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Wskazówki 
bezpieczeństwa 
i wskazówki 
ostrzegawcze

Przed pierwszym włączeniem 
urządzenia
Proszę przeczytać starannie 
instrukcje użytkowania 
i montażu! Zawierają one ważne 
informacje na temat ustawienia, 
użytkowania i konserwacji 
urządzenia.
Producent nie odpowiada 
za szkody wynikłe 
z nieprzestrzegania wskazówek 
i ostrzeżen podanych 
w instrukcji użytkowania. Proszę 
przechować instrukcję 
i wszystkie dokumenty 
do dalszego zastosowania lub 
dla ewentualnego kolejnego 
użytkownika urządzenia.

Bezpieczeństwo techniczne
Urządzenie zawiera niewielką 
ilość nieszkodliwego dla 
środowiska naturalnego, ale 
palnego czynnika chłodniczego 
R600a. Proszę uważać, aby 
podczas transportu i montażu 
nie doszło do uszkodzenia 
przewodów obiegu czynnika 
chłodniczego. Pryskający 
czynnik chłodniczy może 
spowodować zranienie oczu, 
albo się zapalić.

W przypadku uszkodzenia
■ otwarty ogień i źródła zapłonu 

trzymać z dala od urządzenia,
■ pomieszczenie, w którym stoi 

urządzenie, przewietrzyć kilka 
minut,

■ wyłączyć urządzenie i wyjąć 
wtyczkę z gniazdka 
sieciowego,

■ zawiadomić autoryzowany 
serwis.

Im więcej medium chłodzącego 
zawiera urządzenie, tym większe 
musi być pomieszczenie, 
w którym stoi urządzenie. W zbyt 
małym pomieszczeniu, 
w przypadku przecieku, może 
powstać zapalna mieszanina 
gazu z powietrzem. 
Pomieszczenie musi być tak 
duże, aby na każde 8 g medium 
chłodzącego w urządzeniu 
przypadał co najmniej 1 m³ 
pomieszczenia. Ilość medium 
chłodzącego, którą zawiera 
urządzenie, podana jest 
na tabliczce znamionowej 
we wnętrzu urządzenia.
Jeżeli przewód zasilający 
zostanie uszkodzony, wtedy 
musi zostać wymieniony przez 
producenta, autoryzowany 
serwis lub przez uprawnionego 
do tego fachowca. Niewłaściwie 
przeprowadzony montaż lub 
naprawa może spowodować 
poważne niebezpieczeństwo 
zagrażające użytkownikowi.
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Naprawy może przeprowadzić 
tylko i wyłącznie producent, 
autoryzowany serwis 
lub uprawniony do tego 
fachowiec.
Wolno używać tylko cześci 
oryginalnych urządzenia 
producenta. Producent 
gwarantuje, że tylko te cześci 
spełniają wymogi 
bezpieczeństwa.
Przedłużacz przewodu 
zasilającego można nabyć tylko 
poprzez serwis.

Podczas użytkowania
■ Do urządzenia nie wolno 

wkładać żadnych innych 
urządzeń elektrycznych (jak 
np.grzejniki, elektryczne 
maszynki do lodów itp.). 
Niebezpieczeństwo wybuchu!

■ Do czyszczenia i rozmrażania 
nie stosować nigdy urządzeń 
czyszczących strumieniem 
pary! Para może się osadzić 
na przewodach elektrycznych 
i spowodować zwarcie. 
Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem elektrycznym!

■ W urządzeniu nie wolno 
przechowywać żadnych 
produktów, które zawierają 
palne gazy aerozolowe (np. 
dozowniki w aerozolu) ani 
materiałów wybuchowych. 
Niebezpieczeństwo wybuchu!

■ Do usuwania warstwy szronu 
lub lodu nie wolno używać 
żadnych szpiczastych albo 
ostrych przedmiotów. W ten 
sposób można uszkodzić 
przewody medium 
chłodniczego. Pryskający 
środek chłodniczy może 
spowodować zranienie oczu, 
albo się zapalić. 

■ Nie stawać na cokole, 
wysuwanych szufladach 
i półkach ani na drzwiach 
urządzenia; nie używać ich 
jako podpórki.

■ Przed przystąpieniem do 
rozmrażania i czyszczenia 
urządzenia należy wyjąć 
wtyczkę z gniazdka 
sieciowego lub wyłączyć 
bezpiecznik. Przy wyjmowaniu 
wtyczki trzymać za obudowę 
wtyczki; nie ciągnąć za 
elektryczny przewód 
zasilający.

■ Wysokoprocentowe alkohole 
przechowywać tylko 
na stojąco w szczelnie 
zamkniętych butelkach.

■ Elementów z tworzywa 
sztucznego i uszczelnienia 
drzwi nie zabrudzać olejem 
ani tłuszczem. W przeciwnym 
przypadku elementy 
z tworzywa sztucznego 
i uszczelnienie drzwi staną się 
porowate.
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■ Nie zasłaniać ani nie 
zastawiać otworów wlotu 
i wylotu powietrza.

■ Zapobieganie ryzyka 
oddziaływającego na dzieci 
oraz osoby zagrożone:
Zagrożeniem objęte są dzieci, 
osoby, ograniczone pod 
względem fizycznym, 
psychicznym lub w percepcji 
swojego otoczenia oraz osoby 
nie dysponujące 
wystarczającą wiedzą 
odnośnie bezpiecznej obsługi 
urządzenia.
Upewnić się, że dzieci oraz 
osoby zagrożone zrozumiały 
zagrażające im 
niebezpieczeństwo.
Osoba odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo dzieci oraz 
osoby zagrożone musi 
nadzorować ich czynności gdy 
te obsługują urządzenie.
Urządzenie mogą używać 
dzieci powyżej lat 8.
Podczas wykonywania 
czynności związanymi 
z czyszczeniem oraz 
przeglądem urządzenia przez 
dzieci proszę je przy tym 
nadzorować.
Nie zezwalać dzieciom 
na zabawę urządzeniem.

■ W komorze zamrażania nie 
wolno przechowywać żadnych 
płynów w butelkach ani 
w puszkach (szczególnie 
napojów zawierających 
dwutlenek węgla). Butelki 
i puszki mogą pęknąć!

■ Mrożonek nie wkładać do ust 
bezpośrednio po wyjęciu z 
komory zamrażania. 
Niebezpieczeństwo 
poparzenia lodem!

■ Unikać dłuższego kontaktu 
dłoni z mrożonkami, lodem 
lub przewodami parownika itp. 
Niebezpieczeństwo 
poparzenia lodem!

Dzieci w gospodarstwie 
domowym
■ Opakowania ani jego części 

nie pozostawiać dzieciom 
do zabawy. 
Niebezpieczeństwo uduszenia 
składanym kartonem i folią!

■ Nie zezwalać dzieciom 
na zabawę urządzeniem!

■ Przy urządzeniach 
wyposażonych w zamek 
drzwiowy:  
klucz przechowywać 
w miejscach niedostępnych 
dla dzieci!
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Przepisy ogólne
Urządzenie przeznaczone jest

■ do zamrażania produktów 
spożywczych,

■ do przygotowywania lodu.
Urządzenie przeznaczone jest 
do użytku w prywatnym 
gospodarstwie domowym oraz 
lokalach mieszkalnych.
Urządzenie nie powoduje 
zakłóceń fal radiowych zgodnie 
z normą Unii Europejskiej 
2004/108/EC.
Obieg medium chłodniczego 
jest sprawdzony pod względem 
szczelności.
Urządzenie to spełnia warunki 
przepisów 
bezpieczeństwa dla urządzeń 
elektrycznych (EN 60335-2-24).
To urządzenie jest przeznaczone 
do użytku na wysokości do 
2000 metrów nad poziomem 
morza.

Wskazówki dotyczące 
usuwania starego 
urządzenia 
i opakowania

* Usuwanie opakowania
Opakowanie chroni urządzenie przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
Materiały zastosowane na opakowanie 
urządzenia są nieszkodliwe dla 
środowiska i nadają się do przeróbki 
wtórnej. Prosimy Państwa o pomoc: 
proszę usunąć opakowanie w sposób 
zgodny z zasadami ochrony środowiska 
lub oddać do przeróbki wtórnej.
Aktualne informacje dotyczące usuwania 
odpadów można uzyskać w punkcie 
zakupu urządzenia albo w urzędzie 
miasta lub gminy.
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* Usuwanie starego 
urządzenia
Stare urządzenia nie 
są bezwartościowym odpadem! Poprzez 
przeróbkę wtórną można odzyskać 
cenne surowce.

m Ostrzeżenie

Stare urządzenie uczynić niezdatnym 
do użycia
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Odciąć elektryczny przewód zasilający 

i usunąć wraz z wtyczką.
3. Nie wyjmować półek i pojemników, 

aby utrudnić dzieciom wchodzenie 
do środka!

4. Nie pozwalać dzieciom na zabawę 
zużytym urządzeniem. 
Niebezpieczeństwo uduszenia!

Urządzenia chłodzące zawierają media 
chłodzące i gazy izolacyjne. Media 
chłodzące i gazy izolacyjne muszą być 
usunięte fachowo, zgodnie z zasadami 
ochrony środowiska. Proszę zwracać 
uwagę na to, aby nie uszkodzić 
przewodów urządzenia chłodzącego, 
aż do oddania go w odpowiednim 
punkcie zbioru zapewniającym usunięcie 
w sposób zgodny z przepisami 
o ochronie środowiska. 

To urządzenie jest oznaczone 
zgodnie z Dyrektywą Europejską 
2012/09/UE oraz polską Ustawą 
z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym 
sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym” 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, 
poz. 1495) symbolem 
przekreślonego kontenera na 
odpady. Takie oznakowanie 
informuje, że sprzęt ten, po 
okresie jego użytkowania nie 
może być umieszczany łącznie z 
innymi odpadami pochodzącymi z 
gospodarstwa domowego. 
Użytkownik jest zobowiązany do 
oddania go prowadzącym 
zbieranie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
Prowadzący zbieranie, w tym 
lokalne punkty zbiórki, sklepy 
oraz gminne jednostka, tworzą 
odpowiedni system umożliwiający 
oddanie tego sprzętu. Właściwe 
postępowanie ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym przyczynia się do 
uniknięcia szkodliwych dla 
zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji, 
wynikających z obecności 
składników niebezpiecznych oraz 
niewłaściwego składowania i 
przetwarzania takiego sprzętu.
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Zakres dostawy
Po rozpakowaniu proszę sprawdzić, czy 
jakaś część nie została uszkodzona 
podczas transportu.
W razie reklamacji proszę zwrócić się 
do punktu zakupu lub do naszego 
serwisu.
Dostawa składa się z następujących 
części:
■ Urządzenie wolnostojące
■ Wyposażenie (zależnie od modelu)
■ Worek z materiałem montażowym
■ Instrukcja obsługi
■ Instrukcja montażu
■ Wykaz punktów serwisowych
■ Gwarancja
■ Informacje odnośnie zużycia energii 

elektrycznej i odgłosów podczas 
pracy urządzenia

Miejsce ustawienia
Na miejsce ustawienia urządzenia nadaje 
się każde suche pomieszczenie 
z możliwością przewietrzania. 
Nie ustawiać bezpośrednio na słońcu ani 
w pobliżu źródeł ciepła, takich 
jak kuchenka, kaloryfery itp. Jeżeli 
nie da się uniknąć ustawienia w pobliżu 
źródła ciepła, wtedy należy zastosować 
odpowiednie płyty izolacyjne 
lub zachować następujące odległości 
minimalne:

■ Do kuchenek elektrycznych 
i gazowych: 3 cm.

■ Do pieca olejowego lub węglowego: 
30 cm.

Podłoga na miejscu ustawienia nie może 
się uginać; w razie potrzeby wzmocnić 
podłogę. Ewentualne nierówności 
podłogi wyrównać podkładkami. 

Odległość od ściany
Rysunek #
Urządzenie nie wymaga zachowania 
odległości od ściany. Mimo to można 
całkowicie wysunąć półki oraz pojemniki. 
8
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Zmiana strony otwierania drzwi
(jeżeli to konieczne)
Jeżeli to konieczne: Zmianę zawiasów 
najlepiej zlecić do wykonania w naszym 
autoryzowanym punkcie serwisowym. 
Informacje o kosztach zmiany zawiasów 
można uzyskać w najbliższym punkcie 
serwisowym naszej firmy.

m Ostrzeżenie

Urządzenie nie może być podłączone do 
sieci elektrycznej przy zmianie zawiasów. 
Przedtem wyjąć wtyczkę z gniazdka 
sieciowego. Proszę podłożyć 
wystarczającą warstwę materiału 
ochronnego aby nie uszkodzić tylnej 
ścianki urządzenia. Urządzenie położyć 
ostrożnie na tylną ściankę. 

Wskazówka
Nie montować elementów dystansowych, 
jeżeli urządzenie ma zostać położone na 
tylną strone.

Zwracać uwagę 
na temperaturę 
pomieszczenia 
i dopływ powietrza

Temperatura pomieszczenia
Urządzenie jest skonstruowane dla 
określonej klasy klimatycznej. 
W zależności od klasy klimatycznej 
można eksploatować urządzenie 
w następujących zakresach temperatury 
pomieszczenia, w którym jest ustawione.
Klasa klimatyczna umieszczona jest 
na tabliczce znamionowej, rysunek ,.

Wskazówka
Urządzenie jest w pełni sprawne 
w obrębie granic temperatury 
pomieszczenia danej klasy klimatycznej. 
Jeśli urządzenie klasy klimatycznej SN 
zostaje eksploatowane przy niższej 
temperaturze pomieszczenia, wtedy 
można wykluczyć wystąpienie uszkodzeń 
urządzenia do temperatury +5 °C.

Klasa 
klimatyczna

Dopuszczalna 
temperatura 
pomieszczenia

SN +10 °C do 32 °C
N +16 °C do 32 °C
ST +16 °C do 38 °C
T +16 °C do 43 °C
9
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Cyrkulacja powietrza
Rysunek $
Powietrze ogrzewa się na tylnej ściance 
urządzenia. Ogrzane powietrze musi 
odpływać bez przeszkód. W przeciwnym 
przypadku chłodziarka musi pracować 
intensywniej. Na skutek tego zwiększa 
się zużycie energii elektrycznej. Dlatego 
nigdy nie przysłaniać lub zastawiać krat 
wentylacyjnych!

Podłączenie 
urządzenia
Po ustawieniu urządzenia odczekać 
co najmniej 1 godzinę, zanim urządzenie 
zostanie włączone. Podczas transportu 
może się zdarzyć, że olej zawarty 
w sprężarce przemieści się do systemu 
chłodzenia.
Przed pierwszym uruchomieniem należy 
wymyć wnętrze urządzenia (patrz 
rozdział „Czyszczenie urządzenia“).

Podłączenie elektryczne
Gniazdko sieciowe musi znajdować się 
blisko urządzenia i musi być łatwo 
dostępne dla użytkownika również 
po ustawieniu urządzenia. 
Urządzenie spełnia warunki klasy 
ochronnej I. Urządzenie podłączać tylko 
do źródła prądu zmiennego 
220–240 V/50 Hz poprzez gniazdko 
wtykowe z przewodem ochronnym, 
zamontowane w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami. Gniazdko 
sieciowe musi być zabezpieczone 
bezpiecznikiem dla prądu 10 do 16 A.
Jeżeli urządzenie ma być eksploatowane 
w kraju pozaeuropejskim, należy 
sprawdzić, czy napięcie i rodzaj prądu 
jest zgodne z parametrami sieci 
elektrycznej na miejscu instalacji 
urządzenia. Dane te znajdują się 
na tabliczce znamionowej urządzenia, 
rysunek , 

m Ostrzeżenie

W żadnym wypadku nie podłączać 
urządzenia do elektronicznych „wtyczek 
oszczędnościowych“.
Do eksploatacji naszych urządzeń 
można używać przetwornic 
o sinusoidalnym prądzie wyjściowym 
oraz przetwornic z regulacją napięcia 
taktowanych częstotliwością sieci. 
Przetwornice z regulacją napięcia 
taktowane częstotliwością sieci 
są używane przy instalacjach 
fotowoltaicznych podłączonych 
do publicznej sieci elektrycznej. Przy 
rozwiązaniach „wyspowych“, (np. statki 
lub chaty górskie względnie schroniska) 
z brakiem dostępu do bezpośredniego 
podłączenia do publicznej sieci 
elektrycznej, proszę używać przetwornic 
o sinusoidalnym prądzie wyjściowym.
10
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Opis urządzenia

Proszę otworzyć ostatnią składaną 
kartkę z rysunkami. Niniejsza instrukcja 
obsługi przeznaczona jest dla wielu 
modeli.
Wyposażenie modeli może się różnić.
Odchylenia od wyposażenia 
i szczegółów przedstawionych 
na rysunkach są możliwe.
Rysunek !
* Nie dla wszystkich modeli.

Panele obsługi
Rysunek "

Włączanie urządzenia
Rysunek "
Urządzenie włączyć przyciskiem 
włączanie/wyłączanie 1.
Rozlega się dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy. Wskaźnik 
temperatury 4 miga i świeci się przycisk 
„alarm“ 5.
Nacisnąć przycisk „alarm“ 5. Dźwiękowy 
sygnał ostrzegawczy wyłącza się.
Wskaźnik temperatury 4 zaświeci się, 
gdy komora zamrażania osiągnie 
nastawioną temperaturę.

1-5 Panele obsługi
6 Oświetlenie (LED) 
7 System NoFrost
8 Klapa zamrażalnika
9 Półka szklana
10 Kostkarka do lodu/pojemnik na 

kostki lodu
11 Pojemnik na mrożonki (mały) 
12 Pojemnik na mrożonki (duży)
13 Odkręcane nóżki
14* Akumulatory zimna
15 Kalendarz mrożonek
16 System wyrównywania 

podciśnienia

1 Przycisk włączanie/wyłączanie
Służy do włączania i wyłączania 
całego urządzenia.

2 Przycisk super
Służy do włączania i wyłączania 
funkcji „super zamrażanie“.
Świeci się, gdy funkcja „super 
zamrażanie“ jest włączona.

3 Przycisk nastawiania 
temperatury
Za pomocą tego przycisku 
nastawia się żądaną temperaturę.

4 Wskaźnik temperatury 
Wskazuje nastawioną 
temperaturę komory zamrażania.

5 Przycisk alarm 
Służy do wyłączania 
dźwiękowego sygnału 
ostrzegawczego, patrz rozdział 
„Funkcja alarm“.
11
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Wskazówki dotyczące pracy 
urządzenia
■ Po włączeniu urządzenia może 

upłynąć parę godzin, zanim 
nastawiona temperatura zostanie 
osiągnięta. Nie wkładać przedtem 
do urządzenia żadnych produktów 
spożywczych.

■ Dzięki zastosowaniu automatycznego 
systemu NoFrost, w komorze 
zamrażania nie gromadzi się szron ani 
lód. Odmrażanie nie jest konieczne.

■ Czołowe ścianki urządzenia są 
częściowo lekko ogrzewane co 
zapobiega kondensacji wody 
w obszarze uszczelnienia drzwi.

■ Jeżeli po zamknięciu drzwi komory 
zamrażania te nie dają się natychmiast 
ponownie otworzyć, proszę poczekać 
chwilę, aż wyrówna się powstałe 
podciśnienie.

Nastawianie 
temperatury
Rysunek "

Komora zamrażania
Temperaturę można nastawiać w 
zakresie od -16 °C do -26 °C.
Naciskać przycisk nastawiania 
temperatury 3, aż do nastawienia 
żądanej temperatury komory zamrażania. 
Ostatnia nastawiona wartość zostanie 
zapisana w pamięci. Nastawiona 
temperatura ukazuje się na wskaźniku 
temperatury 4.

Funkcje alarmu
Rysunek "

Alarm drzwi
Alarm drzwi (długi sygnał) włącza się, 
jeżeli drzwi urządzenia są otwarte dłużej 
niż 1 minutę. Dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy wyłącza się, gdy drzwi 
zostaną zamknięte.

Alarm następującego 
odmrażania
Po naciśnięciu przycisku 
alarm 5 na wskaźniku temperatury 
na 5 sekund pojawia się najwyższa 
temperatura, jaka panowała w komorze 
zamrażania. Następnie wartość ta 
zostanie wymazana z pamięci 
urządzenia.
Wskaźnik 4 pokazuje nastawioną 
temperaturę komory zamrażania bez 
migania.
Od tego momentu zostanie na nowo 
wyznaczona i wyświetlona najcieplejsza 
temperatura.

Alarm temperatury
Alarm temperatury włącza się, jeżeli 
w komorze zamrażania jest za ciepło 
i mrożonki są zagrożone.
Miga wskaźnik temperatury 4 i świeci się 
przycisk alarm 5.

Alarm nie powinien wzbudzać Państwa 
niepokoju w następujących przypadkach:
■ Przy uruchomieniu urządzenia.
■ Przy włożeniu dużej ilości produktów 

spożywczych.
■ Jeśli drzwi komory zamrażania są zbyt 

długo otwarte.
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Alarm przerwy w dopływie prądu
Rysunek "
Alarm przerwy w dopływie prądu włącza 
się, jeżeli na skutek przerwy w dopływie 
prądu w urządzeniu jest za ciepło 
i produkty spożywcze są zagrożone.
Świeci się przycisk alarm 5 
a na wskaźniku temperatury 4 ukazuje 
się „PI“ .

Wskazówka
Lekko rozmrożonych i rozmrożonych 
produktów nie wolno ponownie 
zamrażać. Produkty można ponownie 
zamrozić po przygotowaniu (ugotowaniu 
lub upieczeniu) jako gotowe danie.
Nie wykorzystywać wówczas 
maksymalnego dopuszczalnego okresu 
przechowywania.

Wyłączanie alarmu 
Rysunek " 
Nacisnąć przycisk alarm 5 w celu 
wyłączenia dźwiękowego sygnału 
ostrzegawczego.

Pojemność użytkowa
Dane dotyczące pojemności użytkowej 
można znaleźć w urządzeniu na tabliczce 
znamionowej. Rysunek ,

Całkowite wykorzystanie 
pojemności komory 
zamrażania
W celu umieszczenia maksymalnej ilości 
mrożonek, można wyjąć wszystkie części 
wyposażenia. Produkty spożywcze 
można wtedy układać bezpośrednio na 
dnie oraz na półkach komory 
zamrażania.

Wskazówka
W celu przestrzegania danych 
znajdujących się na tabliczce 
znamionowej, w urządzeniu musi 
pozostać najwyższa część wyposażenia.

Wyjmowanie części 
wyposażenia
■ Pojemnik na mrożonki wysunąć do 

oporu, unieść z przodu do góry 
i wyjąć. Rysunek %

■ Przy urządzeniach z kostkarką do 
lodu, tą można wyjąć. Rysunek &

■ Klapa zamrażalnika
 Rysunek '

1. Otworzyć klapę zamrażalnika 
do połowy.

2. Poluzować uchwyt z jednej strony 
urządzenia.

3. Pociągnąć klapę zamrażalnika 
do przodu i wyjąć z uchwytu.

4. Poluzować uchwyt z drugiej strony 
urządzenia.
13
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Komora zamrażania

Używanie komory zamrażania
■ Do przechowywania mrożonek.
■ Do przygotowania lodu w kostkach.
■ Do zamrażania produktów 

spożywczych.

Wskazówka
Proszę zwracać uwagę na to, aby drzwi 
komory zamrażania były zawsze 
zamknięte! Zamrożone produkty 
rozmrażają się przy otwartych drzwiach a 
w komorze zamrażania tworzy się dużo 
szronu. Poza tym prowadzi 
to do marnowania prądu na skutek zbyt 
dużego zużycia energii elektrycznej!

Maksymalna 
wydajność zamrażania
Dane dotyczące maksymalnej 
wydajności zamrażania w ciągu 
24 godzin, podane są na tabliczce 
znamionowej. Rysunek ,

Warunki dla maksymalnej 
wydajności zamrażania
■ Przed włożeniem świeżych produktów 

włączyć funkcję „super zamrażanie“ 
(patrz rozdział „Super zamrażanie“).

■ Wyjąć części wyposażenia.
■ Ułożyć produkty spożywcze 

bezpośrednio na dnie oraz na półkach 
komory zamrażania.

Wskazówka
Otworów wentylacyjnych na tylnej 
ściance nie przysłaniać mrożonkami.

■ Większe ilości świeżych produktów 
spożywczych zamrażać przede 
wszystkim na górnej półce. Tam 
zostaną one szczególnie szybko 
zamrożone, a więc również 
z zachowaniem wszelkich wartości 
odżywczych i smakowych.

Zamrażanie produktów 
spożywczych 
i przechowywanie 
mrożonek

Zakup mrożonek
■ Proszę zwracać uwagę na to, aby 

opakowanie nie było uszkodzone.
■ Zwracać uwagę na datę przydatności 

do spożycia.
■ Temperatura w zamrażarce sklepowej 

powinna wynosić -18 °C lub niżej.
■ Mrożonki transportować do domu 

w izolowanej torbie i natychmiast 
przełożyć do komory zamrażania.
14
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Przestrzegać przy 
rozmieszczaniu
■ Większe ilości świeżych produktów 

spożywczych zamrażać przede 
wszystkim na górnej półce. Tam 
zostaną szczególnie szybko 
zamrożone, a więc również 
z zachowaniem wszelkich wartości 
odżywczych i smakowych.

■ Nie przysłaniać mrożonkami otworów 
wentylacyjnych na tylnej ściance.

■ Produkty układać płasko na półkach 
lub w pojemnikach na mrożonki.

Wskazówka
Zamrożone produkty nie powinny się 
stykać ze świeżymi produktami 
spożywczymi przeznaczonymi 
do zamrożenia. W razie potrzeby 
przełożyć zamrożone produkty 
do pojemników na mrożonki.

■ Proszę wsunąć pojemnik(i) 
na mrożonki całkowicie 
do urządzenia, aby zapewnić 
niezakłóconą cyrkulację powietrza 
w urządzeniu.

Zamrażanie świeżych 
produktów 
spożywczych
Do zamrażania używać tylko świeżych 
produktów dobrej jakości.
Warzywa powinny być blanszowane 
przed zamrożeniem, aby zachowały 
wartości odżywcze, zapach oraz barwę. 
Oberżyny, papryka, cukinia oraz szparagi 
nie muszą być blanszowane.
Literaturę na temat zamrażania oraz 
blanszowania można nabyć 
w księgarniach.

Wskazówka
Produkty spożywcze przeznaczone 
do zamrożenia nie powinny stykać się 
z już zamrożonymi produktami.

■ Do zamrażania nadają się: 
Pieczywo, ryba oraz owoce morza, 
mięso, dziczyzna, drób, warzywa, 
owoce, zioła, jajka bez skorupki, 
produkty mleczne jak ser, masło 
i twaróg, gotowe potrawy i resztki 
potraw jak zupy, dania 
jednogarnkowe, gotowane mięso 
i ryby, potrawy z ziemniaków, 
zapiekanki oraz desery.

■ Do zamrażania nie nadają się: 
Rodzaje warzyw, które można 
spożywać na surowo, jak sałaty 
liściaste lub rzodkiewka, jajka 
w skorupce, winogrona, całe jabłka, 
gruszki oraz brzoskwinie, jajka 
na twardo, jogurt, zsiadłe mleko, 
kwaśna śmietana, Crème fraîche 
(lekko ukwaszona śmietana, 
zawierająca około 35% tłuszczu) oraz 
majonez.
15
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Opakowanie mrożonek
Produkty spożywcze przeznaczone do 
zamrożenia, należy szczelnie zapakować, 
aby nie straciły smaku i nie wyschnęły.
1. Produkt przeznaczony do zamrożenia 

włożyć do odpowiedniego 
opakowania.

2. Wycisnąć powietrze.
3. Szczelnie zamknąć opakowanie.
4. Zapisać na opakowaniu zawartość 

i datę zamrożenia.

Na opakowania nadają się:
Folie z tworzywa sztucznego, folie 
„wężowe“ z polietylenu, folie aluminiowe, 
pojemniki do zamrażania. 
Produkty te można nabyć w sklepach.

Na opakowania nie nadają się:
Papier pakowy, papier pergaminowy, 
celofan, worki na śmieci i używane 
reklamówki.

Do zamknięcia opakowania nadają się:
Okrągłe gumki, klipsy z tworzywa 
sztucznego, nici do wiązania, taśmy 
klejące odporne na działanie zimna itp.
Woreczki foliowe i węże foliowe 
z polietylenu można zaspawać 
urządzeniem do spawania folii.

Okres przechowywania 
mrożonek
Okres przydatności do spożycia zależy 
od rodzaju produktu spożywczego.

Przy temperaturze wynoszącej -18 °C:
■ ryby, wędliny, gotowe potrawy, ciasto 

i pieczywo:
do 6 miesięcy

■ ser żółty, drób, mięso:
do 8 miesięcy

■ warzywa i owoce:
do 12 miesięcy

Super zamrażanie
Produkty spożywcze należy możliwie 
szybko całkowicie zamrozić, aby 
zachowały witaminy, wartości odżywcze, 
swój wygląd i smak.
Proszę na kilka godzin przed włożeniem 
nowych produktów włączyć funkcję 
„super zamrażanie“, aby nie dopuścić 
do niekorzystnego wzrostu temperatury.
Po włączeniu tej funkcji urządzenie 
pracuje bez przerwy a w komorze 
zamrażania uzyskiwana jest bardzo niska 
temperatura.
Jeżeli ma być wykorzystana maksymalna 
wydajność zamrażania, wtedy trzeba 
włączyć funkcję „super zamrażanie“ 
24 godziny przed włożeniem nowych 
produktów.
Mniejsze ilości produktów spożywczych 
(do 2 kg) można zamrozić bez włączania 
funkcji „super zamrażanie“.

Wskazówka
Jeżeli funkcja „super zamrażanie“ jest 
włączona, odgłosy wydawane przez 
pracujące urządzenie mogą być 
głośniejsze.

Włączanie i wyłączanie
Rysunek "
Nacisnąć przycisk „super“ 2.
Przycisk się świeci, jeżeli funkcja „super 
zamrażanie“ jest włączona.
Funkcja „super zamrażanie“ wyłącza się 
automatycznie po upływie 2½ dni.
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Odmrażanie mrożonek
Zależnie od rodzaju mrożonki i jej 
dalszego zastosowania, mamy 
do wyboru następujące możliwości 
rozmrażania:

■ w temperaturze pomieszczenia,
■ w chłodziarce,
■ w piekarniku elektrycznym z/bez 

wentylatora gorącego powietrza,
■ w kuchence mikrofalowej.

m Uwaga

Lekko rozmrożonych i rozmrożonych 
produktów nie wolno ponownie 
zamrażać. Produkty można ponownie 
zamrozić po przygotowaniu (ugotowaniu 
lub upieczeniu) jako gotowe danie.
Nie wykorzystywać całkowicie 
maksymalnego dopuszczalnego okresu 
przechowywania.

Wyposażenie
(nie dla wszystkich modeli)

Pojemnik na mrożonki (duży)
Rysunek !/12
Do przechowywania dużych mrożonek, 
jak np. indyków, kaczek i gęsi.

Kostkarka do lodu
Rysunek (
Do przygotowania lodu w kostkach 
proszę używać wyłącznie wodę pitną.

1. Wyjąć pojemnik na wodę i napełnić 
wodą pitną do oznaczenia.

Wskazówka
Zbyt dużo wody pitnej może 
niekorzystnie wpłynąć 
na funkcjonowanie kostkarki. Kostki 
lodu nie wypadają pojedynczo 
z foremki. Przelana woda spływa 
do pojemnika a znajdujące się już 
w nim kostki lodu przymarzają 
do siebie.

2. Nalać wodę pitną do otworu 
do napełniania.

3. Ponownie włożyć pojemnik na wodę.
4. Jeżeli kostki lodu są gotowe, nacisnąć 

dźwignię w dół i puścić.  
Kostki lodu wpadają do pojemnika 
na gotowe kostki lodu.

5. Wyciągnąć pojemnik i wyjąć kostki 
lodu.
17
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Kalendarz mrożonek
Rysunek )/A
Aby zapobiec utracie jakości 
przechowywanych mrożonek, nie należy 
przekraczać okresu przechowywania. 
Dopuszczalny czas przechowywania 
zależy od rodzaju mrożonki. Liczby 
umieszczone przy symbolach podają 
dopuszczalny okres przechowywania 
mrożonek w miesiącach. Przy kupnie 
gotowych mrożonek dostępnych 
w handlu, zwracać uwagę na datę 
przydatności do spożycia lub termin 
ważności.

Akumulatory zimna
Rysunek )/B
W przypadku awarii w dopływie prądu 
lub zakłóceń w pracy urządzenia, 
akumulatory zimna opóźniają 
rozmrożenie się przechowywanych 
mrożonek. Najdłuższy okres 
przechowywania uzyskuje się, gdy 
akumulatory zimna zostaną położone 
na najwyższej półce na produktach 
spożywczych.
W celu zaoszczędzenia miejsca, 
akumulatory zimna można 
przechowywać w drzwiach urządzenia.
Akumulatory zimna można zastosować 
również do krótkotrwałego chłodzenia 
produktów spożywczych np. w torbach-
chłodziarkach.

Foremka do lodu
Rysunek *

1. Foremkę do lodu napełnić do ¾ wodą 
pitną i postawić w komorze 
zamrażania.

2. Przymarzniętą foremkę do lodu 
uwolnić tylko tępym przedmiotem 
(trzonem łyżki).

3. W celu wyjęcia kostek lodu 
przytrzymać foremkę do lodu krótko 
pod bieżącą wodą lub lekko wygiąć.

Wyłączanie urządzenia 
i wyłączanie na dłuższy 
czas

Wyłączanie urządzenia
Rysunek "
Nacisnąć przycisk włączanie/
wyłączanie 1. 
Wskaźnik temperatury 4 gaśnie i wyłącza 
się agregat chłodzący.

Wyłączanie urządzenia 
na dłuższy czas
Jeżeli urządzenie nie będzie używane 
przez dłuższy czas:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego 

albo wyłączyć lub wykręcić 
bezpiecznik.

3. Wymyć i wyczyścić urządzenie.
4. Drzwiczki urządzenia pozostawić 

otwarte.
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Odmrażanie

Komora zamrażania
Dzięki zastosowaniu automatycznego 
systemu NoFrost w komorze zamrażania 
nie gromadzi się szron ani lód. 
Odmrażanie jest zbyteczne.

Czyszczenie 
urządzenia
m Uwaga

■ Nie wolno stosować żadnych środków 
czyszczących lub rozpuszczalników 
zawierających piasek, związki chloru, 
kwasy.

■ Nie wolno stosować żadnych 
szorujących ani drapiących gąbek. 
Metalowe powierzchnie mogą ulec 
korozji.

■ Półek i pojemników nie wolno nigdy 
myć w zmywarkach do naczyń.
Części te mogą się zdeformować!

Wskazówka
Ok. 4 godziny przed czyszczeniem 
włączyć funkcję „super zamrażanie“, 
aby mrożonki osiągnęły jak najniższą 
temperaturę, co umożliwi ich 
składowanie przez dłuższy czas 
w temperaturze pokojowej.

Proszę postępować w 
następujący sposób:
1. Przed przystąpieniem do czyszczenia 

należy wyłączyć urządzenie.
2. Wyłączyć bezpiecznik lub wyjąć 

wtyczkę z gniazdka sieciowego.
3. Wyjąć mrożonki i ułożyć je 

w chłodnym miejscu. Akumulatory 
zimna (jeżeli są dołączone) położyć 
na mrożonkach.

4. Poczekać, aż warstwa szronu się 
rozmrozi.

5. Urządzenie czyścić miękką ścierką 
używając letniej wody z dodatkiem 
małej ilości środka do mycia naczyń o 
neutralnym odczynie pH. Woda 
z płynem nie może się dostać 
do oświetlenia.

6. Uszczelnienie drzwi umyć tylko czystą 
wodą i wytrzeć dokładnie do sucha.

7. Po umyciu: Ponownie podłączyć 
urządzenie do sieci elektrycznej i 
włączyć.

8. Włożyć mrożonki.
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Wyposażenie
Wszystkie przestawialne elementy 
wyposażenia można wyjąć 
do czyszczenia (patrz rozdział 
„Wyposażenie“).

Czyszczenie kostkarki do lodu
Proszę regularnie czyścić kostkarkę 
do lodu. W ten sposób można zapobiec, 
aby kostki lodu, które zostały wytworzone 
przed dłuższym czasem, nie kurczyły się, 
nie nabywały „odstanego“ smaku albo 
nie sklejały się.

1. Wyjąć kostkarkę do lodu. Rysunek &
2. Wyjąć i opróżnić pojemnik. 
3. Zdjąć osłonę z kostkarki do lodu.
4. Wszystkie części kostkarki do lodu 

umyć ciepłą wodą.
5. Pozostawić wszystkie części 

do wyschnięcia.
6. Zmontować i włożyć kostkarkę 

na miejsce.

Oświetlenie (LED)
Urządzenie wyposażone jest 
w oświetlenie diodowe LED 
nie wymagające przeglądu 
ani konserwacji.
Naprawę oświetlenia może 
przeprowadzić tylko i wyłącznie 
autoryzowany serwis lub uprawniony 
do tego fachowiec.

Oszczędzanie energii
■ Urządzenie ustawić w suchym, 

przewietrzanym pomieszczeniu! Nie 
ustawiać urządzenia bezpośrednio 
na słońcu ani w pobliżu źródeł 
ciepła (np. kaloryfery, kuchenka).
W razie potrzeby zastosować płytę 
izolacyjną.

■ Nie zastawiać ani nie zasłaniać 
otworów wentylacyjnych urządzenia.

■ Gorące potrawy i napoje ochłodzić 
przed włożeniem do urządzenia.

■ Mrożonki przeznaczone 
do odmrożenia włożyć do komory 
chłodzenia aby w ten sposób 
wykorzystać mrożonkę 
do ochłodzenia produktów 
spożywczych znajdujących się 
w komorze chłodzenia.

■ Drzwi urządzenia otwierać na możliwie 
krótki okres czasu.

■ Proszę zwracać uwagę na to, aby 
drzwi komory zamrażania były zawsze 
zamknięte.

■ Tylną ściankę urządzenia czyścić od 
czasu do czasu, aby zapobiec 
nadmiernemu zużyciu energii 
elektrycznej. 

■ Jeżeli dołączone:  
Proszę zamontować elementy 
dystansowe, aby osiągnąć podany 
pobór energii (patrz „Instrukcja 
montażu“). Zredukowana odległość 
od ściany nie ogranicza funkcji 
urządzenia. Pobór energii może się 
wtedy nieznacznie podwyższyć.

■ Rozmieszczenie części wyposażenia 
nie ma żadnego wpływu na pobór 
energii urządzenia.
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Odgłosy pracy 
urządzenia

Normalne odgłosy
Brzęczenie
Silniki pracują (np. sprężarka, 
wentylator).

Kipienie, bulgotanie lub szum
Medium chłodzące przepływa 
w przewodach.

Klikanie
Silnik, przełącznik lub zawór 
magnetyczny włącza i wyłącza się.

Trzaskanie
Następuje automatyczne rozmrażanie. 

Zapobieganie powstawaniu 
hałasu
Urządzenie stoi nierówno
Proszę wypoziomować urządzenie 
za pomocą poziomnicy. Do tego celu 
proszę wykorzystać odkręcane nóżki 
urządzenia lub podłożyć coś pod nóżki.

Urządzenie jest dostawione
Proszę odsunąć urządzenie 
od sąsiednich mebli lub urządzeń.

Pojemniki lub półki chwieją się albo 
blokują się
Proszę sprawdzić ruchome elementy 
wyposażenia; ewentualnie włożyć je 
ponownie.

Sami usuwamy drobne usterki
Przed wezwaniem serwisu:
Proszę sprawdzić, czy mogą Państwo sami usunąć drobne usterki w oparciu 
o podane niżej wskazówki.
Koszty udzielenia porady przez technika serwisowego ponosi użytkownik – także 
w okresie gwarancji!

Zakłócenie Możliwa przyczyna Środki zaradcze

Rzeczywista temperatura 
różni się znacznie 
od nastawienia.

W niektórych przypadkach wystarczy wyłączyć 
urządzenie na 5 minut.
Jeżeli temperatura jest zbyt wysoka, proszę 
sprawdzić po kilku godzinach, czy nastąpiła 
zmiana temperatury.
Jeżeli temperatura jest za niska, proszę 
sprawdzić ponownie następnego dnia.

Nie świeci się żaden 
wskaźnik.

Awaria w dopływie prądu; 
zadziałał bezpiecznik; 
wtyczka nie jest prawidłowo 
włożona do gniazdka.

Włożyć wtyczkę do gniazdka. Sprawdzić, czy 
jest napięcie. Sprawdzić bezpieczniki.
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Zakłócenie Możliwa przyczyna Środki zaradcze

Rozlega się dźwiękowy 
sygnał ostrzegawczy, 
na wskaźniku świeci się 
„alarm“.
W komorze zamrażania jest 
za ciepło! Zagrożenie dla 
mrożonek!

W celu wyłączenia dźwiękowego sygnału 
ostrzegawczego należy nacisnąć przycisk 
„alarm“. Rysunek "/5

Urządzenie jest otwarte. Zamknąć urządzenie.

Otwory powietrza są 
zasłonięte.

Zapewnić wolny dopływ i odpływ powietrza.

Włożono za dużą ilość 
świeżych produktów 
do zamrożenia.

Nie przekraczać maksymalnego ładunku 
określonego wydajnością zamrażania.

Po usunięciu przyczyny zakłócenia wskaźnik 
„alarm“ zgaśnie po jakimś czasie.

Drzwiczki komory 
zamrażania były zbyt długo 
otwarte; nie daje się uzyskać 
właściwej temperatury.

Wyparnik (wytwornica 
zimna) w systemie NoFrost 
jest mocno oblodzony i nie 
rozmraża się automatycznie.

W celu rozmrożenia wyparnika wyjąć mrożonki 
razem z szufladami i ułożyć dobrze izolowane 
w chłodnym miejscu.
Wyłączyć urządzenie i odsunąć od ściany. 
Drzwiczki urządzenia zostawić otwarte.
Po upływie ok. 20 minut skroplona woda 
zaczyna spływać do zbiornika na tylnej ściance 
urządzenia. Rysunek +
Aby zapobiec przelaniu się wody ze zbiornika, 
należy zebrać wodę gąbką.
Jeżeli woda przestanie spływać do zbiornika, 
wyparnik jest odmrożony. Wymyć wnętrze. 
Ponownie włączyć urządzenie.

Urządzenie nie chłodzi; 
świeci się wskaźnik 
temperatury oraz 
oświetlenie.

Urządzenie znajduje się 
w trybie ekspozycyjnym.

Trzymać naciśnięty przycisk alarm 
przez 10 sekund, rysunek "/5, aż zabrzmi 
dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Sprawdzić po pewnym czasie, czy urządzenie 
chłodzi.
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Autotest urządzenia
Urządzenie wyposażone jest 
w automatyczny program samotestujący, 
który wskazuje źródła błędów, które 
może usunąć tylko autoryzowany serwis 
naszej firmy.

Włączanie autotestu 
urządzenia
1. Wyłączyć urządzenie i zaczekać 

5 minut.
2. Włączyć urządzenie i w ciągu 

pierwszych 10 sekund nacisnąć i 
przytrzymać wciśnięty przycisk super 
na ok. 3-5 sekund, rysunek "/2, aż 
zabrzmi dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy.
Rozpoczyna się autotest urządzenia.
Podczas autotestu urządzenia rozlega 
się długi sygnał akustyczny.

Gdy autotest urządzenia się zakończy 
a sygnał dzwiękowy zabrzmi dwa razy, 
wtedy wszystko jest w porządku.
Jeżeli przycisk super będzie migał przez 
10 sekund i zabrzmi 5 sygnałów 
dzwiękowych, wtedy wystąpił błąd. 
Proszę zawiadomić serwis.

Wyłączanie autotestu 
urządzenia
Po upływie programu, urządzenie 
powraca do normalnego trybu pracy.

Serwis obsługi klienta
Adres i numer telefonu najbliższego 
punktu serwisu można znaleźć w książce 
telefonicznej lub w spisie punktów 
serwisowych, który dołączony jest 
do instrukcji. Proszę podać serwisowi 
numer urządzenia (E-Nr.) i numer 
seryjny (FD).
Dane znajdują się na tabliczce 
znamionowej urządzenia. Rysunek ,
Poprzez podanie numeru urządzenia 
i numeru seryjnego zapobiega się 
niepotrzebnym jazdom. W ten sposób 
oszczędzicie Państwo związane z tym 
koszty dodatkowe.

Zlecenie naprawy oraz pomoc 
w razie usterki
Adresy serwisów wszystkich krajów 
znajdują się w załączonym spisie 
autoryzowanych serwisów.
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	9 Lighting
	Lighting

	> Noises
	Noise


	Normal noises
	Preventing noises
	3 Faults – what to do?
	Faults – what to do?
	Before you call customer service, use this table to check whether you can rectify the fault yourself.
	Temperature differs greatly from the set value.
	Displays do not illuminate.
	Appliance is not cooling, display and lighting are lit.
	--------
	4 Customer service
	Customer service





	Appliance self-test
	1. Switch off the appliance and wait 5 minutes.
	2. Switch on the appliance.
	3. Within the first 10 seconds after switching on, press and hold the °C button for 3 to 5 seconds until 2°C is lit on the temperature display for the cooling compartment.

	Repair order and advice on faults
	Guarantee
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	À propos de cette notice
	Risque d'explosion
	Risque d’électrocution
	Risque d'engelures provoquées par le froid
	Risque de blessure
	Risques dus au fluide frigorigène
	Évitez des risques pour les enfants et les personnes en danger :
	Risque d'étouffement

	Dégâts matériels
	Poids
	Prescriptions-d’hygiène- alimentaire
	8 Conformité d'utilisation
	Conformité d'utilisation

	7 Protection de l'environnement
	Protection de l'environnement


	Emballage
	Appareil usagé
	: Mise en garde
	Les enfants risque de s'enfermer dans l'appareil et de s'asphyxier. !
	Attention !
	Le fluide frigorigène et des gaz nocifs peuvent se dégager.
	1. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
	2. Tranchez le cordon de raccordement au secteur.
	3. Faites éliminer l'appareil professionnellement.

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement


	Étendue des fournitures
	Données techniques
	Installer l’appareil
	Lieu d’installation
	Température ambiante admissible
	Catégorie climatique
	Température ambiante admissible


	Profondeur de niche
	Installation side-by-side
	Economies d’énergie
	Si vous suivez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins d’énergie.
	Remarque :

	L’agencement des pièces d’équipement n’a aucune influence sur la consommation d’énergie de l’appareil.
	Installer l’appareil
	Remarque :
	Attention !
	Risque de brûlures !
	Utilisation de l'appareil



	Avant la première utilisation
	1. Retirez la documentation informative et les rubans adhésifs ainsi que la feuille protectrice.
	2. Nettoyez l’appareil. ~ "Nettoyage" à la page 55

	Raccordement électrique
	Attention !
	Remarque :
	1. Après l'installation de l'appareil, attendez au moins 1 heure avant de le raccorder car cela empêche d'endommager le compresseur.
	2. Raccordez l'appareil via une prise femelle réglementairement installée.
	3. Raccordez l'appareil à une prise proche de lui.

	* Présentation de l’appareil
	Présentation de l’appareil


	Appareil
	Eléments de commande
	Équipement
	Clayette
	Clayette rétractable (Vario)
	Clayette coulissante
	1. Appuyez longuement sur les deux boutons sous la clayette.
	2. Tirez la clayette à vous, abaissez-la et faites-la basculer latéralement pour l’extraire.

	Récipient
	Rangement
	Calendrier de congélation
	Bac à glaçons
	1. Remplissez le bac à glaçons aux 3/4 avec de l’eau, puis placez-le dans le compartiment congélateur.
	Remarque :
	2. Pour enlever les glaçons du bac, passez-le brièvement sous l’eau du robinet ou déformez légèrement le bac.


	Accumulateur de froid
	Remarque :

	1 Utilisation de l'appareil
	Utilisation de l'appareil


	Mettre l'appareil sous tension
	1. Appuyez sur la touche #.
	2. Réglez la température souhaitée. ~ "Régler la température" à la page 49
	Remarques concernant le fonctionnement de l’appareil

	Arrêt et remisage de l’appareil
	Éteindre l'appareil
	Remisage de l’appareil
	1. Appuyez sur la touche #.
	2. Débranchez la fiche de la prise ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	3. Nettoyez l'appareil.
	4. Laissez l'appareil ouvert.


	Régler la température
	Température recommandée
	Compartiment réfrigérateur
	Congélateur
	Autocollant OK
	Réglage correct


	Fonction Super
	Remarque :
	U Compartiment réfrigérateur
	Compartiment réfrigérateur


	Consignes de rangement
	Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur
	La zone la plus froide
	Remarque :

	Zone la moins froide
	Remarque :


	Bac à légumes
	Remarques
	W Compartiment congélateur
	Compartiment congélateur


	Capacité de congélation maximale
	Conditions préalables pour une capacité de congélation maximale
	1. Env. 24 heures avant de ranger des produits frais, allumez la fonction Super.
	2. Faites congelez les produits alimentaires frais le plus près possible des parois latérales.


	Utiliser l’intégralité du volume de congélation
	Achats de produits surgelés
	Attention lors du rangement
	Congélation de produits frais
	Vont au congélateur
	Ne vont pas au congélateur
	Emballer les surgelés
	1. Placez les aliments dans l’emballage.
	2. Presser pour chasser l’air.
	3. Fermez hermétiquement l'emballage afin que les produits alimentaires ne perdent pas leur goût ou ne sèchent pas.
	4. Indiquez sur l’emballage le contenu et la date de congélation.

	Durée de conservation du produit congelé à –18 °C

	Décongélation des produits
	Attention !
	= Dégivrer l’appareil
	Dégivrer l’appareil


	Compartiment réfrigérateur
	Remarque :

	Compartiment congélation
	Attention !
	Évitez tout dommage aux tuyaux du circuit de refroidissement.
	1. Allumez la fonction Super env. 4 heures avant le dégivrage.
	2. Retirez les aliments congelés et stockez-les dans un endroit frais.
	3. Mettre l'appareil hors tension.
	4. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	5. Pour accélérer le dégivrage : posez dans le compartiment congélation un dessous de plat et une casserole remplie d’eau chaude.
	6. Essuyez l’eau de dégivrage avec un chiffon ou une éponge.
	7. Passez un essuie-tout sec pour sécher le compartiment congélation.
	8. Enclenchez l’appareil.
	9. Rangez les produits congelés.

	D Nettoyage
	Nettoyage
	Attention !
	Évitez d'endommager l'appareil et ses pièces d'équipement.
	1. Éteindre l'appareil.
	2. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	3. Sortez les produits alimentaires et rangez-les dans un endroit frais.
	4. Si présente : Attendez que la couche de givre ait fondu dans le compartiment réfrigérateur.
	5. Ne nettoyez l’appareil qu’avec un chiffon doux, de l’eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.
	Attention !
	6. Essuyez le joint de porte avec de l'eau claire et frottez soigneusement pour le sécher.
	7. Raccordez à nouveau l'appareil, allumez-le et rangez les produits alimentaires.




	Nettoyage des accessoires
	Rigole d’écoulement de l’eau de dégivrage
	l Odeurs
	Odeurs
	1. Éteignez l’appareil par la touche Marche / Arrêt #.
	2. Sortez tous les produits alimentaires de l’appareil.
	3. Nettoyer l'intérieur de l'appareil.~ "Nettoyage" à la page 55
	4. Nettoyer tous les emballages.
	5. Pour empêcher l'apparition d'odeurs, mettez sous emballage hermétique les produits alimentaires qui dégagent une forte odeur.
	6. Rallumez l’appareil.
	7. Rangez les produits alimentaires.
	8. Au bout de 24 heures, vérifiez si de nouveau des odeurs sont apparues.

	9 Éclairage
	Éclairage

	> Bruits
	Bruits


	Bruits normaux
	Éviter la génération de bruits
	3 Dérangements, Que faire si …
	Dérangements, Que faire si …
	Avant d’appeler le service après-vente, veuillez vérifier si le tableau ci-après ne vous permet pas de supprimer le dérangement vous-même.
	La température dévie fortement par rapport au réglage.
	Aucun voyant ne s’allume.
	L’appareil ne réfrigère pas, l’affichage et l’éclairage sont allumés.
	--------
	4 Service après-vente
	Service après-vente





	Autodiagnostic de l’appareil
	1. Éteignez l’appareil et attendez 5 minutes.
	2. Mettre l’appareil sous tension.
	3. Dans les 10 premières secondes suivant la mise en service, appuyez sur la touche °C pendant 3 à 5 secondes jusqu’à ce qu’une température de 2 °C soit indiquée pour le compartiment réfrigérateur.

	Conseils et réparations
	Garantie
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	Su questo libretto d'istruzioni
	Pericolo di esplosione
	Pericolo di scarica elettrica
	Pericolo di ustioni da freddo
	Pericolo di lesioni
	Pericoli da refrigerante
	Evitare pericoli a bambini e persone a rischio
	Pericolo di asfissia

	Danni materiali
	Peso
	8 Uso corretto
	Uso corretto

	7 Tutela dell'ambiente
	Tutela dell'ambiente


	Imballaggio
	Apparecchio dismesso
	: Avviso
	I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare!
	Attenzione!
	Possibile fuoruscita di refrigerante e gas dannosi.
	1. Staccare la spina di alimentazione.
	2. Troncare il cavo di allacciamento alla rete.
	3. Fare smaltire l'apparecchio a regola d'arte.

	5 Installazione e allacciamento
	Installazione e allacciamento


	Contenuto della confezione
	Dati tecnici
	Installazione dell'apparecchio
	Luogo d’installazione
	Temperatura ambiente ammessa
	Classe climatica
	Temperatura ambiente ammessa


	Profondità della nicchia
	Installazione side-by-side
	Risparmio energetico
	Osservando le avvertenze seguenti l'apparecchio consuma meno energia elettrica.
	Avvertenza:

	La disposizione delle parti dell'attrezzatura non incide sul consumo di energia dell'apparecchio.
	Installazione dell'apparecchio
	Avvertenza:
	Attenzione!
	Pericolo di scottature!
	Uso dell'apparecchio



	Prima del primo utilizzo
	1. Togliere il materiale d'informazione e rimuovere i nastri adesivi e il film protettivo.
	2. Pulire l’apparecchio. ~ "Pulizia" a pagina 75

	Allacciamento elettrico
	Attenzione!
	Avvertenza:
	1. Per evitare danni al compressore, dopo l'installazione dell'apparecchio attendere almeno 1 ora prima di collegarlo.
	2. Collegare l'apparecchio tramite una presa elettrica installata a norma.
	3. Collegare l'apparecchio ad una presa elettrica in prossimità dell'apparecchio.

	* Conoscere l'apparecchio
	Conoscere l'apparecchio


	Apparecchio
	Elementi di comando
	Caratteristiche
	Ripiano
	Ripiano variabile
	Ripiano estraibile
	1. Premere e tenere premuti i due pulsanti sotto il ripiano.
	2. Tirare i ripiani, abbassarli e ruotarli lateralmente.

	Contenitore
	Balconcino
	Calendario di congelamento
	Vaschetta del ghiaccio
	1. Riempire la vaschetta del ghiaccio per 3/4 con acqua e inserirla nel congelatore.
	Avvertenza:
	2. Per staccare i cubetti di ghiaccio mettere brevemente la vaschetta sotto acqua corrente oppure torcerla leggermente.


	Accumulatori del freddo
	Avvertenza:

	1 Utilizzare l'apparecchio
	Utilizzare l'apparecchio


	Accensione dell’apparecchio
	1. Premere il tasto #.
	2. Regolare la temperatura desiderata. ~ "Impostazione della temperatura" a pagina 70
	Istruzioni per il funzionamento

	Spegnere e mettere fuori servizio l’apparecchio
	Spegnimento dell’apparecchio
	Mettere fuori servizio l’apparecchio
	1. Premere il tasto #.
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	3. Pulire l’apparecchio.
	4. Lasciare aperto l’apparecchio.


	Impostazione della temperatura
	Temperatura consigliata
	Frigorifero
	Congelatore
	Adesivo OK
	Corretta regolazione


	Funzione «super»
	Avvertenza:
	U Frigorifero
	Frigorifero


	Tenere presente nella conservazione
	Considerare le zone fredde nel frigorifero
	La zona più fredda
	Avvertenza:

	Zona più calda
	Avvertenza:


	Cassetto per verdure
	Avvertenze
	W Congelatore
	Congelatore


	Massima capacità di congelamento
	Condizioni per la max. capacità di congelamento
	1. Ca. 24 ore prima di introdurre prodotti freschi: accendere la funzione «super».
	2. Congelare gli alimenti freschi possibilmente vicino alle pareti laterali.


	Sfruttare interamente il volume utile
	Acquisto di alimenti surgelati
	Tenere presente nella sistemazione
	Congelamento di alimenti freschi
	Sono idonei per il congelamento
	Non sono idonei per il congelamento
	Confezionamento di alimenti surgelati
	1. Introdurre l’alimento nella confezione.
	2. Fare uscire l’aria.
	3. Chiudere le confezioni a tenuta d'aria, per evitare che gli alimenti perdano il gusto o possano essiccarsi.
	4. Scrivere sulla confezione il contenuto e la data di congelamento.

	Durata di conservazione dei prodotti surgelati a –18 °C

	Scongelamento di alimenti congelati
	Attenzione!
	= Sbrinamento
	Sbrinamento


	Frigorifero
	Avvertenza:

	Congelatore
	Attenzione!
	Non danneggiare i tubi del circuito di raffreddamento.
	1. Attivare la funzione «super» ca. 4 ore prima dello sbrinamento.
	2. Togliere gli alimenti congelati e collocarli in un luogo fresco.
	3. Spegnere l’apparecchio.
	4. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	5. Per accelerare lo sbrinamento, mettere nel congelatore una pentola con acqua bollente su un sottopentola.
	6. Rimuovere l'acqua prodotta dallo scongelamento con un panno o una spugna.
	7. Asciugare il congelatore.
	8. Accendere l’apparecchio.
	9. Introdurre gli alimenti congelati.

	D Pulizia
	Pulizia
	Attenzione!
	Evitare danni all'apparecchio e alle sue dotazioni.
	1. Spegnere l’apparecchio.
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	3. Estrarre gli alimenti e conservarli in un luogo fresco.
	4. Se presente: attendere che lo strato di brina nel frigorifero si sia sciolto.
	5. Pulire l’apparecchio con un panno morbido e acqua tiepida leggermente saponata.
	Attenzione!
	6. Strofinare la guarnizione della porta con acqua pura e asciugarla accuratamente.
	7. Collegare di nuovo l'apparecchio, accenderlo e introdurre gli alimenti.




	Pulire gli elementi in dotazione all’apparecchio
	Convogliatore di drenaggio dell’acqua di sbrinamento
	l Odori
	Odori
	1. Spegnere l’apparecchio con il pulsante Acceso/Spento #.
	2. Estrarre tutti gli alimenti dall’apparecchio.
	3. Pulire il vano interno.~ "Pulizia" a pagina 75
	4. Pulire tutte le confezioni.
	5. Per impedire la formazione di odori, sigillare ermeticamente gli alimenti che emanano forte odore.
	6. Accendere di nuovo l'apparecchio.
	7. Inserire gli alimenti.
	8. Dopo 24 ore controllare se si è di nuovo sviluppato odore.

	9 Illuminazione
	Illuminazione

	> Rumori
	Rumori


	Rumori normali
	Evitare i rumori
	3 Guasti, Che fare se?
	Guasti, Che fare se?
	Prima di rivolgersi al servizio assistenza clienti, verificare sulla base di questa tabella se si riesce ad eliminare da soli le anomalie di funzionamento.
	La temperatura si discosta notevolmente dalle impostazioni iniziali.
	Tutte le spie spente.
	L'apparecchio non raffredda, l'indicatore e l'illuminazione sono accesi.
	--------
	4 Servizio di assistenza clienti
	Servizio di assistenza clienti





	Autotest dell’apparecchio
	1. Spegnere l’apparecchio ed attendere 5 minuti.
	2. Accendere l’apparecchio.
	3. Entro 10 secondi dall'accensione tenere premuto il tasto °C per 3 - 5 secondi, finché non l'indicatore della temperatura del frigorifero non segnala 2 °C.

	Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti
	Garanzia
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	U Koelvak 90
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	D Schoonmaken 94
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	9 Verlichting 95
	> Geluiden 95
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	Veiligheidsvoorschriften



	Over deze gebruiksaanwijzing
	Kans op explosie
	Risico van een elektrische schok
	Verbrandingsgevaar door kou
	Risico op letsel
	Gevaren door of van het koelmiddel
	Vermijden van risico's voor kinderen en kwetsbare personen
	Kans op stikken

	Materiële schade
	Gewicht
	8 Correct gebruik van het apparaat
	Bestemming van het apparaat

	7 Milieubescherming
	Milieubescherming


	Verpakking
	Oude apparaten
	: Waarschuwing
	Kinderen kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten en stikken.!
	Attentie!
	Er kan koelmiddel en schadelijk gas vrijkomen.
	1. Stekker uit het stopcontact halen.
	2. Aansluitsnoer doorknippen.
	3. Apparaat op deskundige wijze laten afvoeren.

	5 Installeren en aansluiten
	Installeren en aansluiten


	Inhoud van de verpakking
	Technische gegevens
	Apparaat installeren
	De juiste opstelplaats
	Toegestane omgevingstemperatuur
	Klimaatklasse
	Toegestane omgevings- temperatuur


	Nisdiepte
	Side-by-side- opstelling
	Energie besparen
	Wanneer u de volgende aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.
	Aanwijzing:

	De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.
	Apparaat installeren
	Aanwijzing:
	Attentie!
	Gevaar voor verbranding!
	Gebruik van het apparaat



	Voor het eerste gebruik
	1. Infomateriaal eruit nemen en zowel plakband als beschermfolie verwijderen.
	2. Apparaat schoonmaken. ~ "Schoonmaken" op pagina 94

	Elektrische aansluiting
	Attentie!
	Aanwijzing:
	1. Na plaatsing van het apparaat minstens 1 uur wachten met aansluiten, om beschadiging van de compressor te voorkomen.
	2. Het apparaat aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
	3. Het apparaat aansluiten op een stopcontact in de buurt van het apparaat.

	* Het apparaat leren kennen
	Het apparaat leren kennen


	Apparaat
	Bedieningselementen
	Uitrusting
	Legplateau
	Varioplateau
	Uittrekbaar legplateau
	1. Beide knoppen onder het legplateau indrukken en ingedrukt houden.
	2. Legplateau eruit trekken, laten zakken en zijwaarts naar buiten draaien.

	Reservoir
	Voorraadvakken
	Diepvrieskalender
	IJsbakje
	1. Het ijsbakje voor 3/4 met water vullen en in het vriesvak zetten zetten.
	Aanwijzing:
	2. Om de ijsblokjes los te maken: het ijsbakje iets verbuigen of kort onder stromend water houden.


	Koude-accu
	Aanwijzing:

	1 Apparaat bedienen
	Apparaat bedienen


	Apparaat inschakelen
	1. Toets # indrukken.
	2. De gewenste temperatuur instellen. ~ "Temperatuur instellen" op pagina 89
	Opmerkingen bij/voor het gebruik

	Apparaat uitschakelen en buiten werking stellen
	Apparaat uitschakelen
	Apparaat buiten werking stellen
	1. Toets # indrukken.
	2. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	3. Apparaat schoonmaken.
	4. Apparat open laten.


	Temperatuur instellen
	Aanbevolen temperatuur
	Koelvak
	Vriesvak
	Sticker OK
	Correcte instelling


	Super-functie
	Aanwijzing:
	U Koelvak
	Koelvak


	In acht nemen bij het bewaren
	Let op de koudezones in het koelvak
	De koudste zone
	Aanwijzing:

	De warmste zone
	Aanwijzing:


	Groentelade
	Aanwijzingen
	W Vriesvak
	Vriesvak


	Maximale invriescapaciteit
	Voorwaarden voor max. invriesvermogen
	1. Voordat u verse waar inruimt: super-functie inschakelen.
	2. Ca. 24 uur voordat u verse waar inruimt: super-functie inschakelen.


	Vriesvermogen volledig benutten
	Inkopen van diepvriesproducten
	Attentie bij het inruimen
	Verse levensmiddelen invriezen
	Geschikt voor invriezen
	Niet geschikt om in te vriezen
	Diepvrieswaren verpakken
	1. Levensmiddelen in de verpakking leggen.
	2. Lucht eruit drukken.
	3. Verpakking luchtdicht afsluiten om te voorkomen dat de levensmiddelen hun smaak verliezen of uitdrogen.
	4. Vermeld op de pakjes inhoud en invriesdatum.

	Houdbaarheid van de diepvrieswaren bij –18 °C

	Ontdooien van diepvrieswaren
	Attentie!
	= Ontdooien
	Ontdooien


	Koelvak
	Aanwijzing:

	Vriesvak
	Attentie!
	Schade aan de leidingen van het koelcircuit voorkomen.
	1. Ca. 4 uur voor het ontdooien de super-functie inschakelen.
	2. Diepvrieswaren verwijderen en tussentijds op een koele plaats bewaren.
	3. Apparaat uitschakelen.
	4. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	5. Om het ontdooiproces te versnellen: een pan met heet water op een onderzetter in het vriesvak zetten.
	6. Met een doek of spons het smeltwater opnemen.
	7. Vriesvak droog wrijven.
	8. Apparaat inschakelen.
	9. Diepvrieswaren in het diepvriesvak leggen.

	D Schoonmaken
	Schoonmaken
	Attentie!
	Beschadiging van het apparaat en de uitrustingsonderdelen vermijden.
	1. Apparaat uitschakelen.
	2. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	3. Levensmiddelen verwijderen en op een koele plaats bewaren.
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