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1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: ryzyko pożaru - materiały łatwopalne
ZALECENIA:

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w gospodarstwie domowym.
Aby uniknąć zagrożenia, wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego powinien dokonać 
producent, pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifi kacjach.
W urządzeniu nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki 
z łatwopalnym gazem w aerozolu.
Urządzenienależy odłączyć od gniazda zasilającego zarówno po użyciu, jak i przed jego 
konserwacją wykonywaną przez użytkownika. 
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie urządzenia lub w zabudowie 
kuchennej wokół urządzenia należy utrzymywać drożne.
OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających 
proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzać obwodu czynnika chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzeń elektrycznych w komorach do przechowywania 
żywności, chyba że są to urządzenia typu zalecanego przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Chłodziarko-zamrażarkę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, 
ponieważ zawiera ona łatwopalny gaz i czynnik chłodniczy.
OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia na miejscu, należy upewnić się, że przewód 
zasilający nie jest przygnieciony ani uszkodzony. 
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać wielogniazdowych przenośnych listew zasilających ani 
przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
Nie używać przedłużaczy ani nieuziemionych wtyczek (z dwoma bolcami).
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko uwięzienia dziecka wewnątrz urządzenia. Przed wyrzuceniem 
starej chłodziarko- zamrażarki należy:
- Zdemontować drzwi;
- Pozostawić półki na miejscu, tak by uniemożliwić dziecku łatwe wejście do środka.
Przed przystąpieniem do instalacji akcesoriów czy ustawiania urządzenia we właściwym 
miejscu  należy je odłączyć od źródła zasilania elektrycznego.
Stosowany w urządzeniu czynnik chłodniczy oraz izolacja z pianki cyklopentanowej są 
łatwopalne. Dlatego złomowanie lodówki musi być przeprowadzane z dala od jakiegokolwiek 
źródła ognia przez specjalną fi rmę zajmującą się odzyskiem materiałów, posiadającą 
odpowiednie kwalifi kacje do utylizacji w sposób inny niż przez spalanie, tak aby zapobiec 
szkodom, w tym zanieczyszczeniu środowiska.
Dotyczy normy EN: Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach 
sensorycznych lub umysłowych lub niemające dostatecznego doświadczenia i wiedzy mogą 
korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem lub jeśli zostały poinstruowane w zakresie 
bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie 
powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani wykonywać 
konserwacji urządzenia przeprowadzanej przez użytkownika.
Dotyczy normy IEC: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 
dzieci) o ograniczonych możliwościach fi zycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub 
niemających doświadczenia i wiedzy, chyba że robią to pod nadzorem lub zostały 
poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo).
Nie pozwolić dzieciom bawić się urządzeniem.
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1.2 Znaczenie symboli ostrzegawczych dotyczących bezpieczeństwa

Symbol zakazu

Symbol zakazu
Nieprzestrzeganie poleceń oznaczonych tym 
symbolem może spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub zagrozić bezpieczeństwu 
użytkownika.

Symbol ostrzeżenia

Symbol ostrzeżenia
Wymagane jest ścisłe przestrzeganie poleceń 
oznaczonych tym symbolem; w przeciwnym 
razie może dojść do uszkodzenia urządzenia 
lub obrażeń ciała.

Symbol oznaczający informację

Symbol uwagi
Polecenia oznaczone tym symbolem 
wymagają zwrócenia szczególnej uwagi. 
Niewystarczająca uwaga może doprowadzić 
do lekkich lub umiarkowanych obrażeń, lub do 
uszkodzenia urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera wiele ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa,
których użytkownicy powinni przestrzegać.

1.3 Ostrzeżenia związane z elektrycznością

 Podczas wyciągania wtyczki chłodziarko-zamrażarki z gniazda nie 
należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy mocno chwycić wtyczkę 
i wyciągnąć ją bezpośrednio z gniazda.

 W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, nie należy uszkadzać 
przewodu zasilającego ani używać uszkodzonego lub zużytego 
przewodu zasilającego.

 Należy używać oddzielnego gniazda i nie podłączać do niego innych 
urządzeń elektrycznych poprzez rozgałęziacze.

 Wtyczkę należy mocno wcisnąć w gniazdo, w przeciwnym razie może 
dojść do pożaru.

 Upewnić się, że bolec uziemiający gniazda zasilającego jest podłączony 
do niezawodnego uziemienia.

 W razie ulatniania się gazu i innych łatwopalnych gazów, zakręcić 
zawór z ulatniającym się gazem, a następnie otworzyć drzwi i okna. Nie 
odłączać chłodziarko-zamrażarki ani innych urządzeń elektrycznych 
od gniazda, ponieważ iskra może spowodować pożar.
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 Nie stawiać urządzeń elektrycznych na chłodziarko-zamrażarce, 
chyba że jej producent zezwala na ich użycie.

1.4 Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

 Nie wolno w dowolny sposób demontować i modyfi kować 
chłodziarko-zamrażarki ani uszkadzać obwodu czynnika chłodniczego; 
konserwacja urządzenia musi być przeprowadzona przez specjalistę.

 Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymiany uszkodzonego przewodu 
zasilającego powinien dokonać producent, pracownik serwisu lub 
osoba o podobnych kwalifi kacjach.

 Szczeliny między drzwiami urządzenia oraz między drzwiami 
i korpusem chłodziarko-zamrażarki są niewielkie. Należy zachować 
ostrożność, aby nie włożyć w nie palców, gdyż grozi to ich 
przytrzaśnięciem. Drzwi urządzenia należy zamykać delikatnie, tak 
aby nie wypadły artykuły na nich umieszczone.

 Podczas pracy urządzenia nie należy wyjmować mokrymi rękami 
żywności ani pojemników z zamrażarki, w szczególności metalowych, 
aby uniknąć odmrożeń.

 Nie pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia ani wspinać 
się na nie, gdyż może dojść do uduszenia się lub upadku dziecka.

 Nie umieszczać na chłodziarko-zamrażarce ciężkich przedmiotów, 
ponieważ podczas zamykania lub otwierania drzwi mogą spaść, 
powodując przypadkowe obrażenia.

 W razie awarii zasilania lub przed czyszczeniem urządzenia należy 
wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Po wyłączeniu zamrażarki nie wolno 
jest włączać jej ponownie przed upływem 5 minut, tak aby uniknąć 
uszkodzenia sprężarki w wyniku kolejnych uruchomień.

1.5 Ostrzeżenia dotyczące wkładania do lodówki różnych artykułów

 Do chłodziarko-zamrażarki nie wolno wkładać łatwopalnych, 
wybuchowych, lotnych ani silnie żrących artykułów, gdyż mogą one 
spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.

 Nie umieszczać w pobliżu urządzenia łatwopalnych przedmiotów, 
gdyż mogą one spowodować pożar.
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 Chłodziarko-zamrażarka jest przeznaczona do użytku domowego, 
do przechowywania żywności; nie należy jej wykorzystywać do 
innych celów, takich jak przechowywanie krwi, leków lub produktów 
biologicznych itp.

Zamrażarka
 Nie przechowywać w zamrażarce piwa, napojów ani innych płynów 

w butelkach lub zamkniętych pojemnikach; butelki lub zamknięte 
pojemniki z zamarzniętym płynem mogą pęknąć, powodując 
uszkodzenia.

1.6 Ostrzeżenia dotyczące energii

Ostrzeżenie dotyczące energii
1) Urządzenie chłodnicze może nie działać w sposób ciągły (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt 

wysoka temperatura w zamrażarce), jeśli przez dłuższy czas zostanie umieszczone w otoczeniu, 
gdzie panują temperatury niższe niż zakres temperatury, dla którego zostało zaprojektowane.

2) Nie należy przechowywać w komorach lub szufl adach zamrażarki ani w komorach lub szufl adach 
niskotemperaturowych napojów musujących, a niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być 
spożywane zbyt zimne.

3) Nie należy przekraczać czasu przechowywania żywności w komorach lub szufl adach zamrażarki 
zalecanego przez producentów, zwłaszcza dla zakupionej żywności szybko mrożonej.

4) Podczas rozmrażania urządzenia należy zawinąć zamrożoną żywność w kilka warstw gazety, co 
zapobiegnie nadmiernemu wzrostowi jej temperatury.

5) Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub 
czyszczenia może skrócić czas przechowywania.

6) Klucze do drzwi lub pokryw wyposażonych w zamki należy przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci, z dala od urządzenia chłodniczego, tak aby nie dopuścić do zamknięcia się dzieci w środku.

1.7 Ostrzeżenia dotyczące utylizacji urządzenia

Stosowany w urządzeniu czynnik chłodniczy oraz izolacja z pianki cyklopentanowej są 
łatwopalne. Dlatego złomowanie chłodziarko-zamrażarki musi być przeprowadzane 
z dala od jakiegokolwiek źródła ognia przez specjalną fi rmę zajmującą się odzyskiem 
materiałów, posiadającą odpowiednie kwalifi kacje do utylizacji w sposób inny niż przez 
spalanie, tak aby zapobiec szkodom, w tym zanieczyszczeniu środowiska.

Przeznaczając chłodziarko-zamrażarkę do utylizacji, należy zdemontować drzwi, 
usunąć uszczelki drzwi i półek; umieścić drzwi i półki we właściwym miejscu, tak aby 
zapobiec ewentualnemu uwięzieniu dziecka we wnętrzu urządzenia.
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Prawidłowa utylizacja urządzenia:
Oznaczenie to wskazuje, że niniejszego produktu nie należy w całej UE wyrzucać z innymi 
odpadami domowymi. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia 
ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je 
recyclingowi, promując tym samym zrównoważone ponowne wykorzystywanie 
zasobów materialnych. Zużyte urządzenie należy zwrócić, korzystając z programów 
zwrotu i odbioru odpadów lub kontaktując się ze sprzedawcą, u którego urządzenie 
zostało zakupione. Przekaże on zużyte urządzenie do bezpiecznego dla środowiska 
recyklingu.

2. Prawidłowe używanie chłodziarko-zamrażarki

2.1 Ustawianie

 Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania, w tym 
styropian, podkładki piankowe i taśmy wewnątrz urządzenia; oderwać 
folię ochronną na drzwiach i korpusie.

 Umieścić urządzenie z dala od źródeł ciepła i unikać bezpośredniego 
światła słonecznego. Nie umieszczać chłodziarko-zamrażarki 
w wilgotnych lub mokrych miejscach, aby zapobiec rdzewieniu lub 
zmniejszeniu efektu izolacyjnego.

 Urządzenie umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; podłoże 
powinno być płaskie i twarde (jeśli urządzenie jest niestabilne, należy 
ustawić je, obracając nóżki poziomujące w lewo lub w prawo).

10 cm
10 cm

30 cm

 Przestrzeń nad urządzeniem powinna być większa niż 30 cm, a odległość 
od ściany większa niż 10 cm, aby ułatwić odprowadzanie ciepła.

Środki ostrożności przed instalacją:
Przed instalacją lub regulacją akcesoriów należy upewnić się, że urządzenie jest 
odłączone od źródła zasilania.
Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do upadku uchwytu, który mógłby 
spowodować obrażenia ciała.



- 9 -

2.2 Nóżki poziomujące

1) Schemat nóżek poziomujących

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.
Rzeczywista konfi guracja będzie zależeć od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

2) Czynności regulacyjne:
a. Obracać nóżkę w prawo, aby podnieść urządzenie.
b. Obracać nóżkę w lewo, aby opuścić urządzenie.
c. Ustawić chłodziarko-zamrażarkę w poziomie, regulując prawą i lewą nóżkę zgodnie z powyższymi 

wskazówkami.

2.3 Poziomowanie drzwi

1) Schemat poziomowania drzwi

Lista narzędzi 
dostarczanych

przez użytkownika

Szczypce

Szczypce

Pierścień mocujący

Dolny zawias

Pierścień
wzmacniający

zawiasu

Brak poziomu

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.
Rzeczywista konfi guracja będzie zależeć od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)
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1) Podnieść dolne drzwi do poziomu górnych drzwi.
2) Włożyć pierścień mocujący za pomocą szczypiec w szczelinę między pierścieniem wzmacniającym 

zawiasu a dolnym zawiasem. Liczba pierścieni mocujących, które należy włożyć, zależy od wielkości 
szczeliny.

2.4 Wymiana oświetlenia

Każda wymiana lub konserwacja lamp LED powinna być wykonana przez producenta, pracownika 
serwisu lub inną wykwalifi kowaną osobę.

2.5 Rozpoczęcie użytkowania

 Przed pierwszym uruchomieniem należy odczekać dwie godziny przed 
podłączeniem chłodziarko-zamrażarki do źródła zasilania.

 Przed włożeniem świeżej lub mrożonej żywności urządzenie musi działać 
przez 2-3 godziny, a w lecie, gdy temperatura otoczenia jest wysoka, 
przez ponad 4 godziny.

 Należy przewidzieć wystarczająco dużo miejsca na wygodne otwieranie 
drzwi i wysuwanie szufl ad.

2.6 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

 Chłodziarko-zamrażarka powinna być umieszczona w najchłodniejszej części pomieszczenia, z dala od 
urządzeń wytwarzających ciepło lub przewodów grzewczych oraz z dala od bezpośredniego światła 
słonecznego.

 Gorące potrawy należy przed włożeniem do chłodziarko-zamrażarki ostudzić do temperatury 
pokojowej. Przeciążenie urządzenia zmusza sprężarkę do dłuższej pracy. Żywność, która zamarza 
zbyt wolno, może stracić na jakości lub zepsuć się.

 Należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu żywności i wytarciu pojemników do sucha przed ich 
umieszczeniem wewnątrz urządzenia. Ogranicza to gromadzenie się szronu.

 Półek ani pojemników na drzwiach urządzenia nie wykładać folią aluminiową, papierem woskowanym 
ani papierowym ręcznikiem. Może to zakłócić cyrkulację zimnego powietrza, przez co urządzenie jest 
mniej wydajne.

 Artykuły żywnościowe należy etykietować i przechowywać w sposób uporządkowany, co redukuje 
liczbę otwarć drzwi i skraca czas przeszukiwania urządzenia. Potrzebne artykuły należy wyjmować 
jednorazowo, starając się jak najszybciej zamknąć drzwi.
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3. Budowa i funkcje

3.1 Budowa urządzenia

(Komora chłodziarki)

(Komora zamrażarki)

Oświetlenie ledowe

Pojemnik na drzwiach

Górna szuflada zamrażarki

Dolna szuflada zamrażarki

Półka
Pojemnik
na drzwiach

Szuflada na owoce
i warzywa VitaCare Box

Pojemnik Gourmet Box

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.
Rzeczywista konfi guracja będzie zależeć od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)
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(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.
Rzeczywista konfi guracja będzie zależeć od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

Komora chłodziarki
 Komora chłodziarki służy do przechowywania owoców, warzyw, napojów i innych artykułów 

żywnościowych przeznaczonych do spożycia w krótkim czasie.
 Do komory chłodziarki nie należy wkładać gorących potraw; przed włożeniem należy schłodzić je do 

temperatury pokojowej.
 Przed włożeniem do chłodziarki zaleca się szczelne opakowanie żywności.
 Położenie szklanych półek można regulować w górę lub w dół, aby uzyskać łatwy dostęp oraz 

odpowiednią ilość miejsca do przechowywania.
Komora zamrażarki
 W komorze zamrażarki żywność zachowuje świeżość przez długi czas. Komora służy głównie do 

przechowywania mrożonek i wytwarzania lodu.
 Komora zamrażarki służy do przechowywania mięsa, ryb, kulek ryżowych i innych produktów 

spożywczych, które nie są przeznaczone do spożycia w krótkim czasie.
 Duże kawałki mięsa najlepiej podzielić na małe porcje. Należy pamiętać, że żywność należy zużytkować 

w okresie przydatności do spożycia.

Uwaga: Przechowywanie zbyt dużej ilości żywności po pierwszym włączeniu urządzenia może 
niekorzystnie wpłynąć na funkcję mrożenia. Przechowywana żywność nie powinna zatykać wylotu 
powietrza; w przeciwnym razie wpłynie to również niekorzystnie na funkcję zamrażania.

Korpus lodówki

Dolna szuflada
zamrażarki

Górna szuflada
zamrażarki
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3.2 Funkcje

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.
Rzeczywista konfi guracja będzie zależeć od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

1. Wyświetlacz

 Symbol TempGuard (Radar) Symbol chłodzenia Symbol zamrażania

Symbol OFF (wyłączony) Symbol blokady Wyświetlacz temperatury

Symbol funkcji szybkiego 
chłodzenia

Symbol funkcji Holiday
(pracy wakacyjnej)

Symbol funkcji szybkiego 
zamrażania

2. Przyciski sterujące

A Przycisk chłodzenia C Przycisk funkcji szybkiego 
chłodzenia E Przycisk funkcji Holiday 

(pracy wakacyjnej)

B Przycisk zamrażania D Przycisk funkcji szybkiego 
zamrażania F Przycisk blokady

3. Instrukcja obsługi

1) Wyświetlacz
Po włączeniu chłodziarko-zamrażarki ekran wyświetlacza świeci się przez 3 sekundy. W tym czasie 
rozlega się dzwonek uruchamiania, a następnie ekran przechodzi do trybu normalnego wyświetlania.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia domyślna ustawiona temperatura w komorze chłodziarki 
wynosi 5°C, zaś w komorze zamrażarki -18°C.
W razie wystąpienia błędu wyświetlacz pokazuje kod błędu (patrz następna strona); podczas normalnej 
pracy wyświetlacz pokazuje ustawioną temperaturę w komorze chłodziarki lub komorze zamrażarki.
W normalnych warunkach, jeśli w ciągu 30 sekund na wyświetlaczu nie zostanie wykonana żadna 
operacja ani nie zostaną otwarte drzwi, wyświetlacz automatycznie zablokuje się, zaświeci się symbol 

blokady , a następnie zgaśnie po upływie 30 sekund od włączenia się symbolu blokady .
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2) Blokowanie/ odblokowanie
W celu zablokowania wyświetlacza należy w stanie odblokowanym nacisnąć i przytrzymać przez 

3 sekundy przycisk blokady .

Zaświecenie się symbolu  i dźwięk brzęczyka oznaczają, że wyświetlacz jest zablokowany - w tym 
stanie przyciski nie działają.
W celu odblokowania wyświetlacza należy w stanie zablokowanym nacisnąć i przytrzymać przez 

3 sekundy przycisk blokady .

Zgaśnięcie symbolu  i dźwięk brzęczyka,oznaczają, że wyświetlacz jest odblokowany - w tym stanie 
przyciski działają.

3) Ustawianie temperatury w komorze chłodziarki
Aby zmienić temperaturę w komorze chłodziarki, należy nacisnąć przycisk regulacji temperatury 

; każde następne naciśnięcie przycisku spowoduje obniżenie temperatury o 1°C. Zakres 
ustawień temperatury w komorze chłodziarki wynosi od 2 do 8°C. Ponowne naciśnięcie przycisku przy 
temperaturze 2°C powoduje ustawienie temperatury w komorze chłodziarki na 8°C i cały cykl powtarza 
się.

4) Ustawianie temperatury w komorze zamrażarki
Aby zmienić temperaturę w komorze zamrażarki, należy nacisnąć przycisk regulacji temperatury 

; każde następne naciśnięcie tego przycisku spowoduje obniżenie temperatury o 1°C. 
Zakres ustawień temperatury w komorze zamrażarki wynosi od -24°C do -16°C. Ponowne naciśnięcie 
przycisku przy temperaturze -24°C powoduje ustawienie temperatury w komorze zamrażarki na -16°C 
i cały cykl powtarza się.

5) Ustawianie trybu chłodzenia we wszystkich komorach

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przez 5 sekund powoduje włączenie tego trybu.
Temperatura w komorze chłodziarki oraz w komorze zamrażarki zostanie ustawiona na 5°C, zaś 

temperatura w szufl adzie Gourmet Box na 3°C. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  
przez 5 sekund powoduje wyjście z tego trybu.

6) Ustawianie funkcji szybkiego chłodzenia/zamrażania i Holiday

Po ustawieniu funkcji szybkiego chłodzenia  temperatura w komorze chłodziarki zostanie 
automatycznie ustawiona na 2°C;

Po wyjściu z trybu szybkiego chłodzenia  temperatura w komorze chłodziarki automatycznie 
powraca do wartości ustawionej przed ustawieniem funkcji szybkiego chłodzenia.

Po ustawieniu funkcji szybkiego zamrażania  temperatura w komorze zamrażarki zostanie 
automatycznie ustawiona na -24°C;

Po wyjściu z trybu szybkiego zamrażania  temperatura w komorze zamrażarki automatycznie 
powraca do wartości ustawionej przed ustawieniem funkcji szybkiego zamrażania.
Po ustawieniu funkcji Holiday (pracy wakacyjnej)  temperatura w komorze zamrażarki 
zostanie automatycznie ustawiona na -18°C; komora chłodziarki zostanie wyłączona, a symbol (OFF.) 
zaświeci się.

7) Funkcje szufl ady Gourmet Box (- 2°C ~ 3°C)

Aby zmienić temperaturę ustawioną w szufl adzie Gourmet Box, należy nacisnąć przycisk ; każde 
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następne naciśnięcie przycisku regulacji temperatury spowoduje obniżenie temperatury w szufl adzie 
o 1°C:
W ustawionym zakresie temperatur od 1°C do 3°C pojemnik może być używany jako komora chłodnicza.
Ustawienie temperatury na 0°C może wydłużyć czas przechowywania świeżej żywności. Jest to 
temperatura odpowiednia do przechowywania przez krótki okres czasu świeżej żywności gotowej do 
spożycia.
Zakres temperatur -2°C ~ -1 °C  jest właściwy się do przechowywania świeżych ryb, mięsa itp. Nie ma 
konieczności rozmrażania i łatwo jest pokroić żywność na kawałki.

Blokowanie/ odblokowywanie:
Aby zablokować wyświetlacz, należy w stanie odblokowanym nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy 

przycisk blokady . Zaświecenie się symbolu  oznacza, że wyświetlacz jest zablokowany 
i w tym stanie przyciski nie działają.
W celu odblokowania wyświetlacza należy w stanie zablokowanym nacisnąć i przytrzymać przez 

3 sekundy przycisk blokady . Zgaśnięcie symbolu  oznacza, że wyświetlacz jest odblokowany 
i w tym stanie przyciski działają.

8) Przechowywanie żywności w przypadku awarii zasilania
W przypadku awarii zasilania bieżący stan pracy zostaje zablokowany i jest utrzymywany do 
przywrócenia zasilania.

9) Sygnalizacja usterki
Poniższe ostrzeżenia pojawiające się na wyświetlaczu wskazują na usterki chłodziarko-zamrażarki. 
Pomimo wystąpienia poniższych usterek urządzenie może nadal utrzymywać funkcję chłodniczą. 
Jednakże użytkownik powinien skontaktować się ze specjalistą w celu przeprowadzenia konserwacji, 
aby zapewnić optymalne działanie urządzenia.

Kod 
błędu Opis błędu Kod 

błędu Opis błędu

E1 Awaria czujnika temperatury 
w komorze chłodziarki E5 Błąd obwodu wykrywania czujnika 

rozmrażania

E2 Awaria czujnika temperatury 
w komorze zamrażarki E6 Błąd komunikacji

E3 Awaria czujnika temperatury 
w szufl adzie Gourmet Box E7 Błąd obwodu wykrywania cyrkulacji 

temperatury

E4 Awaria czujnika odszraniania 
w komorze chłodziarki EH Błąd czujnika wilgoci

4. Konserwacja i pielęgnacja chłodziarko-zamrażarki

4.1 Ogólne czyszczenie

 Należy regularnie usuwać kurz za urządzeniem i na podłodze, aby poprawić efekt chłodzenia 
i zwiększyć oszczędność energii. Wnętrze należy regularnie czyścić, aby uniknąć nieprzyjemnych 
zapachów. Do czyszczenia zaleca się stosowanie miękkiej szmatki lub gąbki zamoczonej w wodzie, 
nasączonej obojętnym detergentem niepowodującym korozji. Po umyciu komorę zamrażarki 
przetrzeć czystą wodą i osuszyć suchą szmatką. Przed włączeniem zasilania należy otworzyć drzwi 
w celu naturalnego osuszenia wnętrza.
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 Do czyszczenia lodówki nie należy używać twardych szczotek, stalowych 
kulek, szczotek drucianych, materiałów ściernych, takich jak pasty do zębów, 
rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, olej bananowy 
itp.), wrzątku, kwasów lub związków alkalicznych, ponieważ mogą one 
spowodować uszkodzenia powierzchni i wnętrza urządzenia.

 Nie spłukiwać urządzenia bieżącą wodą, by nie zmieniać właściwości izolacji 
elektrycznej.  

Podczas rozmrażania i czyszczenia należy odłączyć chłodziarko-zamrażarkę od sieci 
zasilającej.

4.2 Czyszczenie szufl ady Gourmet Box

 Demontaż:
 Wyjąć szufl adę Gourmet Box, ściskając przednią klamrę na dole szufl ady, tak by oddzielić przednią 

klamrę od otworu montażowego na metalowej szynie;
 Montaż:
 Najpierw włożyć tylną klamrę do tylnego otworu montażowego metalowej szyny prowadzącej, 

następnie włożyć przednią klamrę do przedniego otworu montażowego. Na tym montaż jest 
zakończony. Po montażu zaleca się popchnięcie i pociągnięcie szufl ady, aby sprawdzić, czy działa 
funkcja sprężynowania powrotnego.

tylna klamra

przednia klamra

tylny otwór montażowy

przedni otwór montażowy

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.
Rzeczywista konfi guracja będzie zależeć od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

4.3 Czyszczenie pojemników na drzwiach

(Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie orientacyjny.
Rzeczywista konfi guracja będzie zależeć od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)
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 W celu wyjęcia ścisnąć pojemnik obydwoma rękami i przesunąć go do góry zgodnie ze strzałką 
kierunkową na powyższym rysunku.

 Po umyciu wyjętego pojemnika można dostosować wysokość jego montażu zgodnie z własnymi 
wymaganiami.

4.4 Rozmrażanie

 Chłodziarko-zamrażarka jest skonstruowana w oparciu o zasadę chłodzenia powietrzem, tak więc 
posiada funkcję automatycznego rozmrażania. Szron tworzący się w wyniku zmiany pory roku lub 
temperatury można usunąć ręcznie, odłączając urządzenie od sieci lub wycierając suchym ręcznikiem.

4.5 Wyłączenie lodówki

 Awaria zasilania: W przypadku awarii zasilania, nawet latem żywność można przechowywać przez 
kilka godzin wewnątrz urządzenia; podczas awarii zasilania należy do minimum skrócić czas otwarcia 
drzwi, a do wnętrza komory nie należy wkładać świeżej żywności. 

 Długotrwałe nieużywanie: Urządzenie należy odłączyć od sieci, a następnie wyczyścić; drzwi 
pozostawić otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

 Przenoszenie urządzenia: Przed przeniesieniem chłodziarko-zamrażarki należy wyjąć z niej wszystkie 
artykuły, za pomocą taśmy przymocować szklane półki, uchwyt na warzywa, szufl ady komory 
zamrażarki itp. i dokręcić nóżki poziomujące; zamknąć drzwi i unieruchomić je taśmą. Podczas 
przenoszenia urządzenia nie należy obracać go do góry nogami, kłaść poziomo ani potrząsać nim; 
nachylenie podczas przenoszenia nie może przekraczać 45°.

Urządzenie powinno po uruchomieniu działać nieprzerwanie. Zasadniczo działanie 
urządzenia nie powinno być przerywane; w przeciwnym razie okres eksploatacji może 
ulec skróceniu.

5. Rozwiązywanie problemów

Następujące proste usterki można spróbować usunąć samodzielnie.
Jeśli nie można ich usunąć, należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej lub 
autoryzowanym serwisem technicznym.

Urządzenie nie działa. Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania lub czy wtyczka jest 
do końca włożona do gniazda.
Sprawdzić, czy napięcie nie jest zbyt niskie.
Sprawdzić, czy jest to spowodowane awarią zasilania lub czy zadziałały 
obwody samoczynnego wyłączania.

Zapach Produkty spożywcze o intensywnym zapachu powinny być szczelnie 
opakowane.
Sprawdzić, czy żywność nie jest zepsuta.
Wyczyścić wnętrze urządzenia.
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Długotrwałe działanie 
sprężarki

Długie działanie urządzenia jest zjawiskiem normalnym w lecie, gdy 
temperatura otoczenia jest wysoka.
Nie zaleca się przechowywania w urządzeniu zbyt dużej ilości żywności.
Przed włożeniem do urządzenia żywność powinna ostygnąć.
Drzwi są otwierane zbyt często.

Oświetlenie nie włącza 
się.

Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci i czy oświetlenie nie jest 
uszkodzone.
Zlecić wymianę lampy specjaliście.

Nie można prawidłowo 
zamknąć drzwi.

Drzwi są zablokowane przez opakowania z żywnością.
W urządzeniu znajduje się zbyt duża ilość żywności.
Chłodziarko-zamrażarka jest przechylona.

Głośny hałas Sprawdzić, czy podłoga jest pozioma i czy urządzenie jest stabilnie 
ustawione.
Sprawdzić, czy akcesoria są umieszczone we właściwych miejscach.

Uszczelka drzwi nie 
przylega szczelnie.

Usunąć ciała obce z uszczelki drzwi.
Podgrzać uszczelkę drzwi, a następnie ochłodzić ją w celu przywrócenia 
kształtu(lub przedmuchać suszarką elektryczną, lub przyłożyć gorący 
ręcznik).

Taca na wodę 
przepełnia się.

W komorze znajduje się zbyt dużo żywności lub przechowywana żywność 
zawiera zbyt dużo wody, co powoduje intensywne rozmrażanie.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte, co powoduje zamarzanie z powodu 
wnikania powietrza i wzrost ilości wody z powodu rozmrażania.

Ciepła obudowa Ciepło z wbudowanego skraplacza ulega rozproszeniu przez obudowę, co 
jest zjawiskiem normalnym.
Gdy obudowa rozgrzeje się z powodu wysokiej temperatury otoczenia, 
przechowywania zbyt dużej ilości żywności lub wyłączenia sprężarki, 
należy zapewnić dobrą wentylację, aby ułatwić odprowadzanie ciepła.

Kondensacja 
powierzchniowa

Kondensacja na zewnętrznej powierzchni i uszczelkach drzwi lodówki 
jest zjawiskiem normalnym, gdy wilgotność otoczenia jest zbyt duża. 
Wystarczy zetrzeć skropliny czystym ręcznikiem.

Nienormalny hałas Brzęczenie: Brzęczenie podczas pracy może pochodzić od sprężarki; jest 
głośne szczególnie podczas uruchamiania lub zatrzymywania. Jest to 
normalne zjawisko.
Skrzypienie: Czynnik chłodniczy przepływający wewnątrz urządzenia może 
powodować skrzypienie, co jest zjawiskiem normalnym.

* Przez cały okres użytkowania urządzenia należy zachować kartę gwarancyjną lub kartę danych 
technicznych wraz z instrukcją obsługi. Dokumenty te zawierają ważne informacje techniczne.
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