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Prosimy najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!
Drodzy Klienci,
Mamy nadzieję, że nasz wyrób, wyprodukowany w nowoczesnym zakładzie i 

sprawdzony według najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, będzie 
Wam dobrze służył.

Dlatego zalecamy, aby uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi tego wyrobu 
przed jego uruchomieniem i zachować ją do wglądu w przyszłości.

Instrukcja niniejsza
t� Pomoże używać tego urządzenia sprawnie i bezpiecznie.
t� Przeczytajcie tę instrukcję przed zainstalowaniem i uruchomieniem lodówki.
t� Postępujcie zgodnie z tymi wskazówkami, zwłaszcza dotyczącymi 

bezpieczeństwa.
t� Przechowujcie te instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, bo może się przydać 

później. 
t� Prosimy przeczytać także inne dokumenty dostarczone wraz z lodówką.
t� Instrukcja ta może odnosić się także do innych modeli. 

Symbole i ich znaczenie
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera następujące symbole:
C Ważne informacje lub przydatne wskazówki użytkowania.
A Ostrzeżenie przed zagrożeniem życia i mienia.
B Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym. 



PL3

1  Oto Wasza chłodziarka   4

2  Ważne ostrzeżenia dot. 
bezpieczeństwa 5
Zamierzone przeznaczenie ................... 5
Ogólne zasady bezpieczeństwa.......... 5
Dla modeli z wodotryskiem ...................9
Bezpieczeństwo dzieci ...........................9
Zgodność z dyrektywą WEEE i 
usuwanie odpadów:  ................................9
Zgodność z dyrektywą RoHS:.............10
Informacje opakowaniu ........................10
Ostrzeżenie HC .........................................10
Co robić, aby oszczędzać energię. .....10

3  Instalacja 11
Przed uruchomieniem chłodziarki .... 11
Połączenia elektryczne .........................12
Usuwanie opakowania ..........................12
Utylizacja starej chłodziarki ................12
Ustawienie i instalacja ..........................12
Regulacja nóżek .......................................14
Wymiana lampki oświetlenia  .............14
 Instalacja (pod blatem).........................14

4  Przygotowanie 15
Przekładanie drzwi .................................17

5  Użytkowanie chłodziarki 19
Zamrażanie ................................................19
Zamrażanie żywności ............................19
Sporządzanie kostek lodu ................... 20
Przechowywanie żywności 
mrożonej .................................................... 20
Rozmrażanie zamrażarki ..................... 20
Chłodzenie ..................................................21
Przechowywanie żywności .................21
Rozmrażanie zamrażarki ......................21

6  Konserwacja i czyszczenie 
 22
Zabezpieczenia powierzchni 
plastykowych  .......................................... 22

7  Zalecane rozwiązania 
problemów 23



PL4

1  Oto Wasza chłodziarka  

1. a.) Komora zamrażalnika i tacka na 
lód (dla modeli    b.) Komora ma 
mrożonki i tacka na lód (dla modeli 

) 
2. Oświetlenie wewnętrzne i pokrętło 

termostatu
3. Półki ruchome
4. Kanał zbierania wody z rozmrażania– 

Rurka ściekowa
5. Pokrywa pojemnika na świeże 

warzywa

6. Pojemnik na świeże warzywa
7. Nastawiane nóżki przednie
8. Pojemnik na nabiał
9. Półki w drzwiczkach
10. Tacka na jaja
11. Półka na butelki
12. Uchwyt na butelki
13. Obramowanie górne

C Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle 
odpowiadać Waszemu modelowi lodówki. Jeśli pewnych części nie ma w nabytej 
chłodziarce, to znaczy, że odnoszą się do innych modeli.
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2  Ważne ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa

Prosimy przeczytać 
następujące ostrzeżenia. 
Ich nieprzestrzeganie grozi 
obrażeniami lub uszkodzeniem 
mienia. W takim przypadku tracą 
ważność wszelkie gwarancje i 
zapewnienia niezawodności.

Oryginalne części zamienne 
będą dostępne przez 10 lat od 
daty zakupu produktu.

A

OSTRZEŻENIE: 
Nie blokuj otworów 

w e n t y l a c y j n y c h 
urządzenia ani w 
zabudowie.

A

OSTRZEŻENIE: Nie 
używaj urządzeń 
mechanicznych, ani 
innych środków do 
przyspieszenia procesu 
rozmrażania, poza tymi, 
które zaleca producent.

A
OSTRZEŻENIE:  Nie 
uszkodź obiegu 
chłodzącego.

A

OSTRZEŻENIE: Nie 
używaj urządzeń 
elektrycznych 
w komorze do 
przechowywania 
żywności, chyba, że są 
rekomendowane przez 
producenta.

Urządzenie to jest 
przeznaczone do użytku 
domowego lub w podobnych 
miejscach, np.

- w kuchniach personelu sklepu, 
biur i innych środowisk pracy;

- gospodarstwa rolne, przez 
klientów hoteli, moteli i innych 
miejsc typu mieszkalnego

- pensjonaty;
- catering i podobne aplikacje 

niehandlowe

Zamierzone przeznaczenie
t� Urządzenie można używać 

wyłącznie w gospodarstwie 
domowym oraz:

t� na zapleczu kuchennych 
personelu w sklepach, biurach i 
w innych miejscach pracy;

t� w kuchniach wiejskich i przez 
gości hotelowych, w motelach i 
innych tego rodzaju miejscach; 

t� w pensjonatach serwujących 
nocleg ze śniadaniem; 

t� cateringu i w innych tego 
rodzajach zastosowaniach 
niedetalicznych. 

t� Nie należy używać jej na 
dworze. Nie nadaje się do 
użytkowania na dworze, nawet 
w miejscach zadaszonych. 

Ogólne zasady 
bezpieczeństwa
t� Gdy zechcecie pozbyć się tego 

urządzenia/ złomować je, 
zalecamy skonsultowanie się z 
autoryzowanym serwisem, aby 
uzyskać potrzebne informacje i 
poznać kompetentne organa.

t� Konsultujcie się z Waszym 
autoryzowanym serwisem w 
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sprawach wszelkich pytań i 
problemów związanych z tą 
lodówką. Bez powiadomienia 
autoryzowanego serwisu nie 
wolno samemu ani innym 
osobom naprawiać chłodziarki.

t� Nie jedzcie lodów ani lodu 
bezpośrednio po wyjęciu 
ich z zamrażalnika! (Może to 
spowodować odmrożenia w 
ustach). 

t� Nie wkładajcie do 
zamrażalnika napojów w 
puszkach ani w butelkach. 
Mogą wybuchnąć. 

t� Nie dotykajcie palcami 
mrożonej żywności, bo może 
do nich przylgnąć. 

t� Do czyszczenia i rozmrażania 
lodówki nie wolno 
stosować pary ani środków 
czyszczących w tej postaci. 
W takich przypadkach para 
może zetknąć się z częściami 
urządzeń elektrycznych i 
spowodować zwarcie albo 
porażenie elektryczne. 

t� Nie wolno używać żadnych 
części lodówki, takich jak 
drzwiczki, jako podpory ani 
stopnia. 

t� Wewnątrz lodówki nie 
wolno używać urządzeń 
elektrycznych.

t� Nie wolno uszkadzać obwodu 
chłodzącego, w którym 
krąży środek chłodzący, 
narzędziami do wiercenia 
i cięcia. Środek chłodzący, 
który może wybuchnąć 
skutkiem przedziurawienia 

przewodów gazowych 
parownika, przedłużeń rur lub 
powłok powierzchni, może 
spowodować podrażnienia 
skóry lub obrażenia oczu.

t� Nie przykrywajcie żadnym 
materiałem ani nie blokujcie 
otworów wentylacyjnych w 
lodówce.

t� Urządzenia elektryczne 
naprawiać mogą tylko 
wykwalifikowani fachowcy. 
Naprawy wykonywane przez 
osoby niekompetentne mogą 
powodować zagrożenie dla 
użytkowników.

t� W razie jakiejkolwiek awarii, 
a także w trakcie prac 
konserwacyjnych lub napraw, 
odłączcie lodówkę od zasilania 
z sieci albo wyłączając 
odnośny bezpiecznik, albo 
wyjmując wtyczkę z gniazdka. 

t� Wyjmując przewód zasilający 
z gniazdka należy ciągnąć za 
wtyczkę, nie za przewód. 

t� Napoje o wyższej zawartości 
alkoholu wkładajcie do 
lodówki w ściśle zamkniętych 
naczyniach i w pozycji 
pionowej. 

t� Upewnij się, że 
wysokoprocentowe napoje 
alkoholowe są bezpiecznie 
przechowywane, szczelnie 
zamkniete i w pozycji 
pionowej.

t� W celu przyśpieszenia 
procesu rozmrażania lodówki 
nie należy używać żadnych 
urządzeń mechanicznych 
ani innych środków poza 
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zalecanymi przez jej 
producenta.

t� Urządzenie to nie jest 
przeznaczone do obsługi 
przez osoby (w tym 
dzieci) z ograniczoną 
sprawnością fizyczną, 
zmysłową lub umysłową, 
czy bez odpowiedniego 
doświadczenia i umiejętności, 
o ile nie zapewni się im 
nadzoru lub instrukcji jego 
użytkowania ze strony osoby 
odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo.

t� Nie uruchamiajcie lodówki, 
jeśli jest uszkodzona. W 
razie wątpliwości należy się 
skonsultować z serwisem.

t� Bezpieczeństwo elektryczne 
tej lodówki gwarantuje się 
tylko jeśli system uziemienia 
Waszej instalacji domowej 
spełnia wymogi norm.

t� Wystawianie tego urządzenia 
na działanie deszczu, śniegu, 
słońca i wiatru zagraża 
jego bezpieczeństwu 
elektrycznemu.

t� W razie uszkodzenia 
przewodu zasilającego 
itp. skontaktujcie się z 
autoryzowanym serwisem, 
aby nie narażać się na 
zagrożenie.

t� W trakcie instalowania 
chłodziarki nigdy nie wolno 
włączać wtyczki w gniazdko 
w ścianie. Może to zagrażać 
śmiercią lub poważnym 
urazem.

t� Chłodziarka ta służy wyłącznie 
do przechowywania żywności. 
Nie należy jej używać w 
żadnym innym celu.

t� Etykietka z danymi 
technicznymi chłodziarki 
umieszczona jest po lewej 
stronie w jej wnętrzu.

t� Nie przyłączaj tej chłodziarki 
do systemu oszczędzania 
energii, ponieważ może to ją 
uszkodzić.

t� Jeśli na chłodziarce pali się 
niebieska lampka, nie należy 
patrzeć na nie dłuższy czas 
nieosłoniętymi oczami ani 
przez przyrządy optyczne. 

t� Jeśli od ręcznie nastawianej 
chłodziarki odłączy się 
zasilanie, prosimy odczekać 
co najmniej 5 minut, zanim 
ponownie się je załączy.

t� Jeżeli zmieni się właściciel tej 
chłodziarki, niniejszą instrukcję 
obsługi należy przekazać wraz 
z nią nowemu właścicielowi.

t� Przy przesuwaniu chłodziarki 
uważaj, żeby nie uszkodzić 
przewodu zasilającego. 
Aby zapobiec pożarowi 
nie wolno skręcać tego 
przewodu. Nie ustawiać na 
przewodzie żadnych ciężkich 
przedmiotów. Gdy wtyczka 
chłodziarki jest wsadzona do 
gniazdka nie wolno jej dotykać 
wilgotnymi dłońmi.
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t� Nie wsadzaj wtyczki 
chłodziarki do obluzowanego 
gniazdka.

t� Ze względów bezpieczeństwa 
nie pryskaj wodą 
bezpośrednio na zewnętrzne 
ani na wewnętrzne części 
chłodziarki.

t� Ze względu na zagrożenie 
pożarem i wybuchem nie 
rozpylaj łatwopalnych 
materiałów, takich jak 
gaz propan itp., w pobliży 
chłodziarki.

t� Nie stawiaj na chłodziarce 
przedmiotów wypełnionych 
wodą, ponieważ grozi to 
porażeniem elektrycznym lub 
pożarem.

t� Nie przeciążaj chłodziarki 
nadmierną ilością żywności. 
Nadmiar żywności może 
wypaść, gdy otwiera 
się drzwiczki, narażając 
użytkownika na obrażenia 
ciała lub uszkodzenie 
chłodziarki. Nie wolno stawiać 
żadnych przedmiotów na 
chłodziarce, ponieważ mogą 
spaść przy otwieraniu lub 
zamykaniu drzwiczek.

t� W chłodziarce nie należy 
przechowywać żadnych 
materiałów, które wymagają 
utrzymania w pewnej 
temperaturze, takich jak 
szczepionki, lekarstwa 
wrażliwe na temperaturę, 
materiały do badań 
naukowych itp.

t� Jeśli chłodziarka ma być 
nieużywana przez dłuższy 
czas, należy wyjąc jej wtyczkę 
z gniazdka. Uszkodzenie 
izolacji elektrycznej 
przewodu zasilającego może 
spowodować pożar.

t� Jeśli nastawialne nóżki nie 
stoją pewnie na podłodze, 
chłodziarka może się 
przesuwać. Prawidłowa 
regulacja nóżek chłodziarki 
zapewnia jej stabilność na 
podłodze.

t� Jeśli chłodziarka ma klamkę w 
drzwiach nie należy ciągnąć 
za nią, gdy przesuwa się 
chłodziarkę, ponieważ można 
w ten sposób odłączyć ją od 
chłodziarki.

t� Jeśli musisz ustawić 
chłodziarkę obok innej 
chłodziarki lub zamrażarki, 
odległość między tymi 
urządzeniami musi wynosić co 
najmniej 8 mm. W przeciwnym 
razie na ich ustawionych 
naprzeciw siebie bocznych 
ścianach może skraplać się 
wilgoć.

t� Używaj wyłącznie wody pitnej.
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t� Nigdy nie korzystaj z 
urządzenia, jeśli górna lub 
tylna jego część, zawierająca 
płytki obwodów drukowanych 
jest otwarta (osłona płytki 
obwodów drukowanych) (1).  

1

1

Dla modeli z wodotryskiem
t� Maksymalnie dopuszczalne 

ciśnienie dla dopływu 
zimnej wody wynosi 620 
kPa (90 psi). Jeśli ciśnienie 
wody w Państwa instalacji 
przekroczy 550 kPa (80 psi), 
należy zastosować zawór 
ograniczający ciśnienie w 
Państwa sieci wodociągowej. 
Jeśli nie wiedzą Państwo w jaki 
sposób sprawdzić ciśnienie 
wody, prosimy poprosić o 
pomoc profesjonalnego 
hydraulika.

t� Jeśli w Państwa instalacji 
występuje ryzyko uderzenia 
wodnego, należy zawsze 
stosować wyposażenie 
zapobiegające przed 
uderzeniem wodnym. Jeśli 
nie mają Państwo pewności 
co do występowania efektu 

uderzenia wodnego w swojej 
instalacji, prosimy zasięgnąć 
porady u profesjonalnego 
hydraulika.

t� Nie podłączać do dopływu 
ciepłej wody. Zachować środki 
ostrożności przed ryzykiem 
zamarznięcia przewodów. 
Temperatura robocza wody 
powinna mieścić się w 
zakresie od 0,6°C (33°F) do 
38°C (100°F).

t� Należy używać tylko wody 
pitnej.

Bezpieczeństwo dzieci
t� Jeśli drzwiczki zamykane są na klucz, 

należy go chronić przez dostępem 
dzieci.

t� Należy zapewnić opiekę dzieciom, 
aby nie bawiły się lodówką.

Zgodność z dyrektywą 
WEEE i usuwanie odpadów: 

Niniejszy wyrób jest zgodny z
 dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(2012/19/WE).  Wyrób ten 
oznaczony jest symbolem 
klasyfikacji zużytych 
urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych (WEEE).

Wyrób ten wykonano z części i 
materiałów wysokiej jakości, które 
mogą być odzyskane i użyte jako 
surowce wtórne. Po zakończeniu 
użytkowania nie należy pozbywać 
się go razem z innymi odpadkami 
domowymi. Należy przekazać 
go do punktu zbiórki urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych na 
surowce wtórne. Aby dowiedzieć 
się, gdzie jest najbliższy taki punkt, 
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prosimy skonsultować się z władzami 
lokalnymi.
Zgodność z dyrektywą 
RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady RoHS (Ograniczenie użycia 
substancji niebezpiecznych) 
(2011/65/WE).  Nie zawiera 
szkodliwych i zakazanych materiałów, 
podanych w tej dyrektywie.
Informacje opakowaniu

Materiały opakowania tego 
wyrobu są wykonane z surowców 
wtórnych, zgodnie z naszymi 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska. Materiałów 
opakunkowych nie wolno wyrzucać z 
odpadami z gospodarstwa domowego 
lub innymi. Należy przekazać je do 
punktu zbiórki surowców wtórnych.
Ostrzeżenie HC
Jeśli chłodziarka ta wyposażona 
jest w system chłodniczy 
zawierający R600a: 

Gaz ten jest łatwopalny. Należy 
zatem uważać, aby w trakcie jego 
użytkowania i transportu nie 
uszkodzić systemu i przewodów 
chłodzenia. W razie uszkodzenia, 
należy trzymać chłodziarkę z dala 
od potencjalnych źródeł ognia, które 
mogą spowodować jej pożar i należy 
wietrzyć pomieszczenie, w którym 
jest umieszczona. 
Prosimy zignorować to 
ostrzeżenie, jeśli chłodziarka 
ta wyposażona jest w system 
chłodniczy zawierający R134a. 

Oznaczenie gazu zastosowanego w 
danej chłodziarce można odczytać z 

tabliczki znamionowej umieszczonej z 
lewej strony w jej wnętrzu.

Nie należy złomować chłodziarki przez 
jej spalenie.
Co robić, aby oszczędzać 
energię.
t� /JF�[PTUBXJBKDJF�ES[XJD[FL�MPEØXLJ�

otwartych na dłużej.
t� /JF�XL�BEBKDJF�EP�MPEØXLJ�HPSůDZDI�

potraw ani napojów.
t� /JF�QS[F�BEPXVKDJF�MPEØXLJ�UBL�BCZ�

przeszkadzało to w krążeniu powietrza 
w jej wnętrzu.

t� /JF�JOTUBMVKDJF�MPEØXLJ�UBN�HE[JF�
narażona będzie na bezpośrednie 
działanie słońca ani w pobliżu 
urządzeń wydzielających ciepło takich 
jak piecyki, zmywarki do naczyń lub 
grzejniki.

t� 1BNJŽUBKDJF�BCZ�ƮZXOPƙŲ�
przechowywać w zamkniętych 
pojemnikach.

t� 1P�XZKŽDJV�QØ�LJ�MVC�T[VGMBEZ�[�
komory zamrażalnika można do niego 
włożyć maksymalna ilość żywności. 
Deklarowane zużycie energii przez 
chłodziarkę określono przy półce 
lub szufladzie wyjętej z komory 
zamrażania i przy maksymalnym 
wypełnieniu żywnością. Używanie 
półki lub szuflady odpowiednio do 
kształtów i rozmiarów zamrażanej 
żywności jest bezpieczne.
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3  Instalacja
C Należy pamiętać, że producent nie 

ponosi odpowiedzialności, jeśli są 
ignorowane informacje podane w 
niniejszej instrukcji.

1. W razie potrzeby ponownego 
transportu chłodziarki należy 
przestrzegać następujących 
wskazówek:

2. Przed transportem należy 
chłodziarkę opróżnić i oczyścić.

3. Przed ponownym zapakowaniem 
chłodziarki, półki, akcesoria, 
pojemnik na warzywa itp. należy 
przymocować taśmą klejącą 
zabezpieczając je przed wstrząsami.

4. Opakowanie należy obwiązać 
grubą taśmą i silnymi sznurkami 
i przestrzegać reguł transportu 
wydrukowanych na opakowaniu.

Prosimy pamiętać...
Wszystkie surowce wtórne stanowią 

niezbywalne źródło oszczędności 
zasobów naturalnych i krajowych.

Osoby pragnące przyczynić się do 
wtórnego wykorzystania materiałów 
opakunkowych, mogą uzyskać 
dodatkowe informacje od instytucji 
ochrony środowiska lub władz 
lokalnych.

Przed uruchomieniem 
chłodziarki

Przed rozpoczęciem użytkowania 
chłodziarki, należy sprawdzić:
1. Czy wnętrze chłodziarki jest suche 

i czy powietrze może swobodnie 
krążyć za chłodziarką?

2. Wsadź 2 plastykowe kliny w tylną 
płytę wentylatacyjną, jak pokazano 
na poniższym rysunku.  Kliny 
plastykowe zapewniają odstęp 
pomiędzy chłodziarką a ścianą 
wymagany do umożliwienia krążenia 
powietrza.

3. Oczyścić wnętrze chłodziarki, 
zgodnie z zaleceniami podanymi 
w rozdziale „Konserwacja i 
czyszczenie”.

4. Włączyć wtyczkę chłodziarki w 
gniazdko w ścianie. Po otwarciu 
drzwiczek chłodziarki zapali się 
światło we wnętrzu jej komory 
chłodzenia.

5. Po uruchomieniu sprężarki słyszalny 
będzie jej szum. Płyny i gazy zawarte 
w systemie chłodzenia także mogą 
powodować szumy, nawet jeśli nie 
działa sprężarka i jest to zupełnie 
normalne. 

6. Przednie krawędzie chłodziarki 
mogą się nagrzewać. Jest to całkiem 
normalne. Te miejsca mogą się 
nagrzewać, zapobiegając skraplaniu 
się pary.
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Połączenia elektryczne
Lodówkę przyłącza się do gniazdka z 
uziemieniem zabezpieczonego 

bezpiecznikiem o odpowiedniej 
wydajności.
Ważne:
t� Przyłączenie lodówki musi być 

zgodne z przepisami krajowymi.
t� Po instalacji wtyczka zasilania musi 

być łatwo dostępna.
t� Podane tam napięcie musi być 

równe napięciu w Waszej sieci 
zasilającej.

t� Do przyłączenia nie można używać 
przedłużaczy, ani przewodów z 
wieloma wtyczkami.

B Uszkodzony przewód zasilający 
musi wymienić upoważniony i 
wykwalifikowany elektryk.

B Nie można ponownie uruchomić 
produktu przed jego naprawieniem! 
Grozi to porażeniem elektrycznym!

Usuwanie opakowania
Materiały opakunkowe mogą być 

niebezpieczne dla dzieci. Należy 
chronić materiały opakunkowe przed 
dostępem dzieci, albo usunąć je 
zgodnie z instrukcją odpowiednią dla 
odpadków ich kategorii. Nie można 
pozbywać się ich w taki sam sposób, 
jak innych odpadków domowych.

Opakowanie tej chłodziarki 
wyprodukowano z surowców 
wtórnych.

Utylizacja starej 
chłodziarki

Starej chłodziarki należy pozbyć się 
tak, aby nie zaszkodzić środowisku 
naturalnemu.
t� W sprawie złomowania lodówki 

możecie skonsultować się z 
autoryzowanym sprzedawcą 
lub punktem zbiorki surowców 
wtórnych w swojej miejscowości.

Przed złomowaniem lodówki 
należy odciąć wtyczkę zasilania 
elektrycznego, a jeśli w drzwiczkach 
są jakieś zamki, należy je trwale 
uszkodzić, aby zapobiec zagrożeniu 
dzieci.
Ustawienie i instalacja
A Jeśli drzwiczki wejściowe do 

pomieszczenia, w którym ma być 
zainstalowana chłodziarka, są zbyt 
wąskie, aby chłodziarka mogła 
przez nie przejść, należy wezwać 
autoryzowany serwis, który zdejmie 
z niej drzwiczki i przeniesie ją bokiem 
przez drzwi. 
1. Chłodziarkę należy zainstalować w 

miejscu, w którym łatwo będzie ją 
używać.

2. Chłodziarka musi stać z dala od 
źródeł ciepła, miejsc wilgotnych i 
bezpośrednio nasłonecznionych.

3. Aby uzyskać wydajną pracę 
chłodziarki, należy zapewnić 
odpowiednią wentylację wokół 
niej.  Jeśli chłodziarka ma stanąć 
we wnęce w ścianie, należy 
zachować co najmniej 5 cm odstęp 
od sufitu i ściany. Jeśli podłoga 
pokryta jest wykładziną dywanową, 
chłodziarka musi stać 2,5 cm ponad 
powierzchnią podłogi. 
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4. Aby uniknąć wstrząsów, chłodziarkę 
należy ustawić na równej 
powierzchni podłogi.

1
2

3
3

3
1

Nale˝y zapewniç wolnà przestrzeƒ 
wokól  calego urzàdzenia  w celu 
uzyskania prawidlowej cyrkulacji 
powietrza.
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Regulacja nóżek
Jeśli lodówka nie stoi równo;
Można wyrównać jej ustawienie 

obracając przednie nóżki, tak jak 
pokazano na rysunku. Narożnik 
lodówki obniża się obracając nóżkę 
w tym narożniku w kierunku czarnej 
strzałki, lub podnosi obracając nóżkę 
w przeciwnym kierunku. Proces ten 
ułatwi lekkie uniesienie lodówki z 
pomocą innej osoby.

 Instalacja (pod blatem)

t� Blat powinien być na wysokości 820 
mm.(!) Jeśli pod blatem instaluje się 
to urządzenie, na blacie nie można 
umieszczać kuchenek ani innych 
źródeł ciepła.

t� Gniazdko elektryczne w ścianie musi 
być blisko lewej lub prawej strony 
urządzenia.

t� Zdejmij z urządzenia górną pokrywę. 
Należy usunąć 4 śrubki (2 z tyłu, 2 
pod przednia krawędzią). 

Rys. 1
t� Odetnij część wskazaną na rysunku i 

zdejmij ją szczypcami.
t� Wstaw urządzenie pod blat i ustaw 

przednie nóżki tak, aby jego górna 
powierzchnia dotykała blatu.

t� Aby można było korzystać z 
urządzenia pod blatem, należy 
zachować odstęp pomiędzy ścianą 
a znakiem odniesienia na górnym 
złączu plastykowym na co najmniej 
595 mm. 

Rys. 2-3
t� Umocuj urządzenie pod blatem 2 

śrubkami, które wyjęto z górnej 
pokrywy. (Blat musi być zrobiony 
z plastyku, drewna, lub materiału 
drewnopodobnego!). 

Rys. 4

Wymiana lampki 
oświetlenia 

Aby wymienię lampkę używaną 
do oświetlenia chłodziarki, prosimy 
wezwać autoryzowany serwis.

Lampa (lampy) wykorzystywane w 
tym urządzeniu nie są przeznaczone 
do oświetlania pomieszczeń. Lampa 
ta ma pomagać użytkownikowi 
wygodnie i bezpiecznie umieszczać 
pożywienie w lodówce/zamrażarce.

Żarówki używane w urządzeniu 
muszą wytrzymywać ekstremalne 
warunki fizyczne, jak np. temperatury 
poniżej -20°C.



PL15

4  Przygotowanie
t� Chłodziarkę tę należy zainstalować 

przynajmniej 30 cm od źródeł ciepła 
takich jak kuchenka, kaloryfer lub 
piec, i przynajmniej 5 cm od piecyka 
elektrycznego, a także że należy 
chronić ją przez bezpośrednim 
działaniem słońca.

t� Temperatura otoczenia w 
pomieszczeniu, gdzie instaluje 
się chłodziarkę, powinna wynosić 
co najmniej 10oC. Ze względu na 
wydajność chłodziarki nie zaleca 
się użytkowania jej niższych 
temperaturach.

t� Prosimy upewnić się, że wnętrze 
chłodziarki zostało dokładnie 
oczyszczone.

t� Jeśli zainstalowane maja być dwie 
chłodziarki obok siebie, należy 
zachować co najmniej 2 cm odstęp 
między nimi.

t� Przy pierwszym uruchomieniu 
chłodziarki prosimy przez pierwsze 
sześć godzin przestrzegać 
następujących instrukcji.

t� Nie należy zbyt często otwierać 
drzwiczek.

t� Należy uruchomić ja pustą, bez 
żadnej żywności we wnętrzu.

t� Nie należy wyłączać wtyczki 
chłodziarki z gniazdka. W przypadku 
awarii zasilania, której nie można 
samemu naprawić, prosimy 
zastosować się do ostrzeżenia z 
rozdziału „Zalecane rozwiązania 
problemów”.

t� "CZ�[BQFXOJŲ�OJTLJF�[VƮZDJF�FOFSHJJ�
i lepsze warunki przechowywania, 
należy zawsze korzystać z 
dostarczonych koszy/szuflad, 
znajdujących się w komorze 
chłodzącej.

t� +FƙMJ�KFE[FOJF�EPUZLBŲ�CŽE[JF�D[VKOJLB�
temperatury znajdującego się w 
zamrażarce, może zwiększyć to 
zużycie energii. Należy w związku z 
tym unikać jakiegokolwiek kontaktu 
z tym czujnikiem (tymi czujnikami).

t� Oryginalne opakowanie i elementy 
z pianki należy zachować do 
przyszłego transportu lub 
przeprowadzek.

t� W niektórych modelach, panel 
instrumentów wyłącza się 
automatycznie w 5 minut po 
zamknięciu drzwi. Panel włączy 
się ponownie po otwarciu drzwi i 
naciśnięciu dowolnego przycisku.

t� Zmiana temperatury w wyniku 
otwierania/zamykania drzwiczek 
powoduje skraplanie się wody na 
drzwiczkach i półkach urządzenia 
oraz szklanych pojemnikach, co jest 
normalnym zjawiskiem.
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Przekładanie drzwi
Postępuj w kolejności zgodnej z numeracją. 
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Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

5  Użytkowanie chłodziarki

Temperaturę roboczą reguluje się 
pokrętłem temperatury.

1 = Ustawienie najmniejszego 
chłodzenia (Nastawienie 
najcieplejsze)
5 = Ustawienie największego 
chłodzenia (Nastawienie 
najzimniejsze)

(lub)

Min. = Ustawienie najmniejszego 
chłodzenia  
(Nastawienie najcieplejsze)
Maks. = Ustawienie największego 
chłodzenia 
(Nastawienie najzimniejsze) 

Średnia temperatura we wnętrzu 
chłodziarki powinna wynosić ok +5°C.

Prosimy wybrać nastawienia 
stosownie do pożądanej temperatury.

Można zatrzymać działanie 
chłodziarki nastawiając pokrętło 
termostatu na “0”.

Prosimy zauważyć, że temperatury 
w obszarze chłodzenia będą się różnić.

Strefa najzimniejsza znajduje się 
bezpośrednio nad komorą na warzywa.

Temperatura we wnętrzu zależy 
także od temperatury otoczenia, 
częstotliwości otwierania drzwi oraz 
ilości przechowywanej w środku 
żywności.    

Częste otwieranie drzwi powoduje 
wzrost temperatury we wnętrzu.

Z tego powodu zaleca się zamykanie 
drzwi z powrotem najprędzej jak to 
możliwe po użyciu chłodziarki.

Zamrażanie

Zamrażanie żywności
Komora zamrażania oznaczona jest 

tym   symbolem.
W chłodziarce można zarówno 

zamrażać świeżą żywność, jak 
i przechowywać zrywność już 
zamrożoną.

Prosimy zajrzeć do zaleceń podanych 
na opakowaniu żywności.

t�6XBHB
Nie należy zamrażać napojów 

gazowanych, ponieważ po zamrożeniu 
zawartości butelka może ulec 
rozerwaniu.

Należy zachować ostrożność 
przy obchodzeniu się z produktami 
zamrożonymi, takimi jak barwne kostki 
lodu.
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Nie należy przekraczać 24-godzinnej 
zdolności zamrażania zamrażarki. 
Patrz: tabliczka znamionowa.  

Aby zachować oryginalne własności 
żywności, należy ją zamrażać tak 
szybko, jak to możliwe.

W ten sposób nie przekracza się 
zdolności zamrażania i temperatura 
wewnątrz chłodziarki nie wzrośnie.

t�6XBHB
Żywność uprzednio zamrożoną 

i świeżo zamrażaną należy 
przechowywać osobno.

Przy zamrażaniu żywności gorącej 
kompresor chłodzący pracować będzie 
aż po całkowite jej zamrożenie. Może to 
tymczasowo spowodować nadmierne 
ochłodzenie komory chłodniczej.

Jeśli drzwi zamrażarki trudno 
otwierają się zaraz po ich zamknięciu, 
nie ma powodu do obaw. Dzieje się 
tak z powodu różnicy ciśnień, które 
wyrównają się, co po kilku minutach  
umożliwi normalne otwieranie drzwi.

Zaraz po zamknięciu drzwi słychać 
odgłos próżni. Jest to całkiem 
normalne.

Sporządzanie kostek lodu

Tackę na kostki lodu należy w 
3/4 napełnić wodą i umieścić w 
zamrażarce.

Gdy tylko woda zamarznie, można 
wyjąc kostki lodu.

Do wyjęcia kostek lodu nie wolno 
używać ostrych przedmiotów 
takich jak nóż, czy widelec. Grozi to 
skaleczeniem!

Należy raczej pozostawić lód, aby 
lekko odtajał, albo na chwilę włożyć 
spód tacki do gorącej wody.

Przechowywanie żywności 
mrożonej

Komora na żywność mrożoną 
oznaczona jest symbolem .

Komora na żywność mrożona 
służy do przechowywania 
mrożonek spożywczych. Zawsze 
należy przestrzegać zaleceń co 
do przechowywania podanych na 
opakowaniu mrożonek.

Rozmrażanie zamrażarki

Nadmierne osadzanie się lodu 
szkodzi zdolności zamrażania 
chłodziarki.

Zaleca się zatem rozmrażanie 
zamrażarki co najmniej dwa razy 
rocznie. lub gdy osad lodu przekroczy 
7 mm grubości. 

Chłodziarkę należy rozmrażać, gdy 
jest pusta lub jest w niej bardzo 
niewiele żywności.

Należy wyjąć żywność zamrożoną. 
Następnie należy owinąć ją w kilka 
warstw papieru lub ściereczkę i 
przechować w chłodnym miejscu.

Dalej należy wyjąć wtyczkę zasilania 
chłodziarki z gniazdka lub wyłączyć 
aby rozpocząć proces rozmrażania.

Należy wyjąć z chłodziarki akcesoria 
(takie jak półki, szuflady itp.) oraz 
zbierać rozmrażaną wodę do 
odpowiedniego naczynia.
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W razie potrzeby rozmrażaną wodę 
usuwa się gąbką lub miękką ściereczką 
z komory zamrażania 

 i z komory na mrożonki. 

W trakcie rozmrażania drzwi powinny 
być otwarte.

Aby przyśpieszyć rozmrażanie 
można wewnątrz chłodziarki umieścić 
naczynia z ciepłą wodą.

Do usuwania lodu nie wolno używać 
urządzeń elektrycznych, płynów 
rozmrażających, ani przedmiotów 
o ostrych końcach lub krawędziach 
takich jak noże i widelce.

Po odszronieniu oczyść wnętrze.
Teraz można ponownie włączyć 

chłodziarkę do sieci zasilającej. 
Należy umieścić mrożoną żywność w 
szufladach i wsunąć je do zamrażarki.
Chłodzenie

Przechowywanie żywności
Komora chłodnicza służy do 

krótkoterminowego przechowywania 
świeżej żywności i napojów.

Produkty mleczne należy 
przechowywać w komorze w 
zagłębieniu chłodziarki.

Butelki można przechowywać w 
uchwycie na butelki lub na półce na 
butelki w drzwiach.

Surowe mięso najlepiej 
przechowywać w polietylenowym 
woreczku w komorze na samym dnie 
chłodziarki.  

Przed włożeniem do chłodziarki 
gorącą żywność i napoje należy 
ostudzić do temperatury pokojowej.
t�6XBHB

Alkohol wysokoprocentowy należy 
przechowywać wyłącznie w dokładnie 
zamkniętych naczyniach ustawionych 
w pozycji pionowej.
t�6XBHB

W chłodziarce nie należy 
przechowywać substancji 
wybuchowych ani pojemników 
z łatwopalnymi gazami pędnymi 
(śmietana w puszkach, puszki z 
rozpylaczami itp.).

Zachodzi tu zagrożenie wybuchem.
Rozmrażanie zamrażarki

Komora chłodziarki rozmraża 
się automatycznie. Rozmrażana 
woda spływa kanałem ściekowym 
do pojemnika zbiorczego z tyłu 
chłodziarki.

W trakcie rozmrażania na tylnej 
ścianie chłodziarki zbierają się kropelki 
wody do odparowania w parowniku.

Jeśli nie wszystkie krople spłyną na 
dół, mogą ponownie zamarznąć po 
zakończeniu rozmrażania. Należy je 
usunąć miękką ściereczką zwilżoną 
ciepłą wodą. Nie należy używać 
twardych ani ostrych przedmiotów.

Od czasu do czasu należy sprawdzić 
odpływ rozmrażanej wody. Może się 
on okazać zatkany. Należy to oczyścić 
środkiem do czyszczenia rur lub 
podobnym.
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6  Konserwacja i czyszczenie 
A Do czyszczenia chłodziarki nie wolno 

używać benzyny, benzenu, ani 
podobnych substancji..

B Zaleca się wyłączenie wtyczki 
chłodziarki z gniazdka przed jej 
czyszczeniem.

B Do czyszczenia nie wolno stosować 
żadnych szorstkich narzędzi 
ani mydła, domowych środków 
czystości, detergentów, ani wosku 
do polerowania.

B W przypadku produktów, które 
nie mają funkcji No Frost, na tylnej 
ścianie wewnątrz komory chłodzenia 
mogą pojawiać się krople wody i 
szron. Nie należy ich usuwać; nie 
stosować tłuszczy ani podobnych 
środków.

B Należy używać wyłącznie wilgotnej 
ściereczki z mikrofibry w celu 
wyczyszczenia zewnętrznej części 
produktu. Gąbki lub inne materiały 
do czyszczenia mogą powodować 
zadrapania na powierzchni.

C Umyj obudowę chłodziarki letnią 
wodą i wytrzyj ją do sucha.

C Wnętrze należy czyścić ściereczką 
zamoczoną i wyżętą w roztworze 
jednej łyżeczki do herbaty sody 
oczyszczonej w 0,5 litra wody, a 
następnie wytrzeć do sucha.

B Zadbać, aby do obudowy lampki i 
innych urządzeń elektrycznych nie 
dostała się woda.

B Jeśli chłodziarka ma być nieużywana 
przez dłuższy okres czasu, należy 
ją wyłączyć i całkowicie opróżnić z 
żywności, oczyścić i pozostawić z 
uchylonymi drzwiczkami.

C Regularnie sprawdzać, czy 
uszczelki w drzwiczkach są czyste 
i nie osadzają się na nich cząstki 
żywności.

A Aby wyjąć półki z drzwiczek, opróżnić 
je z zawartości, a potem po prostu 
nacisnąć od podstawy ku górze.

A Do czyszczenia powierzchni 
zewnętrznych i chromowanych 
części produktu nie należy używać 
ani środków czyszczących,ani 
wody z zawartością chloru. Chlor 
powoduje korozję takich powierzchni 
metalowych.

A Nie korzystaj z ostrych i ścierających 
narzędzi lub mydła, domowych 
środków czyszczących, detergentów, 
benzyny, benzenu, wosku, itp., gdyż 
może to spowodować odklejenie się 
znaczków i części plastikowych oraz 
może doprowadzić do deformacji. 
Do czyszczenia używaj ciepłej wody 
i miękkiej ściereczki, następnie 
wytrzyj do sucha.

Zabezpieczenia 
powierzchni plastykowych 
C Nie wkładać do chłodziarki oleju 

ani potraw smażonych na oleju 
w nieszczelnych pojemnikach, 
ponieważ może to uszkodzić jej 
plastikowe powierzchnie. W razie 
rozlania sie lub rozsmarowania oleju 
na plastikowej powierzchni, od razu 
oczyścić i opłukać ciepłą wodą jej 
zabrudzoną część. 
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7  Zalecane rozwiązania problemów
Prosimy zapoznać się z tym 

wykazem przed wezwaniem 
serwisu. Może to oszczędzić Wasz 
czas i pieniądze. Wykaz ten zawiera 
częste kłopoty, które nie wynikają 
z wadliwego wykonania ani 
zastosowania wadliwych materiałów. 
Niektóre z opisanych tu funkcji mogą 
nie występować w tym modelu 
urządzenia.

Chłodziarka nie działa. 
t� $[Z�KFTU�QSBXJE�PXP�QS[Z�ůD[POB�

do zasilania? Włożyć wtyczkę do 
gniazdka.

t� $[Z�OJF�[BE[JB�B��CF[QJFD[OJL�
gniazdka, do którego jest 
przyłączona albo bezpiecznik 
główny? Sprawdzić bezpiecznik.

Skropliny na bocznej ściance 
komory chłodzenia (MULTIZONE, 
COOL CONTROL oraz FLEXI ZONE).
t� #BSE[P�OJTLB�UFNQFSBUVSB�

otoczenia. Częste otwieranie 
i zamykanie drzwiczek. 
Znaczna wilgoć w otoczeniu. 
Przechowywanie żywności 
zawierającej płyny w otwartych 
pojemnikach. Pozostawienie 
uchylonych drzwiczek. Przełączyć 
termostat na niższą temperaturę. 

t� 0UXJFSBŲ�ES[XJD[LJ�OB�LSØDFK�BMCP�
rzadziej.

t� /BLSZXBŲ�ƮZXOPƙŲ�
przechowywaną w otwartych 
pojemnikach odpowiednim 
materiałem.

t� 8ZDJFSBŲ�TLSPQMJOZ�TVDIů�
ściereczką i sprawdzać, czy nadal 
się utrzymują.

Sprężarka nie działa
t� ;BCF[QJFD[FOJF�UFSNJD[OF�

sprężarki zadziała w trakcie 
nagłego zaniku zasilania lub 
załącza się i wyłącza, ponieważ nie 
wyrównało się jeszcze ciśnienie w 
systemie chłodzącym chłodziarki. 
Chłodziarka zacznie działać po ok. 
6 minutach. Jeśli po upływie tego 
czasu chłodziarka nie zacznie 
działać, prosimy wezwać serwis.

t� $I�PE[JBSLB�KFTU�X�DZLMV�
rozmrażania. Ton normalne 
dla chłodziarki z całkowicie 
automatycznym rozmrażaniem. 
Cykl rozmrażania następuje 
okresowo.

t� $I�PE[JBSLB�OJF�KFTU�X�ůD[POB�EP�
gniazdka. Upewnij się, że wtyczka 
jest prawidłowo włożona do 
gniazdka.

t� $[Z�UFNQFSBUVSB�KFTU�X�BƙDJXJF�
nastawiona?

t� #ZŲ�NPƮF�X�TJFDJ�OJF�NB�QSůEV�
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Chłodziarka pracuje często lub 
przez zbyt długi czas.
t� /PXB�DI�PE[JBSLB�KFTU�T[FST[B�

od poprzedniej. Jest to całkiem 
normalne. Duże chłodziarki działają 
przez dłuższy czas.

t� ;CZU�XZTPLB�UFNQFSBUVSB�
otoczenia. Jest to całkiem 
normalne.

t� $I�PE[JBSLB�[PTUB�B�OJFEBXOP�
załączona lub jest przeładowana 
żywnością. Całkowite ochłodzenie 
chłodziarki może potrwać o parę 
godzin dłużej.

t� 0TUBUOJP�X�PƮPOP�EP�DI�PE[JBSLJ�
znaczne ilości gorącej żywności. 
Gorące potrawy powodują dłuższą 
pracę chłodziarki zanim osiągnie 
temperaturę przechowywania.

t� ;CZU�D[ŽTUP�PUXJFSBOP�ES[XJD[LJ�
lub na dłużej pozostawiano je 
uchylone. Ciepłe powietrze, które 
weszło do chłodziarki, powoduje, 
że działa ona dłużej. Rzadziej 
otwierać drzwiczki.

t� 1P[PTUBXJPOP�VDIZMPOF�ES[XJD[LJ�
komory chłodzenia lub zamrażania. 
Sprawdzić, czy drzwiczki są 
szczelnie zamknięte.

t� $I�PE[JBSLB�KFTU�OBTUBXJPOB�
na bardzo niską temperaturę. 
Nastawić chłodziarkę na wyższą 
temperaturę i odczekać, aż 
zostanie ona osiągnięta.

t� 6T[D[FMLB�X�ES[XJD[LBDI�
chłodziarki lub zamrażalnika jest 
zabrudzona, uszkodzona, pęknięta 
lub nieprawidłowo włożona. 
Oczyścić lub wymienić uszczelkę. 
Uszkodzona/pęknięta uszczelka 
powoduje, że chłodziarka pracuje 
przez dłuższy czas, aby utrzymać 
bieżącą temperaturę.

Temperatura zamrażalnika 
jest bardzo niska, a temperatura 
chłodzenia jest wystarczająca.
t� $I�PE[JBSLB�KFTU�OBTUBXJPOB�

na bardzo niską temperaturę 
zamrażania. Nastawić chłodziarkę 
na wyższą temperaturę 
zamrażania i sprawdzić.

Temperatura chłodzenia jest bardzo 
niska, a temperatura zamrażania jest 
wystarczająca.
t� $I�PE[JBSLB�OBTUBXJPOB�KFTU�

na bardzo niską temperaturę 
chłodzenia. Nastawić chłodziarkę 
na wyższą temperaturę chłodzenia 
i sprawdzić.

Żywność przechowywana w 
szufladach komory zamarza.
t� $I�PE[JBSLB�OBTUBXJPOB�KFTU�

na bardzo niską temperaturę 
chłodzenia. Nastawić chłodziarkę 
na wyższą temperaturę chłodzenia 
i sprawdzić.



PL25

Bardzo wysoka temperatura w 
chłodziarce lub zamrażalniku.
t� $I�PE[JBSLB�OBTUBXJPOB�KFTU�OB�

bardzo wysoką temperaturę 
chłodzenia. Nastawienia 
chłodziarki wpływają na 
temperaturę w zamrażalniku. 
Zmienić temperaturę w chłodziarce 
lub zamrażalniku aż osiągnie 
odpowiedni poziom.

t� ;CZU�D[ŽTUP�PUXJFSBOP�ES[XJD[LJ�
lub na dłużej pozostawiano je 
uchylone, należy je rzadziej 
otwierać.

t� %S[XJD[LJ�QP[PTUBXJPOP�VDIZMPOF�
należy je dokładnie zamknąć.

t� 0TUBUOJP�X�PƮPOP�EP�DI�PE[JBSLJ�
znaczne ilości gorącej żywności. 
Odczekać, aż temperatura w 
chłodziarce lub zamrażalniku 
osiągnie właściwy poziom.

t� $I�PE[JBSLŽ�[B�ůD[POP�OJFEBXOP��
Całkowite chłodzenie chłodziarki 
trochę potrwa.

Gdy chłodziarka pracuje, poziom 
hałasu wrasta.
t� ;�QPXPEV�[NJBO�UFNQFSBUVSZ�

otoczenia zmieniły się 
charakterystyki eksploatacyjne 
chłodziarki. Jest to stan normalny, 
nie zaś awaria.

Drgania lub hałas
t� /JFSØXOB�MVC�T�BCB�QPE�PHB��

Chłodziarka podskakuje, gdy 
porusza się ją powoli. Sprawdź, czy 
podłoga jest równa i wytrzymuje 
ciężar chłodziarki. 

t� )B�BT�QPXPEVKů�S[FD[Z�QP�PƮPOF�
na chłodziarce. Należy usunąć 
przedmioty ustawione na 
chłodziarce.

Z chłodziarki dochodzą odgłosy 
przelewania się i syczenia płynu.
t� ;HPEOJF�[�[BTBEů�GVOLDKPOPXBOJB�

chłodziarki następują przepływy 
płynu lub gazu. Jest to stan 
normalny, nie zaś awaria.

Odgłos jakby szumu wiatru.
t� %P�PDI�PE[FOJB�DI�PE[JBSLJ�

użyto wentylatorów. Jest to stan 
normalny, nie zaś awaria.

Skropliny na wewnętrznych 
ściankach chłodziarki.
t� $JFQ�B�J�XJMHPUOB�QPHPEB�TQS[ZKB�

oblodzeniu i skraplaniu. Jest to stan 
normalny, nie zaś awaria. 

t� %S[XJD[LJ�NPHů�CZŲ�VDIZMPOF�
upewnij się, że są całkowicie 
zamknięte.

t� ;CZU�D[ŽTUP�PUXJFSBOP�ES[XJD[LJ�
lub na dłużej pozostawiano je 
uchylone, należy je rzadziej 
otwierać.

Na zewnątrz chłodziarki, lub 
pomiędzy drzwiczkami pojawia się 
wilgoć.
t� #ZŲ�NPƮF�X�QPXJFUS[V�KFTU�XJMHPŲ��

to całkiem normalne przy wilgotnej 
pogodzie. Gdy wilgoć w powietrzu 
ustąpi, skropliny znikną.

Nieprzyjemna woń wewnątrz 
chłodziarki.
t� 5S[FCB�PD[ZƙDJŲ�XOŽUS[F�

chłodziarki. Oczyść wnętrze 
chłodziarki gąbką namoczoną w 
ciepłej lub gazowanej wodzie. 

t� 8PƏ�QPXPEVKů�KBLJFƙ�QPKFNOJLJ�MVC�
materiały opakowaniowe. Używać 
innych pojemników lub materiałów 
opakowaniowych innej marki.
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Drzwiczki są niezamknięte.
t� 8�[BNLOJŽDJV�ES[XJD[FL�

przeszkadzają paczki z żywnością. 
Przełożyć paczki przeszkadzające 
zamknięciu drzwiczek. 

t� $I�PE[JBSLB�OJF�TUPJ�DB�LJFN�
pionowo na podłodze i kiwa 
się przy lekkim poruszeniu. 
Wyregulować wysokość nóżek. 

t� 1PE�PHB�OJF�KFTU�SØXOB�MVC�EPƙŲ�
wytrzymała. Sprawdzić, czy 
podłoga jest równa i wytrzymuje 
ciężar chłodziarki.

Szuflady do przechowywania 
świeżych warzyw się zatarły.
t� ūZXOPƙŲ�EPUZLB�TVGJUV�T[VGMBEZ��

Zmienić ułożenie żywności w 
szufladzie.

Jeśli Powierzchnia Produktu Jest 
Gorąca.
t� Podczas pracy produktu obs-

zar między drzwiczkami, panele 
boczne i tylny ruszt mogą osiągać 
wysoką temperaturę. Jest to nor-
malne zjawisko i nie oznacza 
konieczności dokonywania nap-
rawy!
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Gwarancja jakości
Twój produkt marki BEKO posiada gwarancję jakości udzieloną przez Beko S.A z 
siedzibą w Warszawie ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa (dalej Gwarant). 
Gwarancja jakości udzielana jest wyłącznie na produkty marki BEKO wprowadzane do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Gwaranta. Termin gwarancji 
wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu. Oświadczenie gwarancyjne określające 
warunki gwarancji znajdziesz na stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. 

Warunkiem wykonywania uprawnień z gwarancji jest przedstawienie dowodu 
zakupu produktu lub zarejestrowanie produktu na stronie www.beko.pl w sekcji 
serwis  .

Zarejestruj swój produkt.
Załóż konto oraz zarejestruj teraz swój produkt marki BEKO objęty gwarancją na naszej 
stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. Dzięki temu nie będziesz musiał się 
martwić w sytuacji gdy zgubisz dowód zakupu. Ponadto będziesz miał możliwość 
otrzymania oświadczenia gwarancyjnego w postaci „cyfrowej karty gwarancyjnej”.  
Obsługa klienta – infolinia 22 250 14 14  
W celu zgłoszenia reklamacji lub usterki produktu marki BEKO 
prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią . Nasi konsultanci pomogą ci
rozwiązać problem lub skierują do właściwego serwisu BEKO.

Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20:00.
* Koszt połączenia jak za połączenie lokalne (z telefonu stacjonarnego) lub według stawek operatora sieci komórkowej. 

 

 

  

Podpis i pieczęć instalatora (z numerem uprawnienia) w przypadku montażu urządzeń gazowych 
lub płyt i piekarników elektrycznych 

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących serwisu BEKO np. gdzie kupić 
części zamienne lub akcesoria należy odwiedzić stronę internetową 
www.beko.pl i wybrać zakładkę serwis.

 



Nejprve si přečtěte tento návod!
Vážený zákazníku,
Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v 

souladu s nejpřísnějšími postupy kontroly kvality, vám zajistí účinný provoz.
Z tohoto důvodu vám doporučujeme pozorně si přečíst celý návod k výrobku, 

než jej použijete, a uskladněte je v dosahu pro budoucí použití.

Tento návod
t� Pomůže vám s použitím spotřebiče rychle a bezpečně.
t� Návod si přečtěte dříve, než produkt nainstalujete a zapnete.
t� Dodržujte pokyny, zejména ty, které se týkají bezpečnosti.
t� Návod uschovejte na snadno přístupném místě, možná jej budete později 

potřebovat. 
t� Kromě toho si přečtěte i další dokumenty dodané s výrobkem.
t� Nezapomeňte, že tento návod může platit i pro jiné modely. 

Symboly a jejich popis
Tento návod obsahuje následující symboly:
C Důležité informace nebo užitečné tipy k použití.
A Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek.
B Varování na elektrické napětí. 
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1 Vaše chladnička  

1. a.) Mrazicí prostor a tácek na 
led (pro modely )b.) Prostor pro 
zmražené potraviny a tácek na led (pro 
modely )

2. Vnitřní světlo a tlačítko 
termostatu

3. Posuvné police
4. Kanál pro sběr odmražené vody 

– Odčerpávací trubice
5. Kryt přihrádek na čerstvé 

potraviny

6. Přihrádka na uchovávání 
čerstvých potravin

7. Nastavitelné přední nožky
8. Prostor pro mléčné výrobky
9. Poličky ve dveřích
10. Tácek na vejce
11. Police na lahve
12. Uchycení na lahve
13. Horní obložení

C Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí 
přesně korespondovat s vaším výrobkem. Pokud zobrazené části nejsou 
obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.
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2 Důležitá bezpečnostní upozornění
Prostudujte si následující 

informace. Nedodržení těchto 
informací může vést ke zraněním 
nebo škodám na majetku. Jinak 
neplatí záruka ani jiné závazky.

Originální náhradní díly budou 
dodávány po dobu 10 let od 
koupě výrobku.
Určené použití

A

UPOZORNĚNÍ:  
V případě, že je zařízení 

v ochranné fázi nebo 
umísteno, ujistěte se, 
zda nejsou odvětrávací 
dírky uzavřeny.

A

UPOZORNĚNÍ:
Za účelem urychlení 

rozpouštěné ledu 
nepoužívejte žádné jiné 
mechanické zařízení 
nebo jiný přístroj než 
ty jež byly doporučeny 
výrobcem.  

A

UPOZORNĚNÍ:
Pokud je chladidlo v 

provozu, nezasahujte 
do jeho obvodu.

A

UPOZORNĚNÍ:
Uvnitř skladovacích 

prostor jídla přístroje 
nepoužívejte jiná 
elektrická zařízení 
než ta, která 
byla doporučena 
výroobcem.

A

UPOZORNĚNÍ: 
Neskladujte výbušné 

látky, jako jsou lahve s 
aerosolem s hořlavými 
hnacími plyny v tomto 
spotřebiči.

Toto zařízení bylo navrženo pro 
použití v domácnosti nebo pro 
níže uvedené aplikování. 

- V kuchyních personálu 
obchodů, kanceláří a jiných 
pracovních míst; 

- Za účelem použití 
návštěvníky farem a hotelů, 
motelů a jiných míst s 
ubytováním. 
 Obecná bezpečnost
t� Když chcete výrobek 

zlikvidovat/sešrotovat, 
doporučujeme kontaktovat 
autorizovaný servis, kde 
zjistíte nezbytné informace a 
autorizované orgány.

t� Veškeré otázky a problémy 
související s chladničkou vám 
pomůže vyřešit autorizovaný 
servis. Nezasahujte do 
chladničky a nikomu toto 
nedovolte bez upozornění 
autorizovaného servisu.

t� U výrobků s prostorem 
mrazničky; Nejezte zmrzlinu 
a kostky ledu bezprostředně 
poté, co je vyjmete z prostoru 
mrazničky! (Může dojít k 
omrznutí úst.) 

t� U výrobků s prostorem 
mrazničky; Nevkládejte do 
prostoru mrazničky nápoje v 
lahvích a plechovkách. Jinak by 
mohlo dojít k jejich explozi. 

t� Nedotýkejte se mražených 
potravin rukou; mohou se vám 
přilepit k ruce. 

t� Odpojte chladničku, než ji 
vyčistíte nebo odmrazíte.
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t� Výpary a parní čisticí materiály 
nikdy nepoužívejte při čištění 
a odmražování chladničky. V 
těchto případech by se totiž 
výpary mohly dostat do styku 
s elektrickými součástmi 
a způsobit zkrat či zásah 
elektrickým proudem. 

t� Nikdy nepoužívejte součásti 
na chladničce, jako je ochranná 
deska, jako dvířka nebo 
podprěru nebo schůdek. 

t� Nepoužívejte elektrická 
zařízení uvnitř chladničky.

t� Nepoškozujte součásti, 
kde obíhá chladicí médium, 
vrtáním nebo řezáním. 
Chladicí médium by mohlo 
vytéct v místech porušení 
plynových kanálů výparníku, 
prodlouženích trubek nebo 
povrchových vrstev a způsobit 
podráždění kůže a zranění očí.

t� Nezakrývejte a neblokujte 
větrací otvory na chladničce 
žádným materiálem.

t� Elektrické spotřebiče musejí 
opravovat jen autorizované 
osoby. Opravy provedené 
nekompetentními osobami 
mohou vést k ohrožení 
uživatele.

t� V případě poruchy nebo při 
údržbě či opravách odpojte 
napájení chladničky buď 
vypnutím příslušné pojistky 
nebo odpojením spotřebiče. 

t� Netahejte za kabel – tahejte 
za zástrčku. 

t� Ujistěte se, že nápoje s 
vysokým obsahem alkoholu 
jsou bezpečně uzavřené a 
umístěné kolmo .

t� Nikdy neskladujte nádoby s 
hořlavými spreji a výbušnými 
látkami v chladničce.

t� Nepoužívejte mechanické 
nástroje nebo jiné prostředky 
k urychlení procesu odmrazení 
s výjimkou těch, které 
doporučuje výrobce.

t� Tento výrobek by neměly 
používat osoby s tělesnými, 
smyslovými nebo duševními 
poruchami či nezkušené nebo 
nepoučené osoby (včetně 
dětí), pokud jsou bez dohledu 
osoby, která bude odpovídat 
za jejich bezpečnost nebo 
která jim poskytné náležité 
školení k používání výrobku

t� Nepoužívejte poškozenou 
chladničku. V případě 
jakýchkoli pochybností 
kontaktujte servisního 
zástupce.

t� Elektrická bezpečnost 
chladničky je zaručena 
pouze tehdy, pokud systém 
uzemnění ve vašem domě 
splňuje patřičné normy.

t� Vystavení výrobku dešti, 
sněhu, slunci a větru je 
nebezpečné z hlediska 
elektrické bezpečnosti.

t� Pokud dojde k poškození 
napájecího kabelu, kontaktujte 
autorizovaný servis.

t� Během instalace nikdy 
nezapojujte chladničku k 
zásuvce. Jinak může dojít k 
ohrožení zdraví s následkem 
smrti.

t� Tato chladnička je určena jen k 
uchovávání potravin. Neměla 
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by být používána k žádnému 
jinému účelu.

t� Štítek s technickými 
parametry se nachází na levé 
stěně uvnitř chladničky.

t� Nikdy nepřipojujte chladničku 
k systémům pro úsporu 
elektřiny; mohly by chladničku 
poškodit.

t� Pokud se na chladničce rozsvítí 
modré světlo, nedívejte se do 
něj nezakrytýma očima nebo 
bez ochranných pomůcek příliš 
dlouho. 

t� U manuálně ovládaných 
chladniček počkejte nejméně 
5 minut, než chladničku 
po výpadku energie znovu 
spustíte.

t� Tento návod k použití předejte 
novému majiteli v případě 
prodeje výrobku.

t� Při přepravě chladničky 
nepoškozujte napájecí 
kabel. Ohnutím kabelu může 
dojít k požáru. Na napájecí 
kabel nikdy nestavte těžké 
předměty. Nedotýkejte se 
zástrčky mokrýma rukama při 
zapojování výrobku.

t� Nezapojujte chladničku, pokud 
je zásuvka uvolněna.

t� Nestříkejte vodu přímo na 
vnitřní či vnější části výrobku z 
bezpečnostních důvodů.

t� Do blízkosti chladničky 
nestříkejte látky s hořlavými 
plyny, jako je propan, aby 
nedošlo k požáru a výbuchu.

t� Na horní stranu chladničky 
nikdy nestavte nádoby 
naplněné vodou, jinak 
by mohlo dojít k zásahu 
elektrickým proudem nebo k 
požáru.

t� Do chladničky nevkládejte 
přílišná množství potravin. Při 
přeplnění mohou potraviny 
spadnout dolů a poranit vás 
a poškodit chladničku při 
otevření dveří. Na horní stranu 
chladničky nic nestavte; tyto 
předměty by jinak mohly 
spadnout, až otevřete nebo 
zavřete dvířka chladničky.

t� Jelikož vakcíny, léky citlivé na 
teplo a vědecké materiály 
atd. vyžadují přesnou teplotu, 
neskladujte je tedy v této 
chladničce.

t� Pokud chladničku delší dobu 
nebudete používat, odpojte 
ji. Možný problém napájecího 
kabelu by mohl způsobit požár.

t� Chladničku se můůže 
pohybovat, pokud její nožky 
nejsou řádně upevněny 
na podlaze. Správným 
nastavením nožek na podlaze 
předejdete pohybu chladničky.

t� Při přenášení chladničky ji 
nedržte za kliku dvířek. Jinak by 
se mohla odlomit.

t� Když musíte postavit tento 
výrobek vedle jiné chladničky 
nebo mrazničky, vzdálenost 
mezi zařízeními by měla být 
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nejméně 8 cm. Jinak by mohlo 
dojít k provlhnutí sousedních 
stěn.

t� Nikdy nepoužívejte výrobek, 
pokud část nacházející se 
na horní nebo zadní straně 
výrobku s elektronickou 
deskou s plošným spojem 
uvnitř je otevřená (krycí deska 
elektronických plošných spojů) 
(1).  

1

1

U výrobků s dávkovač

em vody;
t� Tlak pro přívod studené vody 

musí být maximálně 90 psi 
(620 kPa). Pokud je váš tlak 
vody vyšší než 80 psi (550 
kPa), použijte ve vaší síti ventil 
na omezování tlaku. Pokud 
nevíte, jak zkontrolovat tlak 
vody, požádejte o pomoc 
profesionálního instalatéra.

t� Pokud při instalaci existuje 
riziko vodního rázu, vždy 
použijte preventivně zařízení 
proti vodnímu rázu. Pokud jste 
si není jistý, zda ve Vaší síti je 
efekt vodního rázu, poraďte se 

s profesionálním instalatérem.
t� Neinstalujte na přívodu 

pro teplou vodu. Proveďte 
nezbytná opatření proti riziku 
zamrznutí hadic. Provozní 
interval teplota vody musí být 
mezi minimálně 33 ° F (0,6 ° C) 
a maximálně 100 ° F (38 ° C).

t� Používejte jen pitnou vodu.
Bezpečnost dětí
t� Pokud mají dvířka zámek, měli 

byste skladovat klíč mimo 
dosah dětí.

t� Děti je nutno kontrolovat, aby 
nezasahovaly do součástí 
výrobku.

Dodržování směrnice WEEE 
a o likvidaci odpadů: 

Tento produkt splňuje 
směrnici EU WEEE 
(2012/19/EU).  Tento 
výrobek nese symbol 
pro třídění, platný pro 
elektrický a 
elektronický odpad 

(WEEE).
Tento produkt byl vyroben 

z vysoce kvalitních součástí 
a materiálů, které lze znovu 
použít a které jsou vhodné 
pro recyklaci. Produkt na konci 
životnosti nevyhazujte do 
běžného domácího odpadu. 
Odvezte ho do sběrného místa 
pro recyklaci elektrických 
a elektronických zařízení. 
Informace o těchto sběrných 
místech získáte na místních 
úřadech.
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Dodržování směrnice 
RoHS:

Produkt, který jste zakoupili 
splňuje směrnicih EU RoHS 
(2011/65/EU).  Neobsahuje 
žádné škodlivé ani zakázané 
materiály, které jsou směrnicí 
zakázané.
Informace o balení

Balící materiály jsou vyrobeny 
z recyklovatelných materiálů 
v souladu s našimi národními 
směrnicemi na ochranu 
životního prostředí. Balící 
materiály nevyhazujte do 
domácího nebo jiného odpadu. 
Odvezte je na sběrné místo 
balícího materiálu, které má 
pověření místních orgánů.
Upozornění HC
Pokud chladicí systém 
vašeho výrobku obsahuje 
R600a: 

Tento plyn je hořlavina. Dávejte 
tedy pozor, abyste nepoškodili 
systém chlazení a potrubí během 
použití a přepravy. V případě 
poškození udržujte výrobek 
mimo potenciální zdroje hoření, 
které mohou způsobit vznícení 
výrobku, a vyvětrejte místnost, 
v níž je přístroj umístěn. 
Ignorujte toto upozornění, 
pokud chladicí systém 
vašeho výrobku obsahuje 
R134a. 

Typ plynu použitý ve výrobku 
je uveden na typovém štítku na 
levé stěně uvnitř chladničky.

Výrobek nikdy nevhazujte do 
ohně.

Postup pro úsporu energie
t� Nenechávejte dvířka 

chladničky otevřená delší 
dobu.

t� Nevkládejte do chladničky 
horké potraviny nebo nápoje.

t� Nepřeplňujte chladničku, 
abyste nebránili oběhu 
vzduchu uvnitř.

t� Neinstalujte chladničku na 
přímé sluneční světlo nebo do 
blízkosti tepelných spotřebičů, 
jako je trouba, myčka nebo 
radiátor.

t� Dávejte pozor, abyste 
nechávali potraviny v 
uzavřených nádobách.

t� U výrobků s prostorem 
mrazničky; Maximální 
množství potravin v mrazničce 
můžete uskladnit, pokud 
vyjmete polici nebo zásuvku 
mrazničky. Hodnota spotřeby 
energie udaná pro vaši 
chladničku byla stanovena při 
vyjmuté polici nebo zásuvce 
mrazničky a při maximální 
náplni. Nehrozí riziko při 
používání police nebo zásuvky 
podle tvarů a rozměrů 
potravin, které chcete mrazit.

t� Rozmrazování zmražených 
potravin v prostoru chladničky 
zajistí úsporu energie a 
zachová kvalitu potravin.
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3  Instalace
B Nezapomeňte, že výrobce 

neodpovídá za nedodržení informací 
uvedených v návodu k použití.

Body ke zvážení při 
přepravě chladničky
1. Chladničku je nutno vyprázdnit a 

vyčistit před jakoukoli přepravou.
2. Police, příslušenství, prostor pro 

čerstvé potraviny atd. v chladničku je 
nutno řádně upoutat lepicí páskou, 
aby nedocházelo k vibracím.

3. Obaly je nutno upevnit silnými 
páskami a lany a je nutno dodržovat 
pravidla pro přepravu vytištěná na 
obalu.

Nezapomeňte...
Každý recyklovaný materiál je 

nezbytný zdroj pro přírodu a naše 
národní zdroje.

Pokud chcete přispět k recyklaci 
obalových materiálů, další informace 
získáte od orgánů ochrany životního 
prostředí nebo místních úřadů.

Než chladničku zapnete
Než začnete používat chladničku, 

zkontrolujte následující:
1.  Je vnitřek chladničky suchý a může 

za ní volně obíhat vzduch?
2.  Oba plastové klínky nainstalujte 

podle obrázku. Plastové klínky zajistí 
potřebnou vzdálenost mezi vaší 
chladničkou a zdí, aby se zajistilo 
proudění vzduchu. (Uvedený 
obrázek je jen příklad a neshoduje se 
přesně s vaším výrobkem.)

3.  Vyčistěte vnitřek chladničky podle 
kapitoly „Údržba a čištění“.

4.  Zapojte chladničku do sítě. Po 
otevření dvířek se rozsvítí vnitřní 
osvětlení prostoru chladničky.

5.  Uslyšíte hluk při startování 
kompresoru. Kapalina a plyn v 
chladicí soustavě mohou také 
vydávat zvuky, i když kompresor 
neběží, což je poměrně normální. 

6.  Přední kraje chladničky mohou 
být teplé. Je to zcela normální. 
Tyto oblasti mají být teplé, aby 
nedocházelo ke kondenzaci.

Zapojení do sítě
Připojte výrobek k uzemněné 

zásuvce, která je chráněna pojistkou 
vhodné kapacity.
Důležité:
t� Spojení musí být v souladu s 

národními předpisy.
t� Napájecí kabel musí být po instalaci 

snadno dostupný.
t� Specifikované napětí musí být rovné 

napětí v síti.
t� K připojení nepoužívejte 

prodlužovací kabely a vícecestné 
zásuvky.
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B Poškozený napájecí kabel musí 
vyměnit kvalifikovaný elektrikář.

B Výrobek nesmíte používat, dokud 
není opraven! Hrozí riziko zásahu 
elektrickým proudem!

Likvidace obalu
Obalové materiály mohou být pro 

děti nebezpečné. Udržujte materiály 
mimo dosah dětí nebo je zlikvidujte v 
souladu s pokyny zpracování odpadů. 
Nelikvidujte je s běžným domovním 
odpadem.

Balení chladničky je z recyklovatelných 
materiálů.
Likvidace vaší staré 
chladničky

Starou chladničku zlikvidujte tak, 
abyste neohrozili životní prostředí
t� Informace o likvidaci chladničky 

získáte u autorizovaného prodejce 
nebo odpadového odboru vašeho 
města.

Před likvidací vaší chladničky 
odřízněte zástrčku a v případě, že jsou 
na dveřích zámky, zneškodněte je, aby 
nedošlo k ohrožení dětí.
Umístění a instalace
A Pokud nejsou vstupní dveře 

do místnosti, v níž chladničku 
nainstalujete, dostatečně široké, 
aby chladnička prošla, kontaktujte 
autorizovaný servis a nechte sejmout 
dveře chladničky a protáhněte je 
bokem. 
1. Chladničku umístěte na místo, které 

umožňuje snadnou obsluhu.
2. Chladničku umístěte mimo zdroje 

tepla, vlhka a přímé světlo.

3. Kolem chladničky musí být 
dostatečný prostor pro ventilaci, aby 
se zajistila účinnost provozu. Pokud 
máte chladničku umístit do výklenku, 
musí být nejméně 5 cm od stropu a 
5 cm od stěn. Pokud je na podlaze 
koberec, musíte zvednout produkt o 
2,5 cm nad zem. 

4. Umístěte chladničku na rovnou 
podlahu, aby nedocházelo ke 
kymácení.

1
2

3
3

3
1

Ujistûte se, Ïe kolem spotfiebiãe je 
dostateãn˘ odstup tak, aby se zaruãil 
voln˘ obûh vzduchu.
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Nastavování nožek
Pokud je vaše chladnička nevyvážená;
Chladničku vyrovnáte tak, že otáčíte 

předními nožkami podle obrázku. Roh, 
kde jsou umístěny nožky, se sníží, 
když otáčíte ve směru černé šipky, 
zvedne se, když otáčíte opačným 
směrem. Pokud vám někdo pomůže 
nadzvednout chladničku, proces se 
usnadní.

 Instalace (pod linku)

t�7OʣUƗOÓ�WâÝLB�MʣOLZ�CZ�NŹMB�CâU�����
mm.
	�
� 4QPSÈLZ� B� KʣOÏ� [ESPKF� UFQMB� TF�

OFTNŹKÓ� VNʣTƞPWBU� OBE� MʣOLV� LEF� KF�
TQPUƗFCʣų�ʣOTUBMPWÈO�QPE�MʣOLV�
t� /BQÈKFDÓ� [ÈTVWLB� NVTÓ� CâU� CMÓ[LP�

OBQSBWP�OFCP�OBMFWP�PE�TQPUƗFCʣųF�

t� %FNPOUVKUF� IPSOÓ� LSZU� TQPUƗFCʣųF��
Je nutno odšroubovat 4 šrouby (2 
vzadu, 2 pod předním okrajem). 
Obr. 1
t� 0EƗÓ[OŹUF� ųÈTU� VWFEFOPV� OB�

PCSÈ[LV� B� QBL� Kʣ� PETUSBƐUF� QPNPDÓ�
kleští.
t� 6NÓTUŹUF� TQPUƗFCʣų� QPE� MʣOLV� B�

upravte přední nožky, až se horní okraj 
EPUâLÈ�MʣOLZ�
"CZTUF� NPIMʣ� TQPUƗFCʣų� QPVäÓWBU�

QPE� MʣOLPV�NVTÓ� CâU� W[EÈMFOPTU�NF[ʣ�
stěnou a referencí uvedenou v horním 
QƗʣQPKPWBDÓN�QMBTUV�OFKNÏOŹ�����NN��
Obr. 2-3
t� 6QFWOŹUF� TQPUƗFCʣų� QPE� MʣOLPV�

pomocí 2 ze šroubů, které jste 
EFNPOUPWBMʣ�[�IPSOÓIP�LSZUV��	.BUFSʣÈM�
MʣOLZ� NVTÓ� CâU� OB� CÈ[ʣ� QMBTUV� OFCP�
dřeva!) 
Obr. 4

Výměna žárovky 
Za účelem výměny žárovky osvětlení 

v chladničce prosím kontaktujte 
Autorizovaný servis.

Lampa (y) použité v tomto přístroji 
nejsou vhodné pro osvětlení místnosti 
domácnosti. Zamýšlený účel tohoto 
svítidla je pomoci uživateli umístit 
potraviny do chladničky / mrazničky 
bezpečně a pohodlně.

Žárovky použité v tomto spotřebiči 
musí vydržet extrémní fyzické 
podmínky, např. teploty pod -20 °C.
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4 Příprava
t� Chladničku instalujte nejméně 30 

cm od zdrojů tepla, jako jsou varné 
desky, trouby, ústřední topení 
a sporáky a nejméně 5 cm od 
FMFLUSJDLâDI�USVC�OFVNJTƞVKUF�KJ�OB�
přímé sluneční světlo.

t� Teplota prostředí v místnosti, kde 
instalujete chladničku, by měla 
být nejméně 10°C. Používání 
chladničky za chladnějších podmínek 
se nedoporučuje vzhledem k její 
účinnosti.

t� Zajistěte, aby byl vnitřek vaší 
chladničky důkladně vyčištěn.

t� Pokud vedle sebe instalujete dvě 
chladničky, měl by mezi nimi být 
rozestup nejméně 2 cm.

t� Když spustíte chladničku poprvé, 
dodržujte následující pokyny během 
prvních šesti hodin.

t� Dveře neotevírejte často.
t� Musí běžet prázdná bez vkládání 

potravin.
t� Neodpojujte chladničku. Pokud dojde 

k výpadku energie, prostudujte si 
varování v kapitole “Doporučená 
řešení problémů”.

t� 7äEZ�QPVäÓWFKUF�LPÝF�[ÈTVWLZ�
poskytované s chladicím prostorem 
v zájmu nízké spotřeby energie a 
lepších podmínek skladování. 

t� 4UZL�QPUSBWJO�T�ųJEMFN�UFQMPUZ�W�
mrazničce může zvýšit spotřebu 
energie zařízení.  Zabraňte tedy 
jakémukoliv kontaktu s čidlem (čidly).

t� Původní obaly a pěnové materiály 
uschovejte pro budoucí přepravu či 
přesun.

t� U některých modelů se přístrojová 
deska automaticky vypne po 5 
minutách po tom, jak byly dveře 
uzavřeny. Opět se aktivuje, když se 
dveře otevřou nebo po stisknutí 
libovolné klávesy.

t� Vzhledem ke změně teploty v 
důsledku otevření/zavření dveří 
během provozu  je běžné, že se na 
dveřích/poličkách a skleněných 
nádobách objeví kondenzace.
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Změna dvířek
Postupujte podle pořadí 
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Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

5 Používání chladničky

Provozní teplotu lze regulovat 
ovladačem teploty.

1 = Nejnižší nastavení chlazení 
(Nejteplejší)
5 = Nejvyšší nastavení chlazení 
(Nejchladnější)

(nebo)

Min. = Nejnižší nastavení chlazení 
(Nejteplejší stupeň)
Max. = Nejvyšší nastavení chlazení 
(Nejchladnější stupeň) 

Průměrná teplota uvnitř chladničky 
by měla být kolem +5°C.

Zvolte nastavení podle požadované 
teploty.

Provoz spotřebiče můžete zastavit 
otočením tlačítka termostatu do 
pozice “0”.

Povšimněte si, že v chladicím 
prostoru bude různá teplota.

Nejchladnější místo je hned nad 
prostorem na zeleninu.

Vnitřní teplota také závisí na teplotě 
prostředí, frekvenci otvírání dvířek a 
množství jídla uvnitř.    

Častým otevíráním dvířek teplota 
uvnitř stoupne.

Z tohoto důvodu doporučujeme 
zavřít dvířka co nejrychleji po použití.

Mražení

Mražení potravin
Mrazicí prostor je označen symbolem 

.
Spotřebič lze použít pro mražení 

čerstvých potravin i pro skladování 
předmražených potravin.

Dodržujte pokyny uvedené na obalu 
potravin.

t�1P[PS
Nezmrazujte perlivé nápoje, protože 

láhev může explodovat po zmrznutí 
kapaliny v ní.

Dávejte pozor na zmražené produkty, 
jako jsou barevné ledové kostky.

Nepřekračujte mrazicí kapacitu 
vašeho spotřebiče na 24 hodin. Viz 
štítek s parametry.  

Aby se zachovala kvalita potravin, je 
třeba provést zmražení co nejrychleji.

Mrazicí kapacita tak nebude 
překročena a teplota uvnitř mrazničky 
nestoupne.

t�1P[PS
Udržujte již zmražené potraviny vždy 

mimo čerstvě umístěné potraviny.
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Při hloubkovém mražení horkých 
potravin bude chladicí kompresor 
v probozu až do úplného zmražení 
potravin. Může tím dojít k dočasnému 
přílišnému zchlazení chladicího 
prostoru.

Pokud máte pocit, že dvířka 
mrazničky jdou těžko otevřít poté, 
co jste je právě zavřeli, nebojte se. Je 
to zaviněno rozdílem tlaku, který se 
ustálí a dvířka půjdou po pár minutách 
normálně otevřít.

Hned po zavření dvířek uslyšíte 
zvuk typický pro vakuum. Je to zcela 
normální.

Tvorba ledových kostek

Skladování zmražených 
potravin

Mrazicí prostor je označen symbolem 
.

Prostor pro zmražené potraviny je 
vhodný pro skladování předmražených 
potravin. Doporučení pro skladování 
dle informací na obalu potraviny by 
měly být vždy dodržovány.

Odmrazování spotřebiče

Přílišné množství ledu ovlivní mrazicí 
výkonnost vašeho spotřebiče.

Doporučujeme tedy odmražovat váš 
spotřebič nejméně dvakrát ročně nebo 
vždy, když vrstva ledu přesáhne 7 mm. 

Odmrazujte spotřebič jen tehdy, když 
je uvnitř jen málo potravin.

Vyjměte zmražené potraviny. 
Zabalte hluboce zmražené potraviny 
do několika vrstev papíru nebo látky a 
uskladněte na chladném místě.

Odpojte spotřebič nebo vypněte 
přerušovač obvodu pro zahájení 
procesu odmražení.

Vyjměte příslušenství (police, 
zásuvky atd.) ze spotřebiče a vhodnou 
nádobou zachytávejte odmražovanou 
vodu.

Houbičkou nebo měkkým hadříkem 
otřete v nutném případě odmraženou 
vodu do prostoru mrazničky 

 a prostoru pro mražené 
potraviny 

Během odmrazování mějte dvířka 
otevřená.

Pro rychlejší odmražení umístěte do 
spotřebiče nádoby s teplou vodou.

Nikdy nepoužívejte na odstranění 
ledu elektrické přístroje, odmražovací 
postřik nebo ostré či špičaté předměty, 
jako jsou nože nebo vidličky.

Po odmrazení vyčistěte interiér.
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Zapojte spotřebič do sítě. Umístěte 
zmražené potraviny do zásuvek a 
zasuňte zásuvky do mrazničky.

Chlazení

Skladování potravin
Prostor chladničky je pro krátkodobé 

ukládání čerstvých potravin a nápojů.
Mléčné výrobky skladujte v 

příslušném prostoru chladničky.
Láhve lze skladovat v držáku na lahve 

nebo v polici na lahve ve dveřích.
Syrové maso nejlépe skladujte v 

polyetylénovém sáčku v prostoru 
úplně dole v chladničce.  

Horké potraviny a nápoje nechte 
nejprve vychladnout na pokojovou 
teplotu, než je umístíte do chladničky.

t�1P[PS
Koncentrovaný alkohol skladujte 

v nádobě jen stojící svisle a pevně 
uzavřený.
t�1P[PS

Neskladujte výbušné látky nebo 
nádoby s hořlavými pohonnými 
plyny (šlehačka ve spreji atd.) uvnitř 
spotřebiče.

Hrozí riziko výbuchu.

Odmrazování spotřebiče
Prostor chladničky se odmrazuje 

automaticky. Odmražená voda stéká 
do odčerpávacího kanálu přes sběrnou 
nádobu na zadní straně spotřebiče.

Během odmrazování se na zadní 
stěně chladničky tvoří kapky vlivem 
odpařování.

Pokud všechny kapky nestečou 
dolů, mohou po konci odmrazování 
znovu zmrznout. Otřete je měkkým 
hadříkem namočeným ve vlažné 
vodě. Nepoužívejte tvrdé nebo ostré 
předměty.

Čas od času zkontrolujte tok 
odmrazené vody. Mohlo by dojít k jeho 
zablokování. Vyčistěte čističem na 
trubice nebo podobným nástrojem.
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6  Údržba a čištění
A Nikdy na čištění nepoužívejte 

benzín, technický benzín a podobné 
materiály.

B Doporučujeme odpojit přístroj od 
sítě, než jej začnete čistit.

B Nikdy nepoužívejte brusné nástroje, 
NâEMP�EPNPWOÓ�ųJTUJų�PENBÝƞPWBų�ųJ�
voskové čistidlo.

B U produktů, které nejsou No Frost, 
se mohou na zadní stěně chladničky 
objevit kapky vody a námraza na 
UMPVÝƞLV�QSTUV��/FųJTUŹUF��OJLEZ�
nepoužívejte olej nebo podobné 
prostředky.

B Pro čištění vnějšího povrchu 
produktu používejte pouze mírně 
navlhčené utěrky z mikrovláken. 
Houbičky a jiné typy čisticích 
ubrousků mohou poškrábat povrch.

C Používejte vlažnou vodu pro 
vyčištění skříně a otřete ji pak 
dosucha.

C Používejte vlhký hadřík namočený 
do roztoku jedné čajové lžičky 
sody bikarbony na půl litru vody na 
vyčištění vnitřku, pak jej dosucha 
otřete.

B Zajistěte, aby do krytu světla a jiných 
elektrických prvků nepronikla voda.

B Pokud chladničku delší dobu 
nebudete používat, odpojte napájecí 
kabel, vyjměte všechny potraviny, 
vyčistěte jej a nechte dveře 
otevřené.

C Pravidelně kontrolujte těsnění 
dvířek, abyste zajistili jejich čistotu a 
nezanesení částečkami potravin.

A Pro odstranění polic ve dveřích 
odstraňte všechen obsah a pak jen 
zvedněte dveřní polici vzhůru ze 
základny.

A K čištění vnějších povrchů 
a chrómem potažených součástí 
produktu nikdy nepoužívejte čistící 
prostředky nebo vodu, která obsahuje 
chlór. Chlór způsobuje korozi takových 
kovovoých povrchů.
ANikdy nepoužívejte ostré a drsné 

nástroje nebo mýdlo, domácí čisticí 
prostředky, čisticí prostředky, benzín, 
benzen, vosk, atd., v opačném případě 
se na plastových dílech objeví skvrny 
a dojde k jejich deformaci. K čištění 
použijte teplou vodu a měkký hadřík a 
otřete je do sucha
Ochrana plastových ploch 
C Nevkládejte tekuté oleje nebo 

pokrmy s obsahem oleje do 
chladničky v neuzavřených 
nádobách, jelikož poškodí 
plastovou plochu vaší chladničky. 
V případě rozlití nebo rozetření 
oleje na plastové ploše vyčistěte a 
opláchněte příslušnou část plochy 
teplou vodou.
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7.  Doporučená řešení problémů
Než zavoláte do servisu, projděte si 

tento seznam. Možná vám ušetří čas a 
peníze. Tento seznam obsahuje časté 
stížnosti, které nejsou způsobeny 
vadným zpracováním či použitými 
materiály. Některé zde uvedené funkce 
nemusejí být přítomny na vašem 
výrobku.

Chladnička nefunguje. 
t� +F�DIMBEOJųLB�ƗÈEOŹ�[BQPKFOB �

Zasuňte zástrčku do sítě.
t� /FOÓ�WZQÈMFOB�QPKJTULB�[ÈTUSųLZ�EP�OÓä�

je chladnička zapojena, nebo hlavní 
pojistka? Zkontrolujte pojistku.

Kondenzace na boční stěně prostoru 
chladničky (MULTIZONE, COOL 
CONTROL a FLEXI ZONE).
t� 7FMNJ�OÓ[LÈ�UFQMPUB�QSPTUƗFEÓ��İBTUÏ�

otevírání a zavírání dveří. Vysoká 
vlhkost v prostředí. Skladování 
potravin s obsahem kapalin v 
otevřených nádobách. Nechání 
otevřených dveří. Přepnutí termostatu 
na nižší teplotu. 

t� 4OÓäFOÓ�ųBTV�PUFWƗFOâDI�EWFƗÓ�OFCP�
méně časté použití.

t� ;BLSZUÓ�QPUSBWJO�W�PUFWƗFOâDI�
nádobách vhodným materiálem.

t� 0UƗFUF�LPOEFO[BDJ�TVDIâN�IBESFN�B�
ověřte, zda je stále přítomna.

Kompresor neběží

t� 5FQFMOÈ�QPKJTULB�LPNQSFTPSV�TF�[BQOF�
během náhlého výpadku energie 
nebo odpojení a zapojení, jelikož tlak 
chladicího média v chladicí soustavě 
chladničky není dosud vyvážen. Vaše 
chladnička začne fungovat asi po 6 
minutách. Kontaktujte servis, pokud 
se chladnička nespustí na konci této 
doby.

t� $IMBEOJųLB�KF�W�SFäJNV�PENSBäPWÈOÓ��
Toto je normální pro chladničku s plně 
automatickým odmražováním. Cyklus 
odmražení probíhá pravidelně.

t� $IMBEOJųLB�OFOÓ�[BQPKFOB�EP�[ÈTVWLZ��
Ověřte, zda je zástrčka řádně zasunuta 
do zásuvky.

t� +F�TQSÈWOŹ�OBTUBWFOB�UFQMPUB 
t� .PäOÈ�KF�PEQPKFOP�OBQÈKFOÓ�

Chladnička často běží nebo běží 
dlouhodobě.
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t� /PWâ�WâSPCFL�NƥäF�CâU�ÝJSÝÓ�OFä�
předchozí. Je to zcela normální. Cětší 
chladničky fungují delší dobu.

t� 0LPMOÓ�UFQMPUB�W�NÓTUOPTUJ�KF�NPäOÈ�
vysoká. Je to zcela normální.

t� $IMBEOJųLB�NPäOÈ�CZMB�OFEÈWOP�
zapojena nebo byla naplněna 
potravinami. Ochlazování chladničky 
může trvat o pár hodin déle.

t� 7�OFEÈWOÏ�EPCŹ�KTUF�EP�DIMBEOJųLZ�
vložili velké množství teplých pokrmů. 
Horké pokrmy způsobují delší 
fungování chladničky až do dosažení 
bezpečné teploty pro uchování.

t� %WFƗF�TF�NPIMZ�PUFWƗÓU�ųBTUŹKJ�OFCP�
byly ponechány dlouhou dobu 
otevřené. Teplý vzduch, který pronikl 
do chladničky, způsobil dlouhodobější 
chod chladničky. Otevírejte dveře 
méně často.

t� .SB[OJųLB�OFCP�EWFƗF�DIMBEOJųLZ�
zůstaly dokořán. Zkontrolujte, zda jsou 
dveře pevně zavřeny.

t� $IMBEOJųLB�KF�OBTUBWFOB�OB�WFMNJ�
nízkou teplotu. Upravte teplotu 
chladničky na vyšší hodnotu a 
počkejte na dosažení této teploty.

t� 5ŹTOŹOÓ�EWFƗÓ�DIMBEOJųLZ�OFCP�
mrazničky může být ušpiněno, 
opotřebené, prasklé nebo nesprávně 
usazené. Vyčistěte nebo vyměňte 
těsnění. Poškození/prasklé těsnění 
způsobuje dlouhodobý chod 
chladničky pro udržení správné 
teploty.

Teplota mrazničky je velmi nízká, 
zatímco teplota v chladničce je 
dostatečná.

t� 5FQMPUB�NSB[OJųLZ�KF�OBTUBWFOB�
na velmi nízkou teplotu. Upravte 
teplotu mrazničky na vyšší hodnotu a 
zkontrolujte ji.

Teplota chladničky je velmi nízká, 
zatímco teplota v mrazničce je 
dostatečná.
t� 5FQMPUB�DIMBEOJųLZ�NƥäF�CâU�

nastavena na velmi nízkou teplotu. 
Upravte teplotu chladničky na vyšší 
hodnotu a zkontrolujte ji.

Jídlo v chladničce začíná mrznout.
t� 5FQMPUB�DIMBEOJųLZ�NƥäF�CâU�

nastavena na velmi nízkou teplotu. 
Upravte teplotu chladničky na vyšší 
hodnotu a zkontrolujte ji.

Teplota v mrazničce nebo chladničce je 
velmi vysoká.
t� 5FQMPUB�DIMBEOJųLZ�NƥäF�CâU�

nastavena na velmi vysokou teplotu. 
Nastavení chladničky má vliv na 
teplotu v mrazničce. Změňte teplotu 
chladničky nebo mrazničky, dokud 
teplota v chladničce nebo mrazničce 
nedosáhne dostatečnou hodnotu.

t� %WFƗF�TF�NPIMZ�PUFWƗÓU�ųBTUŹKJ�OFCP�
byly ponechány dlouhou dobu 
otevřené; otevírejte je méně často.

t� .PäOÈ�KTUF�OFDIBMJ�OFEPWƗFOÈ�EWÓƗLB��
zavírejte je úplně.

t� 7�OFEÈWOÏ�EPCŹ�KTUF�EP�DIMBEOJųLZ�
vložili velké množství teplých 
pokrmů. Počkejte, až chladnička nebo 
mraznička dosáhne požadované 
teploty.

t� $IMBEOJųLB�CZMB�OFEÈWOP�[BQPKFOB��
Úplné ochlazení chladničky trvá 
nějakou dobu.

Provozní hluk se zvyšuje, když je 
chladnička zapnutá.
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t� 1SPWP[OÓ�WMBTUOPTUJ�DIMBEOJųLZ�TF�
mohou změnit podle výkyvů okolní 
teploty. Je to normální, nejde o 
poruchu.

Vibrace nebo hluk.
t� 1PEMBIB�OFOÓ�SPWOÈ�OFCP�KF�TMBCÈ��

Chladnička se při pohybu kymácí. 
Ověřte, zda je podlaha dostatečně 
pevná pro chladničku a zda je rovná. 

t� )MVL�NPIPV�[QƥTPCPWBU�QƗFENŹUZ�
vkládané na chladničku. Předměty na 
horní straně chladničky sejměte.

Ozvývá se zvuk z chladničky jako 
rozlévání kapaliny nebo stříkání.
t� 1SPVEŹOÓ�LBQBMJO�B�QMZOV�TF�NƥäF�

objevit v souladu s provozními 
zásadami vaší chladničky. Je to 
normální, nejde o poruchu.

Ozývá se hluk jako kvílení větru.
t� +TPV�W�QSPWP[V�WFOUJMÈUPSZ�QSP�

ochlazení chladničky. Je to normální, 
nejde o poruchu.

Kondenzace na vnitřních stěnách 
chladničky.
t� )PSLÏ�B�WMILÏ�QPųBTÓ�[WZÝVKF�UWPSCV�

ledu a kondenzace. Je to normální, 
nejde o poruchu. 

t� .PäOÈ�[ƥTUBMB�OFEPWƗFOÈ�EWÓƗLB��
zajistěte úplné uzavření dveří.

t� %WFƗF�TF�NPIMZ�PUFWƗÓU�ųBTUŹKJ�OFCP�
byly ponechány dlouhou dobu 
otevřené; otevírejte je méně často.

Vlhkost na vnější straně chladničky 
nebo mezi dveřmi.
t� 7F�W[EVDIV�NƥäF�CâU�WMILPTU��UPUP�KF�

ve vlhkém počasí poměrně normální. 
Po poklesu vlhkosti kondenzace zmizí.

Nepříjemný zápach v chladničce.

t� $IMBEOJųLV�KF�OVUOP�WZųJTUJU�VWOJUƗ��
Vyčistěte vnitřek chladničky 
houbičkou, vlažnou vodou nebo 
karbonovou vodou. 

t� /ŹLUFSÏ�OÈEPCZ�ųJ�PCBMPWÏ�NBUFSJÈMZ�
mohou způsobit zápach. Použijte 
odlišnou nádobu nebo obalový 
materiál jiné značky.

Dvířka se nezavírají.
t� ;BCBMFOÏ�QPUSBWJOZ�NPIPV�CSÈOJU�W�

zavírání dveří. Vyměňte obaly, které 
brání v chodu dveří. 

t� $IMBEOJųLB�OFTUPKÓ�[DFMB�TWJTMF�OB�
podlaze a při pohybu se mírně 
pohupuje. Upravte seřizovací šrouby. 

t� 1PEMBIB�OFOÓ�SPWOÈ�ųJ�TJMOÈ��0WŹƗUF�[EB�
je podlaha rovná a unese chladničku.

Přihrádky na čerstvé potraviny jsou 
zaseklé.
t� 1PUSBWJOZ�TF�NPäOÈ�EPUâLBKÓ�IPSOÓ�

strany zásuvek. Upravte rozložení 
potravin v zásuvce.

Pokud Je Povrch Produktu Horký
t� Když je zařízení v provozu, lze 

pozorovat vysoké teploty mezi dvěma 
dvířky, na postranních panelech a 
na zadním grilu. To je běžné a není 
to důvod pro servisní údržbu! Při 
kontaktu s těmito plochami buďte 
opatrní.



Prosím, prečítajte si najskôr túto príručku!
Vážený zákazník,
Dúfame, že váš produkt, ktorý bol vyrobený v moderných továrňach a skontrolovaný 

v rámci prepracovaných postupov riadenia kvality, vám bude úspešne a efektívne 
slúžiť.

Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali celú túto príručku k vášmu 
produktu predtým, ako ho začnete používať, a ponechajte si ju poruke, aby ste si ju 
v prípade potreby mohli prezerať.

Tento manuál
t� Vám pomôže používať vaš prístroj rýchle a bezpečne.
t� Manuál si prečítajte pred inštaláciou a prevádzkou vášho produktu.
t� Dodržiavajte pokyny, obzvlášť tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti.
t� Manuál si uschovajte na ľahko prístupnom mieste, pretože ho môžete neskôr 

potrebovať. 
t� Okrem toho si prečítajte aj ostatné dokumenty dodané s vašim produktom.
t� Majte na pamäti, že tento manuál platí aj pre iné modely. 

Symboly a ich popis
Tento návod na obsluhu obsahuje nasledovné symboly:
C Dôležité informácie alebo užitočné tipy.
A Výstraha pred ohrozením života a majetku.
B Výstraha pred elektrickým napätím. 
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1  Vaša chladnička  

1. a.) Mraziaci priečinok a 
priečinok na ľad (pre modely )
b.) Priečinok pre mrazené potraviny a 
priečinok na ľad (pre modely ) 

2. Vnútorné osvetlenie a gombík 
termostatu

3. Posuvné poličky
4. Kanálik pre zber rozmrazenej 

vody - odtoková rúrka
5. Kryt priehradky na ovocie
6. Priehradka

7. Nastaviteľné predné nôžky
8. Priehradka pre mliečne výrobky
9. Poličky na dverách
10. Držiak na vajíčka
11. Polička na fľaše
12. Zachytávací prvok pre fľašky
13. Horný zachytávací prvok

C  Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne 
zhodovať s vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje 
uvádzanými časťami, potom sa to týka iných modelov.
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2  Dôležité bezpečnostné výstrahy
Prečítajtesi nasledujúce 

informácie. Nedodržiavanie 
týchto informácií môže mať za 
následok zranenia alebo vecné 
škody. Všetky záručné záväzky 
tým strácajú platnosť.

Originálne náhradné súčiastky 
budú dodávané po dobu 10 
rokov od kúpy výrobku.
Určené použitie

A

UPOZORNENIE: 
Udržujte vetracie 

otvory na kryte prístroja 
alebo v konštrukcii 
zabudovania bez 
prekážok.

A

UPOZORNENIE: 
N e p o u ž í v a j t e 

mechanické nástroje 
alebo iné prostriedky 
na urýchlenie procesu 
odmrazenia, okrem 
tých, ktoré odporúča 
výrobca.

A
UPOZORNENIE: 

N e p o š k o d z u j t e 
chladiaci okruh.

A

UPOZORNENIE: 
N e p o u ž í v a j t e 

elektrické spotrebiče 
vo vnútri priestoru na 
potraviny, iba ak sú 
doporučené výrobcom.

Toto zariadenie je určené 
pre použitie v domácnosti a v 
podobných podmienkach, ako 
sú napríklad

– Kuchynské miestnosti 
pre personál v obchodoch, 
kanceláriách a v iných 
pracovných prostrediach;

– farmárske domy a klienti 
v hoteloch, moteloch a iných 
typoch bytových zariadení;

– v ubytovacích zariadeniach 
typu bed and breakfast;

– stravovacie a podobné 
zariadenia neobchodného typu.

 Všeobecná bezpečnosť
t� Ak chcete vyradiť/

zlikvidovať tento produkt, 
odporúčame vám poradiť sa s 
autorizovaným servisom, aby 
ste získali potrebné informácie 
o autorizovaných orgánoch 
zriadených na tento účel.

t� Obráťte sa na autorizovaný 
servis so všetkými otázkami 
a problémami s vašou 
chladničkou. Nezasahujte ani 
nenechajte iných zasahovať 
do chladničky bez upozornenia 
autorizovaného servisu.

t� Pri výrobkoch s mraziacim 
priečinkom nejedzte zmrzlinu v 
kornútoch a kocky ľadu ihneď 
po ich vybratí z mraziaceho 
priečinka! (Môžete si tým 
spôsobiť nepríjemný mrazivý 
pocit v ústach.) 

t� Pri výrobkoch s mraziacim 
priečinkom nedávajte 
do mraziaceho priečinka 
tekuté nápoje vo fľašiach a 
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plechovkách. V opačnom 
prípade by mohli prasknúť. 

t� Mrazeného jedla sa 
nedotýkajte rukami; mohlo by 
sa k ruke prilepiť. 

t� Pred čistením alebo 
rozmrazovaním chladničku 
odpojte.

t� Para a parové čistiace 
prostriedky by sa nikdy 
nemali používať pri čistení a 
odmrazovaní vašej chladničky. 
V takýchto prípadoch by 
sa para mohla dostať do 
kontaktu s elektrickými dielmi 
a spôsobiť skrat alebo zásah 
elektrickým prúdom. 

t� Nikdy nepoužívajte rôzne 
časti, ako napr. dvere, ako 
podpery alebo schodíky. 

t� Vo vnútri vašej chladničky 
nepoužívajte elektrické 
zariadenia.

t� Časti, v ktorých cirkuluje 
chladivo, nepoškodzujte 
nástrojmi na vŕtanie alebo 
rezanie. V prípade perforácie 
plynových kanálov výparníka, 
trubkových rozšírení alebo 
povrchových úprav, spôsobuje 
rozliaty chladiaci prostriedok 
podráždenie pokožky a 
zranenia očí.

t� Neprekrývajte ani neblokujte 
ventilačné otvory na 
chladničke žiadnymi 
materiálmi.

t� Elektrické spotrebiče musia 
opravovať len oprávnené 
osoby. Opravy vykonávané 
nekompetentnými osobami 

predstavujú riziko pre 
používateľa.

t� V prípade zlyhania alebo počas 
údržby alebo opráv odpojte 
chladničku od elektrického 
rozvodu buď vypnutím 
príslušnej poistky alebo 
odpojením spotrebiča od siete. 

t� Pri odpájaní zásuvky neťahajte 
za kábel, ale potiahnite 
zásuvku. 

t� Uistite sa, že nápoje s 
vysokým obsahom alkoholu 
sú bezpečne uzavreté a 
umiestnené kolmo .

t� V chladničke neskladujte 
spreje s rozprašovačom, 
ktoré obsahujú horľavé alebo 
výbušné látky.

t� Nepoužívajte mechanické 
prístroje alebo iné 
prostriedky na urýchľovanie 
rozmrazovacieho procesu 
iné ako tie, ktoré odporúča 
výrobca.

t� Tento produkt nie je určený 
na používanie osobami 
s fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými poruchami 
alebo nepoučenými alebo 
neskúsenými osobami 
(vrátane detí), pokiaľ pri 
nich nie je osoba, ktorá je 
zodpovedná za ich bezpečnosť, 
alebo ktorá ich riadne poučí o 
používaní produktu

t� Neuvádzajte do prevádzky 
poškodenú chladničku. Ak 
máte akékoľvek pochybnosti, 
obráťte sa na servisného 
zástupcu.
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t� Elektrická bezpečnosť vašej 
chladničky je zaručená len 
vtedy, keď je váš uzemňovací 
systém v zhode s týmito 
štandardmi.

t� Vystavenie produktu 
pôsobeniu dažďa, snehu, 
slnka a vetra je nebezpečné 
z pohľadu elektrickej 
bezpečnosti.

t� Pri poškodení elektrického 
kábla kontaktujte autorizovaný 
servis, aby ste zabránili 
ohrozeniu.

t� Počas inštalácie nikdy 
chladničku nepripájajte do 
elektrickej zásuvky. V opačnom 
prípade vznikne riziko 
usmrtenia alebo vážneho 
zranenia.

t� Táto chladnička je určená 
len na skladovanie potravín. 
Nepoužívajte ju na žiadne iné 
účely.

t� Štítok s technickými údajmi 
sa nachádza na ľavej stene vo 
vnútri chladničky.

t� Chladničku nezapájajte do 
elektronických systémov na 
úsporu energie, pretože ju 
môžu poškodiť.

t� Ak na chladničke svieti modré 
svetielko, nepozerajte sa do 
neho voľným okom alebo 
optickými nástrojmi po dlhšiu 
dobu.

t� Manuálne riadené chladničky 
zapínajte po výpadku prúdu s 
odstupom najmenej 5 minút.

t� Pri odovzdaní produktu 
inej osobe odovzdajte túto 

príručku k obsluhe novému 
vlastníkovi.

t� Zabráňte poškodeniu 
elektrického kábla pri preprave 
chladničky. Prehýbanie kábla 
môže spôsobiť požiar. Na 
napájací kábel nedávajte 
ťažké predmety. Pri zapájaní 
produktu sa zástrčky 
nedotýkajte mokrými rukami.

t� Chladničku nezapájajte, ak je 
zásuvka na stene uvoľnená.

t� Z bezpečnostných dôvodov 
nestriekajte vodu priamo na 
vnútorné alebo vonkajšie časti 
produktu.

t� Z dôvodu rizika požiaru a 
výbuchu nerozstrekujte v 
blízkosti chladničky horľavé 
materiály, ako napríklad 
propánový plyn a pod.

t� Na chladničku neumiestňujte 
nádoby naplnené vodou, 
pretože môžu spôsobiť zásah 
elektrickým prúdom alebo 
požiar.

t� Nepreťažujte chladničku 
nadmernými množstvami 
potravín. Ak je preťažená, 
potraviny môžu spadnúť 
a spôsobiť vám zranenie a 
poškodiť chladničku, keď 
otvoríte dvere. Na chladničku 
nikdy nedávajte predmety, 
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pretože môžu spadnúť, keď 
otvoríte alebo zatvoríte dvere 
chladničky.

t� V chladničke neuchovávajte 
vakcíny, lieky citlivé na teplo, 
vedecké materiály a pod., 
ktoré si vyžadujú presnú 
teplotu.

t� Ak sa chladnička nebude dlhší 
čas používať, treba ju odpojiť 
zo siete. Možný problém 
s napájacím káblom môže 
spôsobiť požiar.

t� Keď nastaviteľné nožičky 
nie sú umiestnené pevne 
na podlahe, môže dôjsť k 
posunu chladničky. Správnym 
upevnením nastaviteľných 
nožičiek na podlahe možno 
zabrániť posúvaniu chladničky.

t� Pri prenášaní chladničky ju 
nedržte za rukoväť na dverách. 
V opačnom prípade môže 
prasknúť.

t� Ak musíte umiestniť produkt 
vedľa inej chladničky alebo 
mrazničky, vzdialenosť medzi 
nimi musí byť najmenej 8 cm. 
Inak môžu priľahlé steny strán 
navlhnúť.

t� Nikdy nepoužívajte výrobok, 
ak časť nachádzajúca sa na 
hornej alebo zadnej strane 
výrobku s elektronickou 
doskou s plošným spojom 
vo vnútri je otvorená (krycia 
doska elektronických plošných 
spojov) (1).  

1

1

Pri výrobkoch s 
dávkovačom vody
t� 5MBL�QSF�QSÓWPE�TUVEFOFK�WPEZ�

musí byť maximálne 90 psi 
(620 kPa). Ak je váš tlak vody 
vyšší ako 80 psi (550 kPa), 
použite vo vašej sieti ventil 
na obmedzovanie tlaku. Ak 
neviete, ako skontrolovať tlak 
vody, požiadajte o pomoc 
profesionálneho inštalatéra.

t� "L�QSJ�JOÝUBMÈDJJ�FYJTUVKF�SJ[JLP�
vodného rázu, vždy použite 
preventívne zariadenia proti 
vodnému rázu. Ak ste si nie je 
istý, či vo Vašej sieti je efekt 
vodného rázu, poraďte sa s 
profesionálnym inštalatérom.

t� /FJOÝUBMVKUF�OB�QSÓWPEF�
pre teplú vodu. Vykonajte 
nevyhnutné opatrenia 
proti riziku zamrznutia 
hadíc. Prevádzkový interval 
teplota vody musí byť medzi 
minimálne 33 ° F (0,6 ° C) a 
maximálne 100 ° F (38 ° C).
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Bezpečnosť detí
t� Ak dvere obsahujú zámku, 

kľúč uchovávajte mimo dosah 
detí.

t� Deti musia byť pod dohľadom, 
aby sa zabránilo ich 
zasahovaniu do produktu.

V súlade so smernicou o 
odpadoch z elektrických a 
elektronických zariadení a 
zneškodňovaní odpadov: 

Tento produkt je v 
súlade so smernicou 
o odpadoch z 
e l e k t r i c k ý c h a 
e l e k t r o n i c k ý c h 
zariadení EÚ 
(2012/19/EÚ)  Tento 

produkt obsahuje symbol 
triedeného odpadu pre 
odpadové elektrické a 
elektronické vybavenie (WEEE).

Tento produkt bol vyrobený 
z vysoko kvalitných častí a 
materiálov, ktoré môžu byť 
znovu použité a sú vhodné 
na recykláciu. Na konci 
životnosti odpad z produktu 
neodstraňujte s bežným 
odpadom z domácnosti ani s 
iným odpadom. Recyklujte ho 
v zbernom mieste určenou 
na recykláciu elektrického a 
elektronického vybavenia. Pre 
zistenie informácií o zberných 
miestach kontaktujte miestne 
úrady.

V súlade s Obmedzením 
používania niektorých 
nebezpečných látok 
v elektronických a 
elektrických zariadeniach

Tento produkt bol zakúpený v 
súlade so smernicou o odpadoch 
z elektrických a elektronických 
zariadení EÚ (2011/65/EÚ)  
Neobsahuje žiadne nebezpečné 
alebo zakázané materiály 
špecifikované smernicou.
Informácie o balení

Obalový materiál produktu je 
vyrobený z recyklovateľných 
materiálov v súlade s národnými 
predpismi o životnom prostredí. 
Nevyhadzujte obalové materiály 
spolu s odpadmi z domácnosti 
alebo inými odpadmi. Vezmite 
ho na zberné miesto označené 
miestnymi úradmi
Upozornenie HC
Chladiaci systém vášho 
výrobku obsahuje R600a: 

Tento plyn je horľavý. 
Preto dajte pozor na to, aby 
ste nepoškodili chladiaci 
systém a potrubné vedenia 
pri používaní a preprave. V 
prípade poškodenia udržiavajte 
produkt mimo potenciálnych 
zdrojov plameňa, ktoré by mohli 
spôsobiť vznietenie produktu, 
a miestnosť, kde je zariadenie 
umiestnené, dostatočne 
vetrajte. 
Ignorujte toto upozornenie, 
ak chladiaci systém vášho 
výrobku obsahuje R134a. 
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Typ plynu použitý vo výrobku 
je uvedený na typovom štítku, 
ktorý sa nachádza na ľavej 
stene vnútri chladničky.

Produkt nelikvidujte hodením 
do ohňa.
Veci, ktoré treba urobiť pre 
úsporu energie
t� Dvere vašej chladničky 

nenechávajte otvorené dlhý 
čas.

t� Do chladničky nevkladajte 
horúce jedlá alebo nápoje.

t� Chladničku neprepĺňajte, 
aby ste neblokovali prúdenie 
vzduchu v interiéri.

t� Vašu chladničku 
neumiestňujte na priame 
slnečné svetlo alebo do 
blízkosti spotrebičov, ktoré 
produkujú teplo, ako napr. rúry 
na pečenie, umývačky riadu 
alebo radiátory.

t� Dbajte na to, aby ste jedlo 
uchovávali v uzavretých 
nádobách.

t� Pri výrobkoch s mraziacim 
priečinkom môžete v 
mrazničke skladovať 
maximálny objem potravín 
vtedy, keď odstránite poličku 
alebo priečinok mrazničky. 
Hodnota spotreby energie 
stanovená pre vašu chladničku 
bola stanovená tak, že sa 
odstránila polička alebo 
priečinok mrazničky a pri 
maximálnom vyťažení. So 
zreteľom na tvary a veľkosť 

potravín určených na 
zamrazenie neexistuje pri 
používaní police alebo zásuvky 
žiadne riziko.

t� Rozmrazovanie mrazených 
potravín v priečinku chladničky 
zabezpečuje úsporu energie 
a taktiež zachováva kvalitu 
potravín.
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3  Inštalácia 
B Zapamätajte si, že výrobca nie je 

zodpovedný za škody v prípade, 
ak nedodržíte pokyny v návode na 
použitie.

Body, ktoré je potrebné 
zvažovať pri opakovanej 
preprave chladničky
1. Vaša chladnička musí byť pred 

presunom prázdna a očistená.
2. Police, príslušenstvo, priehradky atď. 

vo vašej chladničke musia byť pred 
opätovným zabalením chladničky 
zalepené a zaistené voči otrasom.

3. Balenie musíte zaistiť hrubými 
páskami alebo silnými lanami a 
musíte dodržiavať bezpečnostné 
pokyny na balení.

Nezabudnite...
Každý recyklovaný materiál je 

nepostrádateľným zdrojom pre 
prírodu a národné zdroje.

Ak by ste chceli prispieť k recyklácii 
obalových materiálov, informácie 
môžete získať u ekologických 
organizácií alebo na miestnych 
úradoch.
Pred uvedením chladničky 
do prevádzky

Pred začatím používania vašej 
chladničky skontrolujte nasledovné:
1. Je interiér chladničky suchý a môže 

vzduch ľahko cirkulovať v zadnej 
časti?

2. Vyčistite interiér chladničky podľa 
odporúčania v časti „Údržba a 
čistenie“.

3. Chladničku pripojte do elektrickej 
zásuvky. Keď sa otvoria dvere 
chladničky, zapne sa vnútorné 
svetlo.

4. Budete počuť zvuk pri zapnutí 
kompresora. Kvapalina a plyny 
utesnené v chladiacom systéme 
môžu vydávať nejaký zvuk, bez 
ohľadu na to, či kompresor je alebo 
nie je v prevádzke. Toto je celkom 
normálne. 

5. Predné hrany chladničky môžu byť 
zohriate. To je normálne. Tieto časti 
sú vytvorené tak, aby boli zohriate, 
aby sa predišlo kondenzácii.

6. 2 plastové kliny môžete namontovať 
tak, ako je to znázornené na obrázku. 
Plastové klince zaistia požadovanú 
vzdialenosť medzi chladničkou a 
stenou kvôli dostatočnej cirkulácii 
vzduchu. (Znázornený obrázok 
predstavuje len príklad a nezhoduje 
sa presne s vaším produktom.)

7. Interiér chladničky vyčistite podľa 
odporúčania v časti „Údržba a 
čistenie“.
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Elektrické pripojenie
Pripojte výrobok k uzemnenej 

zástrčke, ktorá je chránená poistkou 
príslušnej kapacity.
Dôležité:
t� Pripojenie musí byť v zhode s 

národnými predpismi.
t� Elektrická zásuvka musí byť po 

inštalácii ľahko prístupná.
t� Určené napätie musí byť rovnaké ako 

napätie vo vašej elektrickej sieti.
t� Predlžovacie káble a rozbočky sa 

nesmú používať na pripojenie 
zariadenia.

B Poškodený elektrický kábel musí 
vymeniť kvalifikovaný elektrikár.

B Zariadenie sa nesmie prevádzkovať 
dovtedy, pokým nebude opravené! 
Hrozí nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom!

Likvidácia obalu
Obalový materiál môže byť 

nebezpečný pre deti. Obalový materiál 
držte mimo dosahu detí alebo ho 
vyhoďte podľa pokynov pre likvidáciu 
odpadu. Neodhadzujte ho spolu s 
normálnym domovým odpadom.

Balenie chladničky je vyrobené z 
recyklovateľných materiálov.

Likvidácia vašej starej 
chladničky

Vašu starú chladničku zlikvidujte 
ekologicky.
t� O likvidácii vašej starej chladničky 

sa môžete poradiť s vašim 
autorizovaným predajcom alebo 
zberným miestom.

Pred likvidáciou vašej chladničky 
odrežte elektrickú zásuvku a ak sa na 
dverách nachádzajú nejaké zámky, 
znefunkčnite ich, aby ste nevystavili 
deti žiadnemu nebezpečenstvu.
Umiestnenie a inštalácia
1. Chladničku nainštalujte na miesto, 

ktoré umožňuje ľahké použitie.
2. Chladničku udržiavajte mimo dosah 

zdrojov tepla, vlhkých miest a 
priameho slnečného svetla.

3. Kvôli dosiahnutiu účinnej prevádzky 
musí byť v okolí chladničky 
dostatočné vetranie.Ak bude 
chladnička umiestnená vo výklenku 
v stene, minimálna vzdialenosť od 
stropu musí byť 5 cm a od steny 5 
cm.Ak je podlaha pokrytá kobercom, 
výrobok musí byť zdvihnutý do výšky 
2,5 cm od podlahy.

4. Kvôli zabráneniu hádzaniu dajte 
chladničku na rovnú podlahu.

1
2

3
3

3
1

Uistite sa, Ïe okolo spotrebiãa je 
dostatoãn˘ priestor na zabezpeãenie 
voºnej cirkulácie vzduchu.
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Nastavenie nôh
Ak je vaša chladnička nestabilná;
Chladničku môžete vyvážiť otáčaním 

predných nôh tak, ako je to znázornené 
na obrázku. Keď nohu otáčate v smere 
čiernej šípky, roh s príslušnou nohou sa 
znižuje; keď nohu otáčate v opačnom 
smere, poloha sa zvyšuje. Pomoc 
inej osoby miernym pridvihnutím 
chladničky celý proces uľahčí.

 Montáž (Pod pultom)
t� Vnútorná výška pultu musí byť 820 

mm.(!) Sporáky alebo iné zdroje tepla 
sa nemôžu umiestniť nad pult, kde 
je zariadenie namontované pod 
pultom.

t� Zástrčka sieťovej zásuvky sa musí 
nachádzať blízko pravej alebo ľavej 
strany zariadenia.

t� Odstráňte horný kryt spotrebiča. 
Nachádzajú sa tam 4 skrutky (2 
kusy na zadnej strane, 2 kusy pod 
predným okrajom), ktoré by ste mali 
odstrániť. 

Obr. 1
t� Odrežte časť zobrazenú na obrázku a 

potom ju vyberte za pomoci klieští.
t� Umiestnite vaše zariadenie pod pult 

a nastavte predné nohy, až kým sa 
nedotkne pultu.

Aby ste mohli produkt používať pod 
pultom, tak vzdialenosť medzi stenou 
a referenčnou značkou naznačenou 
na hornom prepojovacom plaste musí 
byť minimálne 595 mm. 
Obr. 2-3
t� Spotrebič pod pultom upevnite 

pomocou 2 skrutiek, ktoré ste vybrali 
z horného krytu. (Materiál pultu musí 
byť plastový alebo drevený!) 

Obr. 4

Výmena lampy osvetlenia 
Ak chcete vymeniť lampu použitú na 

osvetlenie vašej chladničky, zavolajte 
do autorizovaného servisu.

Lampa(y) použité v tomto prístroji nie 
sú vhodné pre osvetlenie miestnosti 
domácnosti. Zamýšľaný účel tohto 
svietidla je pomôcť užívateľovi 
umiestniť potraviny do chladničky/
mrazničky bezpečne a pohodlne.

Žiarovky použité v tomto spotrebiči 
musí vydržať extrémne fyzické 
podmienky, napr. teploty pod -20 ° C.
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4   Príprava
t� Vaša chladnička by mala byť 

umiestnená v najmenej 30 cm 
vzdialenosti od zdrojov tepla, 
ako sú horáky, rúry na pečenie, 
radiátory a kachle a najmenej v 5 cm 
vzdialenosti od elektrických rúr na 
pečenie a nemala by byť umiestnená 
na priamom slnku.

t� Teplota prostredia v miestnosti, 
kde chladničku inštalujete, by 
mala byť aspoň 10 °C. Prevádzka 
chladničky v chladnejšom prostredí 
sa neodporúča s ohľadom na jej 
účinnosť.

t� Uistite sa, že je interiér vašej 
chladničky dôkladne vyčistený.

t� Ak sa budú vedľa seba inštalovať dve 
chladničky, mala by byť medzi nimi 
vzdialenosť minimálne 2 cm.

t� Pri prvom spustení vašej chladničky 
počas šiestich hodín dodržujte 
nasledujúce pokyny.

t� Dvere by ste nemali otvárať príliš 
často.

t� Chladnička musí byť počas tohto 
času prázdna.

t� Chladničku neodpájajte od siete. 
Ak dôjde k výpadku napájania, 
ktoré nemôžete ovplyvniť, pozrite 
si upozornenia v časti „Odporúčané 
riešenia problémov“.

t� 7äEZ�QPVäÓWFKUF�LPÝF�[ÈTVWLZ�
poskytované s chladicím prostorem 
v zájmu nízké spotřeby energie a 
lepších podmínek skladování. 

t� 4UZL�QPUSBWJO�T�ųJEMFN�UFQMPUZ�W�
mrazničce může zvýšit spotřebu 
energie zařízení.  Zabraňte tedy 
jakémukoliv kontaktu s čidlem (čidly).

t� Originálny obal a penové materiály 
by ste si mali odložiť za účelom 
budúceho transportu a prenášania.

t� U niektorých modelov sa prístrojová 
doska automaticky vypne po 5 
minútach po tom, ako boli dvere 
uzavreté. Opäť sa aktivuje, keď 
sa dvere otvoria alebo po stlačení 
ľubovoľnej klávesy.

t� Vzhľadom na zmenu teploty v 
dôsledku otvorenia/zatvorenia dverí 
počas prevádzky je bežné, že sa na 
dverách/poličkách a sklenených 
nádobách objavia kondenzácie.
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Obrátenie dverí
Postupujte podľa číselného poradia
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Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

5  Používanie chladničky

Prevádzková teplota sa reguluje 
ovládaním teploty

1 = Najnižšie nastavenie chladenia 
(Najteplejšie nastavenie)
5 = Najvyššie nastavenie chladenia 
(Najchladnejšie nastavenie)

(alebo)

Min. = Najnižšie nastavenie 
chladenia 
(Najteplejšie nastavenie)
Max. = Najvyššie nastavenie 
chladenia 
(Najchladnejšie nastavenie) 

Priemerná teplota vo vnútri 
chladničky by mala byť okolo +5°C.

Nastavenie zvoľte podľa požadovanej 
teploty.

Prevádzku vášho spotrebiča môžete 
zastaviť tak, že otočíte gombík 
termostatu do polohy „0“.

Uvedomte si, prosím, že v chladiacej 
oblasti budú odlišné teploty.

Najchladnejšia oblasť sa nachádza 
hneď nad priečinkom na zeleninu.

Teplota interiéru tiež závisí od teploty 
okolia, početnosti otvárania dverí a od 
množstva uložených potravín.    

Časté otváranie dverí spôsobuje 
zvyšovanie vnútornej teploty.

Z tohto dôvodu sa odporúča dvere 
čím skôr opätovne zatvoriť.

Mrazenie

Mrazené potraviny

Mraziaci priečinok je označený týmto 
symbolom .

Spotrebič môžete používať pre 
mrazenie čerstvých potravín, ako aj pre 
skladovanie predmrazených potravín.

Obráťte sa, prosím, na odporúčania 
uvedené na balení pre vaše potraviny.

t�6QP[PSOFOJF
Nezamrazujte perlivé nápoje, 

pretože po zamrznutí tekutiny môže 
prasknúť fľaška.

Buďte opatrní s mrazenými 
produktmi, ako napríklad farebnými 
kockami ľadu.

Neprekračujte zmrazovací výkon 
vášho spotrebiča v rámci 24 h. Pozrite 
si klasifikačný štítok.  

Aby ste uchovali kvalitu potravín, 
tak sa mrazenie musí uskutočniť čím 
najskôr.

Aj napriek tomu sa neprekročí 
kapacita mrazenia a nestúpne teplota 
v mrazničke.
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t�6QP[PSOFOJF
Už zmrazené potraviny stále 

uchovávajte oddelené od práve 
vložených potravín.

Keď zmrazujete horúce potraviny, tak 
chladiaci kompresor bude fungovať, 
kým sa potraviny úplne nezmrazia. 
To môže dočasne spôsobiť nadmerné 
chladenie priestoru chladničky.

Ak je problematické otvoriť dvere 
mraziaka po ich zatvorení, tak sa 
nestrachujte. Je to spôsobené 
rozdielom tlaku, ktorý sa vyrovná a 
po pár minútach umožní normálne 
otvorenie dverí.

Po zatvorení dverí budete počuť zvuk 
vákua. To je úplne normálne.

Tvorba kociek ľadu

Naplňte podnos na kocky ľadu vodou 
do 3/4 a položte ho do mrazničky.

Kocky ľadu môžete vybrať hneď 
potom, čo sa voda premení na ľad.

Na odstránenie ľadu nepoužívajte 
predmety s ostrými hranami, ako 
nože alebo vidličky. Existuje tu riziko 
zranenia!

Namiesto toho nechajte kocky 
ľadu jemne roztopiť alebo nakrátko 
umiestnite spodnú časť priečinka do 
horúcej vody.

Skladovanie mrazených 
potravín

Priečinok pre mrazené potraviny je 
označený symbolom .

Priečinok pre mrazené potraviny 
je vhodný pre uskladnenie 
predmrazených potravín. Odporúčanie 
pre uskladnenie uvedené na obale 
potravín, by sa malo vždy dodržať.
Rozmrazovanie spotrebiča

Nadmerná tvorba ľadu ovplyvní 
výkon mrazenia spotrebiča.

Preto sa odporúča, aby ste spotrebič 
rozmrazovali aspoň dvakrát do roka 
alebo kedykoľvek, keď vytvorený ľad 
prekročí 7 mm. 

Spotrebič rozmrazujte len vtedy, keď 
sa v ňom nachádza málo potravín alebo 
sa v ňom potraviny nenachádzajú.

Vyberte zmrazené potraviny. 
Zmrazené potraviny zabaľte do 
viacerých vrstiev papiera alebo 
prikrývok a uchovajte ich na studenom 
mieste.

Odpojte spotrebič alebo vypnite 
prerušovač okruhu, aby ste spustili 
proces rozmrazovania.
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Zo spotrebiča vyberte príslušenstvo 
(ako policu, priečinok atď.) a použite 
vhodnú nádobu, aby ste zozbierali 
roztopenú vodu.

Použite špongiu alebo jemnú 
handričku, aby ste v prípade potreby 
odstránili roztopenú vodu v mraziacom 
priečinku 

 a v priečinku pre mrazené 
potraviny. 

Počas rozmrazovania uchovajte 
dvere otvorené.

Pre rýchle rozmrazovanie umiestnite 
do spotrebiča nádoby s teplou vodou.

Na odstránenie ľadu nikdy 
nepoužívajte elektrické zariadenia, 
rozmrazovacie spreje alebo 
zašpicatené a ostré objekty, ako 
napríklad nože alebo vidličky.

Po dokončení rozmrazovania očistite 
vnútornú časť.

Opätovne pripojte spotrebič k sieti. 
Do priečinkov umiestnite mrazené 
potraviny a priečinky zasuňte do 
mrazničky.
Chladenie

Uskladnenie potravín

Priestor chladničky je určený pre 
krátkodobé skladovanie čerstvých 
potravín a nápojov.

Mliečne produkty skladujte v 
chladničke v určených priečinkoch.

Fľašky sa môžu uskladniť v držiaku 
fľašiek alebo v polici na fľaše na 
dverách.

Surové mäso je najlepšie uchovať v 
polyetylénovom vrecku v priečinku na 
dne chladničky.  

Pred umiestnením horúcich potravín 
a nápojov do chladničky ich nechajte 
vychladnúť na izbovú teplotu.

t�6QP[PSOFOJF
Koncentrovaný alkohol skladujte iba 

v postavenej nádobe, ktorá je pevne 
uzatvorená.
t�6QP[PSOFOJF

V spotrebiči neskladujte výbušné 
látky alebo nádoby s horľavými 
pohonnými plynmi (sprejová šľahačka, 
spreje atď.).

Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Rozmrazovanie spotrebiča

Priestor chladničky rozmrazuje 
automaticky. Odmrazená voda steká 
do odtokového kanálika do zbernej 
nádoby na zadnej strane spotrebiča.

Počas rozmrazovania sa na zadnej 
stene chladničky kvôli odparovaniu 
vytvárajú kvapky vody.

Ak všetky kvapky neodkvapkajú, tak 
po dokončení rozmrazovania môžu 
opätovne zamrznúť. Odstráňte ich 
jemnou handričkou namočenou v 
teplej vode. Nepoužívajte tvrdé alebo 
ostré objekty.

Z času na čas kontrolujte prietok 
roztopenej vody. Príležitostne sa 
môže zablokovať. Očistite čistiacim 
prostriedkom na rúrky alebo 
podobným prostriedkom.
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6  Údržba a čistenie
A Na čistenie nikdy nepoužívajte 

benzín, benzén alebo obdobné 
prostriedky.

B Odporúčame vám, aby ste zariadenie 
pred čistením odpojili od siete.

B Na čistenie nikdy nepoužívajte 
žiadne ostré a drsné predmety, 
mydlo, domáce čistidlá, saponáty a 
voskové leštidlá.

B Pri výrobkoch, ktoré nie sú typu 
Frost, sa na zadnej stene chladničky 
tvoria vodné kvapky a námraza až 
po šírku prsta. Nečistite to; nikdy na 
to nepoužívajte olej alebo podobné 
látky.

B Na čistenie vonkajšieho povrchu 
výrobku používajte iba mierne vlhké 
tkaniny z mikrovlákien. Špongie a iné 
typy utierok môžu poškriabať povrch.

C Na čistenie skrine chladničky použite 
vlažnú vodu a vytrite ju do sucha.

C Pomocou vlhkej handry namočenej 
do roztoku jednej lyžičky sódy 
bikarbóny v pol litri vody očistite 
vnútrajšok a vytrite ho do sucha.

B Uistite sa, že do puzdra lampy, 
prípadne iných elektrických 
súčiastok, neprenikne voda.

B Ak sa chladničku nechystáte 
používať dlhšie obdobie, odpojte 
napájací kábel, vyberte všetky 
potraviny, vyčistite ju a dvere 
nechajte pootvorené.

C Pravidelne kontrolujte, či je tesnenie 
dverí čisté a zbavené odrobiniek 
z potravín.

A Ak chcete odstrániť priečinky vo 
dverách, vyberte celý ich obsah 
a potom jednoducho potlačte 
priečinok nahor zo základne.

A Na čistenie vonkajších povrchov a 
chrómovaných dielov produktu nikdy 
nepoužívajte čistiace prostriedky 
ani vodu s obsahom chlóru. Chlór 
spôsobuje koróziu takýchto 
kovových povrchov.

A Nikdy nepoužívajte ostré a drsné 
nástroje alebo mydlo, domáce 
čistiace prostriedky, čistiace 
prostriedky, benzín, benzén, vosk, 
atď., v opačnom prípade sa na 
plastových dieloch objavia škvrny a 
dôjde k ich deformácii. Na čistenie 
použite teplú vodu a mäkkú 
handričku a utrite ich do sucha.

Ochrana plastových 
povrchov 
C Kvapalné oleje a vyprážané 

jedlá nedávajte do chladničky v 
otvorených nádobách, pretože 
poškodzujú plastové povrchy vašej 
chladničky. V prípade rozliatia alebo 
roztretia oleja na plastové povrchy 
okamžite vyčistite a opláchnite 
príslušnú časť povrchu teplou vodou.



SK22

7  Odporúčané riešenia problémov
Pred zavolaním servisu si pozrite 
tento zoznam. Môže vám to ušetriť 
čas aj peniaze. Tento zoznam 
obsahuje bežné sťažnosti, ktoré sa 
nevzťahujú na chybné spracovanie 
alebo využitie materiálu. Niektoré 
z tu popísaných funkcií nemusí váš 
produkt obsahovať.
Chladnička nefunguje. 
t�Je chladnička správne pripojená do siete? 
Zasuňte zásuvku do stenovej zástrčky.
t�Nie je prepálená poistka, ku ktorej je 
pripojená chladnička, alebo hlavná poistka? 
Skontrolujte poistku.
Kondenzácia na bočnej stene 
priestoru chladničky (MULTIZÓNA, 
OVLÁDANIE CHLADU a FLEXI ZÓNA).
t�Veľmi studené podmienky prostredia. 
Časté otváranie a zatváranie dverí. Veľmi 
vlhké podmienky prostredia. V chladničke sa 
nachádzajú potraviny obsahujúce kvapaliny 
v otvorených nádobách. Ponechanie 
pootvorených dverí. Prepnutie termostatu 
do chladnejšej polohy. 
t�Skrátenie doby otvorenia dverí alebo ich 
zriedkavejšie používanie.
t�Prikrytie jedla v otvorených nádobách 
vhodným materiálom.
t�Vlhkosť poutierajte suchou handrou a 
skontrolujte, či stále pretrváva.
Kompresor nie je v prevádzke

t�Ochranná teplotná poistka kompresora 
sa vypáli počas náhleho výpadku napájania 
alebo pri vytiahnutí a opätovnom zastrčení 
zásuvky, pretože tlak chladiva v chladničke 
ešte nie je vyvážený. Vaša chladnička začne 
pracovať po približne šiestich minútach. 
Ak po tomto čase chladnička nezačne 
fungovať, zavolajte servis.
t�Chladnička je v rozmrazovacom cykle. Pre 
plne automatickú rozmrazovaciu chladničku 
je to normálne. Cyklus odmrazovania sa 
vykonáva pravidelne.
t�Chladnička nie je pripojená do siete. 
Ubezpečte sa, že ste zástrčku správne vložili 
do zásuvky.
t�Sú správne vykonané nastavenia teploty?
t�Napájanie je možno prerušené.
Chladnička pracuje príliš často alebo 
príliš dlhý čas.
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t�Váš nový produkt môže byť širší ako 
predchádzajúci. To je úplne normálne. Veľké 
chladničky pracujú dlhší čas.
t�Okolitá teplota môže byť vysoká. To je 
úplne normálne.
t�Chladnička mohla byť zapnutá len 
nedávno alebo mohlo byť do nej vložené 
jedlo. Kompletné vychladenie chladničky 
môže trvať o niekoľko hodín dlhšie.
t�Do chladničky mohlo byť len nedávno 
vložené väčšie množstvo teplého jedla. 
Teplé jedlo spôsobuje dlhší chod chladničky, 
kým sa nedosiahne bezpečná teplota 
skladovania.
t�Dvere mohli byť často otvárané alebo 
ponechané po dlhý čas v pootvorenom 
stave. Teplý vzduch, ktorý prenikol do 
chladničky, spôsobuje, že chladnička pracuje 
dlhší čas. Dvere otvárajte menej často.
t�Oddelenie mrazničky alebo chladničky 
mohlo byť ponechané pootvorené. 
Skontrolujte, či sú dvere tesne zatvorené.
t�Teplota v chladničke je nastavená na 
veľmi nízku hodnotu. Nastavte teplotu v 
chladničke na vyššiu a vyčkajte, kým je táto 
teplota dosiahnutá.
t�Tesnenie dverí chladničky alebo mrazničky 
môže byť zanesené špinou, opotrebované, 
poškodené alebo nesprávne nasadené. 
Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. 
Poškodené tesnenie spôsobuje, že 
chladnička pracuje dlhšiu dobu, aby udržala 
požadovanú teplotu.
Teplota mrazničky je veľmi nízka, 
zatiaľ čo teplota chladničky je 
dostatočná.
t�Teplota v mrazničke je nastavená na 
veľmi nízku hodnotu. Nastavte teplotu v 
mrazničke na vyššiu a skontrolujte.
Teplota chladničky je veľmi nízka, 
zatiaľ čo teplota mrazničky je 
dostatočná.
t�Teplota v chladničke je možno nastavená 
na veľmi nízku teplotu. Nastavte teplotu v 
chladničke na vyššiu a skontrolujte.

Jedlo uložené v spodných zásuvkách 
chladničky je zmrazené.
t�Teplota v chladničke je možno nastavená 
na veľmi nízku teplotu. Nastavte teplotu v 
chladničke na vyššiu a skontrolujte.
Teplota v chladničke alebo 
mrazničke je príliš vysoká.
t�Teplota v chladničke je možno nastavená 
na veľmi vysokú hodnotu. Nastavenia 
chladničky vplývajú na teplotu v mrazničke. 
Zmeňte teplotu chladničky alebo mrazničky, 
pokým sa tieto teploty nedostanú na 
adekvátnu úroveň.
t�Dvere mohli byť často otvárané alebo 
ponechané po dlhý čas v pootvorenom 
stave - otvárajte ich menej často.
t�Dvere ste možno nechali pootvorené - 
dvere úplne zatvorte.
t�Do chladničky ste možno nedávno vložili 
väčšie množstvo teplého jedla. Počkajte, 
kým mraznička alebo chladnička dosiahnu 
požadovanú teplotu.
t�Chladnička mohla byť pripojená do siete 
len nedávno. Úplné ochladenie chladničky 
nejaký čas trvá.
Prevádzkový hluk sa zvyšuje, keď 
chladnička pracuje.
t�Prevádzkový výkon chladničky sa môže 
meniť podľa zmeny teploty okolia. Je to 
úplne normálne a neznamená to poruchu.
Otrasy alebo hluk.
t�Podlaha nie je rovná alebo nie je pevná. 
Chladnička sa trasie pri pomalom pohybe. 
Skontrolujte, či podlaha dokáže uniesť 
hmotnosť chladničky a či je rovná. 
t�Hluk môže byť spôsobený predmetmi 
položenými na chladničke. Odstráňte 
predmety na vrchu chladničky.
Z chladničky vychádzajú zvuky 
ako rozliatie alebo rozstrekovanie 
kvapaliny.
t�Tok kvapaliny a plynu sa uskutočňuje 
podľa prevádzkových princípov. Je to úplne 
normálne a neznamená to poruchu.
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Chladnička vydáva zvuky ako fúkanie 
vetra.
t�Na ochladenie chladničky sa používajú 
ventilátory. Je to úplne normálne a 
neznamená to poruchu.
Kondenzácia na vnútorných stenách 
chladničky.
t�Horúce a vlhké počasie zvyšuje 
namrazovanie a kondenzáciu. Je to úplne 
normálne a neznamená to poruchu. 
t�Dvere ste možno nechali pootvorené - 
ubezpečte sa, že ste dvere úplne zatvorili.
t�Dvere mohli byť často otvárané alebo 
ponechané po dlhý čas v pootvorenom 
stave - otvárajte ich menej často.
Na vonkajšej strane chladničky alebo 
medzi dverami sa tvorí vlhkosť.
t�Vo vzduchu sa môže nachádzať vlhkosť - je 
to celkom bežné pri vlhkom počasí. Pri nižšej 
vlhkosti sa kondenzácia stratí.

Vo vnútri chladničky je nepríjemný 
zápach.
t�Musíte vyčistiť interiér chladničky. Interiér 
chladničky vyčistite špongiou, vlažnou 
vodou alebo perlivou vodou. 
t�Zápach môžu spôsobovať niektoré nádoby 
alebo obalové materiály. Použite odlišnú 
nádobu alebo odlišnú značku baliaceho 
materiálu.
Dvere sa nezatvárajú.
t�Obaly potravín môžu brániť zatvoreniu 
dverí. Odstráňte obaly, ktoré bránia v ceste 
dverám. 
t�Chladnička nie je na podlahe v úplne zvislej 
polohe a pri miernom pohybe sa kolíše. 
Nastavte elevačné skrutky. 
t�Podlaha nie je rovná alebo dostatočne 
pevná. Skontrolujte, či je podlaha rovná a či 
dokáže uniesť hmotnosť chladničky.
Špeciálne priehradky sú zaseknuté.
t�Jedlo sa môže dotýkať vrchnej strany 
zásuvky. Znovu usporiadajte jedlo v 
zásuvke.

Ak je povrch zariadenia horúci
t�Vysoké teploty je možné spozorovať 
v priestore medzi dverami, na bočných 
paneloch a na zadnom rošte, počas 
prevádzky zariadenia. Je to normálny stav, 
ktorý nevyžaduje údržbu!



Pirmiausia įdėmiai perskaitykite šį vadovą!
Gerbiamas pirkėjau,
Mes tikimės, kad mūsų gaminys, kuris buvo sukurtas moderniose gamyklose 

ir kruopščiai patikrintas pagal griežtus kokybės kontrolės reikalavimus, 
veiksmingai ir ilgai jums tarnaus.

Todėl mes rekomenduojame jums prieš naudojimą atidžiai perskaityti visą šio 
gaminio vartotojo vadovą ir išsaugoti jį, kad galėtumėte pasinaudoti juo ateityje.

Šis vadovas
t�1BEźT�KVNT�HSFJUBJ�JS�TBVHJBJ�OBVEPUJ�ÝƇ�CVJUJOƇ�QSJFUBJTů�
t�1SJFÝ�TVNPOUVPEBNJ�JS�QSBEźEBNJ�OBVEPUJ�ÝƇ�HBNJOƇ�QFSTLBJUZLJUF�ÝƇ�WBEPWů�
t�7BEPWBVLJUźT�OVSPEZNBJT�ZQBų�OVSPEZNBJT�EźM�TBVHPT�
t� -BJLZLJUF� ÝƇ� WBEPWů� MFOHWBJ� QBTJFLJBNPKF� WJFUPKF� OFT� KVP� EBS� HBMJ� UFLUJ�

pasinaudoti. 
t�5BJQ�QBU�QFSTLBJUZLJUF�JS�LJUVT�TV�ÝJVP�HBNJOJV�QBUFJLUVT�EPLVNFOUVT�
Atkreipkite dėmesį, kad šis vadovas gali galioti ir kitiems modeliams. 

Ženklai ir jų aprašymas
Šioje naudojimo instrukcijoje panaudoti tokie ženklai:
C Svarbi informacija arba naudingi patarimai dėl naudojimo.
A Įspėjimas dėl sveikatai pavojingų arba žalos turtui galinčių padaryti 

sąlygų.
B Įspėjimas dėl elektros įtampos. 
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1. a.) Šaldymo skyrius ir ledukų 
padėklas (modeliams  ) 
b.) Šaldyto maisto skyrius ir ledukų 
padėklas (modeliams )
2. Vidaus apšvietimo lemputė ir 
termostato rankenėlė
3. 1FSLFMJBNPT�MFOUZOPT
4.  Atšildyto vandens surinkimo 

kanalas – drenažo vamzdelis
5. Stalčiaus daržovėms dangtis

1  Šaldytuvas

C Šiame eksploatavimo vadove pateikti paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio; 
gali būti, kad jie tiksliai nevaizduoja jūsų turimo gaminio. Jei jūsų turimame 
gaminyje nėra aprašomų dalių, tai reiškia, jog tai taikoma kitiems modeliams.

6. Daržovių dėtuvė
7. Ventiliacijos grotelės
8. 1JFOP�QSPEVLUƤ�TLZSJVT
9. Durų lentynos
10. Dėklas kiaušiniams
11. -FOUZOB�CVUFMJBNT
12. Butelių laikiklis
13. Viršutinis stalelis
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2 Svarbūs įspėjimai dėl saugos
1SBÝPNF� BUJEäJBJ� QFSTLBJUZUJ�

toliau pateiktą informaciją. 
Nepaisant šios informacijos, 
galima susižaloti arba padaryti 
žalos turtui. Tuomet nebegalios 
jokia garantija ir gamintojo 
įsipareigojimai.

Originalios atsarginės dalys 
tiekiamos 10 metų nuo gaminio 
įsigijimo dienos.
Naudojimo paskirtis

A

ĮSPĖJIMAS:  
1BTJSƣQJOLJUF� ,BE�

Ventiliacijos Angos, 
&TBOųJPT� 1SJFUBJTP�
Korpuse Arba 
Įmontuotoje Struktūroje, 
Visiškai Nebūtų 
Užblokuotos.

A

ĮSPĖJIMAS: 
N e n a u d o k i t e 

Mechaninių Ar Kitų 
1SJFNPOJƤ� ,BE�
1 B T Q B S U J O U V N ź U F�
"UJUJSQJOJNP� 1SPDFTů�
*ÝTLZSVT�1BHBM�(BNJOUPKP�
Rekomendacijas.

A
ĮSPĖJIMAS: 

Nesugadinkite Šaldymo 
Kontūro.

A

ĮSPĖJIMAS: 
&MFLUSJOJƤ� 1SJFUBJTƤ�

/FOBVEPLJUF� 1SJFUBJTP�
Viduje Esančiuose Maisto 
-BJLZNP� 4LZSJVPTF�
Nebent Jie Yra Tokio 
Tipo, Kurį Rekomenduoja 
Gamintojas.

Šis prietaisas yra skirtas 
naudoti buitinėmis ir kitomis 
panašiomis sąlygomis, pvz.:

– darbuotojų virtuvėse, 
esančiose parduotuvėse, 
biuruose ir kitoje darbo 
aplinkoje;

– ūkių namuose ir klientams, 
skirtoje viešbučių, motelių ir 
kitoje gyvenamojoje aplinkoje;

– nakvynę su pusryčiais 
siūlančiose įstaigose;

– maitinimo ir panašių 
nemažmeninių paslaugų atveju.

Bendrieji saugos 
reikalavimai
t� ,BJ�ÝƇ�HBNJOƇ�OPSźTJUF�JÝNFTUJ�

arba atiduoti į metalo 
laužą, rekomenduojama 
pasikonsultuoti su įgaliotomis 
tarnybomis ir institucijomis, 
kad sužinotumėte reikiamą 
informaciją.

t� +FJ�LZMB�LMBVTJNƤ�BQJF�
šaldytuvą arba atsiranda 
problemų, pasikonsultuokite 
su įgaliotais aptarnavimo 
specialistais. Šaldytuvo 
neardykite ir niekam neleiskite 
to daryti; tai galima daryti tik 
apie tai pranešus įgaliotiems 
aptarnavimo specialistams.

t� (BNJOJBNT�TV�ÝBMEJLMJP�
LBNFSB��-FEƤ�JS�MFEP�LVCFMJƤ�
nevalgykite vos juos išėmę 
į šaldiklio kameros! (Galite 
nušalti burną.) 
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t� (BNJOJBNT�TV�ÝBMEJLMJP�
kamera; Į šaldiklio kamerą 
nedėkite butelių ir skardinių su 
gėrimais. jie gali sprogti. 

t� 6äÝBMEZUƤ�NBJTUP�QSPEVLUƤ�
nelieskite rankomis – jie gali 
prilipti prie rankų. 

t� 1SJFÝ�WBMZEBNJ�BSCB�
atšildydami šaldytuvą, 
atjunkite jį nuo elektros tinklo.

t�� ÀBMEZUVWVJ�WBMZUJ�JS�ÝFSLÝOVJ�
šalinti negalima naudoti garų 
ir garinių valomųjų medžiagų. 
Garai gali pasiekti elektrines 
dalis ir sukelti trumpą jungimą 
arba elektros smūgį. 

t� ÀBMEZUVWP�EBMJƤ�QBWZ[EäJVJ�
nuo spyrio apsaugančios 
plokštės arba durelių, 
nenaudokite kaip atramos ar 
laiptelio. 

t� ÀBMEZUVWP�WJEVKF�OFOBVEPLJUF�
elektros prietaisų.

t� ÇJƣSźLJUF�LBE�HSŽäJNP�
ar pjovimo įrankiais 
nepažeistumėte dalių, kuriose 
cirkuliuoja aušinamasis 
skystis. Iš pradurtų garintuvo 
dujų kanalų, vamzdžių 
ilgintuvų arba paviršiaus 
dangų ištryškęs aušinamasis 
skystis gali suerzinti odą ir 
pažeisti akis.

t� +PLJPNJT�NFEäJBHPNJT�
neuždenkite ir neužkimškite 
šaldytuvo ventiliacinių angų.

t� &MFLUSJOJVT�QSJFUBJTVT�
privalo taisyti tik įgaliotieji 
asmenys. Jei remontą vykdys 
nekompetentingi asmenys, 
naudotojui gali kilti pavojus.

t� ńWZLVT�USJLųJBJ�UBJQ�QBU�

techninės priežiūros arba 
remonto metu šaldytuvui 
atjunkite elektros maitinimą 
– arba išsukite atitinkamą 
saugiklį, arba ištraukite 
prietaiso laido kištuką. 

t� /FUSBVLJUF�MBJLZEBNJ�Vä�MBJEP�o�
traukite laikydami už kištuko. 

t� �1BTJSƣQJOLJUF�LBE�TUJQSƣT�
alkoholiniai gėrimai būtų 
pastatyti vertikalioje padėtyje 
su užsuktu dangteliu . 

t� ÀBMEZUVWF�OJFLBEB�OFMBJLZLJUF�
flakonų su degiomis ir 
sprogiomis medžiagomis.

t� /PSźEBNJ�QBTQBSUJOUJ�
atitirpinimo procesą, 
nenaudokite jokių mechaninių 
prietaisų ar kitų priemonių, 
išskyrus gamintojo 
rekomenduojamas.

t� ÀJT�CVJUJOJT�QSJFUBJTBT�OźSB�
skirtas naudoti asmenims 
(įskaitant vaikus) su fiziniais, 
jutimo ar protiniais sutrikimais 
arba asmenims, kurie turi 
nepakankamai patirties ir žinių 
naudoti šį prietaisą, nebent 
juos tinkamai prižiūrėtų (arba 
nurodytų, kaip naudoti šį 
buitinį prietaisą) už jų saugą 
atsakingas asmuo.

t� /FOBVEPLJUF�TVHFEVTJP�
šaldytuvo. Jeigu dėl 
ko nors nerimaujate, 
pasikonsultuokite su techninio 
aptarnavimo specialistais.

t� ÀBMEZUVWP�FMFLUSPT�TBVHB�
garantuojama tik tuo 
atveju, jei jūsų name įrengta 
įžeminimo sistema atitinka 
standartus.
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t� (BNJOƇ�TUBUZUJ�WJFUPKF�
neapsaugotoje nuo lietaus, 
sniego, saulės ir vėjo, 
pavojinga elektros saugos 
požiūriu.

t� +FJHV�NBJUJOJNP�LBCFMJT�
būtų pažeistas, susisiekite 
su įgaliotuoju techninio 
aptarnavimo centru, kad 
išvengtumėte pavojaus.

t� ƇSFOHJNP�NFUV�ESBVEäJBNB�
šaldytuvo maitinimo laido 
kištuką įkišti į sieninį lizdą – 
galite žūti arba patirti rimtą 
traumą.

t� ÀJT�ÝBMEZUVWBT�TLJSUBT�UJL�
maisto produktams laikyti. 
1SJFUBJTP�OFHBMJNB�OBVEPUJ�
kitai paskirčiai.

t� &UJLFUź�LVSJPKF�OVSPEPNJ�
techniniai gaminio duomenys, 
pritvirtinta vidinėje kairėje 
šaldytuvo pusėje.

t� /JFLBEB�OFKVOLJUF�ÝJP�
šaldytuvo į elektros energijos 
taupymo sistemas; jos gali 
sugadinti šaldytuvą.

t� +FJHV�ÝBMEZUVWF�ƇSFOHUB�NźMZOB�
kontrolinė lemputė, ilgai 
nežiūrėkite į mėlyną šviesą 
plika akimi arba pro optinius 
prietaisus. 

t�� +FJHV�OBVEPKBUF�SBOLJOJV�CƣEV�
valdomą šaldytuvą, nutrūkus 
elektros tiekimui, prieš vėl jį 
įjungdami, palaukite bent 5 
minutes.

t�� "UJEBWVT�ÝƇ�HBNJOƇ�LJUJFNT�
naujam gaminio savininkui 
reikia atiduoti ir šią naudojimo 
instrukciją.

t� (BCFOEBNJ�ÝBMEZUVWů�
stenkitės nepažeisti maitinimo 
kabelio. Sulenktas kabelis gali 
sukelti gaisrą. Ant maitinimo 
kabelio niekada nestatykite 
sunkių daiktų. Jungdami 
gaminį į maitinimo tinklą, 
nelieskite kištuko drėgnomis 
rankomis.

t� /FKVOLJUF�ÝBMEZUVWP�KFJHV�
sieninis lizdas yra atsilaisvinęs.

t� 4BVHVNP�TVNFUJNBJT�
nepukškite vandens tiesiai 
ant vidinių arba išorinių šio 
gaminio dalių.

t� /FQVSLÝLJUF�ÝBMJB�ÝBMEZUVWP�
degių medžiagų, pavyzdžiui, 
propano dujų ir pan., nes kyla 
gaisro ir sprogimo pavojus.

t� /FTUBUZLJUF�BOU�ÝBMEZUVWP�
indų su vandeniu, nes gali kilti 
elektros smūgis arba gaisras.

t�� /FQSJLSBVLJUF�Ƈ�ÝBMEZUVWů�
per daug maisto produktų. 
1SJEźKVT�QFS�EBVH�NBJTUP�
produktų, atidarant arba 
uždarant šaldytuvo duris, jie 
gali iškristi ir sužeisti. Niekada 
nestatykite ant šaldytuvo 
daiktų, nes atidarius arba 
uždarius šaldytuvo dureles, jie 
gali nukristi.

t�� ÀBMEZUVWF�OFHBMJNB�MBJLZUJ�
medžiagų, kurioms saugoti 
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reikia tikslios temperatūros, 
pavyzdžiui, vakcinų, 
temperatūrai jautrių vaistų, 
mokslinių tyrimų medžiagų ir 
pan.

t�� +FJHV�ÝBMEZUVWP�JMHBJ�
nenaudojate, būtinai atjunkite 
jį nuo maitinimo tinklo. Dėl 
galimo maitinimo kabelio 
pažeidimo gali kilti gaisras.

t� +FJHV�SFHVMJVPKBNPT�LPKFMźT�
netvirtai remsis į grindis, 
šaldytuvas gali judėti. 
1BSFHVMJVPLJUF�SFHVMJVPKBNBT�
kojeles, kad jos tinkamai 
remtųsi į grindis ir šaldytuvas 
nejudėtų.

t� /FÝEBNJ�ÝBMEZUVWů�
nelaikykite jo už durų 
rankenos. Kitaip ji gali nulūžti.

t� +FJHV�ÝƇ�HBNJOƇ�SFJLJB�TUBUZUJ�
prie kito šaldytuvo arba 
šaldiklio, tarp prietaisų būtina 
palikti bent 8 cm tarpą. Kitaip 
gretimos šoninės sienelės gali 
pradėti rasoti.

t��/JFLVPNFU�OFOBVEPLJUF�
gaminio, jei gaminio viršuje 
arba galinėje pusėje esantis 
skyrius su elektroninėmis 
spausdintinėmis plokštėmis 
viduje yra atidarytas 
(elektroninių spausdintinių 
plokščių dangtis) (1).  

1

1

Gaminiams su vandens 
dalytuvu;

t� 4MźHJT�ÝBMUP�WBOEFOT�ƇWBEF�
OFUVSJ�WJSÝZUJ����QTJ�	����L1B
��+FJ�
slėgis jūsų vandens sistemoje viršija 
���QTJ�	����L1B), joje turi būti 
sumontuotas slėgio ribojimo 
vožtuvas. Jei nežinote, kaip 
patikrinti vandens slėgį, 
kreipkitės į santechnikos 
specialistą.

t� +FJHV�KƣTƤ�WBOEFOUJFLJP�
sistemoje kyla hidraulinių 
smūgių pavojus, visada 
privalote naudoti apsaugos 
nuo hidraulinių smūgių 
ƇSBOHů��1BTJUBSLJUF�TV�
santechnikos specialistu, jeigu 
nesate užtikrinti, kad jūsų 
vandentiekio sistemoje nėra 
hidraulinių smūgių pavojaus.

t� /FHBMJNB�NPOUVPUJ�LBSÝUP�
vandens įvade. Saugokite 
žarnas nuo užšalimo. Darbinė 
vandens temperatūra turi būti 
nuo 33 °F (0,6 °C) iki 100 °F 
(38 °C).



LT9

t� /BVEPLJUF�UJL�HFSJBNůKƇ�
vandenį.

Vaikų sauga
t�� +FJHV�EVSFMźT�SBLJOBNPT�

spyna, laikykite raktą vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

t� 1SJWBMPNB�QSJäJƣSźUJ�NBäVT�WBJLVT�
kad jie nežaistų su šiuo buitiniu 
prietaisu.

WEEE Direktyvos ir senų 
gaminių išmetimo taisyklių 
atitiktis: 

Šis gaminys atitinka 
ES WEEE Direktyvą 
(2012/19/ES).  Šis gaminys 
paženklintas elektros 
ir elektroninės įrangos 
klasifikavimo (WEEE) 

ženklu.
Šis gaminys pagamintas iš aukštos 

kokybės medžiagų ir dalių, kurias 
galima perdirbti ir pakartotinai 
QBOBVEPUJ�� 1BTJCBJHVT� HBNJOJP�
tarnavimo laikui, neišmeskite jo kartu 
su įprastomis buitinėmis atliekomis. 
Atiduokite jį į surinkimo punktą, kad 
elektros ir elektronikos įranga būtų 
perdirbta. Surinkimo punktų adresus 
sužinosite vietos savivaldybėje.
RoHS direktyvos atitiktis:

Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES 
RoHS Direktyvą (2011/65/ES).  Jame 
nėra šioje Direktyvoje nurodytų 
kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

Informacija apie pakuotę
Šio gaminio pakavimo medžiagos 

pagamintos iš pakartotinai 
panaudojamų medžiagų, atsižvelgiant 
į mūsų nacionalinius aplinkosaugos 
reglamentus. Neišmeskite pakavimo 
medžiagų kartu su kitomis buitinėmis 
atliekomis arba kitomis šiukšlėmis. 
Išmeskite pakavimo medžiagas į tam 
skirtą vietos atliekų surinkimo punktą.
HC įspėjimas

Jeigu gaminyje įrengta 
aušinimo sistema, kurioje 
naudojama R600a: 

Šios dujos lengvai užsiliepsnoja. Todėl 
būkite atsargūs, kad eksploatavimo ir 
transportavimo metu nepažeistumėte 
aušinimo sistemos ir vamzdžių. 
1BäFJEJNP� BUWFKV� TBVHPLJUF� HBNJOƇ�
nuo galimų liepsnos šaltinių, nuo kurių 
gaminys galėtų užsidegti, ir vėdinkite 
patalpą, kurioje stovi šis prietaisas. 
Nepaisykite šio įspėjimo, 
jeigu gaminyje įrengta 
aušinimo sistema, kurioje 
naudojama R134a. 

Gaminyje naudojamų dujų rūšis 
nurodyta techninių gaminio duomenų 
etiketėje, kuri yra pritvirtinta vidinėje 
kairėje šaldytuvo pusėje.

Niekuomet nedeginkite šio buitinio 
prietaiso.
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Ką reikia daryti, norint 
sutaupyti energijos
t� /FMBJLZLJUF�ÝBMEZUVWP�EVSFMJƤ�

atidarytų ilgą laiką.
t� ń�ÝBMEZUVWů�OFEźLJUF�LBSÝP�NBJTUP�

arba gėrimų.
t� ń�ÝBMEZUVWů�OFEźLJUF�QFSOFMZH�

daug maisto produktų, kad nebūtų 
kliudoma viduje cirkuliuoti orui.

t� ÀBMEZUVWP�OFTUBUZLJUF�WJFUPKF�LVS�
šviečia tiesioginiai saulės spinduliai 
arba arti šilumą skleidžiančių 
prietaisų, pavyzdžiui, orkaičių, 
indaplovių arba radiatorių.

t� .BJTUP�QSPEVLUVT�MBJLZLJUF�
uždaruose induose.

t� (BNJOJVPTF�TV�ÝBMEZNP�LBNFSB��
išėmę šaldiklio lentyną arba 
stalčių, šaldiklio kameroje galite 
laikyti maksimalų produktų 
LJFLƇ��1BTLFMCUPTJPT�ÝBMEZUVWP�
energijos sąnaudos nustatytos 
išėmus šaldiklio kameros lentyną 
arba ištraukus stalčių ir sudėjus 
maksimalų leistiną produktų kiekį. 
Ant lentynos arba stalčiuje galima 
saugiai laikyti užšaldyti skirtus 
produktus, atsižvelgiant į jų formą ir 
dydį.

t� "UÝJMEBOU�ÝBMEZUVT�NBJTUP�QSPEVLUVT�
šaldytuvo skyriuje, bus ir taupoma 
energija, ir išsaugoma maisto 
kokybė.
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3  Įrengimas
B 1SBÝPN�BULSFJQUJ�EźNFTƇ�LBE�

gamintojas neprisiima atsakomybės, 
jei bus nepaisoma šiame 
eksploatavimo vadove pateiktos 
informacijos.

Į ką reikia atsižvelgti 
vežant šį šaldytuvą
1. 1SJFÝ�ÝBMEZUVWů�USBOTQPSUVPKBOU�KƇ�

reikia ištuštinti ir išvalyti.
2. 1SJFÝ�ÝBMEZUVWů�TVQBLVPKBOU�KBNF�

esančias lentynas, papildomas 
dalis, daržovių dėtuvę ir kt. būtina 
sutvirtinti lipnia juosta, kad šios dalys 
nesikratytų.

3. 1BLVPUźT�NFEäJBHBT�CƣUJOB�
sutvirtinti storomis juostomis ir 
tvirtomis virvėmis; būtina paisyti ant 
pakuotės pateiktų transportavimo 
instrukcijų.

Atminkite...
Visų medžiagų perdirbimas turi didelės 

įtakos tausojant gamtos ir mūsų 
šalies išteklius.

Jei pakavimo medžiagas norite atiduoti 
perdirbti, kreipkitės į aplinkosaugos 
institucijas arba vietos valdžios 
įstaigas, kur jums bus suteikta 
daugiau informacijos.

Prieš pradedant naudoti 
šaldytuvą
1SJFÝ�QSBEźEBNJ�OBVEPUJ�CVJUJOƇ�

prietaisą, patikrinkite, ar:
1. Šaldytuvo vidus yra sausas, 

o galinėje dalyje oras laisvai 
cirkuliuoja?

2. Galite sumontuoti 2 plastikinius 
pleištus, kaip parodyta paveikslėlyje. 
1MBUTNBTJOJBJ�QMFJÝUBJ�VäUJLSJOT�LBE�
šaldytuvas būtų pastatytas tinkamu 
atstumu nuo sienos, ir už jo galėtų 
MBJTWBJ�DJSLVMJVPUJ�PSBT��	1BUFJLUBT�
paveikslėlis tėra pavyzdys, kuris 
nebūtinai tiksliai atitinka jūsų įsigyta 
gaminį.)

3. Vidų valykite vadovaudamiesi 
nurodymais, pateiktais skyriuje 
„Techninė priežiūra ir valymas“.

4. 1SBEźKVT�WFJLUJ�LPNQSFTPSJVJ�
išgirsite nestiprius garsus. Ar 
kompresorius veikia, ar ne, šaldytuvo 
sistemoje hermetiškai uždarytas 
skystis ir dujos taip pat gali kelti 
silpnus garsus – tai visiškai normalu. 

5. 1SJFLJOJBJ�ÝBMEZUVWP�LSBÝUBJ�HBMJ�
įšilti. Tai normalu. Šios vietos turi 
būti šiltos tam, kad nesusidarytų 
kondensacija.
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Elektros prijungimas
1SJKVOLJUF� HBNJOƇ� QSJF� ƇäFNJOUP� MJ[EP�

su tinkamos kategorijos saugikliu.
Svarbu

t� Elektros prijungimą būtina 
atlikti atsižvelgiant į savo šalies 
reglamentus.

t� Atlikus elektros instaliaciją, 
maitinimo laido kištukas turi būti 
lengvai pasiekiamas.

t� Nurodytas įtampos stiprumas turi 
būti toks pat, kaip ir maitinimo tinklo 
įtampos stiprumas.

t� 1SJKKVOHJNVJ�OFHBMJNB�OBVEPUJ�
ilginimo laidų ir daugiaskylių kištukų.

B 1BäFJTUů�NBJUJOJNP�MBJEů�QSJWBMP�
pakeisti kvalifikuotas elektrikas.

B Negalima naudoti buitinio prietaiso, 
kol nebus pataisytas jo laidas! Kyla 
elektros smūgio pavojus!

Pakuotės išmetimas
1BLBWJNP� NFEäJBHPT� HBMJ� LFMUJ�

QBWPKƤ� WBJLBNT�� -BJLZLJUF� QBLBWJNP�
medžiagas vaikams nepasiekiamoje 
vietoje arna išmeskite jas, išrūšiuodami 
pagal atliekų rūšiavimo nurodymus. 
Neišmeskite pakavimo medžiagų 
kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Šaldytuvo pakavimo medžiagos 
yra pagamintos iš pakartotinai 
panaudojamų medžiagų.
Seno šaldytuvo išmetimas

Seną šaldytuvą išmeskite taip, kad 
nebūtų daroma žala aplinkai.
t� Kaip išmesti šį šaldytuvą, galite 

sužinoti iš savo įgaliotojo pardavimo 
atstovo arba savo savivaldybės 
atliekų surinkimo punkte.

1SJFÝ�JÝNFTEBNJ�ÝBMEZUVWů�OVQKBVLJUF�
elektros kištuką ir, jei durys turi kokių 
nors užraktų, sugadinkite juos, kad 
nekiltų pavojų vaikams.

Pastatymas ir instaliacija
A Jei patalpos, kurioje bus įrengiamas 

šaldytuvas, įėjimas nėra pakankamai 
platus, kad pro jį būtų galima įnešti 
šaldytuvą, iškvieskite įgaliotus 
aptarnavimo darbuotojus, kad jie 
nuimtų šaldytuvo dureles ir jį pro 
įėjimą įneštų šonu. 

1. Šaldytuvą įrenkite tokioje vietoje, kur 
jį būtų lengva eksploatuoti.

2. Šaldytuvą statykite atokiai nuo 
šilumos šaltinių, drėgnų vietų ir 
tiesioginių saulės spindulių.

3. Tam, kad šaldytuvas efektyviai 
veiktų, aplink jį turi būti tinkama 
oro ventiliacija. Jei šaldytuvą reikia 
statyti sienos nišoje, nuo šaldytuvo 
iki lubų ir iki sienų turi būti mažiausiai 
5 cm tarpas. Jei ant grindų patiestas 
kilimas, šį gaminį virš grindų būtina 
pakelti 2,5 cm. 

4. Tam, kad nekiltų vibracija, šaldytuvą 
statykite ant lygaus grindų 
paviršiaus.
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4  Paruošimas

t� Šaldytuvą reikia įrengti mažiausiai 
30 cm atstumu nuo šilumos šaltinių, 
pavyzdžiui, viryklės viršaus, orkaičių, 
centrinio šildymo radiatorių bei 
viryklių, ir mažiausiai 5 cm atstumu 
nuo elektrinių orkaičių; nestatykite jo 
tiesioginiuose saulės spinduliuose.

t� 1BUBMQPT�LVS�ƇSFOHJBNBT�ÝBMEZUVWBT�
aplinkos temperatūra turi būti ne 
žemesnė negu 10°C. Šaldytuvo 
nerekomenduojama eksploatuoti 
esant žemesnei temperatūrai, 
nes jo veikimo efektyvumas taps 
prastesnis.

t� Rūpinkitės šaldytuvo vidaus švara.
t� Jei du šaldytuvai įrengiami vienas 

šalia kito, tarp jų turi būti mažiausiai 
2 cm atstumas.

t� Šaldytuvą pradėję eksploatuoti 
pirmą kartą, pirmąsias šešias 
valandas prašom paisyti tokių 
instrukcijų:

t� Nedarinėkite dažnai durelių.
t� Šiuo periodu šaldytuve turi nebūti 

maisto produktų.
t� Neišjunkite šaldytuvo iš maitinimo 

tinklo. Jei nutrūktų elektros tiekimas, 
žr. skyriuje „Kokių veiksmų imtis prieš 
iškviečiant įgaliotus aptarnavimo 
specialistus“ pateiktus įspėjimus.

t� Originalias pakuotės medžiagas ir 
pustpalstį derėtų saugoti ateičiai, 
jei šaldytuvą prireiktų transportuoti 
arba perkelti.

t� Kai kuriuose modeliuose 
instrumentų skydelis automatiškai 
išsijungs po 5 minučių po to, kai 
uždarysite dureles. Vėl skydelis 
įsijungs atidarius dureles arba 
paspaudus bet kurį mygtuką.

t� Dėl temperatūros pokyčių atidarant / 
uždarant veikiančio gaminio dureles, 
ant durelių / korpuso lentynų  ir stiklo 
indelių gali susidaryti kondensatas, ir 
tai yra normalu.
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Montavimas (po stalviršiu)

t�7JEJOJT�TUBMWJSÝJP�BVLÝUJT�UVSźUƤ�CƣUJ�
820 mm.

(!) Jeigu šis buitinis prietaisas 
montuojamas po stalviršiu, virykles 
arba kitus šilumos šaltinius reikia 
statyti virš stalviršio.
t� 4JFOJOJT� FMFLUSPT� MJ[EBT� UVSJ� CƣUJ�

šalia buitinio prietaiso, jo kairėje ar 
dešinėje pusėje.

t�/VJNLJUF�WJSÝVUJOƇ�CVJUJOJP�QSJFUBJTP�
dangtį. Reikia išsukti 4 varžtus (2 gale 
ir 2 po priekiniu kraštu). 
1 pav.
t� /VQKBVLJUF� QBWFJLTMźMZKF� QBSPEZUů�

dalį, tuomet nuimkite ją replėmis.
t� 1BTUBUZLJUF� CVJUJOƇ� QSJFUBJTů� QP�

stalviršiu ir reguliuokite priekinės 
kojeles, kol prietaiso viršus sieks 
stalviršį.

Norint pastatyti šį prietaisą po 
stalviršiu, tart sienos ir žymės, 
esančios viršutinėje plastmasinėje 
prijungimo dalyje, turi būti mažiausiai 
595 mm.  
Pav. 2-3
t� ńUBJTZLJUF� CVJUJOƇ� QSJFUBJTů� QP�

stalviršiu ir prisukite jį 2 varžtais, 
išsuktais iš viršutinio dangčio. 
(Stalviršis turi būti padarytas iš 
plastmasės arba medienos!) 
4 pav.

Kojelių reguliavimas
Jei šaldytuvas stovi nelygiai;
jį galite išlyginti sukdami priekines 

kojeles, kaip pavaizduota toliau 
esančiame paveikslėlyje. Kampas, 
kurioje yra kojelė, nuleidžiamas kojelę 
sukant juodos rodyklės kryptimi ir 
pakeliamas kojelę sukant priešinga 
kryptimi. Šį darbą atlikti bus lengviau, 
jei ką nors pasikviesite į pagalbą, kad 
šiek tiek kilstelėtų šaldytuvą.

Apšvietimo lemputės 
pakeitimas 

Jei reikia pakeisti šaldytuvo 
apšvietimo lemputę, susisiekite 
su artimiausia įgaliotąja techninio 
aptarnavimo tarnyba.

Šajā ierīcē izmantotā lampa nav 
piemērota istabu apgaismojumam. 
Šīs lampas mērķis ir padarīt pārtikas 
produktu ievietošanu ledusskapī/
saldētavā drošu un ērtu.

Šajā ierīcē izmantotajām lampām ir 
jāspēj funkcionēt ekstrēmos fiziskos 
apstākļos, piemēram, temperatūrā, 
kas nepārsniedz -20 °C.
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Durų perstatymas
Veiksmus atlikite paeiliui pagal numerį 
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Durų perstatymas
Veiksmus atlikite paeiliui pagal numerį 

1

60°

9

14

60°

16

10

2
3

4

8
7

7

12
12

11
11

6

6

15

13

5
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Durų perstatymas
Veiksmus atlikite paeiliui pagal numerį 

a

H

G

D

E

I
F

BC A
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5  Šaldytuvo eksploatavimas

Veikimo temperatūrą reguliuoja 
temperatūros valdiklis.

1 = mažiausio šaldymo nuostata 
(šilčiausios temperatūros 
nuostata)
5 = didžiausio šaldymo nuostata 
(šalčiausios temperatūros 
nuostata)

(arba)

Min. = mažiausia aušinimo 
nuostata 
(šilčiausios temperatūros 
nuostata)
Max. = aukščiausia aušinimo 
nuostata 
(šalčiausios temperatūros 
nuostata) 

Vidutinė temperatūra šaldytuvo 
viduje turėtų būti maždaug +5 °C.

Nuostatą pasirinkite pagal 
pageidaujamą temperatūrą.
1SJFUBJTP� WFJLJNů� JÝKVOHTJUF�

termostato rankenėlę nustatę į padėtį 
„0“.

Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

Įsidėmėkite, kad šaldymo srityje bus 
skirtingos temperatūros.

Šalčiausia sritis yra iš karto virš 
daržovių skyriaus.

Vidaus temperatūra taip pat 
priklauso nuo aplinkos temperatūros, 
durelių atidarinėjimo dažnio ir viduje 
laikomo maisto kiekio.    

Dažnai atidarinėjant dureles vidaus 
temperatūra kyla.

Dėl šios priežasties rekomenduojama 
uždaryti dureles kaip įmanoma 
greičiau po naudojimo.

Užšaldymas

Maisto užšaldymas

Šaldymo skyrius pažymėtas šiuo 
simboliu .
1SJFUBJTů� HBMJUF� OBVEPUJ� ÝWJFäJP�

maisto užšaldymui ir atšaldyto maisto 
saugojimui.

Vadovaukitės ant maisto įpakavimų 
esančiais nurodymais.

t�%źNFTJP
Neužšaldykite putojančių gėrimų, 

nes skysčiui užšalus butelis gali 
sprogti.
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Atsargiai elkitės su užšaldytais 
produktais, pavyzdžiui, spalvotais ledo 
gabalėliais.

Nevirykite buitinio prietaiso 
HBMJOHVNP� OVTUBUZUP� ��� WBM�� ÇS��
kategorijos plokštelę.  

Siekiant išlaikyti maisto kokybę, 
užšaldyti reikia kaip įmanoma greičiau.

Taip neviršysite užšaldymo 
galingumo ir šaldiklio temperatūra 
nepakils.

t�%źNFTJP
Giliai užšaldytą maistą visuomet 

laikykite atskirai nuo naujai įdėto 
maisto.

Kai giliai užšaldytas maistas vėsta, 
kompresorius veikia tol, kol maistas 
visiškai neužšąla. Tai gali laikinai 
padidinti šaldytuvo skyriaus vėsinimą.

Nereikia nerimauti, jei ką tik uždarę 
šaldiklio duris, negalite jų lengvai 
atidaryti. Tai nutinka dėl spaudimo 
skirtumo, kuris susivienodina, ir po 
kelių minučių duris galima lengvai 
atidaryti.

Vos uždarę duris, išgirsite 
sandarinimo garsą. Tai visiškai 
normalu

Ledo kubelių gaminimas

1SJQJMLJUF�Ƈ�MFEP�QBEźLMů�����WBOEFOT�
ir įdėkite jį į šaldiklį.

Kai tik vanduo užšąla, išimkite ledo 
kubelius.
-FEP� LVCFMJBNT� JÝJNUJ� OJFLBEB�

nenaudokite aštrių daiktų, pavyzdžiui, 
peilių arba šakučių. Rizikuojate 
susižeisti!

Vietoj to leiskite ledo kubeliams 
truputį atitirpti arba trumpam padėklo 
dugną panardinkite į karštą vandenį.

Šaldytų maisto produktų 
laikymas

Užšaldyto maisto skyrius pažymėtas 
simboliu .

Užšaldyto maisto skyriuje galima 
laikyti iš anksto užšaldytą maistą. 
Visada reikia paisyti ant maisto 
produktų įpakavimų nurodytų maisto 
laikymo rekomendacijų.

Buitinio prietaiso 
atitirpdymas

Jei prietaise susikaups pernelyg daug 
ledo, jis gali pradėti prasčiau šaldyti.

Todėl rekomenduojama mažiausiai 
du kartus per metus arba ledo 
sankaupoms viršijus 7 mm prietaisą 
atšildyti.
1SJFUBJTů�BUÝJMEZLJUF�UJL�UBEB�LBJ�KBNF�

yra mažai maisto produktų arba jų 
visiškai nėra.

Išimkite giliai užšaldytus maisto 
produktus. Giliai užšaldytus produktus 
suvyniokite į kelis popieriaus 
sluoksnius arba antklodę ir juos 
laikykite vėsioje vietoje.
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Ištraukite prietaiso laido kištuką arba 
išjunkite arba išimkite saugiklius, kad 
pradėtumėte atšildymo procesą.

Iš prietaiso išimkite priedus (lentynas, 
stalčių ir kt.); naudokite tinkamą indą 
vandeniui surinkti.

Jei reikia, atitirpusį vandenį šaldymo 
skyriuje  ir užšaldyto maisto 
skyriuje  surinkite kempine arba 
minkštu audeklu. 

Atšildymo metu duris palikite 
atidarytas.

Atšildymas vyks greičiau, jei į 
prietaisą įdėsite kelis indus su šiltu 
vandeniu.
-FEVJ�QBÝBMJOUJ�OJFLBEB�OFOBVEPLJUF�

elektros prietaisų, atšildymo purškalų, 
smailių arba aštrių daiktų, pavyzdžiui, 
peilių ar šakučių.

1SJFUBJTVJ�WJTJÝLBJ�BUÝJMVT�JÝWBMZLJUF�KP�
vidų 

1SJFUBJTů� WźM� QSJKVOLJUF� QSJF� FMFLUSPT�
tinklo. Užšaldytus maisto produktus 
sudėkite į stalčius ir juos sukiškite į 
šaldiklį.
Aušinimas

Maisto saugojimas
Šaldytuvo skyrius skirtas trumpam 

šviežio maisto ir gėrimų saugojimui.
1JFOP� QSPEVLUVT� MBJLZLJUF� BUTLJSBNF�

šaldytuvo skyriuje.
Butelius galite laikyti butelių laikiklyje 

arba durelėse esančioje butelių 
lentynoje.
ÇBMJů� NźTů� HFSJBVTJB� MBJLZUJ�

polietileniniame maišelyje, pačioje 
žemiausioje šaldytuvo lentynoje.  

1SJFÝ� EźEBNJ� NBJTUP� QSPEVLUVT� JS�
gėrimus į šaldytuvą, ataušinkite juos 
iki kambario temperatūros.

t�%źNFTJP
Koncentruotą alkoholį laikykite tik 

stipriai uždengtame, stovinčiame 
inde.
t�%źNFTJP
1SJFUBJTF� OFMBJLZLJUF� TQSPHTUBOųJƤ�

medžiagų arba taros su degiasiomis 
sprogstančiomis dujomis (kremo 
skardinėse, purškalų skardinių ir taip 
toliau).

Kyla sprogimo pavojus.

Buitinio prietaiso 
atitirpdymas

Šaldytuvo skyrius atšyla 
automatiškai. Atšilęs vanduo per 
drenažo vamzdelį teka į buitinio 
prietaiso gale esantį surinkimo 
rezervuarą.

Atšildymo metu dėl garintuvo ant 
šaldytuvo galinės dalies gali susidaryti 
vandens lašelių.

Jei nuteka ne visi lašeliai, pasibaigus 
atitirpdymui jie gali vėl užšalti. Juos 
nuvalykite šiltu vandeniu sudrėkintu 
minkštu audiniu. Nenaudokite kietų 
arba aštrių daiktų.

Kartkartėmis patikrinkite nutekančio 
vandens srautą. Kartais jis gali 
nenutekėti. Užsikimšimą išvalykite 
naudodami vamzdžių valymo arba 
panašią priemonę.
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6  Techninė priežiūra ir valymas
A Valymui niekada nenaudokite 

benzino, benzolo arba panašių 
medžiagų.

B�1SJFÝ�WBMZNů�SFLPNFOEVPKBNB�
išjungti buitinį prietaisą iš maitinimo 
tinklo.

C Valymui niekada nenaudokite aštrių 
abrazyvinių įrankių, muilo, buitinio 
valiklio, skalbimo priemonių ar vaško 
poliravimui.

C Ne „Be šerkšno“ tipo gaminiuose 
šaldytuvui vėstant, ant vidinės 
galinės šaldytuvo skyriaus sienelės 
gali susidaryti vandens lašų ir 
šerkšnas. Nevalykite jo, niekuomet 
netepkite aliejumi ar panašiomis 
medžiagomis.

C Tik šiek tiek drėgnu mikropluošto 
audiniu valykite gaminio išorinę. 
Kempinėmis ar kitokiais valymo 
audiniais galite subraižyti paviršių.

C Buitinio prietaiso skyrių nuvalykite 
drungnu vandeniu, o po to sausai 
iššluostykite.

C Šaldytuvo vidui valyti naudokite 
drėgną nuspaustą skudurėlį, 
sudrėkintą tirpale, pagamintame 
ištirpinus vieną arbatinį šaukštelį 
sodos (bikarbonato) vienoje pintoje 
(0,57 litro) vandens; po to sausai 
iššluostykite.

B�ÇJƣSźLJUF�LBE�Ƈ�MFNQVUźT�LPSQVTů�JS�
kitus elektros elementus nepatektų 
vandens.

B Jeigu ketinate ilgam nenaudoti 
buitinio prietaiso, išjunkite jį ir 
išimkite visą maistą, išvalykite jį ir 
palikite dureles pravertas.

C Reguliariai patikrinkite, ar durelių 
tarpikliai yra švarūs ir ant jų nėra 
maisto dalelių.

C Norėdami ištraukti durelių lentynas, 
išimkite visus daiktus ir po to 
paprasčiausiai patraukite durelių 
lentyną į viršų nuo pagrindo.

C Valydami išorinius prietaiso paviršius 
bei chromu padengtas dalis, niekada 
nenaudokite valymo medžiagų ar 
vandens su chloru. Chloras sukelia 
tokių metalinių paviršių koroziją.

CNenaudokite aštrių, braižančių 
įrankių, muilo, buitinių valiklių, 
ploviklių, žibalo, degalų alyvos, 
lako ir pan., kad nesideformuotų 
ir nenusiluptų dažų sluoksnis nuo 
plastikinių dalių. Nuvalykite su 
drungnu vandeniu ir minkšta šluoste 
ir sausai nušluostykite.

Plastikinių paviršių 
apsauga 
C Į šaldytuvą nedėkite skysto 

aliejaus ar aliejuje virto maisto 
neuždarytuose induose, nes 
tokie produktai pažeis šaldytuvo 
plastikinius paviršius. Jei aliejus 
išsilieja ant plastikinių paviršių 
arba juos sutepa, užterštą vietą iš 
karto nuvalykite ir nuplaukite šiltu 
vandeniu.
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7  Rekomenduojami problemų sprendimo būdai
1SJFÝ�LSFJQEBNJFTJ�Ƈ�BQUBSOBWJNP�
tarnybą, prašom peržiūrėti šį sąrašą. 
Taip sutaupysite laiko ir pinigų. Šiame 
sąraše pateikiamos dažniausiai 
pasitaikančios problemos, kurios 
nėra susijusios su pagaminimo arba 
naudojamų medžiagų broku. Kai kurių 
čia aprašytų funkcijų jūsų įsigytame 
gaminyje gali nebūti.

Šaldytuvas neveikia.
t�Ar tinkamai įkištas šaldytuvo laido 
kištukas? Įkiškite kištuką į sieninį lizdą.
t�Ar neperdegė lizdo, į kurį yra įjungtas 
šaldytuvas, saugiklis arba maitinimo tinklo 
TBVHJLMJT �1BUJLSJOLJUF�TBVHJLMƇ�
Kondensacija ant šaldytuvo 
TLZSJBVT�ÝPOJOJƤ�TJFOƤ��	.6-5*�
;0/&�$00-�$0/530-�JS��'-&9*�
ZONE)
t�-BCBJ�äFNB�BQMJOLPT�UFNQFSBUƣSB��%BäOBJ�
atidaromos ir uždaromos durelės. Didelis 
aplinkos drėgnumas. Neuždarytuose 
induose laikomi skysti maisto produktai. 
Durelės buvo paliktos atidarytos.
t�Nustatykite žemesnę termostato 
temperatūrą. 
t�Trumpiau laikykite dureles atviras arba 
jas rečiau darinėkite.
t�Tinkamomis medžiagomis uždenkite 
atviruose induose laikomus maisto 
produktus.
t�Susidariusius lašelius nuvalykite sausu 
skudurėliu ir patikrinkite, ar jie vėl susidaro.

Neveikia kompresorius.
t�Įvykus staigiam energijos tiekimo 
pertrūkiui, iššoks kompresoriaus terminis 
saugiklis, arba, jei šaldytuvo slėgis 
aušinamojoje sistemoje nesubalansuotas, 
įsijungia išjungiklis.
t�Šaldytuvas pradės veikti maždaug 
po 6 minučių. Jei praėjus šiam periodui 
šaldytuvas neįsijungia, kreipkitės į 
aptarnavimo tarnybą.
t�Vyksta aldytuvo atsildymo ciklas. Tai 
normalus visikai automatinio atsildymo 
aldytuvo veikimas. Atsildymo ciklas vyksta 
periodikai.
t�Šaldytuvo laido kištukas neįkištas į lizdą. 
1BUJLSJOLJUF� BS� LJÝUVLBT� HFSBJ� ƇLJÝUBT� Ƈ�
sieninį lizdą.
t�Ar nustatyta teisinga temperatūra? Įvyko 
energijos tiekimo pertrūkis. Kreipkitės į 
elektros tiekimo įmonę.
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Šaldytuvas dažnai įsijungia arba 
ilgą laiką veikia.
t�Gali būti, kad jūsų naujasis šaldytuvas 
platesnis už ankstesnįjį. Tai visiškai 
normalu Dideli šaldytuvai veikia ilgesnį 
laiką.
t�Gali būti, kad patalpoje yra aukšta 
temperatūra. Tai visiškai normalu.
t�Gali būti, kad šaldytuvas neseniai 
prijungtas arba į jį neseniai sudėta maisto 
produktų. Visiškas šaldytuvo atvėsimas 
gali trukti pora valandų ilgiau.
t�Gali būti, kad į šaldytuvą neseniai įdėta 
daug karštų maisto produktų. Įdėjus 
karštų maisto produktų, šaldytuvas veikia 
ilgiau, t.y. tol, kol produktai atvėsinami iki 
saugaus laikymo temperatūros.
t�Gali būti, kad buvo dažnai atidarinėjamos 
durelės arba jos buvo ilgą laiką paliktos 
atidarytos. Į šaldytuvą pateko šilto oro, 
todėl šaldytuvas ilgiau veikia. Rečiau 
atidarinėkite dureles.
t�Gali būti, kad šaldiklio arba šaldytuvo 
skyriaus durelės buvo paliktos atidarytos. 
1BUJLSJOLJUF�BS�HFSBJ�VäEBSźUF�EVSFMFT�
t�Šaldytuve nustatyta labai žema 
temperatūra. Nustatykite aukštesnę 
šaldytuvo temperatūrą ir palaukite, kol ši 
temperatūra bus pasiekta.
t�Gali būti, kad užsiteršė, susidėvėjo, buvo 
pažeistas arba blogai priglunda šaldytuvo 
arba šaldiklio durelių tarpiklis. Tarpiklį 
nuvalykite arba pakeiskite. Dėl pažeisto 
tarpiklio šaldytuvas ilgiau veikia, kad būtų 
palaikoma esama temperatūra.
Šaldiklio temperatūra labai 
žema, tačiau šaldytuvo skyriaus 
temperatūra normali.
t�Šaldiklyje nustatyta labai žema 
temperatūra. Nustatykite aukštesnę 
šaldiklio temperatūrą ir patikrinkite.

Šaldytuvo temperatūra labai 
žema, tačiau šaldiklio skyriaus 
temperatūra normali.
t�Šaldytuve nustatyta labai žema 
temperatūra. Nustatykite aukštesnę 
šaldytuvo temperatūrą ir patikrinkite.

Šaldytuvo skyriaus stalčiuose 
laikomi maisto produktai sušąla.
t�Šaldytuve nustatyta labai žema 
temperatūra. Nustatykite aukštesnę 
šaldytuvo temperatūrą ir patikrinkite.
Temperatūra šaldytuve arba 
šaldiklyje labai aukšta.

t�Šaldytuve nustatyta labai aukšta 
temperatūra. Šaldytuvo temperatūros 
nuostata daro poveikį šaldiklio 
temperatūrai. Nustatykite tokią šaldytuvo 
arba šaldiklio temperatūrą, kad ji būtų 
reikiamo lygio.
t�Gali būti, kad durelės paliktos atidarytos. 
Dureles gerai uždarykite.
t�Gali būti, kad į šaldytuvą neseniai įdėta 
EBVH� LBSÝUƤ� NBJTUP� QSPEVLUƤ�� 1BMBVLJUF�
kol šaldytuve arba šaldiklyje bus pasiekta 
norima temperatūra.
t�Gali būti, kad šaldytuvas neseniai buvo 
prijungtas.  Šaldytuvas yra didelis, todėl jis 
visiškai atvėsta praėjus tam tikram laikui.

Iš šaldytuvo sklinda garsai, 
primenantys mechaninio laikrodžio 
sekundžių tiksėjimą.
t�Šį garsą skleidžia šaldytuvo solenoidinis 
vožtuvas. Solenoidinio vožtuvo funkcija - 
užtikrinti, kad šaldytuvo skyriuje cirkuliuotų 
aušinimo skystis; šis vožtuvas leidžia 
nustatyti aušinimą arba šaldymą bei vykdyti 
aušinimo funkcijas.  Tai visiškai normalu ir 
nėra gedimas.
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Šaldytuvui pradėjus veikti, jis veikia 
triukšmingai.
t�Šio šaldytumo darbo našumo savybės 
gali kisti, priklausomai nuo aplinkos 
temperatūros pokyčių. Tai normalu ir nėra 
gedimas.
Vibracija arba triukmas.
t�Nelygios arba silpnos grindys. Šaldytuvas 
lėtai judinamas linguoja. Grindys turi būti 
lygios, pakankamai tvirtos, kad išlaikytų 
šaldytuvą.
t�Triukšmą gali kelti ant šaldytuvo sudėti 
daiktai. Tokius daiktus reikėtų nuimti nuo 
šaldytuvo viršaus.
Garsai, panašūs į skysčio ištekėjimą 
arba purškimą.
t�Šaldytuvas veikia jo viduje cirkuliuojant 
skysčio ir dujų srautams. Tai normalu ir nėra 
gedimas.

Girdimas garsas, kyg vėjas pūstų.
t�Norint, kad šaldytuvas veiksmingai 
šaldytų, jame naudojami oro srauto 
aktyvikliai (ventiliatoriai). Tai normalu ir nėra 
gedimas.
Kondensacija ant vidinių šaldytuvo 
sienų.
t�Apledėjimas ir kondensacija didėja esant 
karštam ir drėgnam orui. Tai normalu ir nėra 
gedimas. 
t�"UJEBSZUPT�EVSFMźT��1BUJLSJOLJUF�BS�WJTJÝLBJ�
uždarėte šaldytuvo duris.
t�Gali būti, kad durelės buvo dažnai 
darinėjamos arba jos ilgą laiką buvo paliktos 
atidarytos. Rečiau atidarinėkite dureles.
Ant šaldytuvo išorės arba tarp 
durelių susidaro drėgmės.
t�Gali būti, kad oras labai drėgnas. Esant 
drėgnam orui tai visiškai normalu. 
Sumažėjus drėgnumui, kondensacija 
nesusidarys.

Šaldytuve sklinda prastas kvapas.
t�Reikia išvalyti šaldytuvo vidų. Šaldytuvo 
vidų išvalykite naudodami kempinę, šiltą 
arba prisotintą angliarūgštės vandenį.
t�Gali būti, kad kvapą išskiria kai kurie indai 
arba pakuotės medžiagos. Naudokite 
kitą indą arba kitokios rūšies pakavimo 
medžiagą.
Durelės neužsidaro.
t�Gali būti, kad durims neleidžia užsidaryti 
NBJTUP�QSPEVLUƤ�QBLVPUźT��1BLVPUFT�LVSJPT�
trukdo durelėms užsidaryti, padėkite į kitą 
vietą.
t�Gali būti, kad šaldytuvas nelygiai stovi 
ant grindų, todėl nesmarkiai jį stumtelėjus, 
jis gali judėti. Sureguliuokite aukščio 
reguliavimo varžtus.
t�Nelygios arba netvirtos grindys. Grindys 
turi būti lygios ir pakankamai tvirtos, kad 
išlaikytų šaldytuvą.
Užstringa stalčiai.
t�Gali būti, kad maisto produktai liečia 
TUBMųJBVT� TUPHů�� 1FSUWBSLZLJUF� TUBMųJVKF�
esančius maisto produktus.
+FJ�(BNJOJP�1BWJSÝJVT�:SB�,BSÝUBT�
t�Gaminiui veikiant sritis tarp dviejų durelių, 
šonai ir galinės grotelės gali įkaisti. Tai 
normalu ir nereikalauja atlikti techninės 
priežiūros!


