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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 prosimy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi chłodziarki przed jej użyciem 

i zachować ją do późniejszego wglądu. Przy przekazaniu tej chłodziarki komuś innemu, 

prosimy także przekazać tę instrukcję. 

 

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże korzystać z tej chłodziarki sprawnie i 

bezpiecznie. 

    Proszę przeczytać tę instrukcję przed zainstalowaniem i uruchomieniem chłodziarki. 

    Prosimy na pewno przeczytać wskazówki na temat bezpieczeństwa. 

    Prosimy przechowywać tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, bo może się 

przydać później.  

    Prosimy przeczytać również inne dokumenty dostarczone wraz z chłodziarką. 

Zwracamy uwagę, że instrukcja ta odnosi się także do kilku innych modeli. Różnice 

pomiędzy modelami zostaną wskazane w instrukcji.  

Objaśnienie symboli 

W niniejszej instrukcji obsługi używa się następujących symboli: 

Wa ne informacje i przydatne wskaz wki.

Ostrze enie przed zagro eniem ycia i mienia. 

 Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym.
 

UWAGA! 
 

Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku 
(łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek chłodniczy R600a, chłodziarko-
zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad: 
 Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-
zamrażarki. 

 W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń 
mechanicznych niż zalecane przez producenta. 

 Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego. 
 Wewnątrz komory przechowywania żywności nie należy używać żadnych innych 

urządzeń elektrycznych niż ewentualnie zalecanych przez producenta. 
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Oto chłodziarka 
 

1 

Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać 
Waszemu modelowi chłodziarki. Jeśli pewnych części nie ma w .Waszej chłodziarce, 
to znaczy, że odnoszą się do innych modeli. 
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1. Panel wskaźników 
2. Oświetlenie wewnętrzne 
3. Wentylator komory chłodzenia 
4. Nastawialne półki komory 

chłodziarki 
5. Podpěra na láhve vína 
6. 00 Zone 
7. Szyba pokrywy 
8. Pojemniki na świeże warzywa 
9. Tacka na lód 

10. Komora szybkiego zamrażania 
11. Komory do przechowywania żywności 

mrożonej 
12. Nastawiane nóżki przednie 
13. Półka na słoiki 
14. Zbiornik dozownik wody 
15. Półka na butelki 
16. Wentylator komory zamrażania 
 



 
Ważne ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa 2 

Prosimy przeczytać następujące ostrzeżenia. 

Niestosowanie się do tej informacji może 
spowodować obrażenia lub szkody 
materialne. 
W takim przypadku tracą ważność wszelkie 
gwarancje i zapewnienia niezawodności. 

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

 

Zamierzone przeznaczenie 

 Chłodziarka jest przeznaczona do używania 

we wnętrzach i obszarach zamkniętych, 

takich jak domy; 

  w zamkniętych pomieszczeniach 

roboczych, takich jak sklepy i biura; 

  w zamkniętych pomieszczeniach 

mieszkalnych, takich jak domy w 

gospodarstwach wiejskich, hotele i 

pensjonaty. 

  Nie należy używać jej na dworze. 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

  Gdy zechcecie pozbyć się tego 

urządzenia/zezłomować je, zalecamy 

skonsultowanie się z autoryzowanym 

serwisem, aby uzyskać potrzebne 

informacje i poznać kompetentne podmioty. 

  W sprawach wszelkich pytań i problemów 

związanych z tą chłodziarką konsultujcie 

się z Waszym autoryzowanym serwisem. 

Bez powiadomienia autoryzowanego 

serwisu nie interweniujcie sami i nie 

pozwalajcie interweniować innym w 

funkcjonowanie chłodziarki. 

  Dotyczy modeli z zamrażalnikiem: Nie 

jedzcie lodów ani kostek lodu bezpośrednio 

po wyjęciu ich z zamrażalnika! (Może to 

spowodować odmrożenia w ustach). 

  Dotyczy modeli z zamrażalnikiem: Nie 

wkładajcie do zamrażalnika napojów w 

butelkach ani w puszkach. Mogą 

wybuchnąć. 

 

  Nie dotykajcie palcami mrożonej 

żywności, bo może do nich przylgnąć. 
 

  Przed czyszczeniem lub rozmrażaniem 

chłodziarki wyjmujcie jej wtyczkę z 

gniazdka. 

  Do czyszczenia i rozmrażania 

chłodziarki 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. 

  Nie wolno używać żadnych części 

chłodziarki, takich jak drzwiczki, jako 

podpory ani stopnia. 

  Wewnątrz chłodziarki nie wolno używać 

urządzeń elektrycznych. 

  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, 

powoduje podrażnienia skóry lub 

obrażenia oczu. 

  Nie przykrywajcie żadnym materiałem 

ani nie blokujcie otworów 

wentylacyjnych w chłodziarce. 

  Urządzenia elektryczne mogą 

naprawiać tylko osoby z uprawnieniami. 

Naprawy wykonywane przez osoby 

niekompetentne stwarzają zagrożenie 

dla użytkowników. 

 W razie jakiejkolwiek awarii, a także w 
trakcie prac konserwacyjnych lub 
napraw, odłączcie chłodziarkę od 
zasilania z sieci, wyłączając odnośny 
bezpiecznik albo wyjmując wtyczkę z 
gniazdka. 
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  Wyjmując przewód zasilający z 

gniazdka, należy ciągnąć za wtyczkę, 
nie za przewód. 

 Napoje o wyższej zawartości alkoholu 
wkładajcie do chłodziarki w dokładnie 
zamkniętych naczyniach i w pozycji 
pionowej. 

  Nie wolno przechowywać w chłodziarce 
puszek do rozpylania substancji 
łatwopalnych lub wybuchowych. 

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

  Wyrób ten nie jest przeznaczony do 
użytku osób o ograniczonej sprawności 
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej oraz 
osoby bez odpowiedniego 
doświadczenia i umiejętności (w tym 
dzieci), o ile nie zapewni się im nadzoru 
lub instrukcji jego użytkowania ze strony 
osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo. 

  Nie uruchamiajcie chłodziarki, jeśli jest 
uszkodzona. W razie jakichkolwiek 
obaw skontaktujcie się z pracownikiem 
serwisu. 

  Bezpieczeństwo elektryczne tej 
chłodziarki gwarantuje się tylko 
wówczas, jeśli system uziemienia 
Waszej instalacji domowej spełnia 
wymogi norm. 

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

  W razie uszkodzenia przewodu 
zasilającego skontaktujcie się z 
autoryzowanym punktem serwisowym 
aby uniknąć zagrożenia. 

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

  Chłodziarka ta przeznaczona jest 
wyłącznie do przechowywania 
żywności. Nie wolno jej używać w 
żadnym innym celu. 

  Tabliczka z danymi technicznymi 
umieszczona jest na lewej ściance 
wewnątrz chłodziarki. 

  Chłodziarki nie wolno przyłączać do 
systemów oszczędzających energię 
elektryczną, może to ją uszkodzić. 

  Jeśli na chłodziarce pali się niebieskie 
światło, nie należy patrzeć na nie przez 
przyrządy optyczne. 

  Jeśli chłodziarka obsługiwana jest 
ręcznie, po awarii zasilania należy 
odczekać przynajmniej 5 minut przed 
jej ponownym załączeniem. 

  Przy przekazaniu chłodziarki nowemu 
posiadaczowi wraz z nią należy 
przekazać niniejszą instrukcję. 

  Przy transporcie chłodziarki należy 
unikać uszkodzenia jej przewodu 
zasilającego. Zagięcie przewodu może 
spowodować pożar. Na przewodzie 
zasilającym nie wolno ustawiać 
żadnych ciężkich przedmiotów. 

  Nie wolno wkładać wtyczki do gniazdka 
mokrymi dłońmi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nie wolno wkładać wtyczki chłodziarki 
do obluzowanego gniazdka. 

  Ze względów bezpieczeństwa nie 
wolno pryskać wodą bezpośrednio na 
żadne wewnętrzne i zewnętrzne części 
chłodziarki. 
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  Nie wolno rozpylać substancji 
zawierających łatwopalny gaz, np. 
propan, w pobliżu chłodziarki, ponieważ 
grozi to pożarem i wybuchem. 

 

  Nie wolno stawiać na chłodziarce 
pojemników napełnionych wodą, 
ponieważ może to spowodować 
porażenie prądem elektrycznym lub 
pożar. 

 

  Nie przeciążajcie chłodziarki nadmierną 
zawartością. W przeładowanej 
chłodziarce po otwarciu drzwiczek 
żywność może spadać z półek, 
powodując urazy użytkowników i 
uszkodzenia chłodziarki. 

 

  Nie wolno stawiać żadnych przedmiotów 
na chłodziarce, ponieważ mogą spaść 
przy otwieraniu lub zamykaniu 
drzwiczek. 

 

  Ponieważ szczepionki, lekarstwa 
wrażliwe na ciepło, materiały naukowe, 
itp. wymagają ściśle regulowanej 
temperatury, nie należy ich 
przechowywać w chłodziarce. 

 

 Jeśli chłodziarka nie będzie używana 
przez dłuższy czas, należy wyjąc jej 
wtyczkę z gniazdka. Ewentualny 
problem z przewodem zasilającym 
może spowodować pożar. 

 

  Czubki wtyczki należy regularnie czyścić 
suchą ściereczką, w przeciwnym razie 
mogą spowodować pożar. 

 

  Jeśli nastawiane nóżki nie są 
bezpiecznie ustawione na podłodze, 
chłodziarka może się przemieszczać. 
Właściwe zabezpieczenie nastawianych 
nóżek na podłodze może temu 
zapobiec. 

 

  Przy przenoszeniu chłodziarki nie 
chwytajcie za klamkę w drzwiczkach. W 
ten sposób można ją urwać. 

 

  Gdy chłodziarkę trzeba ustawić obok 
innej chłodziarki lub zamrażarki, należy 
zachować przynajmniej 8 cm odstępu 
pomiędzy nimi. W przeciwnym razie 
przylegające do siebie ścianki mogą 
pokrywać się wilgocią. 

Dotyczy modeli z dozownikiem 

wody: 
 

 Ciśnienie wody w kranie powinno 

wynosić przynajmniej 1 bar. Ciśnienie 

wody w kranie nie powinno przekraczać 8 

bar.  

  Należy używać wyłącznie wody pitnej. 
 

Bezpieczeństwo dzieci 
 

  Jeśli drzwiczki zamykane są na klucz, 

należy go chronić przez dostępem dzieci. 
 

  Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie 

bawiły się, manipulując chłodziarką. 

 

Zgodność z przepisami WEEE i 

utylizacja zużytej chłodziarki 

Symbol   na wyrobie lub opakowaniu 

oznacza, że wyrób ten nie może być 

traktowany jako odpadki domowe. Zamiast 

tego należy je dostarczyć do właściwego 

punktu zbierania surowców wtórnych z 

urzadzeń elektrycznych i elektronicznych. 

Zapewniając odpowiednie złomowanie 

tego wyrobu przyczyniamy się do 

zapobiegania potencjalnie szkodliwym 

konsekwencjom dla środowiska 

naturalnego oraz zdrowia ludzi, które w 

przeciwnym razie mogłyby być 

spowodowane nieprawidłowym jego 

nieodpowiednim złomowaniem. Aby 

uzyskać bardziej szczegółowe informacje 

o odzyskiwaniu surowców wtórnych z tego 

wyrobu, prosimy skontaktować się ze 

swym organem administracji lokalnej, 

służbą oczyszczania miasta lub ze 

sklepem, gdzie wyrób ten został 

zakupiony. 
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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. 

Nie zapomnijcie... 

 Wszelkie substancje recyklingowane 

mają ogromne znaczenie dla środowiska 

i bogactwa naszego kraju. 

 Jeśli chcecie wziąć udział w oceniw 

materiałów do pakowania, skontaktujcie 

się z organizacjami ekologicznymi w 

swojej okolicy lub władzami lokalnymi. 
 

Ostrzeżenie HCA 
 

Jeśli system chłodniczy Waszej 
chłodziarki zawiera 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. 

 Rodzaj zastosowanego gazu podano 

na tabliczce umieszczonej na lewej 

ściance wewnątrz chłodziarki. 

 Nie wolno pozbywać się tego wyrobu 

poprzez jego spalenie. 

Co robić, aby oszczędzać energię 
 

  Nie zostawiajcie drzwiczek chłodziarki 

otwartych na dłużej. 
 

  Nie wkładajcie do chłodziarki gorących 

potraw ani napojów. 
 

  Nie przeładowujcie chłodziarki, ponieważ 

będzie to utrudniać krążenie powietrza w jej 

wnętrzu. 
 

  Nie instalujcie chłodziarki tam, gdzie 

narażona będzie na bezpośrednie działanie 

słońca, ani w pobliżu urządzeń 

wydzielających ciepło, takich jak piecyki, 

zmywarki do naczyń lub grzejniki. 

Chłodziarkę instaluje się co najmniej 30 cm 

od źródeł ciepła oraz co najmniej 5 cm od 

kuchenek elektrycznych. 
 

  Pamiętajcie, aby żywność przechowywać 

w zamkniętych pojemnikach. 

  W zamrażalniku chłodziarki zmieścić 

można najwięcej żywności, jeśli wyjmie się 

z niego półkę z szufladą. Deklarowane 

zużycie energii przez chłodziarkę określono 

przy szufladach wyjętych z komory 

zamrażalnika. Używanie półki lub szuflady 

odpowiednio do kształtów i rozmiarów 

zamrażanej żywności jest bezpieczne. 
 

  Rozmrażanie mrożonek w komorze 

zamrażalnika pozwala zarówno oszczędzać 

energię, jak i zachować jakość żywności. 

 

  W przypadku informacji, które są 

podane w instrukcji obsługi nie są 

brany pod uwagę, producent będzie 

nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za 

to. 
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Instalacja 3 

  W przypadku zignorowania podanych 
w tej instrukcji obsługi informacji,  
producent nie ponosi za to żadnej 
odpowiedzialności. 
 

Na co należy zwrócić uwagę przy 
przenoszeniu chłodziarki 
 

1. Należy wyjąć wtyczkę chłodziarki z 
kontaktu. Przed transportem należy 
chłodziarkę opróżnić i oczyścić. 

2. Przed ponownym opakowaniem 
chłodziarki, półki, akcesoria, pojemnik 
na świeże warzywa itp. w jej wnętrzu 
należy przymocować za pomocą 
taśmy klejącej i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Opakowanie należy 
obwiązać grubą taśmą lub solidnym 
sznurem i ściśle przestrzegać zasad 
transportowania takich pakunków. 

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

 

Przed uruchomieniem chłodziarki 
 

 Zanim zaczniecie korzystać z 
chłodziarki, sprawdźcie, co następuje: 
1. Oczyścić wnętrze chłodziarki, zgodnie 
z zaleceniami podanymi w rozdziale 
„Konserwacja i czyszczenie”. 
2. Wsadź wtyczkę chłodziarki w gniazdko 
w ścianie. Po otwarciu drzwiczek 
chłodziarki, zapali się światło w jej 
wnętrzu. 
3. Gdy zaczyna działać sprężarka, 
słychać będzie jej odgłos. Płyny i gazy 
zawarte w systemie chłodzenia także 
mogą powodować szumy, nawet jeśli nie 
działa sprężarka i jest to zupełnie 
normalne. 
4. Przednie krawędzie chłodziarki mogą 
się nagrzewać. Jest to całkiem normalne. 
Te obszary powinny się nagrzewać, co 
zapobiega skraplaniu się pary. 
 

Połączenia elektryczne 
 

 Chłodziarkę przyłącza się do gniazdka 
z uziemieniem, zabezpieczonego 
bezpiecznikiem o odpowiedniej 
wydajności. 
Ważne: 
 

 Przyłączenie chłodziarki musi być 
zgodne z przepisami krajowymi. 
  Po instalacji wtyczka zasilania musi 

być łatwo dostępna. 
 

  Bezpieczeństwo elektryczne tej 
chłodziarki gwarantuje się tylko 
wówczas, jeśli system uziemienia 
Waszej instalacji domowej spełnia 
wymogi norm. 

 

  Napięcie podane na etykiecie 
wewnątrz chłodziarki po lewej 
powinno być równe napięciu w sieci. 

 

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

  Uszkodzony przewód zasilający musi 
wymienić upoważniony i wykwalifikowany 

elektryk. 

  Nie można ponownie uruchamiać 

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 podaną 
przez miejscowe władze instrukcją 
odpowiednią dla odpadków ich kategorii. 
Nie należy wyrzucać ich wraz ze 
zwykłymi odpadkami domowymi, ale  na 
wyznaczony przez lokalne władze 
śmietnik opakowań. 
 Opakowanie tej chłodziarki 
wyprodukowano z surowców wtórnych. 
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Utylizacja starej chłodziarki 
 

 Starej chłodziarki należy pozbyć się 
tak, aby nie zaszkodzić środowisku 
naturalnemu. 
 W sprawie utylizacji chłodziarki 
możecie skonsultować się z 
autoryzowanym sprzedawcą lub punktem 
zbiórki surowców wtórnych w swojej 
miejscowości. 
 

 Przed utylizacją chłodziarki należy 
odciąć wtyczkę zasilania elektrycznego, a 
jeśli w drzwiczkach są jakieś zamki, 
należy je trwale uszkodzić, aby zapobiec 
zagrożeniu dzieci. 
 

Ustawienie i instalacja 
 

 Jeśli drzwi wejściowe do 
pomieszczenia, w którym ma być 
zainstalowana chłodziarka, są zbyt 
wąskie, aby 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. Nie stawiaj chłodziarki na 
dywanie, wykładzinie dywanowej, ani 
żadnym podobnym podłożu. 
4. Aby uniknąć wstrząsów, chłodziarkę 
należy ustawić na równej powierzchni 
podłogi. 
 

Wymiana lampki oświetlenia 
 

 Aby wymienić żarówkę/diodę LED 
używaną do oświetlenia chłodziarki, 
należy 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. 
 

Zmiana otwarcia drzwi 
Kierunek 
 

 Kierunek otwierania drzwi twojego 
lodówka może być zmieniana zgodnie z 
do miejsca, z którego go korzystasz. Jeśli 
to jest konieczne, zadzwoń do 
najbliższego autoryzowanego serwisu. 
 

Nastawianie nóżek 
 

 Jeśli chłodziarka 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. Takie działanie ułatwi lekkie 
uniesienie chłodziarki z pomocą innej 
osoby. 
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Przygotowanie 4 

 Chłodziarkę należy zainstalować 

przynajmniej 30 cm od źródeł ciepła 

takich jak kuchenka, kaloryfer lub piec, 

i przynajmniej 5 cm od piecyka 

elektrycznego, a także należy chronić 

ją przez bezpośrednim działaniem 

słońca. 
 

 

  Należy upewnić się, że wnętrze 

chłodziarki zostało dokładnie 

oczyszczone. 
 

  Jeśli zainstalowane mają być dwie 

chłodziarki obok siebie, należy 

zachować co najmniej 2 cm odstępu 

między nimi. 
 

  Przy pierwszym uruchomieniu 

chłodziarki należy przez pierwsze 

sześć godzin przestrzegać 

następujących instrukcji. 
 

 Nie należy zbyt często otwierać 

drzwiczek. 
 

 Należy uruchomić ją pustą, bez żadnej 

żywności we wnętrzu. 
 

 Nie należy wyjmować wtyczki 

chłodziarki z gniazdka. W przypadku 

awarii zasilania, której nie można 

samemu naprawić, należy zastosować 

się do ostrzeżenia z rozdziału 

„Zalecane rozwiązania problemów”. 
 

 



 
Obsługa chłodziarki 5 
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Panel wskaźników 
 

Panel wskaźników umożliwia nastawianie 
temperatury i sterowanie innymi funkcjami 
produktu bez otwierania drzwi. Po prostu 
naciśnij napisy na odpowiednich 
przyciskach, aby ustawić funkcje. 
1. Wskaźnik ostrzegawczy o awarii 
zasilania/ wysokiej temperaturze 

Wskaźnik ten (!) zapala się w razie awarii 

zasilania, zbyt wysokiej temperatury lub 
ostrzeżeń o błędach. 
Podczas długotrwałych przerw w zasilaniu, 
najwyższa temperatura w zamrażarce 
będzie migać na wyświetlaczu cyfrowym. 
Po sprawdzeniu produktów w komorze 
zamrażalnika naciśnij przycisk wyłączania 
alarmu ( ) aby skasować to ostrzeżenie. 
Jeśli wskaźnik ten zapali się, proszę 
poszukać środków zaradczych w rozdziale 
tej instrukcji dotyczącym „Zalecanych 
środków rozwiązywania problemów”. 
 

2. Funkcji oszczędzania energii 
(wyświetlacz wyłączony)  
Jeśli drzwi są stale zamknięte produktu 
przez długi czas jest aktywowany 
automatycznie po 1 minucie i 
energooszczędny symbol świeci funkcji 
oszczędzania energii. (  ) Gdy czynna 
jest funkcja oszczędzania energii, gasną 
wszystkie inne symbole na wyświetlaczu. 
Funkcja oszczędzania energii wyłącza 
się za naciśnięciem dowolnego przycisku 
lub za otwarciem drzwiczek, a symbole 
na wyświetlaczu powracają do stanu 
normalnego.  

Funkcja oszczędzania energii jest 
uruchamiana w czasie dostawy z fabryki 
i nie można jej skasować. 
3. Funkcja szybkiego chłodzenia 
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć funkcję szybkiego gotowania 

( ) 
 

*Opcjonalne: Podane w tej instrukcji liczby mają wartości orientacyjne i nie muszą 
dokładnie odnosić się do tej konkretnej chłodziarki. Jeśli ta konkretna chłodziarka nie 
zawiera jakichś części, o których mowa w tej instrukcji, oznacza to, że informacje te 
odnoszą się do jej innych modeli. 
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 Korzystaj z funkcji szybkiego 
chłodzenia, kiedy chcesz szybko 
schłodzić żywność umieszczoną w 
komorze chłodzenia. Jeśli schłodzona 
ma być znaczna ilość świeżej żywności, 
zaleca się uruchomienie tej funkcji przed 
włożeniem żywności do chłodziarki. 

Jeśli nie wyłączysz szybkiego 
chłodzenia, funkcja ta wyłączy się 
automatycznie po 1 godzinach lub gdy 
temperatura w komorze chłodzenia 
osiągnie żądaną wartość. 

 Funkcja ta nie zostanie wywołana przy 
przywróceniu zasilania po jego 
awaryjnym wyłączeniu. 
4. Przycisk nastawienia temperatury w 
komorze chłodzenia 
Naciśnij ten przycisk, aby nastawić 
temperaturę w komorze chłodzenia 
odpowiednio na 8, 7,6, 5,4,3, 2,1,  8… 
Naciśnij ten przycisk, aby nastawić 
żądaną temperaturę w komorze 

chłodzenia. ( ) 
5. Funkcja Vacation (Wakacje) 
Aby wyłączyć funkcję Vacation naciśnij i 
przez 3 sekundy przytrzymaj ten przycisk 

( ), a włączy się wskaźnik trybu 
Vacation ( ). 
Gdy czynna jest funkcja opróżniania, na 
wskaźniku temperatury w komorze 
chłodzenia wyświetla się " -- ", i komora 
ta nie jest aktywnie chłodzona. 
Gdy ta funkcja ta jest załączona, nie 
należy trzymać żywności w komorze 
chłodzenia. Inne komory będą nadal 
chłodzone odpowiednio do nastawionych 
w nich temperaturach.  

Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie 
naciśnij przycisk funkcji  Vacation.  

6. Wyłączanie alarmu:  
W przypadku alarmu awarii zasilania / 
wysokiej temperatury, po sprawdzeniu 
produktów w komorze zamrażarki 
naciśnij przycisk wyłączania alarmu ( ) 
aby skasować to ostrzeżenie.  

 

 7. Blokada przycisków  
Naciśnij przycisk blokady przycisków  

( 3’’) na 3 sekundy. Zapali się ikonka 

blokady przycisków ( )  i załączy się 
blokada. Przy załączonej blokadzie 
przyciski nie działają. Ponownie naciśnij 
przycisk Key Lock  [Blokada przycisków] 
na 3 sekundy. Ikonka blokady 
przycisków zgaśnie i blokada wyłączy 
się.  

Naciśnij przycisk blokady przycisków, 
jeśli chcesz  uniemożliwić zmianę 
ustawień temperatury w chłodziarce 

( 3’’).  

 8. Eco fuzzy  
Wciśnij i przytrzymaj przycisk Eco Fuzzy 
jeden razy, aby aktywować funkcję 
rozmytej eko. 

 Chłodziarka zostanie uruchomiona w 
najbardziej oszczędnym trybie co 
najmniej 6 godzin później, a gdy funkcja 
ta jest aktywna zapali się wskaźnik 

oszczędnego użytkowania ( ). Naciśnij 
i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk 
funkcji eco fuzzy, aby wyłączyć funkcję 
oszczędnego użytkowania eco fuzzy.  

Wskaźnik ten zapala się po 6 godzinach, 
gdy jest włączona jest funkcja eco fuzzy. 

 9. Przycisk nastawienia temperatury 
w komorze zamrażalnika.  
Naciśnij ten przycisk, aby nastawić 
temperaturę w komorze zamrażalnika 
odpowiednio na -18, -19, -20, -21, -22, -
23, -24 oraz -18. Naciśnij ten przycisk, 
aby nastawić żądaną temperaturę w 

komorze zamrażalnika.( )  

10.11.  Funkcje te nie są aktywne na 
zakupionym urządzeniu (dotyczą 
produktów wyposażonych w 
automatyczną wytwornicę lodu). 



 
 
 

Podwójny system chłodzący: 
 

 Chłodziarka ta wyposażona jest w dwa 
odrębne systemy chłodzące do 
chłodzenia komory na żywność świeżą 
oraz komory zamrażalnika. A więc 
powietrze w komorze na żywność świeża 
nie miesza się z powietrzem w 
zamrażalniku. 
Dzięki tym dwóm odrębnym systemom 
chłodzącym chłodzenie zachodzi 
szybciej niż w innych chłodziarkach. Nie 
mieszają się zapachy w tych komorach. 
Ponadto dodatkowo oszczędza sie 
energię, ponieważ odszranianie 
wykonywane jest indywidualnie. 
 

Zamrażanie żywności świeżej 
 

 Przed włożeniem do lodówki żywność 
świeżą należy opakować lub przykryć. 
 Przed włożeniem do lodówki gorące 
potrawy trzeba najpierw ostudzić do 
temperatury pokojowej. 
 Żywność przeznaczona do zamrożenia 
musi być świeża i dobrej jakości. 
 Żywność należy podzielić na porcje, 
stosownie do dziennych potrzeb 
konsumpcyjnych rodziny. 
 Żywność musi być hermetycznie 
zapakowana aby zapobiec jej 
wysychaniu, nawet jeśli ma być 
przechowywana przez krótki czas. 
 Materiały użyte do opakowania muszą 
być mocne i odporna na zimno, 
wilgotność, zapachy, olej i kwas, a także 
muszą być hermetyczne. Ponadto muszą 
być dobrze zamknięte i muszą być 
zrobione z łatwych do użycia i nadających 
się do zastosowania przy głębokim 
zamrażaniu materiałów. 
  Przeznaczoną do zamrażania żywność 
wkłada się do komory zamrażalnika. 
(Nie należy dopuścić, aby stykała się z 
uprzednio zamrożoną żywnością, co 
grozi ich częściowym rozmarznięciem. 
Wydajność zamrażania tej lodówki 
podano wśród danych technicznych). 
 Należy przestrzegać czasów 
przechowywania podanych w odniesieniu 
do głębokiego zamrażania. 

 

 Zamrożoną żywność należy spożywać 
bezpośrednio po odmrożeniu i nie wolno 
jej ponownie zamrażać. 
 Aby uzyskać najlepsze rezultaty prosimy 
przestrzegać następujących instrukcji. 
1. Nie należy zamrażać zbyt dużych ilości 
żywności na raz. Jakość żywności 
zachowuje się najlepiej zamrażając ją na 
wskroś najszybciej, jak to możliwe. 
2. Umieszczenie w komorze zamrażalnika 
żuwności ciepłej powoduje ciągłą pracę 
systemu chłodzącego aż do całkowitego 
jej zamrożenia. 
3. Należy specjalnie zadbać, aby nie 
mieszać żywności już zamrożonej ze 
świeżą. 
4. Maksymalna pojemność 
przechowywania zamrożonej żywności 
osiąga się bez korzystania z szuflady 
przewidzianych w zamrażalniku. Zużycie 
energii w Twoim urządzeniu jest 
zadeklarowana podczas zamrażalnika jest 
w pełni załadowany na półkach bez użycia 
drawers.  
5. Zaleca się umieszczenie środków 
spożywczych na górnej półce zamrażarki 
do początkowego zera. 
 

Harvest Fresh, 
 

 Owoce i warzywa przechowywane w 
pojemnikach oświetlonych technologią 
Harvest Fresh dłużej zachowują 
witaminy. Dzieje się tak dzięki cyklom 
niebieskiego, zielonego, czerwonego 
światła oraz ciemności, które symulują 
cykl dzienny. 

 Jeśli otworzysz drzwi lodówki podczas 
ciemnego cyklu technologii Harvest 
Fresh, lodówka automatycznie to wykryje 
i umożliwi niebiesko-zielone lub 
czerwone światło, aby podświetlić 
pojemnik na warzywa. Po zamknięciu 
drzwi lodówki cykl ciemności będzie 
kontynuowany, symulując noc w cyklu 
dziennym. 
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Korzystanie z dozownika wody 
 

 Pierwsze kilka szklanek wody z 
dozownika mogą być ciepłe i jest to całkiem 
normalne. 

Jeżeli dozownika wody nie używa się 
przez dłuższy czas, wylewa się pierwsze 
kilka szklanek wody, aby uzyskać wodę 
świeżą. 
 

1. Naciśnij szklanką na dźwignię dozownika 
wody. Jeśli korzystasz z miękkiego 
plastikowego kubka, naciśnięcie dźwigni 
ręką będzie łatwiejsze. 
2. Po napełnieniu kubka do żądanego 
poziomu, zwolnij dźwignię. 

Prosimy zwrócić uwagę, że ilość wody 
wypływającej z dozownika zależy od tego, 
jak bardzo wciśnięto dźwignię. W miarę jak 
podnosi się poziom wody w kubku lub 
szklance delikatnie zmniejszaj nacisk na 
dźwignię, aby uniknąć przelania się wody. 
Jeśli lekko nacisnąć ramię, woda kapie, co 
jest całkiem normalne i nie świadczy o 
awarii. 
 

Napełnianie zbiornika dozownika wodą 
 

Zbiornik wody mieści się w stelażu na 
drzwiach. 
1. Otwórz pokrywę zbiornika. 
2. Napełnij zbiornik świeżą wodą pitną. 
3. Zamknij pokrywkę. 

Nie napełniaj zbiornika na wodę innym 
płynem niż woda, np. sokiem owocowym, 
napojem gazowanym, czy napojem 
alkoholowym, które nie nadają się do 
stosowania w zbiorniku na wodę. Użycie 
płynu tego rodzaju spowoduje trwałe 
uszkodzenie dozownika. Użytkowania 
takiego nie obejmuje gwarancja. 
Pewne zawarte w takich płynach substancje 
chemiczne i dodatki mogą uszkodzić zbiornik 
na wodę. 

 Używaj wyłącznie czystej wody pitnej. 
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 Pojemność zbiornika wynosi 3 litery; 
nie wolno jej przekraczać. 
 

Czyszczenie zbiornika na wodę 
 

1. Wyjmij zbiornik na wodę ze stelaża na 
drzwiach. 
2. Wyjmij stelaż na drzwiach, trzymając 
go z obu stron. 
3. Chwyć zbiornik na wodę z obu stron i 
wyjmij go pod kątem 45°. 
4. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i 
wyczyść go. 
 

Elementów zbiornika i dozownika nie 
należy myć w zmywarkach do naczyń. 

 
Tacka na krople 
 

Woda, która kapie przy korzystaniu z 
dozownika zbiera się w tacce na krople. 
Wyjmij plastikowy filtr tak jak pokazano 
na rysunku. 
Wytrzyj zebraną wodę za pomocą 
czystej i suchej ściereczki. 
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OSTRZEŻENIE!  

• Żywność należy podzielić na porcje, 
stosownie do dziennych potrzeb 
konsumpcyjnych rodziny.  
• Żywność musi być hermetycznie 
zapakowana aby zapobiec jej 
wysychaniu, nawet jeśli ma być 
przechowywana przez krótki czas.  
Niezbędne do pakowania materiały:  
• Odporna na zimno taśma klejąca.  
• Etykiety samoprzylepne  
• Pierścienie gumowe  
• Pisak  
Materiały używane do pakowania 
żywności muszą być wytrzymałe na 
rozdarcie i odporne na zimno, wilgoć, 
zapachy, oleje i kwasy.  
Nie należy dopuścić, aby przeznaczona 
do zamrożenia żywność stykała się z 
uprzednio zamrożoną żywnością, co 
grozi ich częściowym rozmarznięciem.  
Zamrożoną żywność należy spożywać 
bezpośrednio po odmrożeniu i nie wolno 
jej ponownie zamrażać. 
 

Zalecenia co do komory na 
żywność świeżą 
*opcja 
 

 Nie należy dopuszczać do tego, aby 
żywność dotykała czujnika temperatury 
w komorze na żywność świeżą. Aby 
można było utrzymać idealną 
temperaturę w komorze na żywność 
świeżą, żywność nie może zasłaniać 
tego czujnika. 
 Do chłodziarki  
nie wolno  
wkładać  
gorącej  
żywności. 
 

Komora do przechowywania 
żywności łatwo psującej się (niska 
temperatura \-20C - +30C). 
 

Komora ta służy do przechowywania 
mrożonek, które w razie potrzeby można 
rozmrażać powoli (mięso, ryby, drób, itp.), 
Komora niskotemperaturowa to 
najzimniejsze miejsce w chłodziarce, gdzie 
w idealnych warunkach można 
przechowywać  nabiał (ser, masło), mięso, 
ryby lub drób. 
W tej komorze nie należy przechowywać 
warzyw ani owoców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O głębokim zamrażaniu  

Aby zachować dobrą jakość żywności 
należy zamrozić ją najprędzej jak to 
możliwe po włożeniu do lodówki.  
Norma TSE wymaga (stosownie do 
pewnych warunków pomiaru), aby lodówka 
zamrażała co najmniej 4,5 kg żywności 
przy temperaturze otoczenia 32oC do 
temperatury -18oC lub niższej w ciągu 24 
godz. na każde 100 l pojemności 
zamrażalnika. Żywność można 
przechowywać przez dłuższy czas tylko w 
temperaturze -18oC lub niższej.  
Świeżość żywności można zachować 
przez wiele miesięcy (głęboko zamrożoną 
w temperaturze -18oC).
 

 
 



 
 

Komora 

zamrażalnika 

Ustawienie 

Komora 

chłodziarki  

Ustawienie 

Objaśnienia 

-18°C 4°C Jest to ustawienie normalne i zalecane. 

-20, -22 or -24°C 4°C 
Ustawienia te zaleca się, gdy 
temperatura otoczenia przekracza 30°C. 

Quick Freeze 4°C 

Funkcji tej używa się do szybkiego 
zamrażania żywności. Po zakończeniu 
tego procesu chłodziarka powróci do 
pierwotnego trybu. 

-18°C lub zimniej 2°C 

Jeśli użytkownik uważa, że w komorze 
chłodzenia nie jest dostatecznie zimno z 
powodu wysokiej temperatury otoczenia 
lub częstego otwierania i zamykania 
drzwiczek. 

-18°C lub zimniej 

Quick Fridge 

[Szybkie 

chłodzenie] 

Używa się tego, gdy komora chłodzenia 
jest przeładowana żywnością lub chce 
się ją szybciej ochłodzić. Zaleca się 
uruchomienie funkcji szybkiego 
chłodzenia na 4 - 8 godz. przed 
włożeniem żywności.  

Rozmieszczenie żywności Zalecenia co do przechowywania 
mrożonek 
 

Pakowane mrożonki ze sklepu należy 
przechowywać zgodnie z instrukcjami ich 
producentów dla  (4-gwiazdkowych) 
komór do przechowywania mrożonek. 
• Aby utrzymać wysoką jakość mrożonek, 
którą zapewnili im producenci i sprzedawcy 
detaliczni należy pamiętać, co następuje: 
1. Paczki z mrożonkami należy wkładać do 
zamrażalnika możliwie szybko po ich 
zakupie. 
2. Sprawdzić, czy paczki zaopatrzone są w 
etykietki oznaczające zawartość oraz datę. 
3. Nie przekraczajcie terminów podanych na 
opakowaniu jako terminy przydatności do 
spożycia. 
 

Rozmrażanie 
 

Zamrażalnikiem rozmraża się 
automatycznie. 
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Półki w 
komorze 
zamrażalnika  

Różne mrożonki, np. 
mięso, ryby, lody, 
warzywa, itp.  

Półki komory 
chłodniczej  

Potrawy w garnkach, na 
talerzach z pokrywkami 
i w zamkniętych 
pojemnikach  

Półki w 
drzwiczkach 
komory 
chłodniczej  

Niewielkie zapakowane 
potrawy lub napoje (np. 
mleko, soki owocowe, 
piwo)  

Pojemnik na 
świeże 
warzywa  

Warzywa i owoce  

Komora strefy 
świeżej  

Produkty delikatesowe 
(ser, masło, salami, itp.)  

Półki komory 
chłodniczej  

Potrawy w garnkach, na 
talerzach z pokrywkami 
i w zamkniętych 
pojemnikach  
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Konserwacja i czyszczenie 6 

Zabezpieczenia powierzchni 

plastykowych 

  Nie należy 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.  

  Do czyszczenia chłodziarki nie wolno 

używać benzyny, benzenu ani 

podobnych substancji.  

 Zaleca się wyjęcie wtyczki chłodziarki z 

gniazdka przed jej czyszczeniem.  

 Do czyszczenia nie wolno stosować 

żadnych szorstkich narzędzi, mydła, 

domowych środków czystości, 

detergentów ani wosku do polerowania.  

  Należy umyć obudowę chłodziarki letnią 

wodą i wytrzeć ją do sucha.  

  Wnętrze należy czyścić wyżętą 

ściereczką zamoczoną w roztworze 

jednej łyżeczki do herbaty sody 

oczyszczonej w 0,5 litra wody, a 

następnie wytrzeć do sucha.  

  Należy zadbać, aby do obudowy lampki i 

innych urządzeń elektrycznych nie 

dostała się woda.  

  Jeśli chłodziarka ma być nieużywana 

przez dłuższy okres czasu, należy ją 

wyłączyć i całkowicie opróżnić z 

żywności, oczyścić i pozostawić z 

uchylonymi drzwiczkami.  

  Należy regularnie sprawdzać, czy 

uszczelki w drzwiczkach są czyste i nie 

osadzają się na nich cząstki żywności.  

  Aby wyjąć półki z drzwiczek, należy 

opróżnić je z zawartości, a potem po 

prostu nacisnąć od podstawy ku górze. 

 Do czyszczenia powierzchni 

zewnętrznych i chromowanych części 

produktu nie należy używać środków 

czyszczących ani wody z zawartością 

chloru. Chlor powoduje korozję takich 

powierzchni metalowych. 
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Usuwanie usterek 7 

Chłodziarka nie działa.  

• Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka. >>>Włóż wtyczkę do gniazdka 
prawidłowo. 
• Zadziałał bezpiecznik gniazdka, do którego chłodziarka jest przyłączona, albo 
bezpiecznik główny. >>>Sprawdź bezpiecznik. 

Skropliny na bocznej ściance komory chłodzenia (MULTIZONE, COOL 
CONTROL oraz FLEXI ZONE). 

• Bardzo zimne otoczenie. >>>Nie instaluje się chłodziarki w miejscu, gdzie 
temperatura spada poniżej 10°C. 
• Zbyt często otwierano drzwiczki. >>>Rzadziej otwieraj i zamykaj drzwiczki 
chłodziarki. 
• Bardzo wilgotne otoczenie. >>>Nie instaluje się chłodziarki w miejscach bardzo 
wilgotnych. 
• Żywność o zawartości płynu przechowywana jest w otwartych pojemnikach. >>>Nie 
przechowuj żywności w płynie w otwartych pojemnikach. 
• Drzwiczki chłodziarki pozostawiono uchylone. >>>Zamknij drzwiczki chłodziarki. 
• Termostat ustawiony na bardzo niską temperaturę. >>>Nastaw termostat na 
odpowiednią temperaturę. 

 Sprężarka nie działa 

• Zabezpieczenie termiczne 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. 
• Chłodziarka jest w cyklu rozmrażania. >>>To normalne dla chłodziarki z całkowicie 
automatycznym rozmrażaniem. Cykl rozmrażania następuje okresowo. 
• Chłodziarka nie jest włączona do gniazdka. >>>Upewnij się, że wtyczka jest 
włożona do gniazdka. 
• Nieprawidłowo nastawiono temperaturę. >>> Wybierz odpowiednią temperaturę. 
• Przerwa w zasilaniu elektrycznym. >>>Chłodziarka powróci do normalnej pracy po 
przywróceniu zasilania. 

Gdy chłodziarka pracuje, poziom hałasu wrasta. 

• Z powodu zmian temperatury otoczenia zmieniły się charakterystyki eksploatacyjne 
chłodziarki. Jest to stan normalny, nie awaria. 

 

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. 
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Chłodziarka pracuje często lub przez zbyt długi czas. 

• Nowa chłodziarka może być szersza od poprzedniej. Większe chłodziarki działają 
przez dłuższy czas. 
• Zbyt wysoka temperatura pokojowa. >>>To normalne, że w gorącym otoczeniu 
chłodziarka pracuje dłużej. 
• Chłodziarka została niedawno załączona lub jest przeładowana żywnością. 
>>>Gdy chłodziarka została niedawno włączona do gniazdka lub naładowana 
żywnością, osiągnięcie nastawionej temperatury potrwa dłużej. Jest to całkiem 
normalne. 
• Ostatnio włożono do chłodziarki znaczne ilości gorącej żywności. >>>Nie wkłada 
się gorącej żywności do chłodziarki. 
• Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone. >>>Ciepłe 
powietrze, które dostało się do chłodziarki, powoduje, że działa ona dłużej. Nie 
otwierajcie drzwiczek zbyt często. 
• Pozostawiono uchylone drzwiczki komory chłodzenia lub zamrażania. >>>Sprawdź, 
czy drzwiczki są całkowicie zamknięte. 
• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę. >>>Nastaw chłodziarkę 
na wyższą temperaturę i odczekaj, aż zostanie ona osiągnięta. 
• Uszczelka w drzwiczkach chłodziarki lub zamrażalnika jest zabrudzona, 
uszkodzona, pęknięta lub nieprawidłowo włożona. >>>Oczyść lub wymień uszczelkę. 
Uszkodzona/pęknięta uszczelka powoduje, że lodówka pracuje przez dłuższy czas, 
aby utrzymać bieżącą temperaturę. 

Temperatura zamrażalnika jest bardzo niska, a temperatura chłodzenia jest 
wystarczająca. 

• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę zamrażania. >>>Nastaw 
chłodziarkę na wyższą temperaturę zamrażania i sprawdź. 

Temperatura chłodzenia jest bardzo niska, a temperatura zamrażania jest 
wystarczająca. 

• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę chłodzenia >>>Nastaw 
chłodziarkę na wyższą temperaturę chłodzenia i sprawdź. 

Żywność przechowywana w szufladach komory chłodzenia zamarzła. 

• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo wysoką temperaturę chłodzenia >>>Nastaw 
chłodziarkę na niższą temperaturę chłodzenia i sprawdź. 

Bardzo wysoka temperatura w chłodziarce lub zamrażalniku. 

• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo wysoką temperaturę chłodzenia. 
>>>Nastawienia komory chłodzenia wpływają na temperaturę w zamrażalniku. Zmień 
temperaturę zamrażalnika lub chłodziarki i odczekaj, aż temperatura w odnośnej 
komorze osiągnie odpowiedni poziom. 
• Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone. >>>Nie 
otwieraj drzwiczek zbyt często. 
• Pozostawiono uchylone drzwiczki. >>>Szczelnie zamknij drzwiczki.. 
• Chłodziarkę załączono lub załadowano niedawno żywnością. >>>Jest to całkiem 
normalne. Gdy chłodziarka została niedawno włączona do gniazdka lub naładowana 
żywnością, osiągnięcie nastawionej temperatury potrwa dłużej. 
• Ostatnio włożono do chłodziarki znaczne ilości gorącej żywności. >>>Nie wkłada 
się gorącej żywności do chłodziarki. 
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Drgania lub hałas. 

• Podłoga nie jest równa lub dość stabilna. >>> Jeśli chłodziarka kołysze się przy 
powolnym poruszeniu, wyrównaj jej położenie, odpowiednio nastawiając nóżki. 
Sprawdź także, czy podłoga jest równa i wytrzymuje ciężar chłodziarki. 
• Przedmioty postawione na chłodziarce mogą powodować hałas. >>>Zdejmij 
wszystko z chłodziarki. 

Z chłodziarki dochodzą odgłosy przelewania się i syczenia płynu. 

• Zgodnie z zasadą funkcjonowania chłodziarki następują przepływy płynu lub gazu. 
Jest to stan normalny, nie awaria. 

Z chłodziarki dochodzi świst. 

• Do ochłodzenia chłodziarki użyto wentylatorów. Jest to stan normalny, nie awaria. 

Skropliny na wewnętrznych ściankach chłodziarki. 

• Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja oblodzeniu i skraplaniu. Jest to stan normalny, nie 
awaria. 
• Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone. >>>Nie 
otwieraj drzwiczek zbyt często. Jeśli są otwarte, zamknij je. 
• Pozostawiono uchylone drzwiczki. >>>Szczelnie zamknij drzwiczki.. 

Na zewnątrz chłodziarki, lub pomiędzy drzwiczkami pojawia się wilgoć. 

• Być może w powietrzu jest wilgoć; to całkiem normalne przy wilgotnej pogodzie. 
Gdy wilgoć w powietrzu ustąpi, skropliny znikną. 

Nieprzyjemna woń wewnątrz chłodziarki. 

• Nie wykonuje się regularnego czyszczenia. >>>Regularnie czyść wnętrze 
chłodziarki gąbką namoczoną w ciepłej wodzie lub roztworze sody oczyszczonej. 
• Nieprzyjemny zapach powodują jakieś pojemniki lub materiały opakowaniowe. 
>>>Używaj innych pojemników lub materiałów opakowaniowych innej marki. 
• Do chłodziarki wstawiono żywność w niezamkniętych pojemnikach. >>>Żywność 
przechowuje się w zamkniętych pojemnikach. Wydostające się z odkrytych 
pojemników mikroorganizmy mogą powodować nieprzyjemne zapachy. 
• Wyjmuj z chłodziarki produkty, które przekroczyły termin przydatności do spożycia. 

Nie można zamknąć drzwiczek. 

• Opakowania z żywnością uniemożliwiają zamknięcie drzwiczek. >>>Przełóż na 
inne miejsce żywność, która przeszkadza w zamknięciu drzwiczek. 
• Chłodziarka nie stoi całkiem równo na podłodze. >>>Nastaw nóżki chłodziarki, aby 
wyrównać jej położenie. 
• Podłoga nie jest równa lub dość wytrzymała. >>>Sprawdź, czy podłoga jest równa i 
wytrzymuje ciężar chłodziarki. 

Szuflady do przechowywania świeżych warzyw się zablokowały. 

• Żywność dotyka sufitu szuflady. >>>Zmień ułożenie żywności w szufladzie. 

 



 

 

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. 
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http://www.beko.pl/


Моля, първо да прочетете това ръководство! 
Уважаеми клиенти, 
Надяваме се, че вашият продукт, произведен в съвременни фабрики и проверен 
при най-стриктни процедури за контрол на качеството, ще ви осигури ефективна 
работа. 
Ето защо, преди да използвате продукта, прочетете цялото ръководство за 
употреба внимателно и го запазете за справка в бъдеще. Ако предоставяте 
продукта на някой друг, дайте му и ръководството за употреба. 

Това ръководство ще ви помогне да използвате уреда по най-бърз и 
безопасен начин. 
• Прочетете ръководството преди да монтирате и да работите с уреда. 
• Уверете се, че сте прочели инструкциите за безопасност. 
• Пазете ръководството на лесно достъпно място, тъй като може да ви потрябва 
на по-късен етап. 
• Прочетете и останалите документи, предоставени ви с продукта. 

Помнете, че това ръководство за употреба може да се отнася за няколко модела. 
Разликите между моделите са посочени в ръководството. 

Легенда на символите 

В ръководството са използвани следните символи: 

Важна информация или полезни съвети за употреба. 

Предупреждения при опасност за живота или имуществото. 

Предупреждения за електрическо напрежение. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Вашия апарат съдържа хладилна течност R600a (запалим само при определени 
условия) газ от естествен произход който е силно съвместим със изискванията 
за опазване на околната среда. За да осигурите нормална работа на Вашият 
уред моля спазвайте следните правила: 
 Осигурете нормална вентилация на уреда. 
 Не използвайте механични устройства за размразяване на уреда, освен тези 

препоръчни от производителя. 
 Не наранявайте хладилната верига. 
 Не използвайте електрически уреди вътре в апарата. 
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Вашият хладилник 1 

Фигурите, в настоящето ръководство за употреба, са схематични и може да 
не отговарят точно на вашия уред. Ако споменатите части липсват във вашия 
уред, то те важат за други модели. 
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  1. Контролен панел 
2. Вътрешна лампичка 

  3. Вентилатор за прясна храна 
4. Регулируеми рафтове за корпуса 
5. Рафт за вино 

  6. Корица стъкло 
  7. Отделение 0/3° C 
  8. Контейнери за салати 
  9. Подложка за тавичката за лед и 

тавичка за лед 

10. Отделение за бързо замразяване 
11. Отделения за съхранение на 

замразени храни 
12. Регулируеми предни крачета 
13. Рафт за буркани 
14. Воден резервоар на диспенсера 
15. Рафт за бутилки 

16. Вентилатор на фризера 



 
Важни предупреждения относно безопасността 2 

Моля, прегледайте следната 
информация. Неспазването на тази 
информация може да доведе до 
наранявания или материални щети. В 
противен случай всякаква гаранция и 
отговорност стават невалидни. 
Оригинални резервни части ще бъдат 
предоставяни 10 години след датата 
на покупка на продукта. 
 

Предназначение 
 Този продукт е предназначен да 
се използва в закрити помещения, като 
например вкъщи; 
• в затворена работна среда като 
например магазин и офиси; 
• в затворени сгради за настаняване на 
хора, като например вили, хотели, 
пансиони. 
• Той не бива да се използва навън. 
 

Обща безопасност 
• Когато решите да изхвърлите 
продукта, препоръчваме да се 
консултирате с оторизирания сервиз за 
да получите нужната информация за 
това, както и с оторизираните власти. 
• Консултирайте се с оторизирания 
сервиз по всякакви въпроси и 
проблеми, свързани с хладилника. Не 
се опитвайте да поправяте сами или 
да позволявате друг да прави това без 
да предупредите оторизирания сервиз. 
• За продукти с фризерно отделение; 
Не яжте сладолед или кубчета лед 
веднага след като ги извадите от 
фризерното отделение! (Това може да 
доведе до измръзване в устата ви.) 

• За продукти с фризерно отделение; 
Не поставяйте бутилирани или 
консервирани течности във 
фризерното отделение. В противен 
случай те може да се пръснат. 

•   Не пипайте замразената храна с 
ръце; тя може да се залепи за 
ръката ви. 

• Изключете хладилника от 
контакта преди почистване или 
размразяване. 

• Не бива никога да използвате пара и 
парни почистващи материали при 
почистването и разлеждането на 
хладилника. Парата може да влезе в 
контакт с електрическите части и да 
предизвика късо съединение или 
токов удар. 

•   Никога не използвайте частите 
на хладилника, като например 
вратата за подпора или за 
стъпване. 

• Не използвайте електрически уреди 
вътре в хладилника. 

• Не повреждайте частите, където 
циркулира охладителя с пробивни 
или режещи инструменти. 
Евентуалното изтичане на 
охладител при пробиване на 
каналите на изпарителя, 
удълженията на тръбата или 
покритието върху повърхността 
може да предизвика раздразнения 
на кожата или нараняване на очите. 

• Не покривайте и не блокирайте с 
предмети вентилационните отвори 
на хладилника. 

• Електрическите устройства трябва 
да се ремонтират само от 
оторизирани лица. Ремонтът, 
извършен от некомпетентно лице 
може да създаде риск за 
потребителя. 
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 • В случай на каквато и да е повреда или 
по време на поддръжка и ремонт, 
изключете хладилника от 
електрическото захранване, като 
изключите съответния предпазител или 
извадите щепсела от контакта. 

• Не дърпайте за кабела когато искате да 
извадите щепсела от контакта. 

• Високоградусови спиртни напитки 
трябва да се поставят в хладилника 
само вертикално и плътно затворени. 

• Никога не съхранявайте спрейове 
съдържащи възпламеними или 
експлозивни вещества в хладилника. 

• Не използвайте механични устройства 
или други средства, за да ускорите 
процеса на размразяване, освен 
посочените от производителя. 

• Този уред не е предназначен за 
употреба от лица с физически, 
сензорни или умствени разстройства 
или лица без опит и познания 
(включително деца), освен ако те не са 
наблюдавани или инструктирани 
относно употребата на уреда от 
отговорно за безопасността им лице. 

• Не използвайте хладилника ако е 
повреден. Ако имате някакви съмнения, 
се обърнете към сервизния агент. 

• Електрическата безопасност на 
хладилника е гарантирана само ако 
заземяването на ел. инсталация в дома 
ви отговаря на съответните стандарти. 

• Излагането на продукта на дъжд, сняг, 
слънце и вятър представлява опасност 
от електрическа гледна точка. 

• Свържете се с оторизирания 
сервиз при повреда в захранващия 
кабел за да избегнете всякакъв 
риск. 

• Никога не включвайте хладилника в 
контакта по време на инсталация. В 
противен случай съществува риск за 
живота или от сериозно нараняване. 

 

• Тзи хладилник е предназначен само за 
съхранение на хранителни продукти. 
Той не бива да се ползва за никакви 
други цели. 

• Етикетът с технически спецификации е 
разположен въхру лявата вътрешна 
стена на хладилника. 

• Никога не свързвайте хладилника с 
енергоспестяващи системи; те могат да 
повредят хладилника. 

• Ако на хладилника има синя светлина, 
не разглеждайте синята светлина с 
оптически устройства. 

• За ръчно контролирани хладилници, 
изчакайте поне 5 минути за да 
рестартирате хладилника след 
прекъсване в захранването. 

• Това упътване за употреба трябва да се 
предаде на новия собственик ако 
уредът бъде продаден на други лица. 

• Внимавайте да не повредите 
захранващия кабел при 
транспортирането на хладилника. 
Огъванет на кабела може да дведе до 
пожар. Никога не поставяйте тежки 
предмети върху захранващия кабел. 

• Не пипайте щепсела с мокри ръце 
когато включвате уреда в контакта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Не включвайте хладилника в 

разхлабени контакти. 

• По причини на безопаснотта по 

външността или вътрешността на уреда 

не бива да се пръска директно вода. 
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• Не пръскайте субстанции, съдържащи 
възпламеними газове от рода на пропан 
газ в близост до хладилника за да 
избегнете риска от пожар и експлозия. 
• Никога не поставяйте съдове, пълни с 
вода върху хладилника, тъй като това 
може да доведе до токов удар или пожар. 
• Не препълвайте хладилника с 
прекалено много хранителни продукти. 
Ако е препълнен, хранителните продукти 
може да паднат и да ви наранят или да 
повредят хладилника при отваряне на 
вратата. 
• Никога не поставяйте предмети върху 
хладилника; в противен случай те може 
да изпаднат при отварянето и затварянет 
на вратата на хладилника. 
• Тъй като се нуждаят от точно 
определена температура на съхранение 
(ваксини, температурно-зависими 
лекарства, научни материали, и др.) не 
бива да се държат в хладилника. 
• Ако не бъде използван дълго време, 
хладилникът трябва да бъде изключен от 
контакта. Възможно е неизправност в 
захранващия кабел да доведе до пожар. 
• Накрайникът на щепсела трябва да 
бъде редовно почистван със сух парцал 
за да се избегне риска от пожар. 
• Хладилникът може да мърда ако 
регулируемите крачета не са стабилно 
закрепени на пода. Стабилното 
закрепване на регулируемите крачета на 
пода може да предпази хладилника от 
мърдане. 
• При преместването на хладилника, не 
го хващайте за дръжката на вратата. В 
противен случай тя може да се откъсне. 
• Ако се налага да поставите уреда до 
друг хладилник или фризер, разстоянието 
между двата уреда трябва да е поне 8см. 
В противен случай прилежащите 
странични стени може да се навлажнят 

За продукт с воден 
разпределител; 

Налягането на водата трябва да е поне 
1 бар. Налягането на водата трябва да 
е под 8 бара. 

• Използвайте само питейна вода. 

Защита от деца 

• Ако на вратата е поставена ключалка, 
ключът трябва да се държи далеч от 
достъпа на деца. 

• Децата трябва да бъдат надзиравани 
за да се избегне играене с уреда. 

 

Съвместимост с Директивата 

за изхвърляне на отпадъчни 

продукти 

Символът  върху продукта или 
опаковката означава, че продуктът не 
бива да се третира като битов отпадък. 
Вместо това трябва да се предаде в 
цъответния център за рециклиране на 
електрически и електронни уреди. 
Изхвърляйки този продукт по правилен 
начин, вие спомагате за 
предодвратяване на потенциални 
негативни последици за околната 
среда и човешкото здраве, които биха 
били причинени от неправилното 
изхвърляне на този продукт. За повече 
информация относно рециклирането 
на този продукт, моля обърнете се към 
местните власти, службата за 
събиране на битови отпадъци или 
магазина, където сте закупили 
продукта. 
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Информация за опаковъчните 
материали 

Опаковъчните матгериали на 
продукта са произведени от 
рециклируеми материали съгласно 
нашите национални наредби за 
опазване на околната среда. Не 
изхвърляйте опаковъчните материали 
заедно с битовите и други отпадъци. 
Занесете ги в пунктовете за събиране 
на опаковъчни материали, определени 
от местните власти. 
Не забравяйте... 

Всяка рециклиране на материал е 
много важно за природата и нашето 
национално богатство. 

Ако искате да допринесете за 
намаляването на цените на 
опаковъчните материали, можете да 
се консултирате с вашата организация 
по опазване на околната среда или 
общината, на чиято територия 
живеете. 

Предупреждение на Агенцията 
по здравеопазване 

Ак охлаждащата система на 
уреда ви съдържа R600a: 

Този газ е запалим. Затова 
внимавайте да не повредите 
охладителната система и тръбите при 
употреба и транспорт. В случай на 
повреда, дръжте продукта далеч от 
потенциални източници на огън, което 
може да доведе до подпалването на 
уреда и проветрявайте стаята, където 
се намира той. 

Типът газ, използван в продукта, е 
обозначен на страничната табелка с 
данни върху вътрешната лява страна 
на хладилника. 

Никога не изхвърляйте уреда в огън. 
 

Неща, които да направите с цел 
пестене на енергия 

• Не оставяйте вратите на 
хладилника отворени за дълго. 

Не прибирайте горещи храни и 
напитки в хладилника. 

• Не препълвайте хладилника за да не 
се затруднява въздушната 
циркулация вътре в него. 

• Не инсталирайте хладилника под 
пряка слънчева светлина или в 
близост до уреди, излъчващи 
топлина, като фурни, съдомиялни 
машини или радиатори. Хладилникът 
ви трябва да се инсталира поне на 30 
см разстояние от топлинни източници 
и на поне 5 см от електрически фурни. 

• Дръжте храната в затворени 
контейнери. 

• Можете да заредите максимално 
количество храна във фризерното 
отделение на хладилника, като 
извадите чекмеджетата на 
отделението. Декларирана стойност 
на енергийната консумация на 
хладилника е определена при фризер 
с извадени чекмеджета. Няма никаква 
опасност да използвате рафт или 
чекмедже в зависимост от формата и 
размера на хранителните продукти 
които замразявате. 

• Разлеждането на замразена храна в 
хладилника ще осигури както пестене 
на енергия, така и ще запази 
качеството на хранителните продукти. 

 В случай, че информацията, която я 
дадена в инструкцията за употреба, не 
е взета под внимание, производителят 
не поема никаква отговорност. 
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Монтаж 3 

Неща, на които да обърнете 
внимание, когато местите 
хладилника 

1. Вашият хладилник трябва да се 
изключи. Преди транспортиране на 
вашия хладилник, той трябва да 
бъде изпразнен и почистен. 

2. Преди да бъде опакован отново, 
рафтовете, аксесоарите, 
разделителите и др във вашия 
хладилник трябва да се фиксират с 
лепенки и да се осигурят срещу 
въздействия. Пакетът трябва да 
бъде завързан с дебела лента или 
стабилни въжета и правилата за 
транспортиране, написани на 
опаковката, трябва да се спазват 
стриктно. 

3. Оригиналната опаковка и изолиращи 
материали трябва да се запазят за 
бъдещо транспортиране или 
преместване. 

Преди да пуснете 
хладилника, 

Преди да започнете да използвате 
вашия хладилник, проверете 
следното: 

1. Почистете вътрешността на 
хладилника, както е препоръчано в 
раздел "Поддръжка и почистване". 

2. Включете щепсела на хладилника в 
контакта. Когато вратата на 
хладилника е отворена, вътрешната 
лампичка на хладилника ще свети. 

3. Когато започне да работи 
компресорът, ще се чува звук. 
Нормално е течността и газовете в 
охладителната система да издават 
шум, дори компресорът да не 
работи. 

4. Предните ъгли на хладилника може 
да са топли на пипане. Това е 
нормално. Тези части са 
проектирани да бъдат топли с цел 
избягване на кондензацията. 

 

Електрическо свързване 

Свържете хладилника към заземен 
контакт, който се предпазва от бушон с 
подходящ капацитет. Важно: 
Свързването трябва да бъде 
направено в съответствие с наредбите 
в страната. 
Щепселът трябва да е лесно достъпен 
след монтажа. 
Електрическата безопасност на 
хладилника е гарантирана само ако 
заземяването на ел. инсталация в 
дома ви отговаря на съответните 
стандарти. 
Мощността, дадена на етикета, който 
се намира на лявата вътрешна част на 
вашия уред, трябва да бъде равна на 
мощността на вашата мрежа. 
При свързването не бива да се 
ползват удължители и 
разклонители. 

 Ако кабелът е повреден , той 
трябва да се подмени от 
квалифициран техник.  

 Нетрябвадасеработи с 
продукта,преди той да бъде заменен! 
Съществува опасност от токов удар! 

Изхвърляне на опаковъчните 
материали 

Опаковъчните материали може да 
представляват опасност за децата. 
Дръжте опаковъчните материали 
далеч от достъпа на деца или ги 
изхвърлете разделно, в съответствие с 
указанията за изхвърляне на отпадъци 
на вашите местни власти. Не ги 
изхвърляйте заедно с вашите битови 
отпадъци, изхвърлете опаковъчните 
материали на местата, посочени от 
местните власти. 

Опаковката на вашия хладилник е 
изработена от рециклируеми 
материали. 
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Изхвърляне на стария 
ви хладилник 

Изхвърлете стария си уред така, че 
да не навредите на околната среда. 
• Може да се консултирате с 

оторизирания търговец или центъра 
за събиране на отпадъци във вашата 
община относно изхвърлянето на 
хладилника ви. 

Преди да изхвърлите хладилника 
ви, отрежете кабела и, ако вратата е 
със заключалки, ги направете 
неизползваеми, така, че да предпазите 
децата от всякакви евентуални 
рискове. 

Поставяне и монтиране 

 Ако  вратата на стаята , където ще  
инсталирате хладилника, не е 
достатъчно широка, за да мине уредът 
през нея, се обадете в оторизиран 
сервиз, за да свалят вратите на 
хладилника и го вкарайте странично 
през вратата. 
1. Инсталирайте хладилника на място, 

където може лесно да се ползва. 
2. Дръжте хладилника далеч от 

топлинни източници, задушни места 
и пряка слънчева светлина. 

3. Трябва да осигурите добра 
вентилация около хладилника за да 
може той да работи ефективно. Ако 
ще монтирате хладилника в ниша в 
стената, трябва да има поне 5 см 
разстояние от тавана и стената. Не 
поставяйте уреда върху черги, 
килими и пр. 

4. Поставете хладилника върху равна 
подова повърхност за да се избегне 
клатене на уреда. 

 

 

Подмяна на осветителната 
лампичка 

За да подмените лампичката/LED в 
хладилника, моля, обадете се в 
оторизирания сервиз. 
Лампата(ите) в този уред не са 

подходящи за осветление в битови 
помещения. Предназначението на тази 
лампа е да помага на потребителя да 
оставя хранителни продукти в 
хладилника/фризера по безопасен и 
удобен начин. 
Лампите, използвани в този уред, 
трябва да издържат на екстремни 
физически условия като температура 
под -20°С. 
 

Обръщане на вратите 
 

Вратата на хладилника е проектирана 
да се монтира и от двете страни за 
ваше удобство. Ако искате да смените 
посоката на отваряне, се обадете в 
най-близкия оторизиран сервизен 
център. 
 

Регулиране на крачетата 

Ако хладилникът ви не е балансиран; 
  Може да балансирате вашия 

хладилник, като завъртите предните 

крачета, както е показано на 

илюстрацията. Ъгълът, където е крака 

се понижава при завъртане по посока 

на черната стрелка и се увеличава при 

завъртане в обратната посока. 

Процесът се улеснява ако някой ви 

помогне като повдигне леко 
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Подготовка 4 

• Хладилникът ви трябва да се 
инсталира поне на 30 см разстояние 
от топлинни източници като котлони, 
фурни, централно парно, на поне 5 
см от електрически печки и не 
трябва да се излага на пряка 
слънчева светлина. 

• Проверете дали вътрешността на 
хладилника е почистена изцяло. 

• Ако два хладилника се инсталират 
един до друг, трябва да има поне 2 
см разстояние помежду им. 

• Когато използвате хладилника за 
първи път, следвайте следните 
указания през първите 6 часа. 

• Вратата не бива да се отваря 
често. 

• Хладилникът трябва да работи 
празен, без храна в него. 

• Не изключвайте хладилника от 
щепсела. Ако има прекъсване на 
захранването, което не можете да 
контролирате, моля прочетете 
предупрежденията в раздел 
“Възможни решения на възникнали 
проблеми”. 

• Този уред е проектиран да работи на 
температури на средата до 43°C 
(109°F). 

 



 
Употреба на хладилника ви 
 

5 
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Панел на индикатора 
 

Индикаторният панел ви позволява да 
задавате температура и да 
контролирате останалите функции на 
уреда, без да отваряте вратата му. 
Просто натискайте надписите върху 
съответните бутони за настройки на 
функцията. 
1. Спиране на захранването / Висока 
температура /Предупреждение за 
грешка 

Този индикатор (!) светва, когато спре 

захранването, температурата е твърде 
висока и дава предупреждения за 
грешки. 
По време на продължително 
прекъсване на захранването, най-
високата температура, която ще се 
отчете в отделението на фризера ще 
мига на дигиталния дисплей. След като 
проверите храната в отделението на 
фризера( ), натиснете бутона на 
алармата, за да изчистите 
предупреждението. 
 

Моля, ако забележите, че този 
индикатор свети, направете справка с 
раздела „препоръчани средства за 
отстраняване на проблеми“ от вашето 
ръководство. 

2. Енергоспестяваща функция 
(изключен дисплей):  
Ако се държат вратите на продукта 
затворен за функция пестене на 
енергия от дълго време се активира 
автоматично след 1 минута и 
икономия на енергия символ е 
осветен. (  ) Когато 
енергоспестяващата функция е 
активирана, всички символи на 
дисплея, различни от символа на 
енергоспестяването ще загаснат. Ако 
при активирана енергоспестяваща 
функция, се натисне някой бутон или 
се отвори вратата на уреда, 
енергоспестяващият режим се 
изключва, а символите на дисплея се 
показват.  

Енергоспестяващата функция се 
активира по време на доставката от 
фабриката и не може да бъде 
отменена. 

*Опция: Цифрите в това ръководство за потребителя са ориентировъчни и 
може да не съответстват напълно на вашия продукт. Ако вашият продукт не 
съдържа съответните елементи, то информацията се отнася за други модели. 
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3. Функция за бързо охлаждане 
Натиснете този бутон, за да включите 
или изключите бързо готино функция. 

(  ) 

 Използвайте функцията за бързо 
охлаждане, когато искате храната, 
която е поставена в хладилното 
отделение да се охлади бързо. Ако 
желаете да охладите големи 
количества прясна храна, е 
препоръчително да активирате тази 
функция преди да сложите храната в 
хладилника. 

Ако не изключите бързото 
охлаждане, то ще се изключи от само 
себе си след  
1 часа или когато хладилното 
отделение достигне нужната 
температура. 

Тази функция не се запазва в 
паметта на хладилника при 
прекъсване на електрическото 
захранване. 
4. Бутон за температурната 
настройка във хладилното 
отделение 
Натиснете този бутон, за да настроите 
температурата в хладилното 
отделение съответно на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1,  8...т.н. Натиснете бутона, за да 
настроите желаната температура в 

хладилното отделение.( ) 
5. Функция „Ваканция“ 
За да активирате функцията 
"Ваканция", натиснете и задръжте 

бутона ( ) за 3 секунди и режимът на 
функцията( ) ще се активира. 
Когато функцията „Ваканция“ се 
активира,“- -” се показва на 
индикатора за температурата в 
хладилното отделение и хладилното 
отделение не се охлажда. 
Когато тази функция е активирана, не 
е подходящо да се държи храна в 
хладилното отделение. Другите 
отделения продължават да се 
охлаждат според зададената 
температура.  

 

За да отмените тази функция, 
натиснете бутона на функция 
„Ваканция“ отново.  

6. Аларма за предупреждение:  
В случай на прекъсване на 
захранването/аларма за висока 
температура, след като проверите 
храната в отделението на фризера, 
изключете алармата от бутона ( ), за 
да изчистите предупреждението.  

7. Заключване на клавишите  
Натиснете бутона за заключване на 

клавишите ( 3’’) за 3 секунди. 
Символът за заключване на 

клавишите ( ) ще светне и режимът 
за заключване ще се активира. При 
активиран режим на заключване, 
бутоните няма да функционират. 
Натиснете отново бутона за 
заключване на клавишите за 3 
секунди. Символът за заключване на 
клавишите ще изгасне и режимът за 
заключване на клавишите ще се 
деактивира.  

Ако искате да предотвратите промяна 
на температурните настройки на 
хладилника, натиснете бутона за 

заключване на клавишите ( 3’’).  

8. Еко охлаждане  
Натиснете и задръжте, еко размита 
бутон един пъти, за да активирате еко 
неясна функция. Хладилникът ще 
започне да работи в най-
икономичният режим най-малко след 6 
часа, а индикаторът за икономична 
употреба ще се включи, когато 

функцията е активна ( ). Натиснете и 
задръжте за 3 секунда бутона „Еко 
охлаждане“, за да деактивирате 
функцията „Еко охлаждане“.  

Този индикатор свети 6 часа, след 
като функцията за еко охлаждане е 
активирана. 
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9. Бутон за температурната 
настройка в отделението на 
фризера  
Натиснете този бутон, за да настроите 
температурата във отделението на 
фризера съответно на -18,-19,-20,-21, -
22, -23,-24, -18...т.н. Натиснете бутона, 
за да настроите желаната 
температура в отделението на 

фризера.( )  

10. Icematic изключен индикатор 
(само за продукти с icematic 
машина) 

Показва, кога образуването на лед е 
включено или изключено. (0/03’’) 
Когато е включено, тогава 
образуването на лед не работи. За да 
работи образуването на лед отново, 
натиснете и задръжте бутона за 
включено-изключено за 3 секунди.  

 Когато е избрана тази функция, 
водният поток от резервоара ще спре, 
Вече образуваният лед, обаче, може 
да се извади от отделението.  

11. Бутон на функцията за бързо 
замразяване / бутон за включване-
изключване за образуване на лед  
Натиснете този бутон, за да 
активирате или деактивирате 
функцията за бързо замразяване. 
Когато активирате функцията, 
отделението на фризера ще се 
охлажда до температура по-ниска от 

зададената стойност.( )  

За да включите или изключите 
образуването на лед, натиснете и го 
задръжте за 3 секунди (само за 
продукти с icematic машина). 
Използвайте функцията за бързо 
замразяване, когато искате храната, 
която е поставена в отделението на 
фризера да се замрази бързо. Ако 
желаете да замразите големи 
количества прясна храна, е 
препоръчително да активирате тази 
функция преди да сложите храната в 
хладилника.  
 

Ако не изключите бързото 
замразяване, то ще се изключи от 
само себе си след 25 часа или когато 
хладилното отделение достигне 
нужната температура.  

Тази функция не се запазва в 
паметта на хладилника при 
прекъсване на електрическото 
захранване. 
  

Двойно охладителна система 
 Хладилникът ви е оборудван с две 
отделни охладителни системи, които 
охлаждат отделението за пресни 
храни и отделението на фризера. По 
този начин въздухът в отделението за 
пресни храни и във фризерното 
отделение не се смесват. 
Благодарение на тези две отделни 
системи за охлаждане, скоростта на 
охлаждане е много по-висока в 
сравнение с други хладилници. 
Миризмите в отделенията не се 
смесват. Това осигурява и 
допълнителна икономия на енергия 
тъй като разлеждането се извършва 
поотделно. 

Harvest Fresh 

Плодовете и зеленчуците, 
съхранявани в чекмеджетата, които са 
осветени със синя светлина, 
продължават фотосинтезата си чрез 
ефекта на дължината на вълната на 
синята светлина и по този начин 
запазват съдържанието на витамини. 
Ако отворите вратата на 
хладилника през тъмния период на 
технологията HarvestFresh, 
хладилникът автоматично ще улови 
това и ще даде възможност на 
синьо-зелената или червената 
светлина да освети чекмеджетата 
за ваше удобство. След като 
затворите вратата на хладилника, 
тъмният период ще продължи, 
представяйки нощното време в 
дневен цикъл. 
 



 

Употреба на водния диспенсър 

*опция 
 

 Нормално е водата в първите 
няколко чаши вода, сипани от 
диспенсъра да е топла. 

Ако водният диспенсър не е 
използван дълго време, изхвърлете 
първите няколко чаши вода, до 
получаването на свежа вода. 
 

1. Натиснете ръчката на диспенсера с 
чашата си. Ако използвате мека 
пластмасова чаша, ще ви е по-лесно 
да натиснете ръчката с ръка. 
2. След като напълните чашата до 
нивото, което желаете, освободете 
ръчката. 

Моля забележете, че водната 
струя зависи от натиска, който 
оказвате върху ръчката. Когато 
водното ниво в порцелановата / 
стъклена чаша се покачи, леко 
намалете натиска върху ръчката, за 
да избегнете разлив на вода. 
Ако натиснете леко ръчката, водата 
ще протече; това е съвсем нормално, 
а не дефект. 
 

Пълнене на резервоара на 
диспенсъра за вода 
 

Резервоарът за пълнене с вода се 
намира вътре при стелажите на 
вратата. 
1. Отворете капака на резервоара. 
2. Напълнете резервоара с прясна 
питейна вода. 
3. Затворете капака. 

Не пълнете водния резервоар с 
никакви други течности освен вода, 
като например плодови сокове, 
газирани напитки или алкохол - те не 
са подходящи за водния диспенсър. 
Той ще се повреди непоправимо ако 
го използвате за този вид течности.  
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Гаранционното обслужване не 
покрива повреди от такава употреба. 
Някои химически вещества и добавки, 
съдържащи се в тези 
напитки/течности може да повреди 
водния резервоар. 

Използвайте само чиста питейна 
вода. 

 Резервоарът за вода има капацитет 
3 литра; не го препълвайте. 
 

Почистване на резервоара за вода 
 

1. Извадете резервоара за вода от 
стелажите на вратата. 
2. Премахнете стелажите на вратата 
като ги държите от дете страни. 
3. Хванете резервоара за вода и от 
двете страни и го извадете под ъгъл 
от 45°C. 
4. Отворете капака на резервоара и 
почистете резервоара. 
 

Частите на водния резервоар и на 
диспенсъра не бива да се мият в 
съдомиялна машина. 

 
 
Тавичка за оттичане 
 

Водата, която капе при изполването 
на диспенсера се събира в 
оттичащата тава. 
Отстранете пластмасовия филтър, 
както е показано на фигурата. 
Отстранете водата, която се е 
събрала, с чиста и суха кърпа. 
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4. Максималният обем замразена 
храна се постига като чекмеджетата и 
капакът на горния рафт във 
фризерното отделение не се 
използват. Разходът на енергия на 
уреда е измерен при напълно зареден 
фризер без използване на 
чекмеджетата и горния капак. 
5. Препоръчително е да поставяте 

хранителни продукти върху горния 

рафт на фризера за първоначално 

замразяване. 
 

Отделение за съхранение на 
бързо развалящи се храни 
(ниска температура  
\ -2° - + 3°С). 
 

Това отделение е предназначено за 
съхраняване на замразени храни, 
които могат да се размразяват бавно 
(месо, риба, пилета, и т.н.), когато е 
необходимо. Отделението с ниска 
температура е най-студеното място в 
хладилника, където млечните 
продукти (сирене, масло), месото, 
рибата или пилетата могат да се 
съхраняват при идеални условия на 
съхранение. 
Зеленчуците и/или плодовете не 
трябва да се поставят в това 
отделение. 
 

Замразяване на пресни 
продукти 

• За предпочитане е храните да се 
увият или покрият преди поставянето 
им в хладилника. 
• Горещата храна трябва да се остави 
да изстине до стайна температура 
преди да я приберете в хладилника. 
• Хранителните продукти, които 
желаете да замразите, трябва да са 
пресни и с добро качество. 
• Хранителните продукти трябва да се 
разделят на части съобразно 
дневните или порционните нужди на 
семейството. 
• Хранителните продукти трябва да се 
опаковат херметично, за да се 
предпазят от изсушаване дори и при 
краткотрайно съхранение. 
• Материалите, които се използват за 
опаковка, трябва да са издръжливи на 
късане, студ, влага, миризма, мазнини 
и киселини, а също така 
херметизиращи. Освен това, те трябва 
да са добре затворени и направени от 
лесно-използваеми материали, 
подходящи за дълбоко замразяване. 
• Замразените храни трябва да се 
употребяват веднага след 
размразяване и никога да не се 
замразяват повторно. 
• Спазвайте следните инструкции за 
постигане на най-добри резултати. 
1. Не замразявайте прекомерно 
големи количества храна наведнъж. 
Качеството на храната се запазва най-
добре, когато тя може да се замрази 
изцяло, възможно най-бързо. 
2. Внимавайте да не смесите вече 
замразените храни с пресни. 
3. Уверете се, че суровите храни не са 
включени контакт с варени храни в 
хладилника. 
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Фризерно 
отделение 
Регулиране 

Хладилно 
отделение  
Регулиране 

Обяснения 

-18 или  4°C Това е препоръчителната нормална 
настройка. 

-20°C -22 или -24°C 4°C Тези настройки се препоръчват когато 
външната температура превишава 30°C. 

Бързо замразяване 4°C Използвайте когато искате бързо да 
замразите храна. Хладилникът се връща 
в предишния режим при завършване на 
процеса. 

-18°C или по-
студено 

2°C Ако намирате, че хладилното отделение 
не е достатъчно студено заради топлите 
температурни условия или честото 
отваряне и затваряне на вратата. 

-18°C или по-
студено 

Бързо 
охлаждане 

Може да го използвате когато 
хладилното отделение е препълнено 
или желаете да охладите храната по-
бързо. Препоръчително е да активирате 
функцията 4-8 часа п0реди да поставите 
храната. 

 
 

Препоръки за съхраняване на 
замразени храни 
 

 Предварително опаковани в търговската 
замразени храни трябва да се съхранява в 
съответствие с инструкциите на 
производителя на замразени храни в 
замразен отделение за съхранение на 
хранителни продукти. 
 За да се осигури високо качество 
доставени от производителя на замразени 
храни и търговец на дребно на храни се 
поддържа, трябва да се отбележи 
следното: 
 1. Поставете пакети във фризера като 
възможно най-бързо след покупката.  
    2. Уверете се, че съдържанието на 
пакета са етикетирани и дата. 
 3. Да не се превишава "Използване С", 
"Най-добър Преди "дати върху опаковката. 
 

Размразяване 
 

Отделението за фризер размразява 
автоматично. 

Поставянето на храната 

Фризерно 

отделение 

рафтове 

Разни замразени 

храни като месо, риба, 

сладолед, зеленчуци 

и т.н. 

Поставка за 

яйца 
яйце 

Хладилно 

отделение 

рафтове 

Храни в тави, покрити 

плочи и затворени 

съдове 

рафтове 

Хладилно 

отделение 

врати 

Малък и пакетирана 

храна или напитки 

(като мляко, плодов 

сок и бира) 

отчетливи 
Зеленчуците и 

плодовете 

Fresh 

отделение 

зона 

Деликатеси продукти 

(сирене, масло, салам 

и т.н.) 
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Препоръки за отделението за 

oтделение за пресни храни 

*опция 

• Не позволявайте храната да докосва 
температурния сензор в отделението 
за свежи храни. За да позволите на 
отделението за свежи храни да запази 
идеалната си температура за 
охлаждане, сензорът не трябва да е 
закрит от храната. 
• Не слагайте гореща храна в уреда. 
 

Препоръки за съхранение 
на замразени храни 

Предварително замразените 
промишлени хранителни продукти 
трябва да се съхраняват според 
указанията на производителя за 

 ( 4-звездно) отделение за 
съхранение на замразени храни. 
• За да сте сигурни, че високото 
качество, осигурено от производителя 
и търговеца, ще бъде запазено, 
трябва да помните следното: 
1. Прибирайте пакетите във фризера, 
възможно най-бързо след покупката 
им. 
2. Проверете дали съдържанието им е 
с етикет и дата на производство. 
3. Не превишавайте срока на 
годност, посочен на опаковката. 
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Поддръжка и почистване 6 

Предпазване на пластмасовите 
повърхности 

 Не слагайте течни мазнини или 
готвени в мазнина ястия в 
хладилника освен в затворен 
контейнер, тъй като те повреждат 
пластмасовите повърхности на 
хладилника. В случай на 
разливане или омазване на 
пластмасовите повърхности с 
мазнина, почистете и изплакнете 
съответната част от повърхността 
с топла вода. 

 

  Никога не използвайте газ, бензин или 

подобни вещества за почистване на 

уреда. 

 Препоръчваме ви, да изключите уреда 

от контакта преди почистване. 

 Никога не използвайте за почистване 

остри или абразивни материали 

сапун, домакински препарати, 

перилни препарати или полир. 

  Използвайте хладка вода, за да 

почистите корпуса на хладилника, и 

подсушете. 

  Използвайте влажна кърпа, натопена 

в разтвор от една супена лъжица сода 

бикарбонат в половин литър вода, за 

да почистите вътрешността, и 

подсушете. 

  Убедетесе,ченевлизаводав гнездото 

на лампичката и другите електрически 

елементи. 

Аковашиятхладилникнямадасеизползв

аза дълго време, извадете 

захранващия кабел от щепсела, 

извадете всичката храна, почистете 

хладилника и оставете вратата 

открехната. 

  Редовно проверявайте уплътненията 

на вратата, за да сте сигурни, че са 

чисти и че по тях няма хранителни 

остатъци. 

  За да свалите рафт от вратата, 

извадете всички продукти и го бутнете 

нагоре от основата му. 

 Никогане не използвайте почистващи 

препаратииливода със съдържание на 

хлор за почистване на външните 

повърхности и хромираните части на 

продукта.  
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Отстраняване на проблеми 7 

Хладилникът не работи 

• Щепселът не е включен в контакта правилно. >>>Включете безопасно 
щепсела в контакта. 
•  Може да е изгорял предпазителят на контакта, към който е свързан 
хладилника или главният предпазител. >>>Проверете предпазителя. 

Кондензация по странияната стена на хладилното отделение (МУЛТИЗОНА, 
КОНТРОЛ НА ОХЛАЖДАНЕТО и FLEXI ZONE). 

• Температурата на средата е много ниска. >>>Не монтирайте хладилника 
на места, в които температурата пада под 10°C. 
• Вратата е отваряна често. >>>Не отваряйте и затваряйте вратите на 
хладилника често. 
• В средата има висока влажност. >>> Не монтирайте хладилника в среда с 
висока влажност. 
• Течната храна се съхранява в контейнери без капак. >>>Не съхранявайте 
течна храна в контейнери без капак. 
• Вратата на хладилника е оставена открехната. >>>Затворете вратата на 
хладилника. 
• Термостатът е настроен на много ниска температура. >>>Настройте термостата 
на подходяща температура. 

Компресорът не работи 

• Защитният термостат на компресора се изключва при внезапно прекъсване 
в захранването или при включване и изключване от контакта тъй като 
налягането на охладителя в охладителната система на хладилника все още 
не е уравновесен. Хладилникът ще започне да работи след около 6 минути. 
Ако след този период от време хладилникът не почне да работи, се свържете 
със сервиза. 
• Хладилникът е в цикъл на размразяване. >>>Това е нормално за напълно 
автоматично размразяващ се хладилник. Цикълът на разлеждане се 
задейства периодично. 
• Хладилникът не е включен в контакта. >>>Уверете се, че щепселът пасва 
на контакта. 
• Температурните настройки не са зададени правилно. >>>Изберете 
правилни температурни настройки. 
• Налице е прекъсване на захранването. >>> Хладилникът се връща към 
нормален режим на работа, когато захранването се възстанови. 

Работният шум се увеличава когато хладилникът работи. 

• Оперативните характеристики на хладилника ви може да се променят в 
зависимост от промените на околната температура. Това е нормално и не е 
повреда. 

 

Моля, прегледайте този списък преди да се обадите в сервиза. Това ще ви спести 

време и пари. Този списък съдържа проблеми, които не са в резултат на дефетно 

производство или лоша употреба на материали. Някои от описаните тук 

характеристики може да не са налични на вашия продукт. 
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Хладилникът работи често или продължително време 

• Новият ви хладилник може да е по-широк от предишния. Големите 
хладилници работят по-дълго време. 
• Температурата в стаята може да висока.>>>Нормално е, уредът да работи по-
дълго време, когато се намира в по-топла среда. 
• Хладилникът може скоро да е включен в контакта или в него да има 
прекалено много храна. >>>Когато хладилникът наскоро е включен в контакта 
или в него има много храна, отнема по-дълго време достигането на зададената 
температура. Това е нормално. 
• Възможно е наскоро да сте поставили голямо количество топла храна в 
хладилника. >>>Не поставяйте топла храна в хладилника. 
• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за дълго 
време.>>>Топлият въздух, проникнал в хладилника, го кара да работи за по-
продължителни периоди Не отваряйте вратите често. 
• Вратата на хладилника или фризера може да е оставена открехната.>>> 
Проверете дали вратите са напълно затворени. 
• Хладилникът е настроен на много ниска температура.>>>Настройте 
хладилника на по-висок градус и изчакайте докато достигне температурата. 
• Уплътнението на вратата на хладилника или фризера може да е замърсено, 
износено, повредено или неправилно поставено. >>>Почистете или подменете 
уплътнението. Повреденото уплътнение кара хладилника да работи по-
продължително време за да поддържа температурата. 

Температурата във фризера е много ниска, докато температурата в 
хладилника е задоволителна. 

• Фризерът е настроен на много ниска температура. >>>Настройте 
температурата на фризера на по-висока температура и проверете. 

Температурата в хладилника е много ниска, докато температурата във 
фризера е задоволителна. 

• Хладилникът е настроен на много ниска температура. >>>Настройте 
температурата на хладилника на по-висока и проверете. 

Хранителните продукти, съхранявани в чекмеджетата на хладилното 
отделение са замръзнали. 

• Хладилникът е настроен на много висока температура. >>>Настройте 
температурата на хладилника на по-ниска и проверете. 

Температурата в хладилника или фризера е много висока. 

• Хладилникът е настроен на много висока температура. >>>Настройката на 
хладилника оказва влияние върху температурата във фризера. Променете 
температурата на хладилника и фризера и изчакайте, докато съответните 
отделения достигнат до задоволителна температура. 
• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за дълго 
време. >>>Не отваряйте често вратите. 
• Вратата е открехната. >>>Затворете вратата напълно. 
• Хладилникът наскоро е включен в контакта или в него има много храна. 
>>>Това е нормално. Когато хладилникът наскоро е включен в контакта или в 
него има много храна, отнема по-дълго време достигането на зададената 
температура. 
• Възможно е наскоро да сте поставили голямо количество топла храна в 
хладилника. >>>Не поставяйте топла храна в хладилника. 
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Вибрации или шум. 

• Подът не е равен и стабилен.>>>Ако хладилникът се тресе, когато се 
мести бавно, балансирайте го като регулирате крачетата. Уверете се, че 
подът е достатъчно здрав и равен и може да издържи хладилника и 
нивото. 
• Предметите, поставени върху хладилника, могат да вдигат 
шум.>>>Премахнете предметите, които сте поставили върху хладилника. 

От хладилника се чуват шумове, като от разливане на течност или спрей. 

• Потокът на течност и газ е в съответствие с оперативните принципи на 
вашия хладилник. Това е нормално и не е повреда. 

От хладилника се чува свирене 

• Вентилаторите се използват за охлаждане на хладилника. Това е нормално и 
не е повреда. 

Кондензация по вътрешните страни на хладилника. 

• Топлият и влажен климат повишават размразяването и кондензацията. 
Това е нормално и не е повреда. 
• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за 
дълго време. >>>Не отваряйте често вратите. Затворете ги, ако са отворени. 
• Вратата е открехната. >>>Затворете вратата напълно. 

Отвън на хладилника или между вратите се събира влага. 

• Възможно е въздухът да е влажен; това е нормално при влажен климат. 
Когато влажността във въздуха намалее, кондензираната вода ще изчезне. 

Лоша миризма в хладилника. 

• Не се извършва редовно почистване. >>>Почиствайте редовно 
вътрешността на хладилника с гъба, хладка или газирана вода. 
• Някой контейнери или опаковъчни материали може да пропускат 
миризма.>>>Използвайте различен контейнер или различна марка материали 
за опаковане. 
• Храната е поставена в хладилника в контейнери без капак. 
>>>Съхранявайте храната в затворени контейнери. Микроорганизмите 
излизащи от непокритите контейнери могат да причинят неприятна миризма. 
• Премахнете храните с изтекъл срок на годност и развалените храни от 
хладилника. 

Вратата не се затваря. 

• Опаковките с храна пречат на вратата да се затвори.>>> Преместете 
пакетите, които пречат на вратата. 
• Хладилникът не е изправен напълно върху пода. >>>Регулирайте 
крачетата, за да балансирате хладилника. 
• Подът не е равен или издръжлив. >>>Уверете се, че подът е равен, 
издръжлив и способен да издържи хладилника. 

Контейнерите за запазване на свежестта са заклещени. 

• Храната може да докосва горната част на чекмеджето. >>>Подредете отново 
храната в чекмеджето. 
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