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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.
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.

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

INSTRUKCJE WSTĘPNECZĘŚĆ - 1.
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• W urządzeniu nie należy przechowywać materiałów, takich 
jak aerozole z substancjami łatwopalnymi.

• Urządzenie przeznaczone jest 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
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powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja 
użytkownika nie powinny być przeprowadzane przez dzieci 
bez nadzoru.

• 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.
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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,
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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Stare i zepsute chłodziarki
• Jeśli stara chłodziarka posiada zamek, należy go złamać lub usunąć przed pozbyciem 

się chłodziarki, ponieważ dzieci mogą utknąć wewnątrz i może dojść do wypadku.
• Stare chłodziarki i zamrażarki zawierają materiały izolacyjne i środki chłodzące z 

czynnikiem CFC. Dlatego, należy mieć na względzie ochronę środowiska przed 
pozbyciem się starej chłodziarki.

Należy skontaktować się z samorządem lokalnym i zapytać o miejsce 
składowania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE), do 
celów ponownego użycia, przetwarzania i odzysku.

Uwagi:
• Przed montażem i rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać 

instrukcję obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane 
nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.

• Należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na urządzeniu i instrukcją 
obsługi, oraz przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc rozwiązać 
problemy, które mogą się pojawić w przyszłości.         

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i może być używane wyłącznie w 
domach oraz do określonych celów. Urządzenie nie jest przeznaczone do komercyjnego 
lub publicznego użytku. Takie zastosowanie urządzenia spowoduje unieważnienie 
gwarancji. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty. 

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i służy wyłącznie do chłodzenia 
i przechowywania żywności. Urządzenie to nie jest przeznaczone do komercyjnego 
lub publicznego użytku i (lub) do przechowywania substancji innych niż żywność. 
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za straty , które mogą wystąpić w wypadku 
nieprzestrzegania tych zaleceń.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy używać wielu gniazd elektrycznych ani przedłużaczy.
• Nie należy podłączać zniszczonych, pękniętych lub starych wtyczek.
• Nie należy ciągnąć, zginać ani niszczyć przewodu.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Nie 
należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem ani zawieszały 
się na drzwiach chłodziarki.

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy wkładać ani 
wyciągać wtyczki z gniazda elektrycznego mokrą dłonią!

• Dla własnego bezpieczeństwa w lodówce nie należy umieszczać 
wybuchowych ani materiałów łatwopalnych. Napoje z wyższą zawartością 
alkoholu należy umieszczać pionowo w lodówce oraz zadbać, aby były 
szczelnie zamknięte.

• Nie należy pokrywać obudowy chłodziarki ani górnej jej części ozdobami. 
Wpływa to na działanie chłodziarki.

• Należy zabezpieczyć akcesoria chłodziarki podczas transportu, aby 
zapobiec ich zniszczeniu.

Montaż i obsługa chłodziarki
Przed rozpoczęciem korzystania z chłodziarki należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Napięcie robocze chłodziarki wynosi 220–240 V (50 Hz).
• Wtyczka musi być dostępna po zamontowaniu urządzenia.
• Przy pierwszym podłączeniu urządzenia może pojawić się nieprzyjemny zapach. Zniknie 

on po rozpoczęciu chłodzenia przez urządzenie. 
• Przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, że napięcie na tabliczce znamionowej 

odpowiada napięciu w domowej instalacji elektrycznej.
• Należy włożyć wtyczkę do gniazda z działającym uziemieniem. Jeśli gniazdo nie posiada 

uziemienia, lub wtyczka nie pasuje, sugerujemy skontaktować się z autoryzowanym 
elektrykiem w celu uzyskania pomocy.

• Urządzenie musi być połączone do właściwie zamontowanego gniazda z bezpiecznikiem. 
Zasilanie prądem przemiennym oraz napięcie w miejscu podłączenia urządzenia musi 
odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia (tabliczka znamionowa 
znajduje się po lewej stronie wewnątrz urządzenia).

• Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić po podłączeniu 
urządzenia do gniazda bez uziemienia.

• Chłodziarkę należy umieścić w miejscu nienarażonym na działanie promieni słonecznych.
• Chłodziarka nigdy nie powinna być używana na zewnątrz ani narażona na działanie 

deszczu.
• Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od pieców, kuchenek 

gazowych i nagrzewnic oraz co najmniej 5 cm od kuchenek elektrycznych.
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• Jeśli chłodziarka znajduje się obok zamrażarki, należy zostawić pomiędzy nimi przerwę
co najmniej 2 cm, aby zapobiec zawilgoceniu zewnętrznej powierzchni.

• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy je dokładnie

wyczyścić, szczególnie wewnętrzną część (zobacz punkt
Czyszczenie i konserwacja).

• Procedura montażu urządzenia w kuchni znajduje się w
instrukcji montażu. Urządzenie może być używane wyłącznie w
odpowiednich zabudowach kuchennych.

• Regulowane przednie nogi urządzenia powinny zostać dopasowane
tak, aby urządzenie stało równo i stabilnie. Nogi urządzenia można wyregulować,
obracając je zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (lub w przeciwnym kierunku).
Należy to zrobić przed umieszczeniem żywności w urządzeniu.

• Przed rozpoczęciem korzystania z chłodziarki należy przetrzeć wszystkie części z tyłu
urządzenia ciepłą wodą z dodatkiem łyżeczki sody oczyszczonej, a następnie przepłukać
czystą wodą i wytrzeć do sucha. Po wyczyszczeniu należy umieścić wszystkie części
w urządzeniu.

Przed rozpoczęciem korzystania z chłodziarki
• Przy pierwszym użyciu lub po transporcie należy postawić

chłodziarkę w pozycji pionowej przez 3 godziny, a następnie
podłączyć ją do zasilania, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie.
W przeciwnym razie można uszkodzić sprężarkę.

• Podczas pierwszego użycia może wydzielać się nieprzyjemny zapach, który powinien
zniknąć gdy chłodziarka zacznie chłodzić.
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Ostrzeżenia dotyczące ustawień temperatury
• Temperatura otoczenia, temperatura świeżo umieszczonych w chłodziarce artykułów

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

• Nie jest zalecana eksploatacja chłodziarki 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 chłodziarce oraz warunki otoczenia, w
których pracuje urządzenie.

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

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

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

• Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w zakresie temperatury otoczenia od
16°C do 43°C.

Ważne: temperatura otoczenia, temperatura świeżo 
umieszczonych w chłodziarce artykułów spożywczych oraz 
częstotliwość otwierania drzwi mają wpływ na temperaturę 
komorze chłodziarki. Jeśli to konieczne, zmień ustawienie 
temperatury.

Klasa 
klimatyczna

Temperatura otoczenia
(oC)

T Od 16 do 43oC
ST Od 16 do 38oC
N Od 16 do 32oC

SN Od 10 do 32oC

CZĘŚĆ - 2. ROZDZIAŁ -3: WYKORZYSTANIE CHŁODZIARKO-
ZAMRAŻARKI

Ustawienie termostatu
Termostat automatycznie reguluje temperaturę wewnątrz komór chłodziarki i zamrażarki. 
Żeby zmienić ustawienie temperatury, należy ustawić pokrętło w położeniu 1-5 (gdzie 5 
oznacza ustawienie najchłodniejsze). 

Ważna notatka: Nie ustawiaj termostatu w pozycji 0, spowoduje to wyłączenie urządzenia.

Regulacja temperatury w zamrażalniku oraz chłodziarce
1-2 dla krótkiego przechowywania artykułów spożywczych w zamrażalniku, możesz 

ustawić pokrętło między minimalną a średnią temperaturą. 
3-4 dla dłuższego przechowywania artykułów spożywczych, ustaw pokrętło w pozycji 

średniej temperatury.
5 dla zamarzania świeżych produktów spożywczych. Urządzenie będzie działać przy 

niższych temperaturach.
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Akcesoria
Pojemnik na lód

• Aby przygotować kostki lodu, należy wypełnić pojemnik na lód wodą i umieścić go w 
komorze zamrażalnika.

• Gdy woda całkowicie zamarznie, można obrócić pojemnik i wyjąć kostkę lodu w sposób 
przedstawiony poniżej.

Uchwyt na butelki (w niektórych modelach)

Aby zapobiec ślizganiu i przewracaniu się butelek, można użyć uchwytu 
na butelki. Pozwala on także uniknąć hałasu przy otwieraniu i zamykaniu 
drzwi.

Wszystkie opisy i ilustracje mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia.
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Komora chłodziarki
• Żeby zmniejszyć tworzenie się szronu, należy zawsze w komorze chłodziarki umieszczać

płyny w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
• Należy ochłodzić gorące i ciepłe potrawy przed umieszczeniem w lodówce. W ten

sposób można zmniejszyć zużycie energii.
• Żeby zapobiec tworzeniu się szronu, przechowywane produkty nie powinny dotykać

tylnej ścianki urządzenia.
• Najchłodniejsze miejsce znajduje się na spodzie chłodziarki. Zalecane jest

wykorzystanie tego miejsca do przechowywania artykułów spożywczych, które mogą
się szybko zepsuć, np. ryby, gotowe posiłki, produkty upieczone lub produkty mleczne.
Najcieplejszym miejscem jest górna półka na drzwiach. Zalecane jest wykorzystanie jej
do przechowywania masła lub sera.

Komora zamrażarki
• Korzystanie z zamrażarki polega na przechowywaniu głęboko zamrożonej lub

zamrożonej żywności przez długi czas oraz robieniu lodu.
• Aby zamrozić świeżą żywność, upewnij się, że maksymalnie duża powierzchnia

zamrażanych produktów styka się z powierzchnią chłodzącą.
• Nie umieszczaj świeżej żywności tuż obok żywności już zamrożonej, ponieważ mogłaby

ona spowodować tajanie zamrożonych produktów
• Zamrażając świeżą żywność (np. mięso, ryby lub mięso mielone), podziel je na porcje,

które będziesz kolejno zużywać.
• Po rozmrożeniu porcji, umieść ją ponownie w zamrażalniku i pamiętaj by spożyć ją w

możliwie krótkim czasie.
• Nigdy nie umieszczaj ciepłej żywności w zamrażalniku. Może ona spowodować psucie

się zamrożonych produktów.
• Przechowując zamrożoną żywność stosuj się do instrukcji umieszczonych na

opakowaniach zamrożonej żywności. Jeżeli nie podano żadnych informacji, produkty
żywnościowe nie powinny być przechowywane dłużej niż przez 3 miesiące od daty
zakupienia produktu.

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIUCZĘŚĆ - 3.

Żywność Okres przechowywania Lokalizacja w komorze chłodziarki

owoce i warzywa tydzień w pojemniku na warzywa (bez 
konieczności osobnego pakowania)

ryby i mięso 2–3 dni zawinięte w folię lub torbę bądź w 
pudełku na mięso (na szklanej półce)

świeży ser 3-4 dni na specjalnej półce na drzwiach
masło, margaryna tydzień na specjalnej półce na drzwiach
produkty w 
butelkach, mleko i 
jogurt

okres rekomendowany 
przez producenta na specjalnej półce na drzwiach

jajka miesiąc na półce z pojemnikiem na jajka
żywność gotowana na dowolnej półce
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• Kupując zamrożone produkty żywnościowe, upewnij się, że były zamrażane we
właściwej temperaturze, a opakowanie nie zostało naruszone.

• Zamrożone produkty powinny być przenoszone w odpowiednich pojemnikach tak, aby
zachować jakość żywności, i powinny być jak najszybciej ponownie umieszczone na
powierzchniach chłodzących w urządzeniu.

• Jeżeli opakowanie zamrożonej żywności wykazuje ślady zawilgocenia lub nienormalnego
rozdęcia, przypuszczalnie żywność była wcześniej przechowywana w nieodpowiedniej
temperaturze i uległa zepsuciu.

• Okres trwałości zamrożonych produktów żywnościowych zależy od temperatury
panującej w pomieszczeniu, ustawienia termostatu, częstości otwierania, rodzaju
żywności oraz czasu wymaganego na transport produktu ze sklepu do Twojego domu.
Zawsze stosuj się do instrukcji wydrukowanej na opakowaniu i nigdy nie przekraczaj
wskazanego tam maksymalnego terminu przechowywania produktów.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się otworzyć ponownie drzwi zamrażarki natychmiast po ich 
zamknięciu, otwarcie drzwi może być trudne. Jest to sytuacja normalna. Gdy ciśnienie się 
wyrówna, otwarcie drzwi będzie łatwe.

Ważna uwaga:
• Po rozmrożeniu mrożonki należy przyrządzać podobnie jak świeże artykuły spożywcze.

Jeśli po rozmrożeniu nie zostaną przyrządzone, NIDGY nie wolno zamrażać ich
ponownie.

• Smak niektórych przypraw (anyżu, bazylii, rzeżuchy, octu winnego, mieszanki przypraw,
imbiru, czosnku, cebuli, gorczycy, tymianku, majeranku, czarnego pieprzu itp.) zawartych
w przygotowanych potrawach zmienia się i staje bardziej wyraźny, jeśli potrawy były
przechowywane przez dłuższy czas. Jeśli zamierzasz zamrozić potrawę, należy dodać
tylko niewielką ilość przypraw lub dodać żądane przyprawy po rozmrożeniu potrawy.

• Czas przechowywania artykułów spożywczych zależy od używanego tłuszczu.
Odpowiednie tłuszcze to margaryna, tłuszcz wołowy, oliwa z oliwek i masło, a
nieodpowiednie to olej arachidowy i tłuszcz wieprzowy.

• Artykuły spożywcze w stanie płynnym należy zamrażać w plastikowych pojemnikach, a
pozostałe artykuły spożywcze plastikowych foliach lub woreczkach.
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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)

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
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ryby 
słodkowodne 
(pstrąg, karp, 
szczupak, sum)

wymyć i osuszyć 
po dokładnym 

wypatroszeniu i 
usunięciu łusek, jeśli 

potrzeba, odciąć ogon i 
głowę

2

do całkowitego 
rozmrożenia

chude 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

Ryby i mięso Przygotowanie
Okres 

przechowywania (w 
miesiącach)

Czas rozmrażania w 
temperaturze pokojowej 

(w godzinach)

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

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
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Warzywa i 
owoce Przygotowanie

Okres 
przechowywania 
(w miesiącach)

Czas rozmrażania w 
temperaturze pokojowej 

(w godzinach)

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

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.

r o z t r z e p a n e 
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.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Przed czyszczeniem koniecznie odłączyć chłodziarkę od 
sieci zasilającej.

• Chłodziarki nie należy myć przez polewanie wodą.

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

• Wyjąć części pojedynczo i umyć wodą z mydłem. Nie 
myć w zmywarce.

• Nigdy nie używać do czyszczenia środków łatwopalnych, 
wybuchowych lub żrących jak rozcieńczalniki, benzyna czy kwas.

Podczas czyszczenia chłodziarka musi być wyłączona z gniazdka.

CZĘŚĆ - 4.

Odszranianie

Komora chłodziarki

• Rozmrażanie prowadzone jest automatycznie w komorze chłodziarki podczas jej 
działania; woda pochodząca z rozmrażania jest zbierana na tacy parownika i jest 
automatycznie odparowywana.

• Taca parownika i otwór spustowy do odprowadzania wody pochodzącej z rozmrażania 
powinny być regularnie czyszczone przepychaczem otworu spustowego aby zapobiec 
zbieraniu się wody w dolnej części chłodziarki i zakłóceniach w jej obiegu.

• Można także wlać 1/2 szklankę wody do otworu spustowego, aby wyczyścić go od
środka.
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Wymiana oświetlenia

Wymieniając oświetlenie w komorze chłodziarki należy:
1. Odłącz urządzenie od sieci zasilającej
2. Używając śrubokręta, odkręć pokrywę oświetlenia z górnego panelu. (A)
3. Wymień żarówkę na nową (15 W) (B)
4. Zamontuj z powrotem pokrywę oświetlenia oraz po 5 minutach podłącz
lodówkę do sieci zasilającej i ustaw odpowiednio termostat temperatury. (C)

Wymiana oświetlenia LED
Jeśli urządzenie zostało wyposażone w oświetlenie LED, skontaktuj się autoryzowanym 
serwisem, ponieważ wymianę należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.

Komora zamrażarki

• Oszronienie, które znajduje się na półkach dzielących chłodnie, musi być usuwane
regularnie.

• -Nie używaj ostrych metalowych przedmiotów do czyszczenia chłodziarki. Takie
przedmioty mogą powodować nienaprawialne usterki.

• -Proces odmrażania musi być wykonany jeżeli szron na ściankach i półkach jest
większy niż 5mm.

• -Przed odmrażaniem sprzętu, przenieś zamrożone pożywienie w zimne miejsce oraz
zawiń je w gazety, aby utrzymać temperaturę przez dłuższy czas.

• -Aby przyspieszyć proces rozmrażania, możesz włożyć do zamrażarki kilka
pojemników wypełnionych ciepłą wodą.

• -Wytrzyj wnętrze komory zamrażalnika za pomocą gąbki lub czystej ściereczki.
• -Po zakończeniu czynności  odmrażania sprzętu włóż artykuły spożywcze z powrotem

do komory oraz spożyj je w krótkim okresie czasu.
•
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Jeśli Twoja chłodziarko-zamrażarka nie działa prawidłowo, można znaleźć proste rozwiązanie 
problemu.

Chłodziarko-zamrażarka nie działa.
Upewnij się, że :

• jest podłączona do zasilania;

Różne komory chłodziarko-zamrażarki nie są wystarczająco chłodne.
Upewnij się, że:

• Urządzenie nie jest przeładowane ,
• Drzwi są dokładnie zamknięte ,
• Na skraplaczu nie osiadł kurz ,
• Zachowany jest odpowiedni odstęp od tylnej i bocznych ścianek.

Chłodziarko-zamrażarka głośno pracuje.
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 lodówka wydaje inne dźwięki, upewnij się, że :

Lodówka nie jest przeładowana ,
Nic nie dotyka tylnej ściany.

Jeśli w dolnej części chłodziarki zbiera się woda, 

upewnij się, że :
odpływ wody z nie jest zatkany (użyj korka spustowego, aby przeczyścić odpływ).

Zalecenia
• W przypadku przerwy w zasilaniu należy odłączyć urządzenie od zasilania. W ten

sposób zostanie zapewniona ochrona sprężarki przed uszkodzeniem. Po przywróceniu

• 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.

• Chłodziarkę przenosić w pozycji pionowej.

DOSTAWA I ZMIANA MIEJSCA MONTAŻUCZĘŚĆ - 5.

ZANIM SKONTAKTUJESZ SIĘ Z PUNKTEM 
SERWISOWYM

CZĘŚĆ - 6.
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zasilania należy podłączyć urządzenia do zasilania po upływie 5–10 minut. W ten 
sposób zostanie zapewniona ochrona elementów chłodziarki przed uszkodzeniem.

• Urządzenie chłodzące jest ukryte w tylnej ściance chłodziarki. Na tylnej powierzchni
chłodziarki może gromadzić się woda lub tworzyć lód na skutek pracy sprężarki z
określonymi przerwami czasowymi. To normalna sytuacja. Nie zachodzi konieczność
ręcznego uruchomienia odszraniania, dopóki nie wystąpi nadmierne tworzenie się lodu.

• Odłącz zasilanie chłodziarki, jeśli nie będzie używana przez długi czas (np. podczas
wakacji letnich). Chłodziarkę należy oczyścić zgodnie ze wskazówkami podanymi w
odpowiednim rozdziale niniejszej instrukcji i pozostawić otwarte drzwi, żeby zapobiec
nagromadzeniu się wilgoci i nieprzyjemnych zapachów.

• Zakupione urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz
może być eksploatowane wyłącznie w warunkach domowych i w określonych celach.
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych lub wspólnego
użytkowania. Jeśli klient wykorzysta urządzenie niezgodnie z jego przeznaczeniem,
stanowczo podkreślamy, że producent ani sprzedawca urządzenia nie ponoszą
odpowiedzialności za wszelkie naprawy i usterki powstałe w okresie gwarancyjnym.

• Jeśli po zastosowaniu się do wszystkich powyżej podanych wskazówek problemu nie
udało się rozwiązać, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

OSZCZĘDZANIE ENERGII
W celu uzyskania większej oszczędności energii należy przestrzegać poniższych zaleceń:

•  Urządzenie ustawić z dala od źródeł ciepła, w miejscu nienasłonecznionym i w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu.

•  Aby uniknąć wzrostu temperatury wewnętrznej powodującego ciągłe załączanie
sprężarki, nie należy wkładać do lodówki gorących produktów spożywczych.

•  Nie napełniać urządzenia nadmiernie, ponieważ może to utrudniać przepływ powietrza.
•  Rozmrażać urządzenie w przypadku pojawienia się lodu w celu ułatwienia przepływu

chłodu.
•  W razie braku prądu zaleca się zostawienie lodówki z zamkniętymi drzwiami.
•  W razie braku prądu zaleca się zostawienie lodówki z zamkniętymi drzwiami.
•  Otwierać drzwi możliwie jak najrzadziej i na jak najkrótszy czas.
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Zamieszczony w celach informacyjnych rysunek przedstawia różne części i elementy 
wyposażenia. Części mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia.

CZĘŚCI I KOMORY URZĄDZENIACZĘŚĆ - 7.

A) Komora chłodziarki
B) Komora zamrażarki

1) Skrzynka termostatu
2) Oświetlenie chłodziarki i osłona
3) Półka lodówki 
4) Pokrywa komory świeżości
5) Komora świeżości
6) Pokrywka rozdziału zamrażarka
7) Średnim szuflada zamrażarki
8) Dolna szuflada zamrażarki
9) Półka na butelki

2 1

A

3

4
5

6

7

8

B

9

10

11

Wiszący pojemnik 
na jajka

Tacka do lodu

Plastikowa łopatka

10) Regulowana półka na drzwiach chłodziarki 
* / Górna półka na drzwiach chłodziarki

11) Górna półka na drzwiach chłodziarki

* Dotyczy niektórych modeli.
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PRECAUTIONS PART - 1.

General warnings
WARNING: Keep vantilation openings, in the appliance enclosure 
or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to 
accelerate the defrosting process, other than those recommended 
by the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food stor-
age 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 informa-
tion 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 en-
vironmentally 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 
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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 au-
thorised 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
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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.

• 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.

The water dispenser is available
• Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush 

the water system connected to a water supply if water has 
not been drawn for 5 days.
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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.
• 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.
Please ask your local 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 damage due to misuse.
• Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual 

in a safe place to resolve 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 use multiple sockets or extension cords.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.
• Do not twist and bend the cables, and keep them away from hot surfaces.

• After installation make sure that the power cable is not trapped 
underneath appliance.

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

• Do not plug-in or un-plug from the socket with wet hands to prevent 
electrocution!
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Installing and operating your fridge
Before starting to use your fridge, you should pay attention to the following points:

• Operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.
• The plug must be accessible after installation.
• There can be an odour when you first switch on the appliance. It will disappear after the 

appliance starts to cool. 
• Before making the connection to the power supply, ensure that the voltage on the 

nameplate corresponds to the voltage of electrical system in your home.
• Insert the plug into a socket with an efficient ground connection. If the socket has 

no ground contact or the plug does not match, we suggest you to call an authorized 
electrician for assistance.

• The appliance must be connected with a properly installed fused socket. Power supply 
(AC) and voltage at the operating point must correspond with the details on the name 
plate of the appliance (name plate is located on the inside left of the appliance).

• We do not take responsibility for damages that occur due to ungrounded usage.
• Place your fridge in a place where it won't be exposed to direct sunlight.
• Your fridge should never be used outdoors or left under the rain.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, Gas ovens and heaters, and 

should be at least 5 cm away from electrical ovens.
• When your fridge is placed next to a deep freezer, there should 

be at least 2 cm between them to prevent humidity on the outer 
surface.

• Do not place heavy items on the appliance.
• Clean the appliance thoroughly, especially in the interior, before 

use (See Cleaning and Maintenance).

• Do not place glass bottles or beverage cans in the freezer 
department. Bottles or cans may explode.

• Do not place explosive or flammable material in your fridge for 
your safety. Place drinks with higher alcohol amount vertically and 
by closing their necks tightly in the fridge department.

• When taking ice made in the freezer department, do not touch it, 
ice may cause ice burns and/or cuts.

• Do not touch frozen goods with wet hands! Do not eat ice-cream and 
ice cubes immediately after you have taken them out of the freezer 
department!

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

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

• Do not operate any electrical appliances inside the refrigerator or freezer.
• Fix the accessories in the fridge during transportation to prevent damage to accessories.
• Do not use plug adapter.
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• Installation procedure into the kitchen unit is given in the installation manual. This 
product is intended to be used in proper kitchen units only.

• The adjustable front legs should be adjusted to make sure your appliance is level and 
stable. You can adjust the legs by turning them clockwise (or in the opposite direction). 
This should be done before placing food in the fridge.

• Before using your fridge, wipe all parts back with warm water 
added with a tea spoonful of sodium bicarbonate, and then rinse 
with clean water and dry. Replace all parts after cleaning.

Before using your fridge
• When it is operated for the first time or after transportation, keep 

your fridge in the upright position for 3 hours and plug it on to allow 
efficient operation.  Otherwise, you may damage the compressor.

• Your fridge may have a smell when it is operated for the first time; the smell will fade 
away when your fridge starts to cool.

HOW TO OPERATE THE APPLIANCE PART - 2.

Thermostat setting
The freezer thermostat automatically regulates the inside temperature of the compartments. 
By rotating the knob from position 1 to 5, colder temperatures can be obtained.

Important note: Do not try to rotate knob beyond 1 position it will stop your appliance.

Freezer & Refrigerator thermostat setting;
1 - 2 : For short-term storage of food in the freezer 

compartment, you can set the knob between 
minimum and medium position.

3 - 4 : For long-term storage of food in the freezer 
compartment, you can set knob  to medium position.

     5 : For freezing the fresh food. The appliance will run 
for colder temperatures. 

Thermostat knob

Warnings about temperature adjustments
• It is not recommended that you operate your fridge in environments colder than 10°C in 

terms of its efficiency.
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door openings 

and the quantity of food kept inside the fridge.
• Your fridge should be operated up to 24 hours according to the ambient temperature 

without interruption after being plugged in to be completely cooled. Do not open doors 
of your fridge frequently and do not place much food inside it in this period.

• A 5 minute delaying function is applied to prevent damage to the compressor of your 
fridge, when you take the plug out and then plug it in again to operate it or when an 
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energy breakdown occurs. Your fridge will start to operate normally after 5 minutes.
• Your fridge is designed to operate in the ambient temperature intervals stated in the 

standards, according to the climate class stated in the information label. We do not 
recommend operating your fridge out of stated temperatures value limits in terms of 
cooling effectiveness.

• This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 16°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

Accessories
Ice tray

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

the ice cube.

Bottle holder

In order to prevent the bottles slipping or falling over you can use the bottle holder.

All written and visual descriptions in the accessories may vary according to the 
appliance model.
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Refrigerator compartment
The refrigerator compartment is used for storing fresh food for a few days.

• Do not place food in direct contact with the rear wall of the refrigerator compartment. 
Leave some space around food to allow circulation of air.

• Do not place hot food or evaporating liquid in the refrigerator.

• Always store food in closed containers or wrapped. 

• To reduce humidity and avoid formation of frost, never place liquids in unsealed 
containers in the refrigerator. 

• Meat of all types, wrapped in packages, is recommended to be placed on the glass shelf 
just above the vegetable bin, where the air is colder.

• You can put fruit and vegetables into the crisper without packaging.

• To avoid cold air escaping, try not to open the door too often, and not leave the door 
open for a long time.

FOOD STORAGE IN THE APPLIANCE PART - 3.

Food Maximum storage time How and where to store

Vegetables and fruits 1 week Vegetable bin 

Meat and fish 2 - 3 Days Wrap in plastic foil, bags, or in a meat container 
and store on the glass shelf

Fresh cheese 3 - 4 Days On the designated door shelf

Butter and margarine 1 week On the designated door shelf

Bottled products e.g. milk 
and yoghurt

Until the expiry date 
recommended by the 

producer
On the designated door shelf

Eggs 1 month On the designated egg shelf

Cooked food  All shelves

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

• For freezing fresh food; wrap and seal fresh food properly, that is the packaging should 
be air tight and shouldn’t leak. Special freezer bags, aluminum foil polythene bags and 
plastic containers are ideal.

• Do not allow the fresh food to be frozen to come into contact with the already frozen 
food.

• Always mark the date and the content on the pack and do not exceed the stated storage 
time.

• In case of a power failure or malfunction, the freezer compartment will maintain a 
sufficiently low temperature for food storage. However, avoid opening the freezer door 
to slow down the temperature rise within the freezer compartment.

• The maximum amount of fresh foods that can be loaded in the freezer within 24 hours is 
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indicated on the name plate ( see Freezing Capacity).
• Never place warm food in the freezer compartment.
• When purchasing and storing frozen food products; ensure that the packaging is 

not damaged. 
• The storage time and the recommended temperature for storing frozen foods are 

indicated on the packaging. For storing and using, follow the manufacturer’s instructions. 
If no information is provided, food should not be stored for more than 3 months.

• Place frozen food in the freezer compartment as soon as possible after buying it.
• Once the food is thawed, it must not be refrozen; you must cook it as quickly as possible 

in order to consume or to freeze once again.
• Storage: If you want to use the maximum net capacity, you can remove the drawers and 

store the items directly on  the cooling tubes. This will enable you to make use of the 
entire volume of the compartment.

Meat and fish Preparation
Maximum storage time

(months)

Steak Wrap in foil 6 - 8

Lamb meat Wrap in foil 6 - 8

Veal roast Wrap in foil 6 - 8

Veal cubes In small pieces 6 - 8

Lamb cubes In pieces 4 - 8

Minced meat In packaging without using spices 1 - 3

Giblets (pieces) In pieces 1 - 3

Bologna sausage/salami Should be kept packaged even if it has a membrane  

Chicken and turkey Wrap in foil 4 - 6

Goose and duck Wrap in foil 4 - 6

Deer, rabbit, wild boar In 2.5 kg portions or as fillets 6 - 8

Freshwater fish 
(Salmon, Carp, Crane, 
Catfish)

After cleaning the bowels and scales of the fish, 
wash and dry it. If necessary, remove the tail and 
head.

2

Lean fish (Bass, Turbot, 
Flounder) 4

Fatty fishes (Tuna, 
Mackerel, Bluefish, 
Anchovy)

2 - 4

Shellfish Clean and in a bag 4 - 6

Caviar In its packaging, or in an aluminium or plastic 
container 2 - 3

Snails In salty water, or in an aluminium or plastic container 3

NOTE: Thawed frozen meat should be cooked as fresh meat. If the meat is not cooked after defrosting, it must 
not be re-frozen.
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Vegetables and Fruits Preparation
Maximum storage time

(months)

String beans and beans Wash, cut into small pieces and boil in water 10 - 13

Beans Hull, wash and boil in water 12

Cabbage Clean and boil in water 6 - 8

Carrot Clean, cut into slices and boil in water 12

Pepper Cut the stem, cut into two pieces, remove the core 
and boil in water 8 - 10

Spinach Wash and boil in water 6 - 9

Cauliflower Remove the leaves, cut the heart into pieces and 
leave it in water with a little lemon juice for a while 10 - 12

Eggplant Cut into pieces of 2cm after washing 10 - 12

Corn Clean and pack with its stem or as sweet corn 12

Apple and pear Peel and slice 8 - 10

Apricot and Peach Cut into two pieces and remove the stone 4 - 6

Strawberry and 
Blackberry Wash and hull 8 - 12

Cooked fruits Add 10 % of sugar to the container 12

Plum, cherry, sourberry Wash and hull the stems 8 - 12

Maximum storage time 
(months)

Thawing time at room 
temperature (hours)

Thawing time in oven 
(minutes)

Bread 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

Biscuits 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pastry 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Pie 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

Phyllo dough 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

Dairy products Preparation Maximum storage time 
(months) Storage conditions

Packet (Homogenized) 
Milk In its own packet 2 - 3 Pure Milk – in its own packet

Cheese - excluding 
white cheese In slices 6 - 8

Original packaging may be 
used for short-term storage. 
Keep wrapped in foil for 
longer periods.

Butter, margarine In its packaging 6
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• Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.

• Do not pour water over the appliance.

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

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

• Do not use abrasive products, detergents or soaps. After washing, 
rinse with clean water and dry carefully. When the cleaning 
operations have been completed, reconnect the plug with dry 
hands.

CLEANING AND MAINTENANCE PART - 4.

Defrosting the refrigerator compartment

• Defrosting occurs automatically in refrigerator compartment during operation; the defrost 
water is collected by the evaporating tray and evaporates automatically.

• The evaporating tray and the defrost water drain hole should be cleaned periodically with 
defrost drain plug to prevent the water from collecting on the bottom of the refrigerator 
instead of flowing out.

• You can also pour ½ glass of the water to drain hole to clean inside.

Defrosting the freezer compartment
• The frost, which covers the shelves of the freezer compartment, should be removed 

periodically.
• Do not use sharp metal objects for this operation. They could puncture the refrigerator 

circuit and cause irreparable damage to the unit. Use the plastic scraper provided.
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Replacing the light bulb
To replace the bulb in the fridge compartments;
1. Unplug your fridge freezer.
2. Using a screwdriver, carefully remove the light cover from the top panel. (a)
3. Replace with a 15 watt bulb. (b)
4. Reinstall the light cover. (c)
5. Wait for 5 minutes before re-plugging the fridge in and restore the thermostat to its 

original position.

Replacing LED lighting
If your refrigerator has LED lighting contact the help desk as this should be changed by 
authorized personnel only.

• When there is more than 5 mm of frost on the shelves, defrosting must be done.
• Before defrosting operation, place the frozen food in a cool place after wrapping them in 

sheets of newspaper in order to obtain its temperature steady for long time.
• To accelerate the defrosting process place one 

or more basins of warm water in the freezer 
compartment.

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

• Once the unit has been defrosted, place 
the food into the freezer and remember to 
consume them in a short period of time.
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• The original packaging and foam may be kept for re-transportation (optionally).
• You should fasten your fridge with thick packaging, bands or strong cords and follow the 

instructions for transportation on the package for re-transportation.
• Remove movable parts (shelves, accessories, 

vegetable bins etc.) or fix them into the fridge 
against shocks using bands during re-positioning 
and transportation.

• Carry your fridge in the upright position.

SHIPMENT AND REPOSITIONING PART - 5.

BEFORE CALLING FOR AFTER SALES SERVICE PART - 6.
If your refrigerator is not working properly, it may be a minor problem, therefore check the 
following. 

The appliance does not operate,
Check if;

• There is a power failure,
• The mains plug is not properly plugged in, or is loose 
• The thermostat setting is on position “ ”,
• The socket is defective. To check this, plug in another appliance that you know which is 

working into the same socket.

The appliance performs poorly;
Check if;

• You have overloaded the appliance,
• The doors are not closed perfectly,
• There are not enough ventilation ducts on the kitchen unit as mentioned in the Installation 

Manual.

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. Do not worry, this is quite normal. If these 
sounds are different check if;

• The appliance is installed firmly as described in the installation manual.
• The objects on the appliance are vibrating.

If there is water in the lower part of the refrigerator;
Check if;
The drain hole for defrost water is not clogged (use defrost drain plug to clean the drain hole).

IMPORTANT NOTES:
• In case of a sudden power loss or disconnecting and reconnecting of the plug to the 

electrical socket, the compressor protective thermal element will be opened as the 
pressure of the gas in the cooling system of your refrigerator has not yet been balanced. 
4 or 5 minutes later, your refrigerator will start to operate; this is normal.
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• If you won’t be using your refrigerator for a long time (such as on summer holidays), 
please disconnect the plug from the socket. Clean your refrigerator as per Part 4 of this 
document and leave the door open to prevent any humidification or odor formation.

• If there is still a problem with your refrigerator although you have followed the instructions 
in this book, please    consult  your nearest authorized service center. 

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).
2. Allow warm food and drinks to cool down outside the appliance. 
3. When thawing frozen food, place it in the refrigerator compartment. The low temperature 

of the frozen food will help to cool the refrigerator compartment when it is thawing. So it 
causes energy saving. If the frozen food is put out, it wastes energy.

4. When placing, food and drinks they must be covered.
5. When placing food and drinks, open the appliance door as briefly as possible. 
6. Keep the covers closed for the different compartments to avoid changing the temperature 

of each section. (crisper, chiller ...etc ). 
7. The door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.
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PARTS OF THE APPLIANCE AND THE 
COMPARTMENTS

 PART - 7.

10

11

2
1

12

3

4

5

6

7

B

8

9

A

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

A) Refrigerator compartment
B) Freezer compartment

1) Thermostat knob
2) Refrigerator lamp & cover
3) Refrigerator shelves
4) Crispers cover
5) Crisper
6) Freezer room cover

7) Freezer comp. drawers
8) Bottle shelf
9) Door shelves
10) Egg holder
11) Ice tray
12) Plastic ice blade *

* In some models
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Pokyny k použití se vztahují na několik modelů. Z toho důvodu se mohou objevit rozdíly.
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POKYNY K POUŽITÍ 1. ČÁST

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 schopnost-
mi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze
tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné oso-
by 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, ne-
chte si ji prosím nainstalovat kvalifikovanou osobou.

• Tento spotřebič mohou používat dětistarší 8 let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopno-
stmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze
tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné oso-
by nebo pokud byly seznámeny s bezpečným a správným
používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spo-
jená. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmí provádět
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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
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 pone-
chat dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě plísní uvnitř
spotřebiče.
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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 nebo mrazniček nepoškodili životní pro-
středí.

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.  Nezod-

povídáme za škody způsobené špatným použitím.
• Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu k použití a tento návod uchovej-

te 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 chla-
zení/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.
• Kabely neohýbejte a udržte je mimo dosah horkých povrchů.

• Po instalaci se ujistěte, zda se napájecí kabel nezachytil pod spo-
třebičem.

• Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými osobami, ne-
dovolte 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!
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Instalace a obsluha vaší chladničky
Než začnete chladničku používat, musíte věnovat pozornost následujícím bodům:

• Provozní napětí vaší chladničky je 220-240 V při 50Hz.
• Zástrčka musí být po instalaci snadno dostupná.
• Po prvním zapnutí spotřebiče se může objevit zápach. Zmizí, jakmile začne spotřebič 

chladit. 
• Než provedete připojení k napájení, zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá 

napětí elektrického systému ve vaší domácnosti.
• Zástrčku zapojte do zásuvky s účinným uzemněním. Není-li zásuvka uzemněna, nebo 

pokud se neshoduje, navrhujeme, abyste o pomoc požádali autorizovaného elektrikáře.
• Spotřebič musí být zapojen do řádně instalované zásuvky s pojistkou. Napájení (AC) a 

napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče (typový štítek se nachází v 
levé vnitřní části spotřebiče).

• Neneseme zodpovědnost za škody, k nimž může dojít z důvodu neuzemněného použití.
• Chladničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu světlu.
• Vaše chladnička nesmí být používána venku nebo ponechána na dešti.
• Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby, plynové trouby nebo hořáků a musí 

být minimálně 5 cm od elektrické trouby.
• Když je vaše chladnička umístěna blízko mrazáku, musí být mezi 

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

• Na spotřebič nestavte těžké předměty.
• Spotřebič před použitím důkladně vyčistěte, zejména uvnitř (viz 

Čištění a Údržba).
• Postup instalace do kuchyňské linky je uveden v části návodu Postup instalace do ku-

chyňské linky. Tento produkt je určen k použití pouze ve správných kuchyňských linkách.

• 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 způ-
sobit omrzliny a/nebo řezné rány.

• Nedotýkejte se zmraženého zboží mokrýma rukama. Zmrzlinu a ledové 
kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete z mrazničky!

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

• Kryt ani horní část chladničky nezakrývejte pokrývkou. To ovlivní výkon vaší chladničky.
• V chladničce ani mrazničce nespouštějte žádné elektrické spotřebiče.
• Upevněte příslušenství v chladničce během přepravy tak, aby se předešlo poškození 

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

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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JAK SPOTŘEBIČ OBSLUHOVAT 2. ČÁST

Nastavení termostatu
Termostat mrazničky a chladničky automaticky reguluje vnitřní teplotu. Otáčením knoflíku z 
polohy 1 na 5 lze nastavit nižší teplotu.

Nastavení termostatu mrazničky a chladničky
1 – 2 : Pro krátkodobé uchovávání potravin v mrazničce 
(knoflík na hodnotu minimální až střední).
3 – 4 : Pro dlouhodobé uchovávání potravin v mrazničce 
(knoflík na střední hodnotu).
      5 : Pro mražení čerstvých potravin. Po dosažení chlad-
ného stavu je nutné nastavit knoflík na předchozí pozici.

TermostatVarování při nastavení teploty
• Okolní teplota, teplota čerstvě skladovaných potravin a časté otvírání dveří ovlivňuje 

teplotu v prostoru chladničky. V případě potřeby změňte nastavení teploty.
• Nedoporučuje se, abyste chladničku používali v prostředí, kde je teplota nižší než 10°C .
• Při nastavení termostatu je třeba vzít v úvahu jak často se dveře mrazničky otevírají a 

zavírají, kolik jídla se v mrazničce skladuje a prostředí, v kterém je spotřebič umístěn.
• Doporučujeme, aby první spuštění chladničky-mrazničky nebylo přerušováno po dobu 

24 hodin a zajistilo se tak, že je důkladně vychlazená. Po tuto dobu neotevírejte dveře 
chladničky-mrazničky ani do ní nevkládejte potraviny. 

• Vaše chladnička-mraznička má vestavěnou funkci 5 minutové prodlevy, která brání po-
škození kompresoru. Když se chladnička-mraznička zapojí do sítě, její provoz se spustí 
po 5 minutách.

• Vaše chladnička je navržena tak, aby pracovala v intervalech uvedených ve standar-
dech, v souladu s třídou uvedenou na informačním štítku. Nedoporučuje se, abyste 
chladničku spouštěli v prostředí mimo uvedené teplotní intervaly, a neovlivnili tak účin-
nost chlazení.

• Tento spotřebič je navržen k použití při okolní teplotě v rozmezí 16°C - 43°C.

Třída klimatu Okolní teplota (oC)
T 16 až 43 oC

ST 16 až 38 oC
N 16 až 32 oC

SN 10 až 32 oC
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Příslušenství
Zásobník na led

• Naplňte přihrádku na led vodou a vložte ji do prostoru mrazničky.
• Poté, co se voda zcela změní na led, můžete kostku ledu vyjmout z přihrádky podle 

následujícího obrázku.

Držák na lahve

Abyste předešli sklouznutí nebo pádu lahví, můžete použít držák na lahve. Rovněž můžete 
předejít vzniku hluku, který se ozve, když dveře otevřete nebo zavřete.

Veškeré písemné a vizuální popisy příslušenství se mohou lišit 
podle modelu spotřebiče.
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Chladnička
Prostor chladničky se používá ke skladování čerstvých potravin po dobu několika dnů.

• Potraviny nevkládejte tak, aby byly v přímém kontaktu se zadní stěnou prostoru chlad-
ničky. Okolo potravin nechte určitý prostor, abyste tak umožnili cirkulaci vzduchu.

• Nevkládejte do chladničky horké potraviny nebo nápoje.

• Potraviny vždy skladujte v uzavřených nádobách nebo zabalené. 

• Abyste snížili vlhkost a následnou tvorbu námrazy, nikdy neumisťujte kapaliny do neu-
těsněných nádob. 

• Maso všech typů, zabalené do sáčků, se doporučuje vložit na skleněnou poličku nad 
zásuvkou na zeleninu, kde je vzduch chladnější.

• Ovoce a zeleninu můžete vkládat do crisperu nezabalené.

• Abyste předešli úniku chladného vzduchu, neotevírejte dveře příliš často a nenechávej-
te je dlouho otevřené.

Mraznička
Prostor mrazničky se používá ke zmražení čerstvých potravin a ke skladování zmražených 
potravin po dobu uvedenou na obalu a k výrobě kostek ledu.

• Při mrazení čerstvých potravin; čerstvé potraviny řádně zabalte tak, aby byl obal 
vzduchotěsný. Ideální jsou speciální sáčky do mrazničky, alobal (silný, v případě po-
chybností použijte dvojitou vrstvu), polyetylenové sáčky a plastové nádoby.

• Nedovolte, aby čerstvé potraviny přišly do kontaktu s již zmraženými potravinami.
• Na obal vždy vyznačte datum a obsah balení, nepřekračujte uvedenou dobu skladování.
• V případě výpadku napájení nebo selhání uchová mraznička dostatečně nízkou teplotu 

pro skladování potravin. Nicméně se otevřete otevírání dveří, abyste zpomalili stoupání 
teploty v prostoru mrazničky.

• Maximální množství potravin, které lze do mrazničky vložit během 24 hodin, je uvedeno 
na typovém štítku (viz mrazící kapacita).

• Do mrazničky nikdy nevkládejte teplé potraviny.
• Při nákupu a skladování zmražených produktů; zkontrolujte, zda není obal poško-

zený. 
• Délka a doporučená teplota skladování zmražených potravin je uvedena na obalu. Při 

skladování a používání postupujte dle pokynů výrobce. Nejsou-li uvedeny žádné infor-
mace, potraviny nesmí být skladovány déle než 3 měsíce.

• Zmražené potraviny vložte do mrazničky co nejdříve po zakoupení.
• Jakmile se potravina jednou rozmrazí, nesmí být znovu zmražena, musíte ji uvařit, co 

nejrychleji to bude možné, poté můžete uvařené jídlo zkonzumovat nebo zmrazit.
• Skladování: Chcete-li použít maximální čistou kapacitu, můžete vyjmout zásuvky a 

skladovat potraviny přímo v jednotlivých prostorech. To vám umožní využití celého ob-
jemu prostoru.

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI 3. ČÁST
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• Spotřebič před čištěním odpojte od napájení.

• Na spotřebič nelijte vodu.

• Prostor chladničky je třeba pravidelně čistit roztokem jedlé sody a 
vlažné vody.

• Příslušenství vyčistěte samostatně vodou a čisticím prostředkem. 
Nemyjte je v myčce na nádobí.

• Nepoužívejte abrazivní produkty, čisticí prostředky. Po umytí je 
opláchněte čistou vodou a pečlivě vysušte. Po dokončení čištění 
znovu zapojte spotřebič do sítě, suchýma rukama.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 4. ČÁST

Odmrazování prostoru chladničky

• K odmrazování dochází během provozu chladničky automaticky, odmražená voda se 
hromadí ve výparníku a automaticky se odpařuje.

• Odpařovací zásobník a otvor pro odtékání vody musí být čištěny pravidelně pomocí 
zátky, aby se předešlo hromadění neodtékající vody ve spodní části chladničky.

• Abyste otvor vyčistili, můžete do něj nalít také 1/2 sklenice vody.

Odmrazování prostoru mrazničky
• Námraza, která se hromadí v mrazničce, se musí odstraňovat pravidelně.
• K této činnosti nepoužívejte ostré kovové předměty. Mohly by prorazit okruh chladničky 

a způsobit nevratné poškození spotřebiče. Je-li to nezbytné, použijte plastovou škrabku.
• V případě, že je na policích více než 5 mm námrazy, je třeba provést odmrazování.
• Před provedením odmražen vložte zmražené potraviny na chladné místo, přičemž je 

zabalte do novin, abyste tak co nejdéle udrželi rovnoměrnou teplotu.
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• Chcete-li odmrazování urychlit, umístěte do prostoru mrazničky jednu či více nádob s 
vodou.

• Vnitřní část vysušte houbičkou nebo čistým hadříkem.
• Jakmile bude potravina zmražená, vložte potraviny do mrazničky a nezapomeňte je brzy 

spotřebovat.

Výměna žárovky
Výměna žárovky v chladničce a mrazničce;
1. Odpojte zařízení od zdroje energie.
2. Stiskněte háčky na stranách horní části krytu a sundejte kryt žárovky (A).
3. Nahraďte vadnou žárovku novou o výkonu maximálně 15 W. (B)
4. Nasaďte kryt žárovky a připojte zařízení ke zdroji energie. (C)

Výměna kontrolky LED
Má-li vaše chladnička kontrolku LED, kontaktujte help desk, neboť její výměnu musí provést 
pouze autorizovaní zaměstnanci.
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• 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 přemis-
ťování a přepravy nedošlo k nárazům.

• Chladničku převážejte kolmo.

DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ 5. ČÁST

NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS 6. ČÁST
Pokud vaše mraznička nefunguje správně, může to být drobný problém, proto než zavoláte 
elektrikáře, zkontrolujte následující. 

Spotřebič nefunguje,
Zkontrolujte, zda:

• Nedošlo k výpadku napájení,
• Zástrčka je správně zapojená, zda nedošlo k jejímu uvolnění 
• Nastavení termostatu v poloze “ ”,
• Zásuvka je vadná. To ověříte tak, že do stejné zásuvky zapojíte jiný spotřebič, o kterém 

víte, že funguje.

Výkon spotřebiče je slabý:
Zkontrolujte, zda:

• Nedošlo k přetížení spotřebiče,
• Dveře jsou dokonale zavřené,
• V kuchyni není dostatek větracích otvorů, jak je uvedeno v návodu k obsluze.

Pokud slyšíte hluk;
Chladicí plyn, který cirkuluje v chladicím okruhu, může vydávat slabý hluk (bublavý zvuk), i 
když kompresor není v provozu. Nemusíte mít obavy, je to zcela normální. Jsou-li tyto zvuky 
jiné, zkontrolujte, zda:

• Spotřebič je nainstalovaný pevně, jak je popsáno v návodu k instalaci.
• Věci na spotřebiči se chvějí.

Je-li ve spodní části chladničky voda;
Zkontrolujte, zda:
Odtok na rozmraženou vodu není ucpaný (k vyčištění použijte zátku).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• V případě náhlého výpadku energie nebo odpojení a zapojení zástrčky do zásuvky, se 

otevře ochranný topný prvek kompresoru, neboť tlak plynu v chladícím systému vaší 
chladničky nebyl dosud vyrovnán. O 4 nebo 5 minut později začne chladnička pracovat, 
to je normální.
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• Nechcete-li chladničku dlouhodobě používat (např. během dovolené), odpojte ji ze sítě. 
Chladničku vyčistěte tak, jak je uvedeno v Kapitole 4 tohoto dokumentu a dveře nechte 
otevřené, abyste předešli hromadění vlhkosti nebo vytváření zápachu.

• Pokud stále dochází k problémům s vaší chladničkou, i když jste se řídili pokyny v této 
příručce, obraťte se na nejbližší autorizované servisní centrum, prosím. 

• Životní cyklus tohoto produktu stanovený Ministerstvem průmyslu (období, po které jsou 
na trhu k dispozici náhradní díly) je 10 let.

Úspora Energie
1– Spotřebič nainstalujte do chladné, 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– Při rozmrazování vložte potraviny do chladničky. Nízká teplota zmrazených potravin 

pomůže zchladit prostor chladničky. Ušetříte tak energii. Je-li zmrazené jídlo rozmra-
zováno venku, je to plýtvání energií.

4– 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.

5– Při vložení potravin a nápojů otevřete dveře spotřebiče na co nejkratší dobu. 
6– Kryty různých části ve spotřebiči ponechte uzavřené (crisper, chiller, atd.). 
7– Těsnění dveří musí být čisté a tvárné. Při opotřebení je vyměňte.
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Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče.
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.

ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 7. ČÁST

A) Chladnička
B) Mraznička

1) Termostat
2) Kryt žárovky chladničky
3) Skleněné poličky v chladničce
4) Kryt crisperu
5) Crisper

6) Mrazničky horní klapka
7) Mrazničky horní zásuvka
8) Mrazničky spodní zásuvka
9) Polica na lahve
10) Nastavitelná police ve dveřích * / 
Horní polička ve dveřích
11) Horní polička ve dveřích

* u některých modelů

Držák na vejce

Zásobník na led

Plastový koš na led
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Ці інструкції з експлуатації призначені для кількох моделей. Можливі певні відмінності.
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ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМЧАСТИНА  - 1.

Загальні попередження
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Слідкуйте за тим, щоб у вентиляційних 
отворах корпусу та каркасі 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: 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.

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 встановлення, щоб уникнути пошкодження деталей приладу, 
що містять холодильний агент. R600a – екологічно чистий 
і природний газ. Він є вибухонебезпечним у разі витікання 
через пошкодження деталей холодильного контуру – тому не 
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допускайте використання холодильника поблизу відкритого 
полум'я або джерел тепла та провітрюйте протягом кількох 
хвилин приміщення, в якому розташовано пристрій.

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

• 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 ампер. 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
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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 електричним струмом, його повинен замінити 
виробник, його технічний представник або спеціаліст 
аналогічної кваліфікації.

• Цей прилад не призначено для використання на висоті 
більше 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.
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• 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 старому холодильнику є замок для блокування дверей, слід зняти або 

вивести з ладу замок перед викиданням холодильника, щоб уникнути нещасного 
випадку, в разі якщо дитина потрапить у пастку, замкнувши себе всередині приладу.

• Старі холодильники містять ізоляційний матеріал та холодильний агент, до складу 
якого входить ХФВ. Тому, викидаючи старий холодильник, дбайте про те, щоб не 
зашкодити довкіллю.

• усіх питань стосовно утилізації відпрацьованого електричного 
та електронного устаткування (Директива WEEE) в частині, що 
стосується повторного використання, переробки та відновлення, 
звертайтесь до місцевих органів влади.

Примітки:
• Уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та використанням приладу.  

Виробник не несе відповідальності за збитки, що сталися через неналежне 
використання приладу.

• Дотримуйтеся всіх інструкцій, наведених на приладі та в посібнику, та зберігайте 
цей посібник в надійному місці, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому 
для вирішення можливих проблем.         

• Цей прилад призначений для побутового використання. Він може використовуватися 
лише в домашньому господарстві та за своїм призначенням.  Він не призначений 
для комерційного чи загального користування. Таке використання призведе до 
скасування гарантії на прилад, і компанія-виробник не нестиме відповідальності 
за можливі збитки. 

• Цей прилад призначений для побутового використання і придатний лише для 
охолодження та зберігання продуктів харчування. Він не призначений для 
комерційного чи загального користування та/або зберігання речовин, відмінних від 
продуктів харчування. Компанія-виробник не несе відповідальності за збитки, що 
можуть статися через неналежне використання.
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Заходи безпеки
• Для живлення приладу не використовуйте      

спарені розетки чи подовжувальний шнур.
• Не використовуйте шнур живлення, якщо він     

пошкоджений або зношений.
• Не тягніть, не згинайте та не пошкоджуйте шнур живлення.
• Не згинайте та не скручуйте шнур живлення, тримайте його подалі від гарячих 

поверхонь.

• Після установки переконайтеся, що кабель живлення не 
затиснений під приладом.

• Цей прилад призначений для використання дорослими, не 
дозволяйте дітям гратися з приладом чи кататися, висячи на 
його дверях.

• Не вставляйте вилку в розетку та не виймайте її вологими 
руками — це може призвести до ураження електричним 
струмом!

• Не кладіть скляні пляшки або банки з напоями у морозильну 
камеру. Пляшки або банки можуть луснути.

• З метою безпеки не зберігайте у холодильнику 
вибухонебезпечні або легкозаймисті речовини. Пляшки 
з високим вмістом алкоголю необхідно щільно закрити й 
розташувати в холодильній камері вертикально.

• 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!

• Розморожені продукти харчування не можна повторно заморожувати. Це може 
заподіяти шкоду здоров'ю, наприклад, спричинити харчове отруєння.

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

• Не вмикайте всередині холодильника та морозильника ніякі електричні прилади.
• Під час транспортування зафіксуйте приладдя у холодильнику, щоб уникнути його 

пошкодження.

Встановлення та експлуатація холодильника
Перед використанням холодильника слід звернути увагу на викладену нижче 
інформацію.

• Робоча напруга холодильника становить 220–240 В за частоти 50 Гц.
• Після встановлення до вилки має залишитися вільний доступ.
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• При першому вмиканні пристрою може з’явитися запах. Він зникне, щойно 
холодильник почне охолоджуватися. 

• Перед під'єднанням пристрою до мережі живлення впевніться, що вказана на 
паспортній табличці напруга відповідає параметрам мережі живлення.

• Перед тим, як вставити вилку в розетку, впевніться, що розетка має надійне 
заземлення. Якщо розетка не має контакту заземлення або вилка не відповідає 
розетці, ми рекомендуємо звернутися за допомогою до кваліфікованого електрика.

• Прилад повинен під'єднуватися до правильно встановленої розетки із запобіжником. 
Джерело живлення (змінний струм) і напруга у точці під'єднання повинні збігатися із 
даними на табличці на пристрої (табличка знаходиться на лівій внутрішній стороні 
приладу).

• Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що сталися внаслідок 
використання приладу без належного заземлення.

• Холодильник слід ставити в місці, де на нього не потраплятимуть прямі сонячні 
промені.

• Прилад не можна використовувати поза приміщенням та залишати під дощем.
• Прилад має бути розташований на відстані щонайменше 50 см від кухонних плит, 

газових печей та радіаторів опалення та щонайменше 5 см від електричних плит.
• Якщо холодильник розташовано поряд з морозильним апаратом 

глибокого заморожування, між ними має бути відстань не менше 
2 см, щоб запобігти конденсації на зовнішній поверхні.

• Не кладіть на цей пристрій важкі речі.
• Перед використанням ретельно вимийте пристрій, особливо 

всередині (див. розділ «Чищення та обслуговування»).
• Процедура встановлення на кухні викладена у Посібнику зі 

встановлення. Цей виріб призначений лише для використання у 
стандартних кухонних меблях.

• Слід відрегулювати висоту передніх ніжок, щоб забезпечити стійку і надійну 
роботу морозильної камери. Для регулювання ніжок їх можна прокручувати за 
годинниковою стрічкою (або у протилежному напрямку). Це слід зробити до того, 
як покладете в морозильну камеру продукти харчування.

• Перед використанням холодильника вимийте всі деталі 
теплою водою з додаванням чайної ложки харчової соди, 
а потім промийте чистою водою і висушіть. Після чищення 
встановіть усі деталі на місце.

• Щоб конденсатор (частина з білими ребрами на задній панелі) 
не торкався стіни, встановіть пластмасовий упор, повернувши 
його на 90°, як показано на рисунку.

• Холодильник повинен бути розташований на відстані від стіни 
не більше 75 мм.
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Перед використанням холодильника
• Перед першим вмиканням холодильника або після 

транспортування для забезпечення ефективної роботи лишіть 
холодильник у вертикальному положенні протягом 3 годин. 
Після цього його можна вмикати в розетку.  Недотримання цієї 
вимоги може призвести до пошкодження компресора.

• При першому увімкненні холодильника може з'явитися сторонній запах. Запах 
зникне, коли розпочнеться охолодження.

Регулювання термостата

Комбіновані моделі з одним компресором

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮЧАСТИНА  - 2.

Термостат морозильної та холодильної камер автоматично регулює температуру в цих 
відділеннях. Поворот ручки від «1» до «5» дозволяє зменшити температуру. У позиції “
” термостат вимкнений, і охолодження не відбувається.  

Важлива примітка: Не повертайте ручку за положення «1» – це призведе до вимкнення 
пристрою.

Режими термостата морозильної камери:
1 - 2 : Для короткострокового зберігання продуктів в морозильній камері встановіть 

ручку між мінімальною та середньою позиціями.
3 - 4 : Для довгострокового зберігання продуктів в 

морозильній камері встановіть ручку у середню 
позицію.

     5 : Для заморожування свіжих продуктів. Пристрій 
створюватиме нижчу температуру. 

Регулювання термостата

Попередження щодо регулювання температури
• У разі збою електроживлення налаштування температури не буде скасовано.
• Температуру слід налаштовувати з урахуванням частоти відкривання дверей та 

кількості продуктів у холодильнику.
• Не переходьте до іншого налаштування, не завершивши попереднє.
• Для досягнення повного охолодження холодильник після вмикання має 

безперервно працювати до 24 годин залежно від температури навколишнього 
середовища. У цей період не слід часто відкривати двері холодильника та класти 
в нього забагато продуктів.
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Допоміжне обладнання
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

Тримач пляшок

Щоб пляшки не зісковзували та не падали, використовується тримач для пляшок. Він 
також прибирає шум від пляшок при відкриванні та закриванні дверей.

• Щоб запобігти пошкодженню компресора, у холодильнику передбачено функцію 
5-хвилинної затримки, коли його вимикають з розетки і знову вмикають, або у разі 
збою електроживлення. Ваш холодильник почне нормально працювати через 
5 хвилин.

• Ваш холодильник призначений для функціонування при інтервалах температур 
навколишнього середовища, позначених в технічних умовах, відповідно до класу 
кліматичних умов. Ця інформація 
зазначена на інформаційній етикетці. 
Ми не рекомендуємо використовувати 
холодильник в температурному 
режимі, параметри якого виходять 
за рамки зазначених у технічних 
характеристиках. 

• Цей прилад розроблено для застосування при 
навколишній температурі в межах від 10 °C до 
43 °C

Клас 
кліматичних 

умов

Навколишня 
температура °C

T Між 16 та 43 (°C)
ST Між 16 та 38 (°C)
N Між 16 та 32 (°C)

SN Між 10 та 32 (°C)
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Камера холодильника
Холодильна камера використовується для зберігання свіжих продуктів протягом 
кількох днів.

• Не допускайте безпосереднього контакту продуктів із задньою стінкою холодильної 
камери. Залишайте трохи місця навколо продуктів для циркуляції повітря.

• Не ставте в холодильник гарячу їжу та рідини, що випаровуються.
• Завжди зберігайте продукти у закритих контейнерах або загорнутими. 
• Для зменшення вологості та запобігання утворення льоду в холодильнику не слід 

класти в нього рідину в негерметичних контейнерах. 
• М'ясо усіх видів рекомендується класти загорнутим у пакети на скляну полицю над 

відсіком для овочів, де повітря холодніше.
• Овочі та фрукти можна складати не упакованими в контейнер, спеціально 

призначений для їхнього зберігання.
• Щоб уникнути втрат холодного повітря, намагайтеся не відкривати двері занадто 

часто, і не залишити двері відкритими протягом тривалого часу.

РОЗТАШУВАННЯ ПРОДУКТІВ У ПРИСТРОЇЧАСТИНА  - 3.

Продукти Термін зберігання Місце зберігання в холодильній камері

Овочі та фрукти 1 тиждень В контейнері для фруктів та овочів (без 
упаковки)

М'ясо та риба від 2 до 3 днів. У пластиковій упаковці, пакетах або в 
вакуумній упаковці (на скляній полиці)

Свіжий сир від 3 до 4 днів На спеціальній полиці на дверцятах
Масло та маргарин 1 тиждень На спеціальній полиці на дверцятах

Продукти в пляшках, 
молоко та йогурт

Згідно з терміном 
зберігання, 
зазначеним 
виробником

На спеціальній полиці на дверцятах

Яйця 1 місяць На полиці для яєць
Продукти після 
кулінарної обробки  Усі полиці

ЗАУВАЖЕННЯ: Не слід зберігати в холодильнику картоплю, цибулю та часник.
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Морозильна камера
Морозильна камера використовується для заморожування свіжих продуктів та 
зберігання заморожених продуктів протягом часу, що вказаний на упаковці, а також 
для виготовлення кубиків льоду.

• Для заморожування продуктів: загорніть та добре герметизуйте продукти – 
упаковка не повинна пропускати повітря та воду. Найкраще підходять спеціальні 
пакети для заморожування, алюмінієва фольга (товста, у разі сумнівів складіть у 
два шари), поліетиленові пакети та пластикові контейнери.

• Не допускайте контакту свіжих продуктів, що мають бути заморожені, з раніше 
замороженими продуктами.

• Завжди позначайте дату та склад на упаковці та не перевищуйте рекомендований 
термін зберігання.

• У разі збою живлення або поломки морозильна камера буде підтримувати достатньо 
низьку для зберігання продуктів температуру. Тим не менш, не відкривайте 
дверцята морозильної камери, щоб уповільнити зростання температури в ній.

• Максимальна кількість свіжих продуктів, яку можна заморозити протягом 24 годин, 
вказана на етикетці пристрою (див. Потужність заморожування).

• Ніколи не кладіть до морозильної камери теплі продукти.
• При купівлі та зберігання заморожених харчових продуктів; переконайтеся, 

що упаковка не пошкоджена. 
• Термін зберігання та рекомендована температура для зберігання заморожених 

продуктів вказані на упаковці. Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо зберігання 
та вживання продуктів. За відсутності такої інформації продукти слід зберігати не 
більше 3 місяців.

• Кладіть заморожені продукти у морозильну камеру якомога швидше після покупки.
• Якщо продукти розморозилися, їх не можна повторно заморожувати – їх слід 

приготувати якомога швидше, після чого спожити або знову заморозити.
• Зберігання: Щоб використати максимальний чистий об'єм, можна витягнути ящики 

і покласти продукти прямо на охолоджувальні трубки. Це дозволить використати 
весь об'єм камери.
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М'ясо та риба Підготовка
Максимальний 

термін зберігання
(місяці)

Біфштекс Загорнути у плівку 6 - 8
Баранина Загорнути у плівку 6 - 8
Телятина для смаження Загорнути у плівку 6 - 8
Нарізана кубиками 
телятина Нарізати невеликими шматками 6 - 8

Нарізана кубиками 
баранина Нарізати шматками 4 - 8

М'ясний фарш Упакувати без використання 
прянощів 1 - 3

Субпродукти (шматки) Нарізати шматками 1 - 3

Копчена ковбаса/салямі Упакувати, навіть за наявності 
оболонки з плівки  

Курка та індичка Загорнути у плівку 4 - 6
Гуска та качка Загорнути у плівку 4 - 6
Оленина, кріль, дикий 
кабан

Розфасувати на порції 2,5 кг, 
без кісток 6 - 8

Прісноводна риба 
(форель, короп, щука, 
сом) Вимити і висушити після 

вичинки та видалення луски; 
за потреби відрізати хвіст та 
голову

2

Нежирна риба (морський 
окунь, палтус, камбала) 4

Жирна риба (тунець, 
макрель, луфар, анчоус) 2 - 4

Молюски, ракоподібні Почистити і розфасувати у 
пакети 4 - 6

Ікра
У власній упаковці, 
алюмінієвому чи пластиковому 
контейнері

2 - 3

Равлики У солоній воді в алюмінієвому 
чи пластиковому контейнері 3

Примітка: Заморожене м'ясо після розморожування слід готувати так само, як свіже 
м'ясо. Якщо м'ясо не приготувати після розморожування, його ні в якому разі не 
можна заморожувати повторно.



UA - 67 -

Овочі та фрукти Підготовка

Максимальний 
термін 

зберігання 
(місяці)

Стручкова квасоля і 
боби

Вимити, порізати на малі шматки та 
прокип'ятити 10 - 13

Квасоля і боби Почистити, вимити та прокип'ятити 12
Капуста Помити та прокип'ятити 6 - 8

Морква Почистити, порізати скибочками та 
прокип'ятити 12

Перець Видалити стебло, розрізати навпіл, 
видалити серцевину ті прокип'ятити 8 - 10

Шпинат Помити та прокип'ятити 6 - 9

Цвітна капуста 
Зняти листя, розрізати голівку на 

частини і покласти на деякий час у 
воду з додаванням лимонного соку 

10 - 12

Баклажани Помити і нарізати на шматки розміром 
2 см 10 - 12

Кукурудза Почистити й упакувати роазом з 
качаном або у вигляді зерна 12

Яблука та груші Почистити і порізати скибочками 8 - 10
Абрикоси та персики Розрізати навпіл і видалити кісточку 4 - 6
Суниці та смородина Помити і почистити 8 - 12

Варені фрукти Помістити у контейнер з додаванням 
10% цукру 12

Сливи, вишні, 
журавлина Помити і видалити стебла 8 - 12
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Молочні 
продукти Підготовка

Максимальний 
термін 

зберігання 
(місяці)

Умови зберігання

Молоко у пакетах 
(гомогенізоване)

У власній 
упаковці 2 - 3 Чисте молоко — у 

власній упаковці

Сир — за 
виключенням 
бринзи

Нарізати 
скибками 6 - 8

Можна використовувати 
оригінальну упаковку 
для короткого терміну 
зберігання. Для 
тривалого зберігання 
упакувати у плівку.

Масло, маргарин У власній 
упаковці 6

Максимальний 
термін 

зберігання 
(місяці)

Час 
розморожування 

за кімнатної 
температури 

(години)

Час розморожування 
у духовій шафі 

(хвилини)

Хліб 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Печиво 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Кондитерські 
вироби 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Пиріг 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Листкове 
тісто 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Піца 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)
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• Перед чищенням від'єднайте пристрій від джерела живлення.

• На пристрій не можна лити воду.

• Холодильне відділення слід періодично очищувати розчином 
бікарбонату соди та теплою водою.

• Допоміжне обладнання слід чистити окремо з милом та водою. 
Не мийте його у посудомийній машині.

• Не застосовуйте абразивні матеріали, мийні засоби та мило. 
Після миття слід прополоскати аксесуари чистою водою та 
ретельно висушити. Після очищення під'єднайте холодильник 
до мережі сухими руками.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯЧАСТИНА  - 4.

Видалення льоду з холодильної камери

• Видалення льоду з камери холодильника відбувається автоматично в процесі 
роботи; вода від розморожування збирається в лотку для випарювання та 
автоматично випарюється.

• Лоток для випарювання та отвір для зливання талої води необхідно періодично 
чистити, щоб запобігти збиранню води в нижній частині холодильника.

• Щоб прочистити отвір, можна також залити ½ склянки води зсередини.
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Видалення льоду з морозильної камери
• Льод, що намерзає на полицях морозильної камери, слід періодично прибирати.
• Не використовуйте для цього гострі металеві предмети. Вони можуть проколоти 

охолоджувальний контур і привести до невиправного пошкодження пристрою. 
Використовуйте прикладений пластиковий шкребок.

• Коли на полицях намерзає більше 5 мм льоду, слід провести процедуру 
розморожування.

• Перед процедурою розморожування обгорніть заморожені продукти газетними 
аркушами та покладіть у прохолодне місце, щоб утримувати їх у стійкій температурі 
протягом тривалого часу.

• Для прискорення процесу розморожування поставте в морозильну камеру одну 
або декілька мисок з теплою водою.

• Висушіть камеру всередині губкою або 
чистою тканиною.

• Якщо продукти розтанули, покладіть їх в 
холодильник та пам'ятайте, що їх необхідно 
спожити протягом короткого часу.
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Заміна лампочки освітлення холодильника
Важливе зауваження: Перед початком процесу від'єднайте пристрій від 
джерела живлення.

1. Зніміть гвинт на кришці лампи за допомогою викрутки. (Мал. 1)
2. Натисніть гачки на кришці лампи. (Мал. 2)
3. Витягніть кришку у напрямку стрілку, зніміть її. (Мал. 3)
4. Поверніть лампочку проти годинникової стрілки та вийміть її. (Мал. 4)
5. Замініть лампочку новою, потужністю не більше 15 Вт. (Мал. 4)
6. Виконайте вищеназвані кроки у зворотному порядку. 
7. Зачекайте 5 хвилин, під'єднайте пристрій до електромережі.

• За можливості не викидайте оригінальну упаковку і пінопласт — вони можуть 
знадобитися для перевезення у майбутньому.

• При повторному транспортуванні слід закріпити холодильник за допомогою 
товстих прокладок, стрічок або міцних мотузок. Дотримуйтеся інструкцій щодо 
транспортування, наведених на упаковці.

• Вийміть знімні частини (полиці, додаткове 
приладдя, контейнери для овочів тощо) або 
закріпіть їх у холодильнику стрічкою, щоб 
уникнути ударів під час транспортування та 
зміни місця розташування.

• Транспортуйте холодильник у вертикальному 
положенні.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗМІНА МІСЦЯ 
РОЗТАШУВАННЯ

ЧАСТИНА  - 5.
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ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО ЦЕНТРУ 
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо холодильна камера працює неналежним чином, причиною цього може бути 
незначна несправність, тому спочатку перевірте викладене нижче. 
Пристрій не працює:
Перевірте:

• наявність живлення;
• мережева вилка вставлена в розетку та щільно в ній тримається; 
• Ручка термостата не знаходиться в положенні “ ”;
• розетка працює. Для перевірки увімкніть в цю розетку інший прилад, у належній 

роботі якого ви впевнені.
Прилад працює погано:
Перевірте:

• пристрій не перевантажений;
• дверцята закриті щільно;
• У кухонному блоку не достатньо вентиляційних каналів, як зазначено у Посібнику 

зі встановлення.

У разі шуму:
Циркуляція охолоджувального газу в холодильному контурі пристрою може створювати 
незначний шум (булькання) навіть тоді, коли компресор не працює. Це нормальне 
явище, яке не є приводом для занепокоєння. Якщо звуки інші, перевірте:

• пристрій встановлено надійно, як описано у Посібнику зі встановлення;
• речі на холодильнику вібрують.

Якщо в нижній частині холодильника збирається вода:
Перевірте:
Зливний отвір для талої води не забитий брудом (скористайтеся пробкою зливного 
отвору, щоб його очистити)

Якщо холодильник не достатньо сильно охолоджує
Холодильник призначений для роботи при вказаних у стандартах температурах 
навколишнього середовища відповідно до кліматичного класу, зазначеного на 
інформаційній етикетці. Не рекомендується використовувати холодильник при 
температурах, які виходять за межі вказаних діапазонів, оскільки це впливає на 
ефективність охолодження.

ЧАСТИНА  - 6.
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ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ
• У разі раптового відключення живлення або від'єднання і під'єднання вилки до 

розетки, спрацює захисний тепловий елемент компресора, тому що тиск газу в 
системі охолодження холодильника не збалансований. Це нормально – через 4-5 
хвилин холодильник почне працювати.

• Якщо ви не будете користуватися холодильником протягом тривалого часу 
(наприклад, під час літньої відпустки), від'єднайте вилку від розетки. Вимийте 
холодильник згідно інструкцій з розділу 4 та залиште дверцята відчиненими для 
уникнення накопичення вологи та утворення запахів.

• Якщо проблеми з холодильником залишаються навіть при дотриманні інструкцій 
з цього посібника, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру. 

• Термін служби цього виробу, згідно визначеного та оголошеного Міністерством 
промисловості (термін забезпечення виробу запасними частинами, щоб він міг 
виконувати свої функції) складає 10 років.

Поради щодо економії енергії
1. Встановлюйте прилад в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні, не під 

прямим сонцем і не поруч з джерелами тепла (радіатори, плити і т. п.).
2. Залишайте гарячі страви та напої охолонути до кімнатної температури. 
3. Перед розморожуванням покладіть заморожені продукти в холодильну камеру. 

Низька температура заморожених продуктів буде сприяти охолодженню холодильної 
камери, поки вони будуть розморожуватися. Це сприяє збереженню електроенергії. 
Якщо заморожені продукти просто витягнути з морозильної камери, це призведе до 
втрати енергії.

4. Напої та їжа повинні бути закриті.
5. При розміщенні продуктів та напоїв залишайте дверцята відкритими якомога 

коротший час. 
6. Тримайте кришки відсіків закритими, щоб уникнути змін температури у секціях. (для 

м'яса, для овочів тощо). 
7. Ущільнення на дверцятах має бути чистим та еластичним. Замініть ущільнювач, 

якщо він зносився.
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В цій презентації представлена інформація лише про компоненти пристрою.
Компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі.

ЧАСТИНИ ТА ВІДСІКИ ПРИСТРОЮЧАСТИНА  - 7.
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A) Холодильна камера
B) Морозильна камера

1)  термостат 
2) Лампа та кришка лампи в холодильнику
3) Полиця холодильника
4)Кришка контейнера для овочів
5) Контейнер для овочів
6) Шухляда морозильної камери

7) Нижня шухляда морозильної камери
8) Полиця для пляшок
9) Верхня полиця на дверцятах
10) Форма для яєць
11) Лоток для льоду
12) Пластиковий ніж для льоду *
                            
                                       * У деяких моделях
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