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PL Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
˜ Używaj oddzielnego, łatwo dostępnego i uziemionego gniazdka.

Urządzenie musi być uziemione. 
Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenie jest wypo-

sażony we wtyczki z 3 bolcami (z uziemieniem), która pasuje do
standardowego gniazda z 3 przewodami (z uziemieniem). Nigdy
nie odcinaj albo wyjmuj trzeciego bolca (uziemiającego). Po zain-
stalowaniu urządzenia, wtyczka powinna być dostępna. 

˜ Nie uszkodź obiegu chłodzącego.
Codzienne używanie

˜ Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od lat 8 lub

umysłową, niemające doświadczenia i wiedzy, o ile są one nadzo-
rowane lub poinstruowano je, jak korzystać z tego urządzenia w
bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z możliwych niebezpie-
czeństw. 

˜ Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać, ale nie
wolno im czyścić ani instalować urządzeń chłodniczych.

˜ Dzieci poniżej 3 roku życia trzymać z dala od urządzenia, chyba że
są pod stałym nadzorem.

 ˜ Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
 ˜ Jeśli chłodziwo lub inny łatwopalny gaz wycieka w pobliżu urzą-
dzenia, zamknij zawór wyciekającego gazu, otwórz drzwi i okna i
nie odłączaj ani nie podłączaj kabla zasilającego lodówki ani innego
urządzenia. 

˜ Zauważ, że urządzenie jest ustawione do działania w określonym
zakresie temperatur pomiędzy 10 i 38°C. Urządzenie może nie
działać prawidłowo, jeśli jest używane przez dłuższy okres czasu w
temperaturze powyżej lub poniżej podanego zakresu. 

˜ Nie umieszczaj artykułów niestabilnych (ciężkich przedmiotów,
pojemników z wodą) na górnej części urządzenia, aby uniknąć ob-
rażeń spowodowanych upadkiem lub porażenia prądem spowo-
dowanego przez kontakt z wodą. 

˜ Nie ciągnij za półki drzwiowe. Drzwi mogą zostać przekrzywione,
stojak na butelki, może się przesunąć, albo urządzenie może się
przewrócić. 

˜ Otwieraj i zamykaj drzwi, tylko używając uchwytów. Szczelina mię-
dzy drzwiami a komorą jest bardzo wąska. Nie trzymaj swoich rąk
w tych obszarach, aby uniknąć przycięcia palców. Otwieraj i zamy-
kaj drzwi lodówki tylko wtedy, gdy nie ma dzieci stojących w obrę-
bie ruchu drzwi.
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Panel kontrolnyPL

Panel kontrolny

a
A

b
B

c1

C c2
D

d

eE
f

F

Przed pierwszym użyciem
˜ Usuń całe opakowanie, trzymaj je poza dostępem dzieci i usuń je w sposób przyjazny 

dla środowiska.  
˜ Wyczyść wnętrze i obudowę urządzenia wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. 
˜ Po wypoziomowaniu i oczyszczeniu urządzenia, odczekaj co najmniej 2-5 godziny 

przed podłączeniem go do zasilania. Zobacz rozdział INSTALACJA. 
˜ Przed włożeniem jedzenia wstępne schłodź komory w wysokich ustawieniach. Funk-

cja Power-Freeze pomaga szybko schłodzić komorę zamrażarki. 
˜ Temperatury lodówki i zamrażarki są ustawione automatycznie do 4°C i -18°C. Za-

lecane ustawienia. W razie potrzeby można ręcznie zmienić te temperatury. Proszę 
patrz: USTAWIANIE TEMPERATURY. 

Przyciski:
A Selektor lodówki 
B Selektor zamrażarki 
C   Tryb Auto Set i 
       selektor funkcji wakacyj-

nej

Tryb Auto Set oraz selek-
tor funkcji resetowania 

Tryb automatycznej 
kostkarki do lodu oraz se-
lektor funkcji resetowania 

D Selektor Super-Cool
E Selektor Super-Freeze
F Selektor blokady panelu

Wskaźniki:
a Temperatura lodówki
b Temperatura zamrażarki
c1  Tryb Holiday

c2 Tryb regulacji ręcznej
d Funkcja Super-Cool
e Funkcja Super-Freeze
f Blokada panelu

11
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PLUżytkowanie

Następujące czynniki mają wpływ na temperatury w 
urządzeniu: 

 ˜ Temperatura otoczenia
 ˜ Częstotliwość otwierania drzwi
 ˜ Ilość przechowywanych produktów spożywczych
 ˜ Montaż urządzenia

Wybierz tryb pracy 
Być może trzeba wybrać jeden z następujących sposobów, aby ustawić urządzenie:
1) Tryb Auto Set
W trybie Auto Set, urządzenie może automatycznie dostosować ustawienia temperatury 
w zależności od temperatury otoczenia i zmiany temperatury w urządzeniu. Jeśli nie ma 
specjalnych wymagań, zaleca się korzystanie z trybu Auto Set (patrz: tryb Auto Set dalej).

2) Tryb regulacji ręcznej: 
Jeśli chcesz ręcznie ustawić temperaturę urządzenia w celu przechowywania szczegól-
nej żywności, możesz ustawić temperaturę za pomocą przycisku regulacji temperatury 
(patrz: DOSTOSOWANIE TEMPERATURY).

Dopasowanie temperatury w lodówce
1. Odblokuj panel przez naciśnięcie przycisku „F“, je-

śli jest zablokowany. 
2. Naciśnij przycisk „A" (Lodówka), aby wybrać ko-

morę chłodziarki. Rozlegnie się alarm. Wyświetli 
się rzeczywista temperatura w komorze lodówki. 

3. Naciśnij przycisk „A”, aby ustawić 
temperaturę lodówki. Przy każdym naciśnię-
ciu przycisku rozlegnie się sygnał dźwiękowy. 
Temperatura spada w odstępach co 1°C, od 
maksimum 9°C, przy każdym kolejnym naciśn-
ięciu. Optymalna temperatura w chłodziarce 
wynosi 4°C. Mniejsze temperatury oznaczają 
niepotrzebne zużycie energii.

-

 

Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk w przecią-
gu  5 sek., ustawienie zatwierdzi się automatycznie. 

Alarm otwartych drzwi
Gdy drzwi lodówki są otwarte przez więcej niż 1 minutę, 
włącza się alarm otwarcia drzwi. Alarm ten można wy-
łączyć albo poprzez zamknięcie drzwi, albo przez do-
tknięcie panelu kontrolnego. Jeśli drzwi lodówki będą 
otwarte przez ponad 7 minut, oświetlenie wnętrza i 
panel kontrolny zgasną automatycznie. 

Dopasowanie temperatury 

1. 2.

3.

14



UżytkowaniePL

  Uwaga
Temperatury w odnośnej komorze nie można regulować, jeśli jakiekolwiek inne funkcje 
(Power-Freeze, Super-Cool, tryb wakacyjny lub Auto Set) są włączone lub gdy wyświe-
tlacz jest zablokowany. Odpowiedni wskaźnik będzie migać oraz rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy.

Dopasowanie temperatury w zamrażarce
4. Odblokuj panel przez naciśnięcie przycisku "F", je-

śli jest zablokowany.  
5. Naciśnij przycisk "B" (Zamrażarka), aby wybrać 

temperaturę w komorze zamrażarki. Rozlegnie się 
alarm. Wyświetli się rzeczywista temperatura w 
komorze zamrażania.

6. Naciśnij przycisk „B“ (zamrażarka), aby ustawić 
temperaturę zamrażarki. Przy każdym naciśnięciu 
przycisku rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Temperatura spada w odstępach co 1°C, od 
maksimum -14°C do minimum -24°C, a w przypa-
dku kolejnego naciśnięcia następuje ponowne 
przełączenie na -14°C. 
Optymalna temperatura w zamrażarce to -18°C. 
Niższe temperatury oznaczają niepotrzebne 
zużycie energii.

Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk w przecią-
gu  5 sek., ustawienie zatwierdzi się automatycznie.  

2.

3.

1.

Tryb Auto Set
W trybie Auto Set, urządzenie może automatycznie 
dostosować ustawienia temperatury w zależności od 
temperatury otoczenia i zmiany temperatury w urzą-
dzeniu. Funkcja ta jest całkowicie bezobsługowa. 
1. Odblokuj panel przez naciśnięcie przycisku "F“, jeśli 

jest zablokowany.  
2. Naciśnij przycisk "C“ (Auto Set). Rozlegnie się 

alarm.
3. Zapali się wskaźnik "c2" i funkcja się uaktywni.
Funkcja ta może zostać wyłączona przez powtarzanie 
powyższych kroków lub wybranie innej funkcji. 

3.

 sec. holiday

1. 2.

15



PL

 

Ice Maker

Ice Maker

F

3 sec. holiday

16



UżytkowaniePL

Funkcja Super-Cool
Włącz funkcję Super-Cool jeśli będzie przechowywa-
na większa ilość żywności (na przykład po zakupach). 
Funkcja Power-Cool przyspiesza chłodzenie świeżej 
żywności i chroni towar przed niepożądanym ocieple-
niem. Fabryczne ustawienie temperatury to 0 do +1°C.
1. Odblokuj panel przez naciśnięcie przycisku "F“, 

jeśli jest zablokowany. 
2. Naciśnij przycisk "D“ (Super-Cool). 
3. Zapali się wskaźnik "d" i funkcja się uaktywni.
Funkcja ta może zostać wyłączona przez powtarzanie 
powyższych kroków lub wybranie innej funkcji. 

  Uwaga: automatyczne wyłączanie się
Funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona po 6 godzinach.

1. 2.

3.

Korzystanie z dozownika wody
(Tylko modele z funkcją dozowania wody)
Upewnij się, że wykonałeś kroki opisane w „Zanim za-
czniesz korzystać z funkcji Lód i woda lub Automatycz-
ny lód” przed pierwszym użyciem dozownika wody.
Podajnik
Dozownik wody jest obsługuje się jedną ręką. Aby 
dozować wodę, delikatnie naciśnij podkładkę dozującą 
szklanką lub pojemnikiem. Aby zatrzymać wodę, po 
prostu wyciągnij szklankę lub pojemnik z podkładki 
dozownika. Aby dozować wodę, delikatnie naciśnij 
podkładkę dozującą szklanką lub pojemnikiem. 
Aby zatrzymać przepływ wody, po prostu wyciągnij 
szklankę lub pojemnik z podkładki dozownika.

 OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała, nie wkładaj rąk, palców ani przedmi-
otów do otworu dozownika.

Korzystanie z kostkarki do lodu (tylko modele z funkcą Lód i woda oraz Auto-
matyczny lód)
Włączenie/wyłączenie lodu
Kostkarka do lodu została zaprojektowana do automatycznego dozowania lodu do 
znajdującego się poniżej pojemnika do przechowywania lodu, dopóki nie wykryje, że po-
jemnik jest pełny. Im więcej lodu zużywasz, tym więcej go wytwarza.
Pierwsze użycie
Kostkarka do lodu wyłączy się po pierwszym włączeniu lodówki po instalacji.
Lampka nad ikoną „Włączenie/wyłączenie lodu” zgaśnie.
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PLUżytkowanie

  Uwaga
 ˜ Aby zapewnić efektywność chłodzenia, proszę zachować odległość co najmniej 

10mm pomiędzy jedzeniem, a kanałem powietrznym lub czujnikami.

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności
Przechowywanie w komorze chłodziarki

 ˜ Utrzymuj temperaturę lodówki poniżej 4°C.
 ˜ Gorące jedzenie musi zostać schłodzone do temperatury pokojowej, zanim będzie 

włożone do lodówki.
 ˜ Jedzenie przechowywane w lodówce powinno być umyte i wysuszone przed włoże-

niem. 
 ˜ Jedzenie powinno być przechowywane w szczelnych pojemnikach, aby uniknąć 

zmian w zapachu lub smaku. 
 ˜ Nie przechowuj nadmiernych ilości jedzenia. Zostaw przerwy między artykułami, aby 

zimne powietrze mogło przepływać wokół nich, dla lepszego i bardziej jednorodnego 
chłodzenia.  

 ˜ Produkty spożywcze spożywane codziennie powinny być przechowywane z przodu 
półki.

 ˜ Pozostaw przerwy pomiędzy żywnością a ściankami wewnętrznymi, umożliwiając 
przepływu powietrza. Nie pozwól żywności dotykać tylnej ścianki: żywność może do 
niej przymarznąć. Unikaj bezpośredniego kontaktu żywności (zwłaszcza tłustej lub 
kwaśnej) z wyściółką wewnętrzną, jako że olej/kwas mogą ją zniszczyć. Kiedy pojawi 
się tłuszcz/kwas, wytrzyj powierzchnię. 

 ˜ Rozmrażaj mrożonki w komorze lodówki. W ten sposób można użyć zamrożonej 
żywności do zmniejszenia temperatury w komorze, co zaoszczędzi energię. 

 ˜ Proces starzenia owoców i warzyw, takich jak cukinia, melon, papaja, banan, ananas, 
itp. może zostać przyspieszony w lodówce. W związku z tym nie zaleca się przecho-
wywania ich w lodówce. Jednakże dojrzewanie mocno zielonych owoców może być 
wspomagane przez pewien okres czasu. Cebula, czosnek, imbir i inne warzywa ko-
rzeniowe powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej.

 ˜ Nieprzyjemne zapachy wewnątrz lodówki to znak, że coś się wylało i wymaga czysz-
czenia. Patrz: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE. 

 ˜ Różne pokarmy powinny być umieszczone w różnych obszarach, zgodnie z ich wła-
ściwościami: 

1 Masło, ser, itp.
2 Jajka, puszki, jedzenie w puszkach, przyprawy, 

itp.
3 Napoje i butelkowane jedzenie.
4 Peklowane jedzenie, jedzenie w puszkach, itp.
5 Produkty mięsne, przekąski, makaron, konser-

wy, mleko, tofu, nabiał, itp.
6 Gotowane mięso, kiełbasa, itp.
7 

masło, czekolada
8 -

rzywa, sałatki, itp.

2

3

1
4

5
2

7
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PLWyposażenie

  Uwaga:
Upewnij się, że obie strony półki są na tym samym poziomie.

  Uwaga:
 ˜ Nie należy zdejmować pokrywy z tworzywa sztuczne-

go wewnątrz dwóch stref. Utrzymują one odpowiednią 
wilgotność.

 ˜ Owoce wrażliwe na zimno, takie jak ananas, awokado, banany, grejpfruty, nie są 
zalecane do przechowywania w tych dwóch szu�adach.

Wielobiegowy przepływ powietrza
Lodówka jest wyposażona w system wielobiegowego 
przepływu powietrza, w którym dysze chłodnego po-
wietrza znajdują się na każdym poziomie. Pomaga to w 
utrzymaniu jednolitej temperatury w celu zapewnienia, 
że przechowywana   żywność jest dłużej świeża.

Niska wilgotność odpowiednia do przechowywania suszonych owoców i innego suchego 
jedzenia o niskiej zawartości wody, takich jak masło, tłuszcze oraz i oleje lub czekolada.

Regulowane półki
Wysokość półki można dostosować do swoich potrzeb 
przechowywania.
1. Aby przenieść półkę, należy ją najpierw usunąć 

przez uniesienie tylnych krawędzi (1) i wyciągnięcie 
jej (2). 

2. Aby zainstalować ją ponownie, umieść ją na 
uchwytach po obu stronach komory i przesuń w 
głąb, aż tył półki zamocowany będzie w otworach 
na bokach

W tym przedziale poziom wilgotności jest wyższy niż w przedziale lodówki. Jest ona kon-
trolowana automatycznie przez system i nadaje się do przechowywania owoców, warzyw, 
sałatek, itp.
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PLWyposażenie
 
 Porady dotyczące oszczędzania energii 

 ˜ Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane (patrz: INSTALACJA).
 ˜ Nie instaluj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników). 
 ˜ Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w urządzeniu. Zużycie energii jest 

większe, gdy ustawiona jest niższa temperatura. 
 ˜ Funkcje takie jak POWER-FREEZE zużywają więcej energii.
 ˜ Gorące potrawy i napoje należy schłodzić przed włożeniem ich do urządzenia.
 ˜ Kiedy wkładasz do lodówki jedzenie i napoje, otwieraj drzwi na jak najkrócej.
 ˜ Nie przepełniaj urządzenia, aby nie doprowadzić do utrudniania przepływu powietrza.
 ˜ Nie pozostawiaj powietrza w opakowaniu żywności.
 ˜ Utrzymuj uszczelki drzwiowe w czystości, aby drzwi zawsze zamykały się dobrze.
 ˜ Rozmrażaj mrożonki w komorze lodówki. 

˜ Najbardziej energooszczędna kon�guracja wymaga, aby urządzenie utrzymywało 
szu�ady, pojemnik na żywność i półki w stanie świeżości fabrycznej, a żywność powinna 
być umieszczona tak daleko, jak to możliwe, bez blokowania wylotu powietrza z kanału.
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Wymienne (tylko LED) źródło światła możliwe tylko przez profesjonalistę .

 
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F. 

komory 
Klasa efektywności 

energetycznej 
Wzór 

Chłodnica 
   

 

Zamrażarka 
   

F

F

HTF-540DGG7
HTF-540DP7
HTF-520WP7
HTF-520IP7
HCR5919FOPG
HCR5919EHMB
HCR5919ENMB
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Rozwiązywanie problemówPL

Problem Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie

Urządzenie wydaje 
dziwne dźwięki.

• Urządzenie nie znajduje się na wy-
poziomowanym podłożu. 

• Urządzenie dotyka jakiegoś obiek-
tu.

• Wyreguluj nóżki, aby wypozio-
mować urządzenie.

• Usuń przedmioty znajdujące się 
w pobliżu urządzenia.

Słychać delikatny 
szum podobny do 
płynącej wody.

• - • To jest normalne.

Słychać dźwięk alar-
mu.

• Schowek na drzwiach lodówki jest 
otwarty.

• Zamknij drzwi lub wyłącz alarm 
ręcznie.

Słychać cichy szum. • Pracuje system zapobiegający 
kondensacji

• Zapobiega to kondensacji i jest 
normalne

System oświetle-
nia lub chłodzenie 
wnętrza nie działa.

• Wtyczka sieciowa nie jest podłą-
czona do gniazdka. 

• Wystąpił problem z zasilaniem.

• Lampa LED nie działa.

• Podłącz wtyczkę sieciową.

• Sprawdź zasilanie elektryczne 
w pomieszczeniu. Skontaktuj 
się z lokalnym dostawcą energii 
elektrycznej!

• Proszę wezwać serwis do wy-
miany lampy.

Przerwa w zasilaniu
W przypadku awarii zasilania, jedzenie powinno pozostać bezpiecznie zimne przez około 
12 godzin. Postępuj zgodnie z poniższymi poradami podczas długotrwałego braku zasila-
nia, zwłaszcza w lecie:

 ˜
 ˜ Nie wkładaj nowych produktów do urządzenia podczas przerwy w zasilaniu.
 ˜ Jeżeli wcześniej jest podana wiadomość o przerwaniu zasilania, a czas przerwy jest 

dłuższy niż 12 godzin, przygotuj trochę lodu i umieścić go w pojemniku na górze ko-
mory lodówki.

 ˜ Po awarii konieczna jest niezwłoczna kontrola produktów. 
 ˜ Jako że temperatura w lodówce podniesie się podczas przerwy w zasilaniu lub innej 

awarii, zmniejszy się okres przechowywania żywności i jej przydatność do spożycia. 
Każdy produkt, który się rozmroził należy jak najszybciej ugotować i ponownie za-
mrozić (jeśli to konieczne), aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia. 

Pamięć funkcji podczas awarii zasilania 
Po przywróceniu zasilania urządzenie przechodzi do ustawień, które zostały ustawione 
przed awarią zasilania. 

* Aby skontaktować się z działem wsparcia technicznego, należy wejść na stronę internetową: 
https:/ /corporate.haier-europe.com/pl/

 W sekcji „strona internetowa” wybrać markę swojego produktu i swój kraj. Nastąpi przekierowa-
nie na konkretną stronę internetową, gdzie znajduje się numer telefonu i formularz kontaktu 
z pomocą techniczną.
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Rozpakowywanie

˜ Wyjmij urządzenie z opakowania.
˜ Usuń wszystkie materiały opakowania. 
Warunki środowiskowe
Temperatura w pomieszczeniu powinna być zawsze pomiędzy 10°C a 43°C, ponieważ 
może to mieć wpływ na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz zużycie energii. Nie usta-
wiaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń bez izolacji emitujących ciepło (piekarniki, lo-
dówki).
Wwymagania przestrzenne 
Wymagane miejsce, gdy drzwi są otwarte:
Sz1 = 1221 mm
Sz2 = 1534 mm
Gł1 = 560mm
Gł2 = 1040 mm

OSTRZEŻENIE!
˜ Urządzenie jest ciężkie. Zawsze przenoś urządzenie z pomocą co najmniej dwóch 

osób.
˜ Zachowaj wszystkie materiały opakowania poza zasięgiem dzieci i wyrzucić je w spo-

sób przyjazny dla środowiska. 

Przekrój wentylacji
Aby osiągnąć odpowiednią wentylację urządzenia ze 
względów bezpieczeństwa należy postępować zgod-
nie z informacją o wentylacji.

Ustawianie urządzenia 
Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i sta-
bilnej powierzchni. 
1. Pochyl urządzenie lekko do tyłu.
2. Ustaw nóżki na pożądanym poziomie. 
Aby drzwi mogły prawidłowo się otworzyć, upewnij się, 
że odległość od ściany od strony zawiasów wynosi co 
najmniej 100 mm. 

W2

W1

D2

D1

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

1.

max 45°

2.

 Uwaga: 
W przypadku urządzenia wolnostojącego: to urządzenie chłodnicze nie jest 
przeznaczone do stosowania jako urządzenie wbudowane.30
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Cas oczekiwania
W kapsułce sprężarki znajduje się olej do bezobsługo-
wej konserwacji. Olej ten może przedostać się poprzez 
zamknięty system rur podczas transportu przechylo-
nego urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia do 
zasilania trzeba odczekać 2-5 godzin, aby olej spłynął z 
powrotem do zbiornika.

OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć ryzyka, uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez serwis 
(patrz: karta gwarancyjna).

Połączenia elektryczne
Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:
˜ zasilanie, gniazdko i bezpieczniki odpowiadają informacji na tabliczce znamionowej.
˜ gniazdko jest uziemione i nie zastosowano rozgałęźnika lub przedłużacza. 
˜ wtyczka i gniazdko są ściśle dopasowane.
Podłącz urządzenie wyłącznie do właściwie zamontowanych i uziemionych gniazdek elek-
trycznych.

Modele z funkcją Lód i woda oraz Automatyczny lód
˜ Twoja lodówka z funkcją Lód i woda oraz Automatyczny lód muszą być instalowane 

technika serwisowego, ponieważ nieprawidłowa instalacja hydrauliczna może prowa-
dzić do wycieków wody.

˜ -
wodowane wadliwą instalacją lub hydrauliką.

Przytrzymać przednią krawędź pojemników jedną ręką, a 
drugą ręką przykleić taśmą dolną część pojemników naprze-
miennie w kierunku wskazanym strzałką 1. Po wyjęciu pojem-
ników z korpusu drzwi obrócić je do przodu i w dół w kierunku 
wskazanym strzałką 2, aby wyjąć je i zainstalować w pozycji B.

2 h

 Uwaga: 
Przed pierwszym użyciem należy wymontować pojemniki drzwiowe z pozycji A 
i zainstalować je w pozycji B.
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OSTRZEŻENIE! 
► Podłączać tylko do źródła wody pitnej. Filtr wody �ltruje tylko zanieczyszczenia w wodzie 

i sprawia, że lód jest czysty i higieniczny. Nie sterylizuje ani niszczy zarazków i innych 
szkodliwych substancji. 

► Zbyt wysokie ciśnienie wody w wężu może uszkodzić urządzenie. Zamontować reduktor 
ciśnienia, gdy ciśnienie wody w wężu przekracza 0,6 MPa.

► Przed podłączeniem sprawdzić, czy woda jest czysta i klarowna.

Uwaga: Przyłącze wody
 

► Ciśnienie zimnej wody musi wynosić od 0,15 do 0,6 MPa.
► Maksymalna dopuszczalna długość węża do wody wynosi 8 metrów. Za stosowanie 

dłuższych węży wpłynie na zawartość kostek lodu i zimnej wody.
► Temperatura otoczenia musi wynosić minimum 0°C.
► Wąż wody musi znajdować się z dala od źródeł ciepła.

1. Przeciąć rurkę na dwie części o wymaganej 
długości, aby połączyć �ltr (A) z urz ądzeniem 
(BI) i zaworem wody (B2) (Rys.  10.5-1). 
Dokładnie przeciąć wąż za pomocą ostrego 
noża.

2. Włożyć rurkę (BI) na głębokość ok. 12 mm do
mocowania �ltra wody (A) (Rys.  10.5-2). 
Zwrócić uwagę, aby zainstalować �ltr we 
właściwym kierunku. Strzałka pokazuje 
kierunek przepływu wody.

3. Zabezpieczyć rurkę zaciskiem blokującym (C) 
zgodnie z Rys.  10.5-3. 

4. Powtórzyć czynności 2 i 3 z rurą (B2) po drugiej 
stronie �ltra.

5. Podłączyć końcówkę rurki (B2) do jednego z 
adapterów „D” lub „E i  F”, który pasuje do sieci 
wodociągowej (Rys.  10.5-4). 

6. Podłączyć koniec B1 do zespołu zaworu z tyłu 
urządzenia (Rys. 10.5 -5). 

7. Otworzyć zawór wody, aby sprawdzić, czy
system jest szczelny i przepłukać rurkę.

OSTRZEŻENIE! 
► Należy zawsze upewnić się, że połączenia są trwałe, suche i szczelne!
► Uważać, aby wąż nigdy nie został zgnieciony, zagięty lub skręcony.
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1. Karta produktu, zgodnie z Zarządzeniem UE Nr 1060/2010

Marka Haier
HTF-540DGG7/ 

HTF-540DP7/ 
HTF-520IP7/ 
HTF-520WP7

Kategoria urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domo-
wych (1) 7

A+++ (najwyższa klasa efektywności) do D (najniższa klasa
efektywności) A++

Zużycie energii (2) 340/340/339/339
Całkowita pojemność netto całej komory lodówki 500L/500L/489L/493L

L 62ycązdołhc łaizdezrp myt w
- aniw ainawywohcezrp od aromok myt w
-jenzcinwip ezrutarepmet o aromok myt w

a tym komora do przechowywania świeżej żywności 324L/324L/317L/317L
Całkowita liczba butelek wina (3) -
Całkowita pojemność netto komory zamrażarki 150L/150L/146L/150L
Liczba gwiazdek (4) ****
Temperatura projektowa „innych komór” (5) -
Najniższa temperatura komory wina -
Bezszronowa •
Czas przechowywania podczas awarii 12 godz.
Wydajność zamrażania (6) 12kg
Zdolność do wytwarzania lodu (Tylko dla HTF-520IP7) 1.0 kg/24h

(7) SN-N-ST-T
Emisja hałasu przenoszonego powietrzem 39 dB(A) re 1 pW
Typ urządzenia wolnostojąca

1. Karta produktu, zgodnie z Zarządzeniem UE Nr 2020/2016
Marka Haier

Kategoria urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domo-
wych (1) 7
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Dodatkowe dane techniczne

(4) * = przedział -6°C lub mniej; *** = komora na mrożonki -18°C lub mniej; **** = komora zamrażarki do żywności -18°C lub 
mniej z minimalną wydajnością zamrażania.

(5) „Inna komora” oznacza komorę inną niż komora do przechowywania wina, przeznaczoną do przechowywania określonych
środków spożywczych w temperaturze wyższej niż +14°C.

(6) Zdolność zamrażania jest osiągalna dla ilości podanej zgodnie z typem urządzenia tylko po przejściu do pracy stałej i nie 
można jej powtórzyć w ciągu 24 godzin. Proszę przestrzegać instrukcji obsługi.

(7) Klasa klimatyczna SN: To urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od +10°C do +32°C
Klasa klimatyczna N: To urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od 16°C do +32°C 
Klasa klimatyczna ST: To urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od 16°C do +38°C
Klasa klimatyczna T: To urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia od 16°C do +43°C

Napięcie / Częstotliwość 220-240V ~/ 50Hz
Prąd wejściowy (A) 2
Główny bezpiecznik (A) 16
Płyn Chłodniczy R600a
Wymiary (wys. / szer. / gł. w mm) 1900/908/648

Wyjaśnienie
• Tak, zawiera
(1) Kategoria domowych urządzeń chłodniczych:

Kategoria = oznaczenie
 
1 = Lodówka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności, 2 = Lodówka ze strefą temperatur w piwnicy, 
komorą do lodówki i szafką na wino, 3 = Lodówka ze strefą chłodniczą i lodówką z komorą zero gwiazdek, 4 = Lodówka z komo
ra jednogwiazdkowa, 5 = lodówka z komorą dwugwiazdkową, 6 = lodówka z komorą trzygwiazdkową, 7 = lodówka z zamrażarką, 
8 = zamrażarka, 9 = zamrażarka skrzyniowa, 10 = lodówki wielofunkcyjne i inne lodówki

(2) Na podstawie wyników testu zgodności standardów w przeciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie zależy od zastosowania i 
lokalizacji urządzenia.

(3) Pojemność znamionowa jest podawana jako liczba standardowych butelek 0,75l, które można przechowywać w urządzeniu 
zgodnie z instrukcjami producenta.

Klasa efektywności energetycznej  
Roczne zużycie energii (kWh/rok)(2)  
Objętość całkowita (l)  
Pojemność: chłodziarka (l)  
Pojemność: zamrażarka (l) 174 
Pojemność: sekcja chłodziarki (l) 38 
Ocena wg gwiazdek 
Temperatura w innych komorach > 14°C Nie dotyczy 
System Frost free Tak 
Pojemność zamrażalnicza (kg/24 h) 12 
Klasa klimatyczna 171 SN-N-ST 

Klasa emisji hałasu i poziom emitowanego hałasu (db (A) re 1pW) 
 

Czas wzrostu temperatury (h) 9 
Zdolność wytwarzania lodu (tylko w przypadku  1,0 kg/24 h 
Typ urządzenia wolnostojące 
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F/F/F/F/F/E/E

360/360/360/360/360/329/329

528/528/525/525/528/525/528

316/316/313/313/316/313/316

HTF-520IP7/HCR5919EHMB)

C(37)/C(37)/C(37)/C(37)/C(37)
/C(38)/C(38)
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GWARANCJI
Minimalny okres gwarancji: Kraje UE – 2 lata, Turcja – 3 lata, Wielka Brytania – rok, Rosja – 
rok, Szwecja – 3 lata, Serbia – 2 lata, Norwegia – 5 lat, Maroko – rok, Algieria – 6 miesięcy, 
Tunezja – gwarancja prawna nie jest wymagana

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
Termostaty, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych przez okres co najmniej 
siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu
klamki, zawiasy do drzwi, tace i koszyki przez okres co najmniej siedmiu lat oraz uszczelki 
drzwiowe przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza 
danego modelu

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie https://eprel.ec.europa.eu/ 
lub zeskanować QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urządzeniem

37



H
TF

-5
40

_P
L_

V0
8_

19
04

15


	Blank Page

