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ZANIM UŻYJECIE ZAMRAŻARKI

Ostrzeżenia ogólne
OSTRZEŻENIE: Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych 
w obudowie urządzenia lub w zabudowie.
OSTRZEŻENIE: Nie należy stosować żadnych narzędzi 
mechanicznych ani środków w celu przyspieszenia procesu 
rozmrażania innych niż zalecane przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń elektrycznych 
wewnątrz komór do przechowywania żywności poza zalecanymi 
przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Należy uważać, aby nie uszkodzić układu 
czynnika chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstałego na 
skutek niestabilności urządzenia, należy je naprawiać zgodnie z 
instrukcją.
OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, należy unikać 
uwięzienia lub uszkodzenia przewodu.
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać rozgałęziaczy ani 
przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie używać adaptera wtyczki.

Symbol ISO 7010 W021
Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

• Jeżeli w urządzeniu jest zastosowany środek R600a jako 
czynnik chłodniczy, na etykiecie chłodnicy znajduje się 
odpowiednia informacja — należy zachować ostrożność 
podczas transportu i montażu, aby zapobiec zniszczeniu 
części chłodnicy. Środek R600a jest przyjaznym środowisku, 
naturalnym gazem, jednak jest on wybuchowy. W przypadku 
wycieku gazu spowodowanego uszkodzeniem elementów 
chłodnicy należy odsunąć chłodziarkę od źródeł ognia lub 
ciepła i przez kilka minut wywietrzyć pomieszczenie, w 
którym znajduje się urządzenie.

ROZDZIAŁ .1
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• Podczas przenoszenia i ustawiania chłodziarki należy 
uważać, aby nie uszkodzić układu gazowego chłodnicy.

• W urządzeniu nie należy przechowywać materiałów, takich 
jak aerozole z substancjami łatwopalnymi.

• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku 
domowego.

• Jeśli gniazdo elektryczne nie pasuje do wtyczki chłodziarki, 
musi ona zostać wymieniona przez producenta, pracownika 
serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu 
uniknięcia niebezpieczeństwa.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby 
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, 
postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie 
posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba 
że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła 
odpowiedniego instruktażu z zakresu obsługi urządzenia. 
Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

• Specjalna wtyczka z uziemieniem została połączona z 
przewodem zasilającym chłodziarki. Wtyczka ta powinna 
być używana z gniazdem elektrycznym z uziemieniem 16 
A. Jeśli w domu nie ma takiego gniazda, należy zlecić jego 
montaż autoryzowanemu elektrykowi.

• Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat 
wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach 
ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby 
nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, 
pod nadzorem innych osób oraz po instruktażu dotyczącym 
bezpiecznego użytkowania, pod warunkiem, że rozumieją 
niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowego 
użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 
Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być 
przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
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• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i 
rozładowywać urządzenia chłodnicze. Dzieci 
nie powinny czyścić urządzeń lub wykonywać 
konserwacji przewidzianej dla użytkownika, 
bardzo małe dzieci (poniżej 3. roku życia) w ogóle 
nie powinny korzystać z urządzeń, użytkowanie 
urządzeń przez małe dzieci (od 3 do 8 lat) jest 
bezpieczne tylko pod stałym nadzorem, starsze 
dzieci (w wieku od 8 do 14 lat) i osoby szczególnie 
wrażliwe mogą bezpiecznie korzystać z urządzeń 
pod właściwym nadzorem lub po tym, jak zostały 
zapoznane z instrukcją użytkowania urządzenia. 
Ludzie bardzo wrażliwi mogą bezpiecznie korzystać 
z urządzenia tylko pod stałym nadzorem.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać 
wymieniony przez producenta, pracownika serwisu, lub 
podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia 
niebezpieczeństwa.

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na 
wysokościach przekraczających 2000 m.n.p.m.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy 
przestrzegać poniższych instrukcji:

• Pozostawianie zbyt długo otwartych drzwi może spowodować 
znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

• Regularnie czyścić powierzchnie, które mogą wejść w 
kontakt z żywnością, oraz dostępne systemy odwadniające.

• Surowe mięso i ryby przechowywać w odpowiednich 
pojemnikach w lodówce, aby nie miały żadnego kontaktu z 
innymi produktami spożywczymi.

• Komory na mrożonki oznaczone dwiema gwiazdkami są 
odpowiednie do przechowywania zamrożonej żywności, 
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przechowywania lub robienia lodów i robienia kostek lodu.
• Komory oznaczone jedną lub trzema gwiazdkami nie nadają 
się do zamrażania świeżej żywności.

• Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy 
czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i 
pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w 
urządzeniu.

Dostępny jest dozownik wody
• Jeśli zbiorniki wody nie były używane przez 48 godzin, 
należy je wyczyścić; jeśli urządzenie nie pobierało wody z 
sieci przez 5 dni, należy przepłukać podłączenie do sieci 
wodociągowej.
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Usuwanie zużytego urządzenia
• Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu 
nie wolno usuwać razem ze zwykłymi odpadkami z gospodarstw domowych. 
Natomiast urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki 
odpadów, w którym sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie poddany 
recyklingowi. Recykling materiałów pomoże oszczędzić naturalne zasoby. 

Szczegółowe informacje dotyczące recykling opisywanego produktu można uzyskać od 
władz lokalnych, służby zbiórki odpadów z gospodarstw domowych lub u sprzedawcy 
urządzenia.

Należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania szczegółowych informacji 
na temat usuwania zużytego urządzenia zgodnie z normami WEEE dotyczącymi ponownego 
wykorzystania, przetworzenia i odzyskiwania surowców.
Uwagi:

• Przed przystąpieniem do instalacji i korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać 
się z niniejszą instrukcją obsługi.  Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia 
powstałe na skutek niewłaściwego wykorzystania urządzenia.

• Należy przestrzegać wszystkich wskazówek znajdujących się na urządzeniu i podanych 
w instrukcji obsługi oraz zachować niniejszą instrukcję na wypadek późniejszych 
wątpliwości.

• Opisywane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz powinno być 
wykorzystywane wyłącznie w gospodarstwach domowych i w określonych celach.  
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych lub wspólnego 
użytkowania. Takie zastosowania spowodują utratę ważności gwarancji urządzenia, a 
nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za powstałe straty. 

• Opisywane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nadaje się wyłącznie 
do chłodzenia i przechowywania artykułów spożywczych. Nie jest przeznaczone do 
zastosowań komercyjnych lub wspólnego użytkowania, ani do przechowywania innych 
substancji z wyjątkiem artykułów spożywczych. W przeciwnym wypadku nasza firma 
nie ponosi odpowiedzialności za powstałe straty.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
• W celu podłączenia zamrażarki do źródła zasilania nie wolno stosować przedłużacza.
• Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka może spowodować pożar 

lub porażenie prądem elektrycznym. Uszkodzony przewód zasilający lub 
wtyczka powinny zostać wymienione przez wykwalifikowany personel. 

• Nie wolno nadmiernie wyginać przewodu zasilającego.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno 
NIGDY siadać na szufladach albo zawieszać się na drzwiach.

• Nie wolno dotykać przewodu zasilającego/wtyczki mokrymi rękami, 
ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem.

• Nie wolno umieszczać szklanych butelek i puszek z napojami w 
zamrażarce. Butelki i puszki mogłyby eksplodować.

• Wytwarzając lód w zamrażarce, nie należy go dotykać, ponieważ lód 
może spowodować odmrożenia i skaleczenia.

• Nie umieszczaj w zamrażarce pojemników (szklanych butelek lub 
pojemników) zawierających płyny, a szczególnie płyny gazowane, 
które mogłyby spowodować pęknięcie pojemnika i wylanie się płynu 
podczas zamrażania.

• Butelki, które zawierają płyny o dużej zawartości alkoholu muszą być dobrze 
zamknięte i umieszczone w chłodziarce w pozycji pionowej.

• Nie używaj ostrych metalowych przedmiotów aby usunąć oblodzenie komory 
zamrażarki; przedmioty te mogłyby przekłuć obwody i w nieodwracalny sposób 
zniszczyć urządzenie. Korzystaj z  dołączonego plastykowego skrobaka.

• Nie wolno niczego wyjmować z zamrażarki wilgotnymi lub mokrymi rękami. Mogłoby to 
spowodować otarcie naskórka lub odmrożenia.

• Nie wolno ponownie zamrażać artykułów spożywczych, które zostały odmrożone.

Informacje dotyczące instalacji
Przed rozpakowaniem i ustawieniem zamrażarki należy poświęcić trochę czasu na 
zaznajomienie się z poniższymi wskazówkami.

• Przed ustawieniem zamrażarki należy upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń. 
Nie wolno instalować ani korzystać z uszkodzonej zamrażarki.

• Zamrażarkę należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i 
ustawić z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła, np. grzejnika.

• Urządzenie powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 50 cm od kuchenek, 
kuchenek gazowych i płyt grzejnych oraz przynajmniej 5 cm od piekarników 
elektrycznych.

• Nie wolno narażać zamrażarki na działanie wilgoci lub deszczu.
• Zamrażarkę należy ustawić przynajmniej 20 mm od innej zamrażarki.
• Wymagana wolna przestrzeń od góry i z tyłu zamrażarki wynosi 

przynajmniej 150 mm. Nie wolno ustawiać jakichkolwiek przedmiotów na 
górze zamrażarki.
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WYKORZYSTANIE ZAMRAŻARKI

ROZDZIAŁ .2
Panel sterowania zamrażarki

Przycisk ustawiania temperatury w komorach zamrażarki
Przycisk ten pozwala na ustawienie temperatury zamrażarki. Nacisnąć ten przycisk, aby 
ustawić wartości w komorach zamrażarki. Tego przycisku można również użyć do aktywacji 
trybu szybkiego zamrażania.

Lampka alarmu
W razie problemu z zamrażarką lampka alarmu będzie świecić na czerwono 

Przycisk ustawiania 
temperatury zamrażarki

Symbol trybu
szybkiego zamrażania

Lampka LED alarmu Wskaźnik 
temperatury

• Żeby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia, należy je ustawić poziomo w 
bezpiecznym miejscu. Regulowane nóżki służą do ustawienia zamrażarki w poziomie. 
Przed umieszczeniem artykułów spożywczych należy upewnić się, że urządzenie 
zostało ustawione poziomo.

• Przed skorzystaniem z urządzenia zalecamy przetarcie wszystkich półek i tac przy 
pomocy ściereczki namoczonej w ciepłej wodzie z dodatkiem sody oczyszczanej 
(łyżeczka). Po wyczyszczeniu należy spłukać zamrażarkę ciepłą wodą 
i osuszyć.

• Do instalacji należy wykorzystać plastikowe dystanse, które znajdują 
się z tyłu urządzenia. Należy obrócić o 90 stopni (jak pokazano na 
schemacie). W ten sposób skraplacz nie będzie dotykał ścianki.

• Zamrażarkę należy ustawić przy ścianie zachowując odległość nie 
większą niż 75 mm.

Przed przystąpieniem do korzystania z zamrażarki
• Przy pierwszym użyciu zamrażarki należy ustawić ją pionowo przynajmniej 

na 3 godziny przed podłączeniem do zasilania. W ten sposób zostanie 
zapewniona wydajna praca i ochrona sprężarki przed uszkodzeniem. 

• Przy pierwszym użyciu zamrażarki może być wyczuwalny delikatny 
zapach. To zupełnie normalne i po rozpoczęciu chłodzenia przez zamrażarkę zanika.
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Tryb szybkiego zamrażania
Kiedy z niego korzystać?

• Do zamrażania dużych ilości żywności.
• Do zamrażania dań typu fast food.
• Do szybkiego zamrażania żywności.
• Do przechowywania sezonowej żywności przez dłuższy czas.

Jak z niego korzystać?
• Naciskać przycisk ustawiania temperatury aż do włączenia lampki szybkiego 

zamrażania.
• W tym trybie lampka szybkiego zamrażania pozostaje włączona.
• Maksymalną ilość świeżej żywności (w kilogramach), jaką można zamrozić w ciągu 24 

godzin, podano na etykiecie urządzenia.
• Dla uzyskania optymalnej wydajności urządzenia przy maksymalnej efektywności 

zamrażania należy przełączyć urządzenie w tryb sf zamrażania na 3 godziny  przed  
włożeniem świeżej żywności do zamrażarki. 

W tym trybie:
Jeżeli przycisk ustawiania temperatury zostanie naciśnięty, tryb ten będzie anulowany, a 
ustawienie wróci do poziomu -16.

Ustawienia temperatury zamrażarki
• Początkowa temperatura na wyświetlaczu ustawień to -18°C.
• Nacisnąć raz przycisk ustawień zamrażarki.
• Po każdym naciśnięciu ustawienie temperatury będzie się zmniejszać (-16°C, -18°C, 

-20°C, ... szybkie zamrażanie)
• Naciskanie przycisku ustawień zamrażarki aż do wyświetlenia symbolu szybkiego 

zamrażania na wyświetlaczu ustawień zamrażarki i nie naciskanie żadnego przycisku 
przez kolejne 3 sekundy spowoduje, że lampka szybkiego zamrażania będzie migać.

• Kontynuowanie naciskania spowoduje powrót do ostatniej wartości.
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Ostrzeżenia dotyczące ustawień temperatury
• Temperatura otoczenia, temperatura świeżo umieszczonych w zamrażarce artykułów 

spożywczych oraz częstotliwość otwierania drzwi mają wpływ na temperaturę w 
komorze zamrażarki. Jeśli to konieczne, zmień ustawienie temperatury.

• Nie jest zalecana eksploatacja zamrażarki w otoczeniu chłodniejszym niż 10°C.
• Ustawienia termostatu należy dokonać biorąc pod uwagę częstość umieszczania 

świeżych artykułów spożywczych oraz otwierania i zamykania drzwi zamrażarki, ilość 
przechowywanych artykułów spożywczych w zamrażarce oraz warunki otoczenia, w 
których pracuje urządzenie.

• Przy pierwszym użyciu zamrażarki zalecana jest nieprzerwana praca urządzenia przez 
24 godziny, żeby zapewnić całkowite schłodzenie. W tym czasie nie należy otwierać 
drzwi zamrażarki, ani umieszczać wewnątrz artykułów spożywczych. 

• Zamrażarka posiada wbudowaną funkcję 5-minutowego opóźnienia, która zapobiega 
uszkodzeniu sprężarki. Po włączeniu zasilania zamrażarka rozpocznie normalną pracę 
po upływie 5 minut.

• Opisywana zamrażarka przeznaczona jest do pracy w przedziałach temperatur 
otoczenia określonych w standardach, zgodnie 
z kategorią klimatu podaną na tabliczce 
informacyjnej. Nie jest zalecana eksploatacja 
zamrażarki w środowisku, w którym przedziały 
temperatury otoczenia nie są określone w 
terminach wydajności chłodzenia.

• Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji 
w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 
43°C.

Klasa 
klimatyczna

Temperatura 
otoczenia oC

T Między 16 i 43 (°C)
ST Między 16 i 38 (°C)
N Między 16 i 32 (°C)

SN Między 10 i 32 (°C)

Wyposażenie dodatkowe
Tacka do lodu

• Napełnij tackę wodą i umieść w komorze zamrażarki.
• Gdy woda całkowicie zamarznie, wykręć tackę tak, jak pokazano na rysunku, aby 

wydobyć kostkę lodu.

Wygląd i opis wyposażenia dodatkowego zależy od modelu chłodziarki.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA 
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHROZDZIAŁ .3

• Wykorzystaj zamrażarkę do przechowywania zamrożonych artykułów spożywczych 
przez dłuższy czas oraz wytwarzania kostek lodu.

• Nie należy umieszczać świeżych i ciepłych produktów spożywczych obok zamrożonych, 
ponieważ mogłyby spowodować rozmrożenie zamrożonych produktów.

• Świeże artykuły spożywcze, przeznaczone do zamrożenia (np. mięso, ryby i mięso 
mielone), należy podzielić na mniejsze porcje przeznaczone do jednorazowego 
spożycia.

• Maksymalna pojemność: jeśli chcesz rozmieścić duże ilości produktów spożywczych, 
wykorzystując maksymalną pojemność netto, możesz wyjąć szuflady (z wyjątkiem 
dolnej). Produkty o pokaźnych rozmiarach można przechowywać bezpośrednio na 
półkach.

• Przechowywanie zamrożonych produktów: zawsze należy dokładnie przestrzegać 
wskazówek znajdujących się opakowaniach mrożonek. W przypadku braku informacji, 
nie wolno przechowywać artykułów spożywczych dłużej niż 3 miesiące od daty 
zakupienia.

• Kupując zamrożone produkty należy upewnić się, że zostały zamrożone w odpowiedniej 
temperaturze, a opakowanie nie jest naruszone.

• Zamrożone artykuły spożywcze należy przewozić w odpowiednich pojemnikach, żeby 
utrzymać jakość produktów, i umieścić w zamrażarce najszybciej jak to możliwe.

• Jeśli opakowanie zamrożonego produktu jest wilgotne lub nienormalnie spuchnięte, 
prawdopodobnie oznacza to, że produkt był poprzednio przechowywany w 
nieodpowiedniej temperaturze i zawartość opakowania uległa zepsuciu.

• Czas przechowywania zamrożonych artykułów spożywczych zależy od temperatury w 
pomieszczeniu, ustawienia termostatu, częstości otwierania drzwi, rodzaju produktu 
i długości czasu wymaganego do przeniesienia produktu ze sklepu do domu. Należy 
zawsze przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu i nigdy nie wolno 
przedłużać maksymalnego czasu przechowywania produktu.

• Mrożenie artykułów spożywczych: maksymalna ilość świeżych produktów (w kg), 
którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, znajduje się na etykiecie urządzenia. 
Żeby osiągnąć maksymalną wydajność mrożenia przy zachowaniu optymalnej 
wydajności urządzenia, ustaw pokrętło termostatu w położeniu „3” na 24 godziny przed 
umieszczeniem świeżych produktów w zamrażarce. Na ogól ustawienie termostatu w 
położeniu „3” należy używać przez 24 godziny po umieszczeniu świeżych produktów 
w zamrażarce. Po upływie 24 godzin ustaw ponownie termostat w żądanym położeniu.

• Uwaga: aby zaoszczędzić energię w przypadku mrożenia niewielkich ilości produktów 
spożywczych, ustaw ponownie termostat w żądanym położeniu.
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Ryby i mięso Przygotowanie
Okres 

przechowywania (w 
miesiącach)

Czas rozmrażania w 
temperaturze pokojowej 

(w godzinach)

steki wołowe
zapakowane do 
zamrożenia w 

odpowiednich porcjach
6–10 1–2

jagnięcina
zapakowane do 
zamrożenia w 

odpowiednich porcjach
6–8 1–2

pieczeń cielęca
zapakowane do 
zamrożenia w 

odpowiednich porcjach
6–10 1–2

pokrojona 
cielęcina w małych kawałkach 6–10 1–2

pokrojona 
baranina w kawałkach 4–8 2–3

mięso mielone
w wygodnych porcjach, 

zapakowane bez 
przyprawiania

1–3 2–3

podroby (w 
kawałkach) w kawałkach 1–3 1–2

kiełbasy/salami zapakowane, nawet jeśli 
są osłonkach 1–2 do rozmrożenia

kurczak i indyk
zapakowane do 
zamrożenia w 

odpowiednich porcjach
7–8 10–12

gęś/kaczka
zapakowane do 
zamrożenia w 

odpowiednich porcjach
4–8 10

jelenina, królik, 
dzik porcje po 2,5 kg bez kości 9–12 10–12

ryby 
słodkowodne 
(pstrąg, karp, 
szczupak, sum) wymyć i osuszyć po 

dokładnym wypatroszeniu 
i usunięciu łusek, jeśli 

potrzeba, odciąć ogon i 
głowę

2

do całkowitego rozmrożeniachude ryby 
(labraks, turbot, 
sola)

4–8

tłuste ryby 
(bonito, makrela, 
lufar, sardela)

2–4

skorupiaki oczyszczone i 
umieszczone w torebkach 4–6 do całkowitego rozmrożenia

kawior
w opakowaniu, wewnątrz 

aluminiowego lub 
plastikowego pojemnika

2–3 do całkowitego rozmrożenia

ślimaki

w posolonej wodzie, 
wewnątrz aluminiowego 

lub plastikowego 
pojemnika

3 do całkowitego rozmrożenia

Uwaga:mrożoną żywność po rozmrożeniu należy gotować tak jak świeże produkty. Jeśli nie 
zostanie ugotowana po rozmrożeniu, NIGDY nie wolno jej zamrażać ponownie.
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Warzywa i owoce Przygotowanie
Okres 

przechowywania (w 
miesiącach)

Czas rozmrażania w 
temperaturze pokojowej (w 

godzinach)

kalafior

usunąć liście, podzielić 
na różyczki i trzymać 
w wodzie z dodatkiem 

odrobiny cytryny

10–12 można używać w postaci 
zamrożonej

zielona 
fasolka, fasolka 
szparagowa

umyć i pokroić na małe 
kawałki 10–13 można używać w postaci 

zamrożonej

groszek wyłuskać i umyć 12 można używać w postaci 
zamrożonej

grzyby i szparagi umyć i pokroić na małe 
kawałki 6–9 można używać w postaci 

zamrożonej
kapusta umyta 6–8 2

bakłażan po umyciu pokroić na 
kawałki 2 cm 10–12 oddzielić krążki od siebie

kukurydza umyć i zapakować jako 
kolby lub ziarna 12 można używać w postaci 

zamrożonej

marchew umyć i pokroić na 
plasterki 12 można używać w postaci 

zamrożonej

papryka
usunąć łodygę, 

podzielić na połowy i 
usunąć ziarna

8–10 można używać w postaci 
zamrożonej

szpinak umyty 6–9 2

jabłka i gruszki pokroić, obierać ze 
skórki 8–10 (w zamrażalniku) 5

morele i 
brzoskwinie

podzielić na połowy i 
usunąć pestkę 4–6 (w zamrażalniku) 4

truskawki i maliny umyć i wyczyścić 8–12 2

gotowane owoce w pojemniku z 
dodatkiem 10% cukru 12 4

śliwki, czereśnie, 
wiśnie umyć i usunąć ogonki 8–12 5–7
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Nabiał i ciasta Przygotowanie
Okres 

przechowywania (w 
miesiącach)

Warunki przechowywania

zapakowane 
(homogenizowane) 
mleko

we własnym opakowaniu 2–3 tylko produkty 
homogenizowane

ser (oprócz twarogu) w plasterkach 6–8

Możliwe krótkoterminowe 
przechowywanie w 
oryginalnym opakowaniu. 
W przypadku 
długoterminowego 
przechowywania należy 
zawinąć w folię.

masło, margaryna we własnym opakowaniu 6

ja
jk

a*

białko jajka 10–12 30 g odpowiada 
jednemu żółtku.

roztrzepane jajko 
(kogiel-mogiel)

Dobrze roztrzepane, 
dodać szczyptę soli lub 
cukru, aby zapobiec 
nadmiernemu ścięciu.

10 50 g odpowiada 
jednemu żółtku.

w
 z

am
kn

ię
ty

m
 p

oj
em

ni
ku

żółtko jajka

Dobrze roztrzepane, 
dodać szczyptę soli lub 
cukru, aby zapobiec 
nadmiernemu ścięciu.

8–10 2 g odpowiada jednemu 
żółtku.

Okres przechowywania
(w miesiącach)

Czas rozmrażania 
w temperaturze 

pokojowej
(w godzinach)

Czas rozmrażania w 
piekarniku

(w minutach)

chleb 4–6 2–3 4–5 (220–225 °C)

herbatniki 3–6 1–1,5 5–8 (190–200 °C)

ciasto 1–3 2–3 5–10 (200–225 °C)

tarta 1–1,5 3–4 5–8 (190–200 °C)

ciasto filo 2–3 1–1,5 5–8 (190–200 °C)

pizza 2–3 2–4 15–20 (200 °C)

*Nie należy zamrażać w skorupce. Białko i żółtko należy zamrażać osobno lub dobrze roz-
trzepane.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJAROZDZIAŁ .4

• Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

• Chłodziarki nie należy czyścić przez polewanie wodą.
• Komorę chłodziarki należy czyścić okresowo przy użyciu sody 

oczyszczonej rozpuszczonej w letniej wodzie.

• Wewnętrzne i zewnętrzne części urządzenia można czyścić miękką 
szmatką lub gąbką nasączoną wodą z mydłem. 

• Poszczególne akcesoria należy czyścić wodą z mydłem. Nie 
należy ich myć w zmywarce.

• Nie należy używać środków ściernych, detergentów ani mydeł. Po 
wyczyszczeniu należy przepłukać urządzenie czystą wodą i dokładnie 
wysuszyć. Po ukończeniu czyszczenia można podłączyć wtyczkę do 
gniazdka suchą dłonią.

• Skraplacz należy czyścić szczotką lub miotłą przynajmniej dwa 
razy w roku, aby zapewnić oszczędność energii oraz wysoką 
sprawność chłodzenia.

Przystępując do czyszczenia upewnij się, że chłodziarka jest odłączona od zasilania.

Odszranianie zamrażarki
OSTRZEŻENIE: Do odszraniania nie wolno stosować ostrych metalowych narzędzi, jeżeli 
nie jest to zalecane przez producenta, ponieważ mogłyby dojść do uszkodzenia obiegu 
chłodzącego.
Po pewnym czasie na niektórych obszarach zamrażarki wytworzy się szron. Nagromadzony 
w zamrażarce szron należy okresowo usuwać (użyj plastikowej skrobaczki, jeśli jest 
dostępna).
Całkowite odszronienie jest konieczne w przypadku grubości warstwy szronu przekraczającej 
3-5 mm, aby utrzymać wydajność zamrażarki.

• Dzień przed odszranianiem należy ustawić pokrętło termostatu w położeniu „3”, aby 
całkowicie zamrozić przechowywane artykuły spożywcze. (Zalecenie)
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• Podczas odszraniania zamrożone potrawy należy owinąć kilkoma warstwami papieru 
i przechować w chłodnym miejscu. Nieunikniony wzrost temperatury skraca okres ich 
przechowywania. Należy pamiętać o wykorzystaniu tych produktów w stosunkowo 
krótkim okresie.

• Ustaw pokrętło termostatu w położeniu „•” i wyłącz urządzenie.
• Pozostaw otwarte drzwi, aby przyspieszyć odszranianie. Usuń rozmrożoną wodę z 

komory zamrażarki.
• Jeśli na spodzie zamrażarki wciąż pozostaje woda, możesz ją usunąć za pomocą gąbki.
• Wyczyść wnętrze ściereczką namoczoną 

w letniej wodzie z dodatkiem niewielkiej 
ilości detergentu. Do czyszczenia nie wolno 
stosować szorstkich produktów ani żrących 
środków czyszczących.

• Osusz wnętrze urządzenia, podłącz do 
zasilania i ustaw pokrętło termostatu w 
położeniu „5”. Po 2 - 3 godzinach ustaw 
ponownie termostat w żądanym położeniu.

DOSTAWA I ZMIANA MIEJSCA MONTAŻUROZDZIAŁ .5
Transport i zmiana miejsca montażu

• Oryginalne opakowanie i styropian transportowy można zachować na potrzeby 
późniejszego transportu (opcjonalnie).

• Chłodziarkę należy opakować grubą warstwą materiału transportowego i zabezpieczyć 
taśmą lub sznurkiem oraz postępować zgodnie z instrukcjami transportu umieszczonymi 
na opakowaniu.

• Zdjąć ruchome części (półki, akcesoria, pojemniki na 
warzywa itp.) lub przymocować je taśmą do chłodziarki 
w celu zabezpieczenia przed uderzeniami podczas 
transportu lub zmiany miejsca montażu.

Przestawienie drzwi
• Możliwość odwrócenia drzwi zależy od posiadanego modelu chłodziarko-zamrażarki.
• Nie jest to możliwe, jeśli uchwyty znajdują się z przodu urządzenia.
• Jeśli Twój model nie posiada uchwytów, możliwe jest odwrócenie drzwi, ale to zadanie 

należy powierzyć pracownikom autoryzowanego serwisu.
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Jeśli zamrażarka nie działa prawidłowo, mógł wystąpić niewielki problem. Dlatego przed 
wezwaniem serwisu należy sprawdzić następujące elementy, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. 
Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki urządzenia. 
Sprawdź, czy:

• zasilanie urządzenie nie zostało wyłączone,
• zasilanie nie zostało wyłączone głównym wyłącznikiem sieciowym,
• termostat nie został ustawiony w położeniu „•”,
• gniazdko elektryczne nie jest niesprawne. Aby to sprawdzić, podłącz inne sprawne 

urządzenie do tego samego gniazdka.
Postępowanie w przypadku obniżenia wydajności urządzenia.
Sprawdź, czy:

• urządzenie nie jest przeładowane,
• termostat został ustawiony w położeniu „1” (jeśli tak, ustaw pokrętło termostatu na 

odpowiedniej wartości) 
• drzwi są dokładnie zamknięte,
• na skraplaczu nie osiadł kurz,
• zachowany jest odpowiedni odstęp od tylnej i bocznych ścianek.

Postępowanie w przypadku głośnej pracy urządzenia.
Gaz chłodzący, który krąży w obiegu chłodzącym, może wydawać delikatny, bulgoczący dźwięk, 
nawet jeśli sprężarka nie jest uruchomiona. Nie martw się tym. Taka sytuacja nie odbiega od 
normy. Jeśli urządzenie wydaje inne dźwięki, sprawdź czy:

• urządzenie nie jest przeładowane,
• nic nie dotyka tylnej ściany,
• umieszczone w urządzeniu produkty nie wibrują.

Jeśli zamrażarka nie chłodzi dostatecznie:
Opisywana zamrażarka przeznaczona jest do pracy w przedziałach temperatur otoczenia 
określonych w standardach, zgodnie z kategorią klimatu podaną na tabliczce informacyjnej. 
Nie jest zalecana eksploatacja zamrażarki w przedziałach temperatur nieokreślonych w 
parametrach wydajności chłodzenia.
Zalecenia

• Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas (np. podczas letnich wakacji), 
odłącz je od zasilania lub ustaw pokrętło termostat w położeniu „•”, wyczyść wnętrze 
urządzenia i pozostaw otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni i nieprzyjemnych 
zapachów.

• Aby całkowicie zatrzymać pracę urządzenia, odłącz je od gniazdka elektrycznego (podczas 
czyszczenia lub w przypadku pozostawienia otwartych drzwi)

• Jeśli problem będzie się powtarzał po wykonaniu wszystkich powyższych instrukcji, należy 
skonsultować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

• Zakupione urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i może być używane 
wyłącznie w domach oraz do określonych celów.  Urządzenie nie jest przeznaczone 
do użytku komercyjnego ani publicznego. W przypadku użytkowania urządzenia 
niezgodnie z jego przeznaczeniem podkreślamy, że producent i dystrybutor nie ponoszą 
odpowiedzialności za naprawy i usterki występujące w okresie obowiązywania gwarancji.

• Okres eksploatacji urządzenia jest określony i zadeklarowany przez Departament 
Przemysłu. Trwałość części wymagana do prawidłowego działania urządzenia wynosi 10 
lat.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWROZDZIAŁ .6
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Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
1. Urządzenie należy umieścić w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w 

miejscu nienasłonecznionym, z dala od źródeł ciepła (kaloryfera, kuchenki gazowej itp.). 
W przeciwnym razie należy użyć płyty izolacyjnej.

2. Ciepłą żywność oraz napoje należy pozostawić do schłodzenia przed włożeniem ich do 
urządzenia.

3. Napoje i płyny oraz żywność w postaci półpłynnej należy przykryć przed umieszczeniem 
ich w urządzeniu. W przeciwnym razie wzrośnie poziom wilgotności w urządzeniu. To z 
kolei wydłuży czas pracy urządzenia. Przykrycie napojów i płynów pozwala zachować na 
dłużej ich zapach i smak.

4. Umieszczając żywność i napoje w urządzeniu, należy otwierać drzwi urządzenia na 
możliwie najkrótszy czas.

5. Należy pamiętać o zamykaniu komór o różnych temperaturach w urządzeniu (pojemnik 
na owoce i warzywa, komora chłodząca itp.).

6. Uszczelka w drzwiach urządzenia powinna być czysta i elastyczna. Zużyte uszczelki 
należy wymienić. 
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Zamieszczony w celach informacyjnych rysunek przedstawia różne części i elementy 
wyposażenia. Części mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia.

TWOJA ZAMRAŻARKAROZDZIAŁ .7

1. Plastikowa skrobaczka do lodu
2. Tacka do lodu
3. Pokrętło termostatu zamrażarki
4. Górna pokrywka rozdziału zamrażarka
5. Dolna pokrywka rozdziału zamrażarka
6. Szuflady zamrażarki
7. Regulowane nóżki

2

1
3

4

5

6

7
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PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČEČÁST -1.

Všeobecná upozornění
UPOZORNĚNÍ: Neblokujte ventilační otvory spotřebiče ani 
nábytku, ve kterém je spotřebič případně umístěn.
UPOZORNĚNÍ: Pro urychlení rozmrazení nepoužívejte 
mechanická zařízení ani jiné prostředky, které nebyly doporučeny 
výrobcem.
UPOZORNĚNÍ:Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné 
elektrospotřebiče, které nebyly doporučeny výrobcem.
UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, abyste nepoškodili.
UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostních důvodů musí být spotřebič 
nainstalován podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že během instalace spotřebiče 
nedošlo k přiskřípnutí nebo poškození napájecího kabelu.
VAROVÁNÍ: V blízkosti zadní části spotřebiče se nesmí 
nacházet vícenásobné zásuvky ani přenosné napájecí zdroje.

Symbol ISO 7010 W021
Varování: Riziko požáru / hořlavých materiálů
• Pokud Vaše chladnička používá R600a jako chladicí 

médium - tato informace je uvedena na výrobním štítku 
spotřebiče - postupujte při přesunu chladničky a její instalaci 
zvláště opatrně, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu. I 
když je R600a přirozený plyn přátelský k životnímu prostředí, 
je výbušný. Pokud dojde k úniku chladiva způsobeném 
poškozením chladicího okruhu, umístěte spotřebič mimo 
dosah otevřeného plamene nebo zdrojů tepla a na několik 
minut vyvětrejte místnost, ve které byl spotřebič umístěn.

• Dbejte na to, abyste při přemísťování a instalaci chladničky 
nepoškodili chladicí okruh.

• Neskladujte v tomto spotřebiči výbušné látky, jako jsou 
například aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.
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• Spotřebič je určen použití v domácnosti.
• Pokud zásuvka nevyhovuje zástrčce chladničky, musí být 

z bezpečnostních důvodů vyměněna výrobcem, servisním 
technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

• Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze 
tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby 
nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným 
používáním spotřebiče a chápou rizika s tím spojená. Děti 
si se spotřebičem nesmí hrát. Děti smí provádět čištění 
a uživatelskou údržbu spotřebiče pouze pod dohledem 
odpovědné osoby.

• Napájecí kabel Vaší chladničky byl vybaven speciálně 
uzemněnou zástrčkou. Tato zástrčka by měla být používána 
spolu se speciálně uzemněnou 16ampérovou zásuvkou. 
Pokud se takováto zásuvka ve Vašem domě nenachází, 
nechte si ji prosím nainstalovat kvalifikovanou osobou.

• Tento spotřebič mohou používat dětistarší 8 let a osoby 
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem 
odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny s bezpečným 
a správným používáním spotřebiče a chápou případná rizika 
s tím spojená. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti 
nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dohledu 
odpovědné osoby.

• Děti ve věku od 3 do 8 let smí nakládat a vykládat chladicí 
spotřebiče. Děti nemají provádět údržbu nebo čištění 
spotřebiče, velmi malé děti (0 – 3 let) nemají používat 
spotřebič, malé děti (3 – 8 let) nemají používat spotřebič, 
pokud jsou bez stálého dozoru, starší děti (8 – 14 let) a 
lidé s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi 
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mohou používat spotřebiče bezpečně, pokud jsou pod 
dozorem nebo byli o bezpečném použití spotřebiče náležitě 
instruováni. Lidé s velice omezenými schopnostmi nemají 
používat spotřebič, dokud nejsou pod stálým dozorem.

• Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů 
vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo jiná podobně 
kvalifikovaná osoba.

Aby nedošlo ke kontaminaci jídla, dodržujte prosím 
následující pokyny:

• Ponechání dvířek v otevřeném stavu po dlouhou dobu může 
způsobit výrazný narůst teploty uvnitř oddělení spotřebiče.

• Pravidelně očišťujte povrchy, které přichází do kontaktu s 
jídlem, a také přístupné odtokové systémy.

• Syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve vhodných 
kontejnerech, aby nedocházelo k jejich kontaktu s jinými 
potravinami nebo ukápnutí na ně.

• Oddělení pro mražené potraviny označená dvěma hvězdičkami 
jsou vhodná pro uchovávání předem zmražených potravin, 
uchovávání nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.

• Oddělení označená jednou, dvěma nebo třemi hvězdičkami 
nejsou vhodná pro zmrazení čerstvého jídla.

• Pokud chladicí zařízení je ponecháno prázdné po dlouhou 
dobu, je nutné ho vypnout, rozmrazit, očistit, osušit a 
ponechat dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě plísní 
uvnitř spotřebiče.

Dávkovač vody je k dispozici
• Očistěte nádrže na vodu, pokud nebyly použity během 48 

h; pokud voda nebyla odčerpána ze systému během 5 dní, 
propláchněte vodovodní systém připojený k přívodu vody.

• Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských výškách 
nad 2000 m.
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Staré a nefunkční chladničky
• Má-li vaše stará chladnička zámek, odstraňte ho před likvidací nebo´t děti se do něj 

mohou zachytit a může dojít k nehodě.
• Staré chladničky a mrazničky obsahují izolační materiál a chladivo s CFC. Proto dejte 

pozor, abyste při likvidaci starých chladniček nepoškodili životní prostředí a dodrželi 
lokální směrnice.

Informace o likvidaci WEEE pro opakované použití, recyklaci a obnovu získáte od místních 
úřadů.

Poznámky:
• Před instalací a použitím vašeho spotřebiče si pečlivě přečtěte návod s pokyny.  
Nezodpovídáme za škody způsobené špatným použitím.
• Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu k použití a tento návod 

uchovejte na bezpečném místě, abyste mohli vyřešit problémy, k nimž může dojít v 
budoucnosti.         

• Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech a lze ho použít pouze doma a 
pro specifikované účely.  Nehodí se pro komerční nebo obecné použití. Takové použití 
způsobí, že záruka spotřebiče bude zrušena a naše společnost nebude zodpovídat za 
vzniklé ztráty. 

• Tento spotřebič je vyrobený k použití v domácnostech a musí být použit pouze pro 
chlazení/skladování potravin. Není vhodný pro komerční nebo společné používání a/
nebo pro skladování jiných látek než potravin. Naše společnost neodpovídá za ztráty k 
nimž dojde v opačném případě.

Bezpečnostní varování
• Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
• Nezapojujte do poškozených, opotřebovaných nebo starých zástrček.
• Netahejte, nelámejte ani nepoškozujte kabel.

• Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými osobami, nedovolte dětem, aby si se 
spotřebičem hrály, ani jim nedovolte, aby se zavěšovaly na dveře.

• Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku mokrýma rukama, mohlo by dojít k 
úrazu elektrickým proudem!

• Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo plechovky. Láhve 
nebo plechovky mohou explodovat.

• Z důvodu zajištění své bezpečnosti nevkládejte do chladničky hořlavé 
nebo výbušné materiály. Alkoholické nápoje vkládejte do chladničky 
vertikálně a to tak, že lahve pevně utáhněte.

• Při vybírání ledu z mrazničky se ho nedotkněte, neboť může způsobit 
omrzliny a/nebo řezné rány.
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• Nedotýkejte se zmraženého zboží mokrýma rukama. Zmrzlinu a ledové 
kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete z mrazničky!

• Znovu nezmrazujte zboží, které se rozpustilo. To může způsobit zdravotní 
problémy, např. otravu jídlem.

• Kryt ani horní část chladničky nezakrývejte pokrývkou. To ovlivní výkon vaší 
chladničky.

• Upevněte příslušenství v chladničce během přepravy tak, aby se předešlo 
poškození příslušenství.

Instalace a obsluha vaší chladničky
Než začnete chladničku používat, musíte věnovat pozornost následujícím bodům:

• Provozní napětí vaší chladničky je 220-240 V při 50Hz.
• Neneseme zodpovědnost za škodu, k níž může dojít z důvodu neuzemněného použití.
• Chladničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu světlu.
• Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby, plynové trouby nebo hořáků a musí 

být minimálně 5 cm od elektrické trouby.
• Vaše chladnička nesmí být používána venku nebo ponechána na dešti.
• Když je vaše chladnička umístěna blízko mrazáku, musí být mezi nimi 

vzdálenost minimálně 2 cm, aby se předešlo vzniku vlhkosti na vnějším 
povrchu.

• Na chladničku neumisťujte nic a umístěte ji na vhodné místo tak, aby nad 
horní částí zůstalo minimálně 15 cm.

• Nastavitelné přední nožky je nutno nastavit do vhodné výšky, aby mraznička 
mohla fungovat stabilně a správně. Nožičky můžete nastavit otáčením 
ve směru hodinových ručiček (nebo opačným směrem). To musí být provedeno před 
vložením potravin do chladničky.

• Než začnete mrazničku používat, otřete všechny vnitřní povrchy a 
zásuvky hadříkem ponořeným do teplé vody s lžičkou jedlé sody 
a potom opláchněte čistou vodou a osušte. Po očištění vraťte zpět 
všechny díly.

• Nainstalujte plastovou rozpěrku (část s černými lopatkami vzadu) 
otočením o 90° jak je zobrazeno na obrázku, abyste předešli dotýkání 
kondenzátoru stěny.

• Chladničku je třeba umístit tak, aby volný prostor nepřekračoval 75 mm.

Než začnete chladničku používat
• Při prvním spuštění nebo po přepravě nechte mrazničku stát 3 hodiny, 

ještě než ji zapojíte.  Jinak by mohlo dojít k poškození kompresoru.
• Vaše chladnička může při prvním spuštění zapáchat; zápach zmizí jakmile 

se spustí chlazení.
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Tlačítko nastavení teploty v mrazničce
Toto tlačítko umožní provést nastavení teploty v mrazničce. Stiskněte toto tlačítko a nastavte 
hodnoty teploty v mrazničce. Toto tlačítko použijte také k aktivaci režimu SF.
Kontrolka alarmu
V případě problémů s chladničkou se rozsvítí červená kontrolka alarmu. 
Režim super mrazení

Kdy ho lze použít?
• Při zmrazení velkého množství jídla.
• Při rychlém zmrazení jídla.
• Při rychlém zmrazení potravin.
• Při dlouhodobém skladování sezónních potravin.

Jak ho používat?
• Stiskněte tlačítko nastavení teploty, dokud se nerozsvítí kontrolka super mrazení.
• Během tohoto režimu se rozsvítí kontrolka super mrazení.
• Maximální množství čerstvých potravin (v kg), které lze zmrazit během 24 hodin, je 

uvedeno na štítku spotřebiče.
• Abyste dosáhli optimálního výkonu spotřebiče při maximální kapacitě mrazničky, nastavte 

spotřebič na spuštění režimu SF 3 hodiny před vložením potravin do mrazničky.

Během tohoto režimu:
• Pokud stisknete tlačítko nastavení teploty, režim se zruší a nastavení se obnoví od -16.

Poznámka: Režim "Super mrazení" se automaticky zruší po 30 hodinách, nebo jakmile 
teplota v mrazničce klesne pod -32C.
Nastavení teploty mrazničky

ČÁST -2. INFORMACE O POUŽITÍ

Ovládací panel

Tlačítko nastavení 
teploty v mrazničce

Symbol režimu super 
mrazení

budík kontrolka led
Kontrolka nastavené 
teploty v mrazničce
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• Původní teplota na displeji je -18°C.
• Tlačítko mrazničky stiskněte jednou.
• Při každém stisknutí tlačítka se teplota sníží. (-16°C, -18°C, -20°C,… super mrazení)
• Pokud stisknete tlačítko nastavení mrazničky, dokud se na displeji zobrazí symbol 

mrazničky
a během následujících 3 sekund nestisknete žádné jiné tlačítko,
rozbliká se Super mrazení.

• Pokud budete tlačítko dál držet, restartuje se na poslední hodnotu.

Upozornění týkající se nastavení teploty
• Vaše nastavení teploty se nesmaže dojde-li k výpadku napájení.
• Než dokončíte nastavení, nepřecházejte k jinému nastavení.
• Nastavení teploty musí být provedeno v souladu s frekvencí otevírání dveří a množstvím 

potravin uložených v mrazničce.
• Vaše mraznička musí být provozována 24 hodin v dané okolní teplotě bez přerušení, aby 

došlo k naprostému vychlazení.
• Dveře mrazničky neotevírejte často a v tuto dobu do ní nevkládejte příliš velké množství 

potravin.
• Funkce 5 minutové prodlevy slouží k tomu, aby se předešlo poškození kompresoru 

mrazničky, když odpojíte zástrčku a potom ji znovu zapojíte, nebo když dojde k výpadku 
napájení. Vaše mraznička začne fungovat normálně po 5 minutách.

• Vaše mraznička je navržena tak, aby pracovala v intervalech uvedených ve standardech, 
v souladu s třídou uvedenou na informačním štítku. Nedoporučujeme spuštění vaší 
chladničky mimo uvedené limity, aby bylo možné dosáhnout efektivního chlazení.

• Tento spotřebič je navržen k použití při okolní teplotě v rozmezí 10°C - 43°C.

Climate class Ambient Temperature (oC)
T Between 16 and 43 oC

ST Between 16 and 38 oC
N Between 16 and 32 oC

SN Between 10 and 32 oC
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Forma na led
• Naplňte formu na led vodou a vložte do mrazicího prostoru.
• Po úplném zmražení vody můžete formu otočit - viz níže - a vyklepnout ledové kostky.

• Mraznička se používá k dlouhodobému skladování potravin a výrobě ledových kostek.
• Nevkládejte čerstvé či teplé potraviny ke zmrazení do přihrádek ve dveřích mrazničky. 

Používejte pouze ke skladování zmrazených potravin.
• Čerstvé a teplé potraviny nevkládejte do blízkosti zmražených jídel, neboť by mohlo dojít 

k rozmrazení potravin.
• Během mražení potravin (tj. maso, ryby a mleté maso) je třeba je rozdělit na části, abyste 

je mohly použít najednou.
• Ukládání mražených potravin; vždy dodržujte pokyny na obalech mražených potravin, 

pokud žádné informace uvedeny nejsou, neskladujte potraviny déle než 3 měsíce od 
data zakoupení.

• Když kupujete mražené potraviny, ověřte, zda byly zmraženy na vhodnou teplotu a že 
je obal neporušený.

• Zmražené potraviny musí být přepravovány v příslušných nádobách, kde se zachová 
kvalita potravin a musí být vráceny do mrazničky, co nejdříve to bude možné.

• Vykazuje-li obal známky vlhkosti nebo přílišného nabobtnání, je pravděpodobné, že byl 
skladován při nevhodné teplotě a jeho obsah byl poškozen.

• Životnost zmražených potravin závisí na teplotě v místnosti, nastavení termostatu, 
tom, jak často se otevírají dveře, typu potravin a délce času nutného pro přepravu 
produktu z obchodu domů. Vždy dodržujte pokyny na obalu a nikdy nepřekračujte 
maximální uvedenou délku uskladnění.

• Během zmrazování; Maximální množství čerstvých potravin (v kg ), které lze zmrazit 
během 24 hodin, je uvedeno na štítku spotřebiče.

Příslušenství

Obrázky příslušenství spolu s popiskami se mohou lišit v závislosti na modelu 
Vašeho spotřebiče.

ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČIČÁST -3.
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• Pro optimální výkon spotřebiče a dosažení maximální kapacity mrazení stiskněte po 
vložení čerstvých potravin do mrazničky tlačítko SF. Když režim SF skončí, mraznička 
bude fungovat podle poslední nastavené hodnoty.

Pozor; Abyste šetřili energii při mražení malého množství potravin, resetujte termostat do 
požadované polohy. (Doporučení)

• Než začnete chladničku čistit, zkontrolujte, zda je odpojená.

• Chladničku nečistěte tekoucí vodou.

• Vnitřní část můžete otřít měkkým hadříkem a houbičkou namočenou do 
teplé vody s čisticím prostředkem. 

• Vyjměte jednotlivé části a omyjte je vodou s čistícím 
prostředkem. Nemyjte v myčce.

• K čištění nikdy nepoužívejte hořlavé, výbušné nebo korozivní materiály, 
např. ředidlo, benzín, kyselinu.

• Kondenzátor musíte jednou ročně očistit kartáčem, abyste tak 
zajistili úsporu energie a zvýšili produktivitu.

Ujistěte se, zda je vaše chladnička během čištění odpojená.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBAČÁST -4.
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Odmražování
Proces odmrazováni mrazničky

• Uvnitř mrazničky se nahromadí malé množství námrazy v závislosti na délce doby, 
kdy jsou dvířka otevřená nebo kolik vlhkosti vnikne dovnitř. Je nutné zajistit, aby se 
led nikdy netvořil na místech, kde by narušoval těsnění na dveřích. Mohlo by dojít k 
průniku vzduchu do prostoru a následnému neustálému chodu kompresoru. Tenká 
vrstva ledu je poměrně měkká a lze ji odstranit kartáčem nebo plastovou škrabkou. 
Nepoužívejte kovové nebo ostré škrabky, mechanická zařízení ani jiné prostředky na 
urychlení procesu odmražování. Odstraňte veškerou uvolněnou námrazu ze stěn krytu. 
Pro odstranění tenké námrazy není nutno spotřebič vypínat.

• Pro odstranění těžkých vrstev ledu odpojte zařízení od napájení a vyprázdněte obsah 
do kartonových krabic a zabalte do silných přikrývek nebo vrstev papíru, aby zůstaly v 
chladu. Odmražování bude nejúčinnější, pokud je provádíte, když je mraznička téměř 
prázdná, je nutno je provést co nejrychleji, aby nedošlo k nežádoucímu nárůstu teploty 
obsahu.

• Nepoužívejte kovové nebo ostré škrabky, mechanická zařízení ani jiné prostředky na 
urychlení procesu odmrazováni. Zvýšení teploty balíků mražených potravin během 
odmražování zkrátí dobu skladovatelnosti. Za předpokladu, že obsah je řádně zabalen 
a umístěn do chladné oblasti, měl 
by vydržet několik hodin.

• Vnitřní část vysušte houbičkou 
nebo čistým hadříkem.

• Chcete-li odmrazováni urychlit, 
umístěte do prostoru mrazničky 
jednu či více nádob s vodou.

• Před vrácením do mrazničky 
zkontrolujte obsah, a pokud některá balení rozmrzla, je nutno je zkonzumovat do 24 
hodin nebo uvařit a znovu zmrazit.

• Po odmražení vyčistěte vnitřek roztokem teplé vody s trochou sody bikarbony a pak 
důkladně vysušte. Veškeré odnímatelné části umyjte stejně a znovu namontujte. Znovu 
zapojte spotřebič k napájení a nechte 2 až 3 hodiny na nastavení č. 24 , než vrátíte 
potraviny zpět do mrazničky.

• Pro přemístění je třeba uchovat původní balení a pěnu (volitelné).
• Chladničku musíte upevnit v obalu, pomocí pásů nebo silných kabelů a postupovat dle 

pokynů pro přepravu, které jsou na obalu.
• Vyjměte pohyblivé části (poličky, příslušenství, přihrádky na zeleninu, atd.) nebo je 

připevněte do chladničky pomocí pásů, aby během 
přemisťování a přepravy nedošlo k nárazům.

Chladničku převážejte kolmo.

PŘEPRAVA A ZMĚNA MÍSTA INSTALACEČÁST -5.
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Přemístění dveří
• Jsou-li madla vaší chladničky instalovaná z přední části dveří, nelze změnit směr 

otevírání dveří chladničky. 
• Směr otevírání dveří lze změnit u modelů bez madel.
• Má-li být směr otevírání vaší mrazničky změněn, musíte kontaktovat nejbližší autorizované 

servisní centrum a požádat o provedení změny otevírání.

Pokud vaše mraznička nefunguje správně, může to být drobný problém, proto než zavoláte 
elektrikáře, zkontrolujte následující, ušetříte tak čas i peníze. 

Co dělat, když váš přístroj nefunguje; 

Zkontrolujte, zda;
• Napájení nefunguje, 
• Hlavní domácí vypínač je odpojený,
• Zásuvka je dostatečná. To ověříte tak, že do stejné zásuvky zapojíte jiný spotřebič, o 

kterém víte, že funguje.

Co dělat, pokud spotřebič funguje slabě;

Zkontrolujte, zda;
• Spotřebič jste nepřetížili,
• Teplota v mrazničce je nastavená na -16.
• Dveře jsou dokonale zavřené,
• Na kondenzátoru není prach,
• Vzadu a po stranách je dostatek místa.

Pokud slyšíte hluk;
Chladicí plyn, který cirkuluje v chladicím okruhu, může vydávat slabý hluk (bublavý zvuk), i 
když kompresor není v provozu. Nemějte obavy, to je docela normální. Pokud se tyto zvuky 
liší, zkontrolujte, zda;

• Spotřebič je správně vyrovnaný
• Nic se spotřebiče nedotýká zezadu.
• Věci na spotřebiči se chvějí.

Doporučení
• Abyste spotřebič zcela zastavili, odpojte ho ze sítě (při čistění a když jsou dveře otevřené).

NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVISČÁST -6.
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1. Spotřebič nainstalujte do dobře větrané místnosti, ale ne na přímé sluneční světlo ani do 
blízkosti zdroje tepla (radiátor, sporák, atd.). Jinak použijte izolační desku.

2. Horké potraviny a nápoje nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
3. Nápoje musí být při vložení zakryté. V opačném případě se zvýší vlhkost ve spotřebiči. A 

vše bude trvat déle. Zakrytí nápojů rovněž pomáhá zachovat chuť a vůni.
4. Při vložení potravin a nápojů otevřete dveře spotřebiče na co nejkratší dobu.
5. Kryty prostorů různých teplot ve spotřebiči ponechte uzavřené (crisper, chiller, atd.).
6. Těsnění dveří musí být čisté a tvárné. Opotřebované těsnění vyměňte. 
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Tato prezentace slouží pouze pro informaci o částech zařízení.
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.

1. Plastová škrabka
2. Zásobník na led
3. Ovládací panel mrazničky
4. Horní kryt mrazničky
5. Spodní kryt mrazničky
6. Zásuvky prostoru mrazničky
7. Vyrovnávací nožka

ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍČÁST -6.
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Загальні попередження
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Слідкуйте за тим, щоб у вентиляційних 
отворах корпусу та внутрішній конструкції не було сторонніх 
предметів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не застосовуйте механічні пристрої та інші 
засоби для прискорення процесу розморожування окрім тих, які 
рекомендує виробник.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте електричні прилади у 
відсіках для зберігання харчових продуктів, окрім рекомендованих 
виробником пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте пошкодження холодильного 
контуру.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути небезпеки через нестійкість 
пристрою, він має бути встановлений у відповідності з 
інструкціями.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Розміщуючи прилад, не допускайте 
защемлення або пошкодження шнуру живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не розташовуйте багатомісні розетки або 

переносні джерела живлення з заднього боку приладу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не користуйтеся перехідниками.
Символ ISO 7010 W021

Попередження: Ризик пожежі / легкозаймисті матеріали
• Якщо у приладі використовується холодильний агент R600a 

(це можна дізнатися з інформації на етикетці на холодильнику), 
необхідно дотримуватися обережності під час транспортування 
та монтажу, щоб уникнути пошкодження деталей приладу, 
що містять холодильний агент. Хоча R600a є екологічно 
безпечним природним газом, він є вибухонебезпечним, і в разі 
його витікання через пошкодження деталей холодильного 
контуру слід не допускати використання відкритого полум’я 
або джерел тепла поблизу холодильника та провітрити 
приміщення, в якому розташовано прилад, протягом кількох 
хвилин.

• Під час перенесення та розташування холодильника необхідно 
слідкувати за тим, щоб не пошкодити холодильний контур.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМЧАСТИНА - 1.
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• Не зберігайте в цьому пристрої вибухові речовини, такі як 
аерозольні балони з горючим паливом.

•  Цей прилад призначений для використання в домашніх.
• Якщо штепсель холодильника не підходить до розетки, його 

повинен замінити виробник, його агент з обслуговування або 
спеціаліст аналогічної кваліфікації, щоб уникнути небезпеки.

• Цей прилад не призначено для використання людьми 
(включаючи дітей) із обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими здібностями, а також тими, які мають недостатній 
досвід та знання, окрім тих випадків, коли вони користуються 
приладом під наглядом або керівництвом особи, яка відповідає 
за їхню безпеку.

• Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом. До шнура 
живлення цього холодильника був приєднаний спеціальний 
штепсель із заземленням. Цей штепсель можна вмикати 
лише у заземлену розетку, обладнану плавким запобіжником 
щонайменше на 16 амперів.

• Якщо у вашому будинку немає такої розетки, зверніться 
до уповноваженого електрика для встановлення такої. 
Цей прилад можуть використовувати діти старші 8 років та 
особи зі зниженими фізичними, сенсорними та ментальними 
можливостями або котрим бракує досвіду та знань, якщо їм 
забезпечено нагляд та інструкції щодо безпечного користування 
приладом і якщо вони розуміють можливу небезпеку.  Діти не 
повинні бавитися з приладом. Чищення та обслуговування не 
повинні робити діти без нагляду.

• Дітям від 3 до 8 років дозволяється завантажувати та 
розвантажувати холодильник. Не передбачено виконання 
дітьми будь-яких операцій з очистки або обслуговування 
приладу, не передбачено використання приладу дітьми у 
ранньому віці (від 0 до 3 років), діти молодшого віку (від 3 
до 8 років) можуть користуватися приладом під постійним 
наглядом дорослих, діти старшого віку (від 8 до 14 років), 
а також люди з фізичними вадами можуть безпечно 
користуватись пристроєм під належним доглядом або після 
детальних роз'яснень щодо умов користування приладом. 
Не передбачено використання приладу людьми з важкими 
фізичними вадами без постійного нагляду.

• Якщо шнур живлення пошкоджений, то, щоб запобігти враженню 
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електричним струмом, його повинен замінити виробник, його 
технічний представник або спеціаліст аналогічної кваліфікації.

• Цей прилад не призначено для використання на висоті понад 
2000 м над рівнем моря.

Щоб уникнути забруднення їжі дотримуйтесь наступних 
інструкцій:

• Відкривання дверей упродовж тривалого проміжку часу може 
призвести до суттєвого підвищення температури у відділеннях 
приладу.

• Виконуйте регулярну очистку поверхонь, що вступають у 
контакт з їжею, а також доступних для очищення систем зливу.

• Зберігайте сире м'ясо або рибу у спеціальних контейнерах 
холодильника, щоб запобігти їх контакту або потрапляння 
крапель на інші продукти.

• Морозильні камери, позначені двома зірочками призначені 
для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання 
або виготовлення морозива чи кубиків льоду.

• Морозильні камери, позначені однією, двома або трьома 
зірочками не призначені для заморожування свіжих продуктів.

• У разі, якщо холодильник лишається пустим на протязі 
тривалого часу, розморозьте, помийте та висушіть прилад і 
лишіть двері відчиненими, щоб запобігти утворенню плісняви 
всередині приладу.

Прилад комплектується диспенсером для води
• Почистіть баки для води, якщо вони не використовувались 

впродовж 48 годин, прополощіть систему подачі води у разі 
відсутності води у системі більше 5 днів.
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Старі та несправні холодильники
• Якщо у вашому старому холодильнику є замок, зламайте або зніміть його перед 

його утилізацією для того, щоб запобігти замиканню дітей всередині холодильника, 
що може привести до нещасного випадку.

• Старі холодильники і морозильні камери містять ізоляційні матеріали та холодоагент 
з хлорфторвуглецем. Тому викидаючи старий холодильник намагайтеся не завдати 
шкоди довкіллю.

Зверніться до муніципальної влади стосовно виконання Директиви ЄС про 
відходи електричного та електронного устаткування, з метою повторного 
використання, переробки та відновлення.

Примітки:
• Уважно прочитайте даний посібник з експлуатації перед встановленням та 

використанням холодильника.  Ми не несемо відповідальності за шкоду, яка була 
завдана внаслідок неправильного використання приладу.

• Дотримуйтесь усіх інструкцій стосовно приладу та інструкцій, які містяться в 
посібнику з експлуатації. Зберігайте цей посібник у безпечному місці, щоб 
вирішувати проблеми, які можуть виникнути в майбутньому.         

• Цей прилад призначений для використання у житлових будинках, його можна 
використовувати тільки в домашніх умовах та для зазначених цілей.  Він не 
підходить для комерційного або загального користування. Таке використання 
може призвести до скасування гарантії приладу, і наша компанія не буде нести 
відповідальність за можливі збитки. 

• Даний прилад призначений для використання у приміщенні та підходить тільки 
для охолодження/зберігання продуктів. Він не підходить для комерційного чи 
загального користування та/або для зберігання будь-яких речовин, окрім продуктів 
харчування. В іншому випадку наша компанія не несе відповідальності за можливі 
збитки.

Попередження щодо безпечного використання
• Не використовуйте трійники або подовжувачі.
• Не підключайте пошкоджені, розірвані або старі шнури.
• Не тягніть, не перекручуйте та не згинайте шнур.

• Цей прилад зроблений для використання дорослими. Ні в якому разі 
не дозволяйте дітям гратися із приладом або виснути на дверцятах.

• Для запобігання ураження електричним струмом не вставляйте 
штепсель до розетки та не виймайте його вологими руками!

• Не кладіть скляні пляшки або банки з напоями у морозильну камеру. Пляшки або 
банки можуть луснути.
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• Для вашої безпеки не розміщуйте вибухові або займисті матеріали 
у холодильнику. Пляшки з великим вмістом алкоголю повинні бути 
добре закриті і поміщені в холодильний відсік у вертикальному 
положенні.

• Коли дістаєте лід з морозильної камери, не торкайтеся до нього — лід 
може спричинити обмороження та/або порізи шкіри.

• Не торкайтеся заморожених продуктів вологими руками! Не вживайте в 
їжу морозиво та кубики льоду, щойно вийняті з морозильної камери!

• Після розморожування не заморожуйте продукти повторно. Це може стати причиною 
проблем зі здоров'ям, наприклад, харчового отруєння.

• Не накривайте тканиною корпус або верхню частину холодильника. Це впливає на 
ефективність роботи холодильника.

• Закріпіть приналежності в холодильнику під час його транспортування, щоб 
запобігти їх пошкодженню.

Установка та експлуатація холодильника
Перед використанням холодильника слід звернути увагу на викладену нижче інформацію:

• Робоча напруга холодильника становить 220–240 В, 50 Гц.
• Електричний шнур приладу має вилку із контактом заземлення. Ця вилка повинна 

використовуватися із заземленою розеткою на 16 ампер. Якщо у вас немає розетки, 
яка б відповідала цим вимогам, зверніться до кваліфікованого електрика і встановіть 
таку розетку. 

• Наша компанія не несе відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 
установлення холодильника без заземлення.

• Помістіть холодильник у відповідному місці, де на нього не будуть падати прямі сонячні 
промені.

• Холодильник повинен знаходитися на відстані мінімум 50 см від джерел 
тепла, таких, як газові печі, плити та радіатори й на відстані мінімум 5 см 
від електричних печей.

• Холодильник ніколи не повинен використовуватися на відкритому повітрі і 
не повинен залишатися під дощем.

• Якщо холодильник розташовується поруч із камерою глибокого 
заморожування, між ними необхідно залишити відстань мінімум 2 см для 
запобігання конденсації вологи на зовнішній поверхні.

• Не кладіть нічого на холодильник і розташовуйте холодильник у місці, де зверху був би 
забезпечений вільний простір мінімум 15 см.

• Для забезпечення стабільної роботи і відсутності вібрації, необхідно встановити передні 
регульовані опори на потрібну висоту і взаємно врівноважити їх. Це можна зробити, 
повертаючи регульовані опори за годинниковою стрілкою (або проти годинникової 
стрілки). Рекомендуємо зробити це до розміщення продуктів в холодильнику.

• Перед початком використання холодильника промийте всі його частини 
теплою водою з додаванням чайної ложки соди, потім сполосніть чистою 
водою та витріть насухо. Після очищення встановіть всі частини на місце.

• Встановіть на місце пластикову регулюючу направляючу повернувши її 
на 90°, щоб запобігти контакту стіни та конденсатору (чорна деталь з 
лопатками ззаду).

• Холодильник повинен бути встановлений таким чином, щоб відстань від 
стіни не перевищувала 75 мм.
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Кнопка налаштування температури у морозильному відділенні
Ця кнопка дозволяє встановлювати температуру у морозильній камері. Натисніть 
цю кнопку, щоб встановити температуру у морозильному відділенні. Також ця кнопка 
використовується для активації режиму швидкого заморожування.
Сигнальний індикатор
Якщо в холодильнику виникнуть проблеми, сигнальний індикатор стане червоним 
Режим швидкого заморожування
Для чого призначений цей режим?

• Для заморожування великої кількості їжі.
• Для заморожування готових продуктів.
• Для швидкого заморожування продуктів.
• Для довгострокового зберігання сезонних продуктів.

Як користуватися?
• Натисніть і утримуйте кнопку встановлення температури, доки загориться індикатор 

режиму швидкого заморожування.
• В цьому режимі горітиме індикатор швидкого заморожування.
• При заморожуванні свіжих продуктів враховуйте їхню максимальну кількість (у 

кілограмах), придатну для заморожування протягом 24 годин і вказану на табличці 
холодильника.

• Для оптимальної роботи приладу та досягнення максимальної потужності 
морозильної камери, увімкніть режим швидкого заморожування за 3 години до 
розміщення свіжих продуктів.

Перед використанням холодильника
• Під час першого підключення або після перестановки дайте 

холодильнику постояти без підключення протягом 3 годин у 
вертикальному положенні для забезпечення його ефективного 
функціонування.  В іншому випадку ви можете пошкодити компресор.

• Під час першого підключення холодильника може відчуватися запах. 
Цей запах зникне після того, як холодильник почне охолодження.

Панель управління

Кнопка встановлення 
температури моро-

зильної камери

Символ режиму швидко-
го заморожування

сигнал 

індикатор

Індикатор регулювання 
температури у морозиль-

ній камері

ЧАСТИНА - 2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
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В цьому режимі:
• Після натискання кнопки встановлення температури режим буде скасовано, а 

температура повернеться до -16 градусів.
Примітка: Режим "швидкого заморожування" буде автоматично вимкнений через 30 
годин, або якщо температура датчика морозильної камери впаде нижче -32 °C.
Налаштування температури морозильної камери

• Початкова температура на екрані налаштування становить -18 °С.
• Один раз натисніть кнопку налаштування параметрів морозильної камери.
• Кожне натискання кнопки знижуватиме значення температури (-16°C, -18°C, -20°C,.. 

швидке замороження)
• Якщо ви натиснете кнопку налаштування морозильної камери, доки на екрані не 

з'явиться  символ режиму швидкого
заморожування, не натискаючи жодної кнопки протягом наступних 3 секунд,
індикатор швидкого заморожування буде блимати.

• Якщо продовжити натискання кнопки, значення температури повернеться до 
попереднього значення.

Попередження щодо регулювання температури
• Цей прилад розроблено для застосування за умов температури навколишнього 

повітря між 10 °C і 43 °C.
• У разі збою електроживлення налаштування температури не буде скасовано.
• Не переходьте до іншого налаштування, не завершивши попереднє.
• Регулювання температури слід робити з урахуванням частоти відкривання дверей, 

кількості продуктів у морозильнику та температури навколишнього середовища у 
місці його розташування.

• Для досягнення повного охолодження, після вмикання морозильна камера має 
безперервно працювати до 24 годин, залежно від температури навколишнього 
середовища.

• У цей період не слід часто відкривати двері морозильної камери та класти до неї 
забагато продуктів.

• Щоб запобігти пошкодженню компресора, у морозильній камері передбачено 
функцію 5-хвилинної затримки, коли її вимикають з розетки і знову вмикають, 
або у разі збою електроживлення. Ваша морозильна камера почне нормально 
працювати через 5 хвилин.

• Морозильна камера призначена для функціонування в інтервалах температур 
навколишнього середовища, зазначених в технічних умовах, відповідно до класу 
кліматичних умов, вказаного на інформаційній етикетці. Ми не рекомендуємо 
використовувати холодильник в температурному режимі, параметри якого виходять 
за рамки зазначених у технічних характеристиках.

Кліматичний клас Температура навколишнього 
середовища oC

T Від 16 до 43 (°C)
ST Від 16 до 38 (°C)
N Від 16 до 32 (°C)

SN Від 10 до 32 (°C)
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• Морозильна камера призначена для зберігання глибоко заморожених або 
заморожених продуктів протягом тривалого часу, а також для приготування кубиків 
льоду.

• Не кладіть на полиці дверцят морозильного відділення свіжі або теплі продукти. 
Використовуйте відділення тільки для зберігання заморожених продуктів.

• Не кладіть свіжі або теплі продукти поруч із замороженими, оскільки вони можуть 
призвести до танення заморожених продуктів.

• Заморожуючи свіжі продукти (наприклад, м’ясо, рибу, м’ясний фарш), розділяйте їх 
на одноразові порції.

• Зберігання заморожених продуктів; слід завжди дотримуватися інструкцій, 
вказаних на упаковках заморожених продуктів. Якщо будь-яка інформація відсутня, 
продукти слід зберігати не довше 3 місяців з дати придбання.

• Купуючи заморожені продуктипереконайтеся в тому, що вони були заморожені 
за належної температури, а також, що упаковка є цілою.

• Заморожені продукти слід транспортувати у відповідних контейнерах для 
збереження якості їжі і класти на полиці для заморожування якомога швидше.

• Якщо упаковка заморожених продуктів має ознаки вологи або неприродного 
набрякання всередині, можливо, вона зберігалася за неналежної температури, а 
її вміст зіпсувався.

• Час зберігання заморожених продуктів залежить від температури в приміщенні, 
регулювання термостата, частоти відчинення дверцят, типу продуктів і проміжку 
часу, потрібного для транспортування продуктів від магазину до вашого дому. 
Завжди дотримуйтеся інструкцій на упаковці і ніколи не перевищуйте вказаний час 
зберігання.

• При заморожуванні продуктів: максимальну кількість свіжих продуктів (у кг), 
придатну для заморожування протягом 24 годин, вказано на табличці холодильника.

Аксесуари
Лоток для льоду

• Форму для льоду наповніть водою та помістіть в морозильне відділення.
• Після повного перетворення води в лід ви можете зігнути форму, як показано нижче, 

щоб

Всі згадані або відображені аксесуари можуть відрізнятися залежно від моделі.

ЧАСТИНА - 3. РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТІВ У ХОЛОДИЛЬНИКУ
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• Для оптимальної роботи приладу для досягнення максимальної потужності 
заморожування, після завантаження свіжих продуктів в морозильну камеру 
натисніть кнопку швидкого заморожування «SF». Після завершення режиму 
швидкого заморожування, морозильна камера продовжить працювати у 
попередньому режимі.

Увага! Для збереження енергії при заморожуванні невеликої кількості їжі, змініть 
значення на потрібне. (Рекомендації)

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Перед початком чищення обов'язково від'єднайте холодильник 
від електромережі.

• Не мийте холодильник проточною водою.

• Внутрішні та зовнішні поверхні приладу можна протерти м'якою 
тканиною або губкою, змоченою у теплій воді з милом. 

• Вийміть складові частини холодильника та вимийте їх 
мильною водою. Не мийте їх у посудомийній машині.

• Не використовуйте для чищення легкозаймисті, вибухонебезпечні або 
їдкі речовини, такі як розчинники, бензин чи кислоти.

• Для збереження елеткроенергії та підвищення продуктивності 
випарювач слід чистити щіткою щонайменше один раз на рік.

Перед чищенням переконайтеся, що холодильник від'єднаний від мережі.

ЧАСТИНА - 4.
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Розморожування морозильного відділення
Процес розморожування морозильної камери

• Невелика кількість льоду накопичується всередині морозильної камери в залежності 
від тривалості часу, протягом якого двері залишаються відкритими або кількість 
вологи всередині. Дуже важливо, щоб паморозь чи лід не встигли сформувати там, 
де вони впливатимуть на тісне пасування ущільнення до дверей. Це може дозволити 
повітрю проникати у відділення, змушуючи компресор працювати безперервно. 
Тонку паморозь можна видалити за допомогою щітки або пластмасовим скребком. 
Не застосовуйте металеві або гострі скребки, механічні пристрої або інші штучні 
способи для прискорення процесу розмороження. Видаліть всю паморозь з 
внутрішньої поверхні відділення. Для видалення тонкої шару паморозі не потрібно 
вимикати прилад.

• Для видалення товстого льоду вимкніть прилад з електромережі, покладіть його 
вміст у картонні коробки і загорніть їх у товсту ковдру або декілька шарів паперу, 
щоб утримати холод в середині. Розморожування буде найефективнішим, якщо 
морозильна камера майже порожня, і його слід проводити якомога швидше, щоб 
запобігти надмірному збільшенню температури продукті.

• Не застосовуйте металеві або гострі скребки, механічні пристрої або інші штучні 
способи для прискорення процесу розмороження. Підвищення температури 
заморожених харчових продуктів під час розморожування зменшує термін їх 
зберігання. За умови, що продукти добре загорнуті і знаходяться у прохолодному 
місці, вони можуть зберігатися 
у приміщення протягом кількох 
годин.

• Насухо витріть відділення з середини за допомогою губки або сухої тканини.
• Щоб прискорити процес розморожування, можна помістити у морозильне відділення 

одну або декілька ємностей з теплою водою.
• Перед тим, як повертати продукти у морозильну камеру ретельно огляньте їх. Якщо 

деякі пакети вже відтанули, їх необхідно з'їсти протягом 24 годин або підготувати 
до повторного замороження.

• Після завершення розморожування очистіть внутрішню поверхню розчином теплої 
води з невеликою кількістю соди, а потім ретельно висушіть. Аналогічно вимийте 
всі знімні частини і знову зберіть їх. Підключіть прилад до електромережі і залиште 
на 2-3 години, 24 перш ніж класти продукти у морозильну камеру.
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• Оригінальна упаковка та пінополістирол можуть зберігатися для повторного 
транспортування (опціонально).

• При транспортуванні прилад слід закрити товстим пакетом та зв’язати широкою 
стрічкою або міцною мотузкою. При транспортуванні слід дотримуватися правил 
транспортування, зазначених на упаковці.

• Перед транспортуванням або перед зміною місця 
розташування приладу всі рухомі частини (наприклад, 
полиці, аксесуари, скрині для овочів і т.п.) потрібно 
зняти або зафіксувати стрічками, щоб уникнути 
трясіння.

Транспортувати холодильник треба у 
вертикальному положенні.

ЧАСТИНА - 5. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОВТОРНА 
УСТАНОВКА

Переустановлення дверцят
• Якщо ручки дверей вашого холодильника встановлені на передній поверхні дверей, 

то зміна напрямку відкривання дверей холодильника неможлива. 
• Напрям відкриття дверей можна змінити на моделях без ручок.
• Якщо напрямок відкривання дверей холодильника можна змінити, для цього 

необхідно звернутися в найближчу авторизовану сервісну службу.
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Якщо морозильна камера не працює належним чином, це може статися через незначну 
проблему, отже, щоб зекономити час і гроші, перевірте наступне, перш ніж викликати 
електрика. 

Що робити, якщо прилад не працює 
Перевірте, чи не сталося наступне:

• Відсутнє електропостачання, 
• загальний вимикач електроенергії у вашому помешканні вимкнений;
• несправна розетка. Щоб перевірити це, підключіть до цієї розетки інший справний 

електроприлад.

Що робити, якщо прилад працює погано
Перевірте, чи не сталося наступне:

• ви перевантажили холодильник;
• Температуру морозильної камери встановлено на рівні -16 градусів.
• дверцята погано зачинені;
• накопичення пилу на конденсаторі;
• недостатньо вільного простору біля задньої та бокових стінок.

Якщо чутно шум
Охолоджуючий газ, що циркулює в контурі охолодження, може створювати легкий шум 
(звук булькотіння), навіть якщо компресор не працює. Не хвилюйтеся, це цілком нор-
мально. Якщо звуки носять інший характер, перевірте наступне:

• холодильник встановлено рівно;
• ніщо не торкається до нього ззаду;
• не вібрують предмети, що стоять на холодильнику.

Рекомендації
• Для повного вимикання холодильника від’єднайте його від електророзетки (для 

чистки, а також, коли дверцята відкриті).

ЧАСТИНА - 6. ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО СЕРВІСНОЇ 
СЛУЖБИ
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Поради щодо економії енергії
1. Встановіть прилад у прохолодному приміщенні (із необхідною вентиляцією), куди 

не потрапляють прямі сонячні промені, та поодаль від джерел тепла (батарей 
опалення, печей... тощо). В іншому випадку необхідно використовувати ізоляційну 
панель.

2. Дайте приготованим стравам та напоям охолонути за межами холодильника.
3. У разі розміщення в холодильнику напоїв та рідких страв їх необхідно накривати. В 

іншому випадку збільшиться вологість усередині холодильника. Дотримання даної 
поради веде до збільшення терміну його експлуатації. Також, накривання напоїв та 
рідких страв допоможе зберегти їх запах та смак.

4. Під час розміщення продуктів і напоїв намагайтеся якомога швидше закрити 
дверцята холодильника.

5. Тримайте закритими кришки будь-яких камер холодильника, що відрізняються за 
температурою (контейнер для овочів і фруктів, охолоджувач тощо).

6. Прокладка дверей повинна залишатися чистою та м’якою. У разі зносу замініть 
прокладку дверцят. 
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1. Пластмасовий скребок
2. Лоток для льоду
3. Панель управління морозильною камерою
4. Кришка верхнього відділення морозильної камери
5. Кришка нижнього відділення морозильної камери
6. Ящики морозильного відділення
7. Ніжки з регульованою висотою
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КОМПОНЕНТИ ХОЛОДИЛЬНИКА ТА ЙОГО 
ВІДДІЛЕННЯ

ЧАСТИНА - 7.

Метою цього документу є виключно надання інформації щодо компонентів 
пристрою. Компоненти можуть різнитися залежно від моделі виробу.
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General warnings
WARNING: Keep the ventilation openings of the Fridge Freezer 
clear from obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means 
to accelerate the defrosting process, other than those recom-
mended by the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food 
storage compartments of the appliance, unless they are of the 
type recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: In order to avoid any hazards resulting from the in-
stability of the appliance, it must be fixed in accordance with the 
following instructions:
WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply 
cord is not trapped or damaged.
WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or 

portable power supplies at the rear of the appliance.
SYMBOL ISO 7010 W021
Warning: Risk of fire / flammable materials

• If your appliance uses R600a as a refrigerant (this information 
will be provided on the label of the cooler) you should take care 
during transportation and installation to prevent the cooler 
elements from being damaged. R600a is an environmentally 
friendly and natural gas, but it is explosive. In the event of a 
leak due to damage of the cooler elements, move your fridge 
away from open flames or heat sources and ventilate the 
room where the appliance is located for a few minutes.

• While carrying and positioning the fridge, do not damage the 
cooler gas circuit.

• Do not store explosive substances such as aerosol cans with 

BEFORE USING THE APPLIANCE PART 1.



EN -51-

a flammable propellant in this appliance.
• This appliance is intended to home use only.
• If the socket does not match the refrigerator plug, it must be 

replaced by the manufacturer, a service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.

• A specially grounded plug has been connected to the power 
cable of your refrigerator. This plug should be used with 
a specially grounded socket of 16 amperes. If there is no 
such socket in your house, please have one installed by an 
authorised electrician.

• This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children without 
supervision.

• Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and 
unload refrigerating appliances. Children are not expected 
to perform cleaning or user maintenance of the appliance, 
very young children (0-3 years old) are not expected to use 
appliances, young children (3-8 years old) are not expected 
to use appliances safely unless continuous supervision is 
given, older children (8-14 years old) and vulnerable people 
can use appliances safely after they have been given 
appropriate supervision or instruction concerning use of the 
appliance. Very vulnerable people are not expected to use 
appliances safely unless continuous supervision is given.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, an authorised service agent or similar qualified 
persons, in order to avoid a hazard.
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• This appliance is not intended for use at altitudes exceeding 
2000 m.

To avoid contamination of food, please respect the 
following instructions:

• Opening the door for long periods can cause a significant 
increase of the temperature in the compartments of the 
appliance.

• Clean regularly surfaces that can come in contact with food 
and accessible drainage systems.

• Store raw meat and fish in suitable containers in the 
refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other 
food.

• Two-star frozen-food compartments are suitable for storing 
pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice 
cubes.

• One-, two- and three-star compartments are not suitable for 
the freezing of fresh food.

• If the refrigerating appliance is left empty for long periods, 
switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to 
prevent mould developing within the appliance.
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Old and out-of-order fridges
• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, because 

children may get trapped inside it and may cause an accident.
• Old fridges and freezers contain isolation material and refrigerant with CFC. Therefore, 

take care not to harm environment when you are discarding your old fridges.

Disposal of your old appliance
This symbol on the product or package implies that the product should not 
be treated as domestic waste. Instead, it should be delivered to applicable 
waste collection places recycling electrical and electronic equipment. You will 
contribute to avoid potential negative results regarding environment and human 
health, which will arise due to wrong waste procedure for the product by ensuring 
that this product is annihilated properly. Recycling materials will help natural 

resources be preserved. For more detailed information regarding recycling of this product, 
please contact local municipality, domestic waste annihilation service or the shop you have 
purchased the product.
Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE for the reuse, recycle 
and recovery purposes.

Notes:
• Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance.  

We are not responsible for the damage occurred due to misuse.
• Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual in 

a safe place to resolve the problems that may occur in the future.         
• This appliance is produced to be used in homes and it can only be used in domestic 

environments and for the specified purposes.  It is not suitable for commercial or 
common use. Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled and 
our company will not be responsible for the losses to be occurred. 

• This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling / storing 
foods. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing substances 
except for food. Our company is not responsible for the losses to be occurred in the 
contrary case.

Safety warnings
• Do not connect your freezer to the mains electricity supply using an extension lead.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.

• This appliance is designed for use by adults, do not allow children to play 
with the appliance or let them hang off the door.

• Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a 
short circuit or electric shock.
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• Do not place glass bottles or beverage cans in the ice-making 
compartment as they can burst as the contents freeze.

• Do not place explosive or flammable material in your freezer. Place 
drinks with high alcohol content vertically in the freezer and make sure 
that their tops are tightly closed.

• When removing ice from the ice-making compartment, do not touch it. Ice may 
cause frost burns and/or cuts.

• Do not touch frozen goods with wet hands. Do not eat ice-cream or ice cubes immediately 
after you have taken them out of the ice-making compartment.

• Do not re-freeze frozen goods after they have melted. This may cause health issues such 
as food poisoning.

• Do not cover the body or top of freezer with lace. This affects the performance of your 
freezer.

• Secure any accessories in the freezer during transportation to prevent damage to the 
accessories.

Installing and operating your freezer
Before starting to use your freezer, you should pay attention to the following points:

• The operating voltage for your freezer is 220-240 V at 50Hz.
• We do not accept responsibility for any damages that occur due to ungrounded usage.
• Place your freezer where it will not be exposed to direct sunlight.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, gas ovens and heater cores, 

and at least 5 cm away from electrical ovens.
• Your freezer should never be used outdoors or exposed to rain.
• When your freezer is placed next to a deep freezer, there should be at least 2 cm between 

them to prevent humidity forming on the outer surface.
• Do not place heavy items on the appliance.
• Do not place anything on your freezer, and install your freezer in a suitable 

place so that at least 15 cm of free space is available above it.
• Use the adjustable front legs to make sure your appliance is level and 

stable. You can adjust the legs by turning them in either direction. This 
should be done before placing food in the freezer.

• Before using your freezer, wipe all parts with a solution of warm water and a teaspoon of 
sodium bicarbonate, then rinse with clean water and dry. Place all parts in the freezer 
after cleaning.

• Install the plastic distance guide (the part with black vanes at the rear) 
by turning it 90° (as shown in the figure) to prevent the condenser from 
touching the wall.

• The freezer should be placed against a wall with a free space not 
exceeding 75 mm.
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Before using your freezer
• When using your freezer for the first time, or after transportation, keep it in an upright 

position for at least 3 hours before plugging into the mains. This allows efficient operation 
and prevents damage to the compressor.

• Your freezer may have a smell when it is operated for the first time. This is normal and 
the smell will fade away when your freezer starts to cool.

USING YOUR FREEZER PART 2.
Control panel

Freezer temperature set 
button

Symbol of
Super Freezing Mode

Alarm 
indicator LED

Freezer adjusted 
temperature  indicator

Freezer partition temperature setting button
This button is used to set the temperature of the freezer and to activate SF mode. To set 
values for freezer partition, press this button.
Alarm light
If there is a problem within the freezer, the alarm LED will light up red. 
Super freezer mode

When would it be used?
• To freeze large quantities of food.
• To freeze fast food.
• To freeze food quickly.
• To store seasonal food for a long time.

How to use?
• Press the temperature set button until the super freezing light comes on.
• The super freezing LED will light when this mode is active.
• The maximum amount of fresh food (in kilograms) which can be frozen within 24 hours 

is shown on the appliance label.
• For optimal appliance performance in maximum freezer capacity, set the appliance to 

active SF mode 3 hours before you put the fresh food into the freezer.
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While super freezer mode is active:
• If you press the temperature set button, the mode will be cancelled and the setting will 

be restored from -16 °C.
Note: “Super Freezer” mode will be automatically cancelled after 30 hours or when the 
freezer temperature drops below -32 °C.
Freezer temperature settings:

• The initial temperature of the Setting Display is -18°C.
• Press the freezer setting button once.
• Each time you press the freezer setting button, the setting temperature will decrease. 

(-16°C, -18°C, -20°C,.. super freezing)
• If you press the freezer setting button until super freezer symbol is displayed and you 

do not press any other button within the following 3 seconds, Super Freezing will blink.
• If you keep on pressing the freezer setting button, the temperature will restart from the 

last value selected.
Warnings about temperature adjustments

• If you have made any temperature adjustments, they will not be deleted if an energy 
breakdown occurs.

• Do not start another adjustment before completing one adjustment.
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door openings 

and the quantity of food kept inside the freezer.
• When you first switch on the appliance, allow it to operate for 24 hours continuously to 

cool down to the correct temperature. 
• During this initial 24 hour period do not open the door or place a lot of food inside the 

appliance.
• If the appliance is switched off or unplugged, wait at least 5 minutes before plugging the 

appliance in or restarting it in order not to damage the compressor.
• Your freezer is designed to operate within specific ambient temperature ranges, 

according to the climate class stated 
on the information label. We do not 
recommend operating your freezer 
outside the stated temperatures value 
limits.

• This appliance is designed for use at an 
ambient temperature within the 10°C - 
43°C range.

Climate class Ambient Temperature (oC)
T Between 16 and 43 oC

ST Between 16 and 38 oC
N Between 16 and 32 oC

SN Between 10 and 32 oC
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Accesories
Making Ice cubes (Ice tray)

• Fill the ice tray with water and place in the freezer compartment.
• After the water has completely turned into ice, you can twist the tray as shown below to 

remove the ice cubes.

Visual and text descriptions on the accessories section may
vary according to the model of your appliance.

ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE PART 3.

• The freezer compartment is used for freezing fresh food, for storing frozen foods for the 
period of time indicated on packaging and for making ice cubes.

• Do not put fresh and warm food next to frozen food as it can thaw the frozen food.
• Do not put fresh and warm foods to the freezer door shelves to be frozen. Only use the 

door shelves for storing frozen foods.
• While freezing fresh foods (i.e. meat, fish and mincemeat) divide them in portions you 

will use in a single serving.
• For storing frozen foods, the instructions shown on frozen food packages should al-

ways be followed carefully. If no information is provided, food should not be stored for 
more than 3 months from the purchased date.

• When buying frozen food ensure that these have been frozen at suitable temperatures 
and that the packing is intact.

• Frozen food should be transported in appropriate containers to maintain the quality of 
the food and should be returned to the freezing surfaces of the unit in the shortest pos-
sible time.

• If a package of frozen food shows the sign of humidity and abnormal swelling it is prob-
able that it has been previously stored at an unsuitable temperature and that the con-
tents have deteriorated.

• The storage life of frozen food depends on the room temperature, thermostat setting, 
how often the door is opened, the type of food and the length of time required to transport 
the product from the shop to your home. Always follow the instructions printed on the 
packaging and never exceed the maximum storage life indicated.
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• While freezing food, the maximum amount of fresh food (in kg) that can be frozen in 24 
hours is indicated on the appliance label.

• For optimum appliance performance to reach maximum freezing capacity, after loading 
the fresh food into freezer press the SF button. When the SF mode finishes, the freezer 
will continue to operate according to last set temperature.

Attention: To save energy, when freezing small amounts of food reset the temperature to 
the previous value as soon as the food is completely frozen. (Recommendation)

CLEANING AND MAINTENANCE PART 4.

• Disconnect the unit from the power supply before cleaning.

• Do not wash your freezer by pouring water on it.

• Make sure that no water enters the lamp housing and other electrical 
components.

• The freezer should be cleaned periodically using a solution of 
bicarbonate of soda and lukewarm water.

• Clean the accessories separately with soap and water Do not 
clean them in the dishwasher.

• Do not use abrasive products, detergents or soaps. After washing, rinse 
with clean water and dry carefully. When you have finished cleaning, 
reconnect the plugto the mains supply with dry hands.

• Clean the condenser with a broom at least twice a year. This will 
help you to save on energy costs and increase productivity.

 ! The power supply must be disconnected.
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Defrosting
Freezer defrosting process

• Small amounts of frost will accumulate inside the freezer, depending upon the length of 
time for which the door is left open or the amount of moisture introduced. It is essential to 
ensure that no frost or ice is allowed to form at places where it will affect the close fitting 
of the door seal. This might allow air to penetrate the cabinet, encouraging continuous 
running of the compressor. Thin frost formation is quite soft and can be removed with 
a brush or plastic scraper. Do  not use metal or sharp scrapers, mechanical devices or 
other means to accelerate the defrosting process. Remove all dislodged frost from the 
cabinet floor. It is not necessary to switch off the appliance for the removal of this frost.

• For the removal of heavy ice deposits, disconnect the appliance from the mains supply, 
empty the contents into cardboard boxes and wrap in thick blankets or layers of paper to 
keep them cold. Defrosting will be most effective if carried out when the freezer is nearly 
empty and should be carried out as quickly as possible to prevent undue increase in the 
temperature of the contents.

• Do not use metal or sharp scrapers, mechanical devices or other means to accelerate 
the defrosting process. An increase in temperature of frozen food during defrosting will 
shorten the storage life. If the contents are well wrapped and placed in a cool area they 
should keep for several hours.

• Dry the inside of the compartment 
with a sponge or a clean cloth.

• To accelerate the defrosting 
process, place one or more bowls 
of warm water in the freezer 
compartment.

• Examine the contents when replacing them in the freezer and if some of the food has 
thawed out it should be eaten within 24 hours, or be cooked and re-frozen.

• After defrosting has finished clean the inside of the appliance with a solution of warm 
water with a little bicarbonate of soda and then dry thoroughly. Wash all removable 
parts in the same way and reassemble. Reconnect the appliance to the mains supply 
and leave for 2 to 3 hours on setting number 24 before introducing the food back into 
the freezer.

TRANSPORTATION AND CHANGING OF 
INSTALLATION POSITION PART 5.

Transportation and changing of Installation position
• The original packages and foamed polystyrene (PS) can be retained if required.
• During transportation, the appliance should be secured with a wide string or a strong 

rope. The instructions written on the corrugated box must be followed while transporting.
• Before transporting or changing the installation position, 

all the moving objects (ie, ice tray, scraper, drawers …) 
should be taken out or fixed with bands in order to prevent 
them from getting damaged.

 ! Carry your fridge in the upright position.
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Repositioning the door
• It is not possible to change the opening direction of your freezer door, if the door handle 

on your freezer is installed from the front surface of the door. 
• It is possible to change the opening direction of the door on models without any handles.
• If the door opening direction of your freezer may be changed, you should contact the 

nearest Authorised Service Agent to have the opening direction changed.

BEFORE CALLING YOU’RE AFTER SALES SERVICE PART 6.
If your freezer is not operating as expected, check the solutions listed below before calling 
an electrician or the after sales service. 

What to do if your appliance does not operate: 
Check that:

• Your freezer is plugged in and switched on, 
• The mains switch in your home is not switched off,
• The socket is no longer functioning. To check this, plug in an appliance that you 

know is working into the same socket.

What to do if your appliance performs poorly:
Check that:

• You have not overloaded the appliance,
• The freezer temperature is set to -16,
• The doors are closed properly,
• There is no dust on the condenser,
• There is enough space for air circulation at the rear and side of the appliance.

If there is noise:
The cooling gas which circulates in the refrigerator circuit may make a slight noise (bubbling 
sound) even when the compressor is not running. This is normal. If these sounds are different 
check that:

• The appliance is well levelled
• Nothing is touching the rear
• Nothing on or in the appliance is vibrating.

Recommendations
• To stop the appliance completely, unplug it from the mains socket (for cleaning and when 

the doors are left open).
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Tips for saving energy
1. Install the appliance in a cool, well ventilated room , but not in direct sunlight and not 

near a heat source (radiator, cooker.. etc). Otherwise use an insulating plate.
2. Allow warm food and drinks to cool down outside the appliance.
3. Cover drinks or other liquids when placing them in the appliance Otherwise humidity 

increases in the appliance. Therefore, the working time gets longer. Also covering drinks 
and other liquids helps to preserve smell and taste.

4. Try to avoid keeping the doors open for long periods or opening the doors too frequently 
as warm air will enter the cabinet and cause the compressor to switch on unnecessarily 
often.

5. Keep the covers of the different temperature compartments (crisper, chiller ...etc) closed 
6. Door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.
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THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE 
COMPARTMENTS PART 7.

1. Plastic scraper
2. Ice tray
3. Freezer control panel
4. Freezer upper room cover
5. Freezer bottom room cover
6. Freezer compartment drawers
7. Levelling foot

This presentation  is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.

2

1
3

4

5

6

7



52312082


