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SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru.

Naszym celem jest zaoferowanie Wam produktów o wysokiej jakości, które spełnią Wasze 
oczekiwania. Opisywane urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych zakładach i dokładnie 
przetestowane pod względem jakości. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu ułatwienia obsługi 
urządzenia, które wyprodukowano z wykorzystaniem najnowszej technologii gwarantującej zaufanie 
i maksymalną wydajność. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać 
się z niniejszą instrukcją, ponieważ zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, 
konserwacji i obsługi. 

UWAGA:
Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia, dlatego 

prosimy o uważne zapoznanie się z prostymi instrukcjami i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu 
osiąganie znakomitych rezultatów użytkowania. Prosimy także o przechowywanie poniższej instrukcji 
w bezpiecznym miejscu, bo można było z niej skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub osób 
powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.
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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.

Norma ISO 7010 W021 
OSTRZEŻENIE: Łatwopalny / palny

• Jeżeli w urządzeniu jest zastosowany środek R600a jako czynnik chłodniczy, na etykiecie
urządzenia znajduje się odpowiednia informacja — należy zachować ostrożność podczas transportu
i montażu, aby zapobiec zniszczeniu części układu chłodzącego. Środek R600a jest przyjaznym
środowisku, naturalnym gazem, jednak jest on wybuchowy. W przypadku wycieku gazu
spowodowanego uszkodzeniem elementów układu chłodzącego 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
chłodzącego.

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

• Urządzenie jest wyłącznie przeznaczone 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.

CZĘŚĆ 1. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
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• Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod nadzorem innych osób oraz po instruktażu
dotyczącym bezpiecznego użytkowania, pod warunkiem, że rozumieją niebezpieczeństwa
wynikające z nieprawidłowego użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez
nadzoru.

• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze. Dzieci nie
powinny czyścić urządzeń lub wykonywać konserwacji przewidzianej dla użytkownika, bardzo
małe dzieci (poniżej 3. roku życia) w ogóle nie powinny korzystać z urządzeń, użytkowanie
urządzeń przez małe dzieci (od 3 do 8 lat) jest bezpieczne tylko pod stałym nadzorem, starsze
dzieci (w wieku od 8 do 14 lat) i osoby szczególnie wrażliwe mogą bezpiecznie korzystać z
urządzeń pod właściwym nadzorem lub po tym, jak zostały zapoznane z instrukcją użytkowania
urządzenia. Ludzie bardzo wrażliwi mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia tylko pod stałym
nadzorem.

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta,
pracownika serwisu, lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

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

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji:
• Pozostawianie zbyt długo otwartych drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w

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

odwadniające.
• Surowe mięso i ryby przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały

żadnego kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
• Komory na mrożonki oznaczone dwiema gwiazdkami są odpowiednie do przechowywania

zamrożonej żywności, 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.

ZUŻYTE I NIESPRAWNE LODÓWKI
• Jeżeli Wasza stara lodówka posiada zamek, zniszczcie go lub zdemontujcie, ponieważ

dzieci mogą zostać uwięzione w środku i może to doprowadzić do wypadku.

• Stare lodówki i zamrażarki posiadają materiał izolacyjny oraz ciecz chłodniczą
z CFC. Dlatego też należy zachować ostrożność, by nie zanieczyścić środowiska, gdy
pozbywacie się swojej starej lodówki.

• Prosimy skonsultować się ze swoimi lokalnymi władzami samorządowymi, aby uzyskać informacje
dotyczące usuwania odpadów elektrycznych (WEEE) dla celów ponownego użycia, recyklingu
oraz odzysku.
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UWAGI:
• Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją i użyciem Waszego urządzenia. Nie

ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użyciem.
• Należy przestrzegać wszystkich instrukcji zamieszczonych na urządzeniu i w instrukcji jego

obsługi, oraz przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu, by można było sięgnąć do niej w
razie potrzeby w przyszłości.

• Urządzenie wyprodukowano do użycia w domu i może być ono używane tylko w środowisku
domowym oraz do określonych celów. Nie jest ono przystosowane do użycia komercyjnego lub
powszechnego użycia. Takie użycie skutkuje utratą gwarancji na urządzenie iproducent nie
odpowiada za powstałe w wyniku tego straty.

• Urządzenie wyprodukowano do użytku domowego i jest ono odpowiednie tylko do chłodzenia/
przechowywania żywności. Nie jest ono przystosowane do użycia komercyjnego lub
powszechnego oraz/lub przechowywania substancji innych niż żywność. Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialności za straty wynikłe w przypadku użycia niezgodnego z tymi zaleceniami.

OSTRZEŻENIA
• Nie wolno używać przedłużaczy wielogniazdowych lub pojedynczych.
• Nie podłączać urządzenia do uszkodzonych lub starych gniazdek.
• Nie wolno ciągnąć za przewód, zginać go lub uszkadzać.

• Urządzenie zaprojektowano do użytku przez dorosłych, nie wolno pozwolić na
zabawę dzieci urządzeniem lub wieszanie się na drzwiczkach.

• Nie wolno wyjmować lub wkładać wtyczki do gniazdka mokrymi dłońmi, gdyż
grozi to porażeniem elektrycznym!

• Nie wolno umieszczać szklanych butelek lub puszek z napojami w zamrażalniku.
Butelki lub puszki mogą eksplodować.

• Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno umieszczać w lodówce materiałów
wybuchowych lub łatwopalnych. Napoje o wyższej zawartości alkoholu należy
ustawiać pionowo w przedziale lodówki, ze szczelnie zamkniętymi szyjkami.

• Przy używaniu lodu uzyskanego w lodówce nie należy dotykać go bezpośrednio,
gdyż może on spowodować oparzenia oraz/lub przeciąć skórę.

• Nie dotykać zamrożonej żywności mokrymi rękoma! Nie spożywać lodów i
kubków lodowych bezpośrednio po wyjęciu ich z zamrażarki!

• Nie wolno ponownie zamrażać uprzednio rozmrożonych towarów, po tym jak
zmiękną. Może to być przyczyną zatruć pokarmowych.

• Nie wolno pokrywać korpusu lub górnej powierzchni lodówki dywanikami,
serwetami itp. Może to niekorzystnie wpływać na pracę Waszej lodówki.

• W czasie transportowania należy zdemontować lub zamocować akcesoria
wewnątrz lodówki, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

• Nie używać adaptera wtyczki.
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INSTALACJA I UŻYTKOWANIE LODÓWKI 
Przed uruchomieniem lodówki należy zwrócić uwagę na punkty poniżej:

• Napięcie pracy dla lodówki wynosi 220-240 V przy 50Hz.
• Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z braku uziemienia.
• Lodówkę należy umieścić w miejscu nie wystawionym na bezpośrednie działanie

promieni słonecznych.
• Urządzenie należy ustawić w odległości co najmniej 50 cm od pieców, piecyków

gazowych i nagrzewnic, oraz w odległości co najmniej 5 cm od piecyków
elektrycznych.

• Lodówki nie wolno używać na zewnątrz ani zostawiać jej na deszczu.
• Gdy lodówka umieszczona jest w pobliżu zamrażarki, to pomiędzy nimi należy

zostawić szczelinę o szerokości co najmniej 2 cm, dla uniknięcia skraplania wody
na powierzchniach zewnętrznych.

• Na lodówce nie należy ustawiać jakichkolwiek przedmiotów. Miejsce ustawienia
lodówki musi zapewniać co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, ponad górną jej
powierzchnią.

• Regulowane przednie nóżki należy ustawić tak, by zapewnić stabilne
wypoziomowanie lodówki. Regulacji ich wysokości dokonuje się poprzez obrót
zgodny lub przeciwny do kierunku obrotu wskazówek zegara. Regulację należy
przeprowadzić przed umieszczeniem w środku żywności w lodówce.

• Przed użyciem lodówki należy przetrzeć wszystkie części wewnątrz ciepłą wodą
z dodatkiem łyżeczki do herbaty, wodorowęglanu sodu, a następnie przepłukać je
czystą wodą i osuszyć. Po oczyszczeniu zamontować wszystkie części z
powrotem w lodówce.

• Zainstalować elementy dystansowe (części z czarnymi skrzydełkami), obracając
je o 90º, jak pokazano na rysunku obok, aby zapobiec dotykaniu ściany przez
skraplacz.

• Lodówkę należy zainstalować w odległości nie mniejszej niż 75 mm od ściany.

PRZED UŻYCIEM LODÓWKI
• Gdy lodówka jest używana po raz pierwszy lub po transportowaniu, należy

zostawić ją na okres 3 godzin w położeniu stojącym i dopiero wtedy podłączyć ją
do zasilania, aby zapewnić skuteczna pracę. W przeciwnym przypadku można
spowodować uszkodzenie sprężarki.

• Gdy lodówka jest uruchomiona po raz pierwszy, w jej wnętrzu można wyczuć
zapach który ulotni się, w miarę jak lodówka będzie się schładzać.
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INFORMACJE O TECHNOLOGII CHŁODZENIA NOWEJ GENERACJI

Chłodziarko-zamrażarki z technologią chłodzenia nowej generacji 
wyposażone są w inny system działania niż statyczne chłodziarko-zamrażarki. 
W zwykłych chłodziarko-zamrażarkach wilgotne powietrze przenika do 
zamrażarki i artykuły spożywcze wydzielają parę wodną, która w komorze 
zamrażarki zmienia się w szron. Żeby roztopić szron, czyli odszronić 
zamrażarkę, należy odłączyć zasilanie urządzenia. Żeby przechować artykuły 
spożywcze w chłodzie podczas odszraniania, użytkownik musi przetrzymać 
żywność w innym miejscu oraz oczyścić pozostały lód i nagromadzony szron.

Sytuacja jest zupełnie inna w przypadku komór zamrażarki wyposażonej w 
technologię chłodzenia nowej generacji. Wentylator nawiewa chłodne i suche 
powietrze do komory zamrażarki. Ponieważ chłodne powietrze jest swobodnie 
nawiewane do komory – nawet do przestrzeni między półkami – artykuły 
spożywcze są równomiernie i odpowiednio zamrożone. W zamrażarce nie 
tworzy się szron.   

Konfiguracja w komorze chłodziarki będzie prawie taka sama jak w komorze 
zamrażarki. Chłodne powietrze, emitowane przez wentylator znajdujący się u 
góry komory chłodziarki, jest nawiewane poprzez prześwit za kanałem 
powietrza. Równocześnie powietrze nawiewane jest poprzez otwory w kanale 
powietrza. Dlatego proces chłodzenia pomyślnie dopełniany w komorze 
chłodziarki. Otwory w kanale powietrza zostały opracowane z myślą o 
równomiernej dystrybucji powietrza w całej komorze.

Ponieważ powietrze nie przenika między komorą zamrażarki i komorą 
chłodziarki, zapachy w obu komorach nie mieszają się. 

W rezultacie chłodziarka wyposażona w technologię chłodzenia nowej 
generacji oferuje dostęp do olbrzymiej objętości i estetycznego wyglądu.
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WYŚWIETLACZ I PANEL STEROWANIA

OBSŁUGA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

CZĘŚĆ 2. RÓŻNE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI

3 5 6 7 4

1 2

Używanie panelu sterowania

1. Włącza ustawienia zamrażarki
2. Włącza ustawienia chłodziarki
3. Ekran wartości zadanej zamrażarki
4. Ekran wartości zadanej chłodziarki
5. Symbol trybu ekonomicznego
6. Symbol szybkiego zamrażania
7. Symbol alarmu

Oświetlenie (jeżeli jest dostępne)

Podczas pierwszego podłączania produktu do gniazdka oświetlenie wewnętrzne może włączyć się 1 minutę 
później ze względu na testy otwarcia.

Po podłączeniu urządzenia wszystkie symbole zostaną wyświetlone przez 2 sekundy, a początkowe wartości 
zostaną przedstawione jako -18°C na wskaźniku dostosowania ustawień zamrażarki oraz +4°C na wskaźniku 
dostosowania ustawień chłodziarki.

Ustawienia temperatury zamrażarki
• Początkowa wartość temperatury wskaźnika ustawień zamrażarki to -18°C.
• Nacisnąć przycisk ustawień zamrażarki jeden raz.

Po pierwszym naciśnięciu tego przycisku poprzednia wartość będzie migać na ekranie.
• Zawsze po naciśnięciu tego samego przycisku ustawiona zostanie niższa wartość temperatury

(-16°C, -18°C, -20°C, -22°C lub -24°C).
• W przypadku dalszego naciskania przycisku nastąpi powrót do punktu początkowego ustawień

temperatury (-16°C).

UWAGA: Tryb ekonomiczny jest włączany automatycznie, gdy w komorze zamrażarki ustawiona 
zostaje temperatura równa -18°C.

Ustawienia temperatury chłodziarki

• Początkowa wartość temperatury wskaźnika ustawień chłodziarki to +4°C.
• Nacisnąć jeden raz przycisk chłodziarki.
• Zawsze po naciśnięciu tego samego przycisku ustawiona zostanie niższa wartość temperatury (+8°C,

+6°C, +5°C, +4°C lub +2°C).
• W przypadku dalszego naciskania przycisku nastąpi powrót do punktu początkowego ustawień

temperatury (+8°C).



Tryb szybkiego zamrażania Super Freeze
• Do zamrażania dużych ilości żywności niemieszczących się na półce szybkiego zamrażania.
• Do zamrażania gotowych potraw.
• Do szybkiego zamrażania świeżej żywności w celu utrzymania jej świeżości.

Aby włączyć tryb szybkiego zamrażania Super Freeze, należy nacisnąć i przez 3 sekundy przytrzymać przycisk 
ustawiania temperatury w komorze zamrażarki. Po ustawieniu trybu szybkiego zamrażania Super Freeze zapali 
się symbol trybu na wskaźniku oraz rozlegnie się krótki sygnał akustyczny potwierdzający włączenie tego 
trybu.

W trakcie trybu szybkiego zamrażania Super Freeze:
• Temperatura chłodziarki może być zmieniona. W takiej sytuacji tryb Super Freeze będzie

nadal działał.
• Nie można wybrać trybu ekonomicznego.
• Tryb szybkiego zamrażania Super Freeze można anulować w taki sam sposób, w jaki został

wybrany.
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Mrożenie świeżej żywności
• Maksymalną ilość świeżej żywności (w kilogramach), jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin,

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

należy włączyć tryb szybkiego zamrażania Super Freeze na 3 godziny przed włożeniem świeżej
żywności do zamrażarki.
Tryb szybkiego zamrażania Super Freeze zostanie automatycznie wyłączony po upływie 24 godzin
lub gdy czujnik temperatury odnotuje jej spadek poniżej -32°C.

Komora zamrażarki Komora 
chłodziarki Uwagi

W przypadku regularnego użytkowania i dla 
uzyskania jak najwyższej wydajności.

-20oC, -22oC lub -24oC Rekomendowana, kiedy temperatura otoczenia przekracza 30°C.

Tryb szybkiego 
zamrażania Super Freeze

Powinien być używany do zamrażania 
jedzenia w krótkim czasie.

Z tych ustawień temperatury należy korzystać, kiedy 
temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub gdy komora 

zamrażarki nie jest wystarczająco schłodzona, ponieważ jej 
drzwiczki były często otwierane.

-18oC

-18oC, - 2oC, -22oC lub -24oC

4oC

4oC

4oC

2oC

Zalecane ustawienia temperatury dla komory chłodziarki oraz zamrażarki

OSTRZEŻENIE DLA NASTAWIANIA TEMPERATURY
• Przerwa w zasilaniu nie spowoduje anulowania dokonanych ustawień temperatury.
• Nie jest zalecana eksploatacja chłodziarki w otoczeniu chłodniejszym niż 10oC.
• Ustawienia temperatury należy dokonywać w zależności od częstości otwierania drzwi, ilości

artykułów spożywczych przechowywanych wewnątrz chłodziarki i temperatury otoczenia w miejscu
ustawienia urządzenia.

• Po włączeniu zasilania chłodziarko-zamrażarka może pracować bez przerwy do 24 godz. w
zależności od temperatury otoczenia, co spowoduje całkowite jej schłodzenie. W tym czasie nie
należy otwierać drzwi chłodziarko-zamrażarki, ani umieszczać wewnątrz artykułów spożywczych.
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• W przypadku przerwy w zasilaniu i przywrócenia zasilania chłodziarko-zamrażarki funkcja

ominutowego opóźnienia zapobiega uszkodzeniu sprężarki. 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 chłodziarko-zamrażarki w przedziałach temperatur nieokreślonych w 
parametrach wydajności chłodzenia.

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

Klasa klimatyczna i znaczenie:

T (klimat zwrotnikowy): To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 
w zakresie od 16°C do 43°C.

ST (klimat podzwrotnikowy): To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach 
otoczenia w zakresie od 16°C do 38°C.

N (klimat umiarkowany): To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 
w zakresie od 16°C do 32°C.

SN (rozszerzony klimat umiarkowany): To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w 
temperaturach otoczenia w zakresie od 10°C do 32°C.

Ważne instrukcje dotyczące instalacji

To urządzenie jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach klimatycznych (do 43°C lub 110°F) oraz 
zastosowano w nim technologię „Freezer Shield”, która chroni zamrożoną żywność przed rozmrożeniem, 
nawet jeśli temperatura otoczenia spadnie do -15°C. Można więc użytkować zamrażarkę w nieogrzewanym 
pomieszczeniu, nie martwiąc się, że żywność w zamrażarce się zepsuje. Kiedy temperatura otoczenia powróci 
do zwykłego poziomu, można kontynuować użytkowanie urządzenia.

AKCESORIA
Tacka na lód

• Napełnić tackę na lód wodą i umieścić w zamrażalniku.
• Po całkowitym zamrożeniu wody można obrócić tackę, jak pokazano poniżej, by uzyskać kostki lodu.

Szuflada zamrażarki
• Szuflada zamrażarki służy do przechowywania żywności, 

do której musisz mieć łatwy dostęp.
• Wyjmowanie szuflady zamrażarki
• Wysuń szufladę tak daleko, jak to możliwe.
• Podnieś przód szuflady do góry i wyjmij szufladę.
• Wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności, aby 

włożyć szufladę na miejsce.

Uwaga: Zawsze trzymaj szufladę za uchwyt przy jej wyjmowaniu lub wkładaniu.

Szuflada zamrażarki
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Półka przedziału schładzania (Tylko niektóre modele) 
Przechowywanie artykułów spożywczych w przedziale 
schładzania zamiast w zamrażarce lub chłodziarce 
umożliwia zachowanie świeżości, smaku i wyglądu 
artykułów spożywczych przez dłuższy czas. Jeśli taca 
przedziału schładzania jest zabrudzona, wyjmij ją i umyj 
w wodzie.
Woda zamarza przy temperaturze 0°C, ale artykuły spożywcze 
zawierające sól lub cukier zamarzają w niższej temperaturze.
Zazwyczaj użytkownicy wykorzystują przedział  schładzania do 
przechowywania surowych ryb, ryżu itp.
W przedziale nie wolno umieszczać artykułów spożywczych, ani 
tacy do wytwarzania lodu w celu wytworzenia lodu.

Wyjmowanie półki przedziału schładzania (w niektórych 
modelach)

• Pociągnij półkę przedziału schładzania do siebie, przesuwając ją na szynach.
• Podnosząc półkę przedziału schładzania do góry, zdejmij ją z szyn, aby wyciągnąć.

Regulator poziomu wilgotności (W niektórych modelach)

Urządzenie sterujące wilgotnością w pozycji zamkniętej 
zapewnia dłuższe utrzymanie świeżości owoców i warzyw.

Jeśli pojemnik na owoce i warzywa zostanie całkowite 
zapełniony, należy otworzyć przełącznik świeżości znajdujący 
się z przodu pojemnika na owoce i warzywa. W ten sposób 
powietrze i wilgotność w pojemniku na owoce i warzywa będzie 
regulowana, co umożliwi dłuższe utrzymanie świeżości 
produktów spożywczych.

W przypadku skraplania się wody na szklanej półce, należy 
otworzyć przełącznik świeżości.

Rys. 1

Rys. 2

Półka na drzwi z możliwością regulacji położenia  (w niektórych modelach) 

Aż sześć dostępnych pozycji półki na drzwi umożliwia dostosowanie przestrzeni 
do przechowywania do potrzeb.

Aby zmienić pozycję półki na drzwi, chwyć jej spód i przesuń przyciski z boku 
półki zgodnie z kierunkiem strzałki (rys. 1).

Umieść półkę na żądanej wysokości, przesuwając ją w górę lub w dół.

Po wybraniu odpowiedniej wysokości puść przyciski z boku półki (rys. 2). Przed 
puszczeniem półki upewnij się, że jest zamocowana, poruszając nią w górę i w dół.

Uwaga: Przed zmianą położenia obciążonej półki podeprzyj ją od spodu. 
W przeciwnym razie pod wpływem dodatkowego obciążenia może spaść z szyn. 
Może to spowodować uszkodzenie szyn lub półki.
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Uwaga: Przy dostarczeniu lodówki wskazany przełącznik jest ustawiony w pozycji otwartej. Wskazane 
zużycie energii i objętość to wartości dla takiego właśnie ustawienia.

1. Funkcja pojemnika 0 °C: Jeśli chcesz używać komory jako pojemnika 0 °C, musisz przestawić 
przełącznik (w pokrywie, wskazany na obrazku) z pozycji zamkniętej do pozycji otwartej.

2. Funkcja pojemnika na owoce i warzywa: Jeśli chcesz używać komory jako pojemnika na owoce i 
warzywa, musisz przestawić przełącznik (w pokrywie, wskazany na obrazku) z pozycji otwartej do 
pozycji zamkniętej.

j.• Kiedy używasz tej komory jako pojemnika 0 °C, jedzenie zachowuje świeżość na dłuże
• Wysuń pojemnik do siebie. Pokrywa otworzy się automatycznie.

Należy pamiętać, że to nie jest komora zamrażarki.

Szuflada chłodziarki 
Możesz używać tej komory na dwa sposoby.

Regulowana szklana półka (w niektórych modelach)

• Wystarczy jeden ruch, aby powiększyć przestrzeń 
do przechowywania.

• Aby wsunąć szklaną półkę, popchnij ją.

• Dzięki temu uzyskasz dodatkową przestrzeń na 
przechowywanie żywności.

• Aby wysunąć półkę, pociągnij ją.
Rys. 1 Rys. 2
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Przedział lodówki

CZĘŚĆ 3. ROZMIESZCZENIE ŻYWNOŚCI

PRODUKT 
SPOŻYWCZY

MAKSYMALNY CZAS 
PRZECHOWYWANIA  GDZIE UMIEŚCIC W LODÓWCE

Warzywa i owoce 1 tydzień Szuflada na warzywa

Mięso i ryby 2-3 dni
Zapakowane w folię lub woreczki, lub w 
pojemniku na mieso (na szklanej półce)

Świeży ser 3-4 dni W specjalnej półce na drzwiach

Masło i margaryna 1 tydzień W specjalnej półce na drzwiach

Produkty w butelkach, 
mleko, jogurty

Dopóki nie przekroczy 
rekomendowanej przez 

producenta daty wazności
W specjalnej półce na drzwiach

Jajka 1 miesiac W półce przeznaconej na jajka

Ugotowane pożywienie — Na wszystkich półkach

• Dla zachowania właściwej wilgotności we wnętrzu, nigdy nie należy umieszczać w chłodziarce
płynów w opakowaniach, których nie można szczelnie zamknąć. Szron powstały z wyparowanych
płynów ma tendencję do zbierania się w najzimniejszej części parownika i trzeba będzie częściej
rozmrażać chłodziarkę.

• Nigdy nie wolno umieszczać ciepłej żywności w chłodziarce. Ciepła żywność powinna ochłodzić się
w temperaturze pokojowej i następnie należy umieścić ją w chłodziarce tak, aby zapewnić
dostateczną cyrkulację powietrza w jej wnętrzu.

• Tylna ścianka chłodziarki nie może się stykać z żadnymi przedmiotami, gdyż spowoduje to ich
szronienie i kawałki lodu mogą przymarznąć do tych produktów. Nie otwierać drzwi chłodziarki zbyt
często.

• Należy rozmieścić mięso i oczyszczone ryby (owinięte papierem lub folią z tworzywa sztucznego),
które będą spożyte w ciągu 1-2 dni.

• Owoce i warzywa można umieścić w szufladzie na warzywa bez opakowania.
• W przypadku zwykłych warunków roboczych wystarczające jest ustawienie temperatury chłodziarki

na +4°C.
• Temperatura komory chłodziarki musi znajdować się w zakresie 0-8°C, świeża żywność poniżej 0°C

zostaje zamrożona i gnije, obciążenie bakteryjne wzrasta powyżej 8°C i żywność się psuje.
• Nie wkładać do chłodziarki gorącej żywności, odczekać na zewnątrz, aż ostygnie. Gorąca żywność

zwiększa temperaturę lodówki i powoduje zatrucie żywności oraz jej niepotrzebne psucie.
• Mięso, ryby itp. należy przechowywać w komorze chłodzącej żywność, a komora warzywna jest

przeznaczona na warzywa (jeżeli jest dostępna).
• Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu, produkty mięsne oraz owoce i warzywa muszą być

przechowywane osobno.
• Żywność należy umieszczać w chłodziarce w zamkniętych pojemnikach lub zakrytą, aby zapobiec

wilgoci i nieprzyjemnemu zapachowi.
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• Przeznaczeniem zamrażarki jest przechowywanie głęboko zamrożonej lub zamrożonej żywności
przez długi czas oraz produkcja kostek lodu.

• Nie należy wkładać świeżej i ciepłej żywności na półkach drzwiczek zamrażarki w celu ich
zamrożenia. Używać tylko dla przechowywania zamrożonej już żywności. Nie należy wkładać
świeżej i ciepłej oraz zamrożonej żywności obok siebie, Żywność o wyższej temperaturze może
rozmrozić produkty już zamrożone.

• Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności
zamrażania, w lodówce należy ustawić temperaturę 4oC i utrzymywać ją przez 24 godziny przed
umieszczeniem w zamrażalniku świeżych artykułów spożywczych.

• Po umieszczenie w zamrażalniku świeżych artykułów spożywczych zaleca się ustawienie
temperatury na poziomie 2oC i utrzymywanie jej przez 24 godziny, co zazwyczaj jest wystarczające.
W razie konieczności po upływie 24 godzin można zmienić to ustawienie.

• W czasie zamrażania świeżej żywności (tj. mięso, ryby i mięso mielone) należy dzielić ją na porcje,
które będą zużywane na jeden raz.

• Przechowywanie żywności zamrożonej: należy zawsze ściśle przestrzegać instrukcji umieszczonych
na opakowaniach mrożonej żywności i jeżeli nie podano na nich żadnych informacji, to nie należy
przechowywać takiej żywności dłużej niż 3 miesiące od daty zakupu.

• Przy kupowaniu mrożonej żywności należy zawsze upewnić się, że została ona zamrożona do
odpowiedniej temperatury oraz że opakowanie jest nienaruszone.

• Mrożoną żywność należy transportować w odpowiednich pojemnikach, dla utrzymania jakości
żywności i powinna ona wrócić do obszaru mrożenia chłodziarki tak szybko,jak tylko to możliwe.

• Jeżeli opakowanie żywności mrożonej wykazuje oznaki zawilgocenia lub nienormalnego
spęcznienia, to oznacza, że najprawdopodobniej była ona przechowywana w nieodpowiedniej
temperaturze i zawartość opakowania zepsuła się.

• Okres przechowywania dla żywności mrożonej zależy od temperatury pomieszczenia, nastawy
termostatu, jak często otwierane są drzwiczki, typu żywności oraz czasu wymaganego dla
przetransportowania wyrobu ze sklepu do Waszego domu. Zawsze należy przestrzegać instrukcji
wydrukowanych na opakowaniu i nigdy nie wolno przekraczać długości maksymalnego okresu
przechowywania, podanego na opakowaniu.

• W przypadku długotrwałej przerwy w zasilaniu nie wolno otwierać drzwi komory zamrażarki.
Chłodziarka powinna zachować zamrożone produkty przez ok. Podane wartości zostaną zmniejszone
przy wyższych temperaturach otoczenia. W przypadku długotrwałej przerwy w zasilaniu nie wolno
ponownie zamrażać produktów spożywczych, które zostały rozmrożone. Należy je spożyć w
możliwie najbliższym czasie.

• Należy pamiętać, że ponowne otwarcie drzwi zamrażarki natychmiast po ich zamknięciu nie jest
łatwe. To zupełnie normalne! Po osiągnięciu zrównoważonych warunków, drzwi otworzą się z
łatwością. zamrażarki. Półki szybkiego mrożenia znajdują się w środkowych szufladach przedziału
zamrażarki.

WAŻNA INFORMACJA:
• 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. Dlatego przed zamrożeniem potraw należy do nich dodać nieco przypraw lub
dodać ulubione przyprawy po rozmrożeniu.

• Czas przechowywania produktów 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.

Przedział zamrażarki
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MIESO I RYBY PRZYGOTOWANIE 
MAKSYMALNY CZAS 
PRZECHOWYWANIA 

(MIESIACE)

Steak Zawiniety w folię 6 - 8

Jagnięcina Zawiniety w folię 6 - 8

Pieczeń z cieleciny Zawiniety w folię 6 - 8

Kości cielece W małych częsciach 6 - 8

Kosci jagnięce W małych czesciach 4 - 8

Mieso mielone W paczkach bez 
uzywania przypraw 1 - 3

Podroby (kawałki) W kawałkach 1 - 3

Kiełbasa bolońska/salami Powinno byc zapakowane 
pomimo tego iż ma swoją osłonkę —

Kurczak i indyk Zapakowany w folie 4 - 6

Gęś i kaczka Zapakowany w folie 4 - 6

Jeleń, królik, dzik W porcjach wazacych po 2,5 kg 6 - 8

Ryby słodkowodne (losoś, 
karp)

Po wyczyszceniu z wnętrzności 
oraz łusek, umyj, wysusz, i jesli 
konieczne odetnij ogon i głowe.

2

Chude ryby (okoń, turbot, 
flądra)

4	

Tłuste ryby (tuńczyk, 
makrela, tasergal, anchois) 

2 - 4

Skorupiaki Oszczyszone i w woreczkach 4 - 6

Kawior
W własnym opakowaniu, 

aluminiowym lub plastikowym 
pojemniku

2 - 3

Ślimaki W słonej wodzie, aluminowy 
lub plastikowy pojemnik 3

WARZYWA I 
OWOCE PRZYGOTOWANIE

 MAKSYMALNY CZAS 
PRZECHOWYWANIA 

(MIESIACE)

Fasolka szparagowa 
i fasola

Umyj i potnij na male kawałki, ugotuj 
w wodzie 

10 - 13

Groch Wyłuskaj umyj, i ugotuj w wodzie 12
Kapusta Oczysc i ugotuj w wodzie 6 - 8

UWAGA:
Zamrożone mieso powinno być ugotowane jak świerze, po rozmrożeniu. Jesli mieso nie zostanie ugotowane 
po rozrożeniu, absolutnie nie wolno zarażać go ponownie.
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PRODUKTY 
MLECZNE PRZYGOTOWANIE

MAKSYMALNY 
CZAS 

PRZECHOWYWANIA 
(MIESIACE)

 WARUNKI 
PRZECHOWYWANIA

Mleko zapakowane 
(homogenizowane) 

W własnym 
opakownaniu 2 - 3 Mleko- w jego własnym 

opakowaniu

Ser (wyłaczaja 
biały ser) 

W plastrach 6 - 8

Oryginalne opakowanie 
może być użyte do krótkiego 

przechowywania. Powinno zostać 
owiniete w folię dla dłuższego 

okresu przechowywania

Masło, margaryna W własnym opakowaniu 6 —

MAKSYMALNY CZAS 
PRZECHOWYWANIA 

(MIESIACE)

CZAS ROZMRAZANIA 
W TEM POKOJOWEJ 

(GODZINY)

CZAS 
ROZMRAZANIA 
W PIEKARNIKU 

(MINUTY)

Chleb 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

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

Ciasta 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Placki 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)

WARZYWA I 
OWOCE PRZYGOTOWANIE

MAKSYMALNY CZAS 
PRZECHOWYWANIA 

(MIESIACE)

Marchewka Oczyść, pokrój w plastry i ugotuj w wodzie 12

Papryka Odetnij łodygę, przekrój na poł, usuń rdzeń, 
ugotuj w wodzie 8 - 10

Szpinak Umyj i ugotuj w wodzie 6 - 9

Kalafior
Odetnij liscie, potnij głowke w czesci, i 
pozostaw w wodzie z mala iloscia soku 

z cytryny na kilka chwil
10 - 12

Bakłażan Potnij na 2 cm kawałki po umyciu 10 - 12

Kukurydza Oczyść i zapakuj z łodyga, lub obraną 12

Jabłko i gruszka Obierz i pokrój 8 - 10

Brzoskwinia i morela Przetnij na poł, wyjmij pestkę 4 - 6

Truskawki i jagody Umyj i wyłuskaj 8 - 12

Ugotowane owoce Dodaj 10% cukru do pojemnika 12

Śliwka, wisnia, 
żurawina

Umyj i wyłuskaj łodygi 8 - 12
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Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć lodówkę od zasilania, wyjmując wtyczkę 
z gniazdka.

Nie wolno czyścić lodówki poprzez wlewanie do niej wody.

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia można przetrzeć miękką szmatką lub 
gąbką, przy użyciu ciepłej wody z mydłem.

Części należy wyjmować pojedynczo i myć wodą z mydłem. Nie wolno myć 
ich w zmywarce.

Do czyszczenia nigdy nie wolno używać palnych, wybuchowych i korozyjnych materiałów, 
takich jak rozpuszczalniki, gazy i kwasy.

Skraplacz (z tyłu lodówki, z czarnymi skrzydełkami) należy czyścić przy użyciu 
odkurzacza lub suchego pędzla co najmniej raz w roku. Pozwoli to na bardziej 
wydajną pracę lodówki, przy mniejszym zużyciu energii.

ZASILANIE MUSI BYĆ ZAWSZE ODŁĄCZONE.

ODSZRANIANIE
• Chłodziarka przeprowadza całkowicie automatyczny proces

odszraniania. Woda powstała podczas odszraniania przepływa przez
wylot zbierający, wpływa do zbiornika odparowywania znajdującego
się z tyłu chłodziarki i samoistnie odparowywuje.

• Przed czyszczeniem zbiornika odparowywania wody należy upewnić
się, że wtyczka zasilania chłodziarki jest odłączona.

• Wyjmij zbiornik odparowywania wody, odkręcając uprzednio śruby mocujące (jak to pokazano).
Co pewien czas czyść go przy użyciu wody z mydłem. Zapobiegnie to powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.

CZĘŚĆ 4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zbiornik skraplacza

WYMIANA OŚWIETLENIA LED
Jeżeli chłodziarka wyposażona jest w oświetlenie LED, należy skontaktować się z działem pomocy 
serwisowej, gdyż taka wymiana powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
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• Oryginalne opakowanie i piankę można przechować dla celów transportu w przyszłości
(opcjonalnie).

• W przypadku ponownego transportu należy zastosować grube opakowanie, taśmy lub mocne
sznury i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi transportu, umieszczonymi na
oryginalnym opakowaniu transportowym.

• Wyjąć wszystkie ruchome akcesoria (półki,szuflady na warzywa itp) lub umocować je
wewnątrzlodówki tak, aby uniemożliwić ich przemieszczania w czasie przestawiania i transportu.

Lodówkę należy przenosić w położeniu pionowym.

PRZESTAWIENIE DRZWICZEK

• Nie ma możliwości zmiany kierunku otwierania drzwiczek lodówki, jeżeli uchwyt mocowany jest
na powierzchni czołowej tych drzwiczek.

• Zmiana kierunku otwierania jest możliwa dla tych modeli, które nie mają uchwytów na
drzwiczkach.

• Jeżeli kierunek otwierania drzwiczek Waszej lodówki można zmienić, należy skontaktować się z
najbliższym Autoryzowanym Serwisem, w celu zmiany kierunku ich otwierania.

CZĘŚĆ 5. TRANSPORT I ZMIANA MIEJSCA INSTALACJI
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CZĘŚĆ 6. ZANIM WEZWIESZ SERWIS

Sprawdź ostrzeżenia
Chłodziarka ostrzega, jeśli poziom temperatury chłodziarki i zamrażarki nie jest prawidłowy lub w pracy 
urządzenia występuje jakiś problem. Kody ostrzegawcze wyświetlane są na wskaźnikach zamrażarki 
i chłodziarki.

TYP BŁĘDU ZNACZENIE PRZYCZYNA DZIAŁANIA NAPRAWCZE

E01

Ostrzeżenie 
czujnika

Niezwłocznie skontaktuj się z serwisem w celu 
uzyskania pomocy.

E02
E03
E06
E07

E08 Ostrzeżenie o 
niskim napięciu

Prąd zasilania 
urządzenia spadł do 

mniej niż 170 V.

- To nie jest awaria urządzenia, ten błąd pozwala
uniknąć uszkodzenia sprężarki.

-  Konieczne zwiększenie napięcia do 
wymaganych poziomów.

Jeśli to ostrzeżenie nadal będzie wyświetlane, należy 
skontaktować się z autoryzowanym technikiem.

E09
Komora zamrażarki 

nie jest 
wystarczająco 

zimna 

Zazwyczaj występuje 
po długotrwałej awarii 

zasilania.

1. Ustaw niższą temperaturę zamrażarki albo włącz
tryb szybkiego zamrażania.  Kod błędu zostanie
skasowany po osiągnięciu wymaganej temperatury.
Aby skrócić czas niezbędny do osiągnięcia
właściwej temperatury, nie otwieraj drzwi.

2. Wyjmij wszystkie produkty, które rozmarzły
podczas tego błędu. Można ich użyć w krótkim
czasie.

3. Do chwili osiągnięcia właściwej temperatury i
skasowania błędu nie wkładaj żadnych nowych
produktów do komory zamrażarki.

Jeśli to ostrzeżenie nadal będzie wyświetlane, należy 
skontaktować się z autoryzowanym technikiem.

E10

E11

Komora 
chłodziarki nie jest 

wystarczająco 
zimna 

Zazwyczaj występuje 
po:

-długotrwałej awarii
zasilania,

-włożeniu gorącej 
żywności do lodówki

1. Ustawieniu niższej temperatury lodówki albo
włączeniu trybu szybkiego chłodzenia. Kod błędu
zostanie skasowany po osiągnięciu wymaganej
temperatury. Aby skrócić czas niezbędny do
osiągnięcia właściwej temperatury, nie otwieraj
drzwi.
2. Opróżnij miejsce przed otworami wylotowymi
kanałów powietrza i unikaj umieszczania żywności w
pobliżu czujnika.

Komora chłodziarki 
jest zbyt zimna Różne

1. Sprawdź, czy włączony jest tryb szybkiego
chłodzenia

2. Obniż temperaturę komory lodówki
3. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne są

niezasłonięte i niezatkane.

Jeśli to ostrzeżenie nadal będzie wyświetlane, należy 
skontaktować się z autoryzowanym technikiem.

Jeśli to ostrzeżenie nadal będzie wyświetlane, należy 
skontaktować się z autoryzowanym technikiem.
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Co robić, gdy Wasze urządzenie nie pracuje.

• Czy nie wystąpiła przerwa w zasilaniu?
• Czy wtyczka kabla zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazdka?
• Czy bezpiecznik gniazdka, do którego została podłączona wtyczka kabla zasilającego, lub główny

bezpiecznik sieciowy nie jest przepalony?
• Czy gniazdko jest sprawne?  Żeby to sprawdzić, podłącz zamrażarkę do innego sprawnego gniazdka.

Jeśli chłodziarka nie chłodzi dostatecznie:
• Czy ustawienie temperatury jest prawidłowe?
• Czy drzwi chłodziarki były często otwierane lub pozostawały otwarte przez dłuższy czas?
• Czy drzwi chłodziarki są prawidłowo zamknięte?
• Czy chłodziarce nie zostały umieszczone talerze lub artykuły spożywcze, które dotykają ścianek

urządzenia, uniemożliwiając w ten sposób cyrkulację powietrza?
• Czy chłodziarka nie została nadmiernie zapełniona?
• Czy została zachowana odpowiednia odległość od tyłu chłodziarki do ściany?
• Czy temperatura otoczenia nie wykracza poza zakres określony w instrukcji obsługi?

Jeśli artykuły spożywcze w komorze chłodziarki są nadmiernie schładzane:
• Czy ustawienie temperatury jest prawidłowe?
• Czy ostatnio w komorze zamrażarki nie została umieszczona zbyt duża ilość artykułów spożywczych?

Jeśli tak - urządzenie może nadmiernie schładzać artykuły spożywcze umieszczone wewnątrz komory
chłodziarki, ponieważ pracuje dłużej w celu schłodzenia większej ilości produktów.

Jeśli chłodziarka pracuje zbyt głośno:

• Czy urządzenie zostało ustawione na stabilnej powierzchni? Czy nóżki zostały prawidłowo
wyregulowane?

• Czy jakiekolwiek przedmioty nie znajdują się za chłodziarką?
• Czy nie drgają półki lub talerze ustawione na drgających półkach? W takim przypadku należy zmienić

położenie półki i/lub przestawić talerze.
• Czy nie drgają elementy znajdujące się w chłodziarce?

Żeby osiągnąć ustawiony poziom schłodzenia, sprężarka uruchamia się od czasu do czasu. Odgłosy 
dochodzące w tym czasie z chłodziarki są normalne. Jeśli żądany poziom schłodzenia zostanie osiągnięty, 
odgłosy ucichną automatycznie. Jeśli nadmierne odgłosy nie ustępują:

• Podczas automatycznego odszraniania.
• Jeśli zamrażarka ochładza się lub nagrzewa (następuje rozszerzanie lub kurczenie się materiałów,

z których urządzenie zostało wykonane).

Normalne odgłosy:
Trzaski (odgłos pękającego lodu):

Krótkie trzaski: Słyszalne podczas włączania/wyłączania sprężarki przez termostat.
Odgłosy pracującej sprężarki (normalne odgłosy pracującego silnika): Te odgłosy oznaczają, że sprężarka 
działa normalnie; sprężarka może emitować głośniejsze szumy przez krótki czas w takcie uruchamiania. 
Odgłosy bulgotania i szeleszczącej wody: Te odgłosy powoduje czynnik chłodzący przepływający w 
instalacji rurowej.
Odgłosy przepływającej wody: Normalne odgłosy wody przepływającej do zbiornika skraplacza podczas 
odszraniania. Te odgłosy mogą być słyszalne podczas odszraniania.
Odgłosy przepływającego powietrza (normalne odgłosy pracującego wentylatora): Ten odgłos może być 
słyszalny w chłodziarce z technologią No-Frost podczas normalnej pracy systemu, a wywołuje go cyrkulacja 
powietrza.
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PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
1. Należy zainstalować urządzenie w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ale nie w

bezpośrednim działaniu światła słonecznego ani źródła ciepła (kaloryfer, kuchenka, itd.). W innym razie
należy skorzystać z płyty izolującej.

2. Należy poczekać, aż ciepła żywność i napoje wystygną poza urządzeniem.
3. Rozmrażając zamrożoną żywność, należy ją umieścić w części lodówkowej. Niska temperatura zamrożonej 

żywności pomoże schłodzić część lodówkową podczas rozmrażania, oszczędzając w ten sposób energię. 
Gdy żywność rozmraża się poza lodówką, powoduje to straty energii.

4. Podczas umieszczania napoi i płynów w lodówce, należy je przykryć. Jeśli się tego nie zrobi, spowoduje to 
wzrost wilgotności w urządzeniu. Z tego powodu czas pracy wydłuży się. Ponadto, przykrywanie napoi i 
płynów pomaga zachować ich smak i zapach.

5. Chowając żywność i napoje, należy otwierać drzwi urządzenia na jak najkrótszy czas.
6. Pokrywy komór urządzenia o różnych temperaturach należy trzymać zamknięte (pojemniki na owoce i 

warzywa, chłodziarka, itp.)
7. Uszczelka drzwi musi być czysta i sprężysta. Jeśli uszczelka jest zużyta, należy ją wymienić.

• W przypadku niespodziewanej przerwy w zasilaniu lub odłączenia urządzenia od zasilania termiczne
zabezpieczenie spowoduje wyłączenie sprężarki, ponieważ gaz w układzie chłodzącym nie jest
ustabilizowany.  To zupełnie normalne, a chłodziarka uruchomi się ponownie po upływie 4 lub 5 minut.

• 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 przeprowadzania operacji odszraniania, dopóki nie
zgromadzi się nadmierna ilość lodu.

• Jeśli nie korzystasz z chłodziarki przez dłuższy czas (np. latem podczas urlopu), odłącz ją od zasilania.
Chłodziarkę należy oczyścić zgodnie ze wskazówkami podanymi w części 4 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.

ZALECENIA

Jeśli wewnątrz chłodziarki zgromadzi się wilgoć:
• Czy przechowywane artykuły spożywcze zostały prawidłowo opakowane? Czy pojemniki zostały

dostatecznie osuszone przed umieszczeniem ich w chłodziarce?
• Czy drzwi chłodziarki są bardzo często otwierane? Jeśli drzwi są otwarte, wilgoć zawarta w powietrzu

pomieszczenia przenika do wnętrza chłodziarki. Jeśli wilgotność pomieszczenia jest zbyt wysoka i
drzwi są często otwierane, zawilgocenie wnętrza urządzenia następuje znacznie szybciej.

• Pojawianie się kropli wody na tylnej ściance jest zjawiskiem zupełnie normalnym i jest skutkiem
procesu automatycznego odszraniania. (w przypadku modeli statycznych)

• Czy artykuły spożywcze nie uniemożliwiają domknięcia drzwi?
• Czy drzwi komory, półki i szuflady zostały prawidłowo umieszczone?
• Czy uszczelki drzwi nie są uszkodzone lub rozdarte?
• Czy chłodziarce została ustawiona na poziomej powierzchni?

Jeśli drzwi nie zostaną prawidłowo otwarte i zamknięte:
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CZĘŚĆ 7. CZĘŚCI I PRZEDZIAŁY URZĄDZENIA

Rysunek ten jest tylko informacyjny, dla części i akcesoriów urządzenia. Rzeczywisty wygląd może 
się różnić w zależności od modelu.

A) Przedział chłodziarki
B) Przedział zamrażarki
1) Wyświetlacz i panel sterowania
2) Półka na butelki z winem *
3) Półki chłodziarki
4) Pojemnik na owoce i warzywa
5) Górna szuflada zamrażarki
6) Środkowa szuflada zamrażarki
7) Dolna szuflada zamrażarki

8) Regulowane nóżki
9) Tacka do lodu
10) Szklane półki w zamrażalniku
11) Półka na butelki
12) Regulowana półka na drzwiach chłodziarki * /

Górna półka na drzwiach chłodziarki
13) Tacka do lodu
14) Pojemnik na jajka

* Dotyczy niektórych modeli.

Komora świeżej żywności (chłodziarka): Najbardziej efektywne wykorzystanie energii jest zapewnione w 
konfiguracji z szufladami w dolnej części urządzenia oraz równo rozłożonymi półkami. Rozmieszczenie 
pojemników na drzwiach nie wpływa na zużycie energii.

Komora zamrażalnika (zamrażalnik): Najbardziej efektywne wykorzystanie energii jest zapewnione w 
konfiguracji z szufladami i pojemnikami znajdującymi w pozycji przechowywania.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do zabudowy.
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Wymiary

Przestrzeń wymagana w 
użytkowaniu 2

H2 mm 2010
W2 mm 695
D2 mm 640

Całkowita przestrzeń wymagana 
w użytkowaniu 3

W3 mm 927,5
D3 mm 1168,5

Wymiary całkowite 1

H1 mm 1860
W1 mm 595
D1 mm 600

W1

D
1

W2

D
2

W3

D
3

H
1
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2
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USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, 

które nadają się do ponownego wykorzystania. 

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A.) oznacza, że produkt 

podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (Rys. B) 

oznacza, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce z postanowieniami Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i 

elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują) po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z 

innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.  

Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu i baterii (jeżeli występują) prowadzącym 

punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii (jeżeli występują). 

Prowadzący zbieranie takich odpadów, w tym zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady 

przetwarzania, dystrybutorzy (sklepy), prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (gminne jednostki) oraz inne jednostki określone ustawowo tworzą odpowiedni system 

umożliwiający oddanie tego sprzętu.  

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do uniknięcia 

szkodliwych dla zdrowia i środowiska konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i 

bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego 

sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia 

i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na 

zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także 

jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie 

wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.  

W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z 

ustawodawstwem krajowym.  

Jeżeli urządzenie posiada zamek, należy go zdemontować dla bezpieczeństwa, wszystkich osób 

mogących mieć późniejszą styczność z urządzeniem.  

Niektóre lodówki i zamrażarki posiadają materiał izolacyjny oraz ciecz chłodniczą z CFC. Dlatego też 

należy zachować ostrożność, by nie zanieczyścić środowiska, gdy pozbywasz się swojej starej 

lodówki. 
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CZĘŚĆ 8. INNE INFORMACJE

DANE TECHNICZNE
• Informacje techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej na wewnętrznej stronie urządzenia i na

etykiecie energetycznej.
• Kod QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urządzeniem kieruje do łącza strony internetowej,

na której znajdują się informacje związane z wydajnością urządzenia w europejskiej bazie danych
EPREL.

• Zachowaj etykietę energetyczną do wykorzystania wraz z instrukcją obsługi i innymi dokumentami
dostarczonymi z tym urządzeniem.

• Możliwe jest również znalezienie tych samych informacji w bazie EPREL pod adresem
https://eprel.ec.europa.eu oraz nazwy modelu i numeru produktu, podanych na tabliczce
znamionowej urządzenia.

• Szczegółowe informacje o etykiecie energetycznej znajdują się pod adresem www.theenergylabel.eu.

INFORMACJE DLA INSTYTUCJI PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIA

Instalowanie i przygotowanie urządzenia do wszelkiej kontroli EcoDesign powinno być zgodne z normą EN 
62552. Wymagania dotyczące wentylacji, wymiary wnęki i minimalne tylne odstępy powinny być takie, jak 
określono w CZĘŚCI 7 niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku dodatkowych informacji, w tym planów 
ładowania, należy skontaktować się z producentem.

Odwiedź naszą stronę: www.kernau.com
Uzyskaj przydatne porady, broszury, informacje dotyczące rozwiązywania problemów, serwisowania i 
naprawy.

OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

• Prace montażowe i naprawcze muszą być zawsze wykonywane przez autoryzowanych serwisantów,
aby uniknąć ryzyka.

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z procedur wykonywanych przez
osoby nieupoważnione.

• Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez techników. W razie potrzeby wymiany podzespołu
należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

• Nieprawidłowo wykonane naprawy lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych może
spowodować znaczne szkody, a także narazić użytkownika na duże ryzyko.

• Dane kontaktowe do serwisu klienta znajdują się na końcu dokumentu.
• Oryginalne części zamienne do poszczególnych funkcji zgodne z wymogami ekoprojektu można

uzyskać w dziale serwisu klienta przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na
rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Serwis klienta
PL: +48 22 243 70 00
Pn  7:00 - 17:00 Wt-

Pt  9:00 - 17:00 

kontakt@kernau.com
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GENERAL WARNINGS
WARNING: Keep ventilation 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 storage compartments of the appliance, unless 
they are of the type recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
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.
WARNING: In order to avoid any hazards resulting from the instability of the appliance, it must be fixed in 
accordance with the following instructions:

ISO 7010 W021 
WARNING: Fire risk

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

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

• Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this
appliance.

• This appliance is intended to home use only.

• If the socket does not match the refrigerator plug, it must be replaced by the manufacturer, a
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

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

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

PART 1. BEFORE USING THE APPLIANCE
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• Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating
appliances. Children are not expected to perform cleaning or user maintenance of
the appliance, very young children (0-3 years old) are not expected to use appliances,
young children (3-8 years old) are not expected to use appliances safely unless
continuous supervision is given, older children (8-14 years old) and vulnerable people can use
appliances safely after they have been given appropriate supervision or instruction concerning use
of the appliance. Very vulnerable people are not expected to use appliances safely unless
continuous supervision is given.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service agent
or similar qualified persons, in order to avoid a hazard.

• 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.

OLD AND OUT-OF-ORDER FRIDGES
• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, because

children may get trapped inside it and may cause an accident.

• Old fridges and freezers may contain isolation material and refrigerant with CFC or
HFC. Therefore, take care not to harm environment when you are discarding your old fridges.

• Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE reuse, recycle and
recovery purposes.

NOTES:
• Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance. We are

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

place to resolve the problems that may occur in the future.
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• 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
losses incurred.

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

SAFETY WARNINGS
• Do not connect your fridge freezer to the mains electricity supply using an

extension lead.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.

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

• Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short
circuit or electric shock.

• Do not place glass bottles or beverage cans in the ice-making compartment as
they can burst as the contents freeze.

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

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

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

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

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

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

• Do not use plug adapter.
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INSTALLING AND OPERATING YOUR FRIDGE
Before starting to use your fridge freezer, you should pay attention to the following points:

• The operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.
• The plug must be accessible after installation.
• Your fridge freezer may have a smell when it is operated for the first time. This

is normal and the smell will fade away when your fridge freezer starts to cool.
• Before connecting your fridge freezer, ensure that the information on the data

plate (voltage and connected load) matches that of the mains electricity supply. If in
doubt, consult a qualified electrician.

• 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 recommend that you
consult a qualified electrician for assistance.

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

• We do not accept responsibility for any damages that occur due to ungrounded
usage.

• Place your fridge where it will not be exposed to direct sunlight.
• Your fridge should never be used outdoors or exposed to rain.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, gas ovens and

heater cores, and at least 5 cm away from electrical ovens.
• When your fridge is placed next to a deep freezer, there should be at least 2

cm between them to prevent humidity forming on the outer surface.
• Do not place heavy items on the appliance.
• Clean the appliance thoroughly, especially the interior, before use (see Cleaning

and Maintenance).
• The installation procedure into the kitchen unit is given in the installation

manual. This product is intended to be used in proper kitchen units only.
• Before using your fridge freezer, wipe all parts with a solution of warm water

and a teaspoon of sodium bicarbonate, then rinse with clean water and dry.
Place all parts in the fridge after cleaning.

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

• The refrigerator should be placed against a wall with a free space not
exceeding 75 mm.

BEFORE USING YOUR FRIDGE FREEZER
• When using your fridge freezer for the first time, or after transportation, keep it

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

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



EN 33

INFORMATION ON THE NEW GENERATION 
COOLING TECHNOLOGY

Fridges with new-generation cooling technology have a different 
operating system to static fridges. Other (static) fridges may experience a 
build up of ice in the freezer compartment due to door openings and 
humidity in the food. In such fridges, regular defrosting is required; the 
fridge must be switched off, the frozen food moved to a suitable 
container and the ice which has formed in the freezer compartment 
removed.

In fridges with new-generation cooling technology, a fan blows dry cold 
air evenly throughout the fridge and freezer compartments. The cold air 
cools your food evenly and uniformly, preventing humidity and ice 
build-up.

In the refrigerator compartment, air blown by the fan, located at the top 
of the refrigerator compartment, is cooled while passing through the gap 
behind the air duct. At the same time, the air is blown out through the 
holes in the air duct, evenly spreading cool air throughout the refrigerator 
compartment. 

There is no air passage between the freezer and refrigerator 
compartments, therefore preventing the mixing of odours.

As a result, your fridge, with new-generation cooling technology, 
provides you with ease of use as well as a huge volume and aesthetic 
appearance.
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PART 2. HOW TO OPERATE THE APPLIANCE

DISPLAY AND CONTROL PANEL

3 5 6 7 4

1 2

Using the Control Panel

1. Enables the setting of the freezer.
2. Enables the setting of the cooler.
3. Freezer set value screen.
4. Cooler set value screen.
5. Economy mode symbol.
6. Super freeze symbol.
7. Alarm symbol.

OPERATING FRIDGE-FREEZER 

Lighting (If available)

When the product is plugged in for the first time, the interior lights may turn on 1 minute late due to opening 
tests.
Once you have plugged in the product, all symbols will be displayed for 2 seconds and the initial values will 
be shown as -18 °C on the freezer adjustment indicator, and +4 °C on the fridge adjustment indicator.

Freezer Temperature Settings

• The initial temperature value for the freezer setting indicator is -18 °C.
• Press the freezer set button once.

When you first press the button, the previous value will blink on the screen.
• Whenever you press the same button, a lower temperature will be set (-16 °C, -18 °C, -20 °C,

-22 °C or -24 °C).
• If you continue to press the button, it will restart from -16 °C.

NOTE: Eco mode gets activated automatically when the temperature of the freezer compartment  
-is set to18°C.

Cooler Temperature Settings
• The initial temperature value for the cooler setting indicator is +4 °C.
• Press the cooler button once.
• Whenever you press the button, a lower temperature will be set (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, or

+2 °C).
• If you continue to press the button, it will restart from +8 °C.

Super Freeze Mode
• To freeze a large quantity of food that cannot fit on the fast freeze shelf.
• To freeze prepared foods.
• To freeze fresh food quickly to retain freshness.



• The temperature of the Cooler may be adjusted. In this case, Super Freeze mode will continue.
• Economy mode cannot be selected.
• Super Freeze mode can be cancelled in the same way it is selected.
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To enable the super freeze mode, press and hold the freezer temperature setting button for 3 seconds. Once the 
super freeze mode has been set, the super freeze symbol on the indicator will be lit and the machine will beep to 
confirm the mode has been switched on.

During Super Freeze Mode:

Freezen fresh food
• The maximum amount of fresh food (in kilograms) that can be frozen within 24 hours is shown on

the appliance label.
• For optimal appliance performance in maximum freezer capacity, activate super freeze mode 3

hours before you put fresh food into the freezer.
Super freeze mode will automatically cancel after 24 hours, depending on the environmental
temperature or when the freezer sensor reaches a sufficiently low temperature.

Freezing chamber Cooling 
chamber Notes

-20oC, -22oC or -24oC

Super Freeze Mode

-18oC

-18oC, - 2oC, -22oC or -24oC

4oC

4oC

4oC

2oC

TEMPERATURE ADJUSTEMT WARNINGS
• It is not recommended that you operate your fridge in environments colder than 10°C in terms of its

efficiency.
• Do not start another adjustment while you are already making an adjustment.
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door openings, the quantity

of food kept inside the fridge and the ambient temperature in the location of your fridge.
• In order to allow your fridge to reach the operating temperature after being connected to mains, do

not open the doors frequently or place large quantities of food in the fridge. Please note that,
depending on the ambient temperature, it may take 24 hours for your fridge to reach the operating
temperature.

• A 5 minute delay function is applied to prevent damage to the compressor of your fridge when
connecting or disconnecting to mains, or when an energy breakdown occurs. Your fridge will begin
to operate normally after 5 minutes.

• Your appliance is designed to operate in the ambient temperature (T/SN = 10°C - 43°C) intervals
stated in the standards, according to the climate class displayed on the information label. We do not
recommend operating your appliance out of the stated temperature limits in terms of cooling
effectiveness.

Recommended temperature setting for coooling and freezing chambers

In case of regular usage and to obtain 
maximum performance.

Recommended, when the ambient temperature exceeds 30°C.

Should be used to freeze foodstuffs in 
short time period.

These temperature settings can be used when the ambient 
temperature is to high or when the freezing chamber is not 

enough cooled due to often door opening.



• 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.

The Freezer Box
The freezer box allows food to be accessed more easily.

Removing the freezer box:
• Pull the box out as far as possible
• Pull the front of the box up and out

Carry out the opposite of this operation when refitting the
sliding compartment.

ATTENTION: Always keep hold of the handle of the box while removing it.

Szuflada zamrażarki
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Climate class and meaning:

T (tropical): This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 
16 °C to 43 °C.

ST (subtropical): This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 
16 °C to 38 °C.

N (temperate): This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 
16 °C to 32 °C.

SN (extended temperate): This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures 
ranging from 10 °C to 32 °C.

Important installation instructions

This appliance is designed to work in difficult climate conditions (up to 43 degrees C or 110 degrees F) and 
is powered with ‘Freezer Shield’ technology which ensures that the frozen food in the freezer will not 
defrost even if the ambient temperature falls as low as -15 °C. So you may then install your appliance in an 
unheated room without having to worry about frozen food in the freezer being spoilt. When the ambient 
temperature returns to normal, you may continue using the appliance as usual.

ACCESSORIES
Ice tray
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The Chiller Shelf (In some models) 

Keeping food in the Chiller compartment, instead of the freezer 
or refrigerator compartments, allows food to retain freshness 
and flavour for longer, while preserving its fresh appearance. 
When the Chiller tray becomes dirty, remove it and wash with 
water.

(Water freezes at 0°C, but food containing salt or sugar freezes 
at temperatures lower than this).

The Chiller compartment is usually used for storing foods such 
as raw fish, lightly pickled food, rice, and so on.

ATTENTION: Do not put food you want to freeze or ice 
trays (to make ice) in the Chiller compartment.

To remove the Chiller Shelf:

• Pull the chiller shelf towards you by sliding it on the rails.
• Pull the chiller shelf up from the rail and remove it from the fridge.

Fig. 1

Fig. 2

The Fresh Dial (In some models)

If the crisper is full, the fresh dial located in front of the crisper 
should be opened. 

This allows the air in the crisper and the humidity rate to be controlled, 
to increase the life of food within.

The dial, located behind the shelf, must be opened if any 
condensation is seen on the glass shelf.

Adjustable Door Shelf (In some models) 

Six different height adjustments can be made to provide storage areas that 
you need by adjustable door shelf.

To change the position of adjustable door shelf ; 

Hold the bottom of the shelf and pull the buttons on the side of the door shelf 
direction of arrow. (Fig.1)

Position door shelf the height you need by moving up and down. After you 
get the position that you want the door shelf, release the buttons on the side 
of the door shelf (Fig.2) Before releasing the door shelf, move up down and 
make sure the door shelf is fixed.

Note: Before moving door shelf is loaded, you must hold the shelf by 
supporting the bottom. Otherwise, door shelf could fall off the rails due to the 
weight. So damage may occur on the door shelf or rails.
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Roller storage box 
You can use this compartment for two different functions.
Note: Your  fridge is delivered to you with the shown section in the open position. The declared energy 
consumption and volume are according to this setting.

1. To use for 0 °C Department: If you want to use this compartment as 0 °C box you must take the
sliding part (cover, which is indicated in picture) from closed position to open position.

2. To use for Crisper Department: If you want to use this compartment as crisper, you must take the
sliding part (cover, which is indicated in picture) from open position to closed position.

• While this compartment is used as an 0 °C compartment, food retains freshness and for longer.
• Pull the chiller shelf out toward you. The cover will open automatically.

Please note; this is not a freezer compartment.

 Adjustable Glass Shelf (In some models)
• Adjustable glass shelf mechanism provides

higher storage spaces with a simple
movement.

• To cover the glass shelf, push it.
• You can load your food as you want in the

resulting extra space.
• To bring the shelf in its original position, pull

it toward you.Fig. 1 Fig. 2
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PART 3. FOOD STORAGE IN THE APPLIANCE
Refrigerator compartment
The refrigerator compartment is used for storing fresh food for a few days.

• To reduce humidity and avoid the consequent formation of frost, always store liquids in sealed
containers in the refrigerator. Frost tends to concentrate in the coldest parts of the evaporating liquid
and, in time, your appliance will require more frequent defrosting.

• Never place warm food in the refrigerator. Warm food should be allowed to cool at room temperature
and should be arranged to ensure adequate air circulation in the refrigerator compartment.

• Make sure no items are in direct contact with the rear wall of the appliance as frost will develop and
packaging will stick to it. Do not open the refrigerator door frequently.

• We recommend that meat and clean fish are loosely wrapped and stored on the glass shelf just above
the vegetable bin where the air is cooler, as this provides the best storage conditions.

• Store loose fruit and vegetable items in the crisper containers.
• Store loose fruit and vegetables in the crisper.
• Storage time for all food products depends on the initial quality of the food and an uninterrupted

refrigeration cycle before refrigerator storage.
• To avoid cross-contamination do not store meat products with fruit and vegetables. Water leaking from

meat may contaminate other products in the refrigerator. You should package meat products and clean
any leakages on the shelves.

• Consume packaged foods before the recommended expiry date.
• For normal working conditions, it will be sufficient to adjust the temperature setting of your

refrigerator to +4 °C.
• The temperature of the fridge compartment should be in the range of 0-8 °C, fresh foods below 0 °C

are iced and rotted, bacterial load increases above 8 °C, and spoils.
• Do not put hot food in the refrigerator immediately, wait for the temperature to pass outside. Hot foods

increase the degree of your refrigerator and cause food poisoning and unnecessary spoiling of the food.
• Meat, fish, etc. should be store in the chiller compartment of the food, and the vegetable compartment

is preferred for vegetables. (if available)
• To prevent cross contamination, meat products and fruit vegetables are not stored together.
• Foods should be placed in the refrigerator in closed containers or covered to prevent moisture and

odors.

FOOD MAXIMUM 
STORING TIME

WHERE TO PLACE IN THE 
FRIDGE DEPARTMENT

Vegetables and fruits 1 week Vegetable bin

Meat and fish 2 - 3 Days Wrapped in plastic foil or bags or in 
a meat container  (on the glass shelf)

Fresh cheese 3 - 4 Days In special door shelf

Butter and margarine 1 week In special door shelf

Bottled products 
milk and yoghurt

Until the expiry date 
recommended by the producer

In special door shelf

Eggs 1 month In the egg shelf

Cooked food — All shelves
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Freezer compartment

• The freezer is used for storing frozen food, freezing fresh food, and making ice cubes.
• To use the maximum capacity of the freezer compartment, use the glass shelves for the upper and

middle section, and use the lower basket for the bottom section.
• Use the fast freezing shelf to freeze home cooking (and any other food which needs to be frozen

quickly) more quickly because of the freezing shelf’s greater freezing power. Fast freezing shelf is
the bottom drawer of the freezer compartment.

• 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 store fresh food next to frozen food as it can thaw the frozen food.
• Before freezing fresh food, divide it into portions that can be consumed in one sitting.
• Consume thawed frozen food within a short period of time after defrosting
• Never place warm food in the freezer compartment as it will thaw the frozen food.
• Always follow the manufacturer's instructions on food packaging when storing frozen food. If no

information is provided food, should not be stored for more than 3 months from the date of
purchase.

• When purchasing frozen food, make sure that it has been stored under appropriate conditions and
that the packaging is not damaged.

• Frozen food should be transported in appropriate containers and placed in the freezer as soon as
possible.

• Do not purchase frozen food if the packaging shows signs of humidity and abnormal swelling. It is
probable that it has been stored at an unsuitable temperature and  that the contents have deteriorated.

• The storage life of frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, how often
the door is opened, the type of food, and the length of time required to transport the product from
the shop to your home. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed
the maximum storage life indicated.

• The maximum amount of fresh food (in kg) that can be frozen in 24 hours is indicated on the
appliance label.

• For optimum appliance performance to reach maximum freezing capacity, set the refrigerator at 4
oC for 24 hours before placing fresh food into the freezer.

• After placing fresh food into the freezer, change the setting to 2 oC for 24 hours is generally
sufficient. After 24 hours, you can reduce the setting if required.

NOTE: If you attempt to open the freezer door immediately after closing it, you will find that it will
not open easily. This is normal. Once equilibrium has been reached, the door will open easily.

• Never refreeze thawed frozen food.
• The taste of some spices found in cooked dishes (anise, basilica, watercress, vinegar, assorted

spices, ginger, garlic, onion, mustard, thyme, marjoram, black pepper, etc.) changes and they
assume a strong taste when they are stored for a long period of time. Therefore, add small amounts
of spices to food to be frozen, or the desired spice should be added after the food has thawed.

• The storage time of food is dependent on the type of oil used. Suitable oils are margarine, calf fat,
olive oil and butter. Unsuitable oils are peanut oil and pig fat.

• Food in liquid form should be frozen in plastic cups and other food should be frozen in plastic folios
or bags.
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MEAT AND FISH PREPARATION MAXIMUM 
STORING TIME 

(MONTH)
Steak Wrapping in a foil 6 - 8
Lamb meat Wrapping in a foil 6 - 8
Veal roast Wrapping in a foil 6 - 8
Veal cubes In small pieces 6 - 8
Lamb cubes In pieces 4 - 8

Minced meat
In packages without using 

spices
1 - 3

Giblets (pieces) In pieces 1 - 3

Bologna sausage/salami
Should be packaged even if it 

has membrane
—

Chicken and turkey Wrapping in a foil 4 - 6
Goose and Duck Wrapping in a foil 4 - 6
Deer, Rabbit, Wild Boar In 2.5 kg portions and as fillets 6 - 8
Fresshwater fishes 
(Salmon, Carp, Crane, After cleaning the bowels and 

scales of the fish, wash and dry 
it; and if necessary, cut the tail 

and head.

2

bass, turbot, flounder
4

Fatty fishes (Tunny, 
Mackarel, bluefish, anchovy)

2 - 4

Shellfish Cleaned and in bags 4 - 6

Caviar
In its package, aluminium or 

plastic container
2 - 3

Snail
In salty water, aluminum 

or plastic container
3

VEGETABLES 
AND FRUITS PREPARATION

MAXIMUM 
STORING 

TIME (MONTH)

String beans 
and beans

Wash and cut to small pieces and boil in water 10 - 13

Beans Hull and wash and boil in water 12
Cabbage Cleaned and boil in water 6 - 8

NOTE:
Frozen meat should be cooked as fresh meat after being thawed. If the meat is not cooked after being 
thawed, it should never be frozen again.
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DAIRY 
PRODUCTS PREPARATION STORING CONDITIONS

Packet 
(Homogenize) Milk

In its own packet

MAXIMUM 
STORING TIME 

(MONTHS)

Pure Milk – In its own packet

Cheese-excluding 
white cheese

In slices 6 - 8
Original package may be used for 
short storing period. It should be 

wrapped in foil for longer periods.
Butter, margarine In its package 6 —

MAXIMUM 
STORING TIME 

(MONTHS)
THAWING TIME IN 

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)

VEGETABLES 
AND FRUITS PREPARATION

MAXIMUM 
STORING 

TIME (MONTH)

Carrot Clean and cut to slices and boil in water 12

Pepper
Cut the stem, cut into two pieces and remove 

the core and boil in water
8 - 10

Spinach Washed and boil in water 6 - 9

Cauliflower 
Take the leaves apart, cut the heart into pieces, 
and leave it in water with a little lemon juice 

for a while
10 - 12

Eggplant Cut to pieces of 2 cm 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 Adding 10 % of sugar in the container 12
Plum, 
cherry, sourberry

Wash and hull the stems 8 - 12

2 - 3
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Disconnect the unit from the power supply before cleaning.

Do not clean the appliance by pouring water.

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

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

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

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

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

THE POWER SUPPLY MUST BE DISCONNECTED.

DEFROSTING
• Your refrigerator has fully automatic defrosting. The water formed as

a result of defrosting passes through the water collection spout, flows
into the vaporisation container below the condenser and evaporates
there.

• Before conducting cleaning the water evaporation tank make sure that
the plug is disconnected.

• Pull out the water evaporation tank by srewing out the clamping srews (as shown). please clean this
tank time to time with the soapy water. It will prevent formation of unpleasant odors.

PART 4. CLEANING AND MAINTENANCE

Evaporating tray

REPLACING LED LIGHTING
If your refrigerator has LED lighting contact the help desk as this should be changed by authorized personnel 
only.
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• The original packages and foamed polystyrene (PS) can be retained if required.

• During transportation, the appliance should be secured with a wide string or a strong rope.
The instructions written on the corrugated box must be followed while transporting.

• Before transporting or changing the installation position, all the moving objects
(ie,shelves,crisper…) should be taken out or fixed with bands in order to prevent them from getting
damaged.

Carry your fridge in the upright position.

REPOSITIONING THE DOOR

• It is not possible to change the opening direction of your refrigerator door, if the door handles on
your refrigerator are installed from the front surface of the door.

• It is possible to change the opening direction of the door on models without any handles.

• If the door opening direction of your refrigerator may be changed, you should contact the
nearest authorised service agent to have the opening direction changed.

PART 5. TRANSPORTATION AND CHANGING 
OF INSTALLATION POSITION
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PART 6. BEFORE CALLING FOR AFTER SALES SERVICE

Errors

Your fridge will warn you if the temperatures for the cooler and freezer are at improper levels or if a problem 
occurs with the appliance. Warning codes are displayed in the freezer and cooler indicators.

ERROR TYPE MEANING WHY WHAT TO DO

E01

Sensor warning Call Service for assistance as soon as possible.
E02

E03

E06

E07

E08
Low Voltage 

Warning

Power supply to the 
device has dropped 

to below 170 V.

-  This is not a device failure, this error helps to
prevent damages to the compressor.

- The voltage needs to be increased back to
required levels

If this warning continues an 
authorised technician needs to be 

contacted.

E09
Freezer 

compartment is not 
cold enough

Likely to occur after 
long term power 

failure.

1. Set the freezer temperature to a colder value or
set Super Freeze. This should remove the error
code once the required temperature has been
reached. Keep doors closed to improve time
taken to reach the correct temperature.

2. Remove any products which have thawed/
defrosted during this error. They can be used
within a short period of time.

3. Do not add any fresh produce to the freezer
compartment until the correct temperature has
been reached and the error is no longer.

If this warning continues an authorised 
technician needs to be contacted.

E10

E11

Fridge 
compartment is not 

cold enough

Likely to occur after: 
- Long term power 

failure,
- Hot food has been

left in the fridge.

1. Set the fridge temperature to a colder value or
set Super Cool. This should remove the error
code once the required temperature has been
reached. Keep doors closed to improve time
taken to reach the correct temperature.

2. Please empty the location  at the front area of
air duct channel holes and avoid putting food
close to the sensor.

Fridge 
compartment is too 

cold

Various

1. Check is Super Cool mode is activated
2. Reduce the fridge compartment

temperature
3. Check to see if vents are clear and not

clogged

If this warning continues an authorised
technician needs to be contacted.

If this warning continues an authorised
technician needs to be contacted.
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Your refrigerator does not operate 
Check if:

• Your fridge is plugged in and switched on
• The fuse has blown
• Is the temperature adjustment right?
• The socket is faulty. To check this, plug another working appliance into the same socket.

Your refrigerator is performing poorly 
Check if:

• Is the temperature adjustment right?
• Is the door of your fridge opened frequently and left open for a long while?
• The appliance is overloaded
• The doors are closed properly
• Did you put a dish or food on your fridge so that it contacts the rear wall of your fridge so as to

prevent the air circulation?
• Is your fridge filled excessively?
• There is an adequate distance between the appliance and surrounding walls
• Is the ambient temperature within the range of values specified in the operating manual?

Your refrigerator is operating noisily
• The following noises can be heard during normal operation of the appliance.

• During automatic defrosting.
• When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of appliance material).

Cracking (ice cracking) noise occurs:

Clicking noise occurs: When the thermostat switches the compressor on/off. 
Motor noise: Indicates the compressor is operating normally. The compressor may cause more noise for a short 
time when it is first activated. 
Bubbling noise and splashing occurs: Due to the flow of the refrigerant in the tubes of the system.
Water flowing noise occurs: Due to water flowing to the evaporation container. This noise is normal during 
defrosting.
Air blowing noise occurs: During normal operation of the system due to the circulation of air.

There is a build-up of humidity inside the fridge 
Check if:

• All food is packed properly. Containers must be dry before being placed in the fridge.
• The fridge doors are opened frequently. Humidity of the room will enter the fridge each time the doors

are opened. Humidity increases faster if the doors are opened frequently, especially if the humidity of the
room is high.

• There is a build-up of water droplets on the rear wall. This is normal after automatic defrosting (in
Static Models).

The doors are not opening or closing properly Check if:
• There is food or packaging preventing the door from closing
• The door compartments, shelves and drawers are placed properly
• The door gaskets are broken or torn
• Your fridge is level.
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• In the case of a power failure, or if the appliance is unplugged and plugged in again, the gas in the
cooling system of your refrigerator will destabilise, causing the compressor protective thermal
element to open. Your refrigerator will start to operate normally after 5 minutes.

• If the appliance will not be used for a long period of time (such as during holidays), disconnect the
plug. Defrost and clean the refrigerator, leaving the door open to prevent the formation of mildew
and odour.

• If the problem persists after you have followed all the instructions above, please consult the nearest
Authorised Service Centre.

• This appliance is designed for domestic use and for the stated purposes only. It is not suitable for
commercial or common use. If the consumer uses the appliance in a way that does not comply with
these instructions, we emphasise that the manufacturer and the dealer will not be responsible for any
repair or failure within the guarantee period.

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 (such as a radiator or oven) otherwise an insulating plate should be used.

2. Allow warm food and drinks to cool before placing them inside the appliance.

3. Place thawing food in the refrigerator compartment. The low temperature of the frozen food will help
cool the refrigerator compartment while the food is thawing. This will save energy. Frozen food left to
thaw outside of the appliance will result in a waste of energy.

4. Drinks or other liquids should be covered when inside the appliance. If left uncovered, the humidity
inside the appliance will increase, therefore the appliance uses more energy. Keeping drinks and other
liquids covered helps preserve their smell and taste.

5. Avoid keeping the doors open for long periods and opening the doors too frequently as warm air will
enter the appliance and cause the compressor to switch on unnecessarily often.

6. Keep the covers of the different temperature compartments (such as the crisper and chiller) closed.

7. The door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.

The edges of the fridge in contact with the door joint are warm

Especially during summer (warm weather), the surfaces in contact with the door joint may become warmer 
during operation of the compressor. This is normal.

RECOMENDATIONS
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PART 7. PARTS OF THE APPLIANCE AND 
THE COMPARTMENTS

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

A) Fridge compartment
B) Freezer compartment

1. Thermostat box / Interior display
2. Wine rack *
3. Refrigerator shelves
4. Crisper
5. Freezer upper basket
6. Freezer midle basket
7. Freezer bottom basket

* In some models

Fresh Food Compartment (Fridge): Most efficient use of energy is ensured in the configuration with 
the drawers in the bottom part of the appliance, and shelves evenly distributed, position of door bins 
does not affect energy consumption.

Freezer Compartment (Freezer): Most Efficient use of energy is ensured in the configuration with 
the drawers and bins are on stock position.

14

13

A

2

3

4

5

6

7

8

1

9

B

10

11

12

This appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

8) Levelling feet
9) Freezer glass shelves *
10) Bottle shelf
11) Adjustable door shelf * / door shelf
12) Door shelf
13) Ice box tray
14) Egg holder
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Dimensions

Space required in use 2

H2 mm 2010
W2 mm 695
D2 mm 640

Overall space required in use 3

W3 mm 927,5
D3 mm 1168,5

Overall dimensions 1

H1 mm 1860
W1 mm 595
D1 mm 600

W1

D
1

W2

D
2

W3

D
3

H
1

H
2



DISPOSAL OF USED EQUIPMENT  

This device has been designed and manufactured of high-quality reusable materials and components. 

The symbol of the crossed waste container placed on the product (Fig. A) means that the product is 

subject to selective collection in accordance with the provisions of Directive 2012/19/EU of the European 

Parliament and of the Council. A crossed-out wheelie bin symbol (Fig. B) placed on the product means 

that the product contains batteries that are subject to separate collection in accordance with the 

provisions of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council. Such marking 

informs that electrical and electronic equipment and batteries (if any) must not be disposed of with other 

household waste after the period of use.  

The user is obliged to return waste equipment and batteries (if any) to collection points for waste 

electrical and electronic equipment and batteries (if any). Collectors of such waste, including waste 

equipment collectors, treatment plants, distributors (shops), municipal waste separate collection points 

(municipal units), and other entities specified by law form an appropriate system to return this kind of 

equipment.  

Correct disposal of waste equipment and batteries (if any) allows avoiding consequences that may be 

harmful to health and the environment, caused by the possible presence of hazardous components in 

the equipment and batteries, and inappropriate storage and processing of such equipment and batteries. 

Households play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste 

equipment. At this stage, attitudes are formed, affecting the common good, which is a clean natural 

environment. 

Moreover, households are one of the largest users of small equipment and the rational management 

thereof at this stage affects the recovery of secondary raw materials.  

Penalties may be imposed in accordance with national legislation for improper disposal of this product.  

If the device has a lock, please remove it for the safety of all persons who may later come into contact 

with the device.  

Some refrigerators and freezers contain insulation material and CFC refrigerant. Therefore, be careful 

not to pollute the environment when you dispose of your old refrigerator. 



• The installation and repairing procedures should always carried out by the Authorised Service
Agent in order to avoid possible risks.

• The manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out
by unauthorised persons.

• Repairs may be carried out by technicians only.

• If a component has to be replaced, ensure that only original spare parts are used.

• Improper repairs or use of non-original spare parts may cause considerable damage and put the
user at considerable risk.

• Contact information for your customer service can be found on the back of this document.

• Function-relevant genuine spare parts according to the corresponding Ecodesign order can be
obtained from Customer Service for a period of at least 10 years from the date on which your
appliance was placed on the market within the European Economic Area.

Customer service 

PL: +48 22 243 70 00 
Mon 7:00 - 17:00

Tue-Fri 9:00 - 17:00 
kontakt@kernau.com

TECHNICAL DATA
• The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on

the energy label.

• The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information
related to the performance of the appliance in the EU EPREL database.

• Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided
with this appliance.

• It is also possible to find the same information in EPREL using the link https://eprel.ec.europa.eu
and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

• See the link www.theenergylabel.eu for detailed information about the energy label.

INFORMATION FOR TEST INSTITUTES

Installation and preparation of the appliance for any EcoDesign verification shall be compliant with EN 
62552. Ventilation requirements, recess dimensions and minimum rear clearances shall be as stated in this 
User Manual at PART 7. Please contact the manufacturer for any other further information, including 
loading plans.

Visit our website to: www.kernau.com

CUSTOMER CARE AND SERVICE

PART 8. OTHER INFORMATIONS
EN 50
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