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Dziękujemy za zaufanie, jakie okazali nam Państwo, kupując nasze urządzenie. 
Życzymy wiele satysfakcji podczas jego użytkowania.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.

Zamrażarka skrzyniowa przeznaczona jest do użytkowania w gospodarstwie domowym do 
zamrażania świeżej żywności i długotrwałego przechowywania zamrożonej żywności (do roku, w 
zależności od rodzaju żywności).
Temperatura wewnątrz wynosi -18 °C lub mniej.
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• Dzieci w wieku ośmiu lat oraz starsze, a także osoby o obniżonych możliwościach fi zycznych, 
ruchowych lub psychicznych czy też osoby, którym brakuje doświadczenia lub wiedzy, mogą 
użytkować niniejsze urządzenie pod odpowiednią opieką lub też jeżeli wcześniej zostały 
odpowiednio pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia oraz rozumieją zagrożenia, które 
mogą wyniknąć na skutek nieprawidłowego użytkowania tego urządzenia. Dzieci nie powinny 
bawić się urządzeniem. Dzieci mogą czyścić urządzenie lub wykonywać prace związane z jego 
konserwacją jedynie pozostając pod odpowiednim nadzorem.

• Przed podłączeniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, 
opisującej urządzenie oraz jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja dostosowana 
jest do różnych typów/ modeli urządzeń, dlatego może opisywać również ustawienia i akcesoria, 
których zakupione urządzenie nie posiada.

• Usunąć należy opakowanie, zabezpieczające urządzenie bądź poszczególne jego części w 
czasie transportu.

• Pod pokrywą zamrażarki umieszczone są kołki dystansowe, które chronią uszczelkę pokrywy 
przed uszkodzeniami transportowymi.

• Przed podłączeniem do sieci elektrycznej urządzenie powinno stać pionowo w jednym miejscu 
przez około 2 godziny. W ten sposób zmniejsza się możliwość nieprawidłowego działania z 
powodu wpływu transportu na system chłodniczy.

• Przed pierwszym podłączeniem, urządzenie należy oczyścić wewnątrz ciepłą wodą z dodatkiem 
małej ilości octu.

• Podłączenie do sieci elektrycznej i uziemienie urządzenia powinny być wykonane według 
obowiązujących norm i przepisów.

• Urządzenia nie należy używać na zewnątrz i nie powinno ono stać na deszczu.
• Urządzenie należy obowiązkowo odłączyć z sieci elektrycznej (wyciągnąć kabel przyłączeniowy 

z gniazdka) przed czyszczeniem oraz wymianą żarówki, a także naprawą. Naprawy urządzenia 
może dokonać jedynie specjalnie wyszkolona osoba.

• Jeżeli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony, powinien go wymienić pracownik serwisu lub 
specjalnie wyszkolona osoba.

• Jeżeli urządzenia ne zamierza się używać przez dłuższy okres czasu, należy je wyłączyć, 
przekręcając pokrętło termostatu do pozycji      (opis – patrz: rozdział Sterowanie urządzenia – 
Włączenie/ Wyłączenie urządzenia) oraz przerwać dopływ energii elektrycznej do urządzenia. 
Urządzenie należy wypróżnić, rozmrozić, wyczyścić i zostawić przymkniętą pokrywę.

• Do pakowania wykorzystywane są jedynie przyjazne dla środowiska materiały, które mogą być 
bez szkody dla środowiska utylizowane, składowane lub niszczone.

• Dziecko nie powinno bawić się urządzeniem.

 Urządzenie posiada skraplacz, uwalniający ciepło 
do otoczenia. Znajduje się on na tylnej ściance 
lub bezpośrednio po blachą przedniej i tylnej 
ścianki urządzenia.  W przypadku normalnego 
działania,  powierzchnie te są zazwyczaj ciepłe, w 
przypadku podwyższonych temperatur otoczenia 
powierzchnie te mogą stać się bardzo gorące (do 
55 °C). To normalne zjawisko, wynikające z funkcji 
urządzenia, opisane w załączniku do instrukcji.
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• Urządzenie należy postawić, jak to zostało opisane w instrukcji.
• Nie należy otwierać pokrywy urządzenia częściej, niż to jest konieczne.
• W przypadku typu urządzenia, które ma umieszczony skraplacz na tylnej ściance, należy od 

czasu do czasu sprawdzać, czy cyrkulacja powietrza przebiega bez przeszkód i zadbać, aby 
skraplacz był zawsze oczyszczony (patrz: rozdział Usuwanie zakłóceń)

• Jeżeli uszczelka jest uszkodzona lub nieszczelna, należy ją jak najszybciej wymienić.
• Przed włożeniem żywności, należy ją ochłodzić do temperatury pokojowej.
• Zaleca się rozmrażanie i czyszczenie urządzenia 1 do 2 razy w roku.

 Szczeliny wentylacyjne na urządzeniu powinny 
być zawsze czyste i drożne.
 Rozmrażając, nie należy stosować mechanicznych 
akcesoriów lub innych metod, za wyjątkiem 
zalecanych przez producenta. Szczególnie należy 
uważać, aby nie przekłuć zewnętrznej przedniej 
lub zewnętrznej tylnej ścianki czy też którejkolwiek 
wewnętrznej powierzchni zarażarki skrzyniowej. 
Dzięki temu mozna zapobiec uszkodzeniom 
systemu chłodniczego.

• W przypadku typu urządzenia, które ma umieszczony skraplacz na tylnej ściance, należy 
uważać, aby nie uszkodzić go podczas czyszczenia.

 Podczas montażu, czyszczenia i usuwania urządzenia należy uważać, aby nie 
uszkodzić izolacji bądź elementów systemu chłodzenia. Dzięki temu zapobiega się 
również zanieczyszczeniu środowiska.

 Nie należy stosować urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia, za wyjątkiem 
zalecanych przez producenta urządzeń chłodząco-zamrażających.

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno 
traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego 
punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w 

eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne 
oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu 
niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami 
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. 
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• Nie należy otwierać pokrywy urządzenia częściej, niż to jest konieczne, ponieważ zbyt częste 
otwieranie spowoduje podniesienie temperatury w zamrażarce, powstawanie zbyt grubych 
warstw szronu, a w konsekwencji zwięszkone zużycie energii elektrycznej.

• Zamrażarka nie powinna pozostawać zbyt długo otwarta, co jest szczególnie ważne w czasie 
ciepłej i wilgotnej pogody.

• Każde niezastosowanie się do instrukcji, opisanych w rozdziałach Montaż i  Oszczędność 
energii może spowodować zwięszkone zużycie energii.

• W przypadku typu urządzenia, które ma skraplacz umieszczony w izolacji, należy zapewnić 
swobodny przepływ powietrza również w przedniej części urządzenia.

• Jeżeli zakupione urządzenie ma zastąpić stare, bezużyteczne, która jest wyposażone w 
zamknięcie, dające się otworzyć jedynie z zewnątrz, należy je ze względów bezpieczeństwa 
zniszczyć lub usunąć, uniemożliwiając tym samym, aby dzieci przypadkowo zamknęły się w 
czasie zabawy i się zadusiły.

• Urządzenie należy prawidłowo podłączyć do sieci elektrycznej.
• Podczas działania urządzenia nie należy dotykać zimnych powierzchni chłodzących, szczególnie 

wilgotymi czy też mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować przywarcie skóry do 
zamrożonej powierzchni. 

• Nie należy zamrażać napojów w szklanych butelkach, szczególnie, jeśli chodzi o napoje 
gazowane, jak woda mineralna, musujące wino, piwo, kolę itd., ponieważ podczas zamrażania 
zwiększy się objętość płynu i szkło może pęknąć.

• Nigdy nie należy spożywać zamrożonej żywności (chleba, owoców, warzyw) , ponieważ grozi to  
odmrożeniami.

• Jeżeli zapach lub kolor któregokoliwek produktu są wątpliwe, żywność należy wyrzycić, 
ponieważ jej spożycie może być niebezpieczne dla zdrowia.

• Urządzenia nie należy rozmrażać za pomocą urządzeń elektrycznych (suszarki do włosów 
itp.) czy też usuwać  szronu bądź lodu za pomocą ostrych przedmiotów, a jedynie za pomocą 
załączonych  akcesoriów.

• Urządzenie zawiera środek chłodniczy i olej, dlatego uszkodzone urządzenie należy usunąć 
zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

• Tabliczka znamionowa z podstawowymi danymi o urządzeniu, znajduje się wewnątrz lub na 
tylnej ściance urządzenia.  Jeżeli naklejona tabliczka znamionowa nie odpowiada Państwu 
językowo, należy ją zamienić na załączoną. 

• Nie należy użytkować wysłużonego urządzenia, lecz je natychmiast usunąć.
• Zapobiegając skażeniu środowiska należy zadbać, aby nie uszkodzić części systemu 

chłodniczego, ponieważ znajdują się one na zewnętrznej tylnej ściance, w przestrzeni skraplacza 
lub w izolacji. Do uszkodzenia systemu chłodniczego w izolacji może dojść również, jeżeli 
przedziurawi się zewnętrzną lub wewnętrzną ściankę.

• Wyposażenie urządzenia różni się w zależności od modelu.

• W razie awarii lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
zamrażarki skrzyniowej nie należy otwierać. Jeżeli przerwa 
trwa więcej niż dwa dni, zamrażarkę należy opróżnić, a 
żywność zużyć bądź zadbać, aby pozostała zamrożona. 

Czas przechowywania w 
razie awarii lub przerwy 
w dostawie energii 
elektrycznej
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• Urządzenie należy postawić w suchym i dobrze wietrzonym 
pomieszczeniu. Wilgotność względna przy temperaturze 
25 °C nie powinna przekraczać 70 %, a przy temperaturze 
ponad 25 °C, 75 %. Dopuszczalna temperatura otoczenia, 
gwarantująca prawidłowe działanie urządzenia, zależy od 
rodzaju wykonania (klasy) urządzenia, która podana jest na 
tabliczce znamionowej urządzenia.

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

• Wilgotna piwnica nie jest odpowiednia do przechowywania 
zamrażarki, nie nadaje się do tego również balkon czy też 
miejsce, gdzie zamrażarka mogłaby być narażona na działanie 
bezpośrednich promieni słonecznych. Zamrażarka powinna 
stać na suchym i wystarczająco twardym podłożu, aby mogła 
stać poziomo i stabilnie również wtedy, gdy jest załadowana 
do pełna.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy. Wokół 
zamrażarki należy zapewnić 2-3 cm przestrzeń, aby powietrze 
mogło krążyć bez przeszkód.

• Odległość od ściany z tyłu określa zawias.
• Urządzenie posiada skraplacz, który oddaje ciepło do 

otoczenia. Umieszczony jest on na tylnej ściance lub 
bezpośrednio pod blachą przedniej i tylnej ścianki urządzenia. 
Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy zadbać o dobre 
chłodzenie tych powierzchni i nie zastawiać ich różnymi 
przedmiotami.

Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej za 
pomocą kabla przyłączeniowego. Gniazdo sieciowe powinno 
posiadać styk uziemiający (gniazdo z uziemieniem). Zalecane 
napięcie znamionowe i częstotliwość są podane na tabliczce 
znamionowej urządzenia. Podłączenie urządzenia do sieci 
elektrycznej i uziemienia powinno być przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami. Urządzenie wytrzymuje 
krótkotrwałe wahania napięcia, jednak najwyżej od -6 % do 
+6 %.

Wybór miejsca

Podłączeie urządzenia 
do sieci elektrycznej
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• Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy. Wokół 
zamrażarki skrzyniowej należy zapewnić 2-3 cm przestrzeń, 
pozwalającą na swobodny obieg powietrza. 

• W przypadku modeli urządzeń, posiadających umieszczony 
na tylnej ściance widoczny skraplacz, należy zapewnić 70 mm 
odstęp od ściany (patrz: rysunek).

Obieg powietrza wokół 
urządzenia

• W przypadku modeli urządzeń, których skraplacz jest 
umieszczony bezpośrednio pod pokrywą tylnej ścianki 
urządzenia, odstęp od ściany jest wyznaczony przez zawias.

70 mm
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A Pokrętło ustawienia temperatury, włączenia, wyłączenia urządzenia oraz włączenia 
intensywnego zamrażania

B Lampka świeci: działa ustawienie intensywnego zamrażania
C Lampka świeci: urządzenie znajduje się pod napięciem
D Lampka świeci/ pulsuje: sygnalizuje zbyt wysoką temperaturę

Pokrętło termostatu A należy obrócić w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara w stronę pogrubionej części 
oznaczenia wokół pokrętła.

Włączenie urządzenia

DCBA

DCBA

PANEL STERUJĄCY  I

PANEL STERUJĄCY  II

22
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Panel sterujący I:
Przy pierwszym włączeniu świeci lampka D, która zgaśnie 
sama, gdy zamrażarka na tyle się ochłodzi, aby nie było 
niebezpieczeństwa zepsucia się żywności.

Panel sterujący II:
Po pierwszym włączeniu urządzenie ma 24-godzinne opóźnienie 
włączenia alarmu temperatury, ponieważ w tym czasie 
urządzenie nie osiągnie wystarczającej temperatury. Zapobiega 
to niepotrzebnemu włączaniu się alarmu.

Pokrętło A należy obrócić w przeciwną stronę tak, aby pozycja 
strzałki znalazła się na pokrętle przy symbolu       (urządzenie 
wciąż znajduje się pod napięciem elektrycznym).

Lampka C wciąż jeszcze świeci.

• Zalecane ustawienie pokrętła termostatu A jest na środku 
pomiędzy cieńszą i pogrubioną częścią oznaczenia wokół 
pokrętła.

• Na zmianę temperatury w urządzeniu wpływa temperatura 
otoczenia i częstotliwość otwierania pokrywy.

 Nastawiając pokrętło termostatu, należy brać to pod uwagę. 
 Pozycja w kierunku pogrubionej części oznaczenia 

wokół pokrętła oznacza niższą temperaturę w urządzeniu 
(chłodniej), natomiast pozycja w kierunku cieńszej części 
oznaczenia wokół pokrętła oznacza wyższą temperaturę 
(cieplej).

Lampka D świeci/ pulsuje, gdy zamrażarka ma wewnątrz zbyt 
wysoką temperaturę i sama zgaśnie wówczas, gdy zamrażarka 
na tyle się ochłodzi, aby nie było niebezpieczeństwa zepsucia się 
żywności (patrz: rozdział Usuwanie zakłóceń).

Wyłączenie urządzenia

Wybór temperatury w 
urządzeniu
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Urządzenie należy włączyć i pokrętło termostatu obrócić na 
pozycję intensywne działanie      .

Panel sterujący I:
Świecą wszystkie trzy lampki (B, C, D).

Panel sterujący II:
Świecą lampki B i C.

Świeżą żywność należy włożyć do zamrażarki kilka godzin po 
zgaśnięciu lamki D.

Prawidłowe użytkowanie urządzenia, odpowiednie pakowanie 
żywności, utrzymywanie odpowiedniej temperatury oraz 
stosowanie zaleceń higienicznych dla żywności, w decydujący 
sposób wpływają na jakość zamrażania świeżej żywności bądź 
jej przechowywania. 
Do zamrażania należy wybierać żywność nadającą się do tego i 
dobrze znoszącą niską temperaturę.
• Żywność zawsze powinna być wysokiej jakości.
• Zamrażać należy całkowicie świeże owoce i warzywa.
• Do przetworów należy stosować odpowiednie opakowania 

oraz je prawidłowo zapakować.
• Opakowanie nie powinno przepuszczać powietrza i wilgoci, 

w przeciwnym razie spowodowało by to wysuszenie się 
przetworów i straty witaminowe.

• Folie i torebki powinny być miękkie i podatne, aby mogły 
szczelnie przylegać do zawartości.

• Naczynia do zamrażania powinny się szczelnie zamykać.
• Ważne jest przede wszystkim, że żywność zostanie 

zamrożona w jak najkrótszym czasie. Dlatego zaleca się, aby 
paczki nie były zbyt duże i że przed zamrażaniem żywność 
zostanie schłodzona.

• Na 24 godziny przed zamrażaniem świeżej żywności należy 
włączyć intensywne zamrażanie:

 - pokrętło A należy przestawić na pozycję      (świeci 
lampka B).

 - świeżą żywność należy włożyć do przestrzeni do 
zamrażania.

Włączenie urządzenia

Zamrażanie świeżej 
żywności

Procedura zamrażania
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Przed zamrażaniem żywność należy ochłodzić do temperatury 
pokojowej. Świeża żywność nie powinna dotykać już 
zamrożonych paczek. 

• Największa ilość żywności, jaką można na raz włożyć do 
urządzenia, podana jest na tabliczce znamionowej urządzenia. 

• Jeżeli ilość zamrażanej żywności jest większa, słabsza 
będzie jakość zamrażania, pogorszy się również jakość już 
zamrożonych produktów.

• W przypadku większej ilości świeżych produktów, procedurę 
zamrażania należy powtórzyć.

• Do zamrażania mniejszych ilości (1-2 kg), ustawienie 
intensywnego zamrażania nie jest konieczne.

• Po zakończeniu zamrażania należy obrócić pokrętło A 
ponownie na żądane ustawienie, nawet jeżeli lampka B nie 
świeci (oznacza, to że osiągnięta została wystarczająco niska 
temperatura).

• O ile ustawienie nie zostanie wyłączone ręcznie, po około 
dwóch dniach samoczynnie się ono wyłączy.Temperatura 
zamrażarki powróci do ostatnio nastawionej wartości (pozycja 
pokrętła pozostanie na      ).

Czas przechowywania zamrożonej żywności zależy od 
składu poszczególnych produktów, jakości, świeżości paczki 
itd. Zawartość tłuszczów dodatkowo jeszcze skraca okres 
przechowywania. Tak na przykład chude mięso można 
przechowywać w zamrażarce 12 miesięcy, podczas gdy 
tłuste tylko 4-6 miesięcy. Żywność należy przechowywać w 
zamkniętych opakowaniach lub odpowiednio zapakowaną.

Gotowe mrożonki
Na opakowaniu gotowych mrożonek zaznaczone są temperatura 
i czas przechowywania. 
 - Wybierać należy jedynie prawidłowo zapakowaną żywność. 
 - Żywność należy zabezpieczyć przed rozmrożeniem, 

ponieważ wzrost temperatury skraca czas przechowywania.

Częściowo rozmrożoną bądź całkiem rozmrożoną żywność 
należy jak najszybciej zużyć. 
Częściowe rozmrażanie zmniejsza wartość odżywczą żywności, 
a w szczególności owoców i warzyw oraz gotowych potraw.

Przechowywanie 
zamrożonej żywności

Rozmrażanie mrożonek
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Żywność Czas przechowywania (w miesiącach)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Warzywa + + +
Owoce + + +
Chleb, ciasta +
Mleko +
Gotowe potrawy +
Mięso: wołowina + + +
           cielęcina + + +
           wieprzowina + + +
           drób + + +
           dziczyzna + + +
           mielone +
Wędzone kiełbasy +
Ryba: chuda +
          tłusta +
Podroby +

• Urządzenie należy rozmrażać 1 – 2 razy w ciągu roku czy też 
więcej razy w przypadku częstszego otwierania. Miejscami 
może się zgromadzić grubsza warstwa szronu/lodu, przede 
wszystkim wokół zaworu wentylacyjnego. Zjawisko to jest 
normalne, do niego dochodzi na skutek napływu wilgotnego 
powietrza. Szron można od czasu do czasu usunąć, używając 
do tego załączonego skrobaka.

• Na około 24 godziny przed rozmrażaniem, pokrętło (A) należy 
przestawić na pozycję intensywne zamrażanie      (świeci 
lampka B), aby żywność mocno ochłodzić .

• Wyciągnąć kabel przyłączeniowy z gniazdka.
• Opróżnić urządzenie i zabezpieczyć  żywność przed 

rozmrożeniem.

Najszybszy sposób usuwania szronu
Za pomocą załączonej skrobaczki należy zeskrobać warstwę 
szronu z powierzchni chłodzących i   go za pomoca miękkiej 
szmatki usunąć z wnętrza skrzyni, jeszcze zanim się rozmrozi.

Rozmrażanie urządzenia
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przechowywania 
mrożonek

Rozmrażanie i czyszczenie urządzenia 
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Usuwanie szronu za pomocą rozmrażania
Jeżeli warstwa szronu jest zbyt gruba do zeskrobania, należy ją 
częściowo rozmrozić. 
• Usunąć należy korek (1) w przedniej części zamrażarki.
• W powstały w ten sposób otwór wstawić załączoną rurkę 

(2), a pod nią podstawić naczynie do wyłapywania wody z 
rozmrażania.

• Usunąć korek (3) z dna zamrażarki.

• Pokrywę pozostawić otwartą, aby tym samym przyspieszyć 
rozmrażanie. Za pomocą ściereczki wytrzeć powierzchnie 
wewnątrz, wstawić obydwa korki, a rurkę schować do 
ponownego użytku. 

• Do rozmrażania nie należy stosować środków do rozmrażania 
w spreju, ponieważ mogą one topić elementy z plastyku bądź 
szkodzić zdrowiu.

Przed rozpoczęciem czyszczenia, kabel przyłączeniowy 
należy wyciągnąć z gniazdka!

Nie stosować ścierających i żrących środków czyszczących, 
ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię.
Podczas czyszczenia należy uważać, aby usunąć wszystkie 
pozostałości środków czyszczących. 
• Wewnętrzną część urządzenia należy czyścić wodą z dodatkiem 

niewielkiej ilości lekko rozcieńczonego octu lub sody spożywczej 
(1 łyżka sody na 1 litr wody). Na zakończenie wytrzeć do sucha 
ściereczką, wypłukaną w czystej wodzie i ożętą.

• Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić miękką 
ściereczką i wodą z dodatkiem małej ilości środka myjącego.
Do czyszczenia uszczelki pokrywy należy stosować roztwór 
delikatnego środka myjącego.
Powierzchnie lakierowane należy czyścić miękką ściereczką 
i środkiem czyszczącym na bazie alkoholu (np. środki 
czyszczące do szklanych powierzchni). Możliwe jest również 
zastosowanie alkoholu (etanolu lub alkoholu izopropylowego).
Do czyszczenia plastykowych i lakierowanych elementów nie 
są odpowiednie ścierające i żrące środki czyszczących, takie 
jak środki do czyszczenia blachy nierdzewnej itp.

• W przypadku typu urządzenia, które ma umieszczony skraplacz 
na tylnej ściance, należy od czasu do czasu (a przynajmniej 
raz do roku) za pomocą miękkiej niemetalowej szczotki lub 
odkurzacza próżniowego, oczyścić kurz ze skraplacza.

Wysunąć kabel przyłączeniowy z gniazdka, opróżnić urządzenie, 
rozmrozić i wyczyścić je wewnątrz. Do wnętrza urządzenia 
włożyć otwarte pudełeczko z sodą spożywczą i pozostawić 
przymkniętą pokrywę.

Czyszczenie urządzenia

Przerwa w użytkowaniu 
urządzenia 
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Podczas użytkowania urządzenia mogą pojawić się również zakłócenia działania.
Poniżej przedstawione zostały niektóre z zakłóceń, które najczęściej są skutkiem nieprawidłowego 
użytkowania i można je usunąć samemu. 

Zakłócenie Przyczyna Usunięcie zakłócenia
Urządzenie nie działa po 
podłączeniu do sieci elektrycznej.

Gniazdko nie jest pod napięciem.

Urządzenie nie jest włączone.
Pozycja pokrętła (A) przy symbolu   
     spowodowała wyłączenie.

Urządzenie należy włączyć, 
obracając pokrętło termostatu 
(A) (patrz: rozdział Sterowanie: 
włączenie, wyłączenie).   

Pokrętło należy obrócić w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara na pozycję pomiędzy 
cieńszą i pogrubioną częścią 
oznaczenia wokół pokrętła.

Nieprzerwane lub zbyt długie 
działanie.

Pokrywa była otwarta zbyt długo.

Pokrętło termostatu jest 
nastawione na zbyt niską 
temperaturę.

Pokrętło termostatu A należy 
obrócić w stronę cieńszej części 
oznaczenia wokół pokrętła.

Niewystarczająco ochłodzony 
skraplacz.

Sprawdzić należy, czy zapewnione 
jest swobodne krążenie powietrza 
z tyłu i z przodu urządzenia.

Usunąć kurz ze skraplacza (jeżeli 
posiadany model ma skraplacz 
umieszczony na tylnej ściance).

Pokrętło termostatu jest w pozycji intensywnego zamrażania (świeci 
lampka B).

Zamrażarka trzęsie się bądź pracuje 
zbyt głośno.

Nieprawidłowe ustawienie. Zapewnić zamrażarce 
odpowiednie podłoże.

Zamrażarka dotyka ściany lub 
sąsiednich elementów.

Odsunąć zamrażarkę.

Na zewnętrznych ściankach 
gromadzi się wilgoć.

Wilgotne pomieszczenie. Odsuwając od ścian - podłóg, 
umożliwić lepsze krążenie 
powietrza wokół urządzenia.

Zła izolacja podłoża.

Dłuższy czas trwająca gorąca, wilgotna pogoda.

Tworzą się zbyt duże ilości szronu 
wewnątrz urządzenia.

Zamrażarka była zbyt długo lub zbyt często otwierana.

Zbyt duża ilość niedostatecznie schłodzonej żywności.

Pokrywa źle się zamyka. Sprawdzić należy, czy usunięte 
zostały plastykowe kołki 
dystansowe i czy paczki żywności 
nie uniemożliwiają zamknięcia 
pokrywy.

28
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Przed wymianą żarówki obowiązkowo należy przerwać dopływ 
energii elektrycznej do urządzenia! 
Za pomocą śrubokrętu należy odkręcić śrubę na plastykowej 
pokrywie i ją zdjąć (patrz rysunek).
Następnie przepaloną żarówkę należy wymienić na nową (E14, 
15 W). Żarówki nie należy wyrzucać do odpadów organicznych.
Żarówka jest materiałem podlegającym zużyciu i nie jest 
objęta gwarancją.
Żarówki, zastosowane w niniejszym urządzeniu, to specjalne 
żarówki, przeznaczone wyłącznie do stosowania w urządzeniach 
gospodarstwa domowego. Żarówki te nie nadają się do oświetlania 
pomieszczeń w mieszkaniu bądź gospodarstwie domowym.

Wymiana żarówki 
oświetlającej wnętrze 
urządzenia

Zakłócenie Przyczyna Usunięcie zakłócenia
Świeci/ pulsuje lampka (D). Urządzenie nie osiągnęło jeszcze nastawionej temperatury.

• Temperaturę wewnątrz podnosi zbyt duża ilość niedostatecznie 
schłodzonej żywności. Lampka zgaśnie, gdy żywność ochłodzi się, 
osiągając nastawioną temperaturę.

• Przez dłuższy czas nie było energii elektrycznej.
• Zbyt częste otwieranie pokrywy lub zbyt długo otwarta pokrywa.

Lampka (B) nie świeci, mimo że 
ustawiona została funkcja SF. Urządzenie już osiągnęło nastawioną SF temperaturę.

Utrudnione otwieranie pokrywy: Zapchany zawór wentylacyjny 
w tylnej ściance urządzenia 
(posiadają tylko niektóre modele 
urządzeń).

Usunąć oraz oczyścić zawór tak, 
jak to jest ukazane na rysunku!

Instrukcję obsługi urządzenia można znaleźć również na naszych 
stronach internetowych: www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />

29



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


