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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE ZAGADNIENIA DO 
PRZECZYTANIA I PRZESTRZEGANIA

Przed przystąpieniem do użytkowania 
urządzenia należy przeczytać podane tu 
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Należy je 
przechowywać w łatwo dostępnym miejscu celem 
skorzystania w przyszłości. W instrukcjach tych, a także 
na urządzeniu, podano ważne ostrzeżenia 
dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze 
przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w związku z 
nieprzestrzeganiem podanych instrukcji 
dotyczących bezpieczeństwa, z nieprawidłowym 
użytkowaniem urządzenia oraz z niewłaściwymi 
ustawieniami elementów sterujących.

Bardzo małe dzieci (w wieku od 0 do 3 lat) nie 
powinny zbliżać się do urządzenia. Małe dzieci (w wieku 
od 3 do 8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez 
stałej opieki dorosłych. Dzieci w wieku powyżej 8 oraz 
osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych czy umysłowych, a także osoby nie 
posiadające wiedzy lub doświadczenia mogą używać 
omawianego urządzenia tylko, jeżeli będą nadzorowane 
lub zostaną poinstruowane odnośnie bezpiecznego 
korzystania z tego urządzenia oraz rozumieją zagrożenia 
z nim związane. Zabrania się dzieciom zabawy z 
urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie 
mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować 
produkty z urządzeń chłodniczych. 
DOZWOLONE UŻYCIE

 PRZESTROGA: Urządzenie nie jest 
przeznaczone do pracy z zewnętrznymi 
urządzeniami wyłączającymi, takimi jak zegary 
lub oddzielne systemy zdalnego sterowania.

 Omawiane urządzenie jest przeznaczone 
do użytku domowego oraz w podobnych 
zastosowaniach, takich jak: pomieszczenia 
socjalne w sklepach, biurach i innych miejscach 
pracy; budynki gospodarskie; przez klientów 
w hotelach, motelach, miejscach oferujących 
noclegi i wyżywienie i innych miejscach 
zamieszkania.

 Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone 
do użytku komercyjnego. Zabrania się używania 
urządzenia na wolnym powietrzu.

 Żarówka stosowana wewnątrz urządzenia 
została zaprojektowana specjalnie do urządzeń 
gospodarstwa domowego i nie jest odpowiednia 
do normalnych zastosowań w oświetleniu 
pomieszczeń w domu (rozporządzenie 
WE 244/2009).

 Urządzenie zostało zaprojektowane do 
użytkowania w miejscach, gdzie temperatura 
otoczenia zawiera się w podanych niżej 
przedziałach, zależnych od klasy klimatycznej 

podanej na tabliczce znamionowej. Urządzenie może 
nie działać prawidłowo, jeżeli będzie zbyt długo 
narażone na temperatury poza podanymi przedziałami.
Temp. otoczenia klasy klimatycznej (°C)
SN: Od 10 do 32 °C; N: Od 16 do 32 °C
ST: Od 16 do 38 °C;  T: Od 16 do 43 °C

Omawiane urządzenie nie zawiera CFC. 
(HC). Obwód chłodniczy zawiera R600a 

Urządzenia zawierające izobutan (R600a): 
izobutan jest gazem naturalnym, nieszkodliwym dla 
środowiska, ale jest palny. Z tego względu należy 
upewnić się, czy przewody układu chłodniczego 
nie zostały uszkodzone, zwłaszcza podczas jego 
opróżniania.

 OSTRZEŻENIE: Nie dopuszczać do uszkodzenia 
przewodów obwodu chłodniczego.

się zasłaniania OSTRZEŻENIE: Zabrania 
otworów wentylacyjnych w obudowie 
urządzenia oraz w konstrukcjach zabudowy.

OSTRZEŻENIE: Zabrania się używania 
środków mechanicznych, elektrycznych oraz 
chemicznych w celu przyspieszenia procesu 
rozmrażania, innych niż zalecane przez 
producenta.

 OSTRZEŻENIE: Zabrania się używania i 
umieszczania urządzeń elektrycznych wewnątrz komór 
omawianego urządzenia, za wyjątkiem typów 
konkretnie dopuszczonych przez producenta.

 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub 
dozowniki wody nie podłączone bezpośrednio do 
wodociągu muszą być napełniane wyłącznie wodą 
pitną.

 OSTRZEŻENIE: Automatyczne kostkarki do 
lodu i/lub dozowniki wody muszą być podłączone 
do wodociągu dostarczającego wyłącznie wody 
pitnej o ciśnieniu w sieci w przedziale od 0,14 do 
1,0  MPa (od 1,4 do 10,0 bara).

  OSTRZEŻENIE: Użyj nowych zestawów węży 
dostarczonych z urządzeniem, a starych zestawów węży 
nie należy ponownie używać.

 Zabrania się przechowywania wewnątrz 
omawianego urządzenia substancji 
wybuchowych, takich jak pojemniki aerozolowe z 
palnymi gazami nośnymi.

 Zabrania się połykania zawartości pakietów 
lodowych dostarczonych z niektórymi modelami (mimo, 
że są one nietoksyczne). Zabrania się spożywania 
kostek lodu oraz lizaków lodowych natychmiast po 
wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to spowodować 
odmrożenia.

 W przypadku chłodziarek wyposażonych 
fabrycznie w filtr wewnątrz dostępnej pokrywy 
wentylatora, filtr musi zawsze znajdować się na miejscu 
podczas pracy chłodziarki.

 Zabrania się przechowywania szklanych 
pojemników z płynami wewnątrz komory 
zamrażarki, ponieważ mogą one pęknąć. Nie 
zasłaniać wentylatora (jeżeli występuje) produktami 
spożywczymi. Po włożeniu żywności należy 
sprawdzić, czy drzwi komór zamykają się 
całkowicie, a zwłaszcza drzwi zamrażarki.

       Uszkodzone uszczelki należy jak najszybciej 
wymienić.

       Unikaj bezpośredniego kontaktu między świeżą 
żywnością a żywnością już zamrożoną. Aby 
zoptymalizować szybkość zamrażania, szuflady można 
wyjąć, a żywność można umieścić bezpośrednio na 
dole lub na górze komory.
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 Podczas przemieszczania urządzenia 
należy uważać, aby nie uszkodzić podłóg 
(np. parkietu). Urządzenie należy instalować 
na podłodze lub podstawie o wytrzymałości 
dostosowanej do jego wagi, w miejscu 
odpowiednim dla jego wymiarów i sposobu 
użytkowania. Należy upewnić się, że urządzenie 
nie zostało ustawione w pobliżu źródeł ciepła 
oraz że cztery nóżki stabilnie spoczywają na 
podłodze, regulując je zależnie od potrzeb, a 
także sprawdzić przy użyciu poziomnicy, czy 
urządzenie jest wypoziomowane. Aby zapewnić 
pełną sprawność obwodu chłodniczego, należy 
odczekać co najmniej dwie godziny przed 
włączeniem urządzenia.

 OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania 
urządzenia na miejscu należy upewnić się, że 
kabel zasilający nie został przygnieciony ani 
uszkodzony.

 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć zagrożeń 
związanych z niestabilnością, ustawienie oraz 
unieruchomienie urządzenia musi zostać 
przeprowadzone zgodnie z instrukcjami 
producenta. Zabrania się ustawiania 
chłodziarki w sposób umożliwiający stykanie 
się metalowych węży kuchenki gazowej, 
metalowych rur gazowych lub wodnych, a 
także przewodów elektrycznych ze ścianą tylną 
chłodziarki (spirala skraplacza).

 Aby zapewnić właściwą wentylację, należy 
pozostawić wolną przestrzeń po obu stronach 
oraz nad urządzeniem. Odległość pomiędzy 
tylną częścią urządzenia, a znajdującą się za 
nim ścianą powinna wynosić 50  mm, aby 
nie dopuścić do nadmiernego nagrzewania 
powierzchni. Zmniejszenie tej przestrzeni 
powoduje wzrost zużycia energii przez wyrób.

Jeżeli zachodzi potrzeba wymiany drzwi, 
należy skontaktować się z ośrodkiem wsparcia 
technicznego.

 „Zatwierdzony” pojedynczy zawór zwrotny 
lub inne nie mniej skuteczne urządzenie 
zapobiegające przepływowi wstecznemu 
zapewniające ochronę przed przepływem 
zwrotnym co najmniej dla płynów kategorii 
2 należy zamontować w punkcie połączenia 
(-ń) między dopływem wody a armaturą lub 
urządzeniem. ”
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRĄDU ELEK-
TRYCZNEGO

 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia 
od zasilania elektrycznego poprzez wyjęcie jego 
wtyczki z gniazda, jeśli wtyczka jest dostępna, 
bądź przy użyciu wyłącznika dwubiegunowego 
zainstalowanego w obwodzie przed gniazdem, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia 
przewodów. Ponadto, urządzenie musi być 
uziemione zgodnie z krajowymi normami 
dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego.

 Zabrania się używania przedłużaczy, 
rozgałęźników oraz adapterów. Podzespoły 
elektryczne nie mogą być dostępne dla 
użytkownika po zainstalowaniu. Nie należy 
obsługiwać urządzenia boso lub gdy ciało jest 
mokre. Zabrania się użytkowania urządzenia 
jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, 
jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało 
uszkodzone, bądź upadło.

 Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, 
konieczna jest jego wymiana na identyczny 
przez producenta, jego autoryzowany serwis 
lub inną wykwalifikowaną osobę, dla uniknięcia 
niebezpieczeństwa – ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym.

 OSTRZEŻENIE: Zabrania się umieszczania 
rozgałęźników przenośnych oraz zasilaczy 
przenośnych z tyłu urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do 
czynności konserwacyjnych należy upewnić 
się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone 
od zasilania. Zabrania się używania parowych 
urządzeń czyszczących – ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym. 

ściernych i  Zabrania się używania 
agresywnych preparatów czyszczących, 
jak np. aerozole do mycia okien, czyścików 
do szorowania, palnych płynów, wosków 
do czyszczenia, stężonych detergentów, 
wybielaczy oraz preparatów czyszczących 
zawierających produkty ropopochodne do 
czyszczenia elementów plastikowych, wnętrza 
oraz okładzin drzwi i uszczelek. Nie używać 
ręczników papierowych, zmywaków do 
szorowania i innych chropowatych narzędzi do 
czyszczenia.
USUWANIE MATERIAŁÓW Z OPAKOWAŃ
Materiały opakowania nadają się w 100% do recyklingu i zostały 
oznaczone symbolem recyklingu .
Z tego względu, różne elementy opakowania muszą być usuwane w 
sposób odpowiedzialny, z zapewnieniem pełnej zgodności z lokalnie 
obowiązującymi przepisami usuwania odpadów.
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USUWANIE URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DO-
MOWEGO
Urządzenie zostało wyprodukowane z użyciem materiałów 
nadających się do recyklingu i odzysku. Należy je usuwać zgodnie 
z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz 
recyklingu elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, 
należy skontaktować się z miejscowym urzędem, przedsiębiorstwem 
zbiórki odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym 
zakupiono urządzenie. Omawiane urządzenie posiada oznaczenia 
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie 
prawidłowego usunięcia omawianego produktu pomoże zapobiec 
niekorzystnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz zdrowie 
człowieka.
Symbol  umieszczony na wyrobie lub towarzyszącej mu 
dokumentacji oznacza, że wyrobu nie należy traktować jak odpady 
komunalne, lecz musi zostać oddany do odpowiedniego punktu 
zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu.

PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Urządzenie należy instalować w suchym, dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu, z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła (np. grzejników, 
kuchenek itp.), w miejscu nie narażonym na bezpośrednie 
promieniowanie słoneczne. Jeżeli to konieczne, należy użyć płyty 
izolującej.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy przestrzegać 
instrukcji instalacji. Niewystarczająca wentylacja tylnej części wyrobu 
zwiększa zużycie energii i obniża sprawność chłodzenia.
Częste otwieranie drzwi może powodować wzrost zużycia energii. 
Na temperaturę we wnętrzu urządzenia oraz zużycie energii może 
również wpływać temperatura otoczenia i lokalizacja urządzenia. 
Nastawiona temperatura powinna uwzględniać te czynniki.
Należy do minimum zredukować otwieranie drzwi.
Podczas rozmrażania żywności, należy ją umieścić w chłodziarce. 
Niska temperatura zamrożonych produktów schładza żywność w 
chłodziarce. Przed umieszczeniem ciepłych potraw i napojów w 
urządzeniu należy zaczekać na ich ostygnięcie.
Ustawienie półek w chłodziarce nie wpływa w żaden sposób na 
sprawność energetyczną. Żywność należy umieszczać na półkach 
w sposób zapewniający prawidłową cyrkulację powietrza (produkty 
nie powinny się ze sobą stykać i należy zachować odstęp pomiędzy 
produktami, a ścianą tylną).
Ilość przechowywanej mrożonej żywności można zwiększyć dzięki 
wyjęciu koszy oraz półki przeciwszronowej, jeżeli występuje.
Nie należy przejmować się odgłosami wydawanymi przez sprężarkę, 
które opisano jako odgłosy normalne w skróconej instrukcji wyrobu.

UWAGA: Kabina rozkładana Proszę zapoznać się z odpowiednią 
instrukcją „PRZEDZIAŁ ZAMROŻONY” i „PRZEDZIAŁ ZAMROŻONY”. Ta 
tabela jest odpowiednia tylko dla krajów Unii Europejskiej. Informacje 
o modelu można pobrać za pomocą kodu QR podanego na etykiecie 
energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, 
którego można użyć do przeglądania portalu rejestru pod adresem 
https: //eprel.ec.europa.eu.

Produkt

Okres 
przechowywania 
(-12 ° C)

Zalecany okres 
przechowywania 
(-18 ° C)

Okres 
przechowywania 
(-22 ° C)

Masło lub margaryna 1 miesiąc 6 miesięcy 9 miesięcy

Ryba 1 miesiąc 1-3miesięcy 6miesięcy

Owoce (z wyjątkiem 
cytrusów) i warzywa 1 miesiąc 8-12 miesięcy 12 miesięcy

Mięso-Szynka-kiełbasa
Pieczeń (wołowina-

wieprzowina-jagnięcina)
Steki lub kotlety 

(wołowina-jagnięcina-
wieprzowina) 1 miesiąc

2 miesięcy
8-12 miesięcy

4 miesięcy 12miesięcy

Mleko, Świeży płyn, Ser, 
Lody lub Sorbet 1 miesiąc 1-3 miesięcy

Drób (kurczak-indyk) 1 miesiąc 5-7 miesięcy

PRZEDZIAŁ ZAMROŻONY

Produkt

Okres 
przechowywania 
0-3 ° C

Zalecany okres 
przechowywania
 (3-6 ° C)

Okres 
przechowywania
 6-8 ° C

puszki, napoje, jajka, sosy, 
pikle, masło, dżem 3-4 tygodnie 3-4 tygodnie 3-4 tygodnie

Owoc tropikalny Niepolecane 2-4 tygodnie 3-4 tygodnie

ser, mleko, nabiał, 
delikatesy, jogurt 2-5 dni 2-5 dni 2-5 dni

Wędliny, desery, mięso i 

ryby oraz domowe posiłki
3-5 dni 1-2 dni Niepolecane

Przechowuj warzywa i owoce (z 
wyłączeniem owoców tropikalnych i 
cytrusów) 15 dni 10-12 dni 4-7 dni

PRZEDZIAŁ ZAMROŻONY

5 miesięcy

9 miesięcy
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Prawidłowe usuwanie starej chłodziarki
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko uwięzienia dzieci. Przed 
wyrzuceniem starej chłodziarki na śmietnik należy:

■ Zdjąć drzwi.

■ Pozostawić półki na miejscu, aby utrudnić dzieciom wejście
do środka.

WAŻNE: Uwięzienie dzieci i ich uduszenie się to nie są problemy 
przeszłości. Chłodziarki wyrzucone na śmietnik lub pozostawione 
bez nadzoru nawet „tylko na kilka dni” nadal są niebezpieczne. W 
razie pozbywania się starej chłodziarki należy stosować się do 
podanych instrukcji, aby zapobiec wypadkom.

OSTRZE¯ENIE
Zagro¿enie uduszeniem

Ze starej ch³odziarki nale¿y zdj¹æ drzwi. 

Niezastosowanie siê do tego mo¿e doprowadziæ do 
śmierci lub uszkodzeñ mózgu.

Wa¿ne informacje dotycz¹ce usuwania czynników 
ch³odniczych:
Ch³odziarkê nale¿y usuwaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami lokalnymi i krajowymi. Czynniki ch³odnicze musz¹ 
zostaæ usuniête przez uprawnionego technika ch³odnictwa, 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami.
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UWAGA:
Szuflady, kosze i półki powinny pozostać w położeniu jak na powyższym 
obrazku. Jest to najlepszy warunek zużycia energii. To urządzenie chłodnicze 
nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie wbudowane.
Podczas pierwszej instalacji lodówki upewnij się, że elementy sterujące są 
nadal ustawione na zalecane wartości zadane. Fabrycznie zalecane wartości 
to 3 ° C dla lodówki i -18 ° C dla zamrażarki. Wszystkie diody LED w tym 
produkcie mają klasę efektywności energetycznej G. Limity obciążenia są 
określane przez kosze, klapy, szuflady, półki itp. Upewnij się, że te elementy 
mogą się łatwo zamknąć po załadowaniu.
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Funkcja szybkiego schladzania jest pomocna w okresach intensywnego 
wykorzystania ch!odziarki, przy pelnym jaj 
za!adowaniu i przy wysokich temperaturach w pomieszczeniu.  Po 
włączeniu opcji Szybkie chłodzenie temperatura lodówki ostygnie szybciej 
niż normalne ustawienia.

llosc swiezej zywnosci (w kg), jakq mozna zamrozic w ciqgu 24 
godzin podano na tabliczce znamionowej urzqdzenia.  Po 
włączeniu Fast Freezer temperatura zamrażania ostygnie szybciej 
niż normalne ustawienia.

Ten tryb nie wpływa na temperaturę komory zamrażarki.
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■ Aby wyprodukowa6 16d, nalei y napetni6 tack� filtrowanq wodq
i umiesci6 r�cznq kostkark� do lodu na g6rnej p6tce 
zamrai arki. Zaczeka6 na powstanie lodu, a nast�pnie obr6ci6
pokr�t!a w kierunku zgodnym z ruchem wskaz6wek zegara,
aby wycisnq6 kostki lodu do pojemnika na 16d. Kostka lodu
wypełnia 2/3 tacki lodowej wodą i odkłada z powrotem do
zamrażalnika. W żadnym wypadku nie należy używać ostrych
lub spiczastych przedmiotów do usuwania lodu.
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