
















































Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą stronę internetową: 
https://corporate.haier-europe.com/en/ . W sekcji „website” wybierz markę swojego 
produktu i swój kraj. Zostaniesz przekierowany na konkretną stronę internetową, 
na której znajdziesz numer telefonu i formularz do kontaktu z pomocą techniczną



rozszerzona umiarkowana: dodaje się ostrzeżenie: „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone 
do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 10 °C do 32 °C”,
umiarkowana: dodaje się ostrzeżenie: „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do 
użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 32 °C”,
subtropikalna: dodaje się ostrzeżenie: „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do 
użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 38 °C”,

w przypadku urządzenia wolnostojącego zamieszcza się ostrzeżenie: 
„To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.”
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Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga umieszczenia szuflad, pudełek 
na żywność i półek w produkcie w stanie fabrycznym oraz umieszczenia żywności bez 
blokowania wylotu powietrza z kanału

�



Polecamy nasz system Obsługi Klienta Haier i stosowanie oryginalnych części zamiennych.  
Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW.

Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania, prosimy o kontakt

 � z twoim lokalnym sprzedawcą lub

 � miejscowym Serwisem na www.haier.com, gdzie można znaleźć numery telefonów i 
FAQ, oraz gdzie można aktywować roszczenia serwisowe.

Aby skontaktować się z naszym działem obsługi, upewnij się, że masz następujące dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Model ____________________ Nr seryjny _____________________
Sprawdź także również kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem w przypadku posiadania 
gwarancji.

          DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
Termostaty, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych przez okres co najmniej siedmiu lat 
od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu
klamki, zawiasy do drzwi, tace i koszyki przez okres co najmniej siedmiu lat oraz uszczelki drzwiowe 
przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu
         GWARANCJI
Minimalny okres gwarancji: Kraje UE – 2 lata, Turcja – 3 lata, Wielka Brytania – rok, Rosja – rok, Szwecja 
– 3 lata, Serbia – 2 lata, Norwegia – 5 lat, Maroko – rok, Algieria – 6 miesięcy, Tunezja – gwarancja 
prawna nie jest wymagana

�

�

Dla ogólnych zapytań biznesowych w Europie, skorzystaj z danych kontaktowych podanych 

Europejskie adresy Haier

Kraj *  Adres pocztowy Kraj *  Adres pocztowy 

Włochy

Haier Europe Trading SRL
Via De Cristoforis, 12 
21100 Verese 
WŁOCHY 

Francja 

Haier France SAS
3-5 rue des Graviers
92200 Neuilly sur Seine
FRANCJA

Hiszpania
Portugalia

Haier Iberia SL
Pg. Garcia Faria, 49-51 
08019 Barcelona
HISZPANIA

Belgia-FR
Belgia-NL
Holandia
Luksemburg

Haier Benelux SA
Anderlecht
Route de Lennik 451
BELGIA

Niemcy
Austria

Haier Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 4 
D-61352 Bad Homburg
NIEMCY

Polska 
Czechy
Węgry
Grecja
Rumunia
Rosja

Haier Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
POLSKAWielka 

Brytania

Haier Appliances UK Co.Ltd.
One Crown Square
Church Street East
Woking, Surrey, GU21 6HR
UK

* Więcej informacji na stronie www.haier.com

poniżej:

*Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie https://eprel.ec.europa.eu/ lub 
zeskanować QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urządzeniem





















































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



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.“;

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



Doporučujeme používat originální náhradní díly a služby zákaznického servisu Haier.  

Máte-li se spotřebičem nějaký problém, podívejte se prosím nejprve do sekce ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ.
Pokud tam nenajdete řešení, kontaktujte prosím

 � místního prodejce nebo

 � oddíl Service & Support na stránkách www.haier.com, kde můžete najít telefonní čísla 
a můžete aktivovat váš servisní požadavek.

Ještě, než budete kontaktovat naše Servisní centrum, zkontrolujte, zda máte níže uvedené
 informace.
Informace najdete na výkonnostním štítku.

Model   ____________________                Výrobní číslo.    _____________________

Zkontrolujte také Záruční list, který je dodáván spolu se spotřebičem pro případ reklamace.

           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.

�
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Pro všeobecné obchodní otázky vyhledejte naše níže uvedené evropské adresy.

Evropské adresy Haier

Země* Poštovní adresa Země* Poštovní adresa 

Itálie

Haier Europe Trading SRL
Via De Cristoforis, 12 
21100 Verese 
ITALY 

Francie 

Haier France SAS
3-5 rue des Graviers
92200 Neuilly sur Seine
FRANCE

Španělsko
Portugalsko

Haier Iberia SL
Pg. Garcia Faria, 49-51 
08019 Barcelona
SPAIN

Belgie-FR
Belgie-NL
Nizozemsko
Lucembursko

Haier Benelux SA
Anderlecht
Route de Lennik 451
BELGIUM

Německo
Rakousko

Haier Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 4 
D-61352 Bad Homburg
GERMANY

Polsko 
Česko
Maďarsko
Řecko
Rumunsko
Rusko

Haier Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
POLANDSpojené 

království

Haier Appliances UK Co.Ltd.
One Crown Square
Church Street East
Woking, Surrey, GU21 6HR
UK

*Pro více informací prosím jděte na www.haier.com
*Další informace o produktu naleznete na adrese https://eprel.ec.europa.eu/  nebo naskenu-
jte QR na energetickém štítku dodaném se zařízením




