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1. Panel sterowania
2. Obudowa
3. Układ sterujący (z tyłu
chłodziarki)
4. Chromowane półki
5. Stojak na wino
6. Regulowana nóżka
7. Czujnik temperatury
8. Szklane drzwi
9. Oświetlenie wewnętrzne
10. Uszczelka drzwi



Dziękujemy za zakup tego produktu.
Przed rozpoczęciem użytkowania winiarki należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi,
aby maksymalnie wykorzystać jej działanie.
Całą dokumentację należy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania lub dla innych
właścicieli.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego lub podobnych przypadków
zastosowania, takich jak:
- kuchnia dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
- w gospodarstwach rolnych, przez klientów hoteli, moteli i innych środowisk mieszkaniowych
- w obiektach typu nocleg ze śniadaniem
- na potrzeby usług gastronomicznych i podobnych zastosowań nie do sprzedaży detalicznej.
Niniejsze urządzenie należy użytkować wyłącznie w celu przechowywania żywności,
inne użytkowanie uważa się za niebezpieczne i producent nie ponosi odpowiedzialnośc i za
jakiekolwiek zaniechania.
Zaleca się bezwzględnie zapoznanie się z warunkami gwarancji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Winiarka zawiera czynnik chłodniczy (R600a: izobutan)
i gaz izolacyjny (cyklopentan) o wysokiej
kompatybilności z otoczeniem, które są jednak
łatwopalne.
W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji zaleca się
przestrzegać następujących zasad:
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy
odłączyć przewód zasilający z gniazda zasilania.

• Umieszczony z tyłu i wewnątrz winiarki układ
chłodzenia zawiera czynnik chłodniczy. W związku z
tym należy unikać uszkodzenia rur.

• W przypadku stwierdzenia wycieku w układzie
chłodniczym nie dotykać gniazdka ściennego i nie
korzystać z otwartego ognia. Należy otworzyć okno i
przewietrzyć pomieszczenie Następnie należy
skontaktować się z punktem serwisowym w celu
zgłoszenia konieczności dokonania naprawy.

• Nie skrobać nożem lub innym ostrym przedmiotem w
celu usunięcia występującego szronu lub lodu. W
przeciwnym razie można doprowadzić do uszkodzenia
obwodu chłodniczego, z którego wyciek może
spowodować pożar lub uszkodzenie wzroku.

• Nie instalować urządzenia w miejscach wilgotnych,
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oleistych lub zakurzonych, ani nie narażać go na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody.

• Nie instalować urządzenia w pobliżu grzejników lub
materiałów łatwopalnych.

• Nie stosować przedłużaczy ani adapterów.
• Nie należy nadmiernie ciągnąć lub zginać przewodu
zasilającego, bądź dotykać wtyczki mokrymi rękami.

• Unikać uszkodzenia wtyczki i/lub przewodu
zasilającego; może to spowodować porażenie prądem
lub pożar.

• Zaleca się zachowanie wtyczki w czystości; nadmierne
pozostałości kurzu na wtyczce mogą stanowić
przyczynę pożaru.

• Nie używać urządzeń mechanicznych lub innych
urządzeń w celu przyspieszenia procesu rozmrażania.

• Należy absolutnie unikać używania otwar tego ognia
lub urządzeń elektrycznych, takich jak grzejniki,
oczyszczacze parowe, świece, lampki oliwne itp. w celu
przyspieszenia fazy rozmrażania.

• W pobliżu winiarki nie należy używać ani
przechowywać łatwopalnych aerozoli, takich jak farby
w aerozolu. Może to spowodować wybuch lub pożar.

• Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz
pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania
żywności, jeśli nie są one typu zalecanego przez
producenta.

• Nie należy umieszczać ani przechowywać
łatwopalnych i silnie lotnych substancji, takich jak eter,
benzyna, gaz LPG, gaz propan, aerozole, kleje, czysty
alkohol itp. Takie substancje mogą być przyczyną
wybuchu.

• W winiarce nie przechowywać leków lub materiałów
badawczych.

• W przypadku przechowywania materiału
wymagającego ścisłej kontroli temperatury
przechowywania, zachodzi prawdopodobieństwo, że
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ulegnie on pogorszeniu lub niekontrolowanej reakcji,
która może spowodować wystąpienie ryzyka.

• Nie zastawiać otworów wentylacyjnych w obudowie
urządzenia lub w zabudowie.

• Nie należy umieszczać przedmiotów i/lub pojemników z
wodą na górze urządzenia.

• Nie wykonywać napraw tej winiarki. Wszystkie
interwencje muszą być podejmowane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.

• Urządzenia nie mogą użytkować osoby (w tym dzieci) z
niepełnosprawne fizycznie, czuciowo lub psychicznie,
bądź osoby bez doświadczenia lub wiedzy o
użytkowaniu bez nadzoru osób, które zapoznały się z
instrukcją użytkowania i które bezpośrednio
odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

• Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci nie powinny one
bawić się w pobliżu urządzenia.

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE on
dotyczącą Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne skutki dla środowiska naturalnego) oraz podstawowe elementy (które
mogą być ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań w

celu usunięcia i pozbycia się właściwie wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu
wszystkich materiałów.
Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem dla
środowiska naturalnego; istotne jest, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad:

- WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;

- WEEE należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy
lub przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach duży sprzęt AGD może być odbierany z
domu.

W wielu krajach, przy zakupie nowego urządzenia, stary może być zwrócony do sprzedawcy, który
musi zebrać go bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt dostarczony.
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NUMER REJESTROWY:
na podstawie Art. 12. 1.
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z dnia 11 września 2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2015 poz. 1688
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WARUNKI GWARANCJI

1. TRES Sp. z o.o., jako Gwarant, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Użytkownika oryginalnego dowodu zakupu oraz podbitą przez sprzedawcę kartę
gwarancyjną.
3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady fabryczne sprzętu, zostaną bezpłatnie usunięte w terminie:
- 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego przez Użytkownika towaru;
- 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostało zgłoszone przez formularz reklamacyjny dostępny na
www.berg-agd.pl,
- 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez sklep, w którym dokonano zakupu lub w przypadku, gdy naprawa wymaga importu
części zamiennych.
5. Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
6. Użytkownikowi w okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku niemożności dokonania naprawy.
Decyzję taką podejmuje Dział Serwisu i Reklamacji TRES Sp. z o.o. Wymiany sprzętu na wolny od wad dokonuje sklep, w którym
dokonano zakupu sprzętu.
7. Gwarant ma prawo odmówić wymiany sprzętu, o której mowa w punkcie 6 w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń
mechanicznych lub chemicznych świadczących o nieprawidłowym użytkowaniu bądź konserwacji urządzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje :
- uprawnienia do żądania wykonania czynności, za które zgodnie z instrukcją obsługi odpowiedzialny jest użytkownik, w tym: instalacji i
podłączenia urządzeń, konserwacji oraz regulacji urządzeń,
- usterek powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niedbalstwa, a także uszkodzeń powstałych przez dostanie się
zanieczyszczeń lub ciał obcych do środka urządzenia,
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych (skoki napięcia,
wyładowania atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne w transporcie).
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upoważnione,
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub eksploatacji urządzenia.
10. Sprzęt przeznaczony jest do użytkowania w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.  Na sprzęt zakupiony na fakturę
w związku z prowadzoną przez nabywcę działalnością gospodarczą,  Gwarant udziela gwarancji 6 miesięcznej.
11. W okresie gwarancji nabywca zobowiązany jest zachować nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z wypełnieniem.
W szczególnych przypadkach konieczne jest odesłanie sprzętu do producenta.
Za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzętu na czas transportu Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności, a ryzyko uszkodzenia ponosi Klient.
12. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego , w szczególności, gdy nie wystąpiła wada sprzętu lub zaistniały
okoliczności wyłączające odpowiedzialność Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzętu w ramach udzielonej
Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Nabywcy uzasadnienie zajętego stanowiska. W takiej sytuacji użytkownikowi służy prawo do
dokonania naprawy za odpłatnością stosowną do wykonywanych czynności.
13. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
14. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.



KARTA GWARANCYJNA

(ważna z dowodem sprzedaży)

Procedura składania reklamacji

Dokładamy  wszelkich starań, aby nasze produkty były niezawodne i długotrwałe. Dbamy również o to, by w przypadku zgłoszenia
reklamacji, proces jej obsługi przebiegał w możliwie najkrótszym terminie oraz spełniał wszelkie Państwa oczekiwania. W przypadku
reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.berg-agd.pl.
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie następujących informacji:

´ nazwa lub symbol produktu;

´ numer faktury (lub paragonu)*;

´ dane kontaktowe sprzedawcy;

´ dane kontaktowe reklamującego;

´ zdjęcia reklamowanego produktu.
* W każdym przypadku podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przesłany drogą mailową wraz z formularzem
zgłoszenia reklamacyjnego.

PRODUCENT:

TRES SP. ZO.O.
ul. Krakowska 61 b
71-017 Szczecin

tel. +48 91 485 47 60
fax. +48 91 485 47 68

www.berg-agd.pl
www.tres.net.pl

reklamacje@tres.net.pl


