową.  

12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie 

do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla 

serwisantów.  

13. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje iż następujące działania skutkować będą utratą 

ochrony gwarancyjnej: 

a.  dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej 

ingerencji w  Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę 

b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych 

c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania 

(uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych ogniem, 

wilgocią etc.) 

d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych 

akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)  

14. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii na adres 

e-mail: serwis@restoquality.pl 

15. Towary co do których zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji: 

a. o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu 

b. o masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany przez 

Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych serwisantów 

w miejscu jego instalacji (znajdowania się).  

c. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Urządzenia pod wskazany adres 

spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego 

transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie przed 

uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności 

załadunkowych).  

mailto:serwis@restoquality.pl
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d. spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świadczyć 

pomoc w organizacji transportu Urządzenia.  

e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po 

przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu 

uzgodnionym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń skutkować 

będzie obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponownego przesłania 

/ transportu Urządzenia).  

16. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek 

Urządzeń: 

a. zwrotny kontakt telefoniczny – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia  

b. wizyta uprawnionego serwisanta – do 14 dni od daty zgłoszenia 

c. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do 

przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu 

realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty serwisanta.  

 

Spółka      Klient 


