
















u volně stojícího spotřebiče: „Tento chladicí spotřebič není 
určen k vestavění.“;











Funkce rychlého zmrazení se automaticky vypne po 50 
hodinách provozu. Po uplynutí času můžete znovu zvolit 
funkci rychlého zmrazení.















Energeticky nejúspornější konfigurace vyžaduje, aby byly 
ve spotřebiči nainstalovány přihrádky, schránka na potraviny 
a police byly umístěny ve spotřebiči jako ve stavu čerstvém 
z výroby a aby potraviny byly umístěny bez blokování 
výstupu vzduchu z potrubí.

















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.

Další informace o produktu naleznete na adrese https://eprel.ec.europa.eu/  nebo naskenujte QR na energetickém štítku 
dodaném se zařízením.
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.
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—  rozšířené mírné pásmo: „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C.“;
—  mírné pásmo: „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C.“;
—  subtropické pásmo: „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C.“;
—  tropické pásmo: „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C.“;

 Objemové chlazení (L)

 Zmrazení objemu (L)
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