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Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento 
návod pro dosažení maximálních výhod spotřebiče.

NÁZVY SOUČÁSTÍ
GZ-48, GZ-70, (GZ48G model s prosklenými dvířky)

VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nesnímejte kryty!

Uvnitř je vysoké napětí

Skříňka

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Nožičky

Horní závěs

Spodní závěs

Dvířka

Madlo

Těsnění dvířek

Vnitřek dvířek

Držák ve 
dvířkách

Spínač osvětlení

Kryt ventilátoru

Tlačítko nastavení teploty

Přihrádka



NASTAVENÍ TEPLOTY
Rozsah teploty: 0°~3°C (okolní teplota 28°C), Rozsah teploty 8-12°C při okolní teplotě 25°C pro
model GZ48G

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

POKYNY K POUŽITÍ
1. Poznámka
1.1: Postavte spotřebič tak, aby byla volně přístupná síťová zásuvka.
1.2: Chladničku postavte mimo přímé sluneční záření.
1.3: Nestavte spotřebič do blízkosti zdroje tepla.
1.4: Nestavte přímo na podlahu. Použijte vhodný podstavec.

Vstup napájení

Termoelektrický modul

Ventilátor tepla

Ventilátor chladu



2. Důležité:
2.1:  Minibar funguje nelíp při okolní teplotě 20-25°C; Doporučujeme spotřebič vypnout, pokud je 

teplota okolí pod 10 stupňů.
2.2:  Po připojení spotřebiče jej nechte vychladit po dobu 2-3 hodin před vložením nápojů.
2.3:  Větrání je velmi důležité pro tento typ termoelektrické chladničky; Vnitřní PCB se snadno poškodí, 

pokud je nedostatečná ventilace; zkracuje také životnost chladničky.
2.4:  Pokud se vyskytne netěsnost (kterou můžete snadno zjistit podle zápachu),
 A: Vypněte ihned spotřebič
 B: Důkladně vyvětrejte místnost
 C: Kontaktujte servisní středisko
2.5: Tento model využívá termoelektrický systém chlazení s automatickým systémem odmrazování, 

proto jej není nutné rozmrazovat manuálně.

3. Napájení:
3.1:  Chladnička musí být připojená k správně uzemněné síťové zásuvce podle příslušných předpisů 

dané země;
3.2:  Zkontrolujte výrobní štítek (který je na straně chladničky) pro informace o napětí a frekvenci; v 

případě nesouladu nepřipojujte spotřebič k síťové zásuvce;

VĚTRÁNÍ
Při instalaci spotřebiče dbejte na správné větrání:
1.  musí být nejméně 200 cm³ pro ventilaci
2.  vzdálenost mezi stěnou a chladničkou musí být nejméně 20 mm
3.  dno musí být nejméně 50 mm od podlahy pro proudění vzduchu
4.  proudící vzduch nesmí být předhřátý
5.  při ventilaci dbejte na celý systém chlazení
6.  následující čtyři obrázky zobrazují způsoby instalace:



ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
Závada: nechladí

Možná příčina Řešení
Není napájení Zkontrolujte napájení síťové zásuvky.

Vadný PCB Vyměňte nový PCB.

Vadný ventilátor Vyměňte nový ventilátor.

Netěsnost Vyměňte nové tepelné čerpadlo.

Vadný chladicí modul Vyměňte nový chladicí modul se silikonem.

Závada: nedostatečné chlazení

Možná příčina Řešení
Vysoká okolní teplota Teplota v místnosti je vyšší než standardně.

Nesprávné použití Časté otvírání dvířek.

Nedostatečné větrání Instalujte spotřebič podle pokynů.

Vadné těsnění Vyměňte těsnění za nové.

Vadný silikon Vyměňte silikon na povrchu chladicího modulu.

Závada: hluk

Možná příčina Řešení
Prach Odstraňte prach z ventilátoru.

Vadný ventilátor Vyměňte za nový ventilátor.

Vadné tepelné čerpadlo Vyměňte čerpadlo za nové.

Závada: námraza uvnitř spotřebiče

Možná příčina Řešení
Neodmrazuje Vypněte spotřebič na nejméně jednu hodinu, poté opět zapněte.

Nízká okolní teplota Nastavte topení na přibližně 25°C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model GZ-48/GZ48G GZ-70
Objem (litry) 48 70
Napětí (V) 220-240V
Frekvence (Hz) 50
Jmenovitý výkon (W) 83
Rozměry (mm) 430 x 480 x 510 430 x 520 x 740
Balení (mm) 460 x 510 x 535 460 x 550 x 770
Čistá hmotnost (kg) 12.5 15.5
Celková hmotnost (kg) 13.5 17.5
Normy CCC/ CB/ CE/ ROHS/ETL
Poznámky Super chlazení, vysoká účinnost, může dosáhnout 0°C (okolní teplota 

25°C), NEPLATI PRO MODEL GZ48G!
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Záruční list 

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:  ..........................................................................................................................................

Příjmení/jméno: ...................................................................................................................................

Stát/PSČ/obec/ulice: ...........................................................................................................................

Telefonní číslo: ....................................................................................................................................

Číslo/označení (zbožní) položky: ........................................................................................................

Datum/místo prodeje: ..........................................................................................................................

Popis závady: ......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Datum/podpis: .....................................................................................................................................

Záruka se nevztahuje.

 Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

 Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit  pouze  po 
předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a 
čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve 
výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo 
úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen 
výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní  záruka  je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - 
fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka 
se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice. 

Záruka se nevztahuje 
-  jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části  
-  na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
-  je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby. 
-  nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
-  na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, 

žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní  cenu.
-  pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní 

náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. 
-  zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
-  závada byla způsobena vnějšími  a živelními podmínkami (např. poruchami  v elektrické síti nebo bytové instalaci)
-  záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování  vady ze strany spotřebitele  bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být 
zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku. 

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef  
ČERTES spol. s r.o.
Donínská 83
463 34 Hrádek nad Nisou 
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.


