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2 Utilisation appropriée du congélateur
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4 Dépannage

En fonctionnement

endommagée.
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Tableau 1 Classes climatiques

Classe Symbole Plage de température de 
fonctionnement °C

Tempéré étendu SN +10 à +32
Tempéré N +16 à +32
Subtropical ST +16 à +38
Tropical T +16 à +43

fourniture
Thermostat maintenance

maintenance

maintenance

maintenance

Tiroirs

1.
acheté.

2.





1 Sicherheitshinweise 

1.1 Warnungen 

Warnung: Brandgefahr/Entflammbare Materialien

DIESES Gerät ist für die Verwendung bestimmt in: Haushalten und ähnlichen Anwendungen wie 
Mitarbeiter-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Landwirtschaftshäusern und 
durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; Umgebungen in der Art wie 
Frühstückspensionen; Gastronomie und ähnlichen Nicht-Einzelhandelsanwendungen. 

DIESES Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen oder ohne Erfahrung und 
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
oder haben von ihr Anleitungen zur Benutzung des Geräts erhalten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 

WENN das Stromkabel beschädigt wurde, muss dieses entweder vom Hersteller, einem autorisierten 
Servicecenter oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Unfällen vorzubeugen. 

LAGERN Sie keine explosiven Objekte wie Aerosoldosen, die brennbare Treibmittel enthalten, in diesem
Gerät. 

DAS Gerät muss nach der Benutzung sowie vor der Ausführung von Wartungsarbeiten vom Stromnetz 
getrennt werden. 

WARNUNG: Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts oder den 
geräteinternen Strukturen. 

WARNUNG: Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen 
Geräte oder Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen. 

WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kühlmittelkreislauf.

WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in der Gefriertruhe, sofern sie nicht durch den
Hersteller empfohlen werden. 

WARNUNG: Bitte entsorgen Sie die Gefriertruhe entsprechend den örtlichen Vorschriften für Geräte 
zurück, die brennbare Treibgase und Kühlmittel enthalten. 

WARNUNG: Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Geräts, dass das Netzkabel weder 
eingeklemmt noch beschädigt ist. 

WARNUNG: Legen oder hängen Sie keine Mehrfachverteilersteckdosen oder Netzteile hinter das 
Gerät. 

VERWENDEN Sie weder Verlängerungskabel noch nicht geerdete (zweipolige) Netzadapter.

GEFAHR: Gefahr des Einschließens von Kindern. Bevor Sie Ihre alte Gefriertruhe entsorgen:
- Bauen Sie die Tür ab. 
- Lassen Sie Körbe eingebaut, damit Kinder nicht so einfach hineinklettern können. 
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DIE Gefriertruhe muss vor dem Einbau von Zubehör von der Stromversorgung getrennt werden.

KÄLTEMITTEL und Cyclopentan-Schaumstoffmaterialien, die in diesem Gerät zum Einsatz 
kommen, sind brennbar. Aus diesem Grund muss bei der Entsorgung des Geräts darauf geachtet werden, dass es 
von Wärmequellen ferngehalten und die Entsorgung durch eine Fachrecyclingfirma mit den entsprechenden 
Qualifikationen für eine Entsorgung außer durch Verbrennung vorgenommen wird, um Schäden an der Umwelt 
sowie weiteren Schäden vorzubeugen. 

Für EU-Standard: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die 
mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und 
Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder im Alter von 3 bis 
8 Jahren dürfen Lebensmittel/Getränke in das Kühlgerät legen/stellen und aus dem Kühlgerät herausnehmen. 

BITTE folgen Sie nachfolgenden Anleitungen, um einer Verschmutzung der Nahrungsmittel vorzubeugen:
- Durch eine für längere Zeit geöffnete Gefriertruhe kann die Temperatur in den Fächern des Geräts merklich 

ansteigen. 
- Reinigen Sie regelmäßig alle Oberflächen, die in Kontakt mit Nahrungsmitteln und dem Wasserablaufsystem 

kommen. 
- Reinigen Sie den Wassertank, wenn er für mehr als 48 Stunden nicht benutzt wurde. Spülen Sie das an eine 

Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem durch, wenn es für mehr als 5 Tage kein Wasser gezogen 
hat. (Hinweis 1) 

- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in der Gefriertruhe in geeigneten Behältern auf, sodass sie nicht auf 
andere Nahrungsmittel tropfen oder mit anderen Nahrungsmitteln in Kontakt kommen können. 

- Zwei-Sterne- -Gefrierfächer sind geeignet, um Gefriergut aufzubewahren, Eiscreme aufzubewahren oder 
herzustellen und Eiswürfel herzustellen. (Hinweis 2) 

- Ein-Stern- -, Zwei-Sterne- -, Drei-Sterne- - und Vier-Sterne- -Fächer sind nicht geeignet, um 
frische Nahrungsmittel einzufrieren. (Hinweis 3) 

FÜR Geräte ohne ein 4-Sterne-Fach: Dieses Kühlgerät ist nicht für tiefgefrorene Nahrungsmitteln geeignet. 
(Hinweis 4) 
- Wenn Sie das Kühlgerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, dann schalten Sie es aus. Tauen Sie es 

anschließend ab und reinigen Sie es. Trocknen Sie es und lassen Sie die Kühlgerätetür etwas geöffnet, um 
einer Schimmelbildung im Gerät vorzubeugen. 

Hinweis 1, 2, 3, 4: Bitte überprüfen Sie, ob dies für den Gefrierfachtyp Ihres Geräts anwendbar ist. 

FÜR ein freistehendes Gerät: Dieses Kühlgerät ist nicht dafür vorgesehen, als Einbaugerät verwendet zu 
werden. 

Der Austausch oder die Wartung ALLER LED-Lampen muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder 
einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden. (Zum Austausch der Lampen siehe Kapitel 2.4). 

WARNUNG: Das Gerät muss gemäß den Anleitungen verankert werden, um Unfällen durch 
Instabilität des Geräts vorzubeugen. 

WARNUNG: Schließen Sie das Gerät nur an eine mobile Wasserversorgung an. (Anwendbar bei 
Eismaschinen) 

HALTEN Sie Kinder von der Gefriertruhe und dessen näherer Umgebung fern, um einem Einschließen 
eines Kindes vorzubeugen. (Anwendbar bei Produkten mit Schloss) 

DE-2



 

 

1.2 Bedeutung der Sicherheitshinweissymbole 

 

Verbotssymbol 

Dieses Symbol zeigt verbotene Sachverhalte und daraus 
folgend verbotenes Verhalten an. Das Missachten dieser 
Anweisungen kann zur Beschädigung des Produkts oder zur 
Gefährdung der Sicherheit des/der Benutzers/-in führen. 

 

Warnsymbol 

Dieses Symbol zeigt Sachverhalte an, die befolgt werden 
müssen und daraus folgend das Verhalten, das strikt den 
Bedienungsanforderungen folgen muss. Das Missachten 
dieser Anweisungen kann zur Beschädigung des Produkts 
oder zur Gefährdung der Sicherheit des/der Benutzers/-in 
führen. 

 

Hinweissymbol 

Dieses Symbol zeigt Sachverhalte an, auf die geachtet 
werden soll und daraus folgend das Verhalten, auf das 
speziell hingewiesen wird. Ein Missachten der jeweiligen 
notwendigen Sicherheitshinweise kann zu leichten bis 
mittelschweren Verletzungen oder zur Beschädigung des 
Produkts führen. 

 
 
 

 

 
 
1.3 Warnungen bezüglich der Elektrik 

 

● Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker ziehen. Ziehen Sie 
bitte das Netzkabel am Netzstecker aus der Netzsteckdose. 

● Beschädigen Sie unter keinen Umständen das Netzkabel, um den sicheren 
Betrieb des Geräts gewährleisten zu können. Benutzen Sie das Gerät nicht, 
wenn das Netzkabel beschädigt oder der Netzstecker verschlissen ist. 

● Ein verschlissenes oder beschädigtes Netzkabel muss von einem vom 
Hersteller autorisierten Wartungsdienstleister ersetzt werden. 

 

● Der Netzstecker muss ordnungsgemäß in der Netzsteckdose stecken, weil 
eine nicht ordnungsgemäße Verbindung zu Brand führen kann. Bitte 
vergewissern Sie sich, dass der Massekontakt der Netzsteckdose mit einer 
ordnungsgemäß installierten Masseleitung verbunden ist. 

 

● Bitte schließen Sie das/die Ventil(e) ausströmender Gase und öffnen Sie Türen 
und Fenster, wenn brennbare oder sonstige Gase austreten. Ziehen Sie nicht 
den Netzstecker der Gefriertruhe und anderer elektrischer Geräte, da ein 
Funke einen Brand verursachen kann. 

 

● Um die Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir, keine Regler, Reiskocher, 
Mikrowellenherde und andere Geräte auf die Gefriertruhe zu stellen. Benutzen 
Sie in der Speisekammer keine elektrischen Geräte. 

 

Dieses Benutzerhandbuch enthält viele wichtige 
Sicherheitshinweise, die vom/von der Benutzer/-in zu 
befolgen sind. 
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1.4 Warnungen bzgl. der Benutzung 

 

● Demontieren und bauen Sie die Gefriertruhe nicht um und beschädigen Sie 
den Kältemittelkreislauf nicht; die Wartung des Geräts muss von einem 
Fachmann durchgeführt werden. 

● Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, seiner 
Wartungsabteilung oder eine entsprechend ausgebildete Fachkraft ersetzt 
werden, um Gefahren zu vermeiden. 

 

● Die Spalten zwischen Tür und Gehäuse der Gefriertruhe sind klein; beachten 
Sie, dass Sie nicht mit der Hand in diese Bereiche greifen, um ein Einklemmen 
der Finger zu vermeiden. Seien Sie beim Öffnen der Gefriertruhe vorsichtig. 

● Fassen Sie keine Lebensmittel oder Behälter mit nassen Händen an, 
insbesondere keine Metallbehälter, um Erfrierungen zu vermeiden. 

 

● Erlauben Sie Kindern nicht, in oder auf die Gefriertruhe zu klettern, um zu 
verhindern, dass sie darin eingeschlossen oder durch Herunterfallen verletzt 
werden. 

● Die Gefriertruhe darf nicht besprüht oder gewaschen werden; stellen Sie die 
Gefriertruhe nicht an feuchte Orte, die leicht mit Wasser in Berührung kommen 
können, damit die elektrischen Isoliereigenschaften der Gefriertruhe nicht 
beeinträchtigt werden. 

 

● Legen Sie keine schweren Gegenstände auf der Gefriertruhe ab, da beim 
Öffnen der Tür Gegenstände herunterfallen und dadurch Verletzungen 
verursachen können. 

● Ziehen Sie den Netzstecker bei Stromausfall oder für die Reinigung der 
Gefriertruhe aus der Netzsteckdose. Schließen Sie die Gefriertruhe nicht 
innerhalb von fünf Minuten erneut an der Stromversorgung an, um Schäden 
am Kompressor durch aufeinanderfolgende Starts zu vermeiden. 
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1.5 Warnungen bzgl. des Hineinlegens von Gegenständen 

 

● Legen Sie keine entflammbaren, explosiven, flüchtigen und stark ätzenden 
Gegenstände in die Gefriertruhe, um Schäden am Produkt oder Brandunfälle 
zu vermeiden. 

● Legen Sie keine entflammbaren Gegenstände in die Nähe der Gefriertruhe, um 
Feuer zu vermeiden. 

 

● Dieses Produkt ist ein Haushaltsgefriergerät und ist nur für die Lagerung von 
Lebensmitteln geeignet. Gemäß nationalen Normen darf eine 
Haushaltsgefriertruhe nicht für andere Zwecke verwendet werden, z.B. zur 
Lagerung von Blut, Medikamenten oder biologischen Produkten. 

 

● Legen Sie keine abgefüllten oder verschlossenen Flüssigkeitsbehälter wie 
Flaschenbiere und Getränke in den Gefrierschrank, um ein Platzen und andere 
Verluste zu vermeiden. 

 
1.6 Warnungen bzgl. des Betriebs 
1) Die Gefriertruhe funktioniert möglicherweise nicht gleichmäßig, wenn sie über einen längeren Zeitraum 

unterhalb des Temperaturbereichs, für den sie ausgelegt ist, aufgestellt wird. 
2) Lagern Sie keine Sprudelgetränke im Gefrierschrank und verzehren Sie Produkte wie Wassereis nicht zu kalt. 
3) Überziehen Sie nicht die empfohlene Lagerzeit für gekaufte Tiefkühlkost. 
4) Beim Abtauen des Kühlgeräts sind die Vorsichtsmaßnahmen zu beachten und beispielsweise durch 

Einwickeln des Gefrierguts in mehrere Lagen Zeitungspapier dem Erwärmen des Gefrierguts 
entgegenzuwirken. 

5) Es ist zu beachten, dass der Temperaturanstieg des Gefrierguts beim manuellen Abtauen sowie bei Wartung 
oder Reinigung die Haltbarkeitsdauer verkürzt. 

6) Bewahren Sie Schlüssel ausserhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Gefriergeräts auf, 
um zu verhindern, dass Kinder darin eingeschlossen werden. 

 
1.7 Warnungen bzgl. der Entsorgung 

 
Das Kältemittel der Gefriertruhe und Cyclopentan-Schaumstoffe sind brennbare Materialien; 
entsorgte Gefriertruhen müssen von Feuerquellen isoliert werden und dürfen nicht verbrannt 
werden. Geben Sie die Gefriertruhe an qualifizierte Recyclingfirmen zur Verarbeitung weiter, 
um Umweltschäden oder andere Gefahren zu vermeiden. 

 
 Entfernen Sie die Tür der Gefriertruhe, um Unfälle von Kindern zu vermeiden, die in die 
Gefriertruhe klettern und darin spielen könnten. 

 

 

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts: 
Dieses Symbol weist Sie darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem gewöhnlichen 
Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie dieses Produkt den Vorschriften 
entsprechend, um einer möglichen Schädigung der Umwelt oder der menschlichen 
Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung vorzubeugen und wertvolle Rohstoffe der 
Wiederverwertung zugänglich zu machen. Nutzen Sie bitte für die Rückführung Ihres 
Altgeräts die hierfür bereitgestellten Rückgabestellen bzw. Sammelstationen oder setzen Sie 
sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, der Ihnen dieses Gerät verkauft hat. Dieser nimmt 
dann Ihr Altgerät für eine umweltgerechte Entsorgung entgegen. 
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2 Korrekte Verwendung der Gefriertruhe 

2.1 Komponentenbezeichnung 

(Die vorstehende Abbildung dient lediglich als Referenz. Die vorhandene Konfiguration ist vom tatsächlichen 
Produkt oder den Angaben des Lieferanten abhängig.) 

● Die niedrige Temperatur der Gefriertruhe kann Lebensmittel lange frisch halten und sie wird hauptsächlich zur 
Lagerung von Tiefkühlkost und zur Herstellung von Eis verwendet.

● Die Gefriertruhe eignet sich für die Lagerung von Fleisch, Fisch, Garnelen, Backwaren und anderen 
Lebensmitteln, die nicht kurzfristig verzehrt werden sollen. Lagern Sie keine Flüssigkeiten in abgefüllten oder 
verschlossenen Behältern.

● Beachten Sie, dass Lebensmittel vor dem Verfalldatum verzehrt werden müssen.
● Die Gefriergeschwindigkeit des Produkts hängt von der Menge der gelagerten Lebensmittel und der 

Umgebungstemperatur ab. Wenn Sie zu viele Lebensmittel mit normaler Temperatur auf einmal einfrieren,
müssen Sie die Gefriertruhe 24 Stunden im Voraus auf die maximale Leistung einstellen und große
Lebensmittelmengen sollten in kleine Einheiten aufgeteilt werden, da sonst die Menge der Lebensmittel nicht 
vollständig eingefroren werden kann, was dazu führen kann, dass sie verderben.

Hinweis:
Nach längerem Gebrauch kann es zu einem gewissen Verschleiß der Scharniere kommen, die beim
Öffnen/Schließen der Tür Geräusche verursachen. Wir empfehlen, Schmierfett für die regelmäßige Wartung der
Scharniere aufzutragen.
Das Gewicht der Gegenstände im Korb darf 5 kg nicht überschreiten.
Wenn das Produkt in dünner Folie verpackt ist, kann es zu Kondensation auf der Oberfläche des Kartons und 
der Folie kommen, wenn sich Temperatur und Feuchtigkeit der Transportumgebung schnell ändern.
Dieses Phänomen ist ein normales physikalisches Phänomen, das die Verwendung des Produkts nicht 
beeinträchtigt.
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Türgriff (optional)

Lampe (optional)

Korb

Netzkabel

 

Ventilationsgitter
Temperaturregler

Gerätegehäuse

Ablauf

Scharnier
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2.3 Aufstellen 

 

● Entfernen Sie vor der 
Benutzung der Gefriertruhe 
alle Verpackungsmaterialien 
einschließlich der 
Bodenpolster und 
Schaumstoffpolster und 
-bänder im Inneren der 
Gefriertruhe, ziehen Sie die 
Schutzfolie an der Tür und 
am Gerätegehäuse ab. 

 

● Die Gefriertruhe muss in 
einem gut belüfteten 
Innenraum aufgestellt 
werden; der Boden muss 
eben und stabil sein. 

 

● Stellen Sie die Gefriertruhe 
fern von Hitze oder direkter 
Sonneneinstrahlung auf. 
Stellen Sie die Gefriertruhe 
nicht an feuchten oder 
nassen Orten auf, um Rost 
oder eine Verminderung der 
isolierenden Wirkung zu 
vermeiden. 

 

● Der Freiraum oberhalb der 
Gefriertruhe muss mehr als 
70 cm und die Abstände an 
beiden Seiten und der 
Rückseite müssen mehr als 
20 cm betragen, um die 
Wärmeableitung zu 
erleichtern. 

 
2.4 Lampe austauschen (optional) 
Der Austausch oder die Wartung ALLER LED-Lampen muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer 
ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden. 
 
Austausch von Glühlampen: 
Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie die Glühlampe austauschen. Halten Sie die Abdeckung fest und 
entfernen Sie sie. 
Demontieren Sie die alte Glühlampe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Ersetzen Sie sie 
durch eine neue Glühbirne (max. 15 W), indem Sie sie im Uhrzeigersinn einschrauben, und vergewissern Sie sich, 
dass sie fest in der Fassung sitzt. 
Bauen Sie die Abdeckung wieder an und schließen Sie die Gefriertruhe wieder an der Stromversorgung an. 
 
(Obige Abbildung ist nur als Referenz zu verstehen. Die vorhandene Konfiguration ist vom tatsächlichen Produkt 
oder den Angaben des Lieferanten abhängig.) 

 

2.5 Erste Inbetriebnahme 

 

● Die Gefriertruhe muss vor dem erstmaligen Anschluss an die Stromversorgung eine 
halbe Stunde lang stehen bleiben. 

● Die Gefriertruhe muss 2 bis 3 Stunden laufen, bevor frische oder gefrorene 
Lebensmittel geladen werden können; sie muss im Sommer mehr als 4 Stunden im 
Voraus laufen, da die Umgebungstemperatur hoch ist. 

 
2.6 Energiespartipps 
● Das Gerät sollte im kühlsten Bereich des Raumes fern von wärmeerzeugenden Geräten, Wärmeleitungen und 

direkter Sonneneinstrahlung aufgestellt werden. 
● Lassen Sie heiße Nahrungsmittel erst auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Kühlgerät stellen. 

Durch Überladen des Kühlgeräts wird der Kompressor gezwungen, länger zu laufen. Nahrungsmittel, die zu 
langsam gefrieren, können an Qualität einbüßen oder sogar verderben. 

● Vergewissern Sie sich, dass Sie die Nahrungsmittel ordentlich eingewickelt haben und wischen Sie deren 
Aufbewahrungsbehälter ganz trocken, bevor Sie sie in das Kühlgerät legen/stellen. Das reduziert die 
Frostbildung im Inneren des Kühlgeräts. 

● Das Innere oder Körbe dürfen nicht mit Aluminiumfolie, Wachspapier oder Papierhandtüchern ausgekleidet 
werden. Durch Abdecken wird die Kaltluftzirkulation behindert, wodurch die Effizienz des Kühlgeräts sinkt. 
● Ordnen und beschriften Sie die Nahrungsmittel, um einem unnötig Öffnen der Tür und einem zu langen Suchen 

im Kühlgerät entgegenzuwirken. Nehmen Sie pro Türöffnung nur die wirklich benötigte Menge an 
Nahrungsmitteln heraus und schließen Sie anschließend so schnell wie möglich die Tür wieder. 
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4 Problembehebung 
Die nachstehenden einfachen Probleme können durch den/die Benutzer/-in selbst behoben werden. Wenn das 
Problem anschließend immer noch bestehen sollte, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung. 
 

Kein Betrieb 

Überprüfen Sie, ob die Gefriertruhe am Stromnetz 
angeschlossen ist. 
Überprüfen Sie, ob Unterspannung vorliegt; 
Überprüfen Sie, ob mit dem Temperaturregler ein 
Arbeitsbereich eingestellt ist; 
Überprüfen Sie, ob der Strom ausgefallen oder die Sicherung 
durchgebrannt ist. 

Gerüche 

Geruchsintensive Nahrungsmittel sollten gut eingepackt 
werden. 
Möglicherweise sind Nahrungsmittel verdorben. 
Möglicherweise muss das Innere der Gefriertruhe gereinigt 
werden. 

Laufen des 
Kompressors über 
einen langen Zeitraum 
hinweg 

Es ist normal, dass die Gefriertruhe im Sommer, wenn die 
Umgebungstemperatur höher ist, länger in Betrieb ist. 
Geben Sie nicht zu viele Lebensmittel auf einmal in die 
Gefriertruhe. 
Stellen/Legen Sie Nahrungsmittel erst dann in die Gefriertruhe, 
wenn Sie abgekühlt sind. 
Die Tür wird häufig geöffnet. 
Dicke Frostschicht (Abtauen ist erforderlich). 

Die 
Innenraumbeleuchtung 
leuchtet nicht 

Überprüfen Sie, ob die Gefriertruhe am Strom angeschlossen 
und ob die Lampe beschädigt ist. 

Die Tür lässt sich nicht 
richtig schließen 

Die Tür wird von Lebensmittelverpackungen blockiert. 
Zu viele Nahrungsmittel. 
Die Gefriertruhe ist nicht ausgerichtet. 

Laute Geräusche 
Überprüfen Sie, ob der Boden eben ist und ob die Aufstellung 
der Gefriertruhe stabil ist. 
Überprüfen Sie, ob das Zubehör korrekt platziert ist. 

Kurzzeitig schwer zu 
öffnende Tür 

Nach dem Abkühlen entsteht ein Druckunterschied zwischen 
der Innen- und Außenseite der Gefriertruhe, was zu 
vorübergehenden Schwierigkeiten beim Öffnen der Tür führt. 
Das ist eine normale physikalische Erscheinung. 

Kondensation 

Die Gefriertruhe kann während des Betriebs, besonders im 
Sommer, Wärme abgeben, die durch den Kondensator 
verursacht wird; das ist ein normales Phänomen. 
Kondensation wird an der Außenfläche und den Türdichtungen 
der Gefriertruhe festgestellt, wenn die Umgebungsfeuchtigkeit 
hoch ist; dies ist ein normales Phänomen und das 
Kondenswasser kann mit einem trockenen Tuch abgewischt 
werden. 

Strömungsgeräusche 
Summen 

Das Fließen des Kühlmittels in den Kühlmittelleitungen erzeugt 
verschiedene Geräusche und Laute, was jedoch normal ist und 
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Klacken die Kühlleistung nicht beeinträchtigt. 
Ein Summen wird durch den laufenden Kompressor erzeugt – 
besonders beim Anlaufen oder beim Abschalten des 
Kompressors. 
Ein Klacken wird durch das Magnetventil oder das elektrische 
Umschaltventil erzeugt, was jedoch eine normale Erscheinung 
ist und den Betrieb nicht beeinträchtigt. 

Die bestellten Teile in der folgenden Tabelle können von Kanal _____ bezogen werden 

Erweitert gemäßigt: ,Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10 °C 
bis 32 °C vorgesehen;

Gemäßigt: ,Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C 
vorgesehen;

Subtropisch: ,Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C 
vorgesehen;

Tropisch: ,Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43 °C 
vorgesehen;

Bestelltes Teil

Thermostate

Lichtquellen

Türgriffe

Türscharniere

Tabletts

Körbe

Türdichtungen 

Temperatursensoren

Leiterplatten

Professionelles Wartungspersonal

Professionelles Wartungspersonal

Professionelles Wartungspersonal

Professionelles Wartungspersonal

Professionelle Reparaturbetriebe 
und Endbenutzer
Professionelle Reparaturbetriebe 
und Endbenutzer
Professionelle Reparaturbetriebe 
und Endbenutzer
Professionelle Reparaturbetriebe 
und Endbenutzer
Professionelle Reparaturbetriebe 
und Endbenutzer

Mindestens 7 Jahre, nachdem das letzte 
Modell auf den Markt gebracht wurde
Mindestens 7 Jahre, nachdem das letzte 
Modell auf den Markt gebracht wurde
Mindestens 7 Jahre, nachdem das letzte 
Modell auf den Markt gebracht wurde
Mindestens 7 Jahre, nachdem das letzte 
Modell auf den Markt gebracht wurde

Mindestens 7 Jahre, nachdem das letzte 
Modell auf den Markt gebracht wurde
Mindestens 7 Jahre, nachdem das letzte 
Modell auf den Markt gebracht wurde
Mindestens 7 Jahre, nachdem das letzte 
Modell auf den Markt gebracht wurde

Mindestens 7 Jahre, nachdem das letzte 
Modell auf den Markt gebracht wurde
Mindestens 10 Jahre, nachdem das letzte 
Modell auf den Markt gebracht wurde

Bereitgestellt durch Für die Bereitstellung erforderliche 
Mindestzeit

Erweiterte Temperatur

Subtropisch
Temperatur

+10  bis +32
+16  bis  +32
+16  bis  +38

+16  bis  +43

Klasse Symbol Umgebungstemperaturbereich ° C.

Tabelle 1 Klimaklassen

Tropisch
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1 Advertencias de seguridad
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2 Uso adecuado del congelador
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3 Mantenimiento del congelador
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4 Problemas y soluciones

cerrar adecuadamente

Pitido
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Tabla 1 Clases de climas

Clase Símbolo Alcance de temperatura ambiente °C
Templada extendida SN +10 hasta +32
Templada N +16 hasta +32
Subtropical ST +16 hasta +38
Tropical T +16 hasta +43

termostatos mantenimiento
sensores de 

mantenimiento
cuadros de circuitos 

mantenimiento

mantenimiento

cestas

1.

2.
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1 Informazioni di sicurezza

1.1 Avvertenza
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4 Risoluzione dei problemi

Mancato funzionamento

Cattivi odori

difettosa.

Rumori forti

Ronzio
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Tabella 1 Classi climatiche

Classe Simbolo Intervallo di temperatura 
ambientale °C

Area temperata estesa SN da +10 a +32
Area Temperata N da +16 a +32
Area Subtropicale ST da +16 a +38
Area Tropicale T da +16 a +43

Parte ordinata fornitura
termostati

vassoi

1.

2.
vendita.
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1 Avisos de segurança

1.1 Aviso
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4 Resolução de problemas
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Tabela 1 Classes climáticas

Classe Símbolo Limite de temperatura ambiente ºC
Temperatura alargada SN +10 a +32
Temperado N +16 a +32
Subtropical ST +16 a +38
Tropical T +16 a +43

Peça encomendada

1.

2.
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1.1 Środki ostrożności 

Uwaga! Zagrożenie pożarem! 

Zastosowanie zamierzone: urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych lub użytku 

o podobnych charakterze, np. w biurze, jako lodówki w pensjonatach/pokojach hotelowych czy w innych

lokalach mieszkalnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. 

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego 

uprawnionego serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowanego pracownika serwisu ze względów 

bezpieczeństwa. 

We wnętrzu urządzenia nie wolno przechowywać materiałów, które mogą wybuchnąć, jak np. aerozole, 

pojemniki z palnymi substancjami, itp.  

Podczas przeprowadzania napraw oraz po zakończeniu korzystania z urządzenia należy odłączyć je od 

prądu.  

UWAGA: Należy zwrócić uwagę, by kanały wentylacyjne wewnątrz urządzenia nie były zatkane. 

UWAGA: Nie należy korzystać z żadnych urządzeń mechanicznych ani innych, oprócz zalecanych przez 

producenta, do przyspieszania procesu rozmrażania.  

UWAGA: Nie niszcz obwodu chłodzącego. 

UWAGA: Nie korzystaj z żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia oprócz zalecanych przez 

producenta. 

UWAGA: W przypadku chęci utylizacji urządzenia należy skontaktować się z lokalnymi władzami i 

dostosować do lokalnych przepisów, ponieważ urządzenie posiada czynnik chłodniczy oraz palny gaz. 

UWAGA: Upewnij się, że przewód elektryczny nie jest przygnieciony przez lodówkę. Nie stawaj na 

przewodzie zasilającym. 

UWAGA: Nie umieszczaj rozgałęziaczy ani przedłużaczy elektrycznych bezpośrednio za tylną ścianą 

urządzenia. 

UWAGA: Nie podłączaj urządzenia do nieuziemionych gniazdek ani rozgałęziaczy/listew 

zasilających/przedłużaczy. 

UWAGA: Ryzyko zamknięcia dziecka. Przed utylizacją urządzenia należy: 

- zdjąć drzwi 

- pozostawić półki i szuflady w miejscu niedostępnym dla dzieci 

Przed instalacją akcesoriów należy odłączyć urządzenie od prądu. 

Czynnik chłodniczy oraz materiał izolacyjny (cyklopentan) wykorzystane w urządzeniu są materiałami 

palnymi. W związku z tym w przypadku uszkodzenia lub wgniecenia obudowy urządzenia należy trzymać je z 

dala od źródeł ognia. Naprawa powinna zostać dokonana przez uprawnioną do tego firmę, posiadającymi 

właściwe kwalifikacje, by uniknąć niebezpieczeństwa oraz skażenia środowiska.  

1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
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Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub 

umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy (włączając w to dzieci), chyba, że są one nadzorowane 

lub gdy je poinstruowano, jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób przez osoby odpowiedzialne 

za ich bezpieczeństwo. 

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 

Aby uniknąć zepsucia/zatrucia żywności należy przestrzegać poniższych zastrzeżeń: 

- otwieranie drzwi na długi czas może powodować znaczny wzrost temperatury wnętrza urządzenia 

- należy regularnie czyścić części urządzenia, które mogą mieć styczność z przechowywaną żywnością oraz 

należy upewniać się, że przewody wentylacyjne są drożne 

- jeżeli urządzenie jest wyposażone w zbiornik na wodę, należy opróżnić go, jeśli nie był używany przez 48 

godzin. W przypadku urządzeń podłączonych bezpośrednio do źródła wody, należy czyścić przewody 

doprowadzające wodę po 5 dniach nieużytkowania podajnika wody. 

- surowe mięso i ryby należy przechowywać w przeznaczonych do tego częściach urządzenia, aby uniknąć 

ich kontaktu z inną przechowywaną żywnością 

- segmenty urządzenia oznaczone symbolem 2 gwiazdek  (jeżeli urządzenie takowe posiada) są 

przeznaczone do przechowywania wstępnie zmrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz 

kostek lodu 

- segmenty urządzenia oznaczone symbolem 1 , 2  lub 3  gwiazdek (jeżeli urządzenie 

takowe posiada)  nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności 

- urządzenia nieoznaczone symbolem 4 gwiazdek nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności 

- w przypadku gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od prądu, 

rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi aby uniknąć pojawienia się pleśni we wnętrzu 
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1.2 Znaczenie symboli dot. Bezpieczeństwa 

Symbol zakazu. Jakiekolwiek zachowanie niezgodne z instrukcją 

oznaczoną tym symbolem może spowodować uszkodzenie urządzenia 

lub narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. 

Symbol „Ostrzeżenie”. Należy szczegółowo przestrzegać instrukcji 

oznaczonych tym symbolem, w innym przypadku może dojść do 

uszkodzenia urządzenia lub narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo. 

Symbol „Uwaga”. Instrukcje oznaczone tym symbolem wymagają 

szczególnego zwrócenia uwagi . Niewystarczająca uwaga przy 

wykonywaniu danych czynności może przyczynić się do uszkodzenia 

urządzenia lub narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo. 

Niniejsza instrukcja zawiera wiele zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które użytkownicy powinni 

przestrzegać. 

1.3  Bezpieczeństwo związane z elektrycznością 

• Odłączając urządzenie od prądu nie ciągnij za kabel. Należy

chwycić za wtyczkę i pewnym ruchem wyciągnąć ją z kontaktu.

• Nie należy korzystać z urządzenia, gdy przewód zasilający jest

uszkodzony, przerwany lub zużyty.

• Do podłączenia urządzenia należy korzystać z osobnego

gniazdka elektrycznego posiadającego uziemienie. Należy

upewnić się, że wtyczka jest odpowiednio umieszczona w

gniazdku (zagrożenie pożarem!).

• W przypadku wycieku gazu lub czynnika chłodzącego należy

zakręcić zawór, a następnie otworzyć drzwi i okna, aby

przewietrzyć pomieszczenie. Nie należy odłączać urządzenia od

prądu, gdyż iskra elektryczna może wywołać pożar.

• Nie należy ustawiać żadnych urządzeń elektrycznych na

lodówce, chyba, że są one rekomendowane przez producenta.
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1.4 Zalecenia dot. obsługi urządzenia 

• Nie należy samodzielnie rozmontowywać ani rozkładać urządzenia na

części. Nie wolno uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego. Konserwacja

urządzenia powinna być dokonywana przez wykwalifikowanego

specjalistę.

• Uszkodzony lub zniszczony przewód powinien być wymieniony przez

producenta, jego serwisanta lub innego wykwalifikowanego specjalistę.

• Otwory pomiędzy drzwiami a obudową urządzenia i pomiędzy samymi

drzwiami są niewielkie. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie

trzymać w nich palców, gdyż może to doprowadzić do ich przygniecenia.

Drzwi należy zamykać delikatnie, by uniknąć zrzucenia przechowywanych

produktów z półek.

• Nie należy wyjmować z zamrażarki przechowywanych produktów,

zwłaszcza w metalowych opakowaniach, mokrymi rękami. Takie

zachowanie może spowodować odmrożenie.

• Nie wolno pozwolić dzieciom wspinać się na półki ani bawić urządzeniem.

Może to narazić je na niebezpieczeństwo.

• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na górze urządzenia, gdyż

mogą one spaść np. podczas otwierania lub zamykania drzwi i narazić

użytkownika na niebezpieczeństwo.

• W przypadku awarii zasilania (brak prądu) lub w przypadku czyszczenia

urządzenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka. Urządzenie należy

podłączyć nie wcześniej niż po 5 minutach, by uniknąć uszkodzenia

sprężarki z powodu przerywanej i wznawianej pracy.

1.5 Zalecenia dot. przechowywania 

• Nie należy umieszczać łatwopalnych, wybuchowych ani powodujących

korozję materiałów we wnętrzu urządzenia, gdyż mogą one je uszkodzić.

• Nie należy umieszczać łatwopalnych materiałów w pobliżu urządzenia, by

zminimalizować ryzyko pożaru.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w celu

przechowywania żywności. Nie powinno być wykorzystywane w innych

celach, jak przechowywanie krwi, leków czy materiałów biologicznych, itp.
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• Nie należy przechowywać piwa i innych napojów w butelkach lub szczelnie

zamkniętych opakowaniach w zamrażarce. Zamarzająca ciecz może

uszkodzić butelkę lub opakowanie.

1.6 Zalecenia dot. energii 

Zalecenia dotyczące energii: 

1) Urządzenia chłodnicze nie pracują nieustannie (istnieje możliwość rozmrożenia lub podniesienia

temperatury wewnątrz urządzenia) w sytuacji, gdy urządzenie będzie znajdować się w miejscu, w

którym temperatura otoczenia będzie zbyt niska w odniesieniu do temperatury, do której urządzenie

było projektowane.

2) Napoje gazowane nie powinny być przechowywane w zamrażarce ani komorach niskich temperatur,

a niektóre produkty, np. kostki lodu nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zimne.

3) Nie należy przekraczać czasu przechowywania produktów zalecanego przez producentów produktów.

Dotyczy to zwłaszcza żywności szybko zamrożonej przechowywanej w zamrażarce.

4) W przypadku rozmrażania urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć żywność wyjmowaną z

zamrażarki, np. owijając ją wieloma warstwami materiału izolującego ciepło.

5) Wzrost temperatury podczas rozmrażania, czyszczenia lub konserwacji urządzenia w zamrażarce

wpływa na skrócenie dopuszczalnego czasu przechowywania produktów.

6) Klucze do zamków w drzwiach i pokrywach (jeżeli urządzenie jest w nie wyposażone) należy

przechowywać poza zasięgiem dzieci i z dala od urządzenia, by uniknąć zamknięcia się dzieci w

środku.

1.7 Zalecenia dot. utylizacji 

Czynnik chłodniczy i materiał izolacyjny (cyklopentan) wykorzystane w urządzeniu są 
materiałami palnymi. W związku z tym w przypadku uszkodzenia lub wgniecenia obudowy 
urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia. Naprawa powinna zostać dokonana 
przez uprawnioną do tego firmę, posiadającymi właściwe kwalifikacje, by uniknąć 
niebezpieczeństwa oraz skażenia środowiska.  

W przypadku gdy obudowa urządzenia jest uszkodzona należy zdemontować drzwi, zdjąć 
uszczelki drzwi oraz umieścić półki i drzwi w odpowiednim miejscu, by uniknąć zagrożenia 
zatrzaśnięcia się dziecka w środku urządzenia. 

Obecność niniejszego symbolu na produkcie, akcesoriach lub materiałach z taką informacją 
wskazuje na to, iż na koniec żywotności produktu lub akcesoriów na terenie Unii Europejskiej 
nie należy wyrzucać ich z innymi odpadami użytku domowego. 
Pomóż chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Wyrzuć opakowanie do stosownych 
pojemników do recyklingu. Pomóż recyklingować odpady z urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami 
domowymi. Oddaj produkt do miejscowego zakładu recyklingu lub skontaktuj się z lokalnymi 

władzami. 
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2.1 Nazwy komponentów 

(Powyższy rysunek ma charakter poglądowy,  

w rzeczywistości produkt może się różnić od przedstawionego na rysunku). 

Komora zamrażarki 

• Komora zamrażarki jest przystosowana do przechowywania świeżej żywności przez dłuższy czas i

jest używana głównie do przechowywania mrożonych produktów oraz tworzenia kostek lodu.

• Komora zamrażarki jest odpowiednia do przechowywania mięsa, ryb, krewetek, pierogów, kulek

ryżowych i innego rodzaju produktów, które nie są spożywane w krótkim terminie. Nie należy wkładać

do zamrażarki zamkniętych butelek czy puszek z płynami.

• Kawałki mięsa należy pokroić na mniejsze części dla łatwiejszej dostępności. Należy pamiętać, by nie

przechowywać żywności dłużej niż jest to przewidziane dla poszczególnych produktów.

Uwaga: 

Po dłuższym czasie korzystania z urządzenia zawias może ulegać zużyciu, powodując odgłosy podczas 

otwierania i zamykania pokrywy i skracając jego żywotność. Aby tego uniknąć, należy regularnie smarować 

zawias. 

Waga produktów przechowywanych w koszyku wewnętrznym nie powinna przekraczać 5 kg. 

Jeżeli produkt jest zapakowany w folię, po rozpakowaniu może osadzać się na nim lub na niej woda, 

zwłaszcza, gdy temperatura i wilgotność podczas transportu urządzenia gwałtowanie zmieniały się. Jest to 

normalne zjawisko i nie ma wpływu na funkcjonowanie urządzenia. 

2. Właściwe korzystanie z urządzenia

Obudowa 

Pokrętło kontroli temperatury 

Uchwyt (opcjonalnie) 

Kanał odpływowy 

Oświetlenie (opcjonalnie) 

Koszyk wewnętrzny 

Kratka wentylacyjna 

Przewód zasilający 

Zawias 
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2.2 Kontrola temperatury 

 A. Po uruchomieniu lampka kontrolna nad napisem „POWER” będzie 

zaświeci się. 

B. Temperaturę należy ustawiać przy pomocy pokrętła. W sytuacji, kiedy 

wskaźnik pokrętła znajduje się pomiędzy liniami oznaczonymi napisem 

„COOLING” urządzenie pracuje w trybie chłodziarki. W sytuacji, kiedy 

wskaźnik pokrętła znajduje się pomiędzy liniami oznaczonymi napisem 

„FREEZING” urządzenie pracuje w trybie zamrażarki. Aby osiągnąć niższą 

temperaturę we wnętrzu urządzenia, należy przekręcić pokrętło zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. 

C. Ustawienie pokrętła w pozycji „OFF” powoduje wyłączenie urządzenia. 

Zalecane ustawienie w trybie chłodzenia i trybie mrożenia jest oznaczone 

na rysunku strzałkami. 

(Powyższy rysunek ma charakter poglądowy,  

w rzeczywistości produkt może się różnić od przedstawionego na rysunku). 
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2.3 Instalacja 

2.4 Uruchomienie urządzenia 

• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia ustaw urządzenie na stabilnym podłożu

przez co najmniej 2 godziny. 

• Urządzenie powinno być uruchomione przez ok. 2-3 godziny zanim umieści się w

środku jakiekolwiek produkty. W przypadku, kiedy temperatura otoczenia jest wysoka, 

należy zaczekać nawet ponad 4 godziny. 

2.5 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii 

• Urządzenie powinno zostać umieszczone w najchłodniejszej części pomieszczenia z dala od źródeł

ciepła, przewodów cieplnych i bezpośredniego działania promieni społecznych.

• Przed umieszczeniem gorących produktów w środku urządzenia pozwól im ostygnąć do temperatury

pokojowej. Przeładowanie urządzenia zmusza kompresor do dłuższej pracy. Żywność, która zbyt

wolno zamarza może tracić swoją świeżość lub jakość.

• Upewnij się, że żywność umieszczana w środku jest odpowiednio zapakowana a pojemniki i

opakowania są suche. To pozwala zmniejszyć poziom szronu zbierającego się w środku urządzenia.

• Uporządkuj i oznacz odpowiednio przechowywane jedzenie, aby uniknąć częstego otwierania drzwi.

Otwierając drzwi staraj się wyjąć jak najwięcej rzeczy za jednym razem i zamykaj drzwi tak szybko,

jak to możliwe.

Przed użyciem należy pozbyć się 

wszelkich materiałów 

opakowaniowych włączając w to 

materiały zabezpieczające pod 

urządzeniem oraz znajdujące się w 

środku urządzenia. Należy zdjąć 

taśmy zabezpieczające z drzwi i 

obudowy urządzenia. 

Urządzenie należy umieścić z dala 

od źródeł ciepła i bezpośredniego 

działania promieni słonecznych. Nie 

należy także umieszczać 

urządzenia w wilgotnych miejscach, 

by uniknąć rdzewienia i 

zmniejszenia efektu izolacyjnego.

Urządzenie powinno być umieszczone 

w dobrze wentylowanym miejscu w 

pomieszczeniu, na stabilnym, 

wytrzymałym podłożu. W przypadku 

nierównego podłoża urządzenie 

należy odpowiednio wypoziomować 

przy pomocy stopek znajdujących się 

na dole urządzenia.

Wokół urządzenia należy zapewnić 

odpowiednią przestrzeń wentylacyjną. 

Należy zachować 70 cm przestrzeni 

nad i 20 cm wokół oraz z tyłu 

urządzenia.  
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3.1 Czyszczenie urządzenia 

• Kurz i brud zbierający się wokół urządzenia należy co jakiś czas czyścić, by zapewnić prawidłową cyrkulację

powietrza wokół urządzenia i oszczędność energii.

• Sprawdzaj regularnie czy w uszczelce drzwi nie gromadzą się żadne okruch/pozostałości. Uszczelkę należy

czyścić miękką szmatką namoczoną w wodze z mydłem lub rozcieńczonym detergentem.

• Należy regularnie czyścić komory urządzenia, by zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

• Przed czyszczeniem wnętrza, należy odłączyć urządzenie od prądu, wyjąć jedzenie, napoje i inne

przechowywane produkty oraz wyjąć półki, szuflady i balkoniki.

• Do czyszczenia wnętrza należy używać miękkiej szmatki lub gąbki. Do czyszczenia można użyć niewielkiej ilości

sody oczyszczonej i ciepłej wody. Po wyczyszczeniu wnętrza, należy pozostawić otwarte drzwi i poczekać aż

urządzenie wyschnie przed ponownym podłączeniem go do prądu.

• W miejscach trudnych do czyszczenia (np. narożnikach, zagłębieniach, itp.) można używać np. miękkiej

szczoteczki do czyszczenia, aby upewnić się, że nie zbierają się tam pozostałości lub bakterie.

• Nie należy używać mydła, detergentów, proszków do czyszczenia, spray’ów do czyszczenia, gdyż mogą

pozostawiać nieprzyjemny zapach lub spowodować zatrucie przechowywanej żywności.

• Uchwyty na butelki, półki, balkoniki i szuflady należy czyścić miękką szmatką namoczoną w wodzie z mydłem lub

rozcieńczonym detergentem. Do wysuszenia można użyć suchej miękkiej szmatki lub poczekać, aż wyschną.

• Zewnętrzną obudowę urządzenia należy czyścić przy użyciu miękkiej szmatki namoczonej w wodzie z mydłem

lub rozcieńczonym detergentem, a następnie wytrzeć do sucha.

• Nie należy używać: twardych szczotek czy gąbek, druciaków, detergentów

mogących powodować korozję (np. pasta do zębów), innych środków

czyszczących zawierających alkohol, aceton, olej bananowy, itp., gorącej

wody, kwasów, itp., ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie od wewnątrz

lub z zewnątrz. Gorąca woda i środki organiczne, jak np. benzyna mogą

spowodować odkształcenia powierzchni lub uszkodzenia plastikowych

elementów w środku lub na zewnątrz urządzenia.

• Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia instalacji elektrycznej, nie należy wylewać

wody bezpośrednio na czyszczone powierzchnie.

Przed rozmrażaniem lub czyszczeniem 

urządzenia należy odłączyć je od prądu. 

3.2 Rozmrażanie 

• Odłącz urządzenie od prądu. Wyjmij całą zawartość urządzenia i zabezpiecz produkty przed rozmrożeniem.

• Przeczyść przewód odpływowy przy użyciu miękkich materiałów, by uniknąć uszkodzenia. Przygotuj pojemniki na

wodę, która powstanie przy odszranianiu. Zwróć uwagę, by pozbywać się regularnie wody z tacki przy

kompresorze, by uniknąć zalania podłogi.

• Możesz poczekać aż rozmrożenie nastąpi samoistnie, możesz także użyć łopatki do lodu (drewnianej lub

plastikowej, by usunąć szron. Uważaj, by nie porysować i nie uszkodzić urządzenia.

• Możesz także użyć ciepłej wody do przyspieszenia procesu rozmrażania i ręczników, by regularnie ją wycierać.

• Po zakończeniu procesu rozmrażania umieść produkty z powrotem w środku i podłącz urządzenie.

3.3 Odłączanie urządzenia 

• Brak prądu: w przypadku braku prądu, nawet latem, żywność znajdująca się w środku urządzenia może

zachować świeżość nawet przez kilka godzin. W przypadku braku prądy należy zminimalizować częstotliwość

otwierania drzwi oraz nie należy umieszczać w środku urządzenia nowych produktów.

• Długi czas nieużywania: Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od prądu i

wyczyścić. Należy pozostawić uchylone drzwi, by uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów.

• Przenoszenie urządzenia: Przed przenoszeniem urządzenia należy wyjąć wszystkie rzeczy ze środka

urządzenia, zabezpieczyć i przymocować szklane elementy, półki oraz szuflady np. przy pomocy taśmy i

zminimalizować wysokość nóżek poziomujących. Drzwi należy zamknąć i również zabezpieczyć np. taśmą.

Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno kłaść, wstrząsać nim ani pochylać pod kątem większym niż 45°.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia zaleca się zachować jego nieprzerwaną pracę. Częste 

przerywanie pracy, odłączanie urządzenia i przenoszenie go, może mieć negatywny wpływ na żywotność 

urządzenia. 

3. Użytkowanie i konserwacja urządzenia
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4.1  W p przypadku wystąpienia awarii, możesz samodzielnie wykonać poniższe czynności. Jeżeli 

problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z serwisem. 

Urządzenie nie działa 

Upewnij się, że urządzenie jest właściwie podłączone do prądu. 

Upewnij się, że napięcie jest odpowiednie.  

Sprawdź, czy nie występują problemy z zasilaniem. 

Sprawdź ustawienia temperatury na pokrętle temperatury. 

Nieprzyjemny zapach 

Produkty wydzielające nieprzyjemny zapach należy przechowywać szczelnie 

zabezpieczone (np. owinięte lub zamknięte w szczelnych pojemnikach).  

Upewnij się, że w środku nie znajdują się zepsute produkty.  

Wyczyść wnętrze urządzenia. 

Długi czas pracy 

kompresora 

Długi czas pracy kompresora jest normalnym zjawiskiem w przypadku wysokiej 

temperatury zewnętrznej otoczenia.  

Nie należy przepełniać urządzenia i przechowywać w nim zbyt wiele produktów. 

Nie należy wkładać do środka ciepłych ani gorących produktów.  

Nie należy otwierać zbyt często drzwi. 

W środku nagromadziło się dużo szronu. Należy rozmrozić urządzenie. 

Lampka kontrolna nie 

świeci się 

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prądu. 

Sprawdź, czy lampka nie jest uszkodzona. 

Drzwi nie zamykają się 

odpowiednio 

Upewnij się, że na uszczelkach nie znajdują się żadne pozostałości. 

Upewnij się, że w środku nie znajduje się zbyt dużo produktów. 

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane. 

Głośna praca 

Upewnij się, że podłoże jest równe, a urządzenie odpowiednio wypoziomowane i 

ustabilizowane.  

Upewnij się, że akcesoria znajdują się we właściwym miejscu. 

Trudności w otwieraniu 

drzwi 

Pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną temperaturą występuje różnica ciśnień, co 

może powodować efekt „zasysania” i trudności w otwieraniu drzwi. Jest to normalne 

zjawisko. 

Gorąca obudowa 

Obudowa urządzenia może nagrzewać się, jest to zjawisko normalne związane z 

odprowadzaniem ciepła.  

W przypadku wysokiej temperatury otoczenia urządzenie może jeszcze bardziej się 

nagrzewać, dlatego należy zwrócić uwagę, by zapewnić odpowiednią przestrzeń 

wentylacyjną wokół urządzenia. 

Mokra obudowa 

Na obudowie zewnętrznej lub uszczelkach drzwi może gromadzić się woda, w 

sytuacji, gdy wilgotność powietrza otoczenia jest wysoka. Jest to normalne zjawisko. 

Wodę może wytrzeć używając do tego czystego ręcznika. 

Głośna praca lub 

urządzenie wydaje 

dziwne dźwięki 

Upewnij się, że podłoże jest równe, a urządzenie odpowiednio wypoziomowane i 

ustabilizowane.  

Upewnij się, że akcesoria znajdują się we właściwym miejscu. 

Brzęczenie: brzęczenie może być słyszalne podczas pracy kompresora. Jest ono 

głośniejsze, kiedy kompresor uruchamia się lub przestaje pracować. Jest to 

normalne zjawisko.  

Trzaski: płyn chłodzący znajdujący się w obiegu może powodować słyszalne trzaski. 

Jest to normalne zjawisko. 

4. Rozwiązywanie problemów
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Tabela z oznaczeniem klas klimatycznych: 

Klasa klimatyczna Oznaczenie klasy klimatycznej Zakres temperatur zewnętrznych 
⁰C 

Rozszerzona umiarkowana SN od +10 do +32 

Umiarkowana N od +16 do +32 

Subtropikalna ST od +16 do +38 

Tropikalna T od +16 do +43 

Rozszerzona umiarkowana – urządzenie chłodnicze powinno być używane w temperaturach zewnętrznych od 

10⁰C do 32⁰C 

Umiarkowana – urządzenie chłodnicze powinno być używane w temperaturach zewnętrznych od 16⁰C do 

32⁰C 

Subtropikalna – urządzenie chłodnicze powinno być używane w temperaturach zewnętrznych od 16⁰C do 

38⁰C 

Tropikalna – urządzenie chłodnicze powinno być używane w temperaturach zewnętrznych od 16⁰C do 43⁰C 

Nowy standard europejski 

Lista poniższych części zamiennych, które będą zapewnione przez producenta: 

Część zamienna Zapewniana przez Minimalny czas, przez jaki będzie 
zapewniona dostępność części: 

Termostat Profesjonalny serwis Co najmniej 7 lat od momentu 
wprowadzenia ostatniego modelu 
na rynek 

Czujniki temperatury Profesjonalny serwis Co najmniej 7 lat od momentu 
wprowadzenia ostatniego modelu 
na rynek 

Płytki drukowane Profesjonalny serwis Co najmniej 7 lat od momentu 
wprowadzenia ostatniego modelu 
na rynek 

Źródła oświetlenia Profesjonalny serwis Co najmniej 7 lat od momentu 
wprowadzenia ostatniego modelu 
na rynek 

Uchwyty drzwi Profesjonalny serwis Co najmniej 7 lat od momentu 
wprowadzenia ostatniego modelu 
na rynek 

Zawiasy drzwi Profesjonalny serwis Co najmniej 7 lat od momentu 
wprowadzenia ostatniego modelu 
na rynek 

Tace Profesjonalny serwis Co najmniej 7 lat od momentu 
wprowadzenia ostatniego modelu 
na rynek 

Koszyki Profesjonalny serwis Co najmniej 7 lat od momentu 
wprowadzenia ostatniego modelu 
na rynek 

Uszczelki drzwi Profesjonalny serwis Co najmniej 10 lat od momentu 
wprowadzenia ostatniego modelu 
na rynek 

Drogi kliencie: jeżeli chcesz zwrócić lub wymienić produkt, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

Pamiętaj o konieczności przedstawienia dowodu zakupu.  

W przypadku awarii skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. 
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