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1. WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

Podczas u¿ywania ch³odziarki (witryny) nale¿y przestrzegaæ podstawowych zasad 
bezpieczeñstwa, w³¹cznie z poni¿szymi zaleceniami. Przed u¿yciem nale¿y przeczytaæ 
dok³adnie ca³¹ instrukcjê obs³ugi. Instrukcjê obs³ugi zachowaæ (nie wyrzucaæ).

         UWAGA NIEBEZPIECZEÑSTWO
 Aby zmniejszyæ ryzyko po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub uszkodzenia urz¹dzenia:
  1.  Ch³odziarki (witryny) nale¿y u¿ywaæ zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób
       opisany w instrukcji obs³ugi.
  2 . Urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytkowania przez dzieci, osoby
       niepe³nosprawne fizycznie lub umys³owo, osoby 
      , osoby bez dostatecznego doœwiadczenia 
       lub odpowiedniej wiedzy, jeœli nie pracuj¹ bez nadzoru osoby odpowiedzialnej 
       za ich bezpieczeñstwo. 
  3.  Przewód zasilaj¹cy ch³odziarki (witryny) mo¿na pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazdka 
       z bolcem uziemiaj¹cym i sprawn¹ instalacj¹ uziemiaj¹c¹. 
  4.  W obwodzie zasilaj¹cym ch³odziarkê (witrynê) zaleca siê zastosowanie
       bezpiecznika 6 A. Zaleca siê równie¿, aby ch³odziarka (witryna) posiada³a swoje
       w³asne gniazdko pr¹du zasilaj¹cego, do którego nie by³yby pod³¹czone inne
       urz¹dzenia.
  5.  Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych przewodów przed³u¿aj¹cych.
  6.  Przewód zasilaj¹cy powinien byæ poprowadzony z dala od sprê¿arki, gdy¿ wysoka
       temperatura niektórych powierzchni mog³aby uszkodziæ izolacjê przewodu.     
  7.  Nie nale¿y u¿ywaæ ch³odziarki (witryny), gdy przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony,
       gdy ch³odziarka (witryna) nie pracuje poprawnie lub gdy urz¹dzenie jest
       uszkodzone mechanicznie. W takich przypadkach nale¿y ch³odziarkê (witrynê)
       dostarczyæ do najbli¿szego autoryzowanego punktu serwisowego w celu
       sprawdzenia, naprawy oraz regulacji elektrycznych i mechanicznych.
  8.  Nie ustawiaæ ch³odziarki (witryny) w pobli¿u Ÿróde³ ognia i ciep³a.
  9.  Nie u¿ywaæ ¿adnych aktywnych chemicznie i ¿r¹cych œrodków do mycia
       ch³odziarki.
10.  Nie wstawiaæ do ch³odziarki (witryny) gor¹cych, nie sch³odzonych produktów. 
11.  Nie instalowaæ urz¹dzenia w ciasnych i wilgotnych pomieszczeniach. Nadmierna
       wilgotnoœæ mo¿e powodowaæ przyspieszon¹ korozjê czêœci metalowych.
12.  Nie u¿ywaæ ch³odziarki na wolnym powietrzu.
13.  Ch³odziarkê (witrynê) nale¿y ustawiæ na równej i stabilnej powierzchni, 
       w odleg³oœci min. 10 cm  od œcian i s¹siaduj¹cych sprzêtów i mebli.
14.  Zabrania siê przemieszczaæ (przesuwaæ, obracaæ) ch³odziarki (witryny) w czasie
       gdy urz¹dzenie pracuje. Przed jak¹kolwiek zmian¹ miejsca ustawienia nale¿y
       urz¹dzenie wy³¹czyæ i od³¹czyæ od sieci zasilaj¹cej.
15.  Nie wyci¹gaæ wtyczki z kontaktu przez ci¹gniêcie za kabel.
16.  Wy³¹czaæ ch³odziarkê (witrynê) przed wykonywaniem jakichkolwiek czynnoœci
       zwi¹zanych z myciem lub czyszczeniem urz¹dzenia. 
17.  Przy przenoszeniu i przemieszczaniu ch³odziarki (witryny) nale¿y zwracaæ

O       uwagê, aby nie odchylaæ urz¹dzenia od pionu wiêcej, ni¿ 45 .
18.  Nie wystawiaæ ch³odziarki (witryny) i jej obudowy z tworzywa na dzia³alnoœæ
       promieni s³onecznych.
19.  Nie pozostawiaæ bez nadzoru, gdy w pobli¿u s¹ dzieci i osoby niepe³nosprawne. 
20.  Producent nie odpowiada za szkody wynik³e wskutek nie odpowiedniego 
       i niezgodnego z przeznaczeniem u¿ytkowaniem ch³odziarki (witryny).

o ograniczonej zdolnoœci
 fizycznej, czuciowej lub psychicznej
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2. CH£ODZIARKA (WITRYNA) - CZÊŒCI SK£ADOWE

UWAGA:
Zamieszczony powy¿ej rysunek wyrobu jest jedynie szkicem pogl¹dowym ch³odziarki 
(witryny) i mo¿e w szczegó³ach odbiegaæ od wygl¹du aktualnie produkowanych 
wyrobów.

Mo¿liwoœæ zmiany kierunku otwierania drzwiczek

1. P³aska zabudowa tylnej œcianki ch³odziarki (witryny).
2. Dodatkowa przestrzeñ na du¿e butelki.
3. Regulowane nó¿ki ch³odziarki (witryny).
4. Wsuwane pó³ki z pokryciem winylowym.
5. Drzwiczki z hartowanego szk³a.
6. Oœwietlenie wewnêtrzne.
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3. WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE INSTALACJI URZ¥DZENIA

PRAWID£OWA WENTYLACJA
Ch³odziarka (witryna) powinna z ka¿dej strony mieæ woln¹ 
przestrzeñ, co zapewni w³aœciwe odprowadzanie ciep³a, 
wy¿sz¹ efektywnoœæ urz¹dzenia oraz pozwoli uzyskaæ ni¿sze 
zu¿ycie energii elektrycznej. W³aœciwe odstêpy od innych 
urz¹dzeñ lub od œcian pomieszczenia powinny wynosiæ:
100 mm - z ty³u i z boków ch³odziarki (witryny)
300 mm - z góry ch³odziarki (witryny).
Ponadto drzwiczki urz¹dzenia powinny mieæ mo¿liwoœæ 
otwierania siê w pe³nym zakresie ich wychylenia.

ZASILANIE CH£ODZIARKI (WITRYNY)
Ch³odziarko zamra¿arka przystosowana jest do zasilania 
jednofazowym pr¹dem zmiennym  ~230V / 50Hz.
Gniazdko sieciowe musi byæ wyposa¿one w bolec uziemiaj¹cy 
i musi posiadaæ sprawn¹ instalacjê uziemiaj¹c¹.
W obwodzie zasilaj¹cym ch³odziarki (witryny) zaleca siê 
zastosowanie bezpiecznika 6A. Zaleca siê równie¿, aby 
ch³odziarka (witryna) posiada³a swoje w³asne gniazdko pr¹du 
zasilaj¹cego, do którego nie by³yby pod³¹czone inne       
urz¹dzenia.
Jeœli wahania napiêcia w miejscu zamieszkania u¿ytkownika 
przekraczaj¹ w/w wartoœci to wówczas zaleca siê pod³¹czenie 
ch³odziarki (witryny) do sieci poprzez stabilizator napiêcia.

U£O¯ENIE PRZEWODU ZASILAJ¥CEGO
Przewód zasilaj¹cy musi le¿eæ swobodnie i nie mo¿e 
stykaæ siê z innymi przedmiotami, zw³aszcza takimi, 
które posiadaj¹ ostre krawêdzie. Przewód nie mo¿e 
byæ zgiêty, naprê¿ony, zwiniêty w spiralê, nie mo¿e te¿ 
dotykaæ czêœci agregatu ch³odniczego, gdy¿ agregat 
w czasie pracy nagrzewa siê a wysoka temperatura 
mog³a by uszkodziæ izolacjê przewodu. 
Ch³odziarka (witryna) powinna byæ tak ustawiona, 
aby jej po³o¿enie nie utrudnia³o dostêpu do gniazdka 
sieciowego.

ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCI¥
Nale¿y unikaæ instalowania ch³odziarki (witryny) 
w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnoœci, gdy¿ mo¿e to 
powodowaæ przyœpieszon¹ korozjê czêœci metalowych 
urz¹dzenia.
Ponadto zabrania siê instalowania ch³odziarki (witryny)
w takich miejscach, gdzie nara¿ona by³aby na zraszanie 
lub bezpoœredni kontakt z wod¹, co mog³oby negatywnie 
wp³yn¹æ na jakoœæ izolacji a w nastêpstwie prowadziæ do 
up³ywu pr¹du i do pora¿enia elektrycznego u¿ytkownika

~220-240V / 50Hz
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3. WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE INSTALACJI URZ¥DZENIA - c.d.

45

ZABEZPIECZENIE PRZED WYSOK¥ TEMPERATUR¥
Ch³odziarko-zamra¿arka nie mo¿e byæ instalowana
w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a takich jak piecyki elektryczne
i gazowe, kaloryfery, kuchnie, piece, termo-nagrzewnice.
Nie nale¿y te¿ instalowaæ urz¹dzenia w miejscach,
gdzie by³o by nara¿one na bezpoœrednie oddzia³ywanie
promieni s³onecznych, co mog³o by spowodowaæ 
uszkodzenie pokrycia akrylowego i prowadziæ do 
zwiêkszonego zu¿ycia energii elektrycznej.

USTAWIENIE NA RÓWNEJ I P£ASKIEJ POWIERZCHNI
Ch³odziarka (witryna) powinna byæ zainstalowana na twardej, 
równej i p³askiej powierzchni.
Powierzchnia powinna byæ na tyle wytrzyma³a, aby utrzymaæ 
ciê¿ar w pe³ni wype³nionej ch³odziarki (witryny). 
Jeœli po ustawieniu ch³odziarki (witryny) zachodziæ bêdzie 
koniecznoœæ jej dok³adnego wypoziomowania, nale¿y to 
wykonaæ odpowiednio reguluj¹c wysokoœæ nó¿ek urz¹dzenia.

USTAWIENIE Z DALA OD P£YNÓW £ATWOPALNYCH
Ch³odziarki (witryny) nie mo¿na instalowaæ w pobli¿u
³atwo-ulatniaj¹cych siê i ³atwo-palnych substancji takich,
jak na przyk³ad gaz, benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, lakier, 
olej bananowy itp.. 
Takie substancje nie powinny równie¿ byæ przechowywane 
w ch³odziarce (witrynie) w otwartych pojemnikach (butelkach).

PRZEMIESZCZANIE CH£ODZIARKO-ZAMRA¯ARKI
W przypadku przenoszenia lub przesuwania ch³odziarki 
(witryny)  nale¿y wykonaæ tak¹ czynnoœæ, utrzymuj¹c 
urz¹dzenie w pozycji pionowej. 
Nale¿y uwa¿aæ, aby nie odchylaæ urz¹dzenia od pionu 

Owiêcej ni¿ 45 .
Zabrania siê przenoszenia i przemieszczania urz¹dzenia 
w pozycji poziomej.
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4. ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Ch³odziarka (witryna) posiada mo¿liwoœæ takiego zamontowania drzwiczek, aby 
otwiera³y siê one na praw¹ lub lew¹ stronê

Ch³odziarka (witryna) jest fabrycznie montowana w taki sposób, ¿e zawiasy drzwiczek 
znajduj¹ siê po prawej stronie urz¹dzenia.

W przypadku koniecznoœci zmiany kierunku otwierania drzwiczek, nale¿y postêpowaæ                
w sposób podany poni¿ej.

UWAGA:
Wszystkie zdemontowane czêœci nale¿y zachowaæ, aby wykonaæ przeinstalowanie
drzwiczek ch³odziarki (witryny).

1. Odkrêciæ dwa wkrêty (1) mocuj¹ce górny zawias (5) z prawej strony obudowy
    ch³odziarki (witryny). Od³¹czyæ górny zawias od obudowy ch³odziarki (witryny).

2. Unieœæ drzwiczki, zdj¹æ z ch³odziarki i oprzeæ o miêkk¹ powierzchnie tak, aby nie
    zarysowaæ powierzchni drzwiczek.

3. Wyj¹æ zaœlepkê (8) z otworu po lewej stronie drzwiczek i w³o¿yæ j¹ do otworu
    z prawej strony drzwiczek. Upewniæ siê, ¿e zaœlepka do koñca zosta³a wsuniêta
    w otwór.

4. Odkrêciæ dwa wkrêty (6) mocuj¹ce dolny zawias (2) z prawej strony obudowy
    ch³odziarki (witryny). Od³¹czyæ dolny zawias od obudowy ch³odziarki (witryny).

5. Od³¹czyæ lew¹ przedni¹ nó¿kê ch³odziarki (4) i przenieœæ j¹ na praw¹ stronê
    (zamocowaæ z prawej strony obudowy ch³odziarki).

6. Przed przykrêceniem dolnego zawiasu (2), wyj¹æ z zawiasu trzpieñ (5) i obróciæ
    dolny zawias (2) tak, aby mo¿na go by³o przykrêciæ do ramy (obudowy) urz¹dzenia
    z lewej strony, przy pomocy dwóch wkrêtów mocuj¹cych (6).

7. W³o¿yæ trzpieñ (5) w dolny zawias (2).

8. Za³o¿yæ na ch³odziarkê drzwiczki, upewniaj¹c siê czy wesz³y dok³adnie na dolny
    zawias (2).

9. Przytrzymuj¹c drzwiczki w ich prawid³owej, zamkniêtej pozycji przykrêciæ górny
    zawias (5) do lewej górnej czêœci ramy (obudowy) przy pomocy dwóch wkrêtów (1). 
    Nie nale¿y dokrêcaæ dwóch wkrêtów (1), dopóki górny zawias nie u³o¿y siê 
    w otworze zawiasu w drzwiczkach, a drzwi siê nie wypoziomuj¹.
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4. ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI - c.d.

Rysunek nr 1                                               Rysunek nr 2

UWAGA:

Rysunek nr 1 przedstawia ch³odziarkê (witrynê) przed zmian¹ kierunku 
otwierania drzwiczek urz¹dzenia.

Rysunek nr 2 przedstawia ch³odziarkê (witrynê) po zmianie kierunku otwierania 
drzwiczek urz¹dzenia.
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5. U¯YTKOWANIE CH£ODZIARKI (WITRYNY)

NASTAWA (KONTROLA) TEMPERATURY
1. Przy pierwszym pod³¹czeniu i uruchamianiu ch³odziarki (witryny) lub przy ponownym
    jej uruchamianiu po d³u¿szej przerwie, nale¿y nastawiæ pokrêt³o regulatora
    temperatury (termostatu) w po³o¿eniu MAX. 
2. Pokrêt³o regulatora temperatury (termostatu) mo¿na ustawiæ w pozycjach
    „0", „1", „2", „3", „4" i ”5". Po up³ywie oko³o 20 minut nale¿y ustawiæ pokrêt³o
    regulatora temperatury w pozycji „3". To ustawienie jest najbardziej odpowiednie
    do u¿ytkowania ch³odziarki (witryny) w warunkach temperatury pokojowej.
3. Aby wy³¹czyæ ch³odziarkê (witrynê) nale¿y ustawiæ pokrêt³o regulatora temperatury
    (termostatu) w pozycji „0".

UWAGI:
- Ustawienie pokrêt³a regulacji temperatury w pozycji „0" przerywa ch³odzenie 
  (powoduje zatrzymanie sprê¿arki), lecz nie odcina urz¹dzenia od zasilania pr¹dem
  elektrycznym.
- Jeœli urz¹dzenie zosta³o odciête od zasilania (zosta³a wyci¹gniêta wtyczka przewodu
   zasilaj¹cego z gniazdka sieciowego), to po ponownym pod³¹czeniu ch³odziarki
   (witryny) do zasilania nale¿y odczekaæ oko³o 3-5 minut przed ponownym jej
   uruchomieniem. Bez odczekania tego czasu, urz¹dzenie nie pozwoli siê ponownie
  uruchomiæ.
- zakres nastawy pokrêt³a regulacji temperatury (termostatu) od „1" do „5" oznacza

o o  uzyskanie w komorze ch³odzenia temperatury w zakresie od +1 C do +10 C , który to
  zakres temperatur jest najbardziej odpowiedni do przechowywania napojów i innych
  produktów spo¿ywczych.
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6. OBS£UGA EKSPLOATACYJNA CH£ODZIARKI 

MYCIE CH£ODZIARKI (WITRYNY)

          UWAGA:
Przed przyst¹pieniem do mycia ch³odziarki (witryny) nale¿y wy³¹czyæ ch³odziarkê
i od³¹czyæ j¹ od zasilania, wyci¹gaj¹c wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka 
sieciowego.

1. Ch³odziarkê (witrynê) nale¿y myæ
    z czêstotliwoœci¹ minimum raz na
    2 miesi¹ce lub czêœciej.
2. Do mycia u¿ywaæ jedynie miêkkiej
    œciereczki, zwil¿onej ciep³¹ wod¹.
3. Jeœli ch³odziarka (witryna) uleg³a
    silniejszemu zabrudzeniu, to wówczas
    do pierwszego mycia mo¿na u¿yæ wody
    z niewielkim dodatkiem delikatnego,
    neutralnego detergentu.
    Do zwil¿ania œciereczki w trakcie drugiego
    mycia u¿ywaæ œciereczki zwil¿onej
    jedynie ciep³¹ wod¹.
4. Po umyciu ch³odziarki (witryny), wytrzeæ
    umyte powierzchnie do sucha. 

UTRZYMYWANIE USZCZELEK I CZÊŒCI Z TWORZYWA W CZYSTOŒCI

1. Uszczelki drzwiczek nale¿y utrzymywaæ
    stale w czystoœci, gdy¿ ma to zasadnicze
    znaczenie dla dok³adnego zamykania
    siê drzwiczek oraz dla prawid³owego
    zu¿ycia energii elektrycznej.

2. Wszystkie czêœci ch³odziarki (witryny)
    wykonane z tworzyw sztucznych, winny
    pozostawaæ wolne od zabrudzenia 
    t³uszczem (roœlinnym lub zwierzêcym).
    D³u¿sze pozostawanie czêœci z tworzyw
    w stanie zabrudzenia t³uszczami, 
    prowadzi do utraty pierwotnych
    w³aœciwoœci materia³u i do skrócenia
    okresu ¿ywotnoœci tych czêœci.
    Z tego wzglêdu nale¿y czêœci z tworzyw
    sztucznych sprawdzaæ regularnie
    i usuwaæ z nich wszelkie zabrudzenia.

Ta czêœæ ch³odziarki jest 
przeznaczona do zatrzymywania 
p³ynów i soków, które mog³yby 
uszkodziæ uszczelkê drzwiczek.
Zaleca siê regularne wycieranie tej 
czêœci w celu usuniêcia p³ynów
i soków.
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6. OBS£UGA EKSPLOATACYJNA CH£ODZIARKI - c.d.

UWAGI OGÓLNE

          UWAGA (PRZYPOMNIENIE):
Przed przyst¹pieniem do mycia ch³odziarki (witryny) nale¿y wy³¹czyæ ch³odziarkê
i od³¹czyæ j¹ od zasilania, wyci¹gaj¹c wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka 
sieciowego.

1. Nie wolno zraszaæ (spryskiwaæ) ch³odziarki wod¹, gdy¿ obecnoœæ wody przyspiesza
    proces korozji czêœci metalowych oraz mo¿e os³abiaæ izolacjê elementów instalacji
    elektrycznej.

2. Do mycia ch³odziarki (witryny) nie wolno
    u¿ywaæ takich œrodków jak:
    - gor¹ca woda,
    - benzyna,
    - nafta,
    - rozpuszczalniki,
    - alkohol,
    - detergenty alkaliczne,
    - proszek do czyszczenia,
    - czyœciki,
    - œciereczki nas¹czone roztworami zwi¹zków chemicznych itp..
    Stosowanie w/w œrodków spowoduje uszkodzenie warstwy pokrycia obudowy
    ch³odziarki (witryny) oraz czêœci wykonanych z tworzyw sztucznych
.
3. Ch³odziarka (witryna) nie jest urz¹dzeniem, które mo¿e byæ u¿ytkowane 
    i obs³ugiwane przez osoby o ograniczonych zdolnoœciach postrzegania, odczuwania
    i kojarzenia (w³¹cznie z osobami niepe³nosprawnymi i dzieæmi).
    Osoby takie mog¹ korzystaæ z ch³odziarki (witryny) wy³¹cznie w obecnoœci osób
    nadzoruj¹cych lub opiekunów.

4. Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ w obrêbie pracy sprê¿arki tak, aby nie
    uszkodziæ obwodu ch³odz¹cego i nie dopuœciæ do wycieku czynnika ch³odz¹cego.
    W przypadku uszkodzenia instalacji i wydostania siê czynnika ch³odz¹cego na
    zewn¹trz, nale¿y natychmiast dok³adnie przewietrzyæ pomieszczenie.

5. Nie u¿ywaæ ¿adnych akcesoriów i dodatkowego wyposa¿enia ch³odziarki (witryny),
    jeœli takie akcesoria i wyposa¿enie nie s¹ zalecane przez producenta.



- 11 -

7. PROBLEMY I ICH USUWANIE - PORADY PRAKTYCZNE

W przypadku wyst¹pienia objawów niew³aœciwej pracy ch³odziarki (witryny) nale¿y
w pierwszej kolejnoœci dokonaæ prostej diagnozy i sprawdzenia nastaw ch³odziarki
w oparciu o wskazówki zamieszczone w niniejszym rozdziale.
Jeœli u¿ytkownik nie stwierdzi ¿adnego z prostych b³êdów w obs³udze i eksploatacji 
ch³odziarki (witryny), to wówczas nale¿y zwróciæ siê z problemem do autoryzowanego 
serwisu. 

Ch³odziarka (witryna) nie dzia³a

Ch³odziarka (witryna) ch³odzi zbyt 
mocno

Ch³odziarka (witryna) ch³odzi 
niedostatecznie

Z ch³odziarki na pod³ogê wycieka 
woda

Wilgoæ osiada na zewnêtrznych 
œciankach ch³odziarki (witryny)

Ch³odziarka (witryna) emituje 
dŸwiêki podobne do odg³osu 
przelewaj¹cej siê wody 
(do odg³osu bulgotania wody)

Boczne œcianki ch³odziarki 
(witryny) nagrzewaj¹ siê 
(s¹ ciep³e)

- brak napiêcia w sieci,
- ch³odziarka nie jest pod³¹czona do zasilania
  (wtyczka przewodu zasilaj¹cego nie jest
  wetkniêta do gniazdka sieciowego),
- spalony bezpiecznik,
- pokrêt³o regulatora temperatury (termostatu)
  jest ustawione w pozycji „0",

- pokrêt³o regulatora temperatury (termostatu)
  jest ustawione na zbyt mocne ch³odzenie,

- sprawdziæ, czy pokrêt³o regulatora temperatury
  (termostatu) jest ustawione w pozycji „3",
- byæ mo¿e zbyt wysoka temperatura otoczenia
  wymaga innej (wy¿szej) nastawy,
- drzwiczki s¹ otwierane zbyt czêsto,
- drzwiczki s¹ niedomkniête,
- uszczelka drzwiczek jest uszkodzona
  (zniekszta³cona)
- ch³odziarka stoi zbyt blisko œcian i innych mebli
  i nie jest odpowiednio wentylowana,

- sprawdziæ, czy zbiorniczek na wodê nie jest
  przepe³niony,

- zjawisko takie mo¿e wyst¹piæ przy nadmiernej
  wilgotnoœci w pomieszczeniu. Nie œwiadczy to 
  o niew³aœciwej pracy urz¹dzenia. Zawilgocone
  powierzchnie zewnêtrzne wytrzeæ do sucha przy
  pomocy szmatki lub rêcznika papierowego,

- odg³os taki pochodzi z agregatu ch³odniczego 
  i nie jest objawem nieprawid³owej pracy
  urz¹dzenia,

- zjawisko takie wystêpuje przy czêstym
  otwieraniu i zamykaniu drzwiczek ch³odziarki,
  zw³aszcza w okresie letnim przy wysokiej
  temperaturze zewnêtrznej i nie oznacza 
  wadliwej pracy ch³odziarki (witryny

OBJAWY PRZYCZYNA - SPOSÓB POSTÊPOWANIA
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7. PROBLEMY I ICH USUWANIE - PORADY PRAKTYCZNE - c.d.

Ch³odziarka (witryna) pracuje
zbyt g³oœno

Podczas zimy ch³odziarka 
(witryna) nie pracuje

Podczas lata ch³odziarka 
(witryna) pracuje bez przerwy
(kompresor nie zatrzymuje siê
i pracuje non-stop

- ch³odziarka (witryna) nie jest wypoziomowana
  lub stoi na nierównym pod³o¿u,
- ch³odziarka (witryna) styka siê ze œcian¹
  lub s¹siaduj¹cymi meblami,

- pokrêt³o regulacji temperatury (termostatu) jest
  ustawione na zbyt du¿e ch³odzenie,

- pokrêt³o regulacji temperatury (termostatu) jest
  ustawione na zbyt ma³e ch³odzenie,
- wokó³ ch³odziarki nie ma dostatecznej 
  wentylacji (brak w³aœciwego obiegu powietrza),
- drzwiczki ch³odziarki (witryny) s¹ niedomkniête,
- uszczelka drzwiczek jest uszkodzona
  (zniekszta³cona),
- drzwiczki ch³odziarki s¹ otwierane zbyt czêsto,

OBJAWY PRZYCZYNA - SPOSÓB POSTÊPOWANIA

UWAGA:
W przypadku wyst¹pienia wszelkich innych objawów niew³aœciwej pracy urz¹dzenia 
prosimy o kontaktowanie siê z autoryzowanym punktem serwisowym.



W razie jakichkolwiek problemów prosimy kontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem 
lub dzia³em serwisu dystybutora:

SERWIS CENTRALNY
ARKA  AGD Sp. z o.o.

ul. Strycharska 4
26-601 RADOM

Telefon do serwisu: (48) 331 13 10
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9. INFORMACJE O SERWISIE

PROSIMY ZACHOWAÆ INSTRUKCJÊ OBS£UGI

PROSIMY ZACHOWAÆ ORYGINALNE OPAKOWANIE W OKRESIE 
GWARANCYJNYM

Obs³uga serwisowa urz¹dzenia  winna byæ dokonywana wy³¹cznie 
przez autoryzowane punkty serwisowe

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CH£ODZIARKI (WITRYNY)

Model Nr

Klasa energetyczna ch³odziarki (witryny):
Zu¿ycie energii elektrycznej:
Kategoria klimatyczna ch³odziarki (witryny): 
Klasa zabezpieczenia przed pora¿eniem elektrycznym:
Pojemnoœæ ch³odziarki (witryny):
Napiêcie znamionowe pr¹du zasilaj¹cego:
Czêstotliwoœæ znamionowa pr¹du: 
Moc znamionowa ch³odziarki (witryny):
Oœwietlenie wewnêtrzne komory witryny:
Czynnik ch³odz¹cy / Iloœæ czynnika:
Poziom g³oœnoœci (poziom emitowanego ha³asu):
Waga netto / brutto ch³odziarki (witryny):
Wymiary ch³odziarki (wysokoœæ x szerokoœæ x g³êbokoœæ): 
Wymiary opakowania (wysokoœæ x szerokoœæ x g³êbokoœæ):

SC-49

A
84 kWh / rok

o oN (16 C - 32 C)
I-sza

49 litrów
~230 V
50 Hz
85 W
Tak

R600a / 20 g
< 41 dB

17.0 kg / 18.0 kg
520 x 440 x 470 mm
535 x 465 x 500 mm

UWAGA 1:
Specyfikacja techniczna mo¿e ulec zmianie bez wczeœniejszego powiadomienia.
Jeœli dane techniczne zamieszczone w instrukcji obs³ugi ró¿ni¹ siê od danych 
technicznych umieszczonych na tabliczce znamionowej ch³odziarko-zamra¿arki, 
to wówczas za aktualne dane nale¿y przyj¹æ dane z tabliczki znamionowej. 

UWAGA 2:
Oœwietlenie wewnêtrzne komory ch³odziarki (witryny) w³¹cza siê i wy³¹cza przy pomocy 
w³¹cznika, znajduj¹cego siê na tylnej œciance witryny, tu¿ obok pokrêt³a termostatu.
Takie rozwi¹zanie pozwala u¿ytkownikowi samemu decydowaæ o tym, kiedy oœwietlenie 
ma byæ w³¹czone lub wy³¹czone. 



10. WA¯NA INFORMACJA DLA U¯YTKOWNIKÓW
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INFORMACJA
o postêpowaniu ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym

W zwi¹zku z obowi¹zkiem informacyjnym wynikaj¹cym z wprowadzenia ustawy 
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy ¿e:
1. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nie mo¿e byæ umieszczany z innymi
    odpadami. 
2. Zu¿yty sprzêt nale¿y przekazaæ do punktu zbierania zu¿ytego sprzêtu
    elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzêtu tego samego
    rodzaju. 
3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, i¿ zu¿yty sprzêt zostanie
    poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronê
    zdrowia ludzi oraz ochronê œrodowiska.
4. Za nie przekazanie zu¿ytego sprzêtu punktom zbierania lub umieszczenie
    go ³¹cznie z innymi odpadami grozi kara grzywny (Ustawa z dnia 29.07.2005
    o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym).
To urz¹dzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie 
u¿ytkowania trzeba je zwróciæ do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno 
umieszczaæ go razem z nieposortowanymi odpadam. Takie dzia³anie przyniesie 
korzyœæ dla œrodowiska (tylko w Unii Europejskiej.
Informacji o adresach punktów zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego udzielaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego.
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11. NOTATKI U¯YTKOWNIKA 
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11. NOTATKI U¯YTKOWNIKA - c.d. 
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Electro-line
Marka:
Identyfikator:
Kategoria okreœlaj¹ca typ urz¹dzenia ch³odniczego:
Klasa energetyczna:
Zu¿ycie energii elektrycznej na rok: 
(w oparciu o wyniki 24-godzinnego testu)
Pojemnoœæ strefy ch³odzenia:
Pojemnoœæ strefy zamra¿ania:
Temperatury w komorze ch³odzenia:
Temperatura w komorze zamra¿ania:
Mro¿enie bez-szronowe (no-frost):
Czas wzrostu temperatury:
(utrzymania temperatury mro¿enia)
Zdolnoœæ zamra¿ania:
Klasa klimatyczna:
Dopuszczalna temperatura otoczenia:
Poziom emisji ha³asu (nie wiêcej ni¿): 
Typ urz¹dzenia (wolnostoj¹ce / do zabudowy):
Czynnik ch³odz¹cy / iloœæ czynnika
Izolacja (œrodek spieniaj¹cy piankê izolacyjn¹):

Electro-line
SC-49

Witryna ch³odnicza
A

84 kWh / rok

49 litrów
nie dotyczy

od +1ºC do +10º
nie dotyczy

Nie
nie dotyczy

nie dotyczy
N

od 16ºC do 32ºC
41 dB

Wolnostoj¹ce
R600a / 20 g

C5H10 (cyklopentan)

KARTA PRODUKTU

Karta produktu wed³ug wytycznych 
„Komisji do spraw regulacji (UE) nr 1060/2010"
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