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Návod na instalaci, obsluhu a údržbu
absorpčního minibaru
30AMN, 30ABN, 40 AME, 30N
Všeobecně
Tento návod je nedílnou součástí absorpčního minibaru řady Alda Absorp. V případě prodeje
výrobku nebo při změně uživatele dbejte na to, aby tento Návod byl k dispozici s výrobkem, protože
jenom tak zabezpečíte, aby všechny instrukce a upozornění byly plně dostupné novému majiteli.














Dveřní systém pantů umožňuje oboustrannou montáž dveří.
Dříve než přistoupíte ke čištění nebo drobným opravám, odpojte výrobek ze sítě.
Po skončení instalace se ujistěte, zda výrobek nestojí na přívodním kabelu.
Během normálního provozu může kondenzátor umístěný v zadní části výrobku dosahovat vyšších
teplot a být horký na dotek.
Nepoužívejte spodní díl, police nebo dveře jako podpěrnou pomůcku pro další činnost.
Minibar je vybaven poloautomatickým odmrazováním kondenzátu, který odtéká plastovou
hadičkou v zadní části do sběrné nádoby na vnější straně, kde je teplem z tepelného tělesa
odpařován.
Sami nevykonávejte žádné úpravy na výrobku.
Sami nikdy neopravujte Váš výrobek. Opravy nesmějí vykonávat nekvaliﬁkované osoby. V případě
poruchy kontaktujte servisní středisko uvedené v záručním listu. Při opravách používejte jen
originální náhradní díly.
Izolační média ve výrobku neobsahují látky podmiňující vznik skleníkového efektu. Použité látky
odpovídají standardům vyhovujícím ochraně životního prostření.
Výrobek musí být transportován tak, aby nedošlo k nepřiměřeným nárazům a otřesům, jež mnoho
způsobit poškození elektrického a chladícího okruhu.
Přesvědčte se, že instalace byla vykonána podle instrukcí uvedených v tomto Návodu.

Technická tabulka:
MODEL

HZXC-30AMN

HZXC-30ABN

HZXC-40AME

HZXC-30N

30

30

40

30

ROZMĚRY (mm)
v×š×h

530x400x422

530x400x422

545x435x455

510x382x432

HMOTNOST (kg)

15

15

16

13

CHLADÍCÍ SYSTÉM

absorpční

absorpční

absorpční

absorpční

TEPLOTNÍ ROZSAH

2-8

2-8

2-8

2-8

NAPĚTÍ (V)

220

220

220

220

PŘÍKON (W)

53

53

53

53

0,65

0,65

0,75

0,78

KAPACITA (l)

PŘÍKON kW.h/24h.

Nedokonalá ventilace vzduchu může omezit činnost výrobku, případně způsobit jeho poškození a
ztrátu záruky. Dbejte na to, aby byla vždy zajištěna ventilace zadní části (viz instalační schéma).
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1. Instalace
1.1. Umístění
Výrobek neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna, radiátory, přímé sluneční záření apod. Minibar není
určen pro venkovní instalaci.
Minibar musí být instalován ve zcela vyrovnané poloze - pro kontrolu použijte vodováhu. Jinak nelze zaručit
optimální chladicí výkon.

Upozornění:
1. Za žádných okolností nesmí být zakryty větrací otvory v horním panelu minibaru a na horní desce vestavné
skříňky po celé její šíři!!! V případě, že skříňka bude usazena až ke zdi, je nutné v její horní desce - zadní části
nad vnější chladicí jednotkou - zhotovit větrací otvor o minimálních rozměrech 400 x 50 mm.
Minimální plocha pro odvod teplého vzduchu musí být 200 cm2.
Při zakrytí větracího otvoru mřížkou z estetických důvodů je nutné základní otvor zvětšit tak, aby čistá odvětrávací
plocha zůstala minimálně 200cm2
2. Pro ideální odvod teplého vzduchu je nutná instalace do nábytku bez zadní stěny. Teplý vzduch musí být
odveden do místnosti, nikoliv do jiného uzavřeného prostoru, zejména skříně.
.
3. Pro optimální cirkulaci vzduchu je nutné zabezpečit přívod vzduchu v přední části nábytku, např. pomocí
otevřeného soklu nebo větrací mřížky po celé šíři. Minimální rozměry přívodního větracího otvoru musí být
400 x 50 mm ( 200 cm2).
4. Mezi bočními stěnami skříňky a minibarem doporučujeme ponechat mezeru minimálně 10 mm pro snadnější
manipulaci a údržbu minibaru.
5. Minibar nesmí být používán jako podestavba pro sejfy, televizory a jakékoliv další zařizovací předměty.

Instalační schéma - varianty

Dodavatel neodpovídá za škody a poruchy vzniklé nedodržením tohoto instalačního návodu a
jakoukoliv instalací minibaru v rozporu s doporučeními v návodu obsaženými.
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1.2. Připojení k síti
Před připojením spotřebiče k síti se ujistěte že napětí a frekvence proudu (230 V / 50 Hz) uvedené na výrobním
štítku odpovídají parametrům Vaší sítě.
Maximální přípustná odchylka činí -5% do +5% od jmenovitého napětí v síti.
Spotřebič zapojte jen do spolehlivě uzemněné zásuvky.
Je zakázáno používat adaptér nebo jakýkoliv prodlužovací kabel.
Při vypínání minibaru z el. sítě postupujte opatrně, nikdy netahejte přímo za přívodní kabel!!!
Doporučujeme, aby přívodní el. zásuvka byla umístěna mimo zadní stěnu minibaru z důvodu snadného přístupu
pro obsluhu a servis.
Jak plyne z výše uvedeného, není-li přívod proudu uzemněn, připojte spotřebič do zvláštní uzemněné zásuvky.
Dříve než to vykonáte, konzultujte svůj postup s odborníkem, aby zapojení bylo realizováno v souladu s platnými
předpisy.
Dodavatel neodpovídá za škody a poruchy vzniklé nedodržením platných bezpečnostních předpisů a
norem.

1.3. Vyčištění interiéru před instalací
Před prvním použitím vyčistěte interiér vnitřní části vlhkou utěrkou a neutrálním přípravkem, poté vytřete dosucha.
Vysušením odstraníte všechny pachy „nového“ výrobku. Nikdy nepoužívejte abrazivní detergenty nebo prášky,
které mohou poškodit lak.

1.4. Instalace připevňovacích kolejniček
Doporučujeme upevnění v horní části dvířek. Krátká část se upevňuje na dvířka minibaru, delší pojezdová na
dvířka nábytku. Před dotažením šroubů se ujistěte, že minibar i nábytek jsou perfektně vyrovnány.

1.5. Stabilizace dvířek
Minibary jsou testovány ve výrobním závodě. Přesto může po prvním naplnění polic ve dvířkách nápoji dojít k
drobnému vychýlení a následnému špatnému dovírání dvířek, zejména u volně stojících minibarů.
K vyrovnání dvířek je potřeba:
mírně uvolnit a poté odpovídajícím způsobem dotáhnout šrouby, kterými jsou uchyceny spodní a horní panty
dvířek
opětovně zkontrolovat dovírání dvířek s nápoji
Uvedený postup je třeba zopakovat při záměně směru otevírání dvířek.

1.6. Dlouhodobá odstávka z činnosti
Má-li být minibar delší dobu mimo provoz, je nutno ho vyprázdnit, odpojit od přívodu proudu, důkladně vyčistit a
nechat pootevřené dveře, aby se zabránilo vzniku nepříjemného zápachu.
Poruchový provoz spotřebiče nemusí být vždy způsoben technickou závadou, ale často bývá zapříčiněn
nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním výrobku. Proto dříve než zavoláte servisního technika,
vykonejte následující úkony, čímž se vyhnete pozdějším zbytečným výdajům.
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A) Uvnitř minibaru není dosahována dostatečně nízká teplota
Zkontrolujte zda:
 jsou dveře důkladně uzavřeny
 je správně nastavený termostat
 není minibar umístěn v blízkosti zdrojů tepla
 je zabezpečena volná cirkulace vzduch kolem zadní části výrobku
 je agregát dostatečně čistý

B) Minibar vůbec nefunguje
Zkontrolujte zda:
 spotřebič není odpojen od přívodu proudu
 je zástrčka pevně zasunuta do zásuvky
 není vypnut hlavní domovní jistič nebo zda není vypálena pojistka
 není přerušen přívodní kabel

POZNÁMKA
Pokud je třeba vyměnit přívodní kabel, odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu a kontaktujte servisního
technika nebo kvaliﬁkovaného elektrikáře. Udejte speciﬁkaci poruchy, model výrobku a jeho výrobní číslo.
Zkontrolujte správné zapojení jednotlivých vodičů.

1.7. Likvidace obalového materiálu
Doporučujeme použít následující postup:
 Papír, kartóny a krabice umístěte do odpovídajícího sběrného kontejneru
 Plasty umístěte do odpovídajícího sběrného kontejneru
 Pokud se ve Vašem okolí nenacházejí kontejnery na tříděný odpad, dopravte použité obaly na skládku.

1.8. Likvidace výrobku po ukončení životnosti
Výrobek odevzdejte na sběrné místo systému Elektrowin. Seznam sběrných míst najdete na
www.elektrowin.cz V žádném případě neukládejte výrobek do komunální odpadu. Pomůžete
tím chránit životní prostředí.

2. Uskladnění nápojů
K dosažení optimálního provozu minibaru dodržujte následující instrukce:



Nápoje rozmístěte tak, aby byla zaručena cirkulace vzduchu uvnitř minibaru
Minibar je určen pro uchování nápojů a nikoliv pro běžné potraviny

3. Obsluha a provoz
Minibar je vybaven manuálním termostatem a vnitřní teplotu lze nastavit v rozmezí +2°C / +8°C. Ovládání
termostatu je umístěno na pravé vnitřní stěně. Provoz minibaru je automatický.
Chcete-li minibar vypnout, vypojte jej z elektrické sítě.

Optimální okolní teplota se musí pohybovat v intervalu +10°C až +25°C. V případě
vyšší okolní teploty adekvátně klesá chladicí výkon minibaru a tím i teplota uvnitř
minibaru. Vnitřní teplota absorpčního minibaru může být maximálně o 20°C nižší než
okolní teplota.
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POLOHA TERMOSTATU
Minimální výkon

+8°C

Střední výkon

+5°C

Maximální výkon

+2°C

Součástí minibaru je LED osvětlení. Osvětlení je v provozu automaticky při otevření dvířek.

Případný kondenzát je odváděn plastovou hadičkou do nádobky v zadní stěně
minibaru, kde je teplem kondenzátoru odpařován.

4. Údržba
Používejte výhradně vlhkou utěrku a neutrální čistící přípravky. Minibar vždy vytřete dosucha!!! Nikdy
nepoužívejte abrazivní detergenty nebo prášky, které mohou poškodit lak.
Těsnění dveří se nesmí dostat do kontaktu s mastnými přípravky. Aby udrželo svou pružnost, je třeba těsnění
pravidelně čistit.
Minimálně 1 x ročně vyčistěte agregát v zadní části minibaru – k odstranění prachu použijte jemnou utěrku nebo
vysavač. Zamezíte tak poklesu chladicího výkonu a prodloužíte životnost minibaru.

5. Bezpečnostní pokyny
Chladící médium: směs amoniaku a destilované vody, kdy obsah amoniaku je 23%
Tato koncentrace může v případě úniku způsobit nevolnosti, ovšem není životu nebezpečná. V
případě, že jsou nevolnosti způsobené touto látkou, doporučujeme, aby se zasažená osoba
přesunula pryč z místa úniku na čerstvý vzduch a zhluboka dýchala.
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6. Záruční podmínky
Důležité upozornění:
Prodejnou vystavený a potvrzený originál záručního listu si majitel ponechá a dobře
uschová. Při zneužití, ztrátě nebo neúplného doplnění data prodeje zaniká nárok na
bezplatné opravy:
A)




Záruční list musí být potvrzen prodejnou, kde byl výrobek zakoupen a musí obsahovat tyto údaje
Typ a výrobní číslo výrobku
Razítko a podpis prodejce
Datum prodeje (den, měsíc, rok)

Podmínkou poskytování záruky je řádné vyplnění záručního listu.
B) Výrobek nemůže být opraven v rámci záruky:
 Pokud kupující nepředloží řádně vyplněný záruční list nebo při svévolných změnách původních
zápisů v záručním listě.
 Při nedodržení způsobu používání a údržby výrobku uvedeném v návodu na obsluhu.
 Při neodborném zásahu do výrobku nepovolanou osobou.
C) Záruční doba na výrobek je 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku
D) Případně reklamace jiného charakteru je nutno oznámit obchodní organizaci, u které byl výrobek
zakoupen (podle ustanovení Občanského zákoníku č. 47/1992 Sb.) a vždy doložit písemným
vyjádřením servisního pracovníka o technickém stavu výrobku
E) V případě oprávněného vrácení výrobku obchodní organizaci, musí být výrobek kompletní,
nepoškozený, vyčištěný a zabezpečený proti poškození při přepravě
F) Na požádání je prodejce je povinen výrobek před prodejem vybalit, předvést jeho kompletnost,
vzhledovou bezchybnost a předvést jeho funkčnost. Případné dodatečné reklamace na
nekompletnost a mechanické poškození výrobku nebudou uznány. Pro připadnou reklamaci
doporučujeme ponechat si obalový karton.
G) Při instalaci výrobku a jeho provozu musí být dodrženy pokyny podle návodu na obsluhu.
H) Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že minibar byl opravován
neautorizovaným servisem nebo že byly provedeny modiﬁkace nebo adaptace k rozšíření
parametrů minibaru.
I) Náklady na přepravu reklamovaného zboží z místa jeho používání do místa uplatnění
reklamace hradí kupující. Náklady záruční opravy hradí výrobce. V případě zjištění, že se
nejedná o záruční vadu, hradí náklady spojené s reklamací kupující.

ALDA hotel equipment s.r.o.
Oskořínská 162
289 31 Chleby u Nymburka
Tel.: +420 325 531 625
e-mail: alda@alda.cz
www.alda.cz
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