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Lodówka s zamra�ark� PL

Dzi�kujemy za zaufanie, jakim nas Pa�stwo obdarzyli kupuj�c nasz aparat.
Jeste�my przekonani, �e Pa�stwo nie po�ałuj� swego wyboru.

Urz�dzenie przeznaczone jest wył�cznie do
u�ytku w gospodarstwie domowym.

Lodówka z zamra�ark� przeznaczona jest do
u�ytku w gospodarstwie domowym.
Doln� cz��� stanowi lodówka, w której
przechowujemy �wie�� �ywno�� w temperaturze
ponad 0°C.

Górn� cz��� stanowi zamra�arka, przeznaczona
do zamra�ania �wie�ej �ywno�ci i do
długoterminowego przechowywania zamro�onej
�ywno�ci (do roku - zale�nie od rodzaju artykułów
�ywno�ciowych). Pomiesczenie oznaczono
czterema gwiazdkami.
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 Przed pierwszym uruchomieniem
• Poniewa� transport mo�e ujemnie wpłyn�� na

system chłodniczy, aparat powinien przed
podł�czeniem do sieci elektrycznej sta�
nieczynnie około 2 godzin. W ten sposób
zmniejszymy mo�liwo�� wadliwego działania
aparatu.

• Aparat nale�y staranie oczy�ci�, zwłaszcza
wewn�trz (zob. rozdział Konserwacja i
czyszczenie).

• Nast�pnie sprawdzamy czy cz��ci stanowi�ce
wyposa�enie aparatu s� prawidłowo wstawione,
a je�eli tak nie jest, wstawiamy cz��ci wg
rozdziału Opis aparatu.

Instrukcja dla u�ytkowników
Instrukcja przeznaczona jest dla u�ytkowników
lodówek. Zawiera ona opis aparatu oraz
wskazówki prawidłowego i bezpiecznego
posługiwania si� aparatem. Dostosowana jest do
ró�nych modeli aparatu, a wi�c mog� Pa�stwo
znale� opis funkcji i wyposa�enia, którego nie
b�dzie w nabytym aparacie.

W trosce o ochron� �rodowiska
• Opakowanie naszych urz�dze� wykonane jest z

materiałów przyjaznych �rodowisku. Mo�na je
bez obawy o zanieczyszczanie �rodowiska

podda� przeróbce (recykling), składowa� na
wysypiskach lub zniszczy�. W tym celu materiał
opakowania jest specjalnie oznaczony.

• Równie� nasze instrukcje drukowane s� na
recyklowanym papierze, bielonym bez u�ycia
chloru.

• Urz�dzenie, z którego nie b�dziecie Pa�stwo ju�
korzysta� nale�y przekaza� osobie
wyspecjalizowanej w zbieraniu bezu�ytecznych
urz�dze� gospodarstwa domowego. W ten
sposób zadbacie Pa�stwo o bezpiecze�stwo
swojego �rodowiska.(patrz rozdział Usuni�cie
starego urz�dzenia).

Oszcz�dzanie energii elektrycznej
• Nie nale�y otwiera� drzwi lodówki cz��ciej ni�

jest to konieczne, zwłaszcza przy ciepłej lub
wilgotnej pogodzie. Drzwi lodówki nie powinny
by� te� zbyt długo otwarte.

• Co pewien czas sprawdzamy czy aparat ma
zapewnione dostateczne chłodzenie
(wystarczaj�cy dost�p powietrza z tyłu za
aparatem).

• Je�eli tylko pozwalaj� na to okoliczno�ci,
przestawiamy gałk� termostatu z poło�enia
wy�szego na ni�sze.



Instrukcja dla u�ytkowników 13

• Przed wło�eniem �ywno�ci do aparatu
ochładzamy j� do temperatury pokojowej.

• Warstwa szronu i lodu zwi�ksza zu�ycie energii
elektrycznej. Usuwamy j� regularnie, je�eli
osi�gnie grubo�� 3 do 5 mm.

• Uszkodzona lub 	le dopasowana uszczelka
powoduje zwi�kszone zu�ycie energii

elektrycznej, dlatego nnale�y zadba� o jej
wymian� w odpowiednim czasie.

• Parownik na tylnej �cianie musi by� czysty, bez
kurzu i osadów pochodz�cych np. z dymu.

• Je�li u�ytkownik nie b�dzie przestrzegał
wskazówek zawartych w Rozdziałach
„Ustawienie” i „Oszcz�dno�� energii” zu�ycie
energii elektrycznej b�dzie wi�ksze.

 Ostrze�enie!
• Dzieci w wieku o�miu lat oraz starsze, a tak�e

osoby o obni�onych mo�liwo�ciach fizycznych,
ruchowych lub psychicznych czy te� osoby,
którym brakuje do�wiadczenia lub wiedzy, mog�
u�ytkowa� niniejsze urz�dzenie pod odpowiedni�
opiek� lub te� je�eli wcze�niej zostały
odpowiednio pouczone o bezpiecznym
u�ytkowaniu urz�dzenia oraz rozumiej�
zagro�enia, które mog� wynikn�� na skutek
nieprawidłowego u�ytkowania tego urz�dzenia.
Dzieci nie powinny bawi� si� urz�dzeniem.
Dzieci mog� czy�ci� urz�dzenie lub wykonywa�
prace zwi�zane z jego konserwacj� jedynie
pozostaj�c pod odpowiednim nadzorem.

• Je�eli w domu jest bezu�yteczna lodówka z
zamra�alnikiem zamykaj�ca si� na zatrzask,
którego od wewn�trz nie mo�na otworzy�, taki
zamek nale�y unieszkodliwi�, aby uchroni� dzieci
przed ewentualnym uduszeniem si� w lodówce.

• Aparat nale�y prawidłowo podł�czy� do ródła
pr�du (zob. rozdział Podł�czenie do energii
elektrycznej).

• Kiedy aparat działa, nie dotykamy mokr� r�k�
powierzchni chłodz�cych, aby unikn��
przymarzni�cia skóry.

• Nie zamra�amy butelkowanych, zwłaszcza
musuj�cych napojów, takich jak woda mineralna,
musuj�ce wino, coca-cola itd., poniewa� płyn
zamarzaj�c zwi�ksza sw� obj�to�� i butelka
mo�e p�kn��.

• Nigdy nie jemy zamro�onej �ywno�ci (chleb,
owoce, jarzyny), poniewa� mo�emy "oparzy� si�"
lodem.

• Je�eli zapach lub kolor jakiegokolwiek produktu
wydaje si� podejrzany, tak� �ywno�� wyrzucamy,
poniewa� mo�e okaza� si� niebezpieczna dla
zdrowia.

• Przed odmra�aniem, wymian� �arówki lub
napraw� aparat nale�y koniecznie wył�czy� z
gniazdka (pami�tajmy, �e aparat naprawia
wył�cznie fachowiec).

• Urz�dzenia nie nale�y rozmra�a� przy pomocy
elektrycznych urz�dze� jak np. suszarka do
włosów i nie nale�y usuwa� kawałków lodu przy
pomocy ostrych narz�dzi.

• W trosce o zdrowe �rodowisko naturalne nale�y
uwa�a�, by nie uszkodzi� tylnej strony

• urz�dzenia (skraplacza lub rurek np. przy
transporcie niepotrzebnego ju� urz�dzenia) lub

elementów systemu chłodz�cego we wn�trzu
urz�dzenia.

• Urz�dzenie zawiera �rodek chłodz�cy i olej
dlatego te� uszkodzony sprz�t nale�y
zabezpieczy� stosuj�c si� do zalece� słu��cych
ochronie �rodowiska (patrz Nasza troska o
�rodowisko).

• W obwód obudowy zamra�arki wbudowany jest
grzejnik, który nie pozwala na przymarzni�cie
uszczelek drzwiowych do obudowy zamra�arki.

• Je�li kabel przył�czeniowy jest uszkodzony
powinien go wymieni� producent lub pracownik
serwisu albo upowa�niony fachowiec, w
przeciwnym wypadku grozi niebezpiecze�stwo.

• Tabliczka z danymi znajduje si� we wn�trzu lub
na tylnej �cianie aparatu.

• Ostrze�enie! Szczeliny
wentylacyjne na
urz�dzeniu b�d	
elemencie do zabudowy
powinny by� zawsze
czyste i dro�ne.

• Ostrze�enie!
Rozmra�aj�c, nie
nale�y stosowa�
mechanicznych
akcesoriów lub innych
metod, za wyj�tkiem
zalecanych przez
producenta.

• Ostrze�enie! Podczas
monta�u, czyszczenia i
usuwania urz�dzenia



Instrukcja dla u�ytkowników14

nale�y uwa�a�, aby nie
uszkodzi� izolacji b�d	
elementów systemu
chłodzenia. Dzi�ki temu
zapobiega si� równie�
zanieczyszczeniu
�rodowiska.

• Ostrze�enie! Nie
nale�y stosowa�
urz�dze� elektrycznych
wewn�trz urz�dzenia,
za wyj�tkiem
zalecanych przez
producenta chłodziarko-
zamra�arki.

Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, �e tego produktu nie wolno
traktowa� tak, jak innych odpadów

domowych. Nale�y odda� go do wła�ciwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmuj�cego si� złomowanym sprz�tem

elektrycznym i elektronicznym. Wła�ciwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na �rodowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyska� szczegółowe dane
dotycz�ce mo�liwo�ci recyklingu niniejszego
urz�dzenia, nale�y skontaktowa� si� z
lokalnym urz�dem miasta, słu�bami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.

Okres przechowywania �ywno�ci w czasie
przerwy w dostawie pr�du
W przypadku awarii lub przerwy w dostawie pr�du
staramy si� nie otwiera� zamra�arki, chyba �e
przerwa trwa ponad 6 godzin. W takim wypadku
musimy zu�y� zamro�on� �ywno�� lub postara�
si� o inny sposób chłodzenia (np. o aparat
zast�pczy).

Zabezpieczenie zu�ytego urz�dzenia
• Zu�yte urz�dzenie nale�y wykluczy� z

eksploatacji. Zamek lub zasuwk� nale�y
zabezpieczy� tak by unikn�� przypadkowego
zamkni�cia si� w �rodku np. bawi�cych si�
urz�dzeniem dzieci.
System chłodz�cy i zamra�aj�cy urz�dzenia
zawieraj� �rodek chłodz�cy i zwi�zki izolacyjne,
które wymagaj� specjalnego traktowania przy ich
zniszczeniu. Dlatego likwidacj� urz�dzenia
nale�y powierzy� jednostkom specjalnie do tego
celu powołanym. Z powodu bezpiecze�stwa
�rodowiska naturalnego nale�y uwa�a� by nie
uszkodzi� rurek z tylnej strony urz�dzenia.

Ustawienie i podł�czenie
Wybór pomieszczenia

Aparat stawiamy w suchym i systematyczne
wietrzonym pomieszczeniu. Dozwolona
temperatura otoczenia niezb�dna do prawidłowego
funkcjonowania aparatu uwarunkowana jest przez
typ (klas�) aparatu, o czym informuje tabliczka
znamionowa aparatu. Aparat nie powinien sta� w
pobli�u ródeł ciepła, np. kuchenki elektrycznej,
kaloryfera, grzejnika na wod� itd., nie powinno te�
na niego �wieci� sło�ce. Urz�dzenie musi by� tak
ustawione by odległo�� od kuchenki gazowej lub
elektrycznej wynosiła przynajmniej 3 cm lub 30 cm
od grzejnika olejowego lub kuchenki na paliwo
stałe. Przy mniejszych odległo�ciach nale�y u�y�
płyt izolacyjnych. Z tyłu urz�dzenia odległo�� od
�ciany musi wynosi� ok. 200 cm² a mi�dzy
elementem umieszczonym powy�ej urz�dzenia
musi by� zachowany odst�p przynajmniej 5 cm tak
by zapewni� odpowiednie chłodzenie parownika.

Klasa Temperatura otoczenia
(SN) subnormalna od +10°C do +32°C
(N) normalna od +16°C do +32°C
(ST) subtropikalna od +16°C do +38°C
(T) tropikalna od +16°C do +43°C

Ustawienie aparatu
• Aparat musi sta� na twardym podło�u równo i

stabilnie. Z przedniej strony aparatu znajduj� si�
dwie nó�ki do nastawiania, którymi regulujemy
poziom aparatu.
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• Aparat, który posiada wbudowan� siatk� do
wietrzenia, mo�na dosun�� do s ciany. Siatka
umo�liwia kr��enie powietrza koniecznego do
chłodzenia tylnej �ciany lodówki.

Podł�czenie do sieci elektrycznej
Aparat podł�czamy do sieci elektrycznej za
pomoc� kabla. Gniazdko w �cianie musi by�
uziemione (przeł�cznik z bezpiecznikiem).
Przepisowe napi�cie znamionowe oraz
cz�stotliwo�� podane s� na tabliczce z danymi.
Podł�czenie do sieci elektrycznej i uziemienie
aparatu nale�y wykona� wg obowi�zuj�cych norm i
przepisów. Aparat wytrzymuje chwilowe zmiany
napi�ciowe, ale nie wi�cej jak -6 do +6 %.

Opis aparatu

Lodówka (A)
W lodówce przechowujemy �wie�� �ywno�� przez
kilka dni.

Zamra�arka (B)
W zamra�arce zamra�amy �wie�� �ywno�� i
przechowujemy ju� zamro�one artykuły
�ywno�ciowe.

Półka (1)
(Ilo�� zale�y od rodzaju modelu)

Półk� mo�emy dowolnie umieszcza� wsuwaj�c j�
w prowadnice we wn�trzu aparatu. Jest
zabezpieczona przed wypadni�ciem. Chc�c j�
wyj�� z aparatu wystarczy tylko lekko unie�� jej
tyln� cz��� i półk� wysun��.
Szklane półki (posiadaj� je tylko niektóre modele)
s� zabezpieczone plastykowymi ogranicznikami
przed przypadkowym wyci�gni�ciem. Chc�c
wyciagn�� półk�, ograniczniki nale�y przestawi� do
przodu. Ograniczniki mo�na zupełnie usun��, ale
radzimy zachowa� je, bo s� one niezb�dne
podczas ewentualnego transportu.
L'atwo psuj�c� si� �ywno�� trzymamy w tyle półki,
gdzie jest najchłodniej.

Otwór do odpływu stopionej wody (2)
Pod płyt� chłodnicz�, która chłodzi wn�trze lodówki
(zamontowana jest na tylnej �cianie) znajduje si�
rowek i otwór, do którego spływa stopiona woda.
Rowek i otwór nie mog� by� zatkane (np.
resztkami jedzenia), dlatego nale�y je cz�sto
sprawdza� i je�eli to konieczne, przeczyszcza�
(np. rurk� plastykow�).

Pojemnik na owoce i jarzyny (3)
Pojemnik znajduje si� na dnie lodówki pod szklan�
półk�. W ten sposób zapewniona jest odpowiednia
wilgotno��, co korzystnie wpływa na
przechowywane owoce i jarzyny (wszystko wolniej
wysycha).

Wewn�trzna strona drzwi lodówki
W drzwiach po wewn�trznej stronie lodówki jest
miejsce (półeczki i pojemniki) do przechowywania
masła, sera, jogurtu oraz mniejszych artykułów
�ywno�ciowych, tubek, konserw itp.
W dolnej cz��ci drzwi jest miejsce na butelki.
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O�wietlenie wn�trza lodówki

wiatełko w lodówce �wieci przy drzwiach
otwartych (bez wzgl�du na poło�enie termostatu).

UWAGA:
• Wyposa�enie wn�trza aparatu ró�ni si� zale�nie

od modelu aparatu.

• Forma uchwyów drzwiowych zale�y od modelu
aparata.

• W upowa�nionych punktach usługowych mo�na
na �yczenie dokupi� pojemniki na przyprawy i
zioła aromatyczne, pojemnik ze stela�em na tuby
oraz półki.

Działanie
Działanie aparatu regulujemy gałk� termostatu
umieszczon� w lodówce z prawej strony u góry
(obrót od znaku STOP (0) do 7 i z powrotem).

Regulacja temperatury
• Wy�sze pozycje na gałce (w kierunku 7)

oznaczaj� ni�sze temperatury (chłodniej) we
wszystkich cz��ciach aparatu. Temperatura w
lodówce mo�e spa�� poni�ej 0°C. Wy�sze
pozycje wł�czamy tylko w przypadku, gdy jest
zalecana lub konieczna ni�sza temperatura
chłodzenia. Przy normalnej temperaturze
otoczenia polecamy nastawienie �rednie.

• Zmiana temperatury otoczenia wpływa na
temperatur� w aparacie. Nastawienie gałki
musimy dostosowa� do tej temperatury.

• W pozycji STOP (0) aparat nie działa (wył�czony
jest system chłodzenia), ale znajduje si� pod
napi�ciem (po otwarciu drzwi �wieci �wiatełko).

Korzystanie z aparatu
Przechowywanie �ywno�ci w lodówce

Prawidłowe korzystanie z urz�dzenia, odpowiednie
opakowanie przechowywanej �ywno�ci,
utrzymywanie wła�ciwej temperatury we wn�trzu
oraz przestrzeganie zasad higieny w kontaktach z
�ywno�ci� maj� podstawowy wpływ na jako��
przechowywanej �ywno�ci.
• �ywno��, któr� zamierzamy wło�y� do lodówki,

powinna by� ochłodzona do temperatury
pokojowej oraz odpowiednio opakowana, aby nie
wchłaniała lub nie wydzielała zapachu i wilgoci
(powinna by� zapakowana w woreczki
polietylenowe wzgl�dnie foli�, foli� aluminiow�,
papier woskowany itd., lub w przykrytych
pojemnikach albo zakorkowanych butelkach).

• Przed wło�eniem do chłodziarki nale�y usun�c z
�ywno�ci opakowania sklepowe (np. opakowania
sklepowe jogurtów)

• �ywno�� nale�y umieszcza� w chłodziarce
opakowan� (mieszanie si� zapachów) tak by si�
nie dotykała mi�dzy sob� oraz by zapewni�
wła�ciwe kr��enie powietrza wokół pakietów .

• Nie nale�y przechowywa� substancji
łatwopalnych, wybuchowych lub lotnych.

• Butelki z du�� zawarto�ci� alkoholu powinny by�
szczelnie zamkni�te i stawione pionowo.

• �ywno�� nie powinna przylega� do tylnej �ciany
lodówki.

• Potrawy przed wło�eniem do chłodziarki nale�y
schłodzi�.

• Delikatn� i wra�liw� �ywno�� nale�y
przechowywa� w najchłodniejszych cz��ciach
urz�dzenia.

• Nale�y ograniczy� do minimum cz�stotliwo��
otwierania drzwi.

• Termostat ustawiamy w pozycji słu��cej
osi�ganiu niskich temperatur. Spadek
temperatury powinien by� stopniowy ale nie
nale�y dopu�ci� do przemro�enia
przechowywanej �ywno�ci. Temperatur� w
poszczególnych cz��ciach wn�trza chłodziarki
mo�emy zmierzy� termometrem wstawionym w
szklane naczynie napełnione wod�.
Prawidłowego odczytu mo�na dokona� po
upływie kilku godzin.

• Niektóre roztwory organiczne, olejki eteryczne w
skórkach cytryn i pomara�czy, kwas w ma�le itp.
mog� - przy dłu�szym dotykaniu si� powierzchni
plastykowych lub uszczelek - uszkodzi� te
powierzchnie i spowodowa� zu�ycie materiału.

• Przykry zapach jest dowodem, �e wn�trze
aparatu wymaga umycia lub �e zawarto��
lodówki si� psuje. Zapach taki mo�na złagodzi�
lub usun�� myj�c lodówk� wod� z dodatkiem
octu. Polecamy równie� stosowanie filtrów z
w�glem aktywnym, który oczyszcza powietrze
wzgl�dnie neutralizuje zapachy.

• Je�eli zamierzamy wyjecha� z domu na dłu�szy
czas, powinni�my usun�� z lodówki łatwo
psuj�c� si� �ywno��.
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Okres przechowywania �ywno��i w lodówce
Produkt Czas przechowywania (ilo�� dni)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Masło + + + + + + + = = = = =
Jaja + + + + + + + + + + = = = =
Mi�so: surowe w jednym
           kawałku

+ + =

           surowe mielone + =
           surowe w�dzone + + + + + + + + + + = = = =
Ryby + =
Marynaty + + + + + + + + + + + = = =
Warzywa + + + + + + + + = = = = = =
Ser + + + + = = = = = = = = = =
Słodycze + + = = = =
Owoce + + = = = = = = = =
Gotowe potrawy + + = =

Legenda:    + zalecany okres przechowywania          = dopuszczalny okres przechowywania

Zamra�anie �wie�ej �ywno�ci
• W zamra�alniku zamra�amy tylko tak� �ywno��,

która si� do tego nadaje i która dobrze znosi
niskie temperatury. ywno�� powinna by� �wie�a i
dobrej jako�ci.

• �ywno�� pakujemy w odpowiednio dobrane
opakowania.
− Opakowanie nie powinno przepuszcza�

powietrza i wilgoci, aby si� �ywno�� nie
wysuszyła i nie traciła witamin.

− Folie i woreczki powinny by� mi�kkie, aby
mogły przylega� do zawarto�ci.

• Na opakowanej �ywno�ci zaznaczamy rodzaj i
ilo�� produktu oraz dat� zamro�enia.

• Najwa�niejsz� rzecz� jest, aby �ywno�� została
szybko zamro�ona dlatego pakieciki powinny by�
niewielkie, a �ywno�� przed wło�eniem do
zamra�alnika ochłodzona.

• Ilo�� �wie�ej �ywno�ci, któr� w ci�gu doby
mo�emy naraz wło�y� do zamra�alnika, podana
jest na tabliczce z danymi (wydajno��
zamra�ania).
Przy wi�kszej ilo�ci �ywno�ci jako�� zamra�ania
jest gorsza, pogarsza si� równie� jako��
uprzednio zamro�onej �ywno�ci.

Proces zamra�ania
• Na 24 godzin przed zamierzonym zamra�aniem

nastawiamy gałk� termostatu na poło�enie 3-5.
Po upływie 24 godzin wkładamy �wie�� �ywno��
na półeczk� w zamra�alniku. Mniej wi�cej po
upływie doby od wło�enia �wie�ej �ywno�ci
przestawiamy gałk� termostatu na temperatur�
robocz� (wg rozdziału Regulacja temperatury) i
ju� zamro�one produkty przekładamy na dno
zamra�alnika.

• Przy nast�pnym zamra�aniu powtarzamy w/w
czynno�ci. �wie�a �ywno�� nie powinna dotyka�
zamro�onych pakiecików.

• Przy zamra�aniu mniejszych ilo�ci (do 1 kg) nie
trzeba zmienia� nastawienia gałki termostatu
(zob. rozdział Regulacja temperatury).

Przechowywanie mro�onek
Zamro�on� �ywno�� przechowujemy na dnie lub
na półce zamra�arki.

Mro�onki
Na opakowaniach kupionych mro�onek podaje si�
zawsze okres i temperatur�, w której nale�y
mro�onk� przechowywa�. Przy przechowywaniu i
konsumpcji nale�y post�powa� wg wskazówek
producenta. Wybiera� nale�y mro�onki
odpowiednio opakowane, odpowiednio opisane i
przechowywane w ladach chłodniczych, w których
temperatura wynosi przynajmniej -18°C. Nie nale�y
kupowa� oszronionej �ywno�ci, poniewa� jest to
znak, �e mro�onka zacz�ła ju� taja�. �ywno��
musimy zabezpieczy� przed odtajaniem, poniewa�
podwy�szona temperatura skraca okres
przechowywania i pogarsza jako�� artykułów
�ywno�ciowych.
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Przybli�ony okrs przechowywania zamro�onej �ywno�ci
Produkt Okres przechowywania (w miesi�cach)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Warzywa + + +
Owoce + + +
Chleb, ciasta +
Mleko +
Gotowe potrawy +
Mi�so: wołowe + + +
            ciel�cina + + +
            wieprzowe + + +
            mielone + + +
Drób +
Dziczyzna +
W�dliny +
Ryby: chude +
          tłuste +
Podroby +

Odmra�anie zamro�onej �ywno�ci
�ywno��, która zacz�ła taja� lub ju� si� rozmroziła,
nale�y natychmiast u�y�. Mróz j� wprawdzie
konserwuje, ale nie niszczy mikroorganizmów,
które podczas tajania w sposób przyspieszony
uaktywniaj� si� i powoduj� psucie si� �ywno�ci.
Cz��ciowe rozmra�anie zmniejsza warto��
od�ywcz� �ywno�ci, zwłaszcza owoców i jarzyn
oraz gotowego jedzenia.

Wytwarzanie lodu
(posiadaj� tylko niektóre modele)
Do wytwarzania lodu zalecamy �rodkow� pozycj�
pokr�tła termostatu. Pojemnik na lód nale�y
napełni� do dwóch trzecich wysoko�ci zimn� vod�
lub innym płynem nadaj�cym si� do zamarzania
nast�pnie wstavi� do uchwytu pojemnika na lód
(lub poło�y� na płyt� chłodz�c�). Czas wytwarzania
si� lodu zale�y od temperatury otoczenia,
nastawienia termostatu oraz tego, jak cz�sto

otwieramy drzwiczki. Do wytworzenia lodu
potrzeba 2-6 godzin, w zale�no�ci od lodówki
(wielko�ci płyt chłodz�cych). W przypadku
mniejszych aparatów oraz w okresie wi�kszego
zu�ycia lodu zalecamy wyprodukowanie lodu na
zapas (kostki mo�emy przechowywa� w
dodatkowym zamkni�tym pojemniku). Kostki lodu
wypadn� z pojemnika, je�li go odwrócimy,
polejemy zimn�, bie��c� wod� i delikatnie
wygniemy (wybrzuszymy).

Zmiana kierunku otwierania drzwi
Je�li kierunek otwierania drzwi Pa�stwu nie
odpowiada mo�na dokona� zmiany. W tym celu
wykonane s� otwory po przeciwnej stronie
obudowy urz�dzenia. Przykryte s� zatyczkami.
• Odkr�camy dolny zawias z nó�k� i podkładk� i

zdejmujemy dolne drzwi urz�dzenia.
• Odkr�camy drug� nó�k� i przykr�camy j� na

poprzednie miejsce zawiasu z nó�k�.
• Odkr�camy �rodkowy  zawias z podkładk� i

zdejmujemy górne drzwi.
• 
rubokr�tem (w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara) odkr�camy sworze�
pełni�cy funkcj� górnego zawiasu i przykr�camy
go po przeciwnej stronie urz�dzenia (płyty
roboczej).

• Na sworze� pełni�cy funkcj� górnego zawiasu
nakładamy górne drzwi urz�dzenia.

• 
rodkowy zawias okr�camy o 180° zakładamy
po drugiej stronie i przykr�camy.

• Na �rodkowy zawias zakładamy dolne drzwi i
przykr�camy dolny zawias z nó�k� i podkładk�.

• Odkr�camy uchwyt drzwi i przestawiamy go na
drug� stron� (nie odnosi si� do uchwytu
poziomego). O ile �ruby mocuj�ce przykryte s�
nakładkami nale�y je zdj��.

• Otwory, które pozostały po poprzednim
ustawieniu drzwi zakrywamy zatyczkami.

• Na ko�cu sprawdzamy przyleganie uszczelek
magnetycznych (uszczelka nie mo�e by�
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skr�cona i musi dokładnie przylega� na całej
swojej długo�ci).

6

6

1 Dolny zawias z nó�k�
2 Nó�ka
3 
rodkowy zawias
4 Podkładka dolnego zawiasu
5 Sworz�
6 Uchwyt drzwi

Konserwacja i czyszczenie
Automatyczne odmra�anie lodówki

Chłodziarki nie trzeba odmra�a�, poniewa� lód
automatycznie topi si� na tylnej �cianie urz�dzenia.
Podczas pracy kompresora, na tylnej �cianie
zbiera si� lód. W czasie przerwy w pracy
kompresora lód topi si� i kroplami spływa przez
otwór w tylnej �cianie chłodziarki do pojemniczka
nad kompresorem, sk�d potem wyparowuje.

R�czne odmra�anie zamra�alnika
W zamra�alniku tworzy si� szron wzgl�dnie lód,
który nale�y odtaja�, kiedy osi�gnie grubo�� około
3 do 5 mm.
• Na kilka godzin przed zamierzonym

odmra�aniem przestawiamy gałk� termostatu na
pozycj� 7, aby �ywno�� mocniej ochłodzi�.
Nast�pnie przekr�camy gałk� termostatu na
pozycj� STOP (0) i wył�czamy pr�d.
Pomieszczenie opró�niamy i �ywno��
zabezpieczamy przed tajaniem.

• Drzwi zostawiamy przymkni�te tak długo, a�
szron wzgl�dnie lód da si� z łatwo�ci� usun�� z
powierzchni. Szron zdrapujemy strugark�
plastykow� uwa�aj�c,  �eby nie uszkodzi�
powierzchni.
Szron lub lód usuwamy z zamra�arki
�cierk�, zanim si� całkiem stopi.

• Do rozmra�ania nie nale�y u�ywa� chemicznych
�rodków do rozmra�ania gdy� mog� uszkodzi�

plastikowe elementy chłodziarki a tak�e s�
szkodliwe dla zdrowia.

Czyszczenie aparatu
Przed przyst�pieniem do czyszczenia nale�y
wył�czy� dopływ pr�du do aparatu!
Do czyszczenia nie stosowa� agresywnych lub
szorstkich �rodków do czyszczenia, poniewa�
mo�na uszkodzi� powierzchni�.
Podczas czyszczenia, nale�y uwa�a�, aby usun��
wszelkie pozostało�ci �rodków czyszcz�cych.
• Z zewn�trznej strony aparat myjemy wod� i

detergentem w płynie.
Powierzchnie lakierowane nale�y czy�ci� za
pomoc� mi�kkiej �ciereczki i �rodka
czyszcz�cego na bazie alkoholu (np. �rodki do
czyszczenia szkła). Mo�na u�ywa� równie�
alkoholu (etanolu lub izopropyloalkoholu).
Czyszczenie cz��ci plastykowych lub
lakierowanych za pomoc� ziarnistych lub ostrych
�rodków czyszc z�cych, takich jak nprz. �rodki
do czyszczenia wyrobów ze stali nierdzewnej jest
zabronione.

• Wysuwamy ruchome wyposa�enie lodówki i
myjemy je wod� i detergentem w płynie. Cz��ci
plastykowych nie radzimy my� w maszynie do
mycia naczynia.

• Opró�niony aparat myjemy wewn�trz letni�
wod� z dodatkiem octu.
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• Od czasu do czasu odkurzamy kondensator na
tylnej �cianie lodówki mi�kk� (nie drucian�)
szczotk� lub odkurzaczem.

• Nale�y równie� oczy�ci� pojemniczek nad
kompresorem lodówki (nie nale�y go
demontowa�).

Po uko�czeniu wymienionych czynno�ci zał�czamy
lodówk� do pr�du, nastawiamy termostat i
wkładamy z powrotem �ywno��.

Wył�czenie aparatu z u�ycia
Je�eli aparatu nie b�dziemy przez dłu�szy czas
u�ywa�, przestawiamy gałk� termostatu na pozycj�
STOP (0). Wył�czamy lodówk� z gniazdka,
opró�niamy j�, odmra�amy, myjemy i zostawiamy
drzwi przymkni�te.

 Zakłócenia w działaniu i ich usuwanie
Działanie lodówki mo�e zosta� zakłócone. Ni�ej
wymieniamy niektóre zakłócenia, które najcz��ciej
wywołuje nieprawidłowe u�ywanie aparatu i które
mo�emy sami usun��.

Aparat po podł�czeniu do sieci nie działa
• Sprawdzi� czy w gniazdku jest napi�cie i czy

aparat został wł�czony (gałka termostatu w
pozycji działania).

System chłodniczy działa nieprzerwanie przez
dłu�szy czas
• Za cz�ste otwieranie drzwi lub zbyt długo drzwi

otwarte.
• �le zamkni�te drzwi (mo�liwo�� ciała obcego w

drzwiach, drzwi zwisaj�, uszkodzona
uszczelka...).

• Wło�ono za du�� ilo�� �wie�ej �ywno�ci.
• Je�eli kompresor i kondensator nie chłodz�

dostatecznie, sprawdzi� kr��enie powietrza z tyłu
za lodówk� i oczy�ci� kondensator.

Na tylnej �cianie w lodówce zbiera si� lód
Dopóki woda spływa do rowka i przez otwór do
naczy�ka na kompresorze, automatyczne
odmra�anie lodówki działa normalnie.
W przypadku, kiedy na tylnej �cianie lodówki
nazbiera si� za gruba warstwa lodu (3-5 mm),
lodówk� odtaja� r�cznie. Gałk� termostatu
przestawi� na pozycj� STOP (0) i otworzy� drzwi
lodówki. Lodu nie taja� elektrycznymi urz�dzeniami
(suszarka do włosów itp.) i nie usuwa� go ostrymi
przedmiotami. Po sko�czonym odmra�aniu gałk�
przestawi� na wybran� pozycj� i zamkn�� drzwi
lodówki.
Tworzenie si� zbyt du�ej ilo�ci lodu mo�e by�
wywołane przez:

− złe uszczelnienie (je�eli uszczelka jest
zanieczyszczona lub uszkodzona, umy� j� lub
wymieni�),

− za cz�ste otwieranie drzwi lub drzwi zbyt długo
otwarte,

− wkładanie ciepłego jedzenia do lodówki,
− przyleganie �ywno�ci lub naczy� do tylnej
�ciany we wn�trzu lodówki.

Z lodówki wycieka woda
Z lodówki wycieka woda, je�eli odpływ wody jest
zatkany lub je�eli stopiona woda kapie poza rowek
do zbierania wody.
• Zatkany odpływ oczy�ci�, np. rurk� plastykow�.
• R�cznie odtaja� warstw� lodu (zob. Rozdział Na

tylnej �cianie w lodówce zbiera si� lód).

Drzwi z trudem si� otwieraj�
Je�eli chcemy otworzy� drzwi, które przed chwil�
otwierali�my, mo�emy napotka� na opór.
Mianowicie podczas otwierania drzwi troch�
zimnego powietrza wydostaje si� z aparatu i
zostaje zast�pione przez ciepłe powietrze z
otoczenia. Podczas ochładzania tego powietrza
powstaje ci�nienie, które utrudnia otwarcie drzwi.
Po upływie kilku minut (1-3) wszystko wraca do
normy i drzwi mo�na bez trudu otworzy�.

Hałas
Chłodzenie w aparatach do chłodzenia i
zamra�ania umo�liwia system chłodniczy z
kompresorem. Jego działanie powoduje okre�lony
hałas. Nat��enie hałasu zale�y od ustawienia,
prawidłowego u�ywania i od "wieku" aparatu.
• Podczas pracy kompresora słyszymy czasem

szmer płynu, a podczas przerw w pracy przepływ
chłodziwa. Jest to normalne zjawisko, które nie
wpływa na długowieczno�� aparatu.
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• Po uruchomieniu aparatu praca kondensatora i
przepływ chłodziwa mog� by� gło�niejsze. To nie
oznacza usterki ani nie wpływa na wytrzymało��
aparatu. Po jakim� czasie szum ten maleje.

• Czasem podczas pracy aparatu pojawia si�
nieoczekiwany lub mocniejszy szum. Zwykle jego
przyczyna le�y w niewła�ciwym ustawieniu
aparatu:
− Aparat powinien sta� równo i stabilnie na

twardym podło�u.
− Nie powinien dotyka� �cian lub elementów

s�siednich.
− Sprawdzi� czy wyposa�enie wn�trza jest

wła�ciwie ustawione, wzgl�dnie czy konserwy,
butelki lub inne naczynia, wzajemnie si�
dotykaj�c, nie dzwoni�.

Wymiana �arówki
Przed wymian� �arówki musimy bezwzgl�dnie
wył�czy� dopływ pr�du w aparacie. Palcami
�cisn�� od tylnej strony przykrywk�, pod któr� jest
�arówka

(w kierunku strzałki), aby wyskoczyła ze swojego
poło�enia. Zdj�� przykrywk� (w kierunku strzałki 2)
i wymieni� �arówk� (E14, max. 15 W).
Przepalonych �arówek nie wyrzuca� do �mieci
pochodzenia organicznego.
Žarówka jako materiał u�ytkowy nie podlega
naszej gwarancji!
�arówki, zastosowane w niniejszym urz�dzeniu, to
specjalne �arówki, przeznaczone wył�cznie do
stosowania w urz�dzeniach gospodarstwa
domowego. �arówki te nie nadaj� si� do
o�wietlania pomieszcze� w mieszkaniu b�d	
gospodarstwie domowym.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN, KTÓRE NIE WPŁYWAJ� NA
FUNKCJONOWANIE APARATU.

Instrukcj� obsługi urz�dzenia mo�na znale	� równie� na naszych stronach internetowych:
www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />
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