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U spotřebičů pro uchovávání vína: „Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína.“ 
U volně stojícího spotřebiče: „Tento chladicí spotřebič není určen k vestavění.“ 
U spotřebičů bez prostoru označeného čtyřmi hvězdičkami: „Tento chladicí spotřebič není vhodný 
pro mražení potravin.“ 
 
 
SKLAD POTRAVIN 
 
Umísťujte různé potraviny do různých oddílů podle níže uvedené tabulky 
 

Prostory chladničky Typ jídla 

Dveře nebo dveřní přihrádky 
chladničky 

• Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou 
džemy, džusy, nápoje, koření. 

• Neuchovávejte potraviny podléhající zkáze. 

Zásuvka na ovoce a zeleninu 
(zásuvka na salát) 

• Ovoce, byliny a zelenina by měly být umístěny 
samostatně do koše na ovoce a zeleninu. 

• V chladničce neuchovávejte banány, cibuli, brambory, 
česnek. 

Police lednice – uprostřed • Mléčné výrobky, vejce 

Police chladničky – nahoře • Potraviny, které není potřebné vařit, jako jsou hotová 
jídla, delikatesy, zbytky. 

Zásuvka/zásobník mrazničky 

• Potraviny pro dlouhodobé skladování. 
• Spodní zásuvka na syrové maso, drůbež, ryby.  
• Prostřední zásuvka na mraženou zeleninu, hranolky. 
• Horní podnos na zmrzlinu, mražené ovoce, mražené 

pečivo. 
 

• Doporučuje se nastavit teplotu v chladničce na 4°C a v mrazničce pokud možno na -
18°C.  

• U většiny kategorií potravin je nejdelší doba skladování v chladničce dosažena při 
nižších teplotách. Vzhledem k tomu, že některé konkrétní produkty (jako čerstvé ovoce a 
zelenina), pokud jsou přítomny, mohou být poškozeny chladnějšími teplotami, 
doporučuje se uchovávat je v zásuvkách. Pokud nejsou přítomny, udržujte průměrné 
nastavení termostatu.  

• Pokud jde o zmrazené potraviny, podívejte se na dobu skladování uvedenou na obalu 
potravin. Tato doba skladování je dosažena vždy, když nastavení respektuje referenční 
teploty oddílu (jednohvězdičkový -6°C, dvouhvězdičkový -12°C, tříhvězdičkový -18°C).  

 
 
 
 
 
 
 
 



UMÍSTĚNÍ 
Instalujte spotřebič na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém 
štítku spotřebiče: 

- Rozšířené mírné pásmo (SN): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při 
teplotách okolí od 10 °C do 32 °C.“ 

- Mírné pásmo (N): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 
16 °C do 32 °C.“ 

- Subtropické pásmo (ST): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách 
okolí od 16 °C do 38 °C.“ 

- Tropické pásmo(T): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 
16 °C do 43 °C.“ 

 

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ  
Termostaty, teplotní čidla, desky plošných spojů a zdroje světla, po dobu alespoň sedmi let poté, co 
byl na trh uveden poslední kus daného modelu;  
Dveřní kliky, dveřní závěsy, přihrádky a koše po dobu alespoň sedmi let a těsnění dveří po dobu 
alespoň deseti let poté, co byl na trh uveden poslední kus daného model 
 
 
ZÁRUKA  
Minimální záruka je: 2 roky pro země EU, 3 roky pro Turecko, 1 rok pro Spojené království, 1 rok 
pro Rusko, 3 roky pro Švédsko, 2 roky pro Srbsko, 5 let pro Norsko, 1 rok pro Maroko, 6 měsíců 
pro Alžírsko, pro Tunisko není vyžadována žádná právní záruka. 
 
 
TECHNICKÁ POMOC 
Chcete-li kontaktovat technickou pomoc, navštivte naše webové stránky: https://corporate.haier-
europe.com/en/ . V sekci „ websites “ vyberte značku vašeho produktu a vaši zemi. Budete 
přesměrováni na konkrétní webovou stránku, kde najdete telefonní číslo a formulář pro 
kontaktování technické pomoci 

 
 
 
Další informace o produktu naleznete na adrese https://eprel.ec.europa.eu/  nebo naskenujte QR na 
energetickém štítku dodaném se zařízením 
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SK 
V prípade spotrebičov na uchovávanie vína: „tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie 
vína“. 
V prípade voľne stojaceho spotrebiča: „tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako 
vstavaný spotrebič“ 
V prípade spotrebičov bez štvorhviezdičkového oddelenia: „tento chladiaci spotrebič nie je vhodný 
na mrazenie potravín“ 
 

SKLADOVANIE POTRAVÍN 
 
Rôzne potraviny umiestnite do rôznych oddelení podľa nasledujúcej tabuľky 
 

Oddelenia chladničky Druh potraviny 

Dvere alebo bočné police 
chladničky 

• Potraviny s prírodnými konzervačnými látkami, ako 
sú džemy,džúsy, nápoje, ochucovadlá. 

• Neuchovávajte potraviny podliehajúce skaze. 

Zásuvka na zeleninu a ovocie 
(zásuvka na šalát) 

• Ovocie, bylinky a zelenina by sa mali umiestniť 
samostatne do nádoby na ovocie a zeleninu. 

• Neuchovávajte banány, cibuľu, zemiaky a cesnak v 
chladničke. 

Polička chladničky – stredná • Mliečne výrobky, vajcia 

Polica chladničky – horná 
• Potraviny, ktoré nepotrebujú varenie, ako sú 

potraviny na priamu spotrebu, delikatesy, zvyšky 
pokrmov 

Zásuvka(-y) mrazničky/polica 

• Potraviny na dlhodobé skladovanie. 
• Spodná zásuvka na surové mäso, hydinu, ryby.  
• Stredná zásuvka na mrazenú zeleninu, hranolky.  
• Vrchná polica na zmrzlinu, mrazené ovocie, mrazené 

pečivo. 
 

• V chladničke sa odporúča nastaviť teplotu na 4 °C a v mraziacej priehradke, ak je to 
možné, na -18 °C.  

• Pre väčšinu kategórií potravín sa najdlhšia doba skladovania v chladničke dosahuje pri 
chladnejších teplotách. Keďže sa niektoré konkrétne výrobky (ako čerstvé ovocie a 
zelenina), ak sú prítomné, môžu poškodiť pri chladnejších teplotách, odporúča sa 
uchovávať ich v zásuvkách. Ak nie sú prítomné, udržiavajte priemerné nastavenie 
termostatu.  

• Pokiaľ ide o mrazené potraviny, pozrite si čas skladovania uvedený na obale potravín. 
Tento čas skladovania sa dosiahne vždy, keď nastavenie rešpektuje referenčné teploty 
priehradky (jednohviezdičková -6 °C, dvojhviezdičková -12 °C, trojhviezdičková            
-18 °C).  

 
 
 
 



POLOHOVANIE 
Tento spotrebič inštalujte na mieste, kde teplota okolia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na 
štítku spotrebiča. V prípade chladiacich spotrebičov s klimatickou triedou: 

• Rozšírená mierna (SN): „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote 
okolia od 10 °C do 32 °C“ 

• Mierna (N): „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 
16 °C do 32 °C“ 

• Subtropická (ST): „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 
16 °C do 38 °C“ 

• Tropická (T): „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 
16 °C do 43 °C“ 

 
 
DOSTUPNOSŤ NÁHRADNÝCH DIELOV  
Termostaty, snímače teploty, dosky plošných spojov a svetelné zdroje, aspoň počas siedmich rokov 
od uvedenia posledného kusu daného modelu na trh 
rúčky a závesy dverí, poličky a košíky aspoň počas siedmich rokov a tesnenia dverí aspoň počas 10 
rokov od uvedenia posledného kusu daného modelu na trh; 
 
 
ZÁRUKA  
Minimálna záruka je: 2 roky pre krajiny EÚ, 3 roky pre Turecko, 1 rok pre Spojené kráľovstvo, 1 
rok pre Rusko, 3 roky pre Švédsko, 2 roky pre Srbsko, 5 rokov pre Nórsko, 1 rok pre Maroko, 6 
mesiacov pre Alžírsko, Tunisko nevyžaduje žiadnu právnu záruku. 

 
TECHNICKÁ POMOC 
Ak chcete kontaktovať technickú pomoc, navštívte našu webovú stránku: https://corporate.haier-
europe.com/en/ . V sekcii „webová stránka“ vyberte značku vášho produktu a vašu krajinu. Budete 
presmerovaní na konkrétnu webovú stránku, kde nájdete telefónne číslo a formulár na kontaktovanie 
technickej pomoci 

 
 
 
 
 
Ďalšie informácie o produkte nájdete na https://eprel.ec.europa.eu/ alebo naskenujte QR na 
energetickom štítku dodávanom so spotrebičom. 
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