
CN 148220
CN 148220 X
CN 148230 X
CN 148231 X
CN 142240 X

Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
Refrigerador



Prosimy najpierw przeczyta! t" instrukcj" obs#ugi!
Drodzy Klienci,
Mamy nadziej!, "e nasz wyrób, wyprodukowany w nowoczesnym zak#adzie i sprawdzony 
wed#ug najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jako$ci, b!dzie Wam dobrze s#u"y#.
Dlatego zalecamy, aby uwa"nie przeczyta% ca#& instrukcj! obs#ugi tego wyrobu przed jego 
uruchomieniem i zachowa% j& do wgl&du w przysz#o$ci.

Instrukcja niniejsza

Instrukcja ta mo"e odnosi% si! tak"e do innych modeli. 

Symbole i ich znaczenie
Niniejsza instrukcja obs#ugi zawiera nast!puj&ce symbole:
C Wa"ne informacje lub przydatne wskazówki u"ytkowania.
A Ostrze"enie przed zagro"eniem "ycia i mienia.
B Ostrze"enie przed pora"eniem elektrycznym. 

Wyrób ten nosi symbol selektywnego sortowania odpadów urz!dze" elektrycznych i
elektronicznych (WEEE).
Znaczy to, #e w celu zminimalizowania oddzia$ywania na %rodowisko naturalne wyrób
ten nale#y podda& utylizacji lub rozebra& zgodnie z Dyrektyw! Europejsk! 2002/96/WE.
Bli#sze informacje uzyska& mo#na od w$adz lokalnych lub regionalnych.

Ze wzgl'du na zawarto%& substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddane
procesowi selektywnego sortowania mog! by& niebezpieczne dla %rodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi.

Utylizacja
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1  Zakupiona ch#odziarka

C Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie musz& $ci$le odpowiada% 
Waszemu modelowi ch#odziarki. Je$li pewnych cz!$ci nie ma w nabytej ch#odziarce, 
to znaczy, "e odnosz& si! do innych modeli.

1. Wentylator
2. 'arówka
3. Nastawiane pó#ki
4. 
5. Komora 0 °C
6. 
7. 
8. Zasobnik lodu
9. Tacka pojemnika na lód

10. Komora g#!bokiego zamra"ania
11. Kratka wlotu powietrza 
12. Nastawiane nó"ki przednie 
13. 
14. 
15. Uchwyt na jajka
16. Recipientes para armazenamento 

deslizantes
17. 
18. Drut ochronny
19. Komora ch#odziarki
20. Komora zamra"alnika

* opcjonalne

13

2

3

10

10

*8

*4

6

11

12

*7

*5

19

20

1

10

*9

14

*17

14

14

15

*16

*18



PL4

2  Wa%ne ostrze%enia dot. bezpiecze&stwa

ostrze"enia. Niestosowanie si! do tej 
informacji mo"e spowodowa% obra"enia 
lub szkody materialne. W takim przypadku 
trac& wa"no$% wszelkie gwarancje i 
zapewnienia niezawodno$ci.
Czas u"ytkowania nabytego urz&dzenia 

cz!$ci zamienne potrzebne do jego 
zgodnego z opisem funkcjonowania.

Zamierzone przeznaczenie
 Wyrób ten przeznaczony jest do u"ytku
– we wn!trzach i obszarach zamkni!tych, 

takich jak domy;
– w zamkni!tych pomieszczeniach 

roboczych, takich jak sklepy i biura;
– w zamkni!tych pomieszczeniach 

mieszkalnych, takich jak domy w 
gospodarstwach wiejskich, hotele i 
pensjonaty. 

dworze.

 Ogólne zasady bezpiecze&stwa

urz&dzenia/ z#omowa% je, zalecamy 
skonsultowanie si! z autoryzowanym 
serwisem, aby uzyska% potrzebne 
informacje i pozna% kompetentne organa.

autoryzowanym serwisem w sprawach 

z t& lodówk&. Bez powiadomienia 
autoryzowanego serwisu nie 
interweniujcie sami i nie pozwalajcie 
interweniowa% innym w funkcjonowanie 
lodówki.

Nie jedzcie lodów ani kostek lodu 
bezpo$rednio po wyj!ciu ich z 
zamra"alnika! (Mo"e to spowodowa% 
odmro"enia w ustach). 

wk#adajcie do zamra"alnika napojów 
w butelkach ani w puszkach. Mog& 
wybuchn&%. 

"ywno$ci, bo mo"e do nich przylgn&%. 

ch#odziarki wyjmujcie jej wtyczk! z 
gniazdka.

nie wolno stosowa% pary ani $rodków 
czyszcz&cych w tej postaci. W takich 
przypadkach para mo"e zetkn&% si! 

spowodowa% zwarcie albo pora"enie 
elektryczne. 

lodówki, takich jak drzwiczki, jako 
podpory ani stopnia. 

ch#odz&cego, w którym kr&"y $rodek 
ch#odz&cy, narz!dziami do wiercenia i 
ci!cia. (rodek ch#odz&cy, który mo"e 
wybuchn&% skutkiem przedziurawienia 
przewodów gazowych parownika, 

powoduje podra"nienia skóry lub 
obra"enia oczu.

nie blokujcie otworów wentylacyjnych w 
lodówce.

naprawia% tylko osoby z uprawnieniami. 
Naprawy wykonywane przez osoby 
niekompetentne stwarzaj& zagro"enie dla 
u"ytkowników.

trakcie prac konserwacyjnych lub napraw, 
od#&czcie lodówk! od zasilania z sieci 
albo wy#&czaj&c odno$ny bezpiecznik, 
albo wyjmuj&c wtyczk! z gniazdka. 
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nale"y ci&gn&% za wtyczk!, nie za 
przewód. 

wk#adajcie do lodówki w $ci$le 
zamkni!tych naczyniach i w pozycji 
pionowej. 

puszek do rozpylania substancji 
#atwopalnych lub wybuchowych.

rozmra"ania lodówki nie nale"y u"ywa% 

innych $rodków poza zalecanymi przez jej 
producenta.

u"ytku osób o ograniczonej sprawno$ci 
fizycznej, zmys#owej lub umys#owej 
oraz osoby bez odpowiedniego 
do$wiadczenia i umiej!tno$ci (w tym 
dzieci), o ile nie zapewni si! im nadzoru 
lub instrukcji jego u"ytkowania ze 
strony osoby odpowiedzialnej za ich 

uszkodzona. W razie jakichkolwiek obaw 

gwarantuje si! tylko je$li system 
uziemienia Waszej instalacji domowej 
spe#nia wymogi norm.

zasilaj&cego skontaktujcie si! z 
autoryzowanym punktem serwisowym 
aby unikn&% zagro"enia.

nie wolno w#&cza% wtyczki w gniazdko w 
$cianie. Mo"e to zagra"a% $mierci& lub 
powa"nym urazem.

wy#&cznie do przechowywania "ywno$ci. 
Nie wolno jej u"ywa% w "adnym innym 
celu.

umieszczona jest na lewej $ciance 
wewn&trz ch#odziarki.

systemów oszcz!dzaj&cych energi! 
elektryczn&, mo"e to j& uszkodzi%.

$wiat#o, nie nale"y patrze% na nie przez 
przyrz&dy optyczne.

po awarii zasilania nale"y odczeka% 
przynajmniej 5 minut przed jej ponownym 
za#&czeniem.

posiadaczowi wraz z ni& nale"y przekaza% 
niniejsz& instrukcj!. 

uszkodzenia jej przewodu zasilaj&cego. 
Zagi!cie przewodu mo"e spowodowa% 
po"ar. Na przewodzie zasilaj&cym 
nie wolno ustawia% "adnych ci!"kich 
przedmiotów. Nie wolno wk#ada% wtyczki 

obluzowanego gniazdka.

wolno pryska% wod& bezpo$rednio na 
"adne wewn!trzne i zewn!trzne cz!$ci 
ch#odziarki.

#atwopalny gaz, np. propan, w pobli"u 
ch#odziarki aby unikn&% zagro"enia 
po"arem i wybuchem.

pojemników nape#nionych wod&, 
poniewa" mo"e to spowodowa% 
pora"enie pr&dem elektrycznym lub 
po"ar. 
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nadmiern& ilo$ci& "ywno$ci. W 
ch#odziarce prze#adowanej po otwarciu 
drzwiczek "ywno$% mo"e spada% z 
pó#ek powoduj&c urazy u"ytkowników 
i uszkodzenia ch#odziarki. Nie wolno 
stawia% "adnych przedmiotów na 
ch#odziarce, poniewa" mog& spa$% przy 
otwieraniu lub zamykaniu jej drzwiczek.

na ciep#o, materia#y naukowe, itp. 
wymagaj& $ci$le regulowanej temperatury, 
nie nale"y ich przechowywa% w 
ch#odziarce. 

przez d#u"szy czas, nale"y wyj&c 
jej wtyczk! z gniazdka. Ewentualny 
problem z przewodem zasilaj&cym mo"e 
spowodowa% po"ar.

w przeciwnym razie mog& spowodowa% 
po"ar.

such& $ciereczk&, w przeciwnym razie 
mog& spowodowa% po"ar.

ustawione na pod#odze, ch#odziarka 
mo"e si! przemieszcza%. W#a$ciwe 
zabezpieczenie nastawianych nó"ek na 
pod#odze mo"e temu zapobiec.

chwytajcie za klamk! w jej drzwiczkach. 
W ten sposób mo"na j& urwa%.

innej ch#odziarki lub zamra"arki nale"y 
zachowa% przynajmniej 8 cm odst!p 
pomi!dzy nimi. W przeciwnym razie 
przylegaj&ce do siebie $cianki mog& 
pokrywa% si! wilgoci&.

Dotyczy modeli z 
dozownikiem wody:
 Ci$nienie wody w kranie powinno 

wynosi% przynajmniej 1 bar. Ci$nienie 
wody w kranie nie powinno przekracza% 
8 barów.

Bezpiecze&stwo dzieci

nale"y go chroni% przez dost!pem dzieci.

bawi#y si! manipuluj&c ch#odziark&.

Ostrze%enie HCA
Je(li system ch#odniczy Waszej 
ch#odziarki zawiera R600a: 

uwa"a%, aby w trakcie jego u"ytkowania 
i transportu nie uszkodzi% systemu 
i przewodów ch#odzenia. W razie 
uszkodzenia, nale"y trzyma% ch#odziark! 

które mog& spowodowa% jej po"ar i nale"y 
wietrzy% pomieszczenie, w którym jest 
umieszczona. 
Ostrze%enie to mo%na zignorowa!, 
je(li system ch#odniczy ch#odziarki 
zawiera R134a. 
Rodzaj zastosowanego gazu podano na 
tabliczce umieszczonej na lewej $ciance 
wewn&trz ch#odziarki.
Nie wolno pozbywa% si! tego wyrobu 
poprzez jego spalenie.
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Co robi!, aby oszcz"dza! 
energi".

otwartych na d#u"ej.

potraw ani napojów.

przeszkadza#o to w kr&"eniu powietrza w 
jej wn!trzu.

nara"ona b!dzie na bezpo$rednie 

wydzielaj&cych ciep#o takich jak piecyki, 

w zamkni!tych pojemnikach.

zamra"alnika: Maksymaln& ilo$% "ywno$ci 
mo"na zmie$ci% w zamra"alniku je$li 
usunie si! z niego pó#k! lub szuflad!. 

okre$lono przy wyj!tej pó#ce lub szufladzie 
zamra"alnika i maksymalnym obci&"eniu. 
U"ywanie pó#ki lub szuflady odpowiednio 
do kszta#tów i rozmiarów zamra"anej 
"ywno$ci nie jest szkodliwe.

zamra"alnika zarówno oszcz!dza energie, 
jak i zachowuje jako$% "ywno$ci.

Zalecenia dot. komory na 
%ywno(! (wie%'.
*OPCJA

si! "ywno$ci z czujnikiem temperatury 
w komorze na "ywno$% $wie"&. 
Aby utrzyma% idealn& temperatur! 
przechowywania "ywno$ci $wie"ej w 
tej komorze czujnik ten nie mo"e by% 
blokowany "ywno$ci&.

gor&cej.

temperature
sensorfood

MILK
juice
etc.

temperature
sensor

temperature
sensorfood

MILK
juice
etc.

temperature
sensor
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3  Instalacja
B 

ponosi odpowiedzialno$ci, je$li ignoruje 
si! informacje podane w niniejszej 
instrukcji.

W razie potrzeby ponownego 
transportu ch#odziarki nale%y 
przestrzega! nast"puj'cych 
wskazówek:

opró"ni% i oczy$ci%.

itp. w lodówce nale"y przymocowac 
ta$m& klej&c& zabezpieczaj&c je 
przed wstrz&sami przed ponownym 
zapakowaniem. 

3. Opakowanie nale"y obwi&za% grub& 
ta$m& i silnymi sznurkami i przestrzegac 
regu# transporu wydrukowanych na 
opakowaniu.

Wszystkie surowce wtórne stanowi& 

zasobów naturalnych i krajowych.
Osoby pragn&ce przyczyni% si! do 

wtórnego wykorzystania materia#ów 
opakunkowych, mog& uzyska% 
dodatkowe informacje od instytucji 
ochrony $rodowiska lub w#adz lokalnych.

Przed uruchomieniem 
ch#odziarki

nale"y sprawdzi%:
1. Czy wn!trze ch#odziarki jest suche i czy 

powietrze mo"e swobodnie kr&"y% za 
ch#odziark&?

kliny, jak pokazano na rysunku. Kliny 
plastykowe zapewniaj& odst!p pomi!dzy 
ch#odziark& a $cian& wymagany do 
umo"liwienia kr&"enia powietrza. (Na 
ilustracji tej pokazano jedyni przyk#ad 
i nie musi ona dok#adnie odpowiada% 
Waszemu egzemplarzowi lodówki.)

3. Oczy$ci% wn!trze ch#odziarki, zgodnie 
z zaleceniami podanymi w rozdziale 
„Konserwacja i czyszczenie”.

4. W#&czy% wtyczk! ch#odziarki w gniazdko 

ch#odziarki zapali si! $wiat#o we wn!trzu 
jej komory ch#odzenia.

ch#odzenia tak"e mog& powodowa% 
szumy, nawet je$li nie dzia#a spr!"arka i 
jest to zupe#nie normalne. 

si! nieco nagrzewa%. Jest to ca#kiem 
normalne. Te obszary powinny si! 
nagrzewa%, co zapobiega skraplaniu si! 
pary.

Po#'czenia elektryczne
Lodówk! przy#&cza si! do gniazdka 
z uziemieniem, zabezpieczonego 
bezpiecznikiem o odpowiedniej 
wydajno$ci.
Wa"ne:

przepisami krajowymi.

#atwo dost!pna.

napi!ciu w Waszej sieci zasilaj&cej.

przed#u"aczy, ani przewodów z wieloma 
wtyczkami.
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B Uszkodzony przewód zasilaj&cy musi 
wymieni% upowa"niony i wykwalifikowany 
elektryk.

B Nie mo"na ponownie uruchomi% 

pora"eniem elektrycznym!
Usuwanie opakowania
Materia#y opakunkowe mog& by% 
niebezpieczne dla dzieci. Nale"y chroni% 
materia#y opakunkowe przed dost!pem 
dzieci, albo usun&% je zgodnie z instrukcj& 
odpowiedni& dla odpadków ich kategorii. 
Nie mo"na pozbywa% si! ich w taki sam 
sposób, jak innych odpadków domowych.
Opakowanie tej ch#odziarki 
wyprodukowano z surowców wtórnych.
Utylizacja starej ch#odziarki
Starej ch#odziarki nale"y pozby% si! 
tak, aby nie zaszkodzi% $rodowisku 
naturalnemu.

skonsultowa% si! z autoryzowanym 
sprzedawc& lub punktem zbiorki 
surowców wtórnych w swojej 
miejscowo$ci.

wtyczk! zasilania elektrycznego, a je$li 
w drzwiczkach s& jakie$ zamki, nale"y 
je trwale uszkodzi%, aby zapobiec 
zagro"eniu dzieci.

Ustawienie i instalacja
A Je$li drzwiczki wej$ciowe do 

pomieszczenia, w którym ma by% 
zainstalowana ch#odziarka, s& zbyt 
w&skie, aby ch#odziarka mog#a przez nie 
przej$%, nale"y wezwa% autoryzowany 
serwis, który zdejmie z niej drzwiczki i 
przeniesie j& bokiem przez drzwi. 

1. Ch#odziark! nale"y zainstalowa% w 
miejscu, w którym #atwo b!dzie j& 
u"ywa%.

ciep#a, miejsc wilgotnych i bezpo$rednio 
nas#onecznionych.

3. Aby uzyska% wydajn& prac! ch#odziarki, 
nale"y zapewni% odpowiedni& wentylacj! 
wokó# niej.  Je$li ch#odziarka ma stan&% 
we wn!ce w $cianie, nale"y zachowa% co 
najmniej 5 cm odst!p od sufitu i $ciany. 
Je$li pod#oga pokryta jest wyk#adzin& 
dywanow&, ch#odziarka musi sta% 2,5 cm 
ponad powierzchni& pod#ogi. 

4. Aby unikn&% wstrz&sów, ch#odziark! 
nale"y ustawi% na równej powierzchni 
pod#ogi.

5. Temperatura w otoczeniu ch#odziarki nie 
mo"e spada% poni"ej 10°C.
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Regulacja nó%ek
Je$li ch#odziarka nie stoi równo;
Mo"na wyrówna% jej ustawienie obracaj&c 
przednie nó"ki, tak jak pokazano na 
rysunku. Naro"nik lodówki obni"a si! 
obracaj&c nó"k! w tym naro"niku w 
kierunku czarnej strza#ki, lub podnosi 
obracaj&c nó"k! w przeciwnym kierunku. 
Takie dzia#anie u#atwi lekkie uniesienie 
ch#odziarki z pomoc& innej osoby.

Wymiana lampki o(wietlenia 
Aby wymieni! lampk! u"ywan& do 
o$wietlenia ch#odziarki, prosimy wezwa% 
autoryzowany serwis.

Zak#adanie dolnej pokrywy 
wentylacyjnej
Doln& pokryw! wentylacyjn& zak#ada si! 
tak, jak pokazano na rysunku.

Ostrze%enie o otwartych drzwiczkach

ostrzegawczy, je$li drzwiczki ch#odziarki lub 
zamra"arki w urz&dzeniu pozostaj& otwarte 
przez okre$lony czas. Sygna# ostrzegawczy 
cichnie po naci$ni!ciu dowolnego 

drzwiczek.
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4  Przygotowanie
C Ch#odziark! t! nale"y zainstalowa% 

takich jak kuchenka, kaloryfer lub 
piec, i przynajmniej 5 cm od piecyka 
elektrycznego, a tak"e "e nale"y chroni% 

C Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, 
gdzie instaluje si! ch#odziark!, powinna 
wynosi% co najmniej 10°C. Ze wzgl!du 
na wydajno$% ch#odziarki nie zaleca si! 
u"ytkowania jej ni"szych temperaturach.

C
ch#odziarki zosta#o dok#adnie 
oczyszczone.

C Je$li zainstalowane maja by% dwie 
ch#odziarki obok siebie, nale"y zachowa% 
co najmniej 2 cm odst!p mi!dzy nimi.

C
prosimy przez pierwsze sze$% godzin 
przestrzega% nast!puj&cych instrukcji.

 -  Nie nale"y zbyt cz!sto otwiera% 
drzwiczek.

 -  Nale"y uruchomi% ja pust&, bez "adnej 
"ywno$ci we wn!trzu.

 -  Nie nale"y wy#&cza% wtyczki ch#odziarki 
z gniazdka. W przypadku awarii 
zasilania, której nie mo"na samemu 
naprawi%, prosimy zastosowa% si! 
do ostrze"enia z rozdzia#u „Zalecane 
rozwi&zania problemów”.

C Oryginalne opakowanie i elementy z 
pianki nale"y zachowa% do przysz#ego 
transportu lub przeprowadzek.
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5  Obs#uga ch#odziarki
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Panel wska)ników
1- Funkcja szybkiego zamra%ania

si! po za#&czeniu funkcji szybkiego 
zamra"ania. Aby wy#&czy% t! funkcj!, 
ponownie naci$nij przycisk "Quick Freeze" 

Freeze" zga$nie i ustawienia temperatury 
powróc& do normalnych warto$ci. Je$li 
nie wy#&czy si! szybkiego zamra"ania, 
funkcja ta wy#&czy si! automatycznie po 4 
godzinach lub gdy temperatura w komorze 
zamra"ania osi&gnie "&dan& warto$%.

Je$li chcecie zamrozi% znaczne ilo$ci 
$wie"ej "ywno$ci, naci$nijcie przycisk 
"Quick Freeze" przed w#o"eniem jej do 
komory zamra"alnika. Je$li przycisk 
szybkiego zamra"ania Quick Freeze 
naciska si! kilkakrotnie co chwil!, 
uruchomi si! elektroniczne zabezpieczenie 
i spr!"arka nie zostanie bezzw#ocznie 
uruchomiona.

Funkcja ta nie zostanie wywo#ana przy 
przywróceniu zasilania po jego awaryjnym 
wy#&czeniu.  
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2- Wska)nik szybkiego zamra%ania
Ikonka ta miga w animowany sposób, 
gdy za#&czona jest funkcja szybkiego 
zamra"ania.

3- Funkcja nastawiania zamra%ania
Funkcja ta umo"liwia nastawienie 
temperatury w komorze zamra"alnika. 
Naci$nij ten przycisk, aby nastawi% 
temperatur! w komorze zamra"alnika 
odpowiednio na -18, -20, -22, oraz -24.

4- Wska)nik nastawienia temperatury 
w komorze zamra%ania
Wskazuje temperatur! nastawion& w 
komorze zamra"ania.

5- Wska)nik temperatury w komorze 
zamra%ania

-18 pal& si! ci&gle.

6- Funkcja nastawiania temperatury 
ch#odzenia 
Funkcja ta umo"liwia nastawienie 
temperatury w komorze ch#odzenia. 
Naci$nij ten przycisk, aby nastawi% 
temperatur! w komorze ch#odzenia 
odpowiednio na 8, 6, 4, 2.

7- Wska)nik nastawienia temperatury 
w komorze ch#odzenia 
Wskazuje temperatur! nastawion& w 
komorze ch#odzenia.

8- Wska)nik temperatury w komorze 
ch#odzenia

si! ci&gle.

9- Funkcja szybkiego ch#odzenia

[Szybkie ch#odzenie] temperatura w 
komorze spadnie poni"ej warto$ci 
nastawionej. Funkcji tej u"ywa% mo"na 
do gwa#townego ch#odzenia "ywno$ci w 

komorze ch#odzenia. Je$li och#odzona 
ma by% znaczna ilo$% $wie"ej "ywno$ci, 
zaleca si! uruchomienie tej funkcji przed 
w#o"eniem "ywno$ci do ch#odziarki. 

si! pali% przez ca#y czas, gdy funkcja ta 
pozostaje w#&czona. Aby wy#&czy% t! 
funkcj!, ponownie naci$nijcie przycisk 
"Quick Fridge" [Szybkie ch#odzenie]. 

ustawienia temperatury powróc& do 
normalnych warto$ci. Je$li nie wy#&czy si! 
szybkiego ch#odzenia, funkcja ta wy#&czy 
si! automatycznie po 2 godzinach lub 
gdy temperatura w komorze ch#odzenia 
osi&gnie "&dan& warto$%.
Funkcja ta nie zostanie wywo#ana przy 
przywróceniu zasilania po jego awaryjnym 
wy#&czeniu.  

10- Wska)nik szybkiego ch#odzenia
Ikonka ta miga w animowany sposób, 
gdy za#&czona jest funkcja szybkiego 
ch#odzenia.

11- Funkcja Eco-Fuzzy (Specjalny tryb 
u%ytkowania oszcz"dnego)
Aby uruchomi% funkcj! Quick Freeze, 
naci$nij i przez 3 sek. przytrzymaj przycisk 
funkcji Quick Freeze [Szybkie ch#odzenie]. 
Ch#odziarka zostanie uruchomiona w 
najbardziej oszcz!dnym trybie co najmniej 

u"ytkowania. Aby wy#&czy% funkcj! Eco-
Fuzzy, naci$nij i przez 3 sek. przytrzymaj 
przycisk funkcji Quick Freeze [Szybkie 
ch#odzenie].

12- Wska)nik ostrzegawczy wysoka 
temperatura/ b#'d
Lampka ta zapala si! jako ostrze"enie w 
razie zbyt wysokiej temperatury lub awarii.
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13- Wska)nik u%ytkowania 
oszcz"dnego

zapala si!, gdy temperatura w komorze 
zamra"ania nastawiona jest na -18°C. 

ga$nie, gdy wybierze si! funkcj! szybkiego 
ch#odzenia lub szybkiego zamra"ania.

14- Lampka wska)nika jonizacji  

ta wskazuje, "e ch#odziarka zabezpieczona 
jest przed bakteriami.

15- Funkcja oszcz"dzania energii
Za na ci$ni!ciem tego przycisku zapala sie 
ikonka i uruchamia funkcja oszcz!dzania 

oszcz!dzania energii, gasn& wszystkie inne 

funkcja oszcz!dzania energii, uruchamia 
si! ona za naci$ni!ciem dowolnego 
przycisku lub otwarciem drzwiczek i 
powracaj& ikonki na wy$wietlaczu. Za 
ponownym naci$ni!ciem tego przycisku 
zga$nie ikonka oszcz!dzania energii i 
funkcja ta wy#&czy si!.

16- Tryb blokady przycisków
Naci$nij i przez 3 sekundy przytrzymaj 
przyciski szybkiego zamra"ania i 
nastawiania zamra"ania. Zapali sie ikonka 
Key Lock [Blokada przycisków] i za#&czy 

przyciski nie dzia#aj&. Równocze$nie 
naci$nij i przez 3 sekundy przytrzymaj 
przyciski szybkiego zamra"ania i 
nastawiania zamra"ania. Ikonka blokady 
przycisków zga$nie i blokada wy#&czy si!.
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5  Obs#uga ch#odziarki
Ostrze%enie o otwartych 
drzwiczkach

Je$li drzwiczki ch#odziarki pozostaj& 
otwarte przez 1 minut! lub d#u"ej, odzywa 

Sygna# ten cichnie po naci$ni!ciu 

zamkni!ciu drzwiczek.

Podwójny system ch#odz'cy:

Ch#odziarka ta wyposa"ona jest w dwa 
odr!bne systemy ch#odz&ce do ch#odzenia 
komory na "ywno$% $wie"& oraz komory 
zamra"alnika. A wi!c powietrze w komorze 
na "ywno$% $wie"a nie miesza si! z 
powietrzem w zamra"alniku. Dzi!ki tym 
dwóm odr!bnym systemom ch#odz&cym 
ch#odzenie zachodzi szybciej ni" w 
innych ch#odziarkach. Nie mieszaj& si! 

dodatkowo oszcz!dza sie energi!, 
poniewa" odszranianie wykonywane jest 
indywidualnie.

Wskazówki wydajnego 
u%ytkowania
. Maksymaln& ilo$% przechowywanych 
mro"onek mo"na osi&gn&% nie 
u"ywaj&c szuflad i pokrywy pó#ki górnej 
umieszczonej w komorze zamra"ania. 
Zu"ycie energii przez ch#odziark! okre$lono 
przy ca#kowicie wype#nionej komorze 
zamra"ania i nie u"ywaj&c szuflad i 
pokrywy pó#ki górnej.

Regulacja komory 
zamra"alnika

Regulacja 
komory 
ch#odzenia

Obja$nienia

-18°C 4°C Jest to ustawienie normalne i zalecane.

-20,-22 lub -24°C 4°C
Ustawienia te zaleca si!, gdy temperatura otoczenia 
przekracza 30°C.

Quick Freeze
 4°C

Funkcji tej u"ywa si! do szybkiego zamra"ania 

powróci do pierwotnego trybu.

-18°C lub zimniej 2°C
Je$li u"ytkownik uwa"a, "e w komorze ch#odzenia 
nie jest dostatecznie zimno z powodu wysokiej 
temperatury otoczenia lub cz!stego otwierania i 
zamykania drzwiczek.

-18°C lub zimniej
Quick Fridge 
[Szybkie 
ch#odzenie]
 

U"ywa si! tego, gdy komora ch#odzenia jest 
prze#adowana "ywno$ci& lub chce si! j& szybciej 
och#odzi%. Zaleca si! uruchomienie funkcji szybkiego 
ch#odzenia na 4 - 8 godz. przed w#o"eniem "ywno$ci. 
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Zamra%anie %ywno(ci 
(wie%ej

$wie"& nale"y opakowa% lub przykry%.

potrawy trzeba najpierw ostudzi% do 
temperatury pokojowej. 

musi by% $wie"a i dobrej jako$ci.

stosownie do dziennych potrzeb 
konsumpcyjnych rodziny.

zapakowana aby zapobiec jej 
wysychaniu, nawet je$li ma by% 
przechowywana przez krótki czas.

by% mocne i odporna na zimno, 
wilgotno$%, zapachy, olej i kwas, a tak"e 

by% dobrze zamkni!te i musz& by% 
zrobione z #atwych do u"ycia i nadaj&cych 
si! do zastosowania przy g#!bokim 
zamra"aniu materia#ów.

wk#ada si! do komory zamra"alnika. 
(Nie nale"y dopu$ci%, aby styka#a si! z 
uprzednio zamro"on& "ywno$ci&, co 
grozi ich cz!$ciowym rozmarzni!ciem. 
Wydajno$% zamra"ania tej lodówki 
podano w$ród danych technicznych).

przechowywania podanych w odniesieniu 
do g#!bokiego zamra"ania.

bezpo$rednio po odmro"eniu i nie wolno 
jej ponownie zamra"a%.

przestrzega% nast!puj&cych instrukcji.

1. Nie nale"y zamra"a% zbyt du"ych ilo$ci 
"ywno$ci na raz. Jako$% "ywno$ci 
zachowuje si! najlepiej zamra"aj&c j& na 
wskro$ najszybciej, jak to mo"liwe.

2. Umieszczenie w komorze zamra"alnika 
"uwno$ci ciep#ej powoduje ci&g#& prac! 
systemu ch#odz&cego a" do ca#kowitego 
jej zamro"enia.

3. Nale"y specjalnie zadba%, aby nie 
miesza% "ywno$ci ju" zamro"onej ze 
$wie"&.

Zalecenia co do 
przechowywania mro%onek

nale"y przechowywa% zgodnie z 
instrukcjami ich producentów dla  

 ( 4-gwiazdkowych) komór do 
przechowywania mro"onek.

któr& zapewnili im producenci i 
sprzedawcy detaliczno nale"y pami!ta%, 
co nast!puje:

do zamra"alnika mo"liwie szybko po ich 
zakupie.

2. Sprawdzi%, czy paczki zaopatrzone s& 
w etykietki oznaczaj&ce zawarto$% oraz 
dat!.

3. Nie przekraczajcie terminów podanych na 
opakowaniu jako terminy przydatno$ci do 
spo"ycia.

W razie przerwy w zasilaniu elektryczno$ci& 
nie nale"y otwiera% drzwiczek. Nawet 
je$li awaria zasilania trwa a" do up#ywu 
"Czasu podnoszenia temperatury" 
podanego w rozdziale  "Dane 
techniczne ch#odziarki", nie zaszkodzi 
to przechowywanym mro"onkom.  Je$li 
awaria zasilania trwa d#u"ej, "ywno$% 
trzeba sprawdzi% i w razie konieczno$ci 
trzeba j& natychmiast spo"y% albo 
zamrozi% po zagotowaniu.
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Odszranianie
Komora zamra"arki rozmra"a si! 
automatycznie.

Rozmieszczenie %ywno(ci

zamra"alnika
Ró"ne mro"onki, np. 
mi!so, ryby, lody, 
warzywa, itp.

Uchwyt na jajka Jajka

ch#odniczej
na talerzach z 
pokrywkami i 
w zamkni!tych 
pojemnikach

drzwiczkach 
komory ch#odniczej

Niewielkie zapakowane 
potrawy lub napoje (np. 
mleko, soki owocowe, 
piwo)

warzywa Warzywa i owoce

Komora strefy 
$wie"ej (ser, mas#o, salami, itp.)

O g#"bokim zamra%aniu

Aby zachowa% dobr& jako$% "ywno$ci 
nale"y zamrozi% j& najpr!dzej jak to 
mo"liwe po w#o"eniu do lodówki.  
Norma TSE wymaga (stosownie do 
pewnych warunków pomiaru), aby 
lodówka zamra"a#a co najmniej 4,5 kg 
"ywno$ci przy temperaturze otoczenia 
32°C do temperatury -18°C lub ni"szej w 
ci&gu 24 godz. na ka"de 100 l pojemno$ci 
zamra"alnika.
'ywno$% mo"na przechowywa% przez 
d#u"szy czas tylko w temperaturze -18°C 
lub ni"szej. 
(wie"o$% "ywno$ci mo"na zachowa% 
przez wiele miesi!cy (g#!boko zamro"on& 
w temperaturze -18°C).

OSTRZE*ENIE! A 

stosownie do dziennych potrzeb 
konsumpcyjnych rodziny.

zapakowana aby zapobiec jej wysychaniu, 
nawet je$li ma by% przechowywana przez 
krótki czas.
Niezb!dne do pakowania materia#y:

Materia#y u"ywane do pakowania "ywno$ci 
musz& by% wytrzyma#e na rozdarcie i 
odporne na zimno, wilgo%, zapachy, oleje 
i kwasy.
Nie nale"y dopu$ci%, aby przeznaczona 
do zamro"enia "ywno$% styka#a si! z 
uprzednio zamro"on& "ywno$ci&, co grozi 
ich cz!$ciowym rozmarzni!ciem.
Nale"y zawsze przestrzega% 
maksymalnych okresów przechowywania 
podanych w tabeli.
Zamro"on& "ywno$% nale"y spo"ywa% 
bezpo$rednio po odmro"eniu i nie wolno jej 
ponownie zamra"a%.
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Ruchoma pó#ka wewn"trzna:

mi!dzy dwoma pó#kami, wbudowana 
w $cianki ruchoma pó#ka umo"liwia 
przesuni!cie szklanej pó#ki w gór! i w 
dó#, bez jej wyjmowania. Aby przesun&% 
w dó# wbudowan& pó#k!, poci&gnij j& do 
siebie, trzymaj&c dwoma r!kami (1); gdy 
pó#ka jest najbardziej wysuni!ta do przodu, 
mo"na j& przesun&% w dó# po nachylonej 
powierzchni (2). Aby przesun&% pó#k! w 
gór!, ponownie przytrzymaj j& dwiema 

powierzchni i pchnij szklan& pó#k!, aby j& 

powierzchni. Ruchoma pó#ka wewn!trzna 
musi by% zawsze ustawiona równolegle do 

przesuni!ciem pó#ki zawsze zdejmuj z pó#ki 
wszystkie znajduj&ce si! na niej artyku#y.
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Higiena - Jon 
Higiena+: Filtr fotokatalityczny w 
kanale powietrznym ch#odziarki pomaga 
oczyszcza% powietrze w jej wn!trzu. Filtr 
ten ogranicza tak"e nieprzyjemne zapachy.
Jon+ Umieszczony w kanale powietrznym 
ch#odziarki jonizer jonizuje to powietrze. 

si! unosz&ce si! w powietrzu bakterie i 
powodowany nimi nieprzyjemny zapach.

Kostkarka do lodu Icematic i 
pojemnik na lód
Obs#uga kostkarki do lodu Icematic
* Nape#nij Icematic wod& i w#ó" do 
obudowy. Lód b!dzie gotowy za ok. dwie 
godziny. Nie wyjmuj Icematic z obudowy, 
aby wyj&c lód. 
* Obró% pokr!t#o o 90o zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 
Kostki lodu w komórkach wypadn& do 
pojemnika na lód pod nimi. 
* Teraz mo"esz wyj&% pojemnik na lód i 
poda% kostki lodu. 
* Je$li chcesz, mo"esz trzyma% kostki lodu 
w tym pojemniku.
Pojemnik na lód 

gromadzenia kostek lodu. Nie wlewaj do 
nie go wody. W przeciwnym razie ulegnie 
uszkodzeniu.

Komora sch#adzania

W komorze sch#adzania przygotowuje 
si! "ywno$% do zamro"enia. Mo"na w 
niej tak"e przechowywa% "ywno$% w 
temperaturze o kilka stopni ni"szej ni" w 
komorze zamra"ania.

zwi!kszy% wyjmuj&c z niej pojemniki na 
"ywno$% do sch#adzania. W tym celu 
poci&gn&% pojemnik ku sobie, pojemnik 
oprze sie o blokad! i zatrzyma. Mo"na go 
wyj&% podnosz&c o ok. 1 cm i poci&gaj&c 
ku sobie.
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Filtr zapachów
Filtr zapachów w przewodzie powietrznym 
komory ch#odzenia zapobiega zbieraniu si! 
nieoprzyjemnych zapachów w ch#odziarce.

lub w prawo, aby na dolnej pó#ce zmie$ci% 
d#ugie butelki, s#oiki lub pude#ka (Rys. 1)

mo"na si!ga% chwytaj&c j& za praw& 

opró"ni% j& i wyj&% do czyszczenia, obró% 
j& o 90 stopni, podnie$ i poci&gnij ku sobie 
(Rys. 3-4).

3

1

2

4
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6  Konserwacja i czyszczenie
A Do czyszczenia ch#odziarki nie wolno 

u"ywa% benzyny, benzenu, ani 
podobnych substancji..

B Zalecamy wy#&czenie wtyczki lodówki z 
gniazdka przed jej czyszczeniem.

B Do czyszczenia nie wolno stosowa% 
"adnych szorstkich narz!dzi ani 
myd#a, domowych $rodków czysto$ci, 
detergentów, ani wosku do polerowania.

C Umyj obudow! ch#odziarki letni& wod& i 
wytrzyj j& do sucha.

C Wn!trze nale"y czy$ci% $ciereczk& 
zamoczon& i wy"!t& w roztworze jednej 
#y"eczki do herbaty sody oczyszczonej 
w 0,5 litra wody, a nast!pnie wytrze% do 
sucha.

B Dbaj, aby do obudowy lampki i innych 

woda.

B Je$li ch#odziarka ma by% nieu"ywana 
przez d#u"szy okres czasu, nale"y 
j& wy#&czy% i ca#kowicie opró"ni% z 
"ywno$ci, oczy$ci% i pozostawi% z 
uchylonymi drzwiczkami.

C Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki w 
drzwiczkach s& czyste i nie osadzaj& si! 
na nich cz&stki "ywno$ci.

A Aby wyj&% pó#ki z drzwiczek, opró"nij je z 
zawarto$ci, a potem po prostu naci$nij od 
podstawy ku górze.

Zabezpieczenia powierzchni 
plastykowych 
C Nie wk#adaj do ch#odziarki oleju 

ani potraw sma"onych na oleju w 
nieszczelnych pojemnikach, poniewa" 
mo"e to uszkodzi% jej plastykowe 
powierzchnie. W razie rozlania sie lub 
rozsmarowania oleju na plastikowej 
powierzchni, od razu oczy$ci% i op#uka% 
ciep#& wod& jej zabrudzon& cz!$%. 
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7  Zalecane rozwi'zania problemów

Wasz czas i pieni&dze. Wykaz ten zawiera cz!ste k#opoty, które nie wynikaj& z wadliwego 
wykonania ani zastosowania wadliwych materia#ów. Niektóre z opisanych tu funkcji mog& 
nie wyst!powa% w tym modelu urz&dzenia.

Ch#odziarka nie dzia#a. 

g#ówny? Sprawdzi% bezpiecznik.
Skropliny na bocznej $ciance komory ch#odzenia (MULTIZONE, COOL CONTROL oraz 
FLEXI ZONE).

temperatur!. 

Spr!"arka nie dzia#a

za#&cza si! i wy#&cza, poniewa" nie wyrówna#o si! jeszcze ci$nienie w systemie 
ch#odz&cym ch#odziarki. Ch#odziarka zacznie dzia#a% po ok. 6 minutach. Je$li po up#ywie 
tego czasu ch#odziarka nie zacznie dzia#a%, prosimy wezwa% serwis.

automatycznym rozmra"aniem. Cykl rozmra"ania nast!puje okresowo.

w#o"ona do gniazdka.
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Ch#odziarka pracuje cz!sto lub przez zbyt d#ugi czas.

dzia#aj& przez d#u"szy czas.

och#odzenie ch#odziarki mo"e potrwa% o par! godzin d#u"ej.

powoduj& d#u"sz& prac! ch#odziarki zanim osi&gnie temperatur! przechowywania.

powietrze, które wesz#o do ch#odziarki, powoduje, "e dzia#a ona d#u"ej. Rzadziej otwiera% 
drzwiczki.

drzwiczki s& szczelnie zamkni!te.

wy"sz& temperatur! i odczeka%, a" zostanie ona osi&gni!ta.

p!kni!ta lub nieprawid#owo w#o"ona. Oczy$ci% lub wymieni% uszczelk!. Uszkodzona/
p!kni!ta uszczelka powoduje, "e ch#odziarka pracuje przez d#u"szy czas, aby utrzyma% 
bie"&c& temperatur!.

Temperatura zamra"alnika jest bardzo niska, a temperatura ch#odzenia jest 
wystarczaj&ca.

ch#odziark! na wy"sz& temperatur! zamra"ania i sprawdzi%.
Temperatura ch#odzenia jest bardzo niska, a temperatura zamra"ania jest wystarczaj&ca.

ch#odziark! na wy"sz& temperatur! ch#odzenia i sprawdzi%.
'ywno$% przechowywana w szufladach komory zamarza.

ch#odziark! na wy"sz& temperatur! ch#odzenia i sprawdzi%.
Bardzo wysoka temperatura w ch#odziarce lub zamra"alniku.

ch#odziarki wp#ywaj& na temperatur! w zamra"alniku. Zmieni% temperatur! w ch#odziarce 
lub zamra"alniku a" osi&gnie odpowiedni poziom.

otwiera%.

temperatura w ch#odziarce lub zamra"alniku osi&gnie w#a$ciwy poziom.

ch#odziarki. Jest to stan normalny, nie za$ awaria.
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Drgania lub ha#as

na ch#odziarce.
Z ch#odziarki dochodz& odg#osy przelewania si! i syczenia p#ynu.

stan normalny, nie za$ awaria.
Odg#os jakby szumu wiatru.

Skropliny na wewn!trznych $ciankach ch#odziarki.

awaria. 

otwiera%.
Na zewn&trz ch#odziarki, lub pomi!dzy drzwiczkami pojawia si! wilgo%.

wilgo% w powietrzu ust&pi, skropliny znikn&.

ciep#ej lub gazowanej wodzie. 

pojemników lub materia#ów opakowaniowych innej marki.
Drzwiczki s& niezamkni!te.

przeszkadzaj&ce zamkni!ciu drzwiczek. 

Wyregulowa% wysoko$% nó"ek. 

wytrzymuje ci!"ar ch#odziarki.
Szuflady do przechowywania $wie"ych warzyw si! zatar#y.
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