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Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania urządzenia, przed pierwszym zainstalowaniem i 

użytkowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą ulotkę, w tym zawiera ostrzeżenia i przydatne 

wskazówki. Aby uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia urządzenia i/lub obrażeń ciała, ważne jest, aby osoby 

korzystające z tego urządzenia byli w pełni świadome jego działania, a także funkcji bezpieczeństwa. Zachowaj te 

instrukcje na później i pamiętaj, aby przechowywać je obok urządzenia, aby można je było przesłać z tym ostatnim w 

przypadku sprzedaży lub przeniesienia. Zapewni to optymalną pracę urządzenia. 

Aby uniknąć ryzyka zranienia, należy zachować tę ulotkę. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 

niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem. 

 

Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania 

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach 

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub które nie nauczyły się korzystać z urządzenia, w kontekście, w którym 

są nadzorowane przez osobę, która jest poinformowana i świadoma związanego z tym ryzyka. Dzieci nie powinny bawić 

się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają 

one więcej niż 8 lat i są nadzorowane. 

• Wszystkie opakowania należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia. 

• Jeśli zdecydujesz się pozbyć urządzenia, odłącz je od gniazdka ściennego, odetnij połączeniowy (jak najbliżej urządzenia) 

i zdejmij drzwi, aby uniemożliwić dzieciom zabawę z nim i zamykanie się w środku. 

• Jeśli urządzenie, które ma magnetyczną uszczelkę drzwi, wymaga wymiany na inne urządzenie z zatrzaskiem na 

drzwiach lub uszczelce, upewnij się, że zatrzask jest w stanie niedziałającym przed utylizacją starego urządzenia. Pozwoli 

to uniknąć przekształcenia tego urządzenia w pułapkę dla dzieci.  

• Urządzenie i przewód należy przechowywać w niedostępności dla dzieci poniżej 8 roku życia. 

• Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. 

• Przed wyrzuceniem winiarki należy ostrożnie usunąć drzwi.  

• Pozostaw również półki, które znajdowały się wewnątrz urządzenia, aby dzieci nie mogły wspiąć się do środka. 

 

Bezpieczeństwo ogólne 

UWAGA — To urządzenie jest przeznaczone do pracy w domu. 

UWAGA – Nigdy nie przechowuj substancji łatwopalnych, takich jak aerozole, wewnątrz tego urządzenia, 

ponieważ mogą się do niego rozlać. 

UWAGA — Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić u producenta lub 

wykwalifikowanego dealera, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. 

UWAGA — Nie uszkodzić układu chłodniczego. 

UWAGA — Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory, chyba że są one tolerowane przez producenta. 

UWAGA — Nie zasłaniaj kratki wentylacyjnej urządzenia, upewnij się, że otwory wentylacyjne są zawsze wolne. 

UWAGA — Nie należy używać urządzeń elektrycznych w przedziałach urządzenia, chyba że są one typu 

zalecanego przez producenta. 

 

Ostrzeżenie: Zagrożenie pożarowe 

Jeśli system chłodniczy został uszkodzony: 

- Unikaj otwartego ognia i wszelkich źródeł zapłonu.  

- Przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie. 

Niebezpieczna jest zmiana składu tego urządzenia w jakikolwiek sposób. 

Każde uszkodzenie przewodu może spowodować zwarcie i/lub porażenie prądem 
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Bezpieczeństwo elektryczne 

• Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek incydenty spowodowane niewłaściwą instalacją elektryczną. 

• Przewód zasilający nie powinien być wydłużany. Nie używaj przedłużacza, adaptera ani wielu gniazd. 

• Uważaj, aby nie zakleszczać ani nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas konfigurowania urządzenia. 

• Upewnij się, że gniazdko ścienne nie jest uszkodzone. Gniazdko ścienne w złym stanie może spowodować 

przegrzanie i wybuch urządzenia. 

• Upewnij się, że masz dostęp do gniazdka ściennego urządzenia. 

• Nigdy nie ciągnij za główny przewód. 

• Nigdy nie usuwaj uziemienia. 

• Jeśli gniazdko ścienne jest luźne, nie podłączaj przewodu. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru. 

• Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli osłona oświetlenia wewnętrznego nie jest na miejscu. 

• To urządzenie działa na prądzie jednofazowym 220 ~ 240V / 50Hz. Urządzenie musi korzystać z uziemionego 

gniazdka ściennego zgodnie z aktualnymi zaleceniami.  

• Nie umieszczaj mobilnych podstaw wielogniazdowych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia. 

• Jeśli zasilający jest uszkodzony, nie wymieniaj go, ale skontaktuj się z serwisem posprzedażnym. 

• Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne, ale niedostępne dla dzieci. Jeśli nie jesteś odłączony, porozmawiaj z 

instalatorem. 

 

Codzienne użytkowanie 

• To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie 

zarezerwowane dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach zawodowych; gospodarstwa rolne i 

korzystanie przez gości z hoteli, moteli i innych środowisk mieszkalnych. 
  
• Nigdy nie przechowuj łatwopalnych substancji lub cieczy wewnątrz urządzenia; stwarzałoby to ryzyko narażenia. 

• Nie należy obsługiwać innych urządzeń elektrycznych wewnątrz tego urządzenia (mieszalniki, elektryczne 

turbiny lodowe itp.). 

• Odłączając urządzenie, zawsze trzymaj wtyczkę w rękach i nie ciągnij za przewód. 

• Nie wystawiaj urządzenia bezpośrednio na działanie słońca. 

• Urządzenie musi być trzymane z dala od świec, opraw oświetleniowych i innych otwartych płomieni, aby uniknąć 

ryzyka pożaru. 

• Urządzenie jest ciężkie. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia. 

• Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w kółka, pamiętaj, że są one używane tylko do ułatwiania małych 

ruchów. 

• Nigdy nie używaj urządzenia ani jego elementów do podpierania się. 

• Aby zapobiec spadaniu przedmiotów i zapobiec pogorszeniu się stanu urządzenia, nie przeciążaj przedziałów 

urządzenia. 

• To urządzenie jest przeznaczone do przechowywania soków, napojów odżywczych, napojów bezalkoholowych, 

wody, piwa itp.  

• To urządzenie chłodnicze nie nadaje się do zamrażania żywności. 
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Ostrożny! Czyszczenie i konserwacja 

• Przed jakąkolwiek konserwacją odłącz urządzenie i wyłącz zasilanie. 

• Nie czyść urządzenia metalowymi przedmiotami, systemem parowym, lotnymi olejami, rozpuszczalnikami 

organicznymi lub składnikami ściernymi. 

• Nie używaj ostrych lub ostrych przedmiotów do usuwania lodu. Użyj plastikowego skrobaka.  

Ważne informacje o instalacji! 

• Aby połączenia elektryczne były poprawne, postępuj zgodnie z instrukcjami w tej instrukcji. 

• Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie jest uszkodzone wizualnie. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest 

uszkodzone. Zgłoś wszelkie uszkodzenia w punkcie sprzedaży, w którym zostały zakupione. W takim przypadku 

zachowaj opakowanie. 

• Konieczna jest dobra cyrkulacja powietrza, aby uniknąć ryzyka przegrzania. Aby uzyskać wystarczającą 

wentylację, postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami instalacji. 

• Unikaj, aby urządzenie dotykało ścian i / lub stykało się z gorącymi elementami (sprężarka, kondensator), aby 

uniknąć ryzyka pożaru. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. 

• Urządzenie nie powinno znajdować się obok grzejników lub innych urządzeń grzewczych.. 

• Upewnij się, że gniazda są dostępne po zainstalowaniu urządzenia. 

• Uważaj, aby nie zakleszczać ani nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas konfigurowania urządzenia. 

 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 

Aby ograniczyć zużycie energii przez urządzenie: 

• Zainstaluj go w odpowiednim miejscu 

• Drzwi powinny być jak najmniej otwarte. 

• Utrzymuj sprawne działanie urządzenia, okresowo czyszcząc skraplacz (patrz rozdział "Rutynowa konserwacja 

urządzenia").  

• Okresowo sprawdzaj uszczelki drzwi i upewnij się, że zawsze zamykają się skutecznie. Jeśli tak nie jest, 

skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej. 

Zalecenia dotyczące układu:  

Zaleca się następujący układ wyposażenia urządzenia (półki ...), aby energia była wykorzystywana tak racjonalnie, jak to możliwe przez 

urządzenie chłodnicze. Każda zmiana w tym układzie może mieć wpływ na zużycie energii przez urządzenie. 

 

Rozwiązywanie problemów i części zamienne 

• Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego i kompetentnego technika. 

• To urządzenie musi zostać naprawione przez autoryzowane centrum napraw i muszą być używane tylko 

oryginalne części. 

• Estetyczne i funkcjonalne części zamienne są udostępniane profesjonalnym warsztatom i użytkownikom 

końcowym przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniej jednostki modelu. Lista części 

zamiennych i procedura ich zamawiania (dostęp profesjonalny / prywatny dostęp) są dostępne na następującej  stronie 

internetowej: www.interfroidservices.fr lub pocztą na adres: Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefaucheux - 72230 

ARNAGE. Wszystkie piwnice FRIO są objęte 1-letnią gwarancją na części. 

 

To urządzenie jest zarezerwowane wyłącznie do użytku domowego.  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne zastosowania. 

http://www.interfroidservices.fr/
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Urządzenie to jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami europejskimi i ich możliwymi modyfikacjami. 

 
R600A 

Instrukcje bezpieczeństwa 

 Uwaga: Nie zasłaniaj kratki wentylacyjnej urządzenia. 

 Uwaga: Nie przechowywać substancji wybuchowych, takich jak 

puszki aerozolowe, z łatwopalnym materiałem pędnym w tym 

urządzeniu. 

 Uwaga: Nie uszkodzić obwodu chłodniczego urządzenia. 

 Uwaga: Agregaty chłodnicze pracujące z izobutanem (R600a), nie 

mogą być umieszczone w miejscu ze źródłami zapłonu (na przykład 

niezamieczętowane styki elektryczne lub gdy czynnik chłodniczy 

może się zebrać w przypadku wycieku). Rodzaj czynnika 

chłodniczego jest wskazany na tabliczce znamionowej szafy. 

 Uwaga: Nie używaj urządzeń elektrycznych w przedziałach 

urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta. 
 

Urządzenie to jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami europejskimi i ich możliwymi 

modyfikacjami. 
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1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

To urządzenie jest przeznaczone tylko do instalowania w wolnostojącej, w żadnym wypadku nie może być 

instalowane we wbudowany lub zintegrowany sposób. Do prawidłowego działania urządzenia konieczne jest 

pozostawienie dobrej cyrkulacji powietrza wokół urządzenia. 

Odmawiamy wszelkiej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji instalacji.  To urządzenie 

chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy. 

▪ Gdy rozpakujesz winiarkę, sprawdź, czy jest w dobrym stanie. W razie wątpliwości nie podłączaj jej i 

skontaktuj się z serwisem posprzedażnym. 

▪ Tworzywa sztuczne i elementy złączne w opakowaniu muszą być umieszczone w miejscu niedostępnym dla 

dzieci. 

▪ Sprawdź na tabliczce znamionowej z tyłu winiarki, czy dane są zgodne z posiadanym zasilaniem. 

▪ Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia lub 

naprawami przeprowadzonymi przez osoby niewykwalifikowane. 

▪ Przed czyszczeniem chłodziarki upewnij się, że jest odłączona. Nigdy nie czyść kwaśnym lub chemicznym 

produktem, który mógłby uszkodzić chłodziarkę.  

▪ Każda naprawa musi być przeprowadzona przez profesjonalistę. 

 

UWAGA 

  1. Aby uniknąć ryzyka pożaru, zawsze wymieniaj bezpiecznik na ten sam typ bezpiecznika 

2. Ryzyko związane z dziećmi: przed wyrzuceniem starej chłodziarki usuń drzwi i półki, aby dzieci nie 

zamykały się w środku ani nie bawiły się akcesoriami. 

3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może zostać wymieniony przez producenta, skontaktuj się z 

serwisem posprzedażnym. Nie rób tego sam. 
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2. WIDOK SZCZEGÓŁOWY 

 

 

1. Oświetlenie 

2. Półka               

3. Półka 

4. Stopa 

5. Zawias 

6. Uszczelka magnetyczna 

7. Uchwyt 

8. Drzwi  

 

 

 

Aby dowiedzieć się więcej o swoim produkcie, zapoznaj się z bazą danych EPREL online. Zgodnie z definicją 

zawartą w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2016 wszystkie informacje dotyczące tego 

urządzenia chłodniczego są dostępne w EPREL (europejskiej bazie danych produktów na potrzeby etykietowania 

energetycznego). Ta baza danych umożliwia zapoznanie się z informacjami i dokumentacją techniczną urządzenia 

chłodniczego. Dostęp do bazy danych EPREL można uzyskać, skanując kod QR na etykiecie energetycznej 

urządzenia lub przechodząc bezpośrednio do: www.ec.europa.eu i wypełniając model agregatu chłodniczego. 

 

Reklamowana pojemność 

Reklamowana pojemność to maksymalna pojemność obliczona przy określonej liczbie półek, która różni się w 

zależności od modelu. Ten standard jest obliczany z 75cl butelki typu bordeaux tradycja. Każdy inny rodzaj 

formatu butelki, a także dodanie półek znacznie zmniejszy pojemność przechowywania. Poniżej znajduje się plan 

załadunku z podaną maksymalną pojemnością. 

 

3. SPOSÓB UŻYCIA 

Wybierając pozycję dla swojego urządzenia, musisz upewnić się, że podłoga jest płaska i twarda, a pomieszczenie 

jest dobrze wentylowane. Należy przestrzegać średniej temperatury otoczenia. Ta temperatura jest specyficzna 

zgodnie z klasą klimatyczną urządzenia:  

N: To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturze otoczenia od 16°C do 32°C.  

Zalecana temperatura otoczenia dla tego urządzenia wynosi 25°C. 

Termostat urządzenia jest elektroniczny i pozwala ustawić temperaturę od 11 do 18 stopni. W przypadku 

przechowywania zaleca się ustawienie urządzenia na 17 stopni. Temperaturę tę można dostosować do rodzaju 
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przechowywanego. Ustawienie temperatury powyżej 17 stopni zmniejszy zużycie energii przez urządzenie. 

Ustawienie na temperaturę poniżej 17 stopni zwiększy zużycie energii przez urządzenie.  

Gdy temperatura otoczenia wynosi 25 °C, a urządzenie nie ma załadowanych butelek, podniesienie temperatury  

urządzenia z 11 °C do 18 °C zajmie około 30 minut. 

W tych samych okolicznościach obniżenie temperatury urządzenia z 18°C do 11°C zajmie około godziny. 

Urządzenie zapewnia utrzymanie temperatury tak długo, jak długo działa i jest używane w normalnych warunkach 

użytkowania. Na temperaturę wewnątrz urządzenia i jego zużycie energii może mieć wpływ wiele czynników: 

temperatura otoczenia, ekspozycja na słońce, liczba otwartych drzwi i ilość przechowywanych win.. Niewielkie 

zmiany temperatury są całkowicie normalne. 

 

USTAWIENIE TEMPERATURY 

 

• Urządzenie włącza się automatycznie, gdy tylko zostanie podłączone do źródła zasilania. Aby ją 

wyłączyć, odłącz urządzenie. 

• Naciśnij przycisk "1", aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED. 

• Naciśnij przycisk "2", aby dostosować żądany wyświetlacz; w "°C" stopnia Celsjusza lub "F" dla 

Fahrenheita. 

• Ekran LCD "3" umożliwia przeglądanie informacji o ustawieniach. 

• Aby dostosować temperaturę, naciśnij przyciski "4" i "5" na urządzeniu. Strzałka skierowana w górę 

zwiększa temperaturę urządzenia. Strzałka skierowana w dół obniża temperaturę urządzenia.  

 

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Czyszczenie urządzenia 

Przed czyszczeniem urządzenia (operacja, którą należy wykonywać regularnie), odłącz urządzenie, wyjmując 

gniazdko elektryczne lub odłączając bezpiecznik, od którego zależy. 

Radzimy przed pierwszym użyciem i regularnie czyścić wnętrze, a także zewnątrz (przód, bok i górę) mieszaniną 

ciepłej wody i łagodnego produktu do mycia. Spłucz czystą wodą, pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed 

ponownym podłączeniem. Nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych.  

1. Oświetlenie 

Przycisk 2.C/F 

3. Ekran  LCD 

4. Podniesienie  temperatury  

5. Obniżenie  temperatury 



 9 

W przypadku wyraźnego zapachu plastiku wyczyść urządzenie mieszaniną dwóch łyżek sody oczyszczonej 

rozcieńczonej w 1/4 litra ciepłej wody. 

Podczas pierwszego wsadu mogą pozostać resztkowe zapachy. W takim przypadku uruchom urządzenie puste 

przez kilka godzin, prosząc o najzimniejszą temperaturę. Zimno unicestwi te możliwe zapachy. 

 

Przenoszenie urządzenia 

▪ Wyjmij wszystkie butelki do środka i zabezpiecz ruchome części. 

▪ Aby uniknąć uszkodzenia poziomujących stopy, wkręć je do podstawy. 

▪ Najlepiej przesunąć urządzenie do pozycji pionowej lub zanotować z napisów na opakowaniu, 

kierunek, w którym urządzenie można ułożyć. 

 

W przypadku przerwy w zasilaniu 

Większość przerw w zasilaniu jest rozwiązywana przez krótki okres czasu. Przerwa 1 lub 2 godzinna nie wpłynie 

na temperaturę urządzenia. Aby chronić napoje podczas przerw w zasilaniu, rozważ zminimalizowanie liczby 

otwierania drzwi. W przypadku bardzo długich przerw w zasilaniu podejmij niezbędne kroki, aby chronić swoje 

napoje. 

 

W przypadku awarii 

Pomimo całej staranności, z jaka pracujemy w naszej produkcji, awaria nigdy nie jest całkowicie wykluczona. 

Zanim jednak skontaktujesz się z działem obsługi posprzedażowej sprzedawcy, sprawdź, czy: 

▪ Gniazdo zasilania jest nadal na miejscu 

▪ Nie ma przerwy w zasilaniu 

▪ Że usterka nie pochodzi z jednego z opisanych w tabeli na końcu niniejszego podręcznika. 

 

WAŻNE: Jeśli dostarczony przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 

autoryzowany serwis marki lub dealera. We wszystkich przypadkach musi zostać zastąpiony przez 

wykwalifikowany personel, aby uniknąć ryzyka obrażeń. 

JEŚLI TE ELEMENTY STERUJĄCE NIE DZIAŁAJĄ, SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI 

POSPRZEDAŻNEJ SPRZEDAWCY. 

UWAGA! 

Odłącz gniazdko ścienne przed jakąkolwiek konserwacją lub naprawą! 
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5. PROBLEMY I ROZWIĄZANIA 

Możesz samodzielnie rozwiązać wiele incydentów, które miały miejsce w Twojej piwnicy, unikając w ten sposób 

konieczności kontaktowania się z serwisem posprzedażnym. Oto kilka sugestii: 

PROBLEMY PRZYCZYNA MOŻLIWA 

Bez operacji ▪ Sprawdź napięcie instalacji 

▪ Sprawdź wyłącznik automatyczny 

▪ Przepalony bezpiecznik 

Za mało zimna ▪ Sprawdź żądane temperatury 

▪ Temperatura otoczenia wymaga ponownego regulacji temperatury 

▪ Jeśli temperatura otoczenia jest > do 25°C, urządzenie będzie mogło schłodzić tylko o 12,5°Cponiżej 

temperatury pokojowej. 

▪ Drzwi są zbyt często otwierane 

▪ Drzwi są słabo zamknięte 

▪ Uszczelka drzwi nie jest szczelna 

▪ Za mało miejsca wokół urządzenia 

Brak oświetlenia 

wewnętrznego 

▪ Sprawdź, czy oświetlenie nie jest wyłączone 

▪ Naciśnij przycisk "light", aby aktywować funkcję 

▪ Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej 

Wydawałoby się, że 

występuje znaczny hałas 

▪ Sprawdź poziom 

▪ Sprawdź, czy kartka papieru lub część opakowania nie utknęła w urządzeniu 

▪ Sprawdź, czy półki są prawidłowo zainstalowane i nie wibrują. 

Drzwi zamykają się 

prawidłowo 

▪ Sprawdź poziom 

▪ Drzwi zostały odwrócone i źle zamontowane 

▪ Uszczelka jest w złym stanie 

▪ Sprawdź, czy stopy są wypoziomowane 

Wibracje ▪ Sprawdź i upewnij się, że winiarka jest dobrze wypoziomowana 

Panel kontrolny nie włącza 

się 

▪ Panel sterowania jest niesprawny 

▪ Problem z płytką drukowaną 

▪ Problem z gniazdkiem elektrycznym 

▪ Zatrudnij wykwalifikowanego specjalistę w takich przypadkach 

Błąd wyświetlania na 

ekranie 

▪ Niska jakość wyświetlania 

▪ Wartość temperatury nie jest wyświetlana 

▪ Zatrudnij wykwalifikowanego specjalistę w takich przypadkach 

 

Wymiana lampy oświetleniowej  

To urządzenie składa się z diod elektroluminescencyjnego (LED). Ten typ diody nie może być zmieniony przez 

konsumenta. Żywotność tych diod LED jest zwykle wystarczająca, aby nie wprowadzać żadnych zmian. Jeśli 

jednak i pomimo całej staranności podjętej podczas produkcji piwnicy z winami, diody LED były wadliwe, 

skontaktuj się z serwisem posprzedażnym w celu uzyskania jakiejkolwiek interwencji. 

W razie wątpliwości i rozwiązywania problemów, poproś o poradę serwis posprzedażny. 
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6. ŚRODOWISKO 

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą UE 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego (WEEE). Upewniając się, że ten produkt jest odpowiednio utylizowany, 

pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia 

ludzkiego, które mogą być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z odpadami z tego 

produktu. 

Przekreślony symbol pojemnika na urządzeniu wskazuje, że produkt ten, pod koniec jego cyklu życia, będzie musiał 

być traktowany oddzielnie od innych odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym należy je zanieść do 

oddzielnego centrum zbiórki urządzeń elektrycznych i/lub elektronicznych lub, w przypadku zakupu 

równoważnego urządzenia, do odsprzedawcy tego nowego urządzenia. 

 

Użytkownik jest odpowiedzialny za doprowadzenie urządzenia do końca cyklu życia do odpowiednich struktur 

kolekcji. Selektywna i odpowiednia zbiórka w celu wysłania nieużywanego wyrobu do recyklingu, przetwarzania 

i przyjaznego dla środowiska unieszkodliwiania pomaga uniknąć ewentualnego negatywnego wpływu na 

środowisko, zdrowie i promuje recykling materiałów, z których składa się produkt.  

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat dostępnych systemów zbiórki, skontaktuj się z lokalnym 

działem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. 

 

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

 

W celu ciągłego ulepszania naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania właściwości 

technicznych bez uprzedzenia.   

Gwarancje produktów marki LA SOMMELIERE są gwarantowane wyłącznie przez wybranych przez nas 

dystrybutorów. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.   

 

FRIO ENTREPRISE nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne lub pominięcia w niniejszym 

dokumencie.   

Dokument pozaumowny.
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