
Warning: 
Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. 
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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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Význam bezpečnostních symbolů 

Symbol zákazu. Jakákoliv činnost provedená pod zákazem může vést k vážnému úrazu. 

Symbol varování. Jakákoliv činnost provedená pod varováním by měla být prováděna 
vyškoleným odborníkem. 

Symbol doporučení. 

S elektřinou spjatá varování 

Netahejte přívodový kabel ze zásuvky. Pevně ji uchopte a 
vyjměte přívodový kabel. 

Nepoškozujte přívodový kabel. 

Používejte dedikovanou zásuvku, která není sdílena s jinými 
zařízeními. 

Zjistěte si, zda zemnící elektroda pracuje bezporuchově. 

V případě úniku plynů zastavte přísun plynů do zařízení a 
otevřete všechna okna a dveře. V takovém případě 
neodpojujte žádná zařízení, neboť jiskra může vést ke vznícení. 

Nepoužívejte elektrická zařízení na vrchu tohoto zařízení, 
nejsou-li přímo výrobcem doporučená. 



Varování pro užití 

Nerozkládejte zařízení a ani nepoškozujte chladící obvod. Údržba 
musí být prováděna specialistou. 

Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, tedy 
jeho specialistou či jiným odborníkem. 

Dávejte si pozor, abyste si nepřivřeli prsty mezi lednicí a dveřmi. 
Dveře lednice zavírejte jemně. 

Neuchopujte věci mokrýma rukama, abyste tak předešli riziku 
omrzlin. 

Nedovolte dítěti, aby mohlo vlézt do lednice. 

Neumisťujte těžké objekty na lednici, tyto objekty mohou 
spadnout a způsobit úraz. 

Vyjměte napájecí kabel v případě poruchy či údržby. Opětovně 
nepřipojujte mrazák do pěti minut, abyste předešli poškození 
kompresoru. 



Varování pro umístění 

Neumisťujte vznětlivé, explozivní a korozivní předměty do 
lednice, abyste předešli jejich poškození. 

Neumisťujte vznětlivé objekty poblíž lednice, abyste předešli 
požárům. 

Lednice je určena pro domácí použití, například pro 
uschovávání potravin. Není určena pro uschovávání 
biologických produktů, léků a podobně. 

Neskladujte pivo a další tekutiny v mrazáku. Tyto lahve se 
totiž mohou roztrhnout a způsobit zranění. 

Energetická varování 
1. Chladící zařízení nemusí pracovat konzistentně.
2. Neskladujte nápoje v mrazáku.
3. Neskladujte potraviny déle, než tak doporučil výrobce daného produktu.
4. Dodržujte potřebná zabezpečení a pravidelné údržby.
5. Manuální rozmrazování může zkrátit doporučený čas pro skladování potravin.

Likvidace 
 Zařízení se musí zbavovat kvalifikovaní pracovníci. 

 Při rozebírání zařízení vyjměte dveře a police, ty dobře zajistěte. 



Správné užití lednice 

Umístění 

Před použitím odstraňte všechny obaly určené pro ochranu 
lednice. 

Udržujte lednici ve vzdálenosti od tepla a od přímého 
slunečního svitu. Neumisťujte lednici do vlhkých míst, abyste 
předešli zreznutí. 

Umístěte lednici na dobře provzdušněné prostředí. Země by 
měla být plochá a pevná. 

Mezera nad lednicí by měla být větší než 30 centimetrů, ze 
zadní strany lednice by měla být aspoň 10 centimetrová 
mezera. 

Před instalací: 

Informace obsažené v manuálu slouží jen pro referenci. Fyzický produkt se může lišit. 
Před instalací a nastavením příslušenství by měla být lednice odpojena od napájení. 



Nastavitelné nohy 

(Obrázek slouží jen pro referenci.) 

Postup nastavení: 

a) Otočte kolečkem po směru hodinových ručiček pro zvýšení.
b) Otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček pro snížení.
c) Nastavte pravé a levé nohy, abyste docílili horizontální úrovně.

Pravolevá změna dveří 
BBudete potřebovat: Křížový šroubovák, tmel, šroubovák se širokým záběrem, 5/16“ klíč, 
maskovací pásku 

1. Vypněte lednici a vyjměte objekty ve dveřích lednice.
2. Zajistěte dveře páskou.



3. Odšroubujte vrchní pant, vyjměte jej, vyjměte plastové tělísko z druhé strany.

4. Odšroubujte spodní pant a nastavitelné nožky, poté je přišroubujte na druhou
stranu.

5. Položte dveře na spodní pant a složte vrchní pant.

 (Uvedené instrukce slouží jen pro referenci. Skutečná konfigurace bude záležet na 
fyzickém produktu.) 



Výměna světla 
- Odpojte zdroj napětí před výměnou žárovky. 
- Podržte a odstraňte kryt žárovky. 
- Odmontujte starou žárovku točením proti směru hodinových ručiček. Nahraďte 

novou žárovkou (nanejvýš 15 W) točením po směru hodinových ručiček. 
- Opět přidělejte kryt a připojte lednici ke zdroji napětí. 

Spuštění 

Před prvním spuštěním nechejte lednici půl hodiny stát před 
připojením k napájení. 

Před vložením čerstvých či zmrazených jídel by měla lednice 
dvě až tři hodiny běžet, anebo čtyři hodiny, je-li okolní 
prostředí horké. 

Nechejte kolem dostatek prostoru pro otevírání dveří a 
šuplíků. 

Tipy pro menší energetickou zátěž 
- Zařízení by mělo být umístěno v nejchladnějším bodě místnosti. 
- Horké pokrmy by měla vychladnout před vložením do lednice. Vložení mnoha 

potravin je příčinou dlouhého běhu kompresoru. 
- Zabalte potraviny dobře. 
- Dobře organizujte potravu, abyste ji pak nemuseli dlouho hledat anebo často 

lednici otevírat. Vyjměte co nejvíce věcí najednou a zavřete dveře co nejdříve to 
jde. 



Struktura a funkce 

Klíčové komponenty 

- Uvařené pokrmy by měly být umístěny do lednice až poté, co vychladnou. 
- Je doporučeno jídlo skladovat to lednice uzavřené v obalu. 
- Skleněné police mohou být posunuty nahoru či dolu. 

Funkce 

Otočením čudlíku na hodnotu „MAX“ se teplota v lednici sníží. 

Otočením čudlíku na hodnotu „MIN“ se teplota v lednici zvýší. 

Text na čudlíku pouze reprezentuje úroveň, neznamená přímou teplotu. „OFF“ znamená, 
že je lednice vypnutá. 



Údržba 

Celkové čištění 
Prach za lednicí a na zemi by měl být pravidelně čištěn, aby se zlepšilo chlazení a úspora 
energie. Interiér lednice by měl být čištěn pravidelně, aby se tak zamezilo pachu. Utěrky a 
houbičky namočené do vody a nekorozivní čistící prostředky jsou doporučeny pro 
umývání. Mrazák by měl být čištěn čistou vodou a suchým hadrem. Otevřete dveře pro 
přirozené čištění před tím, než opět spustíte lednici. 

Nepoužívejte tvrdé štětce a kartáče, drátěnky, zubní pastu, organická čistidla (alkohol, 
aceton, banánový olej), vařící vodu či kyseliny, neboť ty mohou poškodit povrch a interiér 
lednice. 

Nevyplachujte vodou, neboť to může vést k poruše elektrických funkcí. 

Rozmrazování 
Vypněte lednici. 

Vyjměte jídlo z lednice a umístěte jej na vhodné místo, aby se neroztopilo. 

Uvolněte vypouštěcí potrubí a připravte nádobu a vodu. 

Můžete použít přirozenou teplotu na přirozené rozmrazení.  

Také můžete použít vhodné množství horké vody pro urychlení procesu rozmrazování. 

Po rozmrazení vložte jídlo zpět do poliček, pak zapněte lednici. 

Mimo provoz 
Výpadek napájení: V případě výpadku napájení mohou být potraviny ponechány 
v lednici i během léta po dobu několika hodin. Během dobu výpadku otevírejte lednici co 
nejméně a nevkládejte do ní čerstvé potraviny. 

Delší doba nepoužívání: Odpojte zařízení od napájení a poté vyčistěte, dveře by měly 
zůstat otevřené. 

Stěhování: Před stěhováním vyjměte všechny objekty, zajistěte skleněné povrchy, 
přihrádku na ovoce a zeleninu, mrazící komoru, šuplíky a podobně lepicí páskou, zajistěte 
nastavitelné nohy. Zavřete dveře a zajistěte je lepicí páskou. Během stěhování nesmí být 
zařízení položeno horizontálně anebo vzhůru nohama, anebo s ním vibrováno. Největší 
povolený náklon by měl být nanejvýš 45°. 



Řešení problémů 
Některé potíže můžete řešit sami. Na ostatní kontaktujte specialistu. 

NNefungující procesy Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení. 
Zkontrolujte, zda není napětí příliš nízké. 
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození obvodu. 

Puch Potraviny s intenzivní vůní skladujte dobře balené. 
Odstraňte shnilé pokrmy. 
Vyčistěte vnitřek lednice. 

Dlouhé trvání procesů Je normální, že lednice pracuje déle v létě. 
Není vhodné mít více jídla v lednici najednou. 
Jídlo by mělo být studené při dávání do lednice. 
Dveře se často otevírají. 

Světlo se nerozsvěcí Zkontrolujte, že zařízení je připojeno k napájení. 
Nechejte světlo vyměnit specialistou. 

Dveře se nedají zavřít Příliš mnoho jídla je v lednici. 
Lednice je nakloněná. 

Hlasitost Zkontrolujte, že podlaha je rovná a lednice na ní. 

Těsnění netěsní Dejte pryč cizí materiály z těsnění. 
Zahřejte těsnění a pak nechejte odležet pro obnovu. 

Voda přetéká V mrazáku je příliš mnoho jídla. 
Mrazené jídlo obsahuje mnoho vody. 
Dveře nejsou řádně zavřeny. 

Kondenzace povrchu  Kondenzace je běžná, je-li lednice ve vlhku. Utřete to. 

Příliš velká hlasitost  BBzučení: Kompresor může bzučet. To je běžné. 
Praskání: Chladící kapalina může praskat. To je běžné. 
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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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Die Modellinformationen in der Produktdatenbank sowie die Modellkennung können über 
einen gegebenenfalls mit einem QR-Code gescannten Weblink auf dem Energieeffizienzla-
bel des Produkts abgerufen werden.
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La información del modelo en la base de datos del producto, así como el identificador del 
modelo, puede obtenerse por un enlace web escaneado con un código QR, en su caso, en la 
etiqueta de eficiencia energética del producto.
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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.
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As informações do modelo na base de dados do produto, bem como o identificador do 
modelo, podem ser obtidas por meio de um link da web digitalizado por um código QR, se 
houver, na etiqueta de eficiência energética do produto.
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Podatke o modelu v zbirki podatkov o izdelku in identifikator modela lahko dobite prek 
spletne povezave, skenirane z QR kodo, če obstaja, na nalepki za energetsko učinkovitost 
izdelka.
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Význam bezpečnostných symbolov 

Symbol zákazu. Akákoľvek činnosť vykonávaná pri zákaze môže viesť k vážnemu úrazu. 

Symbol varovania. Akákoľvek činnosť vykonávaná pri varovaní by mala byť vykonávaná vyškoleným 
odborníkom. 

Symbol odporúčania. 

S elektrinou spojené varovania 

Neťahajte prívodový kábel zo zásuvky. Pevne ju uchopte a vyberte 
prívodový kábel. 

Nepoškodzujte prívodový kábel. 

Používajte dedikovanú zásuvku, ktorá nie je zdieľaná s inými 
zariadeniami. 

Overte si, či uzemňovacia elektróda pracuje bezporuchovo. 

V prípade úniku plynov zastavte prísun plynov do zariadenia a otvorte 
všetky okná a dvere. V takom prípade neodpájajte žiadne zariadenia, 
pretože iskra môže viesť k vznieteniu. 

Nepoužívajte elektrické zariadenia na vrchu tohoto zariadenia, ak nie 
sú odporúčané priamo výrobcom. 



Varovania pre použitie 

Nerozoberajte zariadenie a ani nepoškodzujte chladiaci obvod. Údržbu 
musí vykonávať špecialista. 

Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom, čiže jeho 
špecialistom alebo iným odborníkom. 

Dávajte si pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi chladničkou a dverami. 
Dvere chladničky zatvárajte jemne. 

Nedotýkajte sa vecí mokrými rukami, aby ste tak predišli riziku omrzlín. 

Neumožnite dieťaťu, aby mohlo vliezť do chladničky. 

Neumiestňujte ťažké objekty na chladničku, tieto objekty môžu spadnúť a 
zapríčiniť úraz. 

Odpojte napájací kábel v prípade poruchy či údržby. Opätovne 
nepripájajte mrazničku do piatich minút, aby ste predišli poškodeniu 
kompresora. 



Varovania pre umiestnenie 

Neumiestňujte horľavé, explozívne a korozívne predmety do 
chladničky, aby ste predišli ich poškodeniu. 

Neumiestňujte horľavé objekty v blízkosti chladničky, aby ste predišli 
požiarom. 

Chladnička je určená na domáce použitie, napríklad na uschovávanie 
potravín. Nie je určená na uschovávanie biologických produktov, 
liekov a podobne. 

Neskladujte pivo a ďalšie tekutiny v mrazničke. Tieto fľaše sa totiž 
môžu roztrhnúť a spôsobiť zranenie. 

Energetické varovania 

1. Chladiace zariadenie nemusí pracovať konzistentne.
2. Neskladujte nápoje v mrazničke.
3. Neskladujte potraviny dlhšie, než odporučil výrobca daného produktu.
4. Dodržujte potrebné zabezpečenie a pravidelnú údržbu.
5. Manuálne rozmrazovanie môže skrátiť odporúčaný čas na skladovanie potravín.

Likvidácia 

 Zariadenie musia likvidovať kvalifikovaní pracovníci. 

 Pri rozoberaní zariadenia vyberte dvere a police, tie dobre zabezpečte. 



Správne použitie chladničky 

Umiestnenie 

Pred použitím odstráňte všetky obaly určené na ochranu chladničky. 

Udržujte chladničku vzdialenú od tepla a od priameho slnečného svitu. 
Neumiestňujte chladničku do vlhkých priestorov, aby ste predišli 
korózii. 

Umiestnite chladničku do dobre vetraného prostredia. Dlážka by mala 
byť plochá a pevná. 

Medzera nad chladničkou by mala byť väčšia ako 30 centimetrov, zo 
zadnej strany chladničky by mala byť aspoň 10-centimetrová medzera. 

Pred inštaláciou: 

Informácie obsiahnuté v manuáli slúžia len na referenciu. Fyzický produkt sa môže líšiť. Pred 
inštaláciou a nastavením príslušenstva by mala byť chladnička odpojená od napájania. 



Nastaviteľné nohy 

(Obrázok má len informačný charakter.) 

Postup nastavenia: 

a) Otočte kolieskom v smere hodinových ručičiek na zvýšenie.
b) Otočte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek na zníženie.
c) Nastavte pravé a ľavé nohy, aby ste dosiahli horizontálnu úroveň.

Pravoľavá zmena dverí 

Budete potrebovať: Krížový skrutkovač, tmel, skrutkovač so širokým záberom, 5/16“ kľúč, lepiacu 
pásku 

1. Vypnite chladničku a vyberte objekty vo dverách chladničky.
2. Zabezpečte dvere páskou.



3. Odskrutkujte vrchný pánt, vyberte ho, vyberte plastové teliesko z druhej strany.

4. Odskrutkujte spodný pánt a nastaviteľné nožičky, potom ich priskrutkujte na druhú stranu.

5. Položte dvere na spodný pánt a zložte vrchný pánt.

 (Uvedené inštrukcie majú len informačný charakter. Skutočná konfigurácia bude záležať na fyzickom 
produkte.) 



Výmena svetla 

- Odpojte zdroj napätia pred výmenou žiarovky. 
- Podržte a odstráňte kryt žiarovky. 
- Odmontujte starú žiarovku otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Nahraďte ju novou 

žiarovkou (maximálne 15 W) otáčaním v smere hodinových ručičiek. 
- Opäť namontujte kryt a pripojte chladničku k zdroju napätia. 

Spustenie 

Pred prvým spustením nechajte chladničku pol hodiny stáť pred 
pripojením k napájaniu. 

Pred vložením čerstvých či mrazených jedál by mala chladnička dve 
až tri hodiny bežať, alebo štyri hodiny, ak je okolité prostredie teplé. 

Nechajte okolo dostatok priestoru na otváranie dverí a zásuviek. 

Tipy na nižšiu energetickú záťaž 

- Zariadenie by malo byť umiestnené v najchladnejšom bode miestnosti. 
- Horúce pokrmy by mali pred vložením do chladničky vychladnúť. Vloženie väčšieho množstva 

potravín je príčinou dlhého behu kompresora. 
- Potraviny dobre zabaľte. 
- Potraviny ukladajte prehľadne, aby ste ich potom nemuseli dlho hľadať alebo chladničku 

často otvárať. Vyberajte čo najviac vecí naraz a zatvorte dvere ako je to najskôr možné. 



Štruktúra a funkcie 

Kľúčové komponenty 

- Uvarené pokrmy by mali byť umiestnené do chladničky až potom, čo vychladnú. 
- Je odporúčané ukladať jedlo do chladničky uzavreté v obale. 
- Sklenené police môžu byť posunuté nahor alebo nadol. 

Funkcie 

Otočením gombíka na hodnotu „MAX“ sa teplota v chladničke zníži. 

Otočením gombíka na hodnotu „MIN“ sa teplota v chladničke zvýši. 

Text na gombíku iba reprezentuje úroveň, neznamená priamu teplotu. „OFF“ znamená, že je 
chladnička vypnutá. 



Údržba 

Celkové čistenie 

Prach za chladničkou a na zemi by mal byť pravidelne odstraňovaný, aby sa zlepšilo chladenie a 
úspora energie. Interiér chladničky by mal byť čistený pravidelne, aby sa tak zamedzilo zápachu. Na 
umývanie sú odporúčané utierky a hubky namočené do vody a nekorozívne čistiace prostriedky. 
Mraznička by mala byť čistená čistou vodou a suchou handrou. Otvorte dvere kvôli prirodzenému 
čisteniu pred tým, než opäť spustíte chladničku. 

Nepoužívajte tvrdé štetce a kefy, drôtenky, zubnú pastu, organické čistidlá (alkohol, acetón, 
banánový olej), vriacu vodu či kyseliny, pretože tie môžu poškodiť povrch a interiér chladničky. 

Nevyplachujte vodou, pretože to môže viesť k poruche elektrických funkcií. 

Rozmrazovanie 

Vypnite chladničku. 
Vyberte jedlo z chladničky a umiestnite ho na vhodné miesto, aby sa neroztopilo. 
Uvoľnite vypúšťacie potrubie a pripravte nádobu na vodu. 
Môžete použiť prirodzenú teplotu na prirodzené rozmrazenie.  
Tiež môžete použiť vhodné množstvo horúcej vody na urýchlenie procesu rozmrazovania. 
Po rozmrazení vložte jedlo späť do poličiek, potom zapnite chladničku. 

Mimo prevádzky 

Výpadok napájania: V prípade výpadku napájania môžu byť potraviny ponechané v chladničke aj 
počas leta po dobu niekoľkých hodín. Počas výpadku otvárajte chladničku čo najmenej a nevkladajte 
do nej čerstvé potraviny. 

Dlhšia doba nepoužívania: Odpojte zariadenie od napájania a potom vyčistite, dvere by mali zostať 
otvorené. 

Sťahovanie: Pred sťahovaním vyberte všetky objekty, zabezpečte sklenené povrchy, priehradku na 
ovocie a zeleninu, mraziacu komoru, zásuvky a podobne lepiacou páskou, zabezpečte nastaviteľné 
nohy. Zatvorte dvere a zabezpečte ich lepiacou páskou. Počas sťahovania nesmie byť zariadenie 
položené horizontálne alebo hore nohami, a nesmie vibrovať. Najväčší povolený náklon by mal byť 
maximálne 45°. 



Riešenie problémov 

Niektoré problémy môžete riešiť sami. Na ostatné kontaktujte špecialistu. 

Nefungujúce procesy 

Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k napájaniu. 
Skontrolujte, či nie je napätie príliš nízke. 
Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu obvodu. 

Zápach 

Potraviny s intenzívnou vôňou skladujte dobre zabalené. 
Odstráňte zhnité pokrmy. 
Vyčistite vnútro chladničky. 

Dlhé trvanie procesov 

Je normálne, že chladnička pracuje v lete dlhšie. 
Nie je vhodné mať naraz viac jedla v chladničke. 
by malo byť pri ukladaní do chladničky studené. 
Dvere sa často otvárajú. 

Svetlo sa nerozsvietilo 

Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k napájaniu. 
Nechajte svetlo vymeniť špecialistom. 

Dvere sa nedajú zavrieť  

V chladničke je príliš veľa jedla. 
Chladnička je naklonená. 

Hlučnosť 

Skontrolujte, či je podlaha rovná a chladnička na nej. 

Tesnenie netesní 

Odstráňte z tesnenia cudzie predmety. 
Zahrejte tesnenie a potom nechajte odležať kvôli obnove. 

Voda preteká  

V mrazničke je príliš veľa jedla. 
Mrazené jedlo obsahuje veľa vody. 
Dvere nie sú dobre zavreté. 

Kondenzácia povrchu  

Kondenzácia je bežná, ak je chladnička vo vlhkom prostredí. Utrite ju. 

Príliš veľká hlučnosť 

Bzučanie: Kompresor môže bzučať. To je bežné. 
Praskanie: Chladiaca kvapalina môže praskať. To je bežné. 



°C
SN
N

ST
T

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.
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1.1 rodki ost o ci

Uwaga! Za i m!

Je eli z d zasilaj cy j s uszkodzo y o i i zosta ymi io y z z roduc ta, j g
u r io g s isa a lub od o i d i yk alifik go c ik s is z zgl d
b z i cz s

We trz urz dz i i l o z ch y mat ria k mog ybuch jak a rozol
oj m iki z al ymi substa cjami, i

z ro za ia a oraz o zako cz i korzysta i z z dz ia al y d c j o

UWAGA: Nal y z r ci u , y ka a y ylacyj trz z dz i i by y zatka

UWAGA: Ni al y korzysta z ad yc urz dz m cha icz yc a i i ych, o cz zal ca yc rz z
c a, do zys i sza ia c s zmra a i

UWAGA: Ni iszcz b d ch odz c go

UWAGA: Ni korzystaj z ad yc urz dz l ktrycz yc z z dz ia o r cz zal ca yc rz z
c a

UWAGA: W zy adk c ci tylizacji z dz ia al sko tak a si z lokal ymi adzami i
dostos do lokal yc rz is o i aurz dz i osiad czy ik ch od iczy z al y az

UWAGA: U ij si rz d l ktrycz y i j st zyg i cio y z z lod k Ni sta aj a
z dzi zasilaj cy

UWAGA: Ni umi szczaj rozga ziaczy i z d u aczy l ktrycz yc b z o r d i ztyl cia
urz dz i

UWAGA: Ni od czaj z dz i d i uzi mio yc g iazd k a i rozga ziaczy/list
zasilaj cych/ rz d u aczy

UWAGA: Ryzyk zamk i ci dzi ck rz utylizacj z dz i al y:

- zdj z
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1. Zalece ia dotyc ce bezpiecze stwa

Zastosowanie zami zo urz dz i j s rz z aczo d u tk gos odars c domo ych
lub ytk o odob yc charak z biurz jak lod ki sjo atach/ okojac hot l yc czy

i yc lokalac mi szkal yc Urz dz i i j st z z aczo o ytk kom rcyj g
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Przed



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 bezpiecze 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

- segmenty urz dzenia oznaczone symbolem 2 gwiazdek (je eli urz dzenie takowe posiada) s
przeznaczone do przechowywania ws pnie zmro onej ywno ci, przechowywania lub robienia lodów oraz 
kostek lodu

- segmenty urz dzenia oznaczone symbolem 1 , 2 lub 3 gwiazdek (je eli urz dzenie 
takowe posiada)  nie s odpowiednie do zamra ania wie ej 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
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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.



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 lodówki, 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 lodówka jest odłączona od 
prądu. Ustawiając urządzenie należy zachować szczególną ostrożność, by uniknąć narażenia na 
niebezpieczeństwo.

2. Właściwe korzystanie z urządzenia



2.2 Poziomowanie

Rysunek prezentujący sposób poziomowania urządzenia:

(Powyższy rysunek ma charakter poglądowy, w rzeczywistości produkt oraz nóżki poziomujące mogą się 
różnić).

Procedura poziomowania:

a) Przekręć nóżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by podnieść urządzenie.
b) Przekręć nóżkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by obniżyć urządzenie
c) Odpowiednio ustaw lewą i prawą nóżkę tak, aby urządzenie było właściwie wypoziomowane

2.3 Zmiana kierunku otwierania drzwi

Narzędzia potrzebne do wykonania zmiany kierunku otwierania drzwi:

Śrubokręt krzyżakowy Szpachelka i płaski
śrubokręt

Klucz zapadkowy
5/16” Taśma maskująca

1) Odłącz urządzenie od prądu. Wyjmij całą zawartość ze środka urządzenia.
2) Zabezpiecz drzwi taśmą, jak na rysunku.



3) Zdejmij pokrywę górnego zawiasu oraz elementy maskujące. Odkręć śrubki i zdejmij górny zawias.

4) Zdejmij drzwi chłodziarki, zdemontuj mocowanie dolnego zawiasu i nóżkę poziomującą. Zamontuj te
elementy po drugiej stronie urządzenia.

5) Zamontuj drzwi komory chłodziarki na dolnym zawiasie, następnie dopasuj do urządzenia i zamontuj
górny zawias i elementy maskujące.

Pokrywa zawiasu 

Górny zawias 

Dolny zawias Nóżka poziomująca 
Akcesorium opcjonalne 

Pokrywa zawiasu 

Górny zawias 



2.4 Wymiana oświetlenia (opcjonalne)

Odłącz urządzenie od prądu
Zdejmij osłonę żarówki
Wykręć żarówkę obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wkręć nową
żarówkę (max. 15W), upewnij się, że trzyma się stabilnie na miejscu.
Załóż osłonę żarówki i podłącz urządzenie do prądu.

2.5 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.

2.6 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 Kluczowe komponenty

(Powyższe rysunki mają charakter poglądowy, 
w rzeczywistości produkt może się różnić od przedstawionego na rysunku).

Komora chłodziarki 
Komora chłodziarki jest odpowiednia do przechowywania różnego rodzaju owoców, warzyw, napojów
i innego rodzaju żywności o krótkim terminie spożycia. Sugerowany czas przechowywania produktów
wynosi od 3 do 5 dni.
Gotowane produkty nie powinny być umieszczane w komorze chłodziarki dopóki nie zostaną
schłodzone do temperatury pokojowej.
Zaleca się odpowiednio opakować żywność przechowywaną w chłodziarce.
Półki chłodziarki mogą być demontowane, przenoszone wyżej lub niżej, by zapewnić wymaganą
przestrzeń do przechowywania.

3. Użytkowanie i konserwacja urządzenia

Półki drzwi

Pokrętło termostatu

Półki

Szuflada na 
warzywa i owoce 

Żarówka

Klapka komory

Kanał odpływowy

Półki drzwi

Szuflada na 
warzywa i owoce 

Półki

Pokrętło termostatu

Kanał odpływowy

Klapka komory



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.

3.2 Funkcje

(Powyższe rysunki mają charakter poglądowy, 
w rzeczywistości produkt może się różnić od przedstawionego na rysunku).

Kontrola temperatury

Ustawienie pokrętła kontroli temperatury w pozycji „MIN” oznacza najcieplejszą temperaturę wewnątrz.
Ustawienie pokrętła kontroli temperatury w pozycji „MAX” oznacza najzimniejszą temperaturę wewnątrz.
Znaczniki na pokrętle określają temperaturę urządzenia, ale nie odnoszą się bezpośrednio do stopni
temperatury. Ustawienie w pozycji „OFF” oznacza wyłączenie urządzenia.
Należy odpowiednio wybierać temperaturę poprzez ustawienie pokrętła w żądanej pozycji pomiędzy „MIN” oraz
„MAX”.
Zalecane ustawienie pokrętła to pozycja „MED.”



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