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Dziękujemy za wasze zaufanie przy zakupie naszego produktu. Życzymy
wam wiele satysfakcji w jego użytkowaniu.
Lodówko- zamrażarka (dalej nazwana urządzeniem) posiada dwie części;
część górna to lodówka, część dolna to zamrażarka. Lodówka jest
przeznaczona do użytku domowego do przechowywania świeżych produktów
w temperaturze powyżej 0°C.
Zamrażarka jest przeznaczona do użytku domowego do zamrażania świeżych produktów oraz
tych już zmrożonych (do roku; zależy od żywności).
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• Urządzenie zostało wyprodukowane spełniając wszelkie normy oraz standardy bezpieczeństwa;
pomimo tego nie zaleca się aby:
Osoby z ograniczoną zdolnością fizyczną lub psychiczną lub osoby bez doświadczenia lub znajomości produktu nie używały urządzenia bez niezbędnego nadzoru.
Ta sama rada dotyczy osób niepełnoletnich.
• Przed podłączeniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcje opisują
urządzenie oraz jego poprawne funkcjonowanie a w konsekwencji bezpieczne użytkowanie. Instrukcja
obsługi dotyczy różnych modeli/typów urządzenia; dlatego też opisy zawarte w tej instrukcji lub funkcje
mogą się różnić od Państwa urządzenia.
Instrukcja posiada także wariant zamrażarki NO FROST dla której typowym jest wentylator do zabudowy
oraz automatyczne rozmrażanie.
• Należy wyjąć urządzenie z opakowania które służy do ochrony urządzenia oraz jego części podczas
transportu.
• Opakowanie zostało zrobione z materiału który nie stwarza zagrożenia dla środowiska i może
być ponownie użyty lub zniszczony.
• Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej powinno ono pozostać w pozycji pionowej
przez przynajmniej 2 godziny. Stosując się do tej zasady redukuje się błędne funkcjonowanie
systemu chłodzącego, spowodowane transportem.
• Podłączenie do sieci elektrycznej i uziemienie urządzenia powinno zostać wykonane według
wszelkich standardów oraz panujących norm.
• Urządzenie nie może być używane na zewnątrz oraz nie może być wystawiane na deszcz.
• Przed czyszczeniem lub wymianą żaróweczki należy odłączyć kabel z sieci elektrycznej.
• Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wyspecjalizowany personel
lub technika.
• Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy najpierw wyłączyć je i wyciągnąć wtyczkę z sieci elektrycznej. Następnie urządzenie musi zostać rozmrożone, wyczyszczone a drzwiczki
należy następnie pozostawić w pozycji pół otwartej.
• Dla ochrony środowiska kiedy urządzenie jest do wyrzucenia należy oddać je w stosowne do
tego miejsce.
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Samozamykające zawiasy (które zawierają niektóre modele) przed zamknięciem przyciągają
drzwiczki do urządzenia i zapobiegają aby urządzenie pracowało przy otwartych drzwiczkach.
Nastepnie ograniczają także kąt otwarcia drzwiczek oraz zmniejszają szanse na uszkodzenie innych
mebli znajdujących się w pobliżu urządzenia.
• Tabliczka z najważniejszymi danymi znajduje się wewnątrz urządzenia. Jeśli tekst nie jest w
Państwa języku, należy wymienić tabliczkę na odpowiedni język.
• Uwaga: Otwory wentylacyjne urządzenia powinny być zawsze czyste oraz odetkane.
• Uwaga: Podczas rozmrażania nie należy używać narzędzi mechanicznych lub innych metod oprócz
tych które zaleca producent.
• Uwaga: Podczas montażu, czyszczenia urządzenia należy uważać aby nie uszkodzić izolacji
czyli części chłodzących. Wtedy unikniecie zanieczyszczenia środowiska
• Uwaga: Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia poza tymi których
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Symbol: widniejący na produkcie lub na opakowaniu oznacza że urządzenie nie
powinno być traktowane jak zwykły odpad komunalny, lecz powinno być
przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie, przyczyniają się Państwo do
zapobiegania potencjalnym, negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia, które
mogłyby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji produktu. Aby uzyskać więcej
szczegółowych informacji na temat recyklingu niniejszego produktu, należy skontaktować
się z biurem regionalnym, lokalnym serwisem zajmującym się odpadami lub ze sklepem w
którym został zakupiony produkt.

Rady dotyczące oszczędzności energii lodówki oraz
zamrażarki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Należy ustawić urządzenie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
Nie należy otwierać drzwiczek częściej niż jest to konieczne.
Należy okresowo sprawdzać czy obieg powietrza na tyłach urządzenia nie jest zakłócony.
Kondensator na tylnej śniance urządzenia powinien być zawsze czysty (patrz rozdział:
Czyszczenie urządzenia).
Stara lub uszkodzona uszczelka musi zostać jak najszybciej wymieniona.
Żywność powinna być przechowywana w odpowiednich do tego pojemnikach lub opakowaniach.
Przed zamrażaniem, żywność powinna być w temperaturze pokojowej.
Żywność zamrożona powinna być odmrażana w lodówce.
Wewnątrz zamrażarki można przekładać szuflady jak opisane jest w niniejszej instrukcji aby jak
najlepiej wykorzystać miejsce które jest do waszej dyspozycji.
Zamrażarka klasyczna powinna być rozmrażana kiedy uformuje się w urządzeniu od 3-5 mm
szronu lub lodu.
Należy tak układać żywność wewnątrz urządzenia aby zapewnić wolny obieg powietrza
(należy kierować się zaleceniami układania żywności opisanej w niniejszej instrukcji
obsługi).
Jeśli chodzi o urządzenia zaopatrzone w wentylatory, otwory nie mogą być zapchane.
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Opis urządzenia
Wnętrze urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
3

2

2
1

1

5

3
9
A

A 6
4

5

9

6

7

8

B

8

10

11
12

A Lodówka
1 Wentylator
2 Żaróweczka oświetlająca wnętrze
lodówki
3 Segment
4 Półka na butelki
5 Wysuwana szklana półka
6Półka zamykana na jajka (zamknięta na 6,
otwarta na 12)
7 Szuflada FRESH ZONE
8 Pojemnik na warzywa i owoce
9 Pojemniki na drzwiczkach lodówki

B

10

11
12

B Zamrażarka
11 Szuflada do przechowywania
12 Szuflada do zamrażania
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Umieszczenie oraz podłączenie
Wybór otoczenia

• Urządzenie powinno być umieszczone w miejscu
chłodnym i przewiewnym.
Działa poprawnie w temperaturze pokojowej opisanej w tabeli.
Klasa jest opisana na etykietce z danymi wewnątrz
urządzenia.
Klasa

Umieszczanie
urządzenia

Temperatura

SN (subnormale)

od +10°C do +32°C

N (normale)

od +16°C do +32°C

ST (subtropicale)

od +16°C do+38°C

T (tropicale)

od +16°C do +43°C

Podczas umieszczania urządzenia powinny być obecne
przynajmniej dwie osoby; można wtedy uniknąć szkód na
osobach lub urządzeniu.
• Urządzenie musi być ustawione na prostej i stabilnej
powierzchni. Na przedniej części urządzenia znajdują się
nóżki regulujące ( w niektórych modelach).
• Urządzenie nie powinno być wystawione na promienie
słoneczne lub źródła bezpośredniego ciepła. Jeśli takie
ustawienie nie jest możliwe należy zaopatrzyć urządzenie w
panel izolujący.
• Jest to urządzenie wolnostojące lub do zabudowy. Z tyłu
urządzenia należy pozostawić wystarczającą miejsca na
chłodzenie kondensatora (dystans od ściany 200 cm²).
Zachowany dystans nad urzadzeniem musi wynosić przynajmniej 5 cm. Po zabudowaniu i umieszczeniu urządzenia
należy pozostawić dostęp do sieci elektrycznej.
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Uwaga: w razie zabudowania sprzętu AGD blisko siebie (side
by side) należy zakupić i zainstalować urządzenie które
zapobiegnie tworzeniu się pary wodnej pomiędzy sprzętami.
Należy go zakupić ze względów bezpieczeństwa, może
być on zainstalowany jedynie przez wykwalifikowanego
technika!

Kod zamówienia: 376078 (urzadzenie wyższe o1700
mm)
• Należy podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej za
pomocą odpowiedniego kabla oraz wtyczki.
Gniazdko w ścianie powinno mieć odpowiednie uziemienie
(bezpieczna wtyczka). Napięcie oraz częstotliwość zalecana
są opisane na tabliczce z głównymi danymi urządzenia.
• Podłaczenie oraz uziemienie urządzenia powinno być
wykonane według wszelkich panujących norm oraz
obowiązujących standardów.
Urządzenie znosi krótkie wahania napięcia elektrycznego,
(maksymalnie od -6% do+6%).
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Urządzenie z zaworem i systemem no frost

A Przycisk ustawiania temperatury zamrażarki
B Cyfrowy wyświetlacz temperatury
zamrażarki: pokazuje temperaturę od
-16°C do -24°C.
C Przycisk włącz/ wyłącz intensywne mrożenie
D Pomarańczowa kontrolka: jest
włączona kiedy jest aktywna funkcja
intensywnego mrożenia
E Przycisk włącz/ wyłącz urządzenie (
lodówka i zamrażarka)
F Czerwona kontrolka: jest włączona kiedy
zamrażarka jest włączona
G Przycisk włącz/wyłącz, akustyczny
sygnał i włącz wyłącz funkcję zabezpieczającą przed dziećmi
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H Czerwona kontrolka: jest włączona
kiedy sygnał akustyczny jest aktywowany
I Przycisk włącz/ wyłącz lodówkę
J Czerwona kontrolka: jest włączona kiedy
lodówka pracuje
K Przycisk włącz/wyłącz intensywne
chłodzenie
L
Pomarańczowa kontrolka: jest włączona
jeśli aktywowane jest intensywne chłodzenie
M
Cyfrowy wyświetlacz temperatury
lodówki: pokazuje temperaturę od +1°C
do +9°C.
N Przycisk ustawiania temperatury lodówki

Edited with the trial version of
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Przy pierwszym włączaniu należy podłączyć kabel zasilający
do gniazdka. Na cyfrowym wyświetlaczu pojawiają się 2
poziome kreski które wskazują że zamrażarka i lodówka są
wyłączone.
• Urządzenie włącza się i wyłącza przyciskiem E, wciskając go
przez 3 sekundy. Włącza się lodówka i zamrażarka, zapalają
się zielone kontrolki F i J. W tym momencie można wyłączyć
jedynie lodówkę wciskając przycisk I przez 3 sekundy (zielona
kontrolka J się wyłącza).
• Wyświetlacz wskazuje temperaturę lodówki +9°C a
zamrażarki 0°C. Te wskaźniki pozostają dopóki temperatura wewnątrz się nie zmniejszy.
• Urządzenie jest zaprogramowane przez producenta na temperaturę zalecaną lodówki +5°C a zamrażarki -18°C.

Wybór temperatury wewnątrz
urządzenia

Zakres temperatury lodówki: od
+1°C do +9 °C:
Zakres temperatury
zamrażarki:

•
•

•

•

od +1°C do +9 °C
-16°C do -24°C
+ intensywne mrożenie

Temperaturę zamrażarki reguluje się przyciskiem A,
podczas gdy lodówki przyciskiem N.
Kiedy wciska się jeden z przycisków aby ustawić temperaturę, na wyświetlaczu pulsuje ostatnia wybrana
pozycja.
Aby zmienić ustawienia temperatury należy krótko
przyciskać przycisk. Każde przyciśnięcie do zmiana
temperatury o 1°C. Pozostałe przyciski podczas ustawiania nie są aktywne.
Po około 5 sekundach po pozostawieniu przycisku ustawiona
temperatura zapisuje się. Na wyświetlaczu pojawia się aktualna temperatura lodówki i zamrażarki.

Inne ustawienia
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Przerywany sygnał dźwiękowy- alarm otwartych drzwiczek
Jeśli pozostawicie otwarte drzwiczki lodówki na więcej niż
minutę, aktywuje się przerywany sygnał dźwiękowy i zapala się
czerwona kontrolka H.
Sygnał dźwiękowy wyłącza się kiedy zamknie się drzwiczki i
wciśnie przycisk G w celu wyłączenia alarmu.
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Przerywany sygnał dźwiękowy - alarm informujący o zbyt wysokich
temperaturach lodówki/zamrażarki
Jeśli temperatura jest zbyt wysoka aktywuje się
przerywany sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pulsuje
temperatura.
• Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy należy wcisnąć przycisk G.
Czerwona kontrolka oraz temperatura które pulsują
automatycznie się wyłączą kiedy lodówka/zamrażarka
osiągną odpowiednią temperaturą do przechowywania
żywności.
• Jeśli w ciągu 24 godzin od wyłączenia sygnału dźwiękowego
urządzenie nie osiągnie odpowiedniej temperatury, sygnał
dźwiękowy się ponownie włączy. Wyłączy się automatycznie
kiedy temperatura jest prawidłowa do przechowywania
żywności. Przy pierwszym podłączeniu urządzenie ma
opóźniony sygnał dźwiękowy o 24 godziny.
Przerywany sygnał dźwiękowy- alarm spowodowany
brakiem energii elektrycznej
Jeśli z powodu black-out temperatura lodówki lub zamrażarki
zbytnio wzrasta, aktywuje się przerywany sygnał dźwiękowy,
włącza się czerwona kontrolka a na wyświetlaczu pulsuje
wyższa temperatura ustawiona przez firmę (dla lodówki to 9°C).
Intensywne chłodzenie
Wciskając przycisk K aktywuje się intensywne chłodzenie
lodówki ( zapala się pomarańczowa kontrolka L).
W tym wypadku pracuje także wentylator, ale tylko przy
zamkniętych drzwiczkach lodówki.
Po upływie 6 godzin wraca automatycznie do poprzednich ustawień temperatury. Służy do szybkiego schłodzenia dużej ilości
przechowywanej żywności.
Intensywne mrożenie
Wciskając przycisk C aktywuje się ustawienie intensywnego
mrożenia ( zapala się pomarańczowa kontrolka D). Zaczyna
się intensywne mrożenie zamrażarki.

W przypadku gdy funkcja nie zostanie ręcznie wyłączona, dezaktywuje się automatycznie po 2 dniach od aktywacji. Funkcja
służy szybkiemu mrożeniu dużej ilości żywności. W przypadku
black-out proces intensywnego mrożenia się powtarza. Funkcja
przydaje się po pierwszym włączeniu urządzenia, przed jego
czyszczeniem lub przy dużej ilości żywności.
432961
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Ochrona przed dziećmi chroni także urządzenie przed
niepożądanymi zmianami temperatury lub przed kompletnym
wyłączeniem urządzenia. Aby wybrać funkcje włącz/wyłącz
należy wcisnąć przycisk G przez 3 sekundy.
(na wyświetlaczu przez 3 sekundy pulsuje ‘LL’ w ‘L’). Kiedy funkcja ochrony jest aktywna, jedynym aktywnym przyciskiem jest ten
służący wyłączaniu sygnału dźwiękowego. Jeśli przyciśnie się
jakikolwiek inny przycisk na wyświetlaczu pojawia się ten sam
napis ‘LL’ w ‘L’.

Obsługa urządzenia – urządzenie
z regulacją mechaniczną
Model z wentylatorem

A Pokrętło ustawiania temperatury oraz funkcja włącz/ wyłącz
B Kontrolka włącz/wyłącz wentylator (tylko w wybranych modelach)
Włączanie: przekręcać pokrętło termostatyczne zgodnie ze
wskazówkami zegara w stronę pozycji 7.
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Włączanie/
wyłączanie
urządzenia

11

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Wyłączanie: przekręcać pokrętło odwrotnie do
wskazówek zegara do pozycji STOP (0).
Wybrana temperatura
• Im wyższa cyfra (do 7) tym niższa temperatura (zimniej) we
wszystkich częściach urządzenia. Temperatura wewnątrz
lodówki może zejść nawet do poniżej 0°C. Wyższe pozycje
są używane tylko wtedy kiedy zalecana temperatura
chłodzenia jest niższa lub temperatura otoczenia schodzi
poniżej 16°C. Przy regularnych temperaturach zaleca się
ustawienie średniej temperatury.
• Zmiana temperatury pokojowej wpływa na zmianę
temperatury wewnątrz urządzenia. Należy dostosować
ustawienia termostatu.
• W pozycji STOP (0) urządzenie nie pracuje ( system
chłodzenia jest wyłączony), ale urządzenie jest pod napięciem
elektrycznym ( zapala się żaróweczka kiedy otwiera się
drzwiczki lodówki).

Wentylator
(tylko wybrane modele)

• Wentylator gwarantuje jednakową rozprowadzaną
temperaturę, szybsze chłodzenie oraz redukcję mrozu na
powierzchni urządzenia. Pracuje tylko wtedy gdy włączony jest kompresor.
• Zaleca się włączanie wentylatora jako dodatkowej funkcji:
- przy wzroście temperatury pokojowej (powyżej 30°C),
- przy wzroście wilgotności, czyli przy pojawieniu się kropli
wody w pojemnikach,
- przy dużej ilości żywności
(szybkie chłodzenie).
• Włączanie/wyłączanie wentylatora
włączanie =

wyłączanie =

0

Uwaga: Kiedy wentylator jest włączony temperatura
wewnątrz lodówki obniża się i jednocześnie wzrasta zużycie
energii elektrycznej. Dlatego zalecamy nowe ustawienie
temperatury urządzenia:
- z włączonym wentylatorem: pozycja od 1-4, z wyłączonym wentylatorem: pozycja od 4-7.
432961

Ustawienie temperatury lodówki wpływa na temperaturę zamrażarki.

12

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Wnętrze lodówki
(Wnętrze zależy od modelu)

Półka

• Półkę można dowolnie ustawić według uznania na
prowadnicach znajdujących się wewnątrz lodówki. Jeśli
chcecie ją wyjąć z lodówki musicie najpierw pociągnąć aż do
zablokowania prowadnic a następnie podnosić delikatnie i na
końcu wyjąć.
Żywność która szybciej się psuje powinna być umieszczona na tylnej części półki gdzie jest chłodniej.

Szklana półka

Jeżeli potrzebujecie więcej miejsca na wyższe przedmioty takie
jak ( butelki, karafki,...), możecie je sobie zorganizować obniżając przednią część półki na niższy poziom.

Półka na butelki

Jest zabezpieczona przez wypadnięciem. Możecie ją wyciągnąć
pustą podnosząc tylną część i ciągnąc do siebie. Należy tak ją
umieścić aby długość butelek nie blokowała zamykania
drzwiczek. Maksymalna ilość butelek to 9 o pojemności 0,75l lub
13 kg wagi całkowitej – patrz tabliczka po prawej stronie
wewnątrz lodówki.

Pojemniki
• Pojemniki na dnie lodówki, pod szklaną półką są zarezerwowane dla owoców i warzyw. Gwarantują pewną trwałość
wilgotności.

Część wewnętrzna
drzwiczek lodówki

• Jest wyposażona w szufladki, pojemniczki przewidziane dla
serów, jajek, yogurtów, pojemników z żywnością ecc. W
dolnej części drzwiczek jest miejsce na butelki.

• Wentylator jest ukryty pod sufitem lub w tylnej ściance lodówki
( lub ukryty w jednostce mrożenia) pomaga na jednorodne
rozprowadzanie temperatury oraz redukuje szron na
powierzchni urządzenia.
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Części lodówki:
- część górna: żywność: chleb, wino, słodycze,…
- część środkowa: konserwy, gotowe wyroby, słodycze,
soki, piwo, ugotowane już potrawy...
- część dolna: mięso, wyroby mięsne,…
- pojemnik na warzywa: owoce, warzywa, sałatki,
marchewki, ziemniaki, cebulę, czosnek, pomidory, owoce
egzotyczne...
Drzwiczki lodówki:
- część górna, środkowa: jajka, masło, sery,...
- część dolna: napoje, butelki, puszki...
Zamrażarka:
- żywność mrożona (patrz rozdział: Mrożenie i konserwacja zamrożonej żywności).

Konserwacja żywności w lodówce
Ważne zalecenia dotyczące przechowywania
żywności

Czas przechowywania żywności

• Sposób użycia urządzenia, utrzymanie prawidłowej temperatury, higiena bardzo wpływają na jakość przechowywanej
żywności.
• Należy przestrzegać dat ważności produktów wskazanych na
opakowaniu.
• Żywność w lodówce powinna być przechowywana w
zamkniętych pojemnikach które chronią przez nieprzyjemnym zapachem oraz wilgocią.
• W lodówce nie należy przechowywać produktów łatwopalnych, lub które mogłyby się przyczynić do eksplozji
• Butelki z alkoholem powinny być bardzo dobrze zakręcone
oraz stać w pozycji pionowej.
• Niektóre produkty organiczne, olej, skórki z pomarańczy,
cytryn, kwasy, masło jeśli są w dłuższym kontakcie z
plastikową powierzchnią mogą ją uszkodzić.
• Nieprzyjemnie zapachy informuja nas o niskiej higienie
urządzenia lub żywności która się zapsuła (patrz rozdział
Czyszczenie urządzenia).
• Jeśli wyjeżdźacie na dłuższy okres czasu, wyciągnijcie z
lodówki żwyność która łatwo się psuje.
Zalecany czas przechowywania żywnościCzas
Żywność
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Jajka, mięso, wędliny, mięso marynowane

Do 10 dni

Sery

Do 10 dni

Marchewki

Do 8 dni

Masło

Do 7 dni

Słodycze, owoce, świeże mięso

Do 2 dni

Ryby, pokrojone mięso, owoce morza

1 dzień
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Przechowywanie żywności w komorze FreshZone
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W komora FreshZone żywność przez dłuższy okres czasu pozostaje świeża w porównaniu do standardowej lodówki i dłużej
utrzymuje smak jedzenia oraz wartości odżywcze.
Redukuje utratę masy, żywność mniej się psuje, owoce i
warzywa dłużej pozostają świeże i naturalne.
Aby komora pracowała optymalnie musi pozostać całkowicie
zamknięta.
• Kiedy kupujecie żywność sprawdźcie czy jest świeża
ponieważ od tego zależy jakość żywności.
• Przechowujcie żywność w odpowiednich do tego
pojemnikach aby zapachy się nie rozprzestrzeniały.
• Żywność powinna być wyciągnięta z pojemników 30-60 min
przed jej użyciem.
• Delikatna żywność która nie nadaje się do przechowywania w
strefie FreshZone: ananas, avocado, banany, oliwki, ziemniaki, bakłażan, pietruszka, fasolka, papryka, melon, arbuz,
dynia,..
• Wyjęcie komory: - Należy wyjąć pojemniki z warzywami;
- Wyjąć szklaną półkę znajdującą się nad komorą
FreshZone (w niektórych modelach jest pod)
- Jeśli to konieczne (w niektórych modelach) wyjać drzwiczki półki (1): otwórzcie, trzymajcie pośrodku (jak pokazuje
obrazek) i jednocześnie lekko zegnijcie i pociągnijcie do
góry, do siebie;
- Pociągnijcie półkę aż do pozycji jaką wskazuje obrazek
(»A«), przekręćcie w dół i zdejmijcie półkę;
- należy włóżyć półkę w taki sam sposób zaczynając od
ostatniej czynności a kończąc na pierwszej
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• 24 godziny przed zamrażaniem świeżej żywności należy
aktywować intensywne mrożenie.
- regulacja elektroniczna: wcisnąć przycisk C
- regulacja mechaniczna: pozycja na pokrętle między 4 a
6.

Po upływie wskazanego czasu należy włożyć świeżą żywność
do pojemnika.
Świeża żywność nie może dotykać paczek już zamrożonych.

W modelach NO FROST, wewnątrz zamrażarki, należy zostawić
wystarczająco miejsca pomiędzy górną ścianką a włożoną żywnością ( aż do wyznaczonego poziomu – patrz obrazek); aby
zachować poprawny przepływ powietrza.
• Po upływie 24 godzin można przemieścić żywność w
pojemnikach - jeśli to niezbędne możecie powtórzyć
procedurę zamrażania. Jeśli chcecie możecie usunąć
pojemniki i ustawiać żywność na półkach. W urządzeniach
NO FROST nie należy usuwać dolnego pojemnika!
• Aby zamrażać małą ilość świeżej żywności (1-2 kg),
ustawienie intensywnego mrożenia nie jest potrzebne.

Ważne zalecenia
dotyczące mrożenia
świeżej żywności
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• W zamrażarce można mrozić jedynie te produkty które mają
tolerancję na niskie temperatury i są do tego stworzone.
Żywność musi być świeża i dobra jakościowo.
• Wybierzcie odpowiedni pojemnik dla żywności
• Opakowanie nie może przepuszczać powietrza ani wilgoci
ponieważ spowodowałoby utratę witamin oraz suchość.
• Opakowana żywność powinna być opisana, zawierać dane
dot.typu, ilości żywności oraz daty ważności
• Ważnym jest aby żywność była mrożona przez jak najkrótszy
możliwy czas i dlatego warto pakować ją w opisane pojemniki.
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• Ilość żywności która jednocześnie może być
zamrożona jest opisana na tabliczce z najważniejszymi
danymi. Jeśli ilość jest większa, jakość zamrażania
będzie niższa. a także jakość zamrażanej żywności się
pogorszy.

Przechowywanie
mrożonek

Na opakowaniach mrożonek znajduje się czas oraz temperatura
ich przechowywania. Należy przestrzegać zaleceń producenta
żywności. Należy wybierać takie mrożonki które posiadają
wszelkie informacje gdzie temperatura to przynajmniej -18°C. Nie
należy kupować mrożonek na których jest już lód ponieważ oznacza
to że były one kilka razy zamrażane. Należy unikać wysokich
temperatur ponieważ redukują one czas przechowywania oraz pogarszają jakość.

Czas przechowywania mrożonek
Czas

Żywność

od 10 do 12 miesięcy

Warzywa, cielęcina, drób

od 8 do 10 miesięcy

Dziczyzna

od 6 do 8 miesięcy

Wieprzowina

od 4 do 6 miesięcy

Mięso mielone

4 miesiące

Chleb, słodycze, gotowe dania, chuda ryba

3 miesiące

Podroby

2 miesiące

Kiełbasa, tłuste ryby

1 miesiąc

Rozmrożona żywność powinna być od razu użyta. Zimno
konserwuje żywność ale nie zabija mikroorganizmów które
się aktywują po rozmrożeniu żywności i niszczą ją. Częściowe rozmrożenie zmniejsza wartości odżywcze żywności
przede wszystkim jeśli chodzi o owoce, warzywa oraz
gotową żywność.
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Rozmrażanie

Owoce, mięso
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Rozmrażanie urządzenia
Automatyczne rozmrażanie lodówki

Rozmrażanie klasycznej zamrażarki

Rozmrożenie zamrażarki
NO FROST
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Lodówka nie musi być rozmrażana ponieważ lód topi się
automatycznie na tylnej ścianie. Lód które formuje się na tylnej
ścianie podczas pracy kompresora, topi się podczas zawieszenia
pracy kompresora, ociekające krople zbierają się w pojemniku
umieszczonym pod kompresorem a następnie wyparowują. Gdyby
na tylnej ścianie lodówki formuje się lód (3-5 mm), wyłączcie
lodówkę i zastosujcie ręczne rozmrażanie.
• Zamrażarka może być rozmrażana kiedy uformuje się
około 3-5 mm lodu.
• 24 godziny przed rozmrażaniem, należy aktywować intensywne rozmrażanie (patrz rozdział obsługa urządzenia);
wtedy żywność ochłodza się.
• Wyłączcie urządzenie (patrz rozdział obsługa urządzenia,
funkcja włącz/wyłącz) odłączcie kabel z gniazdka.
• Należy ułożyć na dnie zamrażarki gąbki które będą
wchłaniać wodę , należy co jakiś czas wymieniać je.
• Nie należy rozmrażać urządzenia innymi elektrycznymi
urządzeniami ( np.suszarką do włosów) – ryzyko
porażenia prądem!
• Nie należy używać żadnych substancji rozmrażających
ponieważ rozpuszczają one plastikowe części oraz są
szkodliwe dla zdrowia.
• Należy wyczyścić i osuszyć wnętrze urządzenia (patrz
rozdział Czyszczenie urządzenia).
• Przed włożeniem żywności należy włączyć urządzenie.

• Rozmrażanie zamrażarki NO FROST jest automatyczne.
Lód który się pojawia sam znika.
• Fenomen pojawiania się lodu w zamrażarce może być
konsekwencją nieprawidłowego użytkowania urządzenia
(częste otwieranie drzwiczek, przedłużone otwarcie
drzwiczek, nieprawidłowe zamknięcie,...). W takim wypadku
wyjmijcie żywność, wyłączcie urządzenie i ochrońcie żywność przed rozmrożeniem.
Wnętrze zamrażarki należy wyczyścić oraz osuszyć,
przed włożeniem żywności należy włączyć urządzenie i
wybrać ustawienie.
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Przed procesem czyszczenia należy odłączyć urządzenie z
prądu (patrz rozdział Obsługa urządzenia, funkcja włącz i
wyłącz) wyjmując wtyczkę z gniazdka.
Należy uważać, podczas czyszczenia, aby usunąć wszystkie
resztki po używanych produktach.
Zewnętrzną część urządzenia należy
wymyć wodą oraz płynnym detergentem.
Do mycia tworzywa sztucznego, części
lakierowanych lub aluminium nie należy używać detergentów
agresywnych aby nie uszkodzić powierzchni.
• Części lakierowane lub aluminiowe należy być miekką gabką oraz
detergentem na bazie alkoholu (typu detergent do szyb)
• Wnętrze urządzenia należy wyczyścić płynnym detergentem
rozpuszczonym w ciepłej wodzie z dodatkiem octu.
• Pojemników półek które mają wygląd metaliczny nie należy myć w
zmywarce. Należy wymyć je detergentem rozpuszczonym w
wodzie oraz miekką gąbką. Zabrania się trzeć!
• W dolnej części tylnej ścianki znajduje się kanał oraz zawór gdzie
zbiera się woda.
Kanał i zawór nie mogą być pokryte resztkami jedzenia - należy to
okresowo sprawdzać i jeśli to konieczne wyczyścić plastikową
słomką.

• Kondensator znajdujący się na tylnej ściance powinien być
zawsze czysty, wolny od kurzu oraz naleciałości po gotowaniu.
Należy okresowo go czyścić miekką szczotką lub odkurzaczem.

• Gromadzenie się lodu, szronu o grubości 3-5 mm zwiększa
zużycie energii elektrycznej - dlatego musi być regularnie
usuwany (nie tyczy się to zamrażarki NO FROST). Nie należy
używać ostrych narzędzi, ani spray ani innych substancji topiących lód.
• Po zakończeniu czyszczenia włączcie urządzenie włóżcie
wcześniej wyjętą żywność.
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• Należy czyścić także pojemnik umieszczony nad kompresorem
lodówki. Jeśli został on wyjęty w celach wyczyszczenia należy go
włożyć na swoje miejsce, w tej samej pozycji (pionowej) !
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Wyeliminowanie błedów
Problem:
Po podłączeniu wtyczki
urządzenie nie działa:
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Przyczyna , rozwiązanie problemu
• Sprawdzić czy w gniazdku jest prąd i czy urządzenie jest
włączone.

System chłodzenia od
dłuższego czasu ciągle
pracuje:

• Temperatura pokojowa zbyt wysoka.
• Zbyt długie lub częste otwieranie drzwiczek.
• Drzwiczki się nie domykają (jakiś przedmiot blokuje drzwiczki
lub są źle zamontowane, należy sprawdzić uszczelkę,...).
• Duża ilość żywności.
• Część lodówki (A) (niektóre modele) zakryta świeżą żywnością. Należy umożliwić przepływ powietrza.
• Niewystarczające chłodzenie kompresora i kondensatora.
Należy sprawdzić przepływ powietrza z tyłu urządzenia oraz
wyczyścić kondensator.

Zbieranie się lodu na tylnej
ścianie lodówki jest konswekwencją:

• Zbyt długiego i częstego otwierania drziwczek.
• Wkładania ciepłej żywności do lodówki.
• Dotykania przez żywność lub pojemniki tylnej ścianki wewnątrz
lodówki.
• Uszczelka drzwiczek nie działa dobrze;jeśli jest brudna wyczyścić, jeśli jest stara to wymienić.

Fenomen znikania lodu z zam- • Zbyt długiego i częstego otwierania drzwiczek.
rażarki jest konsekwencją:
• Nieprawidłowego zamknięcia.
• Błędnego zamknięcia z powodu uszczelki.
•Jeśli uszczelka jest uszkodzona należy wymienić.
Wyciek wody z lodówki
powstaje gdy:

• Otwór jest zapchany lub woda wycieka poza kanał który
powinien ją zbierać.
• Przeczyścić zapchany otwór słomką plastikową
• Zbyt duża warstwa lodu: rozmrozić ręcznie (patrz rozdział rozmrażanie urządzenia).

Czerwona kontrolka
pulsuje: (tylko część
zamrażarki urządzenia)

• Zbyt długie i częste otwieranie drzwiczek.
• Drzwiczki się nie domykają (jakiś przedmiot blokuje drzwiczki
lub są źle zamontowane, należy sprawdzić uszczelkę,...).
• Brak prądu przez dłuższy czas.
• Zbyt duża ilość świeżej żywności wewnątrz.

Trudność w otwieraniu drzwiczek:

• Powstaje gdy chce się natychmiast po zamknięciu drzwiczek
zamrażarki otworzyć je. Przy otwieraniu drzwiczek wydostaje
się z urządzenia trochę świeżego powietrza które zostaje
zastąpione ciepłym powietrzem. Aby ochłodzić to powietrze
tworzy się podciśnienie które powoduje opór otwarcia. Po kilku
minutach wszystko wraca do normy i można ponownie otworzyć
drzwiczki.
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Problem:

Przyczyna, rozwiązanie problemu

Wymiana żaróweczki:

• Przed wymianą żaróweczki należy odłączyć urządzenie od
prądu (wyjąć wtyczkę z gniazdka).
A – Używając śróbokręta należy przycisnąć nim “ząb” i
ściągnąć pokrywę.
B – Włożyć śrubokręt w otwór pokrywy, podnieść ją i zdjąć.
Wymienić żarówkę na nową (E 14, o tej samej mocy co fabryczna) i założyć pokrywę.
• Nie należy wyrzucać starej żaróweczki do odpadów organicznych.
• Żaróweczka jest materiałem który się zużywa i nie
podlega ona gwarancji!
• Żarówki używane w tym urządzeniu są specjalnym produktem zaprojektowanym wyłącznie do sprzętu AGD. Te
żarówki nie nadają się do oświetlenia pomieszczeń domowych.

Swiatło B pulsuje:

• Należy wezwać technika.

Opis kodu błedu na
wyświetlaczu (tylko niektóre
modele):

• Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się litera E, należy wezwać
technika.
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Jeżeli żadne z powyższych opisów nie przypomina waszego problemu należy zgłosić się do
Centrum Serwisowego wskazując kod, model oraz numer seryjny widoczny na tabliczce
umieszczonej wewnątrz urządzenia.
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Chłodzenie urządzeń jest możliwe jedynie dzięki systemowi
chłodzenia z kompresorem (w niektórych modelach z wentylatorem), i to powoduje pewien hałas. Wielkość hałasu zależy
od miejsca ulokowania urządzenia, poprawnego użytkowania
oraz »wieku« urządzenia.
• Po włączeniu urządzenia, działanie kompresora lub
chodzenie może być głośniejsze. Nie oznacza to złego
funkcjonowania i nie wpływa na żywotność urządzenia. Po
upływie czasu hałas się zmniejsza.
• Parę razy podczas pracy urządzenia pojawiają się silniejsze hałasy, anomalie, i zazwyczaj są one konsekwencją
ustawienia lub zainstalowania urządzenia:- Urządzenie
powinno być usytuowane na prostej i stabilnej powierzchni.
- Nie może dotykać ścian ani innych mebli.
- Należy sprawdzić czy w środku lodówki wszystko jest na
swoim miejscu czy nie są to czasem butelki, puszki lub
pojemniki które się o siebie obijają i powodują hałas.
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ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN KTÓRE NIE
WPŁYWAJĄ NA PRACĘ URZĄDZENIA.
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