
Instrukcja obsługi
Chłodziarko-zamrażarka z funkcją NoFrost



Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące 
bezpieczeostwa

• Urządzenie należy rozpakowywad i ustawiad przy
udziale dwóch osób aby zapobiec uszkodzeniu
urządzenia.

• W przypadku stwierdzenia uszkodzeo urządzenia,
przed podłączeniem go do sieci należy
niezwłocznie powiadomid dostawcę.

• Aby zapewnid prawidłowe funkcjonowanie
urządzenia, należy upewnid się że zostało ono
ustawione i podłączone zgodnie z instrukcją
obsługi.

• W razie awarii urządzenie należy odłączyd od sieci
poprzez wyciągnięcie wtyczki lub wykręcenie
bezpiecznika.

• Podczas odłączania urządzenia z sieci należy
ciągnąd za wtyczkę, a nie za przewód.

• Naprawy oraz ewentualne modernizacje
urządzenia mogą byd wykonywane tylko przez
uprawniony serwis. Dotyczy to także wymiany
przewodu przyłączeniowego. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodowad zagrożenie dla
użytkownika.

• Nie należy wprowadzad do urządzenia otwartego
płomienia lub źródła iskrzenia. Podczas transportu
i mycia należy uważad, aby nie uszkodzid obiegu
chłodniczego. W przypadku uszkodzenia obiegu
nie dopuścid, aby w pobliżu znalazło się źródło
ognia. Należy dokładnie przewietrzyd
pomieszczenie.

• Nie należy stawad na listwach, szufladach ani
drzwiach urządzenia oraz używad ich jako
podparcia.

• Urządzenie może byd obsługiwane przez dzieci w
wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej
bądź osoby nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia, pod warunkiem że znajdują się
pod nadzorem lub zostały poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i
rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie
powinny bawid się urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja urządzenia nie mogą byd
dokonywane przez dzieci bez nadzoru.

• Należy unikad długotrwałego kontaktu skóry z
zimnymi powierzchniami czy mrożonkami. Może
to spowodowad bóle, zdrętwienia i odmrożenia.
W przypadku długotrwałego kontaktu należy
podjąd środki ochronne, np. założyd rękawice.

• Nie wolno spożywad kostek lodu ani lodów
bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki. Bardzo
niska temperatura może spowodowad tzw. efekt
poparzenia.

• Nie wolno spożywad produktów, które zbyt długo
są przechowywane w urządzeniu, gdyż mogą
spowodowad zatrucie pokarmowe.

• Urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia,
mrożenia i przechowywania produktów
spożywczych w gospodarstwie domowym. Przy
zastosowaniach komercyjnych trzeba przestrzegad
odpowiednich, obowiązujących przepisów.

• Nie wolno wkładad do urządzenia substancji
wybuchowych ani pojemników z łatwopalnymi
substancjami w sprayu jak np. butan, propan,
pentan itp. Wydzielające się gazy mogą ulec
zapłonowi poprzez elektryczne elementy
urządzenia. Pojemniki z tego typu substancjami
można rozpoznad po umieszczonym na nich
symbolu płomienia lub na podstawie składu
substancji.

• Nie wolno używad urządzeo elektrycznych we
wnętrzu urządzenia.

• Urządzenie jest przeznaczone do pracy w
zamkniętych pomieszczeniach. Nie wolno
uruchamiad urządzenia na dworze, w miejscach
wilgotnych oraz narażonych na wytrysk wody.

• Specjalne lampy LED znajdujące się w urządzeniu
służą do oświetlania jego wnętrza i nie są
odpowiednie do oświetlania pomieszczeo.

Wskazówki dotyczące utylizacji
Urządzenie zawiera wiele materiałów
nadających się do recyklingu i powinno byd
utylizowane we właściwy sposób. Zużytego
sprzętu nie powinno się umieszczad w
miejscach składowania śmieci, razem z innymi
odpadami. Utylizacja musi odbywad się zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Należy upewnid
się czy obieg chłodniczy nie jest uszkodzony,
aby zapobiec w ten sposób niekontrolowanemu
wydostaniu się oleju bądź czynnika
chłodniczego (dane na tabliczce znamionowej).

- wyłącz urządzenie

- wyciągnij wtyczkę z gniazdka

- przetnij przewód przyłączeniowy

OSTRZEŻENIE

Istnieje zagrożenie uduszenia folią i materiałami
opakowaniowymi! Nie należy pozwalad
dzieciom na zabawę opakowaniem. Materiały z
opakowania należy oddad do punktu zbiórki.



Opis urządzenia

1) panel sterowania i kontroli

2) pojemniki na drzwiach z regulacją wysokości

3) półki z regulacją wysokości

4) półka na butelki

5) tabliczka znamionowa (za lewym pojemnikiem na 
warzywa) 

6) szuflady na owoce i warzywa

7) filtr wody

8) górna szuflada zamrażarki 

9) dolna szuflada zamrażarki 

10) kostkarka (w górnej szufladzie zamrażarki) 

11) kratka wentylacyjna. W tym obszarze następuje 
wymiana powietrza niezbędna dla pracy agregatu. 

Nie wolno zasłaniad ani zabudowywad kratek 
wentylacyjnych.

Elementy obsługi i kontroli
Panel kontrolny jest obsługiwany przy pomocy
systemu dotykowego Touch. Każdą funkcję można
aktywowad przez dotknięcie odpowiedniego
symbolu. Punkt dotyku leży dokładnie
pomiędzy symbolem a podpisem. 

Należy wymienid filtr wody

Temperatura w chłodziarce

Aktywny tryb MENU (ustawianie 
dodatkowych funkcji)

Temperatura w zamrażarce

Symbole pracy chłodziarki

Wyciszenie alarmu (w części 
chłodzącej i mrożącej)

SuperCool

Włączanie/wyłączanie

Regulacja temperatury

Symbole kontroli

Brak zasilania
Filtr kurzu. Filtr w cokole urządzenia 
należy regularnie czyścid.
SuperCool
Zabezpieczenie przed dziedmi
Alarm

Kostkarka włączona

SuperFrost

Symbole pracy zamrażarki

Regulacja temperatury

Włączanie/wyłączanie

SuperFrost

Kostkarka włączona



Urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i mrożenia 
produktów spożywczych wyłącznie w warunkach 
gospodarstwa domowego lub w podobnych miejscach, 
przykładowo:
- W domowych kuchniach lub w pensjonatach 
- Dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach 
noclegowych
- W cateringu i innych usługach hurtowych 

Z urządzenia można korzystad wyłącznie w sposób zwyczajowo
przyjęty w środowisku domowym. Niedopuszczalne są wszelkie inne
zastosowania. Urządzenie nie nadaje się do przechowywania leków,
plazmy krwi, preparatów laboratoryjnych ani innych materiałów i
produktów w rozumieniu Dyrektywy Medycznej 2007/47/EG. Użycie
niezgodne z przeznaczeniem może spowodowad utratę lub zepsucie
przechowywanych produktów. Co więcej, urządzenie nie jest
przeznaczone do użytkowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Zakres zastosowao urządzenia 

Klasa klimatyczna
W zależności od klasy klimatycznej urządzenie jest
dostosowane do pracy w określonych przedziałach
temperatur otoczenia. Aby uzyskad odpowiednią
wydajnośd chłodzenia, należy przestrzegad zakresów
temperatur podanych dla klas klimatycznych.

Klasa klimatyczna urządzenia
jest podana na tabliczce znamionowej.

Umiejscowienie tabliczki znamionowej
można znaleźd w rozdziale „Opis urządzenia”

Klasa klimatyczna Zakres temperatur
SN +10°C do +32°C
N +16°C do +32°C
ST +16°C do +38°C
T +16°C do +43°C
SN-ST +10°C do +38°C
SN-T +10°C do +43°C

Nie należy uruchamiad urządzenia w temperaturach 
przekraczających podany zakres. 

Filtr wody

Przed uruchomieniem urządzenia dołączony filtr
wody należy umieścid na tylnej, wewnętrznej
ścianie. Filtr zapewnia dobrą jakośd kostek lodu
oraz usuwa z obiegu wody zanieczyszczenia
takie jak: kamieo, chlor czy mikrocząsteczki
mechaniczne.

Gdy na wyświetlaczu
pojawia się symbol kropli,
wówczas trzeba wymienid
filtr wody. Filtry można
nabyd u dystrybutora. Po
dokonaniu wymiany filtra
trzeba skasowad symbol
kropli na wyświetlaczu –
zobacz w rozdziale: „Tryb
ustawieo”.

UWAGA!
Aby zapobiec namnażaniu się bakterii,
konieczna jest wymiana filtra każdorazowo
po pojawieniu się symbolu kropli na
wyświetlaczu.

Podczas wkładania i wyjmowania filtra nie
ma potrzeby zamykania dopływu wody.



Instalacja filtra 

1) Zdejmij osłonę z 
podstawy filtra. 

2) Włóż filtr i obród go 
o 90° zgodnie z 
ruchem wskazówek 
zegara. 

Obród filtr o 90° w 
kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek 
zegara i wyjmij. 

Wyjmowanie filtra 

Podział dolnej szuflady zamrażarki

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, w dolnej szufladzie
zamrażarki można zastosowad przegrodę
i ustawid ją z prawej bądź z lewej strony.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się
umycie urządzenia (rozdział: „Czyszczenie”).
Mrożonki można włożyd do zamrażarki
dopiero, gdy temperatura spadnie co
najmniej do –18°C. Częśd chłodząca
i mrożąca mogą byd ustawiane oddzielnie,
niezależnie od siebie.

Włączanie: należy przycisnąd 
symbol On / Off (z lewej – dla 

chłodziarki, z prawej – dla 
zamrażarki). Wyświetlacz zaświeci 

się lub będzie migad. 
Wyłączanie:  należy przyciskad 

symbol On / Off i przytrzymad przez 
ok. 3 sekundy. 

Ustawianie temperatury

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na
normalny tryb pracy. Zalecamy następujące
temperatury: + 5°C w chłodziarce oraz - 18°C
w zamrażarce.

Obniżanie temperatury: należy 
przyciskad symbol Down 

(z lewej – dla chłodziarki, z 
prawej – dla zamrażarki). 

Podwyższanie temperatury: 
należy przyciskad symbol Up.

• Podczas ustawiania, temperatura na wyświetlaczu
miga.
• Przy pierwszym przyciśnięciu, na wyświetlaczu
pojawia się ostatnio ustawiana wartośd zadana.
• Można zmieniad ustawienia temperatury co 1°C,
krótko naciskając przycisk. Gdy przytrzymamy
przycisk dłużej, temperatura zmienia się szybciej.
• Po ok. 5 sekundach od ostatniego przyciśnięcia
symbolu, elektronika automatycznie wyświetli
wybraną temperaturę chłodziarki bądź zamrażarki.
• Temperaturę można ustawiad w zakresie od +11°C
do +2°C dla części chłodzącej oraz od – 14°C do
- 28°C dla części mrożącej.



Wyświetlacz temperatury

Po uruchomieniu urządzenia, gdy we wnętrzu jest
jeszcze zbyt ciepło, na wyświetlaczu widad kreski,
które znikną gdy temperatura spadnie do
odpowiedniego poziomu (poniżej 0°C dla części
mrożącej).

Wyświetlacz temperatury miga, gdy:
• zmieniamy ustawienia temperatury
• temperatura wzrosła o kilka stopni – miganie
sygnalizuje utratę zimna np. po włożeniu
świeżych, „ciepłych” produktów lub podczas
wyjmowania i przekładania produktów,
temperatura może na krótko wzrosnąd z powodu
napływu ciepłego powietrza.

Pojawienie się symbolu od F1 do F5 oznacza
usterkę urządzenia. Należy zgłosid się do serwisu
podając wyświetlony symbol.

Przy normalnym trybie pracy 
wyświetla się: 
- średnia temperatura w części 
chłodzącej 
-najwyższa temperatura mrożonek

Alarm akustyczny
Urządzenie jest wyposażone w alarm akustyczny.
Akustyczny alarm otwartych drzwi: 

Gdy drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60
sekund, uruchamia się alarm dźwiękowy.
Alarm można wyłączyd przyciskając
symbol „Alarm”. Po zamknięciu drzwi
alarm powraca do stanu gotowości.

Akustyczny/ optyczny alarm temperatury:
Alarm rozlega się, gdy temperatura w części
mrożącej nie jest wystarczająco niska.
Równocześnie miga wyświetlacz temperatury
oraz dioda LED

Alarm milknie po wciśnięciu symbolu „Alarm”.
Wyświetlacz temperatury miga aż do momentu
zakooczenia stanu alarmowego.
Możliwe przyczyny:
• przy otwartych drzwiach napłynęło do wnętrza 
zbyt dużo ciepłego powietrza 
• wystąpiła dłuższa przerwa w zasilaniu
• wystąpiła usterka urządzenia.

W każdym przypadku należy koniecznie
sprawdzid czy mrożonki nie rozmroziły się i ocenid
czy nadają się do spożycia.

Brak zasilania – wyświetlacz FrostControl

Zaświecenie się na panelu diody LED
oznacza, że na skutek przerwy w dopływie prądu
w ciągu ostatnich godzin lub dni temperatura w
części mrożącej za bardzo wzrosła. W takiej
sytuacji, jeśli wciśniemy symbol alarmu
na wyświetlaczu pojawi się najwyższa 
temperatura, jaka wystąpiła podczas przerwy w
zasilaniu. Należy koniecznie sprawdzid jakośd
mrożonek i ocenid czy nadają się do spożycia.
Najwyższa temperatura, jaka wystąpiła podczas
przerwy w zasilaniu widnieje na wyświetlaczu
przez ok. 1 minutę. Potem elektronika powraca
do wyświetlania rzeczywistej temperatury w
części mrożącej. Przez ponowne wciśnięcie
symbolu „Alarm” wyświetlenie najwyższej
temperatury znika przed upływem 1 minuty.

SuperCool

Uruchomienie funkcji SuperCool przełącza częśd
chłodzącą na pracę z najwyższą wydajnością
chłodzenia. Uruchomienie SuperCool zaleca się,
gdy trzeba szybko schłodzid większe ilości
produktów spożywczych, napojów, wypieków czy
gotowych potraw.

Włączanie:
należy wcisnąd na krótko przycisk SuperCool
Zaświeci się dioda LED , a temperatura
chłodzenia spadnie do najniższej możliwej
wartości.

Wskazówka: SuperCool wymaga nieco większego
zużycia energii. Jednak po upływie ok. 6 godzin
elektronika automatycznie powraca do
normalnego, energooszczędnego trybu pracy.
Jeśli jest to konieczne, można SuperCool wyłączyd
wcześniej.

Wyłączanie:
Należy ponownie wcisnąd przycisk SuperCool
Zgaśnie wówczas dioda LED



Tryb ustawieo

W ustawieniach można aktywowad następujące
funkcje:

zabezpieczenie przed dziedmi

potwierdzenie wymiany filtra wody

kostkarka – ustawienie wakacyjne

ilośd wody w podajniku kostkarki

ustawienie temperatury BioFresh

jasnośd wyświetlacza

sterowanie ogrzewaniem dolnego zawiasu

potwierdzenie czyszczenia filtra kurzu

Aktywacja trybu ustawieo:

Należy wcisnąd symbol SuperFrost
i przytrzymad przez 5 sekund
- Diody LED SuperFrost            pojawią się na 5 sekund 
- po 5 sekundach na wyświetlaczu będzie migał
symbol

Urządzenie znajduje się w trybie ustawieo.

Poszczególne funkcje można wybierad przy 
pomocy przycisków Up/Down dla zamrażarki.

Wskazówka: w trybie ustawieo wyświetlacz miga.

Wychodzenie z trybu ustawieo:

Należy wcisnąd symbol On / Off dla zamrażarki. 
Urządzenie powróci do normalnego trybu pracy

Zabezpieczenie przed dziedmi

Zapobiega przypadkowemu wyłączeniu urządzenia. 

Aktywacja zabezpieczenia przed dziedmi:
• Uruchom tryb ustawieo wciskając przez 5 sekund 
przycisk SuperFrost. 
• Na wyświetlaczu pojawi się:
• Wciśnij przycisk SuperFrost.
• Na wyświetlaczu pojawi się:
• Ponownie wciśnij przycisk SuperFrost.
• Wówczas zaświeci się dioda LED: 
• Zabezpieczenie przed dziedmi jest aktywne. 
• Należy wyjśd z trybu ustawieo przez wciśnięcie 
symbolu ON / OFF dla zamrażarki. 

Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziedmi:
• Uruchom tryb ustawieo wciskając przez 5 sekund 
przycisk SuperFrost.
• Na wyświetlaczu pojawi się:
• Wciśnij przycisk SuperFrost.
• Na wyświetlaczu pojawi się:
• Ponownie wciśnij przycisk SuperFrost.
• Wówczas gaśnie dioda LED: 
• Należy wyjśd z trybu ustawieo przez 
wciśnięcie symbolu ON / OFF dla zamrażarki. 

Potwierdzenie wymiany filtra wody

Po dokonaniu wymiany filtra wody 
należy skasowad symbol kropli na 
wyświetlaczu.

Kasowanie symbolu kropli wody: 
• Aktywuj tryb ustawieo wciskając 
przez 5 sekund przycisk SuperFrost
• Wciśnij symbol Down dla zamrażarki 
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się 
symbol
• Wciśnij symbol SuperFrost
• Na wyświetlaczu pojawi się:
• Wciśnij symbol SuperFrost
• Na wyświetlaczu pojawi się:
• Symbol kropli jest skasowany.
• Proszę opuścid tryb ustawieo przez 
wciśnięcie symbolu ON / OFF 
dla zamrażarki. 

Kostkarka – ustawienie wakacyjne
Proszę przeczytad podpunkt „Kostkarka”

Ilośd wody w podajniku kostkarki
Jeśli produkowane kostki lodu są za małe można 
zmienid ilośd dopływającej wody.

Ustawienie ilości wody:
• Uruchom tryb ustawieo wciskając przez 5 
sekund przycisk SuperFrost
• Przytrzymaj symbol Down dla zamrażarki do 
momentu gdy na wyświetlaczu nie pojawi się:
• Ponownie naciśnij symbol SuperFrost
• Na wyświetlaczu pojawi się:
• Wciśnij jeden raz symbol Up 
dla zamrażarki
• Na wyświetlaczu pojawi się symbol 



UWAGA!!! Nie wolno zmieniad ustawienia ilości
wody o więcej niż jeden poziom. Gdy ustawiona
wartośd (ilośd wody) jest za duża, kostki lodu mogą
nie pomieścid się w pojemniku.

• Proszę ponownie wcisnąd symbol SuperFrost.
• Należy opuścid tryb ustawieo przez wciśnięcie 
symbolu ON / OFF dla zamrażarki. 

Proszę sprawdzid wielkośd kostek lodu w ciągu
następnych dni. Jeśli kostki nadal są za małe można
powtórzyd krok po kroku opisane wyżej czynności.

Ustawianie temperatury BioFresh

Temperaturę w schowkach BioFresh można zmieniad. 

Ustawianie temperatury BioFresh: 
• Uruchom tryb ustawieo wciskając przez 5 sekund 
przycisk SuperFrost
• Wciśnij symbol Down dla zamrażarki dopóki na 
wyświetlaczu nie pojawi się symbol
• Wciśnij symbol SuperFrost
• Na wyświetlaczu pojawi się symbol:
• Przy pomocy przycisków Up/Down 
dla zamrażarki można zmienid ustawienia:

Aby zwiększyd temperaturę

Aby obniżyd temperaturę

UWAGA

Przy wartościach od b4 do b1, temperatura w 
szufladach może spaśd poniżej 0°C, a jedzenie 
może zamarznąd.    
• Naciśnij przycisk SuperFrost zatwierdzając 
wybrane ustawienia
• Opuśd tryb ustawieo przez wciśnięcie 
symbolu On / Off dla zamrażarki. 

Jasnośd wyświetlacza

Ustawianie jasności wyświetlacza:
• Uruchom tryb ustawieo wciskając przez 5 sekund 
przycisk SuperFrost
• Wciśnij symbol Down dla zamrażarki dopóki na 
wyświetlaczu nie pojawi się symbol
• Wciśnij symbol SuperFrost
• Na wyświetlaczu pojawi się symbol:

• Przy pomocy przycisków Up/Down 
dla zamrażarki można regulowad jasnośd 
wyświetlacza:

= minimalna jasnośd
= maksymalna jasnośd

• Naciśnij przycisk SuperFrost zatwierdzając 
wybrane ustawienia
• Opuśd tryb ustawieo przez wciśnięcie 
symbolu On / Off dla zamrażarki. 

sterowanie ogrzewaniem dolnego
zawiasu

Fabrycznie wydajnośd ogrzewania jest ustawiona 
na           - średni poziom.

Zmiana wydajności ogrzewania:
• Uruchom tryb ustawieo wciskając przez 5 sekund 
przycisk SuperFrost
• Wciśnij symbol Down dla zamrażarki dopóki na 
wyświetlaczu nie pojawi się symbol

• Wciśnij symbol SuperFrost
• Na wyświetlaczu pojawi się symbol:
• Przy pomocy przycisków Up/Down 
dla zamrażarki można zmienid ustawienia:

= lżejsze odszranianie

= silniejsze odszranianie

= ogrzewanie wyłączone

Gdy w okolicy 
dolnego zawiasu 
lub na płycie 
oddzielającej 
chłodziarkę i 
zamrażarkę tworzy 
się woda 
kondensacyjna 
trzeba zwiększyd 
wydajnośd 
ogrzewania za 
płytą. 



• Naciśnij przycisk SuperFrost zatwierdzając 
wybrane ustawienia
• Opuśd tryb ustawieo przez wciśnięcie 
symbolu On / Off dla zamrażarki. 

Wskazówka:
Przy normalnych warunkach otoczenia nie
występuje kondensacja wody. Funkcja ogrzewania
pomaga uniknąd zjawiska kondensacji w przypadku
wysokiej wilgotności powietrza i niskiej
temperatury otoczenia.

= Potwierdzenie wyczyszczenia filtra kurzu

Po dokonaniu czyszczenia filtra kurzu należy
skasowad na wyświetlaczu urządzenia symbol

Kasowanie symbolu filtra kurzu:
• Uruchom tryb ustawieo wciskając przez 5 sekund 
przycisk SuperFrost
• Wciśnij symbol Down dla zamrażarki dopóki na 
wyświetlaczu nie pojawi się symbol
• Wciśnij symbol SuperFrost
• Na wyświetlaczu pojawi się symbol:
• Ponownie wciśnij SuperFrost
• Na wyświetlaczu pojawi się symbol:
• Symbol filtra kurzu jest skasowany
• Opuśd tryb ustawieo przez wciśnięcie 
symbolu On / Off dla zamrażarki. 

Wyposażenie

Zmiana położenia półek na 
drzwiach:
Unieś półkę pionowo do góry i
wyjmij ją wykonując poziomy
ruch do przodu. Umieśd półkę
na wybranej wysokości
postępując w odwrotnej
kolejności.

Ustawiając odpowiednio
uchwyt do butelek można
zabezpieczyd butelki i uniknąd
w ten sposób przewrócenia
podczas otwierania i
zamykania drzwi.

Usuwanie uchwytu do
butelek:
Podnieś uchwyt pionowo do
góry (1), a następne poziomo
do tyłu (2) i wyjmij uchwyt.

Przestawianie półek:
1. Podeprzyj półkę dłonią od 

spodu, aby zapobiec 
przechyleniu bądź  
wypadnięciu. 

2. Unieś przednią częśd półki. 
3. Wysuo półkę do przodu 

do momentu aż 
zaokrąglony brzeg półki 
znajdzie się w jednej linii z 
osłoną oświetlenia. 

4. Unieś półkę i ustaw na 
wybranej wysokości.

Wyjmowanie półek:
1. Wykonaj 3 pierwsze kroki 

z opisu znajdującego się 
wyżej (Przestawianie 
półek) 

2. Półkę przesuo na dół, 
nieco ponad szufladę na 
warzywa. 

3. Przednią częśd półki 
pociągnij do góry, aż 
ustawi się ona pionowo. 

4. Obród półkę o 90° i 
wyjmij. 



Półka na butelki:
Półka znajdująca się nad
schowkami BioFresh może zostad
wykorzystana do przechowywania
butelek w pozycji poziomej.
Wyjmij szklaną półkę i włóż ją pod
półkę na butelki.

Półka jest odpowiednio
wyprofilowana i zapewnia
bezpieczne przechowywanie
butelek. Podczas przechowywania
wysokich butelek, półki znajdujące
się na drzwiach należy umieścid na
odpowiednio wysokim poziomie,
tak aby można było swobodnie
zamykad drzwi urządzenia.

Wyjmowanie szuflad BioFresh:
Całkowicie wysuo szufladę, złap za
jej tylnią częśd i wyciągnij.

Wkładanie szuflad BioFresh:
Umieśd szufladę na szynach. Szyny
muszą byd całkowicie wysunięte i
kooczyd się równo z przednim
brzegiem szuflady. Wsuo szufladę.

Oświetlenie wnętrza:
Oświetlenie jest umieszczone w chłodziarce po stronie
lewej, prawej oraz u góry, jak również ponad
szufladami w zamrażarce. Oświetlenie włącza się, gdy
drzwi chłodziarki są otwarte lub gdy wysunięta jest
szuflada zamrażarki. Oświetlenie wyłącza się, gdy
drzwi chłodziarki lub szuflada zamrażarki pozostają
otwarte dłużej niż 15 minut. Równocześnie rozlega się
sygnał alarmu ostrzegawczego. Natężenie oświetlenia
LED odpowiada klasie promieniowania laserowego
1/1M.

UWAGA
Osłony oświetlenia mogą byd usunięte tylko przez
pracowników wyspecjalizowanego serwisu. Gdy
osłona oświetlenia jest zdjęta, nie można z bliskiej
odległości patrzed przez soczewki optyczne w kierunku
światła. Grozi to uszkodzeniem wzroku.

Rozmieszczenie produktów

(1) Masło, sery 
(2) Jajka 
(3) Butelki 
(4) Mrożonki, kostki lodu 
(5) Mięso, wędliny, produkty mleczne 
(6) Pieczywo, ciasta, gotowe potrawy 
(7)Owoce, warzywa, sałaty (przy ustawieniu
wysokiej wilgotności), mięso, wędliny, produkty
mleczne (przy ustawieniu niskiej wilgotności).
Regulowanie wilgotności jest opisane w rozdziale:
Strefa BioFresh.

Wskazówka 
• Produkty podatne na absorbowanie lub
wydzielanie zapachów i płynów należy zawsze
przechowywad w zamkniętych pojemnikach lub
pod przykryciem.
• Wysokoprocentowe alkohole należy
przechowywad szczelnie zamknięte i wyłącznie w
pozycji pionowej.



Oszczędnośd energii
• Zawsze należy zwracad uwagę na właściwą
wentylację. Proszę nie zasłaniad otworów / kratek
wentylacyjnych.
• Nie wolno zastawiad produktami wycięcia
wentylacyjnego.
• Nie wolno ustawiad urządzenia bezpośrednio w
obszarze nasłonecznionym, obok pieców, grzejników
czy innych urządzeo wydzielających ciepło.
• Zużycie energii zależy od warunków w miejscu
ustawienia np. od temperatury otoczenia.
• Drzwi urządzenia należy pozostawiad otwarte jak
najkrócej jest to możliwe.
• Produkty w urządzeniu należy odpowiednio układad i
sortowad.
• Należy się upewnid że wszystkie produkty są
odpowiednio przechowywane i opakowane aby
uniknąd oszronienia.
• Ciepłe potrawy należy schłodzid do temperatury
pokojowej zanim zostaną włożone do urządzenia.
• Mrożonki należy odmrażad w części chłodzącej.
• Gdy tylko we wnętrzu utworzy się grubsza warstwa
szronu lub lodu należy rozmrozid urządzenie.
• Należy opróżnid i wyłączyd urządzenie jeśli nie
będzie ono używane przez dłuższy czas.
• Proszę uruchomid tryb wakacyjny przed dłuższym
urlopem.

Nagromadzony kurz powoduje większe zużycie
energii. Raz do roku należy odkurzad agregat
chłodniczy oraz metalową kratkę znajdującą się z tyłu
urządzenia.

Strefa BioFresh

Regulacja wilgotności

DrySafe
Aby osiągnąd niski 

poziom wilgotności 
należy przesunąd 
wskaźnik w lewą 

stronę

To ustawienie jest 
odpowiednie dla 

suchych lub 
zapakowanych 

produktów typu: 
nabiał, mięso, wędliny 

i ryby. 

HydroSafe
Aby osiągnąd duży 
pozom wilgotności 
(max. 90%)należy 

przesunąd wskaźnik w 
prawą stronę

To ustawienie jest 
odpowiednie do 
przechowywania 
nieopakowanej 

żywności  o wysokiej 
wilgotności jak owoce, 

warzywa  i sałaty. 

Strefa BioFresh pozwala na przechowywanie
produktów do trzech razy dłużej niż w tradycyjnych
chłodziarkach. Stała temperatura wynosząca nieco
powyżej 0°C oraz regulacja wilgotności pozwalają
. stworzyd idealne 

warunki do 
przechowywania
różnych rodzajów 
żywności. Strefa 
BioFresh spełnia 
wymogi  dla komór 
chłodniczych EN 
ISO 15502. 

Wskazówki
• Wilgotnośd w komorze chłodzenia zależy od
zawartości wilgoci w produktach oraz od
częstotliwości otwierania urządzenia.
• Jeżeli produkt jest świeży i jego jakośd jest wysoka,
wtedy zachowa swój wygląd i właściwości na dłużej.
• Niezapakowane produkty pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego powinny byd
przechowywane oddzielnie. Jeśli nie ma
wystarczająco dużo przestrzeni aby przechowywad
produkty z zachowaniem odpowiedniej odległości
między nimi, należy upewnid się czy żywnośd jest
zapakowana. Różne gatunki mięs nie powinny
pozostawad w bezpośredniej styczności. Aby uniknąd
przedwczesnego popsucia, żywnośd powinna byd
przechowywana oddzielnie oraz w opakowaniu.
• Następujące produkty nie powinny byd
przechowywane w strefie BioFresh: twarde sery,
ziemniaki, wrażliwe na zimno warzywa takie jak
ogórki, bakłażany, awokado, pomidory, cukinia,
wrażliwe na zimno owoce tropikalne takie jak
ananasy, banany, grejpfruty, melony, mango, papaja
itp.



Mrożenie z funkcją SuperFrost

Wciśnij na krótko symbol SuperFrost
Zaświeci się dioda LED

• Przy niewielkiej ilości produktów przeznaczonych do
zamrożenia, włącz SuperFrost ok. 6 godzin przed
włożeniem. Dla maksymalnej ilości (sprawdź
pojemnośd zamrażarki na tabliczce znamionowej)
należy włączyd SuperFrost ok. 24 godziny przed
włożeniem świeżych produktów.
• Po upływie tego czasu włóż świeże produkty do
zamrażarki
• Super Frost wyłącza się automatycznie, w zależności
od ilości produktów - najwcześniej po 30, a najpóźniej
po 65 godzinach.
• Proces mrożenia jest zakooczony, dioda LED gaśnie.
• Nie należy włączad funkcji SuperFrost gdy:
- wkładamy już zamrożone produkty
- mrozimy do ok. 2 kg świeżych produktów dziennie

Wskazówki dotyczące mrożenia i 
przechowywania mrożonek 
• Produkty tego samego rodzaju proszę przechowywad
razem.
• Produkty przeznaczone do zamrożenia należy dzielid
na porcje, zgodnie z zapotrzebowaniem. Aby szybko i
dokładnie je zamrozid nie powinno się przekraczad
następujących ilości na jedno opakowanie: owoce i
warzywa do 1 kg, mięso do 2,5 kg.
• Do pakowania produktów można zastosowad
specjalne woreczki do mrożenia, pojemniki z tworzyw
sztucznych, metalu lub aluminium.
• Świeże produkty wkładane do zamrażarki nie
powinny stykad się z już przechowywanymi
mrożonkami. Opakowania powinny byd suche, aby
zapobiec przymarzaniu do siebie.
• Na opakowaniu należy napisad datę oraz zawartośd.
• Należy przestrzegad terminów przechowywania
produktów.
• Nie wolno zamrażad butelek czy puszek z napojami
gazowanymi gdyż mogą zostad rozsadzone.
• Należy wyjmowad tyle produktów ile potrzeba do
spożycia. Rozmrożone produkty powinny byd
przyrządzone możliwie jak najszybciej.
• Mrożonki można rozmrażad:
- w piekarniku 
- w kuchence mikrofalowej 
- w temperaturze pokojowej 
- w chłodziarce:  oddawane zimno zostanie 
wykorzystane do chłodzenia. 

Kostkarka IceMaker

Wskazówki bezpieczeostwa i ostrzeżenia

• Kostkarka służy wyłącznie do wytwarzania kostek
lodu w ilościach wystarczających dla gospodarstwa
domowego. Kostkarka może działad tylko przy użyciu
odpowiedniej wody, przeznaczonej do tych celów.
• Naprawy i jakiekolwiek zmiany w kostkarce mogą byd
dokonywane wyłącznie przez pracowników serwisu
lub wykwalifikowanych techników.
• Trzy pierwsze szuflady z kostkami nie nadają się do
konsumpcji ani innego wykorzystania. Dotyczy to
produkcji kostek zarówno po pierwszym
uruchomieniu kostkarki jak też po dłuższej przerwie
w pracy urządzenia. Jest to konieczne, aby zapewnid
przeczyszczenie przepływu wody.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprawidłowego doprowadzenia wody
do kostkarki.
• IceMaker działa wtedy gdy chłodziarko-zamrażarka
jest podłączona do prądu. Kostki lodu produkowane są
wtedy gdy częśd mrożąca jest w pełni sprawna.
• Upewnij się że szuflada jest zamknięta, w
przeciwnym razie kostki lodu nie będą produkowane.

Przeciekanie kostkarki
Aby kostkarka działała prawidłowo, sied wodociągowa
powinna byd odpowietrzona.
• Naciśnij symbol IceMaker
• Zaświeci się dioda LED symbolizująca kostkarkę
• Wysuo górną szufladę zamrażarki
• Naciśnij przycisk On/Off znajdujący się na kostkarce i
przytrzymaj przez około
3 sekundy. Dioda nad
przyciskiem zacznie migad.
• Jeszcze raz krótko naciśnij
przycisk, dioda zacznie
migad szybciej.
• Zasuo szufladę zamrażarki.
• Zawór wody otwiera
się na 25 sekund
i wypompowuje powietrze
z instalacji wodociągowej.
Pojemnik na kostki lodu
musi byd wtedy całkowicie
pusty . Zapoznaj się z
rozdziałem: uruchamianie
trybu wakacyjnego w kostkarce IceMaker
• Na samym koocu należy wyczyścid pojemnik na
kostki lodu.



Włączanie kostkarki IceMaker

• Naciśnij symbol IceMaker
• Zaświeci się dioda LED symbolizująca kostkarkę
Przy pierwszym uruchomieniu kostkarki, produkcja
kostek rozpocznie się po upływie do 24 godzin od
włączenia kostkarki. Ilośd wyprodukowanych kostek
lodu zależy od temperatury w zamrażarce. Im niższa
temperatura tym większa jest produkcja kostek w
określonym przedziale czasu. Kostki wypadają z
kostkarki do pojemnika. Od określonego poziomu
zapełnienia pojemnika produkcja kostek zostaje
automatycznie zatrzymana.

Wyłączanie kostkarki IceMaker
Jeśli kostki lodu nie są potrzebne, kostkarkę można
wyłączyd niezależnie od zamrażarki.
• Naciśnij symbol IceMaker
• Dioda LED symbolizująca kostkarkę gaśnie

IceMaker może byd także
włączany i wyłączany za
pomocą przycisku
ON/OFF znajdującym się
na kostkarce.
Przytrzymaj przycisk
przez około 1 sekundę.

Tryb wakacyjny w kostkarce IceMaker
W przypadku gdy kostkarka nie będzie używana przez
dłuższy czas, należy ją opróżnid.

Po aktywacji ustawienia wakacyjnego taca kostkarki
obraca się w dół, aby woda z tacy mogła wypłynąd.
Szufladę zamrażarki należy pozostawid otwartą, aby
powierzchnia tacy wyschła. Unikniemy w ten sposób
powstawania pleśni i nieprzyjemnego zapachu.

Upewnij się czy taca na kostki lodu
jest prawidłowo włożona, a górna
szuflada zamrażarki dokładnie
zamknięta.

• Uruchom tryb ustawieo wciskając
przez 5 sekund przycisk SuperFrost
• Wciśnij symbol Down dla
zamrażarki dopóki na wyświetlaczu
nie pojawi się symbol
• Wciśnij symbol SuperFrost
• Na wyświetlaczu pojawi się :
lub :
w zależności od tego czy kostkarka 
jest włączona czy wyłączona. 
• Wciśnij symbol Down dla 
zamrażarki dopóki na wyświetlaczu 
nie pojawi się:
• Wciśnij symbol SuperFrost
• Na wyświetlaczu pojawi się symbol:

Uruchamianie trybu wakacyjnego 
w kostkarce IceMaker

Taca na kostki lodu obróci się w dół. Gdy na
wyświetlaczu pojawi się temperatura wnętrza,
oznacza to, że taca kostkarki obróciła się, a kostkarka
wyłączyła się automatycznie.

Odszranianie

Chłodziarka
Odszrania się automatycznie. Wilgod z odszraniania
jest odprowadzana przez otwór odpływowy do tylnej
części urządzenia skąd odparowuje pod wpływem
ciepła z agregatu.

Zamrażarka
System NoFrost odszrania zamrażarkę automatycznie.
Wilgod z odszraniania osadza się na parowniku
i zamarza, następnie co pewien czas rozmraża się
i odparowuje.



Czyszczenie
Przed rozpoczęciem mycia wyłącz urządzenie.
Wyciągnij wtyczkę z gniazdka lub wykręd bezpiecznik.
Wnętrze, części wyposażenia i ściany zewnętrzne
należy myd letnią wodą z dodatkiem środka myjącego.
Nie wolno używad środków posiadających właściwości
ścierne, chemicznych rozpuszczalników ani środków
czyszczących z zawartością kwasów.
Nie wolno używad urządzeo czyszczących za pomocą
pary ze względu na ryzyko uszkodzenia bądź
zranienia.
• Uważaj, aby podczas mycia woda nie przedostała się 
do części elektrycznych ani do kratek wentylacyjnych. 
• Dokładnie wytrzyj urządzenie miękką ściereczką. 
• Nie zdejmuj tabliczki znamionowej oraz uważaj aby 
jej nie uszkodzid ponieważ jest niezbędna do celów 
serwisowych. 

Wyjmowanie szuflad zamrażarki
• otwórz drzwi chłodziarki
• wysuo szufladę zamrażarki
• pociągnij pojemnik ku górze trzymając za prawy i
lewy róg pojemnika (1)
• wsuo pojemnik do tyłu (2)

• Przechyl pojemnik pod kątem i wyjmij

• Aby zamontowad pojemnik postępuj w odwrotnej
kolejności

Wysunięta szuflada zamrażarki 
widziana od boku 

Czyszczenie filtra kurzu
• Odłącz urządzenie od sieci.
• Wysuo szufladę zamrażarki i zdejmij kratkę
wentylacyjną pociągając ją do przodu.

• Naciśnij w dół przycisk znajdujący się przy filtrze,
przechyl filtr w przód i wyjmij.

• Filtr kurzu można myd w zmywarce lub ręcznie
letnią wodą z dodatkiem środka myjącego.
• Załóż filtr kurzu postępując w odwrotnej
kolejności.
• Zamocuj kratkę wentylacyjną
• Kratka posiada śruby od wewnętrznej strony.
Śruby te muszą byd wprowadzone do otworów.

• zgaś diodę LED symbolizującą 
koniecznośd wymiany filtra
• w tym celu podążaj za 
wskazówkami opisanymi w 
rozdziale Tryb ustawieo  -



Zakłócenia i usterki
Urządzenie jest zaprojektowane i wytworzone w taki
sposób aby funkcjonowało bezproblemowo. Jeśli
jednak pojawią się zakłócenia lub usterki, upewnij się
czy dotyczą pracy urządzenia. Proszę wziąd pod
uwagę, że na wypadek problemów spowodowanych
niewłaściwym użytkowaniem urządzenia koszty
serwisu pokrywa właściciel produktu, nawet w czasie
trwania gwarancji.

Po ustaleniu przyczyny, poniższe zakłócenia można
usunąd samodzielnie:

Urządzenie nie pracuje:
- Urządzenie jest podłączone do sieci?
- Wtyczka tkwi dokładnie w gniazdku?
- Bezpiecznik jest nienaruszony?

Urządzenie pracuje zbyt głośno:
- Sprawdź czy urządzenie stabilnie stoi na podłodze
- Sprawdź czy stojące obok meble lub przedmioty nie
ulegają wibracjom podczas pracy agregatu. Prosimy
jednak wziąd pod uwagę, że nie można całkowicie
wyeliminowad odgłosów wywołanych przepływem
czynnika chłodniczego w układzie chłodniczym.

Temperatura nie jest wystarczająco niska:
- Czy ustawiono odpowiednią wartośd temperatury?
(zobacz rozdział: „ustawianie temperatury”)
- Czy nie włożono zbyt wielu świeżych produktów na
raz?
- Czy oddzielnie włożony termometr wskazuje
prawidłową wartośd temperatury?
- Czy dopływ i odpływ powietrza jest wystarczający?
- Czy chłodziarko-zamrażarka nie stoi za blisko
urządzeo wydzielających ciepło?

Jeśli nie wystąpi żadna z wyżej wymienionych przyczyn
i nie potrafimy samodzielnie usunąd usterki, należy
udad się do serwisu. Zgłaszając usterkę należy podad
dane z tabliczki znamionowej:
- oznaczenie modelu (1) 
- numer serwisowy (2) 
- numer seryjny (3)
Umiejscowienie tabliczki znamionowej opisane jest w 
rozdziale  „Opis urządzenia”.

Wyłączanie urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas należy je wyłączyd i wyciągnąd wtyczkę z
gniazdka bądź wyjąd albo wykręcid bezpiecznik.
Umyj urządzenie i pozostaw otwarte drzwi aby
zapobiec wytworzeniu się nieprzyjemnego
zapachu.

Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeostwa oraz
dyrektywy UE 2004/108/EC oraz 2006/95/EC.


