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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.	W	sprawie	instalacji	
urządzenia	należy	zwrócić	się	do	najbliższego	autoryzowanego	serwisu.	

WAŻNE
Tabliczka	 znamionowa	 piekarnika	 powinna	 być	 widoczna	 nawet	 po	
zainstalowaniu	 piekarnika	 oraz	 po	 otwarciu	 drzwi	 piekarnika.	 Podczas	
zamawiania	 części	 zamiennych	 należy	 zawsze	 podać	 zawartą	 na	 niej	
specyfikację,	co	umożliwi	identyfikację	urządzenia.

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: Otworów	wentylacyjnych	chłodziarki	nie	wolno	w	żaden	sposób	
blokować.
OSTRZEŻENIE: Nie	wolno	stosować	żadnych	urządzeń	mechanicznych	ani	innych	
sposobów,	żeby	przyspieszyć	proces	rozmrażania.
OSTRZEŻENIE: Nie	 wolno	 używać	 innych	 urządzeń	 elektrycznych	 wewnątrz	
chłodziarki.
OSTRZEŻENIE: Układ	chłodzenia	należy	chronić	przed	uszkodzeniami.
OSTRZEŻENIE: Żeby	uniknąć	obrażeń	ciała	lub	uszkodzenia	urządzenia,	należy	je	
zainstalować	zgodnie	ze	wskazówkami	producenta.
 

•	 Niewielka	ilość	czynnika	chłodniczego	zastosowana	w	opisywanej	chłodziarce	to	
przyjazny	dla	środowiska	czynnik	R600a	(izobutan),	który	jest	łatwopalny	i	może	
być	wybuchowy,	jeśli	zapali	się	w	osłoniętym	miejscu.

•	 Podczas	przenoszenia	 i	ustawiania	chłodziarki	należy	chronić	układ	chłodniczy	
przed	uszkodzeniami.

•	 W	 pobliżu	 chłodziarki	 nie	 wolno	 przechowywać	 żadnych	 pojemników	
zawierających	materiały	 łatwopalne,	np.	 aerozoli	 lub	wkładów	uzupełniających	
do	gaśnic.

•	 Opisywane	urządzenie	jest	przeznaczone	do	użytku	w	gospodarstwach	domowych	
i	innych	podobnych	zastosowaniach,	takich	jak:

-	aneksy	kuchenne	dla	personelu	w	sklepach,	biurach	i	innych	miejscach	pracy
-	gospodarstwa	rolne	oraz	pokoje	gościnne	w	hotelach,	motelach	i	innych	miejscach
-	pensjonaty
-	catering	i	podobne	zastosowania	niezwiązane	ze	sprzedażą	detaliczną
•	 Chłodziarkę	należy	podłączyć	do	źródła	zasilania	220-240	V,	50	Hz.	Nie	wolno	
jej	podłączać	do	innych	źródeł	zasilania.	Przed	podłączeniem	chłodziarki	należy	
upewnić	się,	że	informacje	podane	na	tabliczce	znamionowej	(napięcie	i	podłączone	
obciążenie)	odpowiadają	parametrom	źródła	zasilania.	(W	przypadku	wątpliwości	
należy	skontaktować	się	z	wykwalifikowanym	elektrykiem.)

•	 Urządzenie	 to	może	 być	 obsługiwane	 przez	 dzieci	 powyżej	 8	 roku	 życia	 oraz	
osoby	z	obniżonymi	zdolnościami	fizycznymi,	zmysłowymi	bądź	umysłowymi,	
a	także	przez	osoby	bez	doświadczenia	i	wiedzy	na	temat	obsługi,	jeśli	pozostają	
pod	nadzorem	opiekunów	bądź	 zostały	 szczegółowo	poinstruowane	o	 sposobie	
bezpiecznego	używania	urządzenia	i	rozumieją	ryzyka	związane	z	niewłaściwym	
użyciem.	Dzieci	nie	powinny	wykorzystywać	urządzenia	do	zabawy.	Dzieci	nie	

CZĘŚĆ 1. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
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powinny	 czyścić	 urządzenia	 ani	 wykonywać	 czynności	 konserwacyjnych,	 jeśli	
pozostają	bez	nadzoru.

•	 Uszkodzony	 przewód	 zasilający	 lub	 wtyczka	 może	 spowodować	 pożar	 lub	
porażenie	 prądem	 elektrycznym.	 Uszkodzony	 przewód	 zasilający	 lub	 wtyczka	
powinna	zostać	wymieniona	przez	wykwalifikowany	personel.

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

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•	 Jeśli	 państwa	 urządzenie	w	 systemie	 chłodzącym	 zawiera	 naturalny,	 przyjazny	
środowisku	naturalnemu	gaz	R600	(izobutan)	-	te	dane	umieszczone	sana	tabliczce	
znamionowej-	 należy	 szczególnie	 uważać	 podczas	 transportu	 i	 ustawiania	
urządzenia,	by	nie	uszkodzić	żadnego	z	elementów	systemu	chłodzącego.	Jeśli	tak	
się	zdarzy,	należy	uważać,	by	w	pobliżu	nie	było	ognia	lub	materiałów	palnych,	
gdyż	 izobutan	 jest	 gazem	 łatwopalnym.	 Pomieszczenie	 w	 którym	 znajduje	 się	
urządzenie	 z	 uszkodzonym	 systemem	 chłodzącym	 należy	 natychmiast	 dobrze	
wywietrzyć.

•	 W	 celu	 przyspieszenia	 procesu	 rozmrażania	 nie	 należy	 używać	 żadnych	
mechanicznych	urządzeń	lub	metalowych	narzędzi.

•	 W	 chłodziarce	 nie	 należy	 przechowywać	 i	 używać	 żadnych	 elektrycznych	
urządzeń.

•	 Jeśli	nieużywana	już	chłodziarka	zamyka	się	na	zatrzask	uniemożliwiający	otwarcie	
drzwi	od	wewnątrz,	należy	zdemontować	zamek,	aby	zapobiec	zatrzaśnięciu	się	
wewnątrz	dzieci.

•	 System	chłodzący	urządzenia	zawiera	środek	chłodzący	i	związki	izolacyjne,	które	
wymagają	 szczególnego	 traktowania	 przy	 ich	 neutralizacji.	 Dlatego	 likwidację	
urządzenia	należy	powierzyć	jednostkom	specjalnie	do	tego	powołanym.	Z	powodu	
bezpieczeństwa	środowiska	naturalnego,	należy	uważać,	by	nie	uszkodzić	rurek	
znajdujących	się	na	tylnej	stronie	urządzenia.

Uwaga
Przed	 ustawieniem	 i	 podłączeniem	 należy	 dokładnie	 przeczytać	 instrukcję	 obsługi.
Producent	 nie	 odpowiada	 na	 skutki	 nieprawidłowego	 ustawienia	 i	 użytkowania	
chłodziarki,	 gdyż	 wszystkie	 zalecenia	 są	 dokładnie	 opisane	 w	 niniejszej	 instrukcji	
obsługi.
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Urządzenie	to	oznaczono	zgodnie	z	europejską	wytyczną	2002/96/EG	o	
zużytych	urządzeniach	elektrycznych	i	elektronicznych	(waste	electrical	
and	electronic	equipment	-	WEEE).
Wytyczna	 ta	określa	 ramy	obowiązującego	w	całej	Unii	Europejskiej	
odbioru	i	wtórnego	wykorzystania	starych	urządzeń.

Ostrzeżenia
Uwaga: Nie	należy	używać	żadnych	przyrządów	mechanicznych	ani	innych	sztucznych	
środków	do	przyśpieszenia	procesu	odszraniania.	W	pojemniku	chłodziarki	na	żywność	
nie	należy	używać	żadnych	urządzeń	elektrycznych.	Otwory	wentylacyjne	chłodziarki	
muszą	pozostawać	otwarte.	Nie	wolno	uszkodzić	obwodu	obiegu	chłodziwa	chłodziarki.

•	 Nie	należy	używać	rozgałęziaczy,	które	mogłyby	spowodować	
przegrzanie	się	kabli	lub	pożar.

•	 Nie	należy	używać	starych	i	uszkodzonych	kabli	elektrycznych.
•	 Kabla	przyłączeniowego	nie	należy	zginać	i	zwijać.

•	 Nie	 należy	 pozwalać	 dzieciom	 na	 zabawę	 urządzeniem.	
Zabronione	 jest	 siadanie	na	półkach	 i	 szufladach	 chłodziarki	
lub	„wieszanie	się“	na	jej	drzwiach.

•	 Nie	 należy	 usuwać	 lodu	 z	 zamrażarki	 przyt	 pomocy	 ostrych	
narzędzi,	 gdyż	 łatwo	 można	 uszkodzić	 system	 chłodzący	 w	
sposób	nie	pozwalający	na	jego	naprawę.

•	 Nie	 należy	 dotykać	 elektrycznego	 kabla	 mokrymi	 lub	
wilgotnymi	rękoma.

•	 Nie	należy	przechowywać	w	zamrażarce	napojów	-zwłaszcza	
gazowanych-znajdujących	 się	w	 plastikowych	 lub	 szklanych	
butelkach,	 ponieważ	 płyny	 te	 zamarzając	 powiększają	 swoją	
objętość	i	butelka	może	pęknąć.

•	 Butelki	 z	 napojami	 o	 dużej	 zawartości	 alkoholu	 powinny	
być	 przechowywane	 w	 szczelnie	 zarnkniętych	 i	 pionowo	
ustawionych	butelkach.

•	 Nie	wolno	dotykać	mokrymi	lub	wilgotnymi	rękami	powierzchni	
chłodzących,	gdyż	może	to	spowodować	przymarznięcie	skóry.

•	 Nie	 należy	 używać	 do	 konsumpcji	 lodu	 usuniętego	 z	
zamrażalnika.
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•	 Urządzenie	 to	 nie	 jest	 przeznaczone	 jest	 do	 użytkowania	 przez	 osoby	 (w	 tym	
dzieci)	 o	 ograniczonej	 sprawności	 fizycznej,	 czuciowej	 lub	 umysłowej	 lub	 bez	
doświadczenia	albo	wiedzy,	bez	nadzoru	lub	instrukcji	dotyczących	użytkowania	
urządzenia	ze	strony	osoby	odpowiedzialnej	za	ich	bezpieczeństwo.	Trzeba	uważać	
na	małe	dzieci,	aby	nie	bawiły	się	tym	urządzeniem.

•	 W	 razie	 uszkodzenia	przewodu	 zasilającego	należy	go	poddać	wymianie	przez	
producenta,	punkt	serwisowy	lub	upoważniony	personel.

Ustawienie i podłączenie urządzenia
•	 Urządzenie	należy	podłączyć	do	sieci	elektrycznej	o	parametrach:	220-240V	i	50	
Hz.	Prosimy	sprawdzić	tabliczkę	znamionową	i	upewnić	się,	że	urządzenie	można	
podłączyć	do	domowej	sieci	elektrycznej.	

•	 O	 pomoc	 w	 ustawieniu	 i	 podłączeniu	 chłodziarki	 można	 zwrócić	 się	 do	
autoryzowanego	serwisu

•	 Wtyczkę	kabla	przyłączeniowego	należy	włożyć	do	gniazdka	z	uziemieniem.	Jeśli	
gniazdko	nie	ma	uziemienia	lub	wtyczka	do	niego	nie	pasuje	-	należy	wezwać	do	
pomocy	osobę	uprawnioną.

•	 Urządzenie	 należy	 ustawić	 w	 taki	 sposób,	 by	 wtyczka	 kabla	
przyłączeniowego	była	dostępna.

•	 Producent	 nie	 odpowiada	 za	 błędy	 powstałe	 w	 wyniku	
nieprawidłowego	 podłączenia	 lub	 podłączenia	 do	 sieci	
elektrycznej	bez	właściwego	uziemienia.

•	 Urządzenia	 nie	 należy	 wystawiać	 na	 bezpośrednie	 działanie	
promieni	słonecznych.

•	 Urządzenia	 nie	 należy	 ustawiać	 na	 wolnym	 powietrzu	 lub	
wystawiać	go	na	działanie	deszczu.

•	 Chłodziarkę	należy	ustawić	w	suchym	miejscu	o	dobrej	wentylacji	
i	z	dala	od	źródeł	ciepła.	Zalecana	odległość	od	grzejników	lub	
pieca	na	twardy	opał	lub	olej	to	minimum	50	cm,	a	odległość	od	
piekarnika	elektrycznego	to	minimum	5	cm.

•	 Pomiędzy	górną	powierzchnią	chłodziarki	 i	umieszczonym	nad	
nią	elementem	zabudowy,	należy	zachować	odstęp	minimum	15	
cm.

•	 Na	górnej	powierzchni	chłodziarki	nie	należy	ustawiać	ciężkich	
przedmiotów.

•	 Na	 blacie	 chłodziarki	 nie	 należy	 ustawiać	 naczyń	 z	 gorącą	
zawartością,	gdyż	można	w	ten	sposób	uszkodzić	powierzchnię.
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•	 Jeśli	urządzenie	umieszczone	jest	w	pobliżu	innego	sprzętu	chłodniczego,	odległość	
między	nimi	musi	wynosić	przynajmniej	2	cm	(	w	celu	uniknięcia	nadmiernego	
skraplania	wilgoci).

•	 Na	 skraplaczu,	 znajdującym	 się	 z	 tyłu	 urządzenia,	 należy	 umieścić	 kołki	
dystansujące,	które	zapewnią	odpowiednią	odległość	urządzenia	od	ściany	i	tym	
samym	prawidłową	wentylację	urządzenia.

•	 Chłodziarka	musi	stać	na	podłożu	równo	i	stabilnie.	Jeśli	tak	nie	jest,	ustawienie	
należy	wyrównać	przy	pomocy	umieszczonych	z	przodu	regulowanych	nóżek.

•	 Zewnętrzną	 stronę	 chłodziarki	 oraz	 plastikowe	 elementy	 wyposażenia	 (półki,	
szuflady)	 należy	 czyścić	 mieszaniną	 wody	 i	 płynnego	 środka	 czyszczącego.	
Wnętrze	urządzenia	zalecamy	myć	rozpuszczoną	w	wodzie	sodą	oczyszczoną.	Po	
myciu	należy	urządzenie	oraz	jego	wyposażenie	dobrze	osuszyć.

Przed pierwszym uruchomieniem
•	 By	 urządzenie	 działało	 właściwie,	 po	 ustawieniu	 na	
przewidzianym	 dla	 chłodziarki	 miejscu,	 należy	 odczekać	 3	
godziny	przed	jej	uruchomieniem.

•	 Zaraz	po	włączeniu	chłodziarki	może	pojawić	się	specyficzny	
zapach,	który	zniknie	po	krótkiej	chwili	działania.
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CZĘŚĆ 2. FUNKCJE I USTAWIENIA

Ustawienie termostatu

•	 Termostat	automatycznie	reguluje	temperaturę	w	lodówka.	Jeśli	chcemy	obniżyć	
temperaturę,	regulacji	dokonujemy	poprzez	przestawienie	pokrętła	termostatu	w	
kierunku	od	pozycji	od	1	do	5.

•	 W	pozycji	„0”	termostat	jest	wyłączony	i	urządzenie	nie	pracuje.
•	 Do	 krótkotrwałego	 przechowywania	 żywności	 w	 lodówka	 właściwa	 pozycja	
termostatu	to	położenie	między	1	i	3.

•	 Do	 długoterminowego	 przechowywania	 żywności	w	 lodówka	 należy	 termostat	
ustawić	w	pozycji	3	i	4.

•	 Należy	 wiedzieć,	 że	 temperatura	 otoczenia,	 temperatura	 wstawionej	 żywności	
i	 częstość	 otwierania	 drzwi,	mają	wpływ	 na	 temperaturę	 panującą	we	wnętrzu	
chłodziarki.	Jeśli	zachodzi	potrzeba	należy	zmienić	wysokość	temperatury	poprzez	
odpowiednie	ustawienie	termostatu.

•	 Przy	pierwszym	uruchomieniu	chłodziarki	należy	pozwolić	 jej	na	nieprzerwane	
działanie	 przez	 24	 godziny,	 tak	 by	 wnętrze	 chłodziarki	 osiągnęło	 dostatecznie	
niską	temperaturę.

•	 W	tym	czasie	nie	należy	otwierać	zbyt	często	drzwi	i	nie	wkładać	do	chłodziarki	
dużej	ilości	produktów	spożywczych.

•	 Jeśli	 chłodziarka	 zostanie	 wyłączona	 przy	 pomocy	 termostatu	 lub	 poprzez	
wyciągnięcie	wtyczki	kabla	przyłączeniowego	z	gniazdka,	przed	jej	ponownym	
włączeniem	należy	odczekać	5	minut.	W	przeciwnym	wypadku	może	dojść	do	
uszkodzenia	sprężarki.

•	 Temperatura	w	chłodziarce	osiąga	wysokość	4	-	6	°C.
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•	 Przed	czyszczeniem	i	konserwacją,	urządzenie	należy	odłączyć	od	
źródła	energii	elektrycznej.

•	 Nie	należy	czyścić	urządzenia	polewaj	ąc	j	e	wodą.

•	 Zaleca	 się	 mycie	 wnętrza	 chłodziarki	 wodą	 z	 dodatkiem	 sody	
oczyszczonej.

•	 Wyposażenie	 można	 myć	 mieszaniną	 wody	 i	 łagodnego	 środka	
czyszczącego.	Nie	należy	wyposażenia	chłodziarki	myć	w	zmywarkach	
do	naczyń.

•	 Nie	należy	używać	agresywnych	środków	czyszczących.	Przy	myciu	
chłodziarki	 należy	 zadbać,	 by	 dokładnie	 usunąć	 resztki	 środków	
czyszczących	i	dokładnie	urządzenie	wysuszyć.	Po	skończonym	myciu,	
urządzenie	 ponownie	 podłączamy	 do	 źródła	 prądu	 elektrycznego	
(uwaga	na	mokre	lub	wilgotne	ręce!).

•	 Skraplacz	należy	przynajmniej	raz	na	rok	oczyścić	przy	pomocy	
szczotki	(nie	drucianej),	dzięki	czemu	chłodziarka	będzie	działała	
sprawnie	i	ekonomicznie.

Rozmrażanie

CZĘŚĆ 3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



PL 12

Komora chłodziarki
•	 Chłodziarka	rozmraża	się	automatycznie.	Woda	powstała	ze	stopionego	lodu	zbiera	się	
w	przeznaczonym	do	tego	celu	pojemniku,	skąd	wyparowuje.

•	 Otwór	i	rynienki	przez	który	woda	wypływa	do	pojemnika,	należy	od	czasu	do	czasu	
oczyścić	np.	plastikową	rurką	do	napojów.	W	przeciwnym	razie	woda	będzie	zbierać	się	
w	rynienkach.

•	 W	 celu	 oczyszczenia	 pojemnika	 w	 którym	 zbierają	 się	 skropliny,	 poprzez	 otwór	
odpływowy	należy	wlać	pół	szklanki	czystej	wody.

Wymiana żarówki

Sposób wymiany żarówki:
1.	Odłączyć	urządzenie	od	źródła	zasilania
2.	Przycisnąć	równocześnie	zaczepy	po	obu	stronach	pokrywy	i	ją	zdjąć
3.	Wymienić	żarówkę	na	nową,	nie	mocniej	szą	niż	15	W
4.	Pokrywę	umieścić	z	powrotem	na	swoim	miejscu	i	po	5	minutach	włączyć	chłodziarkę

Wymiana oświetlenia LED
Jeżeli	chłodziarka	jest	wyposażona	w	oświetlenie	LED,	należy	skontaktować	się	z	działem	
pomocy	 technicznej,	 ponieważ	 takie	 oświetlenie	 może	 być	 wymieniane	 wyłącznie	 przez	
autoryzowany	serwis.
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CZĘŚĆ 4. TRANSPORT I USTAWIENIE URZĄDZENIA

Transport i zmiana miejsca montażu
•	 Oryginalne	opakowanie	można	zachować	do	powtórnego	użycia.
•	 Podczas	transportu	urządzenie	powinno	być	obwiązane	mocną	taśmą	lub	sznurkiem.	
Należy	przestrzegać	wskazówek	opisanych	na	opakowaniu.

•	 Przed	 transportem	 lub	 zmianą	 miejsca	 ustawienia,	 należy	 wyjąć	 lub	 dobrze	
przymocować	 wszystkie	 ruchome	 elementy	 wyposażenia	 wnętrza	 chłodziarki		
(np.	szuflady	i	półki).

Zmiana kierunku otwierania drzwi (w niektórych modelach)
Jeśli	zachodzi	potrzeba	zmiany	kierunku	otwierania	drzwi,	należy	zwrócić	się	do
autoryzowanego	serwisu.
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CZĘŚĆ 5. PRZED WEZWANIEM SERWISU

Jeśli	chłodziarka	nie	działa	prawidłowo,	może	to	być	drobna	usterka	Z	KTÓRĄ	PORADZICIE	
SOBIE	 Państwo	 sami.	 Dlatego	 zanim	 wezwiecie	 serwis,	 proszę	 sprawdzić	 urządzenie	
według	poniżej	zamieszczonych	wskazówek.	Być	może	uda	się	zaoszczędzić	w	ten	sposób	
czas	i	pieniądze.

Jeśli chłodziarka nie działa należy sprawdzić czy to:
•	 Przerwa	w	dostawie	energii	elektrycznej
•	 Przepalony	bezpiecznik
•	 Termostat	w	pozycji	“	•	“
•	 Uszkodzone	gniazdko	(sprawdzamy	je	podłączając	inne	urządzenie	elektryczne)

Jeśli chłodziarka działa słabo należy sprawdzić:
•	 Czy	chłodziarka	nie	j	est	przeładowana	żywnością
•	 Czy	drzwi	są	dobrze	zamknięte
•	 Czy	na	skraplaczu	nie	zebrało	się	zbyt	dużo	kurzu
•	 Czy	zapewniona	jest	dobra	cyrkulacja	powietrza	z	boków	i	z	tyłu	urządzenia

Jeśli chłodziarka pracuje zbyt głośno:
Płyn	chłodzący	krąży	w	systemie	chłodzącym	urządzenia	 i	powoduje	określone	odgłosy	
(szum	i	stuki)	,	również	w	czasie	gdy	sprężarka	nie	pracuje.	Jest	to	normalne	zjawisko.

Jeśli słyszalne są inne dźwięki należy sprawdzić:
•	 Czy	chłodziarka	j	est	równo	ustawiona	na	podłożu
•	 Czy	 jakiś	 przedmiot	 nie	 dotyka	 skraplacza	 znajdującego	 się	 na	 tylnej	 ścianie	
urządzenia

•	 Czy	może	to	odgłosy	naczyń,	ustawionych	zbyt	blisko	siebie	we	wnętrzu	chłodziarki

Jeśli na dnie chłodziarki pojawi się woda:
•	 Należy	sprawdzić	czy	otwór	odpływowy	nie	jest	zapchany	(w	razie	potrzeby	otwór	
należy	oczyścić	przy	pomocy	np.	plastikowej	rurki	do	napojów)

Klasy klimatyczne
Chłodziarki	i	zamrażarki	projektowane	i	tworzone	są	między	innymi	w	oparciu	o	klasy
klimatyczne.	Klasy	klimatyczne	określają	temperatury	otoczenia,	w	których	urządzenie
będzie	prawidłowo	pracowało.
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Ostrzeżenia
•	 W	celu	powiększenia	dostępnej	przestrzeni	oraz	bardziej	estetycznego	wyglądu,	
parownik	(płyta	chłodząca)	umieściliśmy	w	tylnej	wewnętrznej	ścianie	chłodziarki.	
Podczas	 działania	 urządzenia,	 ściana	 ta	 pokryta	 jest	 lodem	 lub	 kroplami	wody	
w	zależności	od	tego	czy	sprężarka	pracuje	czy	nie.	Jest	 to	normalne	zjawisko.	
Jednak	gdy	na	 ścianie	 zbierze	 się	 zbyt	 gruba	warstwa	 lodu,	wtedy	 chłodziarkę	
należy	rozmrozić.

•	 Jeśli	chłodziarka	nie	będzie	używana	przez	dłuższy	czas	(np.	w	wakacje)	należy	
ją	 rozmrozić	 i	oczyścić.	Drzwi	należy	pozostawić	otwarte	gdyż	w	przeciwnym	
wypadku	mogą	powstać	we	wnętrzu	nieprzyjemne	zapachy	i	pleśń.

•	 Urządzenie	 jest	 całkowicie	 wyłączone	 w	 momencie	 wyjęcia	 wtyczki	 kabla	
przyłączeniowego	 z	 gniazdka	 (	 przypominamy,	 że	 należy	 to	 zrobić	 przed	
rozmrożeniem	i	myciem)

Wskazówki 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	przypadku	należy	skorzystać	z	płyty	
izolującej.

2-	Należy	poczekać,	aż	ciepła	żywność	i	napoje	wystygną	poza	urządzeniem.
3-	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.

4-	Chowając	żywność	i	napoje,	należy	otwierać	drzwi	urządzenia	na	jak	najkrótszy	
czas.

5-	Pokrywy	komór	urządzenia	o	różnych	temperaturach	należy	trzymać	zamknięte	
(pojemniki	na	owoce	i	warzywa,	chłodziarka,	itp.)

6-	Uszczelka	drzwi	musi	być	czysta	i	sprężysta.	Jeśli	uszczelka	jest	zużyta,	należy	ją	
wymienić.
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CZĘŚĆ 6. BUDOWA I WYPOSAŻENIE CHŁODZIARKI

Prezentacja	niniejsza	służy	wyłącznie	jako	informacja	o	częściach	tego	urządzenia.	Części	
mogą	się	różnić	zależnie	od	modelu	urządzenia.

1.	Półka	chłodziarki
2.	Pokrywa	szuflady
3.	Szuflada
4.	Nóżki	regulowane
5.	Półki	drzwi
6.	Wiszący	pojemnik	na	jajka
7.	Termostat

1

2

3

4

5

6

7



www.kernau.com

TABLE-TOP REFRIGERATOR
AND LARDER

INSTRUCTION BOOKLET
KFR 08251 W



EN 18

INDEX

1. BEFORE USING THE APPLIANCE .................................................................. 19
•	General	warnings	................................................................................................................	19	
•	Old	and	out-of-order	fridges	or	frezeer...............................................................................	20
•	Safety	warnings	...................................................................................................................	21
•	Installing	and	operating	your	fridge	....................................................................................	22
•	Before	Using	your	Fridge	...................................................................................................	22

2. USAGE INFORMATION ..................................................................................... 23
•	Thermostat	Setting	 .............................................................................................................	23

3. CLEANING AND MAINTENANCE ..................................................................... 24
•	Defrosting	...........................................................................................................................	24
•	Replacing	The	Bulb	............................................................................................................	25

4. TRANSPORTATION AND CHANGING OF INSTALLATION POSITION ... 26
•	Repositioning	 the	door	 	 .....................................................................................................	26

5. BEFORE CALLING SERVICE ............................................................................... 27
•	Tips	For	Saving	Energy	.......................................................................................................	28

6. THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE COMPARTMENTS ............... 29



EN 19

General warnings
WARNING:	Keep	vantilation	openings,	in	the	appliance	enclosure	or	in	the	built-in	
structure,	clear	of	obstruction.
WARNING:	Do	not	use	mechanical	devices	or	other	means	to	accelerate	the	defrosting	
process,	other	than	those	recommended	by	the	manufacturer.
WARNING:	Do	 not	 use	 electrical	 appliances	 inside	 the	 food	 storagecompartments						
of	the	appliance,	unless	they	are	of	the	type	recommended	by	the	manufacturer.
WARNING:	Do	not	damage	the	refrigerant	circuit.
WARNING: In	order	to	avoid	any	hazards	resulting	from	the	instability	of	the	appliance,	
it	must	be	fixed	in	accordance	with	the	following	instructions.

•	 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	 be	 used	 in	 household	 and	 domestic	 applications					
such	as:

-	staff	kitchen	areas	in	shops,	offices	and	other	working	environments.
-	farm	houses	and	by	clients	in	hotels,	motels	and	other	residential	type	environments.
-	bed	and	breakfast	type	environments;
-	catering	and	similar	non-retail	applications.
•	 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.

CHAPTER 1. BEFORE USING THE APPLIANCE
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•	 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.

•	 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.

Old and out-of-order fridges or frezeer
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.

•	 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.
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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	or	ice	cubes	immediately	after	you	have	taken	them	out	
of	the	ice-making	compartment.

•	 This	product	is	intended	to	store	fresh	food	and	drinks.	Store	
fresh	food	and	drinks	short-term.

•	 Do	not	store	frozen	food	in	the	ice-making	compartment.
•	 Do	not	re-freeze	frozen	goods	after	they	have	melted.	This	may	
cause	health	issues	such	as	food	poisoning.

•	 Do	not	use	electrical	devices,	defrosting	sprays	or	pointed	or	
sharp-edged	objects	(such	as	knives	or	forks)	to	remove	the	ice.

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

•	 The	operating	voltage	for	your	fridge	is	220-240	V	at	50Hz.
•	 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	 appliance	 should	 be	 at	 least	 50	 cm	 away	 from	 stoves,											
gas	ovens	and	heater	cores,	and	at	least	5	cm	away	from	electrical	
ovens.

•	 Your	fridge	should	never	be	used	outdoors	or	exposed	to	rain.
•	 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	anything	on	your	fridge,	and	install	your	fridge						
in	a	suitable	place	so	that	at	least	15	cm	of	free	space	is	available	
above	it.

•	 Use	 the	 adjustable	 front	 legs	 to	 make	 sure	 your	 appliance													
is	 level	 and	 stable.	You	 can	 adjust	 the	 legs	 by	 turning	 them													
in	 either	 direction.	 This	 should	 be	 done	 before	 placing	 food											
in	the	fridge.

•	 Before	using	your	fridge,	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
•	 When	using	your	fridge	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	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.
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Thermostat Setting

Larders (coolers) have not any freezer compartment but can cool below 5°C.
•	 Thermostat	 automatically	 regulates	 the	 inside	 temperature	 of	 the	 refrigerator	
compartment.By	rotating	the	knob	from	position	«	1	»	to	«	5	»,	colder	temperatures	
can	be	obtained.

•	 «	•	»	position	shows	thermostat	is	closed	and	no	cooling	is	available.
•	 For	short-term	storage	of	 food	 in	 the	 refrigerator	compartment,	you	can	set	 the	
knob	between	minimum	and	medium	position	(1-3).

•	 For	long-term	storage	of	food	in	the	refrigerator	compartment,	you	can	set	knob			
to	medium	position	(3-4).

• Note that;	the	ambiant	temperature,	temperature	of	the	freshly	stored	food	and	how	
often	the	door	is	opened,	affects	the	temperature	in	the	refrigerator	compartment.	
If	required,change	the	temperature	setting.

•	 Larders	(coolers)	have	not	any	freezer	compartment	but	can	below	5°C.
•	 When	you	first	switch	on	the	appliance,	for	starting	a	suitable	cooling,	the	appliance	
should	work	24	hours	continuously	until	it	cools	down	to	sufficient	temperature.

•	 In	this	time	do	not	open	the	door	so	often	and	place	a	lot	of	food	inside	the	appliance.
•	 If	the	unit	is	switched	off	or	unplugged,	you	must	allow	at	least	5	minutes	before	
restarting	or	re-plugged	the	unit	in	order	not	to	damage	the	compressor.

If your fridge is not cooling enough;
Your	fridge	is	designed	to	operate	in	the	ambient	temperature	intervals	stated	in	the	standards,	
according	to	the	climate	class	stated	in	the	information	label.	We	do	not	recommend	operating	
your	fridge	out	of	stated	temperatures	value	limits	in	terms	of	cooling	effectiveness.

CHAPTER 2. USAGE INFORMATION
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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 

CHAPTER 3. CLEANING AND MAINTENANCE
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•	 Defrosting	occurs	automatically	in	the	refrigerator	compartment	during	operation;	
the	water	is	collected	by	the	evaporation	tray	and	evaporates	automatically.

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

•	 You	can	also	clean	the	drain	hole	by	pouring	1/2	glass	of	water	down	it.

Replacing The Bulb

To replace the bulb in freezer and fridge departments;
1-	Unplug	your	fridge.
2-	Remove	the	cover	of	the	box	from	the	claws	using	a	screwdriver.
3-	Replace	with	a	bulb	of	maximum	15	Watts.
4-	Install	the	cover.
5-	Wait	for	5	minutes	before	re-plugging	and	bring	the	thermostat	to	its	original	position.

Replacing LED Lighting
If	 your	 refrigerator	 has	 LED	 lighting	 contact	 the	 help	 desk	 as	 this	 should	 be	 changed																																					
by	authorized	personnel	only.
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CHAPTER 4. TRANSPORTATION AND CHANGING OF 
INSTALLATION POSITION

•	 The	original	packages	and	foamed	polystyrene	(PS)	can	be	retained	if	required.
•	 During	 transportation,	 the	 appliance	 should	 be	 secured	 with	 a	 wide	 string																							
or	a	strong	rope.	The	instructions	written	on	the	corrugated	box	must	be	followed	
while	transporting.

•	 Before	transporting	or	changing	the	installation	position,	all	the	moving	objects	
(ie,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	handle	on	your	refrigerator	 is	 installed	from	the	front	surface	of	 the	
door.

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

•	 If	 the	door	opening	direction	of	 your	 refrigerator	may	be	 changed,	 you	 should	
contact	the	nearest	Authorised	Service	Agent	to	have	the	opening	direction	changed.
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CHAPTER 5. BEFORE CALLING SERVICE

If	your	refrigerator	is	not	operating	as	expected,	check	the	solutions	listed	below	before
calling	an	electrician	or	the	after	sales	service.

What to do if your refrigerator does not operate, check that:
•	 Your	fridge	is	plugged	in	and	switched	on,
•	 The	fuse	is	not	blown	and	there	is	not	a	power	cut,
•	 The	thermostat	setting	is	in	the	on	«	•	»	position,
•	 The	socket	is	no	longer	functioning.	To	check	this,	plug	in	an	appliance	that	you	
know	is	working	into	the	same	socket.

What to do if your refrigerator performs poorly, check that:
•	 You	have	not	overloaded	the	appliance,
•	 The	doors	are	fully	closed,
•	 There	is	no	dust	on	the	condenser,
•	 There	is	enough	space	for	air	circulation	at	the	rear	and	side	of	the	appliance.

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

•	 The	appliance	is	level,
•	 Nothing	is	touching	the	rear	of	the	appliance,
•	 Items	on	or	in	the	appliance	are	vibrating.

If there is water in the lower part of the refrigerator, check that:
The	 drain	 hole	 for	 the	 defrost	 water	 is	 not	 clogged	 (use	 thedefrost	 drain	 plug	 to	 clean																			
the	drain	hole).

If your fridge is not cooling enough;
Your	fridge	is	designed	to	operate	within	specific	ambient	temperature	ranges,	according	
to	the	climate	class	stated	on	the	information	label.	We	do	not	recommend	operating	your	
fridge	outside	the	stated	temperatures	value	limits.



EN 28

Recommendations
•	 To	increase	space	and	improve	the	appearance,	the	«	cooling	section	»	of	refrigerators	
is	 positioned	 inside	 the	 back	 wall	 of	 the	 refrigerator	 compartment.	When	 the	
appliance	is	running,	this	wall	is	covered	with	frost	or	water	drops,	according	to	
whether	the	compressor	is	running	or	not.	This	is	normal.	The	appliance	should	be	
defrosted	only	if	an	excessively	thick	layer	forms	on	the	rear	wall	of	the	refrigerator	
compartment.

•	 If	 the	appliance	 is	not	used	for	 long	time	(for	example	during	holidays)	set	 the	
thermostat	knob	to	the	«	•	»	position.	Defrost	and	clean	the	refrigerator,	leaving	the	
door	open	to	prevent	the	formation	of	midew	and	smell.

Tips For Saving Energy

1.	Install	 the	appliance	 in	a	cool,	well	ventilated	 room	 ,	but	not	 in	direct	 sunlight					
and	 not	 near	 a	 heat	 source	 (radiator,	 cooker..	 etc).	Otherwise	 use	 an	 insulating	
plate.

2.	Allow	warm	food	and	drinks	to	cool	down	outside	the	appliance.
3.	Cover	 drinks	 or	 other	 liquids	 when	 placing	 them	 in	 the	 appliance	 Otherwise	
humidity	increases	in	the	appliance.	Therefore,	the	working	time	gets	longer.	Also	
covering	drinks	and	other	liquids	helps	to	preserve	smell	and	taste.

4.	Cover	 drinks	 or	 other	 liquids	 when	 placing	 them	 in	 the	 appliance	 Otherwise	
humidity	increases	in	the	appliance.	Therefore,	the	working	time	gets	longer.	Also	
covering	drinks	and	other	liquids	helps	to	preserve	smell	and	taste.

5.	Keep	the	covers	of	the	different	temperature	compartments	(crisper,	chiller	...etc)	
closed.

6.	Door	gasket	must	be	clean	and	pliable.	Replace	gaskets	if	worn.
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This	presentation	is	only	for	information	about	the	parts	of	the	appliance.	Parts	may	vary	
according	to	the	appliance	model.

1.	Refrigerator	Shelves
2.	Crisper	Cover
3.	Crisper
4.	Levelling	Feet
5.	Door	Shelves
6.	Egg	Holder
7.	Refrigerator	Light	&	Thermostat

1

2

3

4

5

6

7

CHAPTER 6. THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE 
COMPARTMENTS
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ČÁST 1. PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Obecná upozornění
VAROVÁNÍ: Větrací	otvory	udržujte	bez	překážek.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte	 mechanické	 nástroje	 nebo	 jiné	 prostředky	 k	 urychlení	
procesu	odmrazení	s	výjimkou	těch,	které	doporučuje	výrobce..
VAROVÁNÍ: V	prostoru	pro	skladování	potravin	nepoužívejte	elektrické	spotřebiče,		
s	výjimkou	těch,	které	doporučuje	výrobce.
VAROVÁNÍ: Nepoškoďte	chaldící	okruh.
VAROVÁNÍ: Abyste	 předešli	 nebezpečí	 z	 důvodu	 nestability	 spotřebiče,	 je	 třeba									
hu	upevnit	v	souladu	s	pokyny.

•	 Pokud	vaše	chladnička	používá	jako	chladivo	R600	-	bude	to	vyznačeno	na	štítku	
na	chladicím	zařízení-	musíte	si	dát	pozor	během	přepravy	a	montáže,	aby	nedošlo	
k	poškození	chladících	prvků	spotřebiče.	I	když	je	R600a	ekologický	a	přírodní	
plyn,	je	výbušný.	Pokud	dojde	k	velkému	úniku	z	důvodu	poškození	chladicích	
prvků,	přemístěte	chladničku	od	otevřeného	ohně	nebo	zdrojů	 tepla	a	místnost,							
v	níž	je	spotřebič	umístěný,	několik	minut	větrejte.

•	 Během	přenášení	a	umisťování	chladničky	dejte	pozor,	abyste	nepoškodili	chladící	
okruh	plynu.

•	 Neskladujte	 výbušné	 substance,	 např.	 plechovky	 s	 aerosolem,	 neboť	 ty	mohou							
v	tomto	spotřebiči	způsobit	vznik	požáru.

•	 Tento	spotřebič	je	určený	k	použití	v	domácnosti	a	podobných	zařízeních,	např.;
-	 kuchyňky	 pro	 zaměstnance	 v	 obchodech,	 kancelářích	 a	 ostatních	 pracovních	
prostředích

-	pro	klienty	v	hotelech,	motelech	a	ostatních	obytných	prostorech
-	pro	klienty	v	penzionech
-	pro	catering	a	ostatní	podobná	prostředí
•	 Pokud	zásuvka	neodpovídá	 zástrčce	 chladničky,	musí	 ji	 vyměnit	 výrobce,	 jeho	
servis	nebo	podobně	kvalifikované	osoby,	aby	se	tak	předešlo	nebezpečí.

•	 Tento	 přístroj	 nesmí	 používat	 osoby	 (včetně	 dětí)	 s	 omezenými	 tělesnými,	
smyslovými	nebo	mentálními	schopnostmi	anebo	osoby	bez	příslušných	znalostí	
a	zkušeností,	pokud	nejsou	pod	dozorem	anebo	nebyli	poučeni	o	užívání	tohoto	
přístroje	osobou,	která	odpovídá	za	jejich	bezpečnost.	Děti	musí	být	pod	dozorem,	
aby	si	s	přístrojem	nehrály.
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•	 Speciálně	uzemněná	zástrčka	byla	připojena	k	napájecímu	kabelu	vaší	chladničky.	
Tato	zástrčka	musí	být	použita	se	speciálně	uzemněnou	zástrčkou	s	16	ampéry.	
Nemáte-li	 doma	 takovou	 zásuvku,	 nechte	 ji	 nainstalovat	 autorizovaným	
elektrikářem.

•	 Tento	spotřebič	mohou	používat	děti	starší	8	let	a	osoby	s	omezenými	tělesnými,	
smyslovými	nebo	mentálními	schopnostmi	anebo	osoby	bez	příslušných	znalostí	
a	zkušeností,	pokud	jsou	pod	dozorem	nebo	byly	poučeny	o	bezpečném	užívání	
tohoto	přístroje	a	chápou	související	nebezpečí.

•	 Děti	si	nesmí	se	spotřebičem	hrát.	Čištění	a	údržba	nesmí	být	prováděny	dětmi	bez	
dohledu	dospělé	osoby.

•	 Pokud	je	napájecí	kabel	poškozen,	musí	jej	vyměnit	výrobce,	jeho	servisní	zástupce	
nebo	obdobně	kvalifikovaná	osoba,	aby	se	předešlo	riziku.

•	 Tento	spotřebič	není	určen	k	použití	v	nadmořských	výškách	nad	2000	m.

Bezpečnostní instrukce
•	 Pokud	 model	 obsahuje	 R600a-viz	 výrobní	 štítek	 uvnitř	 chladničky	 (chladicí	
medium	 isobutane),	 přírodní	 plyn	 apod,	 je	 velmi	 přátelský	 životnímu	 prostředí	
avšak	 také	 hořlavý.	Když	 přepravujete	 a	 instalujete	 přístroj	musíte	 dbát	 na	 to,	
abyste	nepoškodili	chladicí	oběh	a	jeho	komponenty.	V	případě	poškození	chraňte	
před	ohněm	nebo	jiskřicími	zdroji	a	zajistěte	ventilaci	místnosti	ve	které	je	přístroj	
umístěn.

•	 Nepoužívejte	mechanická	zařízení	nebo	jiné	prostředky	k	urychlení	rozmrazovacího	
procesu.

•	 Nepoužívejte	elektrická	zařízení	v	potravinovém	prostoru	chladničky.
•	 Staré	chladničky	a	mrazničky	obsahují	chladiva,	která	musí	být	řádně	zlikvidována.	
Nechte	svou	starou	chladničku	zlikvidovat	službou	k	tomu	určenou,	před	odvozem	
likvidační	firmou	se	přesvědčete	že	chladicí	vedení	není	poškozeno.

DŮLEŽITÉ:
Přečtěte	si	řádně	tuto	brožuru,	před	instalací	a	uvedením	do	provozu.Výrobce	nenese	
žádnou	odpovědnost	za	vady	vzniklé	nesprávným	zacházením,	či	připojením.

Tento	spotřebič	je	označen	v	souladu	s	evropskou	směrnicí	2002/96/EG	
o	nakládání	s	použitými	elektrickými	a	elektronickými	zařízeními	(waste	
electrical	and	electronic	equipment	-	WEEE).
Tato	směrnice	stanoví	jednotný	evropský	(EU)	rámec	pro	zpětný	odběr	
a	recyklování	použitých	zařízení.
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Doporučení
Upozornění: Nepoužívejte	mechanická	 zařízení	 ani	 jiné	 nepřirozené	 prostředky	 na	
urychlení	 odmražení.	 Nepoužívejte	 elektrické	 spotřebiče	 v	 prostoru	 na	 uskladnění	
potravin.	 Udržujte	 větrací	 otvory	 spotřebiče	 volné.	 Nepoškozujte	 chladicí	 okruh	
chladničky.

•	 Nepoužívejte	 adaptéry	 nebo	 zásuvky,	 které	 mohou	 způsobit	
přehřátí	nebo	oheň.

•	 Nepoužívejte	staré,	či	poškozené	napájecí	kabely..
•	 Nelamte	a	neohýbejte	napájecí	kabely.

•	 Nedovolte	 dětem	 hrát	 si	 s	 chladničkou.	 Děti	 mohou	 sedat											
na	poličky	či	se	zavěšovat	na	dveře	a	tím	způsobit	poškození.

•	 Nepoužívejte	ostré	kovové	nástroje	k	vyjmutí	ledu;	mohli	byste	
poškodit	chladicí	systém	či	způsobit	neopravitelné	poškození.

•	 Nezapínejte	zásuvku	s	mokrýma	rukama.

•	 Nepokládejte	obaly	(skleněné	lahve	nebo	tenké	obaly)	tekutin	
do	mrazničky	obzvláště	když	obsahují	plynaté	tekutiny,	mohou	
být	perforovány	a	obsah	poškodit	mrazničku.

•	 Lahve	které	obsahují	vyšíí	procento	alkoholu	musí	být	dobře	
uzavřeny	a	skladovány	ve	vertikální	poloze.

•	 Nedotýkejte	se	chladicích	ploch,	obzvláště	s	mokrýma	rukama,	
můžete	se	spálit.

•	 Nejezte	led,který	byl	právě	vyjmut	z	mrazničky.

•	 Tento	spotřebič	není	určen	pro	používání	osobami	(včetně	dětí)	
se	sníženou	tělesnou,	smyslovou	nebo	duševní	schopností	nebo	
nedostatkem	 zkušeností	 a	 znalostí,	 pokud	 neprošly	 školením	
ohledně	používání	 spotřebiče	od	osoby	zodpovědné	za	 jejich	
bezpečnost.	 Děti	 je	 třeba	 kontrolovat,	 aby	 se	 zajistilo,	 že	 si	
nebudou	hrát	se	spotřebičem.

•	 Pokud	 je	 poškozen	 napájecí	 kabel,	 je	 nutno	 jej	 vyměnit	
výrobcem	nebo	servisním	pracovníkem	či	příslušnou	osobou.
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Instalace a zapnutí přístroje
•	 Tento	 přístroj	může	být	 připojen	 ke	 zdroji	 220-240V	nebo	200-230V	a	 50	Hz.	
Prosím	zkontrolujte	štítek	přístroje	a	ujistěte	se,	že	napětí	ve	Vaší	zásuvce	je	shodné	
s	povoleným	napětím	přístroje.

•	 Můžete	požádat	odbornou	firmu	o	připojení	a	zapnutí	přístroje.
•	 Vsuňte	zástrčku	do	zásuvky	s	dostatečným	uzemněním.	Pokud	
zásuvka	nemá	uzemnění,	nebo	zástrčka	neodpovídá,	zavolejte	
odborného	elektrikáře.

•	 Zásuvka	musí	být	vždy	přístupná,	i	při	usazeném	přístroji.
•	 Výrobce	 není	 odpovědny	 za	 vady	 vzniklé	 nesprávným																														
či	neodborným	připojením	přístroje!

•	 Neumísťujte	přístroj	na	přímém	slunečním	světle.
•	 Nepoužívejte	pod	širým	nebem,	nevystavujte	dešti.
•	 Umístěte	 chladničku	 dostatečně	 daleko	 od	 tepelných	 zdrojů									
a	na	dobře	větraných	místech.	Chladnička	by	měla	být	alespoň	
50	 cm	 od	 radiátorů,	 plynových	 či	 uhelných	 kamen	 a	 5	 cm																																
od	elektrických	vařičů	(sporáků).

•	 Vrchní	 plocha	 chladničky	 musí	 být	 volná	 do	 výše	 nejméně												
15	cm.

•	 Nepokládejte	těžké	předměty	ani	jiné	na	horní	ploše	chladničky.
•	 Pokuid	je	přístroj	postavený	proti	jiné	chladničce	či	mrazáku,	
dodržujte	 mezi	 nimi	 alespoň	 vzdálenost	 2	 cm,	 předejdete	
případné	kondenzaci.

•	 Nepokládejte	velmi	horká(	!)jídla	nebo	talíře	na	horní	desku,	
poškodíte	ji.

•	 Umístěte	plastové	vymezovače	na	kondenzační	mřížku	na	zádi	
chladničky	předejdete	 tak	opírání	 se	 o	 zeď	a	prodloužíte	 tak	
životnost	chladničky.

•	 Chladnička	musí	pevně	stát	–	seřiďte	pečlivě	nohy	chladničky	
do	vodorovné	polohy.

•	 Čistěte	chladničku	a	její	součásti	neutrálním	čističem	(voda	a	
mýdlo);	vnitřek	pak	sodou	bicarbonou	rozpuštěnou	v	převařené	
vodě,	či	prostředky	k	tomu	určenými.

Před uvedením do provozu
•	 Po	 transportu	 počkejte	 asi	 3	 hodiny	než	připojíte	 chladničku									
k	elektrickému	proudu.

•	 Můžete	 zaznamenat	 bublání	 či	 šumění.	 To	 se	 ztratí	 jakmile													
se	chladnička	namrazí.
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ČÁST 2. RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

Seřízení termostatu 

•	 Termostat	automaticky	 reguluje	vnitřní	 teplotu	chladicího	prostoru	chlasdničky.	
Otáčením	spínače	z	pozice	1	až	do	pozice	5	získáváte	chladnější	teplotu	uvnitř.

•	 «	•	»	pozice	ukazuje	že	termostat	je	vypnut	a	chlazení	také.
•	 Pro	krátkodobé	skladování	potravin	v	chladicího,	seřiďte	spínač	mezi	pozici	1–3	
dle	potřeby.

•	 Pro	 dlouhodobé	 skladování	 potravin	 v	 chladicího,	 seřiďte	 spínač	 na	 polohu																			
3	nebo	4.

• Poznámka;	 okolní	 teplota,	 teplota	 čerstvě	 uložených	 potravin	 a	 jak	 často	 jsou	
otevírány	dveře,	má	vliv	na	 teplotu	uvnitř	chladničky.	 Jesti	 je	 to	nutné,	změňte	
seřízení	termostatu	podle	vlastního	uvážení.

•	 Když	prvně	zapínáte	chladničku,	pro	dosažení	vhodného	chlazení,	přístroj	by	měl	
pracovat	alespoň	24	hodin	než	dosáhne	dostatečně	chladnou	vnitřní	teplotu.

•	 V	tomto	čase	neotvírejte	dveře	příliš	často	a	umístěte	uvnitř	větší	množství	potravin.
•	 Pokud	je	chladnička	vypnuta,	počkejte	alespoň	5	minut	před	znovuuvedením	do	
provozu	-	předejdete	tím	poškození	kompresoru.

•	 Chladnička	nemá	mrazničku	a	chladí	kolem	+4	–	+6°C.
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•	 Vypněte	přístroj	ze	zdroje	el.	proudu	před	čištěním.

•	 Nepoužívejte	 pro	 čištění	 tlakovou	 vodu	 ani	 ji	
nenalévejte	dovnitř.

•	 Chladnička	 by	 měla	 být	 periodicky	 čištěna	 prostředky	 k	 tomu							
určenými

•	 Čistěte	části	přístroje	odděleně	nejlépe	vodou	a	mýdlem	neukládejte	je	
do	pracích	či	mycích	přístrojů.

•	 Nepoužívejte	abrazivní	prostředky,	detergenty	nebo	mýdla.	Po	umytí	
dílů	opláchněte	je	čistou	vodou	a	nechte	řádně	vysušit.	Jakmile	ukončíte	
čištění	a	chladnička	je	opět	suchá	můžete	ji	znovu	připojit	ke	zdroji	
elektrického	proudu.

•	 Měli	 byste	 čistit	 výpaerník	 na	 zadní	 stěně	 přístroje	 alespoň	
dvakrát	do	roka	–	ušetříte	tím	elektrickou	energii	a	dosáhnete	lepší	
využitelnosti	chladničky	s	mrazničkou.	

Odmrazování

ČÁST 3. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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Chladnička bez mrazničky 
•	 Odmrazování	se	děje	uvnitř	ledničky	automaticky	v	průběhu	chodu;	odmrazená	voda	se	
stahuje	do	odpařovací	misky	kde	se	ztrácí	do	ovzduší.

•	 Vypouštěcí	 otvor	 odpařovací	 misky	 je	 potřeba	 periodicky	 kontrolovat,	 aby	 se	 voda	
neshromažďovala	ale	odtékala.

•	 Můžete	ji	zalít	½	skleničky	vody	do	misky	aby	se	uvnitř	vyčistila.

Výměna žárovky

Když vyměňujete žárovku;
1.	Odpojte	přístroj	od	zdroje	proudu,
2.	Zmáčkněte	háčky	po	stranách	krytu	světla	a	vyjměte	kryt	světla
3.	Zaměnte	žárovku	za	novou	s	maximálním	napětím	15	W.
4.	Namáčkněte	zpět	kryt	světla	a	počkejte	5	minut	před	znovuzapnutím	přístroje.

Výměna kontrolky LED
Má-li	vaše	chladnička	kontrolku	LED,	kontaktujte	help	desk,	neboť	její	výměnu	musí
provést	pouze	autorizovaní	zaměstnanci.
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ČÁST 4. PŘEPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ

Doprava a manipulace s chladničkou
•	 Původní	balení	a	polystyrenovou	pěnu	zlikvidujte	dle	ekologických	předpisů.
•	 Při	transportu	přístroje	dbejte	pokynů	umístěných	na	obalu	chladničky.
•	 Před	transportem	upevněte	uvnitř	všechny	pohybující	se	části	chladničky	nebo	je	
vyndečjte	ven.

Změna směru otevírání dveří (u některých modelů)
V	 případě	 že	 potřebujete	 zaměnit	 směr	 otevírání	 dveří,	 prosím	 zavolejte	 si	 příslušného	
odborného	mechanika.
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Když	Vaše	 chladnička	 řádně	nefunguje,může	 to	být	malý	problém,	proto	 si	 zkontrolujte	
následující	než	zavoláte	opraváře:

Chladnička neběží, je tichá;
•	 Je	vypnut	přívod	elektrické	energie,
•	 Máte	vypnuty	jističe	nebo	pojistky	,
•	 Termostat	je	v	poloze	«	•	»	,
•	 Vadná	zásuvka.	Abyste	ji	přezkoušeli,	zapněte	do	ní	jiný	přístroj	o	kterém	víte	že	
funguje.

Chladnička nedostatečně chladí;
•	 Zkontrolujte	jestli	není	chladnička	přeložená	potravinami,
•	 Dveře	jsou	řádně	uzavřeny,	těsnění	není	poškozeno	,
•	 Výparník	není	zaprášený	,
•	 Je	dostatečné	místo	mezi	výparníkem	a	stěnou.

Pokud hlučí;
Chladicí	plyn	který	koluje	v	chladničce	může	způsobovat	slabý	bublající	zvuk	Obzvláště	
když	neběží	kompresor.Tento	jev	je	normální.

Pokud máte dojem že se běžný zvuk změnil, zkontrolujte zda;
•	 Chladnička	je	dobře	vodorovně	vyvážena	,
•	 Nic	se	nedotýká	zádi	,
•	 Věci	odložené	na	chladničku	nevibrují.

Pokud se objevuje voda v dolní části chladničky, zkontrolujte zda;
Výpustní	otvor	není	ucpán	(použijte	odmrazovací	vypouštěcí	zátku	k	vyčištění)

Doporučení
Pokud	 nepoužíváte	 chladničku	 delší	 čas	 (například	 během	 letních	 prázdnin)	 přepněte			
termostat	 do	 polohy	 «	 •	 »	 .	 Odmražte	 a	 vyčistěte	 chladničku	 a	 nechte	 dveře	 otevřené,	
předejdete	tím	deformaci	těsnění	a	pachu	uvnitř.

ČÁST 5. PŘEDTÍM NEŽ BUDETE VOLAT OPRAVÁŘE
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Jak ušetřit energii

1-	Umístěte	 přístroj	 do	 studené,	 řádně	 větrané	 místnosti,	 nikoli	 na	 přímé	 slunce														
ani	 do	 blízkosti	 zdrojů	 tepla	 (topení,	 vařič	 atd.).	 V	 takovém	 případě	 použijte	
izolační	desku.

2-	Nechte	teplé	potraviny	a	nápoje	vychladnout	vně	přístroje.
3-	Pokud	do	přístroje	umisťujete	nápoje	a	zbylé	potraviny,	musí	být	přikryty.	Jinak			
se	v	přístroji	zvýší	vlhkost.	Provozní	doba	se	tudíž	zvýší.	Přikrytí	nápojů	a	potravin	
také	zachová	chuť	a	vůni.

4-	Pokud	 vkládáte	 nápoje	 a	 potraviny	 do	 přístroje,	 nechte	 dveře	 otevřené																																						
na	co	nejkratší	dobu.

5-	Udržujte	 kryty	 přihrádek	 rozlišných	 teplot	 zavřené.	 (	 přihrádky	 na	 čertsvou	
zeleninu,	chladič,	atd.)

6-	Těsnění	dveří	musí	být	čisté	a	pružné.	Pokud	je	těsnění	opotřebované,	vyměňte	ho.
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Tato	prezentace	slouží	jen	pro	informaci	o	součástkách	spotřebiče.	Součástky	se	mohou	lišit	
podle	modelu	spotřebiče.

1.	Police	chladničky
2.	Police	na	čerstvé	ovoce	a	zelleninu	(Bezpečnostní	sklo**)
3.	Nosič
4.	Nastavitelná	noha
5.	Police	dveří
6.	Držák	na	vejce
7.	Skřínka	termostatu
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ČÁST 6. ČÁSTI PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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