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ZANIM UŻYJECIE SWOJEJ CHŁODZIARKI
OSTRZEŻENIA OGÓLNE
OSTRZEŻENIE: Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno przyspieszać procesu rozmrażania mechanicznie lub
w jakikolwiek inny sposób.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać innych urządzeń elektrycznych wewnątrz tej chłodziarki.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno niszczyć przewodów obiegu płynu chłodzącego.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia tego urządzenia winno być
ono montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
• Jeżeli twój sprzęt używa płynu chłodzącego typu R600 (informację o tym można
znaleźć na chłodziarce) to należy transportować i montować go ostrożnie, aby
uniknąć możliwości uszkodzenia obiegu płynu chłodzącego. Pomimo że R600a
jest naturalnym i przyjaznym środowisku gazem to jest on wysoce łatwopalny.
W przypadku jego wycieku proszę trzymać z dala od otwartego ognia i innych
źródeł ciepła oraz wywietrzyć pomieszczenie.
• Podczas przenoszenia i stawiania chłodziarki nie wolno uszkodzić obiegu płynu
chłodzącego.
• Nie należy przechowywać wybuchowych substancji (takich jak aerozole z palnym gazem pędnym) wewnątrz urządzenia.
• To urządzenie jest przystosowane do użytku w gospodarstwie domowym.
• Jeżeli gniazdo nie pasuje do wtyczki chłodziarki to powinna być ona wymieniona
przez producenta lub autoryzowany serwis aby uniknąć zagrożenia.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez ludzi (włączając dzieci)
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, psychicznymi lub sensorycznymi oraz
bez doświadczenia w obsłudze tego typu urządzeń. Mogą one je obsługiwać wyłącznie w przypadku, gdy robią to pod nadzorem, lub zostały poinformowane
na temat bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem. Dzieci powinny być pod
nadzorem aby uniknąć zabawy z urządzeniem.
• Twoja chłodziarka została wyposażona w specjalną wtyczkę z uziemieniem.
Wtyczka ta powinna być używana wraz z uziemionym gniazdem zabezpieczonym bezpiecznikiem co najmniej 16 amperowym. Jeżeli nie posiadają Państwo
takiego gniazda, proszę zlecić jego wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
• To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby
o zmniejszonych zdolnościach psychicznych, fizycznych bądź sensorycznych,
lub nie posiadające doświadczenia w obsłudze tego typu urządzeń jeżeli są one
pod nadzorem lub zostały poinformowane na temat bezpiecznego obchodzenia się
z urządzeniem i rozumieją ryzyko z tym związane. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Czynności serwisowe przewidziane dla użytkownika oraz czyszczenie nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
• Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien on być wymieniony przez
producenta lub autoryzowany serwis. Pozwoli to uniknąć zagrożenia.
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Zużyte i niedziałające chłodziarki

• Jeżeli Twoja stara chłodziarka posiada zamek zatrzaskowy proszę go zniszczyć
przed wyrzuceniem chłodziarki. Dzieci mogą zamknąć się w środku lub
może to spowodować wypadek.
• Chłodziarki i zamrażarki starego typu mają w składzie (jako wypełnienie
i gaz chłodniczy) CFC (freony). Dlatego też proszę uważać, aby nie skazić
nimi środowiska przy pozbywaniu się starej chłodziarki.
Proszę zwrócić się z pytaniem do lokalnych władz samorządowych o sposób zbioru
sprzętu do ponownego użytku, odzysku lub recyklingu.
Uwagi:
• Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed montażem i użytkowaniem urządzenia. Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem.
• Proszę stosować się do instrukcji zawartych w tej ulotce. Proszę przechować tą instrukcję
na przyszłość, aby móc rozwiązać ewentualne problemy.
• Produkt ten jest przystosowany do użytku wyłącznie domowego i do specyficznych celów. Nie jest on przystosowany do użytku komercyjnego. Używanie go w ten sposób spowoduje unieważnienie gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności producenta od ewentualnych szkód.
• Urządzenie to jest przystosowane do użytku domowego i do schładzania/przechowywania
żywności. Nie jest ono przystosowane do użytku komercyjnego oraz do przechowywania innych substancji. Producent nie bierze odpowiedzialności za wszelkie możliwe straty
w przypadku niestosowana się do powyższej instrukcji.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać przedłużaczy lub rozdzielaczy.
• Nie wkładać do gniazda uszkodzonych, rozdartych lub starych wtyczek.
• Nie ciągnąć za, nadmiernie zginać lub uszkadzać przewodu.
• Urządzenie to zostało zaprojektowane do użytku przez osoby dorosłe. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem lub wisieć na jego drzwiach.
• Nie wkładać lub wyciągać wtyczki z gniazda mokrymi dłońmi! Może to spowodować porażenie prądem!
• Nie wkładać szklanych butelek lub puszek z napojami do zamrażarki. Mogą one
wybuchnąć po zamarznięciu zawartości.
• Nie wkładać palnych lub wybuchowych materiałów do chłodziarki. Alkohole
mocne należy umieszczać w lodówce pionowo, w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
• Podczas wyjmowanie lodu z zamrażalnika nie dotykać go gołymi rękami! Lód
może spowodować odmrożenia i/lub rany skóry.
• Nie dotykać zamrożonej żywności mokrymi rękami! Nie spożywać lodów i kostek lodu bezpośrednio po wyjęciu ich z zamrażalnika!
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• Nie zamrażać ponownie raz rozmrożonych produktów. To może spowodować
problemy zdrowotne takie jak zatrucie pokarmowe.
• Nie przykrywać górnej powierzchni chłodziarki ceratami lub obrusami. To zmniejsza jej wydajność.
• Przymocuj akcesoria do wnętrza chłodziarki podczas transportu. To ochroni je
przed uszkodzeniem podczas przemieszczania sprzętu.
Montowanie i użytkowanie chłodziarki
Przed rozpoczęciem użytkowania chłodziarki proszę zwrócić uwagę na poniższe wskazówki:
• Chłodziarka jest przystosowana do zasilania prądem o napięciu 220-240V i częstotliwości 50 Hz,
• Przewód zasilający Państwa chłodziarki posiada uziemioną wtyczkę. Wtyczka ta
powinna być używana wyłącznie z uziemionym gniazdem z minimum 16 amperowym bezpiecznikiem. Jeżeli nie posiadają Państwo odpowiedniego gniazda,
proszę zlecić jego wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użytkowaniem sprzętu bez uziemienia.
• Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu, gdzie będzie narażone na bezpośrednie nasłonecznienie.
• Urządzenie to powinno być umiejscowione co najmniej 50 cm od kuchni gazowych, piekarników gazowych lub grzejników elektrycznych oraz co najmniej
5 cm od piekarników elektrycznych.
• Chłodziarka nie powinna być pozostawiona na zewnątrz lub na deszczu.
• Jeżeli chłodziarka ta stoi obok zamrażarki to powinno być między nimi co najmniej
2 cm miejsca, aby zapobiec zbieraniu się wilgoci na zewnętrznych jej ściankach.
• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na górze chłodziarki. Powinna ona też
mieć co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni nad sobą.
• Przednie nóżki mają regulowaną wysokość. To pozwala ustawić chłodziarkę stabilnie. Wysokość nóżek reguluje się przekręcając je zgodnie lub przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara. Operacja ta powinna być zakończona zanim włożymy
żywność do środka.
• Zanim zaczniecie Państwo użytkować chłodziarkę proszę przetrzeć wszystkie elementy ciepłą wodą z dodatkiem łyżeczki wodorowęglanu sodu (sody oczyszczonej), następnie spłukać czystą wodą i osuszyć. Po czyszczeniu umieścić wszystkie
części z powrotem w środku.
• Proszę zainstalować plastikowe dystanse (elementy z czarnymi zaczepami z tyłu)
poprzez przekręcenie ich o 90 stopni (jak pokazano na rysunku
obok) aby uniknąć sytuacji że parownik będzie dotykał ściany.
• Chłodziarka powinna zostać umieszczona tak, aby odległość między parownikiem a ścianą nie przekraczała 75 mm.
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Zanim użyjesz chłodziarki po raz pierwszy…
• Lodówka po transporcie powinna stać pionowo i nieruchomo przez co najmniej
3 godziny. To pozwoli na prawidłową pracę sprężarki. Podłączenie jej do prądu
wcześniej może zakończyć się uszkodzeniem kompresora.
• Chłodziarka może posiadać charakterystyczny zapach jeżeli jest używana po raz
pierwszy. Jest to normalne – zapach ulotni się w miarę jak chłodziarka się schłodzi.
Informacje o technologii no-frost
Chłodziarki no-frost różnią się od statycznych sposobem działania.
W standardowych chłodziarkach wilgoć wchodząca do wnętrza przez otwarte drzwi
lub parująca z pożywienia powoduje powstanie szronu w jej wnętrzu. To powoduje
konieczność przeprowadzenia rozmrażania raz na jakiś czas, a to wiąże się z koniecznością wyłączenia chłodziarki od prądu, przełożenia żywności do innego chłodzonego pojemnika i usunięcia nagromadzonego szronu. Sytuacja jest kompletnie inna
w chłodziarkach no-frost. Suche i zimne powietrze jest wtłaczane do chłodziarki i zamrażarki równomiernie z kilku punktów dzięki wentylatorowi. Zimne powietrze jest
rozprowadzane równomiernie pomiędzy półkami, co powoduje równe schładzanie
pożywienia, co zapobiega gromadzeniu wilgoci i szronu.
Dzięki temu chłodziarka no-frost pozwala na ułatwienie obsługi, poza tym posiada
ona dużą pojemność i atrakcyjny wygląd.
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ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA I PRZEDZIAŁY
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Rysunek ten jest tylko informacyjny, dla części i akcesoriów urządzenia.
Rzeczywisty wygląd może się różnić w zależności od modelu.
A) przedział lodówki,
B) przedział zamrażarki
1) uchwyt na wino*
2) półki lodówki
3) pokrywa szuflad crisper box
4) szuflady crisper box
5) górna szuflada zamrażarki
6) środkowa szuflada zamrażarki
7) dolna szuflada zamrażarki
8) nóżki regulowane,

9) kostkarka do lodu
10) półki szklane zamrażarki
11) balkonik na butelki
12) balkoniki drzwi
13) podstawka na jajka
*w niektórych modelach
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FUNKCJE ORAZ OPCJE
Wyświetlacz i panel sterowania

wskaźnik alarmu

przycisk ustawień chłodziarki

Przycisk ustawień chłodziarki
Tym przyciskiem można regulować temperaturę i typ funkcji chłodziarki. Tryby super oraz ekonomiczny mogą być wywołane za jego pomocą.
Alarm
Wskaźnik ten zaświeci się na czerwono i będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, jeżeli
wystąpi jakikolwiek problem.
Użytkowanie chłodziarki
Tryb super
Jak go włączyć?
• Proszę wcisnąć przycisk ustawień aż tryb super nie zostanie podświetlony. Głośnik wyda 2 dźwięki – to oznacza, że tryb został wybrany.
Jak go wyłączyć?
• Tryb super może zostać wyłączony za pomocą przycisku wyboru funkcji –
wystarczy wybrać inną funkcję.
Uwaga: tryb super zostanie automatycznie wyłączony po 6 godzinach od uruchomienia w zależności od temperatury otoczenia lub gdy sensor chłodziarki wykryje
odpowiednio niską temperaturę.
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Tryb ekonomiczny
Jak go włączyć?
• Proszę wciskać przycisk wyboru funkcji aż do podświetlenia trybu ekonomicznego. Po 1 sekundzie głośnik wyda 2 dźwięki i funkcja zostanie włączona.
Jak go wyłączyć?
• Proszę wybrać inną funkcję na panelu sterowania.
Ustawienia temperatury chłodziarki
• Fabryczne ustawienie temperatury chłodziarki to +4oC,
• Proszę wcisnąć przycisk wyboru funkcji raz,
• Potem zostanie podświetlona obecnie aktywna funkcja,
• Za każdym przyciśnięciem przycisku ustawień zostanie wybrana niższa temperatura. W kolejności będzie to +8oC, +6oC, ekonomiczny, +4oC, +2oC, super)
• Jeżeli zostanie wybrana funkcja super i nie zostanie wciśnięty żaden przycisk
przez 1 sekundę, dioda tryb super będzie mrugać
• Jeżeli przycisk zostanie przyciśnięty kolejny raz, zostanie od nowa podświetlona
temperatura +8oC
Ostrzeżenia na temat ustawień temperatury
• Ostatnia ustawiona temperatura nie zostanie skasowana w razie odcięcia prądu,
• Nie jest rekomendowanym użytkowanie tej chłodziarki w pomieszczeniach
o temperaturze poniżej 10oC ze względu na jej wydajność,
• Ustawienia temperatury powinny być dokonywane zgodnie z częstotliwością
otwierania drzwi oraz ilością pożywienia przechowywanego w środku,
• Nie przechodzić do kolejnego ustawienia przed zakończeniem poprzedniego,
• Chłodziarka potrzebuje około 24 godzin aby się całkowicie schłodzić po włączeniu do prądu. Proszę w tym okresie nie otwierać drzwi zbyt często ani nie składować w niej dużych ilości żywności,
• W chłodziarce zastosowano 5-minutową przerwę zabezpieczająca kompresor
przed uszkodzeniem w razie braków prądu lub kilkukrotnemu włożeniu i wyciągnięciu wtyczki z gniazda. Po odzyskaniu zasilania chłodziarka wznowi pracę po
5 minutach,
• Państwa chłodziarka została zaprojektowana do pracy w określonych temperaturach otoczenia, zgodnie z klasą klimatyczną nadrukowaną na etykiecie informacyjnej. Nie jest zalecanym użytkowanie chłodziarki poza tymi limitami,
Klasa klimatu
T
ST
N
SN

Temp. otoczenia

16 do 43 °C
16 do 38 °C
16 do 32 °C
10 do 32 °C
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Akcesoria
Kostkarka do lodu
• Aby wyjąć kostkarkę należy wysunąć górną szufladę zamrażarki tak daleko jak to
tylko możliwe i wyjąć kostkarkę.
• Proszę napełnić ją do ¾ wodą i umieścić z powrotem w zamrażarce.
• Uwaga: Podczas wkładania kostkarki do zamrażarki proszę ją trzymać w pozycji
poziomej. W przeciwnym wypadku woda może się wylać.

kostkarka

w niektórych modelach

Szuflada zamrażarki
Zastosowanie wyjmowanych szuflad pozwala na łatwiejsze ich czyszczenie
Wyjmowanie szuflady z zamrażarki:
• Proszę wysunąć szufladę najdalej jak to tylko możliwe,
• Następnie proszę podnieść przód szuflady jednocześnie ją wysuwając.
Aby włożyć szufladę z powrotem, proszę powtórzyć procedrę w odwrotnej kolejności.
Uwaga: Proszę pewnie trzymać szufladę podczas wyjmowania.

Szuflady zamrażarki

Informacje wizualne i opisowe zawarte w tej sekcji mogą się różnić w zależności
od modelu
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Proszę się upewnić, że chłodziarka jest odłączona od prądu przed wszelkimi
zabiegami czyszczącymi
• Nie należy czyścić lodówki poprzez wlewanie do niej wody.
• Można czyścić wnętrze i zewnętrzne ściany za pomocą miękkiej ściereczki lub
gąbki i wody z mydłem.
• Proszę usunąć wyposażenie z wnętrza i umyć go indywidualnie za
pomocą wody z mydłem. Nie należy go myć w zmywarce.
• Nie należy używać palnych, wybuchowych lub żrących substancji
do czyszczenia, jak na przykład rozcieńczalniki, gazy, kwasy.
• Kondensator z tyłu chłodziarki powinien być czyszczony
przynajmniej raz na roku za pomocą pędzla lub miękkiej
szczotki. To pozwala na efektywną wymianę ciepła
i sprawne działanie chłodziarki.
Proszę się upewnić, że chłodziarka jest odłączona od prądu podczas mycia.
Rozmrażanie i czyszczenie parownika
• Państwa chłodziarka rozmraża się całkowicie automatycznie. Woda, która się
tworzy podczas tego procesu przepływa przez rurę zbiorczą i gromadzi się w parowniku, skąd odparowuje w sposób naturalny.
• Proszę upewnić się, że chłodziarka jest odłączona od prądu przed przystąpieniem
do czyszczenia parownika.
• Proszę wymontować parownik poprzez wykręcenie wskazanych śrub jak pokazano na ilustracji. Następnie umyć go za pomocą wody z mydłem. To zapobiegnie
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Parownik
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Wymiana żarówki LED
Wymiana ta powinna być dokonana przez autoryzowany serwis Producenta. Proszę
się skontaktować z nim za pomocą infolinii i wezwać serwis, jako że może być ona
wymieniana tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
żarówka LED

ROZMIESZCZENIE ŻYWNOŚCI
Przedział chłodziarki
• W standardowych warunkach ustawienie temperatury chłodziarki na 4oC będzie
wystarczające.
• Aby ograniczyć wilgoć i w następstwie tworzenie się szronu nie powinno się
umieszczać w lodówce płynów w niezamkniętych pojemnikach. Szron ma tendencję do zbierania się w najzimniejszych miejscach parownika i wilgoć spowoduje konieczność częstszego rozmrażania.
• Nie należy umieszczać w chłodziarce ciepłego pożywienia. Ciepła żywność powinna być schłodzona do temperatury pokojowej oraz tak poukładana, aby zapewnić łatwą cyrkulację powietrza w urządzeniu.
• Nic nie powinno stykać się z tylną ścianą chłodziarki gdyż może to spowodować
przymarznięcie tych rzeczy do wymiennika ciepła. Nie należy też zbyt często
otwierać drzwi.
• Świeże mięso i oczyszczone ryby (zapakowane w torby foliowe) które mają Państwo zamiar zużyć w ciągu 1-2 dni można umieścić na spodzie przedziału chłodziarki nad szufladą crisper box. Ta część jest najzimniejsza i najlepiej nadaje się
do przechowywania tego typu produktów.
• Owoce i warzywa można umieszczać w szufladzie crisper box bez opakowania.
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Rekomendacje odnośnie rozmieszczenia i przechowywania niektórych produktów
w lodówce zostały umieszczone poniżej.
Typ żywności

Maksymalny czas
przechowywania

Gdzie umieścić i jak zapakować

Owoce i warzywa

1 tydzień

Szuflada na warzywa

Mięso i ryby

2 – 3 dni

Owinięte lub zapakowane w folię na półce szklanej

Świeży ser

3 – 4 dni

Na specjalnym balkoniku drzwi

Masło i margaryna

1 tydzień

Na specjalnym balkoniku drzwi

Produkty
zabutelkowane, np.
mleko i jogurt

Do terminu
przydatności do
spożycia
wskazanego przez
producenta

Na specjalnym balkoniku drzwi

Jajka

1 miesiąc

Na uchwycie na jajka

Żywność upieczona

Wszystkie półki

UWAGA: Ziemniaki, cebula oraz czosnek nie powinny być przechowywane w lodówce.
Przedział zamrażarki
• Proszę korzystać z przedziału mrożenia głębokiego Państwa chłodziarki aby przechowywać zamrożone produkty na długi czas lub do produkcji lodu.
• Aby uzyskać maksymalną pojemność zamrażarki proszę używać tylko szklanych
półek w przypadku środkowej i górnej półki. W przypadku dolnej półki, proszę
używać szuflady.
• Proszę nie umieszczać już zamrożonego pożywienia obok rzeczy przeznaczonych
do zamrożenia.
• Żywność przeznaczona do zamrożenia (na przykład mięso, mięso mielone, ryby
itp.) powinna być podzielona na takie porcje, które mogą być wykorzystane na
jeden raz.
• Nie powinno się zamrażać już raz rozmrożonej żywności. Żywność ta może być
już zepsuta i może spowodować komplikacje w postaci zatrucia pokarmowego.
• Nie należy umieszczać gorącej żywności w przedziale zamrażarki. Może to spowodować rozmarznięcie i zepsucie się żywności już zamrożonej.
• Gdy kupują Państwo mrożoną żywność proszę się upewnić, że była ona przechowywana w odpowiednich warunkach i opakowanie nie jest rozerwane.
• Podczas przechowywania mrożonek należy stosować się do zaleceń producenta
danego produktu. Jeżeli nie ma tam żadnego wyjaśnienia, należy taki produkt
spożyć jak najszybciej.
• Mrożonki powinny być przewożone możliwie bez ich rozmrażania i jak najszybciej umieszczane w zamrażarce. Nie należy korzystać z balkoników w drzwiach
do zamrażania.
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• Jeżeli opakowanie mrożonki jest wilgotne a po otwarciu unosi się z niej przykry
zapach, to taki produkt był przechowywany w nieprawidłowych warunkach i się
zepsuł. Nie wolno kupować takich mrożonek!
• Okres bezpiecznego przechowywania mrożonek zmienia się w zależności od temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania drzwi, ustawień termostatu, rodzaju
żywności oraz czasu, jaki upłynął od zakupu do włożenia do zamrażarki. Zawsze
należy stosować się do instrukcji na opakowaniu i nie wolno przekraczać dozwolonych okresów przechowywania!
• Jeżeli nastąpi dłuższa przerwa w dostawie prądu nie powinno się otwierać drzwi
zamrażarki. Urządzenie to zapewni odpowiednią temperaturę przechowania na
13 godzin przy temperaturze otoczenia wynoszącej 25oC oraz na około 10 godzin
przy temperaturze 32oC. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony nie należy ponownie zamrażać żywności i spożyć ją jak najszybciej.
Proszę zauważyć, że jeżeli będą Państwo chcieli otworzyć drzwi natychmiast po tym
jak zostały zamknięte to będą one stawiać opór. Jest to normalne. Po uzyskaniu równowagi ciśnień wewnątrz i na zewnątrz urządzenia, drzwi otworzą się łatwiej.
Ważne uwagi:
• Żywność zamrożona po rozmrożeniu powinna zostać wykorzystana jak świeże
produkty. Jeżeli nie zostaną spożyte to nie mogą zostać ponownie zamrożone!
• Smak niektórych przypraw w gotowych daniach (na przykład anyż, bazylia, rzeżucha, ocet, imbir, czosnek, cebula, musztarda, tymianek, majeranek, pieprz czarny itp.) zmienia się i staje się ostrzejszy, gdy są one przechowywane przez długi
czas. Zalecanym jest delikatne doprawianie potraw przeznaczonych do zamrożenia i dodanie danych przypraw tuż przed spożyciem.
• Okres bezpiecznego przechowywania pożywienia uzależniony jest od użytego
tłuszczu. Dobrze przechowują się produkty z margaryną, tłuszczem cielęcym, oliwą z oliwek i masłem. Źle na przechowywanie reagują produkty ze smalcem lub
olejem arachidowym.
• Pożywienie w formie płynnej powinno być mrożone w plastikowych pojemnikach a inne powinny być mrożone owinięte w folię lub zapakowane do worka
foliowego.
Niektóre zalecenia odnośnie przechowywania żywności w zamrażalniku zostały ujęte na następnych stronach.
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Mięso i ryby
Produkt

Przygotowanie

Maksymalny czas
przechowywania
(miesiące)

Stek

Owinięcie w folię

6–8

Mięso jagnięce

Owinięcie w folię

6–8

Pieczona cielęcina

Owinięcie w folię

6–8

Cielęcina pocięta w kostkę

W małych kawałkach

6–8

Jagnięcina pocięta w kostkę

W kawałkach

4–8

Mięso mielone

W pakietach bez przypraw

1–3

Podroby (w kawałkach)

W kawałkach

1–3

Kiełbasa bolońska / salami

Powinna być zapakowana nawet jeżeli ma
osłonkę

1–3

Kurczak i indyk

Owinięcie w folię

4–6

Kaczka i gęś

Owinięcie w folię

4–6

Mięso jelenia, zająca,
dziczyzna

W porcjach po 2,5 kg lub w filetach

6–8

Ryby słodkowodne (łosoś,
karp, sum)

Po wypatroszeniu i wyczyszczeniu z łusek
należy ją umyć i osuszyć. Jeżeli to
konieczne, obciąć łeb i ogon.

2

Ryby chude (bass,
turbot/skarp, flądra

4
2–4

Ryby tłuste (tuńczyk,
makrela, tasengral, sardela)
Małże

Wyczyszczone i w workach

4–6

Kawior

We własnym opakowaniu, w pojemniku
aluminiowym lub plastikowym

2–3

Ślimaki

W słonej wodzie, w pojemniku
aluminiowym lub plastikowym

3

Uwaga: mięso rozmrożone powinno być traktowane jak świeże i jak najszybciej spożyte.
Nie wolno go ponownie zamrażać!
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Owoce i warzywa
Produkt

Przygotowanie

Fasolka i fasolka szparagowa Umyć i pociąć na małe
fragmenty, potem ugotować
w wodzie

Maksymalny czas
przechowywania
(w miesiącach)
10 – 13

Fasola

Obłuszczyć, umyć i ugotować
w wodzie

12

Kapusta

Umyć i ugotować w wodzie

6–8

Marchew

Umyć, pociąć w plasterki
i ugotować w wodzie

12

Papryka

Wyciąć łodyżkę, przeciąć na
pół, usunąć gniazdo nasienne
i ugotować w wodzie

8 – 10

Szpinak

Umyć i ugotować w wodzie

6–9

Kalafiory

Usunąć liście, pociąć na
kawałki i zostawić na chwilę
w wodzie z sokiem z cytryny

10 – 12

Bakłażany

Umyć i pociąć na kawałki
o długości 2 cm

10 – 12

Kukurydza

Wyczyścić i zapakować
z kaczanem lub po wyłuskaniu 12

Jabłka i gruszki

Obrać ze skórki i pociąć na
plasterki

Brzoskwinie i morele

Przeciąć na pół i usunąć pestkę 4 – 6

Truskawki i jeżyny

Umyć i usunąć szypułki

8 – 12

Ugotowane owoce

Dodać 10% cukru do
pojemnika

12

Śliwki, wiśnie i czereśnie

Umyć i usunąć ogonki

8 – 12

8 – 10

17

PL

18

Produkty mleczne
Produkt

Przygotowanie

Maksymalny czas
przechowywania
w miesiącach

Warunki
przechowywania

Spakowane
(homogenizowane)
mleko

We własnym
opakowaniu

2–3

Czyste mleko – we
własnym opakowaniu

Ser (wyłączając sery
białe)

W plasterkach

6–8

Oryginalne opakowanie
może być użyte do
przechowania na
chwilę. Aby przechował
się dłużej należy owinąć
go folią

Margaryna, masło

We własnym
opakowaniu

6

Tabela orientacyjnych czasów rozmrażania i przechowywania produktów gotowych
Typ produktu

Maksymalny czas
przechowywania
(w miesiącach)

Czas rozmrażania
w godzinach (temp.
Pokojowa)

Czas rozmrażania
w minutach
i temperatura
(piekarnik)

Chleb

4–6

2–3

4 – 5 (220 – 225oC)

Babeczki

3–6

1 – 1,5

5 – 8 (190 – 200oC)

Ciasta

1–3

2–3

5 – 10 (200 – 225oC)

Ciasta owocowe

1 – 1,5

3–4

5 – 8 (190 – 200oC)

Ciasto filo

2–3

1 – 1,5

5 – 8 (190 – 200oC)

Pizza

2–3

2–4

15 – 20 (200oC)

TRANSPORT I PRZENOSZENIE
• Oryginalne opakowanie (kartonowe pudło i styropian) może zostać zachowane
w razie potrzeby zapakowania sprzętu do przeniesienia.
• Urządzenie powinno zostać zapakowane w grube opakowanie i spięte taśmami
lub grubym sznurem. Należy przestrzegać instrukcji transportu zawartej na opakowaniu.
• Na czas transportu należy albo usunąć ze środka albo unieruchomić wszelkie ruchome elementy w środku chłodziarki. To pozwoli zapobiec ich uszkodzeniu.
Chłodziarkę należy przenosić w pozycji pionowej
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Zmiana kierunku otwierania drzwi
• Nie jest możliwym zmiana kierunku otwierania drzwi w Państwa chłodziarce,
jeżeli rączka jest zamocowana na frontowej powierzchni tych drzwi.
• W modelach bez uchwytów drzwi zmiana kierunku ich otwierania jest możliwa.
• Jeżeli w Państwa chłodziarce zmiana kierunku otwierania drzwi jest możliwa,
proszę o kontakt z najbliższym autoryzowanym serwisem, który może wykonać
tę usługę.
ZANIM WEZWIESZ SERWIS
Proszę sprawdzić ostrzeżenia:
Państwa chłodziarka ostrzega, jeżeli temperatury w lodówce lub zamrażarce są nieprawidłowe albo wystąpi inna usterka sprzętu.
Jeżeli wystąpi błąd SR (oznaczający awarię sprzętu) to oznacza uszkodzenie elementu urządzenia i/lub niemożność schłodzenia przedziałów do odpowiedniej temperatury. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
Co sprawdzić, gdy chłodziarka nie działa wcale:
• Czy nie ma przerwy w dostawie prądu?
• Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazda?
• Czy główny bezpiecznik w Państwa instalacji elektrycznej nie jest wybity/przepalony?
• Czy gniazdo nie jest uszkodzone? Aby to sprawdzić, można podpiąć chłodziarkę
do gniazda o którym na pewno wiemy, że działa prawidłowo.
Jeżeli chłodziarka nie uzyskuje wystarczająco niskiej temperatury:
• Czy termostat jest ustawiony prawidłowy?
• Czy drzwi nie są otwierane zbyt często lub zostawione otwarte na długo?
• Czy drzwi chłodziarki są dobrze zamknięte?
• Czy nie umieścili Państwo żywności w chłodziarce w taki sposób, że dotyka ono
tylnej ścianki i uniemożliwia prawidłową cyrkulację powietrza?
• Czy chłodziarka nie jest przepełniona?
• Czy jest odpowiedni dystans między tylną ścianką chłodziarki a ścianą?
• Czy temperatura otoczenia mieści się w limicie określonym w instrukcji obsługi?
Jeżeli żywność w przedziale lodówki jest zbyt zimna:
• Czy termostat jest ustawiony prawidłowo?
• Czy nie przełożono ostatnio dużej ilości żywności z zamrażalnika? Jeżeli tak, to
te produkty oddają zimno do lodówki i temperatura może spaść.
Jeżeli chłodziarka pracuje zbyt głośno:
Aby utrzymać odpowiednią temperaturę w urządzeniu, kompresor będzie się włączał
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raz na jakiś czas. Hałas jaki się wtedy wydobywa z chłodziarki jest efektem pracy
kompresora. Po schłodzeniu przedziałów poziom hałasu powinien spaść. Jeżeli hałas
utrzymuje się stale, proszę sprawdzić:
• Czy urządzenie stoi stabilnie? Czy nóżki regulowane są prawidłowo ustawione?
• Czy coś znajduje się za chłodziarką?
• Czy półki lub znajdujące się na nich przedmioty wpadają w wibracje? Jeżeli tak,
proszę zmienić ich ustawienie.
• Czy przedmioty umieszczone na chłodziarce wpadają w wibracje?
Normalne odgłosy:
Odgłos pękania/łamania lodu można usłyszeć, gdy:
• Chłodziarka przeprowadza automatyczne rozmrażanie,
• Urządzenie schładza się lub ogrzewa i spowodowane jest to rozszerzalnością
cieplną materiałów, z jakich wykonano chłodziarkę,
Krótki, pojedynczy trzask: można go usłyszeć gdy termostat załącza lub wyłącza
kompresor,
Odgłos kompresora (odgłos sprężania czynnika chłodniczego): ten hałas oznacza, że kompresor pracuje. Sprężarka może wydawać z siebie głośniejsze dźwięki na
krótko po włączeniu.
Odgłosy chlapania lub bulgotania: odgłosy te są spowodowane przepływem czynnika chłodniczego w rurach.
Odgłos płynącej wody: jest spowodowany przepływem wody pochodzącej z automatycznego rozmrażania do parownika. Powinien on być słyszalny tylko podczas
rozmrażania.
Odgłos wiatru/wentylatora: hałas wentylatora jest słyszalny w chłodziarkach z systemem no-frost i wiąże się z technologią chłodzenia przedziałów w tego typu urządzeniach.
Jeżeli w chłodziarce zbiera się wilgoć to proszę sprawdzić:
• Czy wszelka żywność jest prawidłowo zapakowana? Czy pojemniki są wysuszone przed umieszczeniem ich w chłodziarce?
• Czy drzwi chłodziarki są często otwierane? Jeżeli tak, to proszę zauważyć, że wilgoć z pomieszczenia w jakim stoi urządzenie przedostaje się do środka podczas
otwierania drzwi. Wilgoci tej przedostaje się tym więcej, im częściej są otwierane
drzwi, zwłaszcza jeżeli powietrze w pomieszczeniu jest bardzo wilgotne.
Jeżeli drzwi nie otwierają się lub zamykają jak należy, proszę sprawdzić:
• Czy opakowania żywności nie przeszkadzają drzwiom w prawidłowym poruszaniu się?
• Czy balkoniki na drzwiach, półki lub szuflady są prawidłowo umocowane?
• Czy uszczelki chłodziarki są uszkodzone lub rozdarte?
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• Czy chłodziarka stoi na płaskiej powierzchni?
Miejsca styku uszczelek z obudową
Zwłaszcza w lecie (podczas gorącej pogody) powierzchnie gdzie obudowa chłodziarki styka się z uszczelką mogą stać się cieplejsze od reszty. Jest to spowodowane
pracą kompresora i jest normalne.
WAŻNE UWAGI:
• Kompresor został wyposażony w specjalny system zabezpieczający. W razie nagłego
odcięcia dopływu prądu do chłodziarki (na przykład podczas awarii sieci energetycznej lub po wypięciu urządzenia z gniazdka) chłodziarka nie podejmuje pracy natychmiast. Kompresor włączy się po 5 minutach, ponieważ dzięki temu czynnik chłodniczy będzie miał czas się ustabilizować. Jest to normalne.
• Jeżeli nie używają Państwo chłodziarki przez długi czas (na przykład podczas wyjazdu wakacyjnego), proszę ją odłączyć. Wtedy też proszę wyczyścić chłodziarkę zgodnie z częścią 4 tej instrukcji oraz zostawić drzwi otwarte, aby zapobiec gromadzeniu
się wilgoci i nieprzyjemnego zapachu.
• Jeżeli problem się utrzymuje mimo że przestrzegali Państwo instrukcji zawartych
w tym dokumencie, proszę skonsultować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
• Ta urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego i może być używane wyłącznie w domach prywatnych i do określonych celów. Nie jest ono zaprojektowana
do użytku komercyjnego. Jeżeli użytkownik nie przestrzega tych zaleceń to producent
oraz dostawca wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji.
Informacje dotyczące zgodności
• Produkt został zaprojektowany do pracy w otoczeniu o temperaturze w zakresie 16 – 43oC.
• Urządzenie to zostało wyprodukowane zgodnie ze standardami
EN62552 IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC.
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WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Proszę zamontować urządzenie w pomieszczeniu chłodnym, dobrze wentylowanym ale nieoświetlonym bezpośrednio promieniami słonecznymi ani w pobliżu
źródeł ciepła (grzejnik, piekarnik itp.). Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, należy
zastosować panele termoizolacyjne.
Należy pozwolić ciepłym posiłkom lub napojom aby ochłodziły się na zewnątrz
urządzenia.
Podczas rozmrażania zamarzniętej żywności, proszę umieszczać ją w lodówce.
Niska temperatura mrożonek ochłodzi powietrze w lodówce podczas rozmrażania. To pozwoli oszczędzić energię. Jeżeli mrożonki są rozmrażane poza urządzeniem to ich chłodu nie wykorzystamy.
Napoje umieszczone w chłodziarce powinny być zamknięte. W przeciwnym wypadku poziom wilgoci we wnętrzu chłodziarki wzrasta. Ponadto napoje w zamkniętych pojemnikach będą wolniej traciły swój smak i zapach.
Podczas wkładania i wyciągania produktów drzwi należy otwierać na jak najkrótszy czas.
Pokrywy działów w których panuje inna temperatura powinny być zawsze zamknięte. Te działy to np. crisper box, szuflada 0oC itp.
Uszczelka drzwi powinna być czysta i elastyczna. Jeżeli jest ona zużyta, należy
ją wymienić.
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CZ 26

NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
OBECNÁ VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy neurychlujte proces rozmrazování mechanicky nebo jakýmkoliv jiným způsobem.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte elektronická zařízení uvnitř tohoto spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoškozujte vedení chladícího okruhu.
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k úrazu nebo poškození tohoto spotřebiče, namontujte ho v souladu s pokyny výrobce.
• Pokud Vás spotřebič využívá chladící kapalinu typu R600 (informaci najdete na
chladničce) je třeba jednat opatrně během přepravy a instalace spotřebiče, aby
nedošlo k poškození chladícího okruhu. I když je R600a přírodní plyn šetrný k
přírodnímu prostředí, je také vysoce hořlavý. V případě jeho úniku udržujte spotřebič daleko od otevřeného ohně a jiných zdrojů tepla a vyvětrejte místnost.
• Během přenášení a instalace spotřebiče nesmí dojít k poškození chladícího okruhu.
• Neskladujte uvnitř spotřebiče výbušné látky (jako např. aerosoly s hořlavým
hnacím plynem).
• Tento spotřebič je přizpůsoben k využití v domácnosti.
• Pokud zástrčka není stejného typu jako zásuvka, musí ji vyměnit výrobce nebo
autorizovaný servis, aby nedošlo k ohrožení uživatelů.
• Spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými,
duševními nebo vjemovými schopnostmi a osoby bez zkušeností s obsluhou tohoto typu spotřebičů. Tyto osoby ho mohou používat výhradně v případě, že tak
činí za dozoru nebo pokud byly informovány ohledně bezpečného obsluhování
spotřebiče. Děti by se měly nacházet pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
• Vaše chladnička byla vybavena speciální zástrčkou s uzemněním. Tuto zástrčku
je třeba používat společně s uzemněnou zásuvkou zabezpečenou pojistkou min.
16 A. Pokud nemáte takovou zásuvku, objednejte si její instalaci u kvalifikovaného
elektrikáře. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými
duševními, tělesnými nebo vjemovými schopnostmi nebo postrádající zkušenosti
s obsluhou tohoto typu spotřebičů výhradně v případě, že se nacházejí pod dozorem nebo byly informovány ohledně bezpečné obsluhy spotřebiče a chápou riziko, které je s tím spojeno. Se spotřebičem by si neměly hrát děti. Servisní úkony a
čištění, které má provádět uživatel, by neměly provádět děti bez dozoru.
• Pokud je poškozen napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce nebo autorizovaný
servis. Díky tomu se vyhnete vzniku ohrožení.

CZ 27

Opotřebované a nefunkční chladničky

• Pokud má Vaše stará chladnička západkový zámek, zničte ho ještě před vyhozením
chladničky. Děti by se mohly uvnitř zamknout a mohlo by dojít k nehodě.
• Chladničky a mrazničky starého typu obsahují (jako výplň i chladivo) plyny CFC (freony). Proto dávejte pozor, aby během likvidace chladničky nedošlo ke kontaminaci prostředí.
Obraťte se na místní samosprávní orgány s dotazem na způsob sběru spotřebičů pro opětovné využití, zhodnocení a recyklaci.
Poznámky:
• Před zahájením montáže a používání spotřebiče se důkladně seznamte s tímto
návodem. Výrobce nenese odpovědnost za poškození způsobená nesprávným používáním.
• Postupujte v souladu s pokyny obsaženými v tomto letáku. Uschovejte tento návod
pro budoucí využití a řešení případných problémů.
• Tento výrobek je přizpůsoben výhradně k domácímu využití a pro specifické účely.
Není přizpůsoben ke komerčnímu využití. Používání spotřebiče tímto způsobem
vede k zrušení záruky a vyloučení odpovědnosti výrobce za případné škody.
• Tento spotřebič je určen pro domácí využití a pro ochlazování/skladování potravin. Není přizpůsoben ke komerčnímu nebo obecnému využití a/nebo skladování
jiných látek. Výrobce nenese odpovědnost za veškeré případné ztráty v případě,
že uživatel nebude postupovat v souladu s těmito pokyny.
Bezpečnostní varování
• Nepoužívejte prodlužky ani rozdvojky.
• Nevkládejte do zásuvky poškozené, natržené ani staré zástrčky.
• Netahejte za kabel, nadměrně ho neohýbejte ani nepoškozujte.
• Spotřebič byl navržen pro použití dospělými osobami. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály nebo aby se zavěšovaly na jeho dveře.
• Nevkládejte ani nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokrýma rukama! Může to vést
k úrazu proudem!
• Nevkládejte do komory mrazničky skleněné láhve nebo plechovky s nápoji! Po
zamrznutí obsahu mohou explodovat.
• Nevkládejte do chladničky hořlavé nebo výbušné materiály. Silné alkoholické
nápoje vkládejte do ledničky ve svislé poloze, v těsně uzavřených obalech.
• Během vytahování ledu z mrazničky se ho nedotýkejte holýma rukama! Led může
způsobit omrzliny anebo poranit pokožku.
• Nedotýkejte se mražených potravin mokrýma rukama! Nekonzumujte zmrzlinu a
ledové kostky bezprostředně po jejich vytažení z mrazničky!
• Nezmrazujte opětovně jednou rozmražené výrobky. Může to vést ke zdravotním
problémům, jako je například otrava jídlem.
• Nepřikrývejte horní povrch chladničky dečkami nebo ubrusy. Snižuje to její výkon.

CZ 28

• Během přepravy připevněte příslušenství k vnitřku chladničky. Ochráníte je tak
před poškozením během přepravování spotřebiče.
Montáž a používání chladničky
Než začnete chladničku používat, věnujte pozornost následujícím pokynům:
• Chladnička je přizpůsobena k napájení proudem s napětím 220-240V a frekvencí
50 Hz,
• Napájecí kabel Vaší chladničky je vybaven uzemněnou zástrčkou. Tuto zástrčku
je třeba používat společně s uzemněnou zásuvkou zabezpečenou pojistkou min.
16 A. Pokud nemáte vhodnou zásuvku, objednejte si její instalaci u kvalifikovaného elektrikáře.
• Výrobce nenese odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku používání spotřebiče bez uzemnění.
• Neinstalujte spotřebič v místě, kde bude vystaven přímému působení slunečních
paprsků.
• Tento spotřebič je třeba instalovat ve vzdálenosti minimálně 50 cm od plynových
sporáků, plynových trub nebo elektrických topných těles a nejméně 5 cm od elektrických sporáků.
• Chladničku nenechávejte venku nebo na dešti.
• Pokud tato chladnička stojí vedle mrazničky, musí být mezi nimi mezera minimálně 2 cm, aby nedošlo ke kondenzaci vlhka na vnějších stěnách spotřebiče.
• Nepokládejte na chladničku žádné předměty. Měla by mát nad sebou minimálně
15 cm volného prostoru.
• Přední nožičky mají stavitelnou výšku. Díky tomu lze postavit chladničku ve stabilní poloze. Výšku nožiček upravujeme jejich otáčením ve směru nebo proti směru
pohybu hodinových ručiček. Tuto operaci je třeba ukončit ještě před vložením
prvních potravin do spotřebiče.
• Než začnete používat Vaši chladničku, otřete všechny prvky teplou vodou s
přidáním jedlé sody. Následně je opláchněte čistou vodou a vysušte. Po čištění
umístěte všechny části opět dovnitř.
• Nainstalujte plastové distanční díly (díly s černými háčky vzadu)
tím, že je otočíte o 90 stupňů (viz vedlejší obrázek), aby nedocházelo ke styku odpařovače se stěnou.
• Chladničku je třeba umístit tak, aby vzdálenost mezi odpařovačem
a stěnou nepřesahovala 75 mm.

CZ 29

Než použijete chladničku poprvé…
• Po přepravě by lednička měla minimálně 3 hodiny stát bez pohybu a ve svislé
poloze. Díky tomu pak může kompresor správně pracovat. Dřívější zapojení spotřebiče do proudu může vést k poškození kompresoru.
• Chladnička může při prvním použití vydávat charakteristický pach. Jedná se o
normální jev - pach zmizí, jakmile se chladnička ochladí.
Informace ohledně technologie no-frost
Chladničky no-frost se liší od těch klasických principem fungování.
Ve standardních chladničkách způsobuje vlhko pronikající dovnitř otevřenými dveřmi nebo unikající z potravin vznik námrazy uvnitř spotřebiče. Je pak nutné ho jednou za čas rozmrazovat, což je spojeno s nutností odpojování spotřebiče od proudu,
překládání potravin do jiné, chlazené nádoby a odstraňování nahromaděné námrazy.
V případě chladniček no-frost je situace zcela odlišná. Suchý a studený vzduch je
přiváděn do chladničky a mrazničky rovnoměrně z několika bodů díky ventilátorům.
Studený vzduch je rovnoměrně rozváděn mezi policemi, což vede k rovnoměrnému
ochlazování potravin a předchází hromadění vlhka a námrazy.
Díky tomu umožňuje chladnička no-frost snadnější obsluhu a nabízí větší kapacitu a
atraktivní vzhled.

CZ 30

PRVKY A ODDÍLY SPOTŘEBIČE
A
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POZOR! Tato prezentace má pouze náhledový a informativní charakter.
Části se mohou lišit v závislosti na daném modelu.
A) oddíl ledničky,
B) oddíl mrazničky
1) držák na víno*
2) police ledničky
3) kryt šuplíků crisper box
4) šuplíky crisper box
5) horní šuplík mrazničky
6) prostřední šuplík mrazničky,
7) spodní šuplík mrazničky
8) stavitelné nožky,

9) výrobník ledových kostek,
10) skleněné police mrazničky,
11) přihrádka na lahve,
12) přihrádky dveří,
13) stojan na vejce
*u některých modelů

CZ 31

Displej a ovládací panel

FUNKCE A VOLBY

Ukazatel alarmu

Tlačítko nastavení chladničky

Tlačítko nastavení chladničky
Tímto tlačítkem lze regulovat teplotu a typ funkcí chladničky. S jeho pomocí lze aktivovat režimy super a ekonomický.
Alarm
Tento ukazatel se rozsvítí červeně a zazní zvukový signál, pokud se vyskytne jakýkoliv problém.
Používání chladničky
Režim super
Jak ho zapnout?
• Zmáčkněte tlačítko nastavení, dokud se nerozsvítí režim super. Reproduktor vydá
2 zvuky - to znamená, že byl zvolen tento režim
Jak ho vypnout?
• Režim super lze vypnout pomocí tlačítka pro výběr funkce – stačí zvolit jinou
funkci.
Upozornění: režim super bude automaticky deaktivován po 6 hodinách od spuštění
v závislosti na teplotě okolí nebo v případě, že senzor chladničky detektuje příslušně
nízkou teplotu..

CZ 32

Ekonomický režim
Jak ho zapnout?
• Zmáčkněte tlačítko pro volbu funkcí, dokud se nerozsvítí ekonomický režim.
Po 1 vteřině reproduktor vydá 2 zvuky a funkce se zapne.
Jak ho vypnout?
• Zvolte jinou funkci na ovládacím panelu.
Nastavení teploty chladničky
• Tovární nastavení chladničky činí +4oC,
• Zmáčkněte jednou tlačítko pro volbu funkce,
• Následně se podsvítí aktuálně aktivní funkce,
• Po každém zmáčknutí tlačítka pro nastavení bude zvolena nižší teplota. Bude to v
následujícím pořadí: +8oC, +6oC, ekonomický, +4oC, +2oC, super)
• Pokud bude zvolena funkce super a nebude zmáčknuto žádné tlačítko po dobu
1 vteřiny, dioda režim super bude blikat
• Pokud bude tlačítko zmáčknuto ještě jednou, opět se podsvítí teplota +8oC
Varování ohledně nastavení teploty
• Poslední nastavená teplota nebude smazána v případě přerušení napájení,
• Nedoporučujeme používat tuto chladničku v místnostech s teplotou pod
10°C - může to snížit její výkon.
• Nastavení teploty provádějte v souladu s frekvencí otvírání dveří a množstvím
potravin uvnitř,
• Nepřecházejte na další nastavení, dokud nedokončíte předchozí,
• Pro naprosté ochlazení chladnička vyžaduje cca 24 hodin od okamžiku zapojení
do proudu, Během této doby neotvírejte příliš často dveře ani neskladujte v chladničce větší množství potravin,
• V chladničce byla použita 5minutová přestávka zabezpečující kompresor před
poškozením v případě přerušení napájení nebo několikanásobného zapojení a vytažení zástrčky ze zásuvky. Po obnovení napájení chladnička obnoví provoz po
cca 5 minutách,
• Vaše chladnička byla navržena pro provoz v určitých teplotách okolí, v souladu
s klimatickou třídou uvedenou na informačním štítku. Nedoporučujeme používat
chladničku mimo tyto limity,
Klimatická třída
T
ST
N
SN

Okolní teplota

16 až 43 °C
16 až 38 °C
16 až 32 °C
10 až 32 °C

CZ 33

Příslušenství
Výrobník ledových kostek
• Pro vytažení výrobníku je třeba vysunout horní šuplík mrazničky tak daleko, jak
jen to jde a vytáhnout výrobník.
• Naplňte ho do ¾ vodou a vložte zpět do mrazničky.
• Upozornění: Během vkládání výrobníku ledu do mrazničky ho udržujte ve vodorovné poloze. V opačném případě se může voda vylít.

výrobník

u některých modelů

Šuplík mrazničky
Použití vytahovatelných šuplíků usnadňuje čištění spotřebiče.
Vytahování šuplíku z mrazničky:
• Vytáhněte šuplík nejdál, jak jen to jde,
• Následně zvedněte přední část šuplíku a zároveň ho vytahujte.
Pro vložení šuplíku zpět zopakujte postup v opačném pořadí.
Upozornění: Během vytahování šuplíků ho pevně držte.

Šuplíky mrazničky

Vizuální informace a popisky obsažené v této sekci se mohou lišit v závislosti na
daném modelu.

CZ 34

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Než začnete provádět jakékoliv čistící úkony, ujistěte se, zda je chladnička
odpojená od proudu.
• Je zakázáno čistit ledničku nalitím vody dovnitř spotřebiče.
• Vnitřní a vnější stěny spotřebič lze čistit pomocí měkkého hadříku nebo houby s
mýdlovou vodou.
• Odstraňte z vnitřku vybavení a umyjte ho samostatně pomocí
mýdlové vody. Nemyjte ho v myčce.
• Nepoužívejte hořlavé, výbušné ani žíravé čistící prostředky, jako
jsou ředidla, plyny, kyseliny.
• Kondenzátor na zadní straně chladničky je třeba čistit minimálně jednou ročně pomocí štětce nebo měkkého kartáče.
Umožníte tak efektivní výměnu tepla a efektivní provoz
spotřebiče.
Ujistěte se, zda je chladnička během mytí odpojená od proudu.
Rozmrazování a čištění odpařovače
• Vaše chladnička se rozmrazuje zcela automaticky. Voda, která vzniká během tohoto procesu, protéká sběrnou trubkou a hromadí se v odpařovači, odkud se přirozeně odpařuje.
• Před zahájením čištění odpařovače se ujistěte, zda je chladnička odpojená od proudu.
• Vymontujte odpařovač prostřednictvím odšroubování šroubů tak, jak je to znázorněno na obrázku. Následně ho umyjte pomocí mýdlové vody. Předejdete tak vzniku nepříjemného pachu.

výparník

CZ 35

Výměna LED žárovky
Tutu výměnu by měl provádět autorizovaný servis výrobce. Kontaktujte ho prostřednictvím infolinky a zavolejte servis, protože tuto výměnu může provádět pouze
příslušně kvalifikovaný personál.
žárovka LED

UMÍSTĚNÍ POTRAVIN UVNITŘ SPOTŘEBIČE
Oddíl chladničky
• Ve standardních podmínkách bude dostačující nastavení teploty chladničky na 4°C.
• Pro omezení vzniku vlhka a následné námrazy nevkládejte do ledničky kapaliny
v neuzavřených nádobách. Námraza má tendenci se hromadit v nejstudenějších
místech odpařovače a vlhko vede k nutnosti častého odmrazování.
• Nevkládejte do chladničky teplá jídla. Teplé potraviny je třeba zchladit na pokojovou teplotu a uložit tak, aby byla zajištěna snadná cirkulace vzduchu uvnitř
spotřebiče.
• Nic by se nemělo stýkat se zadní stěnou chladničky, protože by to mohlo vést k
přimrznutí těchto věcí k výměníku tepla. Neotvírejte dveře příliš často.
• Čerstvé maso a očištěné ryby (zabalené do foliových sáčků), které máte v úmyslu
zkonzumovat během 1-2 dnů, můžete umístit ve spodní části oddílu chladničky
nad šuplíkem crisper box. Tato část je nejstudenější a nejvhodnější pro skladování
tohoto typu potravin.
• Ovoce a zeleninu můžete umístit v šuplíku crisper box bez obalu.
• Doporučení ohledně rozmístění a skladování některých výrobků v ledničce jsou
uvedená níže.

CZ 36

Typ potravin

Maximální doba
skladování

Kde umístit a jak zabalit

Ovoce a zelenina

1 týden

Šuplík na zeleninu

Maso a ryby

2 - 3 dny

Obalené nebo zabalené do sáčku na skleněné polici

Čerstvý sýr

3 - 4 dny

Na speciální přihrádce ve dveřích

Máslo, margarin

1 týden

Na speciální přihrádce ve dveřích

Do data spotřeby
Na speciální přihrádce ve dveřích
Výrobky v láhvích,
např. mléko a jogurt uvedeného výrobcem

Vejce
Pečené potraviny

1 měsíc

V držáku na vejce
Všechny police

Upozornění: V ledničce by neměly být skladovány brambory, cibule a česnek.
Oddíl mrazničky
• Používejte mrazící oddíl Vašeho spotřebiče pro dlouhodobé skladování mražených
výrobků nebo pro výrobu ledu.
• Pro využití maximální kapacity mrazničky používejte skleněné police pouze v
případě střední a horní police. V případě spodní police používejte šuplík.
• Nevkládejte již zmrazené potraviny vedle věcí, které se teprve mrazí.
• Potraviny určené k zmrazení (například maso, mleté maso, ryby atp.) rozdělte na
takové porce, které budou spotřebovány najednou.
• Nezmrazujte již jednou rozmražené potraviny. Tyto potraviny již mohou být
zkažené a mohou způsobit komplikace v podobě otravy jídlem.
• Nevkládejte horké potraviny do oddílu mrazničky. Může to vést k rozmražení a
zkažení již zmražených potravin.
• Pokud kupujete mražené potraviny, ujistěte se, že byly skladovány ve vhodných
podmínkách a že jejich obal není poškozen.
• Mražené potraviny přepravujte - pokud možno - aniž by se stihly rozmrazit a co
nejdříve je vložte do mrazničky. Nepoužívejte přihrádky ve dveřích pro rozmrazování.
• Během skladování mražených potravin postupujte v souladu s pokyny výrobce
daného výrobku. Pokud nejsou uvedeny žádné pokyny, co nejdříve zkonzumujte
daný výrobek.
• Pokud je obal mražených potravin poškozen a po otevření vylučuje nepříjemný
pach, pak byl tento výrobek skladován v nevhodných podmínkách a zkazil se.
Nikdy nekupujte takové potraviny!
• Doba bezpečného skladování mražených potravin se mění v závislosti na okolní teplotě, frekvenci otvírání dveří, nastavení termostatu, druhu potravin a době,
která uplynula od okamžiku zakoupení do doby vložení do mrazničky. Vždy po-
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stupujte dle návodu na obalu a nepřekračujte povolenou dobu skladování!
• Pokud dojde k delšímu výpadku napájení, neotvírejte dveře mrazničky. Spotřebič
zajistí vhodnou skladovací teplotu po dobu 13 hodin při okolní teplotě 25oC a na
cca 10 hodin při teplotě 32oC. Pokud bude tato doba překročena, potraviny již
znovu nezmrazujte a co nejdříve je zkonzumujte.
Všimněte si, že pokud budete chtít otevřít dveře okamžitě po jejich zavření, půjde to
ztěžka. Jedná se o normální jev. Po vyrovnání tlaku uvnitř a vně spotřebiče se budou
dveře otvírat mnohem snadněji.
Důležitá upozornění:
• Mražení potraviny zpracujte po rozmražení tak, jako čerstvé výrobky. Pokud nebudou zkonzumovány, již je opět nezmrazujte!
• Chuť některých druhů koření v hotových jídlech (např. anýz, bazalka, řeřicha,
ocet, zázvor, česnek, cibule, hořčice, tymián, majoránka, černý pepř atp.) se mění
a stává se ostřejší, pokud jsou skladovány po delší dobu. Doporučujeme tedy jemně kořenit jídla určená pro zmrazení a přidávat dané koření teprve před konzumací.
Doba bezpečného skladování závisí na množství použitého tuku. Dobře se skladují
výrobky s margarínem, telecím tukem, olivovým olejem a máslem. Na skladování
špatně reagují výrobky se sádlem a arašídovým olejem.
• Potraviny v tekuté podobě je třeba zmrazovat v plastových nádobách a ostatní by
měly být zmrazovány po zabalení do fólie nebo plastového sáčku.
Některé pokyny ohledně skladování potravin v mrazničce jsou uvedeny na následujících stránkách.
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Maso a ryby
Výrobek

Příprava

Steak

Zabalení do fólie

Maximální doba
skladování
(měsíce)
6–8

Jehněčí maso

Zabalení do fólie

6–8

Pečené telecí

Zabalení do fólie

6–8

Telecí nakrájené na kostičky V malých kouscích

6–8

Jehněčí nakrájené na kostičky V kouscích

4–8

Mleté maso

V balíčcích bez koření

1–3

Vnitřnosti (v kouscích)

V kouscích

1–3

Klobása / salám

Měl by být zabalen i když je ve střívku

1–3

Kuře a krůta

Zabalení do fólie

4–6

Husa a kachna

Zabalení do fólie

4–6

Maso jelena, zajíce, zvěřina

V porcích po 2,5 kg nebo v řízcích

6–8

Sladkovodní ryby (losos, kapr,
sumec)

Po vykuchání a odstranění šupin omýt
a osušit. Pokud je to nutné, uříznout
hlavu a ocas.

2

Libové ryby (okounek,
pakambala, platýz)

4
2–4

Tučné ryby (tuňák, makrela,
modroun, sardel)
Ústřice

Vyčištěné a v sáčcích

4–6

Kaviár

Ve vlastním obalu, v hliníkové nebo plastové nádobě 2 – 3

Šneci

Ve slané vodě, v hliníkové nebo plastové
nádobě

3

Upozornění: s rozmraženým masem pracujte jako s čerstvým a co nejdříve ho zkonzumujte.
Nesmí být opět zmrazováno!
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Ovoce a zelenina
Maximální doba skladování
(v měsících)

Výrobek

Příprava

Fazolky a fazolové lusky

Umýt a nakrájet na malé části,
následně uvařit ve vodě

Fazole

Oloupat, umýt a uvařit ve vodě 12

Zelí

Umýt a uvařit ve vodě

6–8

Mrkev

Umýt, nakrájet na plátky
a uvařit ve vodě

12

Paprika

Vyříznout stopku, rozkrojit napůl,
odstranit jádro a uvařit ve vodě

8 – 10

Špenát

Umýt a uvařit ve vodě

6–9

Květáky

Odstranit listy, pokrájet na
kousky a nechat na chvíli ve
vodě s citronovou šťávou

10 – 12

Lilky

Umýt a nakrájet na cca 2cm
kousky

10 – 12

Kukuřice

Vyčistit a zabalit s jádrem nebo
po vylouskání

12

Jablka a hrušky

Oloupat a nakrájet na plátky

Broskve a meruňky

Rozkrojit napůl a odstranit pecku 4 – 6

Jahody a ostružiny

Umýt a odstranit stopky

Uvařené ovoce

Přidat do nádoby 10% cukru

Švestky, višně a třešně

Umýt a odstranit stopky

10 – 13

8 – 10
8 – 12
12
8 – 12
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Mléčné výrobky
Podmínky skladování

Ve vlastním obalu

Maximální doba
skladování
(v měsících)
2–3

Sýr (s výjimkou
bílých sýrů)

V plátcích

6–8

Pro dočasné skladování
lze použít originální
obal. Pro delší
skladování zabalte
do fólie.

Margarín, máslo

Ve vlastním obalu

6

Výrobek

Příprava

Balené
(homogenizované)
mléko

Čisté mléko - ve
vlastním obalu

Tabulka orientačních časů rozmrazování a skladování hotových výrobků
Typ výrobku

Maximální doba
skladování
(v měsících)

Doba rozmrazování
(pokojová teplota)

Doba rozmrazování
v minutách a teplota
(trouba)

Chléb

4–6

2–3

4 – 5 (220 – 225oC)

Mufiny

3–6

1 – 1,5

5 – 8 (190 – 200oC)

Koláče

1–3

2–3

5 – 10 (200 – 225oC)

Ovocné koláče

1 – 1,5

3–4

5 – 8 (190 – 200oC)

Filo těsto

2–3

1 – 1,5

5 – 8 (190 – 200oC)

Pizza

2–3

2–4

15 – 20 (200oC)

PŘEPRAVA A PŘEMÍSŤOVÁNÍ
• Originální obal (kartonová krabice a polystyrén) můžete uschovat pro případné
zabalení spotřebiče během přepravy.
• Spotřebič je třeba zabalit do tlustého obalu a svázat páskami nebo tlustým provazem. Dodržujte návod uvedený na obalu.
• Na dobu přepravy odstraňte zevnitř nebo znehybněte všechny pohyblivé prvky
uvnitř chladničky. Předejdete tak jejich poškození.
Chladničku přepravujte ve svislé poloze
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Změna směru otevírání dveří
• Pokud je madlo umístěno na přední straně dveří Vašeho spotřebiče, nelze změnit
směr otevírání dveří.
• U modelů bez madla na dveřích lze změnit směr jejich otevírání.
• Pokud u Vašeho spotřebič lze změnit směr otevírání dveří, kontaktujte nejbližší
autorizovaný servis, který může tuto službu provést.
NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS
Zkontrolujte varování:
Spotřebič Vás varuje, pokud teploty v ledničce nebo mrazničce nejsou správné nebo
pokud se vyskytne jiná závada.
Pokud se vyskytne chyba SR (která znamená poruchu vybavení), pak došlo k poškození prvku spotřebiče nebo nelze zchladit oddíly na vhodnou teplotu. V takovém
případě urychleně kontaktujte autorizovaný servis.
Co je třeba zkontrolovat v případě, že chladnička nefunguje vůbec:
• Nedošlo k výpadku napájení?
• Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
• Není ve Vaší elektroinstalaci rozbitá/spálená hlavní pojistka?
• Není poškozená zásuvka? Pokud to chcete zkontrolovat, zkuste zapojit chladničku
do zásuvky, o které spolehlivě víte, že funguje.
V případě, že chladnička nedosahuje dostatečně nízké teploty:
• Je termostat správně nastaven?
• Nejsou dveře příliš často otvírány nebo ponechávány otevřené příliš dlouho?
• Jsou dveře chladničky dobře zavřené?
• Neumístili jste potraviny v chladničce tak, že se dotýkají zadní stěny a znemožňují
správnou cirkulaci vzduchu?
• Není chladnička přeplněná?
• Je zajištěna vhodná vzdálenost mezi zadní stěnou chladničky a zdí?
• Nachází se teplota okolí v rámci limitu stanoveného v návodu k obsluze?
Pokud jsou potraviny v oddíle ledničky příliš studené:
• Je termostat správně nastaven?
• Nepřekládali jste v poslední době větší množství potravin z mrazničky? Pokud
ano, pak tyto potraviny předávají chlad do ledničky a teplota může poklesnout.
Pokud chladnička pracuje příliš hlasitě:
Pro udržení správné teploty v spotřebiči se bude čas od času zapínat kompresor. Hluk,
který přitom vzniká, je přirozeným efektem práce kompresoru. Po ochlazení oddílů
by úroveň hluku měla opět poklesnout. Pokud hluk přetrvává, zkontrolujte, zda:
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• Stojí spotřebič stabilně? Jsou stavitelné nožky správně nastaveny?
• Nenachází se něco za chladničkou?
• Nevibrují police nebo předměty, které se na nich nacházejí? Pokud ano, změňte
jejich postavení.
• Nevibrují předměty postavené na chladničce?
Normální zvuky:
Zvuk praskání/lámání ledu zní, pokud:
• Chladnička provádí automatické odmrazování,
• Spotřebič se ochlazuje nebo zahřívá a zvuk je způsoben tepelnou rozpínavostí
materiálů, z nichž je chladnička vyrobena,
Krátké, jednotlivé prasknutí: může zaznít během zapínání nebo vypínání kompresoru,
Zvuk kompresoru (zvuk komprese chladiva): tento hluk znamená, že kompresor
pracuje. Kompresor může vydávat hlasitější zvuky krátce po zapnutí.
Zvuky čvachtání nebo bublání: tyto zvuky jsou způsobeny protékáním chladiva
trubkami.
Zvuk tekoucí vody: je způsoben protékáním vody pocházející z automatického odmrazování do odpařovače. Může znít během odmrazování.
Zvuk větru/ventilátoru: hluk ventilátoru je slyšet u chladniček se systémem
no-frost a je spojen s technologií chlazení oddílů v spotřebičích tohoto typu.
Pokud se v chladničce hromadí vlhko, zkontrolujte, zda:
• Byly všechny potraviny správně zabaleny? Jsou nádoby vysušené před jejich
umístěním v chladničce?
• Neotvíráte dveře chladničky příliš často? Pokud ano, pak si uvědomte, že vlhko
z místnosti, v které stojí spotřebič, proniká dovnitř během otvírání dveří. Dovnitř
proniká tím více vlhka, čím častěji jsou otvírány dveře - obzvláště v situaci, kdy
je vzduch v místnosti velmi vlhký.
Pokud se dveře neotvírají nebo nezavírají tak, jak by měly, zkontrolujte, zda:
• Nepřekážejí pohybu dveří obaly potravin?
• Jsou přihrádky ve dveřích, police a šuplíky správně upevněny?
• Není těsnění chladničky poškozené nebo natržené?
• Stojí chladnička na plochém povrchu?
Místa styku těsnění s krytem
Obzvláště v létě (během horkých dní) se mohou povrchy, na nichž dochází ke styku
krytu chladničky s těsněním, zahřívat více než ostatní části spotřebiče. Je to způsobeno prací kompresoru a jedná se o normální jev.

CZ 43

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• Kompresor byl vybaven speciálním zabezpečovacím systémem. Po náhlém přerušení
napájení chladničky (například během poruchy elektrické sítě nebo po odpojení spotřebiče od zásuvky) chladnička nezačíná okamžitě pracovat. Kompresor se se zapne
po 5 minutách, protože díky tomu má chladivo čas na dosažení patřičné stabilizace.
Jedná se o normální jev.
• Pokud nepoužíváte chladničku delší dobu (například během prázdnin), odpojte ji. V
takovém případě také vyčistěte chladničku v souladu s 4. částí návodu a nechte dveře
otevřené, aby nedošlo k nahromadění vlhka a nepříjemných pachů.
• Pokud problém přetrvává i přesto, že jste dodržovali pokyny obsažené v tomto dokumentu, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
• Tento spotřebič byl navržen pro domácí použití a může být používán výhradně ´v
soukromých domácnostech a pro určité účely. Nebyl navržen pro komerční využití.
Pokud uživatel nedodržuje tyto pokyny, pak výrobce a dodavatel vylučují svou odpovědnost z titulu záruky.
Informacje dotyczące zgodności
• Výrobek byl navržen pro provoz v prostředí s teplotami v rozsahu 16 – 43oC.
• Spotřebič byl vyroben v souladu se standardy EN62552 IEC60335-1
/ IEC60335-2-24, 2004/108/EC.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
Montujte spotřebič v chladné, dobře větrané místnosti, v místě, na které nedopadají přímé sluneční paprsky a které není poblíž zdrojů tepla (topná tělesa, trouba
atd.). Pokud to není možné, je nutné použít tepelně izolační panely.
Než vložíte teplé nápoje nebo jídla do spotřebiče, nechte je vychladnout.
Během rozmrazování mražených potravin je vložte do ledničky. Nízká teplota
mražených potravin ochladí vzduch v ledničce během rozmrazování. Díky tomu
můžete šetřit energii. Pokud jsou mražené potraviny rozmrazovány mimo spotřebič, pak jejich chlad není využit.
Nápoje umístěné v chladničce musí být uzavřené. V opačném případě narůstá
hladina vlhka uvnitř chladničky. Nápoje v uzavřených nádobách navíc budou pomaleji ztrácet svou chuť a vůni.
Během vkládání a vytahování výrobků otevírejte dveře na co nejkratší dobu.
Kryty oddílů, v kterých vládne rozdílná teplota, by měly být vždy uzavřené. Mezi
tyto oddíly patří např. crisper box, šuplík 0oC atp.
Těsnění dveří by mělo být čisté a elastické. Pokud je opotřebované, musíte ho
vyměnit.

