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CZĘŚĆ 1. ZANIM SKORZYSTASZ Z URZĄDZENIA

Ostrzeżenia ogólne
OSTRZEŻENIE: Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych w
obudowie urządzenia lub w zabudowie.
OSTRZEŻENIE: Nie należy stosować żadnych narzędzi
mechanicznych ani środków w celu przyspieszenia procesu
rozmrażania innych niż zalecane przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń elektrycznych
wewnątrz komór do przechowywania żywności poza zalecanymi
przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Należy uważać, aby nie uszkodzić układu czynnika
chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstałego na
skutek niestabilności urządzenia, należy je naprawiać zgodnie z
instrukcją.
• Jeżeli w urządzeniu jest zastosowany środek R600a jako czynnik
chłodniczy, na etykiecie chlodziarki znajduje się odpowiednia
informacja — należy zachować ostrożność podczas transportu
i montażu, aby zapobiec zniszczeniu części chlodziarki. Środek
R600a jest przyjaznym środowisku, naturalnym gazem, jednak
jest on wybuchowy. W przypadku wycieku gazu spowodowanego
uszkodzeniem elementów chlodziarki należy odsunąć chłodziarkę
od źródeł ognia lub ciepła i przez kilka minut wywietrzyć
pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
• Podczas przenoszenia i ustawiania chłodziarki należy uważać,
aby nie uszkodzić układu gazowego urzadzenia.
• W urządzeniu nie należy przechowywać materiałów, takich jak
aerozole z substancjami łatwopalnymi.
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz w
miejscach takich jak:
pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i
innych miejscach pracy;
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- gospodarstwa agroturystyczne oraz hotele, motele i inne obiekty
noclegowe (do użytku dla klientów);
- obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem;
- obiekty gastronomiczne i niezajmujące się handlem detalicznym.
• Jeśli gniazdo elektryczne nie pasuje do wtyczki chłodziarki,
musi ona zostać wymieniona przez producenta, pracownika
serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
niebezpieczeństwa.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba
odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła odpowiedniego
instruktażu z zakresu obsługi urządzenia. Należy uważać, aby
dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Specjalna wtyczka z uziemieniem została połączona z przewodem
zasilającym chłodziarki. Wtyczka ta powinna być używana z
gniazdem elektrycznym z uziemieniem 16 A. Jeśli w domu nie
ma takiego gniazda, należy zlecić jego montaż autoryzowanemu
elektrykowi.
• Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat wzwyż
oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod nadzorem innych
osób oraz po instruktażu dotyczącym bezpiecznego użytkowania,
pod warunkiem, że rozumieją niebezpieczeństwa wynikające z
nieprawidłowego użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie
powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać
wymieniony przez producenta, pracownika serwisu, lub podobnie
wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wysokościach
przekraczających 2000 m.n.p.m.
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Wskazówki dotyczace bezpieczenstwa
• Jesli panstwa urzadzenie w systemie chlodzacym zawiera naturalny, przyjazny
srodowisku naturalnemu gaz R600 (izobutan) - te dane umieszczone sana tabliczce
znamionowej- nalezy szczególnie uwazac podczas transportu i ustawiania urzadzenia,
by nie uszkodzic zadnego z elementów systemu chlodzacego. Jesli tak sie zdarzy,
nalezy uwazac, by w poblizu nie bylo ognia lub materialów palnych, gdyz izobutan jest
gazem latwopalnym. Pomieszczenie w którym znajduje sie urzadzenie z uszkodzonym
systemem chlodzacym nalezy natychmiast dobrze wywietrzyc.
• W celu przyspieszenia procesu rozmrazania nie nalezy uzywac zadnych
mechanicznych urzadzen lub metalowych narzedzi.
• W chlodziarce nie nalezy przechowywac i uzywac zadnych elektrycznych urzadzen.
• Jesli nieuzywana juz chlodziarka zamyka sie na zatrzask uniemozliwiajacy otwarcie
drzwi od wewnatrz, nalezy zdemontowac zamek, aby zapobiec zatrzasnieciu sie
wewnatrz dzieci.
• System chlodzacy urzadzenia zawiera srodek chlodzacy i zwiazki izolacyjne, które
wymagaja szczególnego traktowania przy ich neutralizacji. Dlatego likwidacje
urzadzenia nalezy powierzyc jednostkom specjalnie do tego powolanym. Z powodu
bezpieczenstwa srodowiska naturalnego, nalezy uwazac, by nie uszkodzic rurek
znajdujacych sie na tylnej stronie urzadzenia.
Uwaga!
Przed ustawieniem i podlaczeniem nalezy dokladnie przeczytac instrukcje
obslugi. Producent nie odpowiada na skutki nieprawidlowego ustawienia i
uzytkowania chlodziarki, gdyz wszystkie zalecenia sa dokladnie opisane w
niniejszej instrukcji obslugi. Urzadzenie to oznaczono zgodnie z europejska
wytyczna 2002/96/EG o zuzytych urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych
(waste electrical and electronic equipment - W EEE). W ytyczna ta okresla
ramy obowiazuj acego w calej Unii Europej skiej odbioru i wtórnego
wykorzystania starych urzadzen.
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Zalecenia
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 używaj zasilaczy lub rozgałęziaczy, które mogłyby
spowodować przegrzanie lub spalenie.
• Nie podłączaj starych, zniszczonych przewodów elektrycznych.
• Nie skręcaj i nie zginaj przewodów elektrycznych.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieciom nie
wolno NIGDY siadać na szufladach albo zawieszać się na
drzwiach.
• Nie używaj ostrych metalowych przedmiotów aby usunąć oblodzenie
komory zamrażarki; przedmioty te mogłyby przekłuć obwody i w
nieodwracalny sposób zniszczyć urządzenie. Korzystaj z dołączonego
plastykowego skrobaka.
• Nie włączaj przewodów zasilania mokrymi rękoma.
• Nie umieszczaj w zamrażarce pojemników (szklanych butelek lub
pojemników) zawierających płyny, a szczególnie płyny gazowane,
które mogłyby spowodować pęknięcie pojemnika i wylanie się płynu
podczas zamrażania.
• Butelki, które zawierają płyny o dużej zawartości alkoholu muszą być
dobrze zamknięte i umieszczone w chłodziarce w pozycji pionowej.
• Nie dotykaj powierzchni chłodzących, a szczególnie nie rób tego
mokrymi rękoma, ponieważ możesz się oparzyć lub zranić.
• Nie jedz lodu, który został przed chwilą wyjęty z zamrażarki.
• 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.
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Instalowanie i włączanie urządzenia
• To urządzenie podłącza się do zasilania o natężeniu 220 - 240 V oraz częstotliwości
50 Hz.
• Bez ponoszenia żadnych kosztów możesz zamówić zainstalowanie i pierwsze
włączenie urządzenia.
• Zanim podłączysz się do zasilania mocy, upewnij się, że poziom natężenia (V)
zaznaczony na tablicy imiennej sprzętu odpowiada poziomowi natężenia w Twoim
domu.
• Jeżeli wtyczka chłodziarki nie pasuje do gniazdka, odpowiednio wymień wtyczkę.
(minimum 16 A)
• Włącz wtyczkę do gniazdka, które ma wystarczające uziemienie. Jeżeli gniazdko nie
ma uziemienia, radzimy wezwać pomoc elektryka.
• Producent nie odpowiada za uchybienia związane z tym, że uziemienie nie odpowiada
wymogom przedstawionym w instrukcji.
• Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na słońcu.
• Nie używaj urządzenia na świeżym powietrzu i nigdy nie narażaj go
na deszcz.
• Umieść urządzenie daleko od źródeł ogrzewania, w dobrze
wentylowanym miejscu. Chłodziarka powinna być umieszczona co
najmniej 50 cm od grzejników, pieców gazowych lub węglowych,
oraz 5 cm od piecyków elektrycznych.
• Nie wypełniaj górnej części przez co najmniej 15 minut.
• Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów, albo wielu rzeczy na urządzeniu.
• Jeżeli urządzenie zainstalowano obok innej chłodziarki lub zamrażarki, zachowaj
minimalny odstęp 2 cm, aby uniknąć kondensacji.
• Urządzenie musi być ustawione stabilnie i równo na podłodze. Aby wyrównać
nierówności podłogi, skorzystaj z dwu przednich nóżek śrubowych.
• Zewnętrzna powierzchnia urządzenia oraz akcesoria wewnątrz
powinny być czyszczone przy pomocy płynnego mydła
rozpuszczonego w wodzie. Wewnętrzną część urządzenia należy
czyścić wodorowęglanem (kwaśnym węglanem) sodu
rozpuszczonym w letniej wodzie. Po wysuszeniu należy ponownie
umieścić wewnątrz wszystkie akcesoria.

Zanim włączysz urządzenie
• Odczekaj 3 godziny zanim podłączysz urządzenie od pełnego
zasilania, aby upewnić się, czy działa ono właściwie.
• Po pierwszym uruchomieniu urządzenia możesz wyczuć pewien
zapach. Zapach zniknie gdy urządzenie zacznie się schładzać.
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CZĘŚĆ 2. RÓŻNE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI
Ustawianie termostatu

• Termostat automatycznie reguluje wewnętrzną temperaturę komory chłodziarki oraz
komory zamrażarki. Przekręcając pokrętło z pozycji MIN ”1" na pozycję MAX(“5”)
uzyskuje się niższą temperaturę. Pozycja „0” oznacza, że termostat jest zamknięty i
chłodzenie będzie niemożliwe.
• (1- 3) : Aby przez krótki czas przechowywać żywność w komorze zamrażarki, należy
ustawić pokrętło w pozycji pomiędzy minimum i średnim poziomem chłodzenia.
• ( 3- 4) :Aby przez długi czas przechowywać żywność w komorze zamrażarki, należy
ustawić pokrętło w pozycji „średni poziom chłodzenia”.
• Zwróć uwagę na to, że temperatura zewnętrzna, temperatura świeżo włożonej
żywności oraz częstotliwość otwierania drzwi wpływa na temperaturę w komorze
chłodziarki. Jeżeli trzeba, zmień ustawienie temperatury.
• To urzadzenie zostalo zaprojektowa-ne z mysla o uzytkowaniu w tempe-raturze
otoczenia od 16 do 38°C.
Tacka do lodu
• Wypełnij tackę wodą i umieść ją w komorze zamrażarki.
• Kiedy woda całkowicie zamieni się w lód, możesz odwrócić tackę jak pokazano
poniżej i wyjmij kostki lodu.
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CZĘŚĆ 3. ROZMIESZCZENIE ŻYWNOŚCI W CHŁODZIARKOZAMRAŻARCE
Komora chłodziarki
• Aby ograniczyć wilgotność i, wynikający z niej, wzrost oblodzenia, nigdy nie umieszczaj
w chłodziarce płynów w otwartych pojemnikach. Oblodzenie zwykle gromadzi się w
najchłodniejszych częściach parownika i, z czasem, stworzy konieczność częstszego
rozmrażania.
• Nigdy nie umieszczaj w chłodziarce ciepłych produktów żywnościowych. Należy
pozwolić, aby ciepłe produkty wystygły w temperaturze pokojowej, a następnie
umieścić je tak, aby zapewnić właściwy obieg powietrza w komorze chłodziarki.
• Nic nie powinno dotykać do tylnej ściany komory, jako że wtedy powstanie oblodzenie
• i opakowanie może przykleić się do ściany. Nie otwieraj drzwi zbyt często.
• Ułóż mięso i oczyszczoną rybę (owiniętą w papier pakujący lub folię plastykową),
które będziesz używać za 1-2 dni, w dolnej części komory chłodziarki (to jest poniżej
komory świeżości), ponieważ to jest najchłodniejszy obszar, który zapewni najlepsze
warunki chłodzenia.
• Warzywa i owoce możesz umieszczać w komorze świeżości bez pakowania.

Komora zamrażarki
• Korzystanie z zamrażarki polega na przechowywaniu głęboko zamrożonej lub
zamrożonej żywności przez długi czas oraz robieniu lodu.
• Aby zamrozić świeżą żywność, upewnij się, że maksymalnie duża powierzchnia
zamrażanych produktów styka się z powierzchnią chłodzącą.
• Nie umieszczaj świeżej żywności tuż obok żywności już zamrożonej, ponieważ
mogłaby ona spowodować tajanie zamrożonych produktów
• Zamrażając świeżą żywność (np. mięso, ryby lub mięso mielone), podziel je na
porcje, które będziesz kolejno zużywać.
• Po rozmrożeniu porcji, umieść ją ponownie w zamrażalniku i pamiętaj by spożyć ją w
możliwie krótkim czasie.
• Nigdy nie umieszczaj ciepłej żywności w zamrażalniku. Może ona spowodować psucie
się zamrożonych produktów.
• Przechowując zamrożoną żywność stosuj się do instrukcji umieszczonych na
opakowaniach zamrożonej żywności. Jeżeli nie podano żadnych informacji, produkty
żywnościowe nie powinny być przechowywane dłużej niż przez 3 miesiące od daty
zakupienia produktu.
• Kupując zamrożone produkty żywnościowe, upewnij się, że były zamrażane we
właściwej temperaturze, a opakowanie nie zostało naruszone.
• Zamrożone produkty powinny być przenoszone w odpowiednich pojemnikach tak,
aby zachować jakość żywności, i powinny być jak najszybciej ponownie umieszczone
na powierzchniach chłodzących w urządzeniu.
• Jeżeli opakowanie zamrożonej żywności wykazuj e ślady zawilgocenia lub
nienormalnego rozdęcia, przypuszczalnie żywność była wcześniej przechowywana
w nieodpowiedniej temperaturze i uległa zepsuciu.
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• Okres trwałości zamrożonych produktów żywnościowych zależy od temperatury
panującej w pomieszczeniu, ustawienia termostatu, częstości otwierania, rodzaju
żywności oraz czasu wymaganego na transport produktu ze sklepu do Twojego domu.
Zawsze stosuj się do instrukcji wydrukowanej na opakowaniu i nigdy nie przekraczaj
wskazanego tam maksymalnego terminu przechowywania produktów.

CZĘŚĆ 4. MYCIE I OBSŁUGA

• Zanim rozpoczniesz czyszczenie, odłącz urządzenie od zasilania
prądu.
• Nie myj urządzenia lejąc na nie wodę.

• Komora chłodziarki powinna być regularnie myta roztworem
wodorowęglanu (kwaśnego węglanu) sodu z letnią wodą.

• Czyść oddzielnie pojedyncze akcesoria z użyciem mydła i wody.
Nie czyść ich w pralce.

• Nie używaj produktów ściernych, detergentów lub mydła.
Po umyciu, spłucz urządzenie wodą i starannie wysusz.
Po zakończeniu mycia, ponownie podłącz urządzenie do
zasilania suchymi rękoma.

• Kondensor należy czyścić szczotką co najmniej dwa razy
w roku aby zapewnić dalszą oszczędność energii oraz
podnieść wydajność.
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Rozmrażanie
Komora chłodziarki

• Rozmrażanie prowadzone jest automatycznie w komorze chłodziarki podczas jej
działania; woda pochodząca z rozmrażania jest zbierana na tacy parownika i jest
automatycznie odparowywana.
• Taca parownika i otwór spustowy do odprowadzania wody pochodzącej z rozmrażania
powinny być regularnie czyszczone przepychaczem otworu spustowego aby zapobiec
zbieraniu się wody w dolnej części chłodziarki i zakłóceniach w jej obiegu.
• Moýna takýe wlaă ½ szklanki wody do otworu spustowego aby oczyúciă go od úrodka.
Komora zamrażarki
Szron zgromadzony w komorze zamrażarki powinien być regularnie usuwany. (korzystaj z
dołączonego plastykowego skrobaka). Komora zamrażarki powinna być czyszczona w
taki sam sposób jak komora chłodziarki, przy czym rozmrażanie komory powinno być
przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku.
W tym celu;
• Dzień przed operacją rozmrażania ustaw przełącznik termostatu w pozycji MAX “5”
aby całkowicie zamrozić produkty żywnościowe.
• Podczas rozmrażania, zamrożone produkty żywnościowe powinny być owinięte w
kilka warstw papieru i przechowywane w chłodnym miejscu. Nieunikniony wzrost
temperatury skróci ich termin przydatności do przechowywania. Pamiętaj aby zużyć
te produkty w stosunkowo krótkim czasie.
• Ustaw przełącznik termostatu na w pozycji „0” lub odłącz urządzenie od zasilania
prądu; pozostaw otwarte drzwi aż do zakończenia całego procesu rozmrażania.
• Aby przyśpieszyć proces rozmrażania, w komorze zamrażarki można umieścić jedną
lub więcej misek z ciepłą wodą.
• Starannie osusz wnętrze urządzenia i ustaw przełącznik termostatu w pozycji MAX.
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Wymiana żarówki świetlnej

W ymieniając oświetlenie w komorze chłodziarki;
1. Odłącz urządzenie od zasilania prądem.
2. W ciśnij zaczepy na brzegach górnej części pokrywy oświetlenia i usuń pokrywę
oświetlenia.
3. Wymień obecnie zainstalowaną żarówkę na nową żarówkę o mocy nie przekraczającej
15W.
4. Ponownie załóż pokrywę oświetlenia, odczekaj 5 minut i podłącz urządzenie do
zasilania.
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.

CZĘŚĆ 5. TRANSPORT I ZMIANA MIEJSCA INSTALACJI
Transport i zmiana miejsca instalacji
• Oryginalne opakowania i opakowania z pianki poliestrowej (PS) mogą być ukryte jeśli trzeba.
• Podczas transportu urządzenie powinno być związane szerokim pasem albo mocnym
sznurkiem. Należy stosować się zasad zamieszczonych na pudłach kartonowych.
• Przed transportowaniem lub zmianą
miej sca instalacj i wszystkie elementy
ruchome (np. półki, poj emniki na lód
powinny być wyjęte lub przymocowane
pasami tak aby uniknąć powstawania
wstrząsów.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

(w niektórych modelach)

In case you need to change door-opening direction, please consult the domestic after
sales service.
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CZĘŚĆ 6. ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS
POSPRZEDAŻOWY
Jeżeli Twoja chłodziarka nie działa tak jak należy, może to być spowodowane drobnym
problemem. Dlatego sprawdź następujące punkty zanim zadzwonisz po elektryka aby
oszczędzić czas i pieniądze.
Co robić jeśli chłodziarka nie działa;
Sprawdź :
• Brak napięcia,
• Główny przełącznik prądu w Twoim domu jest odłączony,
• Termostat jest ustawiony w pozycji “ • ”,
• Gniazdko jest niewystarczające. Aby to sprawdzić, podłącz do tego samego gniazdka
inne znane Ci urządzenie, które na pewno działa.
Co robić jeśli chłodziarka działa słabo;
Sprawdź, czy:
• Nie przeładowałeś napięcia
• Drzwi są idealnie zamknięte
• Na kondensatorze nie ma kurzu
• Wzdłuż ściany tylnej i ścian bocznych pozostawiono wystarczająco dużo miejsca.
Jeżeli słyszysz hałas;
Gaz chłodzący, który opływa chłodziarkę może wywoływać delikatne dźwięki (odgłos
bąbelków) nawet kiwdy kompresor nie pracuje. Nie należy się tym martwić, ponieważ jest
to całkowicie normalne. Jeżeli dźwięk jest inny, sprawdź czy:
• Urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane
• Nic nie dotyka do tylnej ściany
• urządzenia wibrują.
Jeżeli w dolnej części chłodziarki jest woda;
Sprawdź, czy;
Otwór spustowy do odprowadzania wody pochodzącej z rozmrażania nie jest zapchany
(Użyj przepychacza aby oczyścić otwór spustowy).
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. W yróżniamy następujące klasy:

Temperatura otoczenia
+16 °C do +43 °C
Klasa T
Klasa ST +16 °C do +38 °C
+16 °C do +32 °C
Klasa N
Klasa SN +10 °C do +32 °C
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Zalecenia
• Po to, aby zwiększyć przestrzeń oraz poprawić wygląd, “część chłodząca tego urządzenia
jest umieszczona wewnątrz tylnej ściany komory chłodziarki. Kiedy urządzenie działa,
ta ściana jest pokryta szronem i kroplami wody, w zależności od tego, czy kompresor
pracuje, czy nie. Nie należy się tym martwić. To jest całkiem normalne. Urządzenie
trzeba rozmrażać tylko wtedy, gdy na ścianie zgromadzi się nadmiernie gruba warstwa
szronu.
• Urządzenie nie jest używane przez długi czas (np. podczas letnich wakacji). Rozmroź
i wymyj chłodziarkę, pozostawiając drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się
zagrzybienia lub nieprzyjemnego zapachu.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz je od głównego gniazdka (na czas mycia
oraz wtedy, gdy drzwi pozostają otwarte)

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
• Urządzenie należy umieścić w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w
miejscu nienasłonecznionym, z dala od źródeł ciepła (kaloryfera, kuchenki gazowej
itp.). W przeciwnym razie należy użyć płyty izolacyjnej.
• Ciepłą żywność oraz napoje należy pozostawić do schłodzenia przed włożeniem ich
do urządzenia.
• Napoje i płyny oraz żywność w postaci półpłynnej należy przykryć przed umieszczeniem
ich w urządzeniu. W przeciwnym razie wzrośnie poziom wilgotności w urządzeniu. To
z kolei wydłuży czas pracy urządzenia. Przykrycie napojów i płynów pozwala zachować
na dłużej ich zapach i smak.
• Umieszczając żywność i napoje w urządzeniu, należy otwierać drzwi urządzenia na
możliwie najkrótszy czas.
• Należy pamiętać o zamykaniu komór o różnych temperaturach w urządzeniu (pojemnik
na owoce i warzywa, komora chłodząca itp.).
• Uszczelka w drzwiach urządzenia powinna być czysta i elastyczna. Zużyte uszczelki
należy wymienić.
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CZĘŚĆ 7. CZĘŚCI I KOMORY URZĄDZENIA
1
2

10

A
9
B

3

8

4
5

7

6
Prezentacja niniejsza służy wyłącznie jako informacja o częściach tego urządzenia.
Części mogą się różnić zależnie od modelu urządzenia.
A) KOMORA ZAMRAŻARKI
B) KOMORA CHŁODZIARKI
1) TACKA DO LODU
2) PÓŁKA ZAMRAŻARKI
3) PÓŁKA LODÓWKI
4) POKRYWA KOMORY ŚWIEŻOŚCI
5) KOMORA ŚWIEŻOŚCI

6) NÓŻKI ŚRUBOWE
7) PÓŁKA NA BUTELKI
8) PÓŁKA NA MASŁO i SER
9) WISZĄCY POJEMNIK NA JAJKA
10) SKRZYNKA TERMOSTATU
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ČASŤ 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
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• 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.
• 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.
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Staré a nefunkční chladničky
• Má-li vaše stará chladnička zámek, odstraňte ho před likvidací nebo´t děti se do něj
mohou zachytit a může dojít k nehodě.
•
Staré chladničky a mrazničky obsahují izolační materiál a chladivo s CFC.
Proto dejte pozor, abyste při likvidaci starých chladniček nepoškodili životní
prostředí a dodrželi lokální směrnice.
Ohledně likvidace WEEE, opětovného použití, recyklace a regenerace se
obraťte na místní orgány.
Poznámky:
• Před instalací a použitím vašeho spotřebiče si pečlivě přečtěte návod s pokyny.
Nezodpovídáme za škody způsobené špatným použitím.
• Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu k použití a tento návod uchovejte
na bezpečném místě, abyste mohli vyřešit problémy, k nimž může dojít v budoucnosti.
• Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech a lze ho použít pouze doma a
pro specifikované účely. Nehodí se pro komerční či hromadné použití. Na takové použití
nebude uplatněna záruka a naše společnost neponese odpovědnost za případné ztráty.
• Tento spotřebič je vyrobený k použití v domácnostech a musí být použit pouze pro
chlazení/skladování potravin. Není vhodné pro komerční nebo společné používání a/
nebo pro skladování látek s výjimkou potravin. Naše společnost neodpovídá za ztráty k
nimž dojde v opačném případě.

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

• Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými osobami,
nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály, ani jim nedovolte, aby
se zavěšovaly na dveře.
• Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku mokrýma rukama, mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem!
• Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo plechovky. Láhve
nebo plechovky mohou explodovat.
• Z důvodu zajištění své bezpečnosti nevkládejte do chladničky hořlavé
nebo výbušné materiály. Alkoholické nápoje vkládejte do chladničky
vertikálně a to tak, že lahve pevně utáhněte.
• Při vybírání ledu z mrazničky se ho nedotkněte, neboť může způsobit
omrzliny a/nebo řezné rány.
• Nedotýkejte se zmraženého zboží mokrýma rukama. Zmrzlinu a ledové
kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete z mrazničky!
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• Znovu nezmrazujte zboží, které se rozpustilo. To může způsobit zdravotní
problémy, např. otravu jídlem.
• Kryt ani horní část chladničky nezakrývejte pokrývkou. To ovlivní výkon vaší
chladničky.
• Upevněte příslušenství v chladničce během přepravy tak, aby se předešlo
poškození příslušenství.

Instalace a obsluha vaší chladničky
Než začnete chladničku používat, musíte věnovat pozornost následujícím bodům:
• Provozní napětí vaší chladničky je 220-240 V při 50Hz.
• Napájecí kabel vaší chladničky má uzemněnou zásuvku. Tato zásuvka musí být
uzemněna v uzemněné zástrčce, která má pojistku minimálně 16 ampérů. Nemáte-li
zástrčku, která to splňuje, nechte ji vytvořit kvalifikovaným elektrikářem.
• Neneseme zodpovědnost za škodu, k níž může dojít z důvodu neuzemněného použití.
• Chladničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu světlu.
• Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby, plynové trouby
nebo hořáků a musí být minimálně 5 cm od elektrické trouby.
• Vaše chladnička nesmí být používána venku nebo ponechána na dešti.
• Když je vaše chladnička umístěna blízko mrazáku, musí být mezi nimi
vzdálenost minimálně 2 cm, aby se předešlo vzniku vlhkosti na vnějším
povrchu.
• Na chladničku neumisťujte nic a umístěte ji na vhodné místo tak, aby
nad horní částí zůstalo minimálně 15 cm.
• Nastavitelné přední nožky je nutno nastavit do vhodné výšky, aby mraznička mohla
fungovat stabilně a správně. Nožičky můžete nastavit otáčením ve směru hodinových
ručiček (nebo opačným směrem). To musí být provedeno před vložením potravin do
chladničky.
• Než začnete mrazničku používat, otřete všechny vnitřní povrchy a zásuvky hadříkem
ponořeným do teplé vody s lžičkou jedlé sody a potom opláchněte čistou vodou a
osušte. Po očištění vraťte zpět všechny díly.
• Nainstalujte plastovou rozpěrku (část s černými lopatkami vzadu)
otočením o 90° jak je zobrazeno na obrázku, abyste předešli dotýkání
kondenzátoru stěny.
• Chladničku je třeba umístit tak, aby volný prostor nepřekračoval 75
mm.

Než začnete chladničku používat
• Při prvním spuštění nebo po přepravě nechte mrazničku stát 3 hodiny,
ještě než ji zapojíte. Jinak by mohlo dojít k poškození kompresoru.
• Vaše chladnička může při prvním spuštění zapáchat; zápach zmizí
jakmile se spustí chlazení.
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ČASŤ 2 RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI
Displej a ovládací panel

Teplotu v chladničce a mrazničce automaticky reguluje termostat. Chcete-li teplotu změnit,
otočte kolečkem z pozice 1 do pozice 5 (5 je nejchladnější).
Důležitá poznámka: Termostat nenastavujte pod pozici 1, neboť v takovém případě váš
spotřebič přestane fungovat.
• U krátkodobého uskladnění potravin v mrazničce můžete nastavit kolečko na pozici 1-3.
• V případě dlouhodobého uskladnění potravin v mrazničce můžete nastavit kolečko na
pozici 3-4.
Upozorňujeme, že; okolní teplota, teplota čerstvě skladovaných potravin a to, jak často
se otevírají dveře, ovlivňuje teplotu uvnitř chladničky. Je-li třeba, změňte nastavení teploty.

Varování při nastavení teploty
• Okolní teplota, teplota čerstvě skladovaných potravin a časté otvírání dveří ovlivňuje
teplotu v prostoru chladničky. V případě potřeby změňte nastavení teploty.
• Nedoporučuje se, abyste chladničku používali v prostředí, kde je teplota nižší než 10°C .
• Při nastavení termostatu je třeba vzít v úvahu jak často se dveře mrazničky otevírají a
zavírají, kolik jídla se v mrazničce skladuje a prostředí, v kterém je spotřebič umístěn.
• Doporučujeme, aby první spuštění chladničky-mrazničky nebylo přerušováno po dobu
24 hodin a zajistilo se tak, že je důkladně vychlazená. Po tuto dobu neotevírejte dveře
chladničky-mrazničky ani do ní nevkládejte potraviny.
• Vaše chladnička-mraznička má vestavěnou funkci 5 minutové prodlevy, která brání poškození kompresoru. Když se chladnička-mraznička zapojí do sítě, její provoz se spustí
po 5 minutách.
• Vaše chladnička je navržena tak, aby pracovala v intervalech uvedených ve standardech, v souladu s třídou uvedenou na informačním štítku. Nedoporučuje se, abyste
chladničku spouštěli v prostředí mimo uvedené teplotní intervaly, a neovlivnili tak účinnost chlazení.
Klimatska klasa Temperatura ambijenta °C
• Tento spotřebič je navržen k použití
T
Između 16 i 43 (°C)
při okolní teplotě v rozmezí 16°C 38°C.
ST
Između 16 i 38 (°C)
N

Između 16 i 32 (°C)

SN

Između 10 i 32 (°C)
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Příslušenství
Zásobník na led
• Naplňte přihrádku na led vodou a vložte ji do prostoru mrazničky.
• Poté, co se voda zcela změní na led, můžete kostku ledu vyjmout z přihrádky podle
následujícího obrázku.

Vizuální a textové popisy na části s příslušenstvím se mohou lišit podle modelu
vašeho spotřebiče.
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ČASŤ 3 POKYNY KE SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Chladnička

• Abyste snížili tvorbu námrazy, nikdy do chladničky nedávejte neuzavřené nádoby s
tekutinami.
• Teplé nebo horké potraviny nechte před uložením vychladnout. Pomůže to snížit
spotřebu energie.
• Abyste předešli hromadění námrazy, ujistěte se, že se zadní stěny nic nedotýká
• Nejchladnější část chladničky je spodní část. Doporučujeme, abyste tuto část používali
ke skladování potravin, které rychle podléhají zkáze, např. ryb, hotových pokrmů,
pečených moučníků nebo mléčných produktů. Nejteplejší část je horní část dveří. Tu
doporučujeme ke skladování másla nebo sýra.

Mraznička
• Mrazničku používejte k dlouhodobému skladování zmrazených potravin a výrobě kostek
ledu.
• Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, ujistěte se, že co největší část potraviny, která má
být mražená, je v kontaktu s chladícím povrchem.
• Čerstvé potraviny nedávejte do blízkosti zmrazených potravin, mohly by se rozmrazit.
• Čerstvé potraviny (tj. maso, ryby a mleté maso) rozdělte před mrazením na porce.
• Jakmile bude potravina zmražená, vložte potraviny do mrazničky a nezapomeňte je brzy
spotřebovat.
• Do mrazničky nikdy nevkládejte teplé potraviny.
• Vždy dodržujte pokyny na obalech mražených potravin, pokud žádné informace uvedeny
nejsou, neskladujte potraviny déle než 3 měsíce od data zakoupení.
• Když kupujete mražené potraviny, ověřte, zda byly zmrazeny na vhodnou teplotu a že
je obal nedotčený.
• Zmražené potraviny musí být přepravovány ve vhodných nádobách, aby se zachovala
kvalita potravin a co nejdřív to bude možné, musí být vráceny do mrazničky.
• Vykazuje-li obal známky vlhkosti nebo přílišného nabobtnání, je pravděpodobné, že byl
skladován při nevhodné teplotě a jeho obsah byl poškozen.
• Délka uskladnění mražených potravin závisí na pokojové teplotě, nastavení termostatu,
jak často se dvířka otevírají, jaký typ potravin to je a jaká je doba nutná pro přepravu
výrobku z obchodu k vám domů. Vždy postupujte dle pokynů na obalu a nikdy
nepřekračujte maximální životnost.
Pokud se rozhodnete dveře mrazničky znovu otevřít poté, co jste je zavřeli, může to být
těžké. To je normální a jakmile se tlaky v mrazničce vyrovnají, bude otevření dveří znovu
snadné.
Důležitá poznámka:
• Zmrazené potraviny lze po rozmrazení vařit stejně jako čerstvé potraviny. Nedojde-li k
jejich uvaření pro rozmrazení, nesmí být NIKDY znovu zmrazeny.
• Chuť některých druhů koření ve vařených pokrmech (anýz, bazalka, petrželka, vinný
ocet, zázvor, česnek, hořčice, tymián, pepř, majoránka, atd.) se mění a při dlouhodobém
skladování zesílí. Proto musí být do jídla, které chcete zmrazit, přidáno pouze malé
množství koření, nebo jídlo okořeňte až poté, co ho rozmrazíte.
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• Délka skladování závisí na použitém oleji. Vhodné oleje jsou margarín, telecí lůj, olivový
olej, máslo a nevhodný je arašídový olej a vepřové sádlo.
• Potraviny v kapalné formě musí být zmrazeny v plastových nádobách, jiné potraviny
musí být zmrazené v plastových fóliích nebo sáčcích.

ČASŤ 4 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Než začnete chladničku čistit, zkontrolujte, zda je odpojená.

• Chladničku nečistěte tekoucí vodou.

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

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

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

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

Ujistěte se, zda je vaše chladnička během čištění odpojená.
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Rozmrazování
Chladnička:

• K odmrazování dochází během provozu chladničky automaticky, voda se hromadí ve
výparníku a automaticky se odpařuje.
• Odpařovací zásobník a otvor pro odtékání vody musí být pravidelně čištěny, aby se
předešlo hromadění neodtékající vody ve spodní části chladničky.
Mraznička:
Námraza, která se hromadí v mrazničce, se musí odstraňovat pravidelně. (Použijte
přibalenou plastovou škrabku.) Mrazničku je třeba vyčistit stejně jako chladničku, minimálně
dvakrát ročně.
Při čištění:
• Den před odrazováním nastavte termostat do pozice “5” a potraviny důkladně zmrazte.
• Během odmrazování musí být zmražené potraviny zabalené do několika vrstev papíru
a uchovány na chladném místě. Nežádoucí zvýšení teploty zkrátí jejich životnost.
Nezapomeňte používat tyto potraviny v rámci relativně krátkého časového období.
• Kolečko termostatu nastavte do pozice "•" nebo spotřebič odpojte; dveře nechte
otevřené, dokud nedojde k úplnému odmrazení.
• Pro urychlení postupu rozmrazování můžete do prostoru mrazničky vložit jednu či více
nádob s teplou vodou.
• Pečlivě vysušte vnitřní část spotřebiče a nastavte termostat do pozice MAX.

Promjena žarulje
Výměna žárovky
Výměna žárovky v chladničce a
mrazničce;
1. Odpojte chladničku.
2. Kryt sejměte pomocí šroubováku.
3. Vyměňte žárovku, max. 15W.
4. Nasaďte kryt.
5. Počkejte 5 minut před opětovným zapojením a termostat vraťte do původní pozice.
Výměna kontrolky LED
Má-li vaše chladnička kontrolku LED, kontaktujte help desk, neboť její výměnu musí provést
pouze autorizovaní zaměstnanci.
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ČASŤ 5 DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ
• Pro přemístění je třeba uchovat původní balení a pěnu (volitelné).
• Chladničku musíte upevnit v obalu, pomocí pásů nebo silných kabelů a postupovat dle
pokynů pro přepravu, které jsou na obalu.
• Vyjměte pohyblivé části (poličky, příslušenství,
přihrádky na zeleninu, atd.) nebo je připevněte
do chladničky pomocí pásů, aby během
přemisťování a přepravy nedošlo k nárazům.
Chladničku převážejte kolmo.

Přemístění dveří
• Jsou-li madla vaší chladničky instalovaná z přední části dveří, nelze změnit směr
otevírání dveří chladničky.
• Směr otevírání dveří lze změnit u modelů bez madel.
• Má-li být směr otevírání vaší mrazničky změněn, musíte kontaktovat nejbližší
autorizované servisní centrum a požádat o provedení změny otevírání.

ČASŤ 6 NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS
Pokud vaše chladnička-mraznička nefunguje tak, jak očekáváte, řešení může být jednoduché.
Pokud vaše chladnička nefunguje:
Zkontrolujte, zda;
• Je odpojená od napájení.
• Nastavení termostatu je v poloze “•”,
Nejsou-li různé prostory chladničky dostatečně studené, zkontrolujte, zda:
• Spotřebič jste nepřetížili,
• Dveře jsou dokonale zavřené,
• Na kondenzátoru není prach,
• Vzadu a po stranách je dostatek místa.
Vaše chladnička-mraznička je příliš hlučná.
Chladicí plyn, který cirkuluje v chladicím okruhu, může vydávat slabý hluk (bublavý zvuk),
i když kompresor není v provozu. Nemusíte mít obavy, je to zcela normální. Pokud se tyto
zvuky liší, zkontrolujte, zda;
Spotřebič je správně vyrovnaný
• Nic se spotřebiče nedotýká zezadu.
Je-li ve spodní části chladničky voda;
Zkontrolujte, zda;
Odtok na rozmrazenou vodu není ucpaný (k vyčištění použijte zátku).
Doporučení
• V případech výpadku napájení spotřebič odpojte. Tím předejdete poškození kompresoru.
Po obnovení napájení zapojte spotřebič zhruba po 5-10 minutách. Tím se předejde
poškození komponentů.
CZ -25-

• Chladící jednotka vaší chladničky je skrytá v zadní stěně. Tak se mohou na zadní stěně
vaší chladničky vytvořit kapky vody nebo námrazy, a to z z důvodu činnosti kompresoru
ve specifikovaných intervalech. To je normální. Není-li námraza nadměrná, není nutné
provádět odmrazování.
• Pokud nebudete chladničku používat delší dobu (např. během dovolené), přepněte
termostat do pozice "•". Po rozmrazení chladničku vyčistěte a nechte dveře otevřené,
abyste tak zabránili hromadění vlhkosti a zápachu.
• Pokud problém přetrvává i poté, co jste postupovali pode výše uvedených pokynů,
obraťte se na autorizovaný servis.

Tipy Pro Úsporu Energie
1- Spotřebič nainstalujte do chladné, dobře větrané místnosti, ale ne na přímé sluneční
světlo ani do blízkosti zdroje tepla (radiátor, sporák, atd.). Jinak použijte izolační
desku.
2- Horké potraviny a nápoje nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
3- Při rozmrazování vložte potraviny do chladničky. Nízká teplota zmrazených potravin
pomůže zchladit prostor chladničky. Ušetříte tak energii. Je-li zmrazené jídlo
rozmrazováno venku, je to plýtvání energií.
4- Nápoje musí být při vložení zakryté. V opačném případě se zvýší vlhkost ve spotřebiči.
A vše bude trvat déle. Zakrytí nápojů rovněž pomáhá zachovat chuť a vůni.
5- Při vložení potravin a nápojů otevřete dveře spotřebiče na co nejkratší dobu.
6- Kryty různých části ve spotřebiči ponechte uzavřené (crisper, chiller, atd.).
7- Těsnění dveří musí být čisté a tvárné. Při opotřebení je vyměňte.
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ČASŤ 7 ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1
2

10

A
9
B

3

8

4
5

7

6
Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče. Části se mohou lišit v
závislosti na modelu.
A) Mraznička

5) Crisper

B) Chladnička

6) Nastavitelná nožička

1) Zásobník na led*

7) Police na lahve

2) Polička v mrazničce
3) Skleněné poličky v chladničce
4) Kryt crisperu

8) Poličky ve dvířkách
9) Držák na vejce
10) Termostat
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