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2 2 levelling feet.

Schematic diagram of the levelling feet

（The picture above is only for reference.The actual configuration will depend on
）the physical product or statement by the distributor

Adjusting procedures:
a. Turn the feet clockwise to the refrigerator;raise
b. Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
c. Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.

.2 3 Door Right-Left Change

Cross screwdriver

List of tools to be provided by the user

5/16″
socket and ratchet Masking tape

Putty knife
thin-blade screwdriver

1 Power off the refrigerator, and remove all objects from the door trays.)

2 Fix the door by tape.)













3.The model information inthe product database, as well as the model identifier, can 
be obtained througha weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency 
label of the product.
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CONSERVAZIONE DI CIBI CONGELATI 

CONGELARE CIBI FRESCHI 











Le parti ordinate nella seguente tabella possono essere acquisite dal canale XX: 

Parte ordinata Fornitore 
Tempo minimo richiesto per la 

fornitura

Termostati 
Personale professionale di 

manutenzione  
Almeno 7 anni dopo il lancio 

dell'ultimo modello sul mercato 

sensore di temperatura Personale professionale di 
manutenzione 

Almeno 7 anni dopo il lancio 
dell'ultimo modello sul mercato 

printed circuit boards Personale professionale di 
manutenzione 

Almeno 7 anni dopo il lancio 
dell'ultimo modello sul mercato 

fonti di luce Personale professionale di 
manutenzione 

Almeno 7 anni dopo il lancio 
dell'ultimo modello sul mercato 

maniglie delle porte 
Riparatori professionali e 

utenti finali 
Almeno 7 anni dopo il lancio 
dell'ultimo modello sul mercato 

cerniere per porte Riparatori professionali e 
utenti finali 

Almeno 7 anni dopo il lancio 
dell'ultimo modello sul mercato 

vassoi 
Riparatori professionali e 
utenti finali 

Almeno 7 anni dopo il lancio 
dell'ultimo modello sul mercato 

cassetti 
Riparatori professionali e 
utenti finali 

Almeno 7 anni dopo il lancio 
dell'ultimo modello sul mercato 

guarnizione della porta 
Riparatori professionali e 
utenti finali 

Almeno 10 anni dopo il lancio 
dell'ultimo modello sul mercato 

Si prega di scansionare il codice QR sull'etichetta di efficienza energetica per ottenere il 
manuale di servizio.
Temperato esteso: ‘questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso a temperature 
ambiente comprese tra 10 ° C e 32 °C’;
Temperato: ‘questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso a temperature ambiente 
comprese tra 16° C e 32 °C’;
Subtropicale: ‘questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso a temperature ambiente 
comprese tra 16° C e 38 °C’;
Tropicale: ‘questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso a temperature ambiente 
comprese tra 16° C e 43 °C’;

Le informazioni sul modello nel database del prodotto, così come l'identificatore del modello, 
possono essere ottenute tramite un collegamento web scansionato da un codice QR, se presente, 
sull'etichetta di efficienza energetica del prodotto.





1. Zalecenia dot e bezpiecze
1.1 rodki tr n 3-4
1.2 Znaczeni ymboli dot. bezpiecze 5
1.3 Bezpiecze o z ane z elektryczno i 5
1.4 Zalecenia dot. ob ugi ur dzenia 6
1.5 Zalecenia dot. przecho y ania 6-7
1.6 Zalecenia dot. energii 7
1.7 Zalecenia dot. utylizacji 7

2. a e korzy tanie z nia
2.1 I lacja 8
2.2 Poziomo anie 9
2.3 Zmiana kierunku ierania drz i 9-10
2.4 Uruchamianie ur dzenia 11
2.5 ki dot e o dzania energii 11

3.
12

4. U tko ani er acja ur dzenia
4.1 C nie ur dzenia 13
4.2 Rozmr anie 13
4.3 Od anie ur dzenia 13

5. Roz i anie problem
5.1 Roz i anie problem 14

SPIS TR CI



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



Urz dzenie to nie powinno by  u ywane przez osoby z obni on  sprawno ci fizyczn , zmys  lub 
umys ow  osoby z brakiem do wiadczenia i wiedzy (w czaj c w to dzieci), chyba, e s  one nadzorowane 
lub gdy je poinstruowano, jak korzysta  z tego urz dzenia w bezpieczny sposób przez osoby odpowiedzialne 
za ich bezpiecz stwo.

Dzieci nie powinny bawi  si urz dzeniem.

Aby unikn  zepsucia/zatrucia ywno ci nale y przestrzega  poni h zastrze e :

- otwieranie drzwi na d ugi czas mo e powodowa  znaczny wzrost temperatury wn trza urz dzenia

- nale y regularnie c i  cz ci urz dzenia, które mog  mie  styczno  z przechowywan ywno ci  oraz 
nale y upewnia  si  e przewody wentylacyjne s dro ne

- je eli urz dzenie jest wyposa one w zbiornik na wod  nale y opró ni  go, je li nie by  u ywany przez 48 
godzin. W przypadku urz dze  pod czonych bezpo rednio do ód a wody, nale  czy i  przewody 
doprowadzaj ce wod  po 5 dniach nieu tkowania podajnika wody.

- surowe mi so i ryby nale y przechowywa  w przeznaczonych do tego cz ciach urz dzenia, aby unikn  
ich kontaktu z inn  przechowywan  ywno ci

- w przypadku gdy urz dzenie nie b dzie u ywane przez d u szy czas, nale y od c  je od pr du, 
rozmrozi , wy i , wysu  i pozostawi  otwarte drzwi aby unikn  pojawienia si  ple ni we wn zu



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.



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.



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.



2.1 Instalacja
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 30 cm przestrzeni nad i 10 cm wokół oraz z tyłu urządzenia. 

Zalecenia dotyczące instalacji urządzenia:

Przed zainstalowaniem urządzenia i akcesoriów należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od
prądu. Ustawiając urządzenie należy zachować szczególną ostrożność, by uniknąć narażenia na 
niebezpieczeństwo.

2. Właściwe korzystanie z urządzenia



2.2 Poziomowanie

Rysunek prezentuj cy sposób poziomowania urz dzenia:

(Powy  rysunek ma charakter przyk adowy, 
w rzeczywisto ci produkt oraz nó i poziomuj ce mog si ni ).

Procedura poziomowania:

a) Przekr  nó zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by podnie  urz dzenie.
b) Przekr  nó kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by obni  urz dzenie
c) Odpowiednio ustaw le  i nó k tak, aby urz dzenie by o w a ciwie wypoziomowane

2.3 Zmiana kierunku otwierania drzwi

Narz dzia potrzebne do wykonania zmiany kierunku otwierania drzwi:

rubokr  kr akowy P aski rubokr

Ta ma maskuj ca

1) Od cz urz dzenie od du. Wyjmij ca zawarto  ze rodka urz dzenia.
2) Zabezpiecz drzwi ta m , jak na rysunku.



3) Odkręć śrubki górnej obudowy. Zdejmij górną obudowę.

4) Odkręć i zdemontuj górny zawias.
5) Zdejmij drzwi odkręć i zdemontuj dolny zawias oraz nóżkę poziomującą.

6) Zamontuj nóżkę poziomującą i dolny zawias po przeciwnej stronie.
7) Zamontuj stoper drzwi oraz tuleję po przeciwnej stronie.

8) Zamontuj drzwi komory chłodziarki na dolnym zawiasie, następnie dopasuj do urządzenia i zamontuj
górny zawias. Zamontuj górną pokrywę.



2.4 Uruchamianie 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.

Zostaw odpowiednią ilość miejsca i przestrzeni wokół urządzenia, by móc
swobodnie otwierać drzwi i wyciągać szuflady.

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.
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.



3.1 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

(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, kulek ryżowych i innego rodzaju
produktów, które nie są spożywane w krótkim terminie.
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: przechowywanie zbyt dużej ilości produktów, zwłaszcza na początku po podłączeniu urządzenia do 
prądu mogą negatywnie wpłynąć na pracę zamrażarki. Przechowywane produkty nie powinny blokować 
kanałów wentylacyjnych, gdyż to również może wpłynąć negatywnie na pracę urządzenia.

Kontrola temperatury

Ustawienie pokrętła kontroli temperatury w pozycji „1” oznacza najcieplejszą temperaturę wewnątrz.
Ustawienie pokrętła kontroli temperatury w pozycji „4” oznacza najzimniejszą temperaturę wewnątrz.
Im wyższa liczba na pokrętle tym zimniejsza temperatura wewnątrz.

3. Użytkowanie i konserwacja urządzenia

Drzwi

Pokrętło termostatu

Szuflady



4.1 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. 

4.2 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.

4.3 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.

4. Użytkowanie i konserwacja urządzenia



W 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

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.

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.

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 otwarciu 
drzwi

Ze względu na różnicę ciśnień i temperatur, mogą pojawić się trudności w otwieraniu 
drzwi (uszczelka „trzyma” drzwi). Jest to normalne zjawisko.

Woda zbiera się w 
środku urządzenia

We wnętrzu znajduje się zbyt dużo jedzenia lub przechowywane jedzenie zawiera 
zbyt dużo wody, co powoduje gwałtowne odszranianie. 
Drzwi są nieprawidłowo zamknięte, a z powodu dużego napływu powietrza 
uruchamia się system odszraniania, co może prowadzić do gromadzenia się wody w 
środku urządzenia.

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.

Urządzenie wydaje 
dziwne dźwięki

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.

Nie świeci się oświetlenie
Upewnij się, że urządzenie jest właściwie podłączone do prądu i czy elementy 
oświetlenia nie są uszkodzone. 
Skontaktuj się z serwisem, by wymienić oświetlenie.

5. Rozwiązywanie problemów



Tabela 1 klasy klimatycznej

Klasa Symbol Zakres temperatur otoczenia 
°C

Rozszerzona 
umiarkowana SN + 10 do + 32

Umiarkowana N + 16 do + 32
Subtropikalna ST + 16 do + 38
Tropikalna T + 16 do + 43

Rozszerzona umiarkowana: "to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w 
temperaturach otoczenia od 10 °C do 32 °C"; 
Umiarkowana: "to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach 
otoczenia od 16 °C do 32 °C"; 
Podzwrotnikowa: "to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w 
temperaturach otoczenia od 16 °C do 38 °C"; 
Tropikalna: "to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach 
otoczenia od 16 °C do 43 °C"; 

Specjalnie dla nowego europejskiego standardu: 
Zamówione części z poniższej tabeli można nabyć z kanału__: 

Zamówiona 
Część Dostarczona przez Minimalny czas wymagany do 

wykonania rezerwy

termostaty Profesjonalny personel serwisowy Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu 
ostatniego modelu na rynek

czujniki 
temperatury Profesjonalny personel serwisowy Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu 

ostatniego modelu na rynek
płytki obwodów 
drukowanych Profesjonalny personel serwisowy Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu 

ostatniego modelu na rynek

źródła światła Profesjonalny personel serwisowy Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu 
ostatniego modelu na rynek

klamki drzwiowe Profesjonalne warsztaty naprawcze i 
użytkownicy końcowi

Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu 
ostatniego modelu na rynek

zawiasy 
drzwiowe

Profesjonalne warsztaty naprawcze i 
użytkownicy końcowi

Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu 
ostatniego modelu na rynek

tacki Profesjonalne warsztaty naprawcze i 
użytkownicy końcowi

Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu 
ostatniego modelu na rynek

koszyki Profesjonalne warsztaty naprawcze i 
użytkownicy końcowi

Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu 
ostatniego modelu na rynek

uszczelki 
drzwiowe

Profesjonalne warsztaty naprawcze i 
użytkownicy końcowi

Co najmniej 10 lat po wprowadzeniu 
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.

Informacje o modelu w bazie danych produktów, a także identyfikator modelu, można uzyskać za 
pośrednictwem łącza internetowego zeskanowanego za pomocą kodu QR, jeśli istnieje, na etykiecie 
efektywności energetycznej produktu.





























°C
SN
N
ST
T

Informace o modelu v databázi produktu, stejně jako identifikátor modelu, lze získat prostřednictvím 
webového odkazu naskenovaného QR kódem, pokud existuje, na štítku energetické účinnosti 
produktu.
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1 Bezpečnostné upozornenia 

1.1 Upozornenie 

 

Upozornenie: riziko požiaru/horľavé materiály 

Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobne, napríklad v kuchynkách na 

pracovisku, kanceláriách a inom pracovnom prostredí; na farmách a klientmi v hoteloch, moteloch a 
ďalších obydliach, v ubytovaní s raňajkami, pri cateringu a pri podobnom nekomerčnom použití. 

Tento spotrebič nie je určený deťom ani osobám so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými 

schopnosťami, osobám bez skúseností a vedomostí, ak pri nich nie je dozor, prípadne im neboli 
poskytnuté pokyny na používanie zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. 

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. 

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo servisným zástupcom, prípadne 

podobne kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo rizikám. 

V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavým hnacím 

plynom. 

Spotrebič je po použití a pred vykonávaním údržby spotrebiča potrebné odpojiť. 

Upozornenie: Ventilačné otvory v plášti alebo konštrukcii spotrebiča nesmú byť zakryté. 

Upozornenie: Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky pre urýchlenie 

procesu odmrazovania, okrem prostriedkov odporúčaných výrobcom. 

Upozornenie: Nepoškodzujte chladiaci okruh. 

Upozornenie: Nepoužívajte elektrické spotrebiče v priestoroch na skladovanie potravín, 

pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom. 

Upozornenie: Likvidujte chladničku v súlade s miestnymi regulačnými predpismi, pretože 

používa horľavý unikajúci plyn a chladivo. 

Upozornenie: Pri umiestnení prístroja sa uistite, že napájací kábel nie je zachytený alebo 

poškodený. 

Upozornenie: Do zadnej časti spotrebiča neumiestňuje niekoľko prenosných zásuviek alebo 

prenosných napájacích zdrojov. 

Nepoužívajte predlžovacie káble ani neuzemnené adaptéry (s dvomi kolíkmi). 

Nebezpečenstvo: Riziko uviaznutia detí. Prv než starú chladničku alebo mrazničku 

zahodíte: 
- Odnímte dvere. 
- Nechajte poličky na mieste, aby deti nemohli vliezť dovnútra. 

Chladničku je potrebné odpojiť od zdroja elektrickej energie pred tým, než sa pokúšate 

nainštalovať príslušenstvo. 
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Chladnička a penový materiál používaný v spotrebiči sú horľavé. Keď je teda spotrebič 

vyradený, musí byť udržiavaný mimo dosahu akýchkoľvek zdrojov požiaru a musí byť recyklovaný 
špeciálnou recyklačnou spoločnosťou s príslušnou kvalifikáciou inak než spaľovaním, aby sa zabránilo 
poškodeniu životného prostredia alebo iným škodám. 

Je teda nutné, aby v prípade dverí alebo veka vybavených zámkami a kľúčmi boli kľúče 

uchovávané mimo dosahu detí a nie v blízkosti chladiaceho zariadenia, aby sa zabránilo uzamknutiu detí 
vo vnútri. 

Pre normu EN: Tento spotrebič môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými 

fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a 
vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia 
bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. 
Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladať obsah do 
chladiacich spotrebičov a vyberať ho z nich. 

S cieľom vyhnúť sa kontaminácii jedla je potrebné dodržiavať tieto pokyny: 

- Dlhodobo otvorené dvere môžu spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča. 
- Pravidelne čistite povrchy prichádzajúce do styku s jedlom a prístupnými odvodňovacími systémami. 
- Ak sa zásobníky na čistú vodu nepoužívali 48 hodín, prepláchnite vodovodný systém pripojený k 

prívodu vody, ak voda nebola čerpaná 5 dní. (poznámka 1) 
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby neboli v kontakte s inými 

potravinami ani z nich na ne nekvapkalo. 
- Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zmrazených 

potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu. (poznámka 2) 
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín. 

(poznámka 3) 
- Pre spotrebiče bez 4-hviezdičkovej priehradky: tento chladiaci spotrebič nie je vhodný na mrazenie 

potravín. (poznámka 4) 
- Ak necháte chladiaci spotrebič dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte 

dvierka otvorené, aby sa vo vnútri spotrebiča nevyvíjali plesne. 
Poznámka 1,2,3,4: Overte si, či je to vhodné podľa typu priehradky na výrobok. 

Pre voľne stojaci spotrebič: tento chladiaci spotrebič nie je určený na používanie ako zabudovaný 

spotrebič. 

Upozornenie: Ak chcete predísť nebezpečenstvu v dôsledku nestability spotrebiča, musí byť 

pripevnený v súlade s pokynmi. 

Upozornenie: Pripájajte iba k zdroju pitnej vody. (Vhodné pre zariadenie na výrobu ľadu) 

Uchovajte mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu uzamknutia dieťaťa v zariadení. 

Uchovajte mimo blízkosti mrazničky (alebo chladničky). (Vhodné pre zariadenia so zámkami) 
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1.2 Význam bezpečnostných a výstražných symbolov 

 

Symbol zákazu 

Toto je zákazový symbol. 
Akýkoľvek nesúlad s pokynmi označenými týmto symbolom 
môže mať za následok poškodenie výrobku alebo ohrozenie 
osobnej bezpečnosti používateľa. 

 

Symbol výstrahy 

Toto je výstrahový symbol. 
Je potrebné postupovať prísne podľa pokynov označených 
týmto symbolom, inak môže dôjsť k poškodeniu výrobku 
alebo zraneniu osôb. 

 

Symbol poznámky 

Toto je upozorňovací symbol. 
Pokyny označené týmto symbolom vyžadujú zvláštnu 
pozornosť. Nedostatočná opatrnosť môže viesť k miernemu 
alebo stredne ťažkému zraneniu alebo poškodeniu výrobku. 

 
 
 

 

 
 
1.3 Výstrahy týkajúce sa elektrického prúdu 

 

● Pri ťahaní za sieťovú zástrčku chladničky neťahajte za sieťový kábel. 
Pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo zo zásuvky. 

● Z dôvodu bezpečného používania nepoškodzujte napájací kábel ani 
nepoužívajte napájací kábel, ak je poškodený alebo opotrebovaný. 

 

● Používajte vyhradenú elektrickú zásuvku, ktorá nesmie byť zdieľaná s 
inými elektrickými spotrebičmi. 
Napájací kábel musí byť v pevnom kontakte so zásuvkou, inak by mohlo 
dôjsť k požiaru. 

● Uistite sa, či je elektrická zásuvka vybavená uzemňovacou elektródou 
so spoľahlivým uzemňovacím vodičom. 

 

● V prípade úniku plynu a iných horľavých plynov vypnite ventil 
unikajúceho plynu a potom otvorte dvere a okná. Neodpájajte 
chladničku ani iné elektrické spotrebiče, pretože iskra môže spôsobiť 
požiar. 

 ● Nepoužívajte elektrické spotrebiče navrchu tohto spotrebiča, pokiaľ nie 
sú typu odporúčaného výrobcom. 

 

  

Tento návod obsahuje množstvo dôležitých informácií 
týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré musia používatelia dodržiavať. 
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1.4 Výstrahy týkajúce sa používania 

 

● Chladničku svojvoľne nerozoberajte ani neprestavujte a nepoškodzujte 
chladiaci okruh; údržbu spotrebiča musí vykonávať odborník. 

● Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom, jeho 
oddelením údržby alebo príslušnými odborníkmi, aby sa zabránilo 
nebezpečenstvu. 

 

● Medzera medzi dverami chladničky a skrinkou je malá. Dajte pozor, aby 
ste do týchto oblastí nedávali ruku a neprivreli si prst. Dvere chladničky 
zatvárajte opatrne, aby predmety nepopadali. 

● Počas prevádzky chladničky nevyberajte potraviny ani nádoby z 
mraziacej komory (najmä kovové nádoby), aby ste predišli omrzlinám. 

 ● Nedovoľte žiadnemu dieťaťu vstúpiť do chladničky ani do nej stúpať, 
inak by mohlo dôjsť k uduseniu alebo pádu dieťaťa. 

 

● Na hornú časť chladničky nepokladajte ťažké predmety, pretože pri 
pohybe dvierok môžu predmety spadnúť a môže dôjsť k náhodnému 
zraneniu. 

● V prípade výpadku energie alebo pri čistení odpojte zástrčku z 
elektrickej zásuvky. 
Nepripájajte mrazničku k zdroju napájania do piatich minút, aby ste 
zabránili poškodeniu kompresora v dôsledku postupného štartovania. 

 
1.5 Výstrahy týkajúce sa umiestnenia 

 

● Do chladničky nevkladajte horľavé, výbušné, prchavé a vysoko 
korozívne látky, zabránite tak poškodeniu výrobku alebo požiaru. 

● V rámci prevencie pred požiarom nedávajte do blízkosti chladničky 
horľavné predmety. 

 
● Chladnička je určená na použitie v domácnosti, napríklad na skladovanie 

potravín; nepoužíva sa na iné účely, ako je skladovanie krvi, liekov alebo 
biologických produktov atď. 
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● V mraziacej komore chladničky neskladujte pivo, nápoje ani iné tekutiny 

vo fľašiach alebo uzavretých nádobách; inak môžu fľaše alebo uzavreté 
nádoby prasknúť v dôsledku zamrznutia a spôsobiť poškodenie. 

 
 
1.6 Výstrahy týkajúce sa energie 
1) Chladiace spotrebiče nemusia pracovať stabilne (možnosť rozmrazovania obsahu alebo príliš vysoká 

teplota v mraziacom priestore), keď sú umiestnené dlhšiu dobu pod chladovým limitom teplotného 
rozsahu, pre ktorý je chladiaci spotrebič navrhnutý. 

2) Upozorňujeme, že šumivé nápoje by sa nemali skladovať v priehradkách na mrazenie potravín a 
niektoré výrobky, ako napríklad vodové zmrzliny, by sa nemali konzumovať príliš studené. 

3) Je potrebné neprekročiť doby skladovania odporúčané výrobcami potravín pre akýkoľvek druh 
potravín, najmä pre komerčne rýchlo zmrazené potraviny v priehradke na mrazenie potravín. 

4) Sú potrebné preventívne opatrenia, aby sa zabránilo nadmernému zvýšeniu teploty mrazených 
potravín pri rozmrazovaní chladiaceho zariadenia, napríklad zabalenie mrazených potravín do 
niekoľkých vrstiev novín. 

5) Ja fakt, že zvýšenie teploty mrazených potravín počas ručného rozmrazovania, údržby alebo čistenia 
by mohlo skrátiť trvanlivosť. 

 
 
1.7 Výstrahy týkajúce sa likvidácie 

 Chladnička a penový materiál používaný v chladničke sú horľavé. Keď je teda chladnička 
vyradená, musí byť udržiavaná mimo dosahu akýchkoľvek zdrojov požiaru a musí byť 
recyklovaná špeciálnou recyklačnou spoločnosťou s príslušnou kvalifikáciou inak než 
spaľovaním, aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia alebo iným škodám. 

 
 

 Pri likvidácii chladničky demontujte dvere a odstráňte tesnenie dverí a police. Dvere a police 
umiestnite na správne miesto, aby nedošlo k zachyteniu dieťaťa. 

 
 
 

 

Správna likvidácia tohto výrobku: 
Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s iným 
komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia 
alebo poškodeniu zdravia ľudí spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu, 
recyklujte ho zodpovedným spôsobom na podporu opätovného využitia hmotných 
surovín. Na vrátenie použitého zariadenia použite zberné systémy alebo sa obráťte na 
predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Môže tento výrobok odovzdať na recykláciu 
bezpečnú pre životné prostredie. 

Mraziaca komora 
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2 Správne používanie chladničky 
2.1 Umiestnenie 

 
● Pred použitím odstráňte z chladničky všetok obalový materiál vrátane 

spodných vankúšov, penových podložiek a pások. Odtrhnite ochrannú fóliu na 
dverách a tele chladničky. 

 

● Držte mimo dosahu tepla a priameho slnečného svetla. Neumiestňujte 
mrazničku na vlhké ani vodnaté miesta, aby ste zabránili hrdzaveniu alebo 
zníženiu izolačného účinku. 

● Nestriekajte a neoplachujte chladničku; nedávajte chladničku na vlhké miesta, 
ktoré môžu byť ľahko postriekané vodou, aby nedošlo k ovplyvneniu 
elektrických izolačných vlastností chladničky. 

 
● Chladnička je umiestnená na dobre vetranom interiérovom mieste; Podklad 

musí byť rovný a pevný (otočením doľava alebo doprava nastavte 
vyrovnávacie koliesko, ak je nestabilné). 

 
● Nad chladničkou musí byť viac než 30 cm miesta a chladnička by mala byť 

umiestnená pri stene vo vzdialenosti viac než 10 cm, aby sa uľahčil odvod 
tepla. 

 
 

 Preventívne opatrenia pred umiestnením: 
Informácie uvedené v návode na obsluhu sú len orientačné. Skutočný výrobok môže byť odlišný. Pred 
inštaláciou a nastavením príslušenstva sa musí zabezpečiť, aby bola chladnička odpojená od 
napájania. 
Je potrebné prijať preventívne opatrenia, aby sa predišlo zraneniu osôb pri páde rukoväte. 
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2.2 Vyrovnávacia noha 
 
Schematický nákres vyrovnávacej nohy 
 

 

 
(Hore znázornený obrázok je len ilustračný, skutočná konfigurácia závisí od reálneho výrobku alebo 
vyhlásenia distribútora.) 
 
Postupy nastavenia: 
a. Otáčaním nohy v smere hodinových ručičiek chladničku zdvíhate. 
b. Otáčaním nohy proti smeru hodinových ručičiek chladničku dávate nižšie. 
c. Nastavte pravú a ľavú nohu podľa hore uvedených postupov do vodorovnej úrovne. 
 
 
2.3 Výmena pravých-ľavých dvierok 

Zoznam nástrojov poskytnutých používateľovi 

 Krížový skrutkovač  
Nôž na tmel  
Skrutkovač s tenkou 
hlavou 

 5/16’’ zásuvka a 
račňa  Maskovacia páska 

 
1) Vypnite chladničku a vytiahnite všetky veci zo zásobníkov na dverách. 
2) Upevnite dvere páskou. 
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3) Odskrutkujte skrutky z vrchného krytu. Odnímte vrchný kryt. 
 

 

 
4) Odskrutkujte skrutky horných pántov. Odoberte horné pánty. 
 
5) Odoberte dvierka. Odskrutkujte skrutky zo spodného závesu. Odnímte spodný záves a vyrovnávaciu 

nožičku. 
 

 

 
6) Upevnite vyrovnávaciu nožičku a dolný pánt na opačnej strane. 
 
7) Zmontujte zarážku dverí a nadstavec nápravy na opačnej strane. 
 

 

 
8) Umiestnite dvere zvislo na dolný pánt.  

Upevnite horný pánt a horný kryt chladničky. 
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2.4 Začiatok používania 

 

● Pred prvým spustením nechajte chladničku stáť pol hodiny, až potom ju zapojte 
do elektrickej zásuvky. 

● Pred vložením akýchkoľvek čerstvých alebo mrazených potravín musí byť 
chladnička v prevádzke 2 až 3 hodiny alebo v lete viac ako 4 hodiny (keď je 
okolitá teplota vysoká). 

  

 ● Nechajte dostatok miesta na pohodlné otváranie dverí a zásuviek alebo 
vyhlásenie distribútora. 

 
 
2.5 Tipy na úsporu energie 
● Spotrebič by mal byť umiestnený na najchladnejšom mieste miestnosti, mimo dosah zariadení 

produkujúcich teplo alebo vykurovacích potrubí a mimo priameho slnečného žiarenia. 
● Pred vložením do spotrebiča nechajte teplé jedlá vychladnúť na izbovú teplotu. Preťaženie spotrebiča 

núti kompresor pracovať dlhšie. Potraviny, ktoré mrazia príliš pomaly, môžu stratiť kvalitu alebo sa 
pokaziť. 

● Nezabudnite potraviny správne zabaliť a nádoby pred vložením do spotrebiča utrieť do sucha. Toto 
obmedzuje tvorbu námrazy vo vnútri spotrebiča. 

● Úložný box spotrebiča nemá byť obložený hliníkovou fóliou, voskovým papierom ani papierovými 
utierkami. Vlákna narúšajú cirkuláciu studeného vzduchu, čo znižuje účinnosť spotrebiča. 

● Usporiadajte a označte jedlo tak, aby ste obmedzili otváranie dverí a dlhšie hľadanie. Vyberte naraz 
toľko predmetov, koľko potrebujete, a čo najskôr zatvorte dvere. 
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3 Štruktúra a funkcie 
3.1 Tlačidlá 

 

 
 (Hore znázornený obrázok je len ilustračný. Skutočná konfigurácia závisí od reálneho výrobku alebo 
vyhlásenia distribútora.) 

 
Mraziaca komora 
● Nízkoteplotná mraziaca komora môže udržiavať potraviny čerstvé dlho a používa sa hlavne na 

skladovanie mrazených potravín a výrobu ľadu. 
Umiestnite potraviny podľa znázornenia na obrázku vyššie a dosiahnete najvyššiu energetickú 
efektívnosť. 

● Mraziaca komora je vhodná na uskladnenie mäsa, rýb, ryžových guľôčok a iných potravín, ktoré nebudú 
konzumované v krátkej dobe. 

● Kusy mäsa by sa mali prednostne rozdeliť na malé kúsky pre ľahký prístup. Upozorňujeme, že jedlo 
musí byť spotrebované v priebehu času. 
Poznámka: Skladovanie príliš veľkého množstva potravín počas prevádzky po prvom pripojení k 
napájaniu môže nepriaznivo ovplyvniť mraziaci účinok chladničky. Skladované potraviny nesmú blokovať 
výstup vzduchu, inak bude tiež nepriaznivo ovplyvnený zmrazovací účinok. 

Otočný ovládač teploty 

 

 
● Ak je teplota okolitého prostredia príliš vysoká alebo je leto, podľa skutočných potrieb nastavte termostat 

na hodnotu 4. 
●  Ak je teplota okolitého prostredia príliš nízka alebo je zima, podľa skutočných potrieb nastavte termostat 

na hodnotu 1. 
●  Odporúčaný stupeň: Stredový 

Otočný ovládač 
teploty 

Zásuvka

Dvere 
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4 Údržba a starostlivosť o chladničku 
4.1 Celkové Čistenie 
● Prach za chladničkou a na zemi sa musí včas vyčistiť, aby sa zlepšil chladiaci 

efekt a úspora energie. 
● Pravidelne kontrolujte tesnenie dverí, či tam nie sú nečistoty. 

Vyčistite tesnenie dverí mäkkou handričkou navlhčenou mydlovou vodou 
alebo zriedeným saponátom.

● Vnútro chladničky je potrebné pravidelne čistiť, aby nepáchla. 
● Pred čistením interiéru vypnite napájanie, vytiahnite všetky potraviny, nápoje, 

poličky, zásuvky atď. 
● Mäkkou handričkou alebo špongiou vyčistite vnútro chladničky roztokom z 

dvoch polievkových lyžíc sódy bikarbóny a litra teplej vody. Potom opláchnite 
vodou a dočista utrite. Po vyčistení otvorte dvere a pred opätovným zapnutím 
nechajte prirodzene vyschnúť. 

● Na oblasti, ktoré sa v chladničke ťažko čistia (napríklad úzke štrbiny, medzery alebo rohy) sa odporúča 
pravidelne ich otrieť mäkkou handrou, mäkkou kefou atď. A podľa potreby to skombinovať s niektorými 
pomocnými nástrojmi (ako napr. tenké tyčinky), aby sa zabezpečilo, že sa v týchto miestach nebudú 
hromadiť kontaminanty ani baktérie. 

● Nepoužívajte mydlo, saponát, čistiaci prášok, sprejový čistič atď., pretože by mohli spôsobiť zápach vo 
vnútri chladničky alebo kontaminovať potraviny.

● Vyčistite rám na fľaše, poličky a zásuvky mäkkou handričkou navlhčenou mydlovou vodou alebo 
zriedeným saponátom. Vysušte mäkkou handričkou, prípadne nechajte prirodzene vyschnúť. 

● Vonkajší povrch chladničky utrite mäkkou handričkou navlhčenou mydlovou vodou, saponátom atď., a 
potom utrite dosucha. 

● Nepoužívajte tvrdé kefy, čistiace oceľové guľôčky, drôtené kefy, abrazívne prostriedky (napríklad zubné 
pasty), organické rozpúšťadlá (napríklad alkohol, acetón, banánový olej atď.), vriacu vodu, kyslé ani 
zásadité predmety, ktoré môžu poškodiť povrch chladničky a interiér. Vriaca voda a organické 
rozpúšťadlá, ako je benzén, môžu deformovať alebo poškodiť plastové časti. 

● Počas čistenia neoplachujte priamo vodou ani inými tekutinami, aby ste predišli skratom a neovplyvnili 
elektrickú izoláciu ponorením do tekutiny. 

 
4.2 Odmrazovanie 
● Vypnite chladničku. 
● Vytiahnite z chladničky jedlo a správne ho odložte, aby sa neroztopilo. 
● Vyčistite odtokové potrubie (použite mäkké materiály, aby ste nepoškodili vložku). Pripravte nádoby na 

vodu na rozmrazenie. (venujte pozornosť vyčisteniu odtokovej vaničky vody v priestore kompresora, aby 
nedošlo k prepadu na zem) 

● Prirodzenú teplotu môžete použiť na prirodzené rozmrazovanie. Na odstránenie námrazy môžete použiť 
aj lopatku na ľad (použite plastovú alebo drevenú lopatku na ľad, aby nedošlo k poškodeniu vložky ani 
potrubia). 

● Na urýchlenie rozmrazovania môžete použiť aj príslušné množstvo horúcej vody, po rozmrazení vodu 
utrite suchou utierkou.

● Po rozmrazení vložte potraviny späť dovnútra a zapnite chladničku. 
 
4.3 Zastavenie používania
● Výpadok energie: V prípade výpadku prúdu (aj v lete), môžete potraviny vo vnútri spotrebiča uchovávať 

niekoľko hodín. Počas výpadku energie je potrebné redukovať počet otvorení dverí a do spotrebiča sa 
už nesmú dávať čerstvé potraviny. 

● Dlhodobé nepoužívanie: Spotrebič je potrebné odpojiť a vyčistiť. Dvere treba nechať otvorené, aby 
nevznikal zápach. 

● Presúva sa: Pred premiestnením chladničky vytiahnite von všetky predmety, zafixujte páskou sklenené 
priečky, držiak na zeleninu, zásuvky mraziacej komory atď. a zatiahnite vyrovnávacie nožičky. Zatvorte 
dvere a zafixujte ich páskou. Počas premiestňovania nesmie byť spotrebič položený hore dnom ani 
vodorovne, nesmie ani vibrovať. Sklon počas premiestňovania nesmie byť väčší ako 45°. Pri presune 
zariadenia ho nedržte za dvierka ani za pánty. 

 

 
Po spustení musí spotrebič bežať nepretržite. Prevádzka spotrebiča sa spravidla 
nesmie prerušiť, inak by sa mohla znížiť jeho životnosť. 

 Pred rozmrazovaním a čistením chladničku odpojte. 
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5 Riešenie problémov 
Niektoré jednoduché problémy môžete vyriešiť sami. 
Ak problém nemožno vyriešiť, obráťte sa na oddelenie popredajných služieb. 
 

Porucha 
prevádzky 

Skontrolujte, či je spotrebič zapojený do zásuvky a či má zástrčka 
dobrý kontakt. 
Skontrolujte, či nie je napätie nízke. 
Skontrolujte, či nedošlo k výpadku napájania alebo či nedošlo k 
poruche čiastkových obvodov. 

Zápach 
Zapáchajúce potraviny je potrebné tesne uzavrieť. 
Skontrolujte, či v chladničke nie sú zhnité potraviny. 
Vyčistite vnútro chladničky. 

Dlhodobá 
prevádzka 
kompresora 

Dlhá prevádzka chladničky je normálna v lete, keď je okolitá teplota 
vysoká. 
Neodporúča sa mať v spotrebiči súčasne príliš veľa jedla. 
Jedlo musí byť pred vložením do spotrebiča vychladnuté. 
Dvere sa otvárajú príliš často. 

Svetlá nesvietia 
Skontrolujte, či je chladnička pripojená k zdroju napájania a či nie je 
poškodený svetelný indikátor. 
Svetlo musí vymieňať odborník. 

Dvere nemožno 
správne zavrieť 

Dvierka sú zablokované balíkmi jedla. 
Vložené príliš veľké množstvo jedla. 
Chladnička je naklonená. 

Hlasný zvuk 
Skontrolujte, či je podlaha rovná a či je chladnička umiestnená 
stabilne. 
Skontrolujte, či je príslušenstvo umiestnené na správnom mieste. 

Dvere netesnia 
Odstráňte cudzorodé predmety z tesnenia dverí. 
Zahrejte tesnenie dverí a potom ho ochlaďte na obnovenie (alebo 
ho ofúknite fénom alebo na zahriatie použite horúci uterák). 

Pretečenie 
zásobníka na 
vodu 

V komore je príliš veľa jedla alebo skladované potraviny obsahujú 
príliš veľa vody, čo vedie k silnému rozmrazovaniu. 
Dvere nie sú správne zatvorené, čo vedie k zamrznutiu v dôsledku 
vstupu vzduchu a zvýšeniu množstva vody v dôsledku 
rozmrazovania. 

Horúci povrch 

Odvod tepla zabudovaného kondenzátora cez kryt, čo je normálne. 
Keď sa kryt prehreje z dôvodu vysokej teploty okolia, uskladnenia 
príliš veľkého množstva potravín alebo vypnutia kompresora, 
zabezpečte vetranie, ktoré uľahčí odvod tepla. 

Kondenzácia na 
povrchu 

Kondenzácia na vonkajšom povrchu a tesnení dverí chladničky je 
normálna, keď je okolitá vlhkosť príliš vysoká. Jednoducho utrite 
kondenzát čistým uterákom. 

Nezvyčajný hluk 

Bzučanie: Kompresor môže počas prevádzky vydávať bzučanie a 
tieto zvuky sú hlasné, najmä pri štarte alebo zastavení. Je to 
normálny jav. 
Vŕzganie: Chladivo prúdiace vo vnútri spotrebiča môže vydávať 
vŕzganie, čo je normálne. 
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Špeciálne pre novú európsku normu:

Informácie o modeli v databáze výrobkov, ako aj identifikátor modelu je možné získať 
prostredníctvom webového odkazu naskenovaného pomocou QR kódu, ak je uvedený, 
na štítku energetickej účinnosti výrobku.





























3. A termékadatbázisban található modellinformációk, valamint a modellazonosító egy
weblinken keresztül szerezhető be, amelyet QR-kód szkennel, ha van ilyen, a termék 
energiahatékonysági címkéjén.




