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FROST FREE REFRIGERATOR-FREEZER type I 
 
FROST FREE REFRIGERADOR-CONGELADOR de tipo I 
 
NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I 
 
FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I 
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НЕЗАМЕРЗАЮЧЕ ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК 
типу I 
 
 
 
 



 



WARNING! 
 

In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally 
friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules: 
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. 
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the  ones recommended by the 

manufacturer. 
 Do not destroy the refrigerating circuit. 
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been 

recommended by the manufacturer. 
 

ADVERTENCIA ! 
 

Para asegurarse del funcionamiento normal de vuestro refrigerador, conteniendo le refrigerante R600a que 
contribuye a la protección del ámbito (inflamable sólo en ciertas condiciones), le conviene a respectar las reglas 
siguientes : 
 No impide la circulación del aire alrededor del aparato. 
 No utilize utensilios mecánicos o otros dispositivos para acelerar el proceso de descongelación otros de los 

recomendados por el fabricante. 
 No cause daño al circuito refrigerante. 
 No utilize aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos de la conservación de los alimentos, si estos 

no están conformes con el tipo de aparato recomendado por el fabricante. 
 

UWAGA! 
 

Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w 
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej 
korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika. 
 

VAROVANIE!  
 

Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo 
R600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá: 
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča. 
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca. 
 Neporušujte chladiaci okruh. 
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca. 
 

UPOZORNĚNÍ!  
 

Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí 
médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla: 
 Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje. 
 Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem. 
 Nelikvidujte chladicí okruh. 
 Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce. 
 

УВАГА!          
 

Для того, щоб забезпечити нормальну роботу Вашого холодильника, в якому використовується 
охолоджуючий реагент R600a, абсолютно нешкідливий для навколишнього середовища (займається лише 
за певних умов), Вам 
Необхідно дотримуватися наступних правил.. 
 Не створюйте перепон для вільної циркуляції повітря навколо холодильника. 
 Не користуйтесь жодними механічними пристроями та інструментами для видалення льоду під час 

розморожування холодильника, окрім тих, що рекомендовані виробником. 
 Не допускайте пошкодження охолоджуючого контура. 
 Не встановлюйте всередину холодильного відділення, де зберігаються продукти, жодних електричних 

пристроїв, окрім тих, що рекомендовані виробником.  
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Congratulations on your choice of a  Quality 
Appliance, designed to give you many years of service. 
 
 
 
 

Safety first! 
 
Do not connect your appliance to the electricity supply 
until all packing and transit protectors have been 
removed. 
• Leave to stand for at least 12 hours before switching 
on, to allow compressor oil to settle, if transported 
horizontally. 
• If you are discarding an old appliance with a lock or 
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe 
condition to prevent the entrapment of children. 
• This appliance must only be used for its intended 
purpose. 
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your 
appliance contains non CFC substances in the 
insulation which are flammable. We suggest you 
contact your local authority for information on disposal 
and available facilities. 
• We do not recommend use of this appliance in an 
unheated, cold room (e.g. garage, conservatory, annex, 
shed, out-house etc.). 
To obtain the best possible performance and trouble 
free operation from your appliance it is very important to 
read these instructions carefully. Failure to observe 
these instructions may invalidate your right to free 
service during the guarantee period.  
Please keep these instructions in a safe place for easy 
reference. 
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   This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
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Electrical requirements 
 

Before inserting the plug into the wall socket make 
sure that the voltage and the frequency shown in 
the rating plate inside the appliance corresponds 
to your electricity supply. 
We recommend that this appliance is connected to 
the mains supply via a suitably switched and fused 
socket in a readily accessible position. 
 

Warning! This appliance must be earthed. 
Repairs to electrical equipment should only be 
performed by a qualified technician. Incorrect 
repairs carried out by an unqualified person are 
carry risks that may have critical consequences for 
the user of the appliance. 
ATTENTION! 
This appliance operates with R600a which is an 
environmental friendly but flammable gas. During 
the transportation and fixing of the product, care 
must be taken not to damage the cooling system. 
If the cooling system is damaged and there is a 
gas leakage from the system, keep the product 
away from open flame sources and ventilate the 
room for a while. 
WARNING - Do not use mechanical devices or 
other means to accelerate the defrosting process, 
others than those recommended by the 
manufacturer. 
WARNING - Do not damage the refrigerant circuit. 
WARNING - Do not use electrical appliances 
inside the food storage compartments of the 
appliance, unless they are of the type 
recommended by the manufacturer. 
WARNING - If the supply cord is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, its service agent 
or similarly qualified persons in order to avoid a 
hazard. 
 

Transportation instructions 
 

1. The appliance should be transported only in an 
upright position. The packing as supplied must be 
intact during transportation. 
2. If during the transport the appliance, has been 
positioned horizontally, it must not be operated for 
at least 12 hours, to allow the system to settle. 
3. Failure to comply with the above instructions 
could result in damage to the appliance, for which 
the manufacturer will not be held liable. 
4. The appliance must be protected against rain, 
moisture and other atmospheric influences. 

 
 

Important! 
• Care must be taken while cleaning/carrying the 
appliance not to touch the bottom of the 
condenser metal wires at the back of the 
appliance, as this could cause injury to fingers and 
hands. 
• Do not attempt to sit or stand on top of your 
appliance as it is not designed for such use. You 
could injure yourself or damage the appliance. 
• Make sure that the mains cable is not caught 
under the appliance during and after moving, as 
this could damage the cable. 
• Do not allow children to play with the appliance 
or tamper with the controls. 
 

Installation instructions 
 

1. Do not keep your appliance in a room where the 
temperature is likely to fall below -15 degrees C (5 
degrees F) at night and/or especially in winter. 
2. Do not place the appliance near cookers or 
radiators or in direct sunlight, as this will cause 
extra strain on the appliance's functions. If 
installed next to a source of heat or freezer, 
maintain the following minimum side clearances: 
From Cookers 30 mm 
From Radiators 300 mm 
From Freezers 25 mm 
3. Make sure that sufficient room is provided 
around the appliance to ensure free air circulation 
(Item 2). 
• Put the back airing lid to the back of your 
refrigerator to set the distance between the 
refrigerator and the wall (Item 3). 
4. The appliance should be positioned on a 
smooth surface. The two front feet can be 
adjusted as required.To ensure that your 
appliance is standing upright adjust the two front 
feet by turning clockwise or anti-clockwise, until 
firm contact is secured with the floor. Correct 
adjustment of feet prevents excessive vibration 
and noise (Item 4). 
5. Refer to "Cleaning and Care" section to prepare 
your appliance for use. 
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Getting to know your appliance 
(Item 1) 
 

   1 - Setting knob and interior light  
   2 - Fresh Food fan 

3 - Wine bottles support  
4 - Adjustable Cabinet shelves        
5 - Crisper cover    
6 - Crispers 
7 - Fresh zone compartment 
8 - Ice tray support & ice tray 

   9 - Compartment for quickly freezing 
 10 - Compartments for frozen froods  keeping 
 11 - Adjustable foot 
 12 - Dairy Compartment 
 13 - Shelf for jars 
 14 - Shelf for bottles 
 15 - Freezer fan 
 

The fans has the purpose to provide the 
circulation of the air in compartment. It is 
connected in parallel with the motor-compressor. 
When the motor-compressor is off, the fans will 
also be off.   
 

Dual cooling system: 
Your refrigerator is equipped with two separate 
cooling systems to cool the fresh food 
compartment and freezer compartment. Thus, air 
in the fresh food compartment and freezer 
compartment do not get mixed. 
Thanks to these two separate cooling systems, 
cooling speed is much higher than other type 
refrigerators. 
Odors in the compartments do not get mixed. Also 
additional power saving is provided since the 
defrosting is performed individually. 
 

Suggested arrangement of food in the 
appliance 
 

Guidelines for obtaining optimum storage and 
hygiene: 
  1. The fridge compartment is for the short-term 
storage of fresh food and drinks. 

  2. The freezer compartment is  rated and  
suitable  for  the  freezing  and  storage of pre-
frozen food.  

The recommendation for  storage as 
stated on the food packaging should be observed 
at all times. 
  3. Dairy products should be stored in the special 
compartment provided in the door liner. 
  4. Cooked dishes should be stored in airtight 
containers. 
  5. Fresh wrapped produce can be kept on the 
shelf. Fresh fruit and vegetables should be 
cleaned and stored in the crispers. 
 

  6. Bottles can be kept in the door section. 
  7. To store raw meat, wrap in polythene bags 
and place on the lowest shelf. Do not allow to 
come into contact with cooked food, to avoid 
contamination. For safety, only store raw meat for 
two to three days. 
  8. For maximum efficiency, the removable 
shelves should not be covered with paper or other 
materials to allow free circulation of cool air. 
  9. Do not keep vegetable oil on door shelves. 
Keep the food packed, wrapped or covered. Allow 
hot food and beverages to cool before 
refrigerating. Leftover canned food should not be 
stored in the can. 
10. Fizzy drinks should not be frozen and products 
such as flavoured water ices should not be 
consumed too cold. 
11. Some fruit and vegetables suffer damage if 
kept at temperatures near 0°C. Therefore wrap 
pineapples, melons, cucumbers, tomatoes and 
similar produce in polythene bags. 
12. High-proof alcohol must be stored upright in 
tightly closed containers. Never store products 
that contain an inflammable propellant gas (e.g. 
cream dispensers, spray cans, etc.) or explosive 
substances. These are an explosion hazard. 
13. To take out the baskets from the freezer 
compartment please proceed as in item 12. 
 

Chill compartment 
You can increase the inner volume of your 
refrigerator by removing the desired snack 
compartment. Pull the compartment towards 
yourself until it is stopped by the stopper. Raise 
the front part for approximately 1 cm and pull the 
compartment towards yourself again to remove it 
completely. 
You can place the food that you want to freeze in 
order to prepare them for 
freezing in these compartments. You can also use 
these compartments 
if you want to store your food at a temperature a 
few degrees below the fridge compartment. 
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Temperature control and adjustment 
 

Operating temperatures are controlled by the setting 
knob (Item 5) located on the ceiling of fridge 
compartment. Settings may be made from min, 1 ... 
6, max, max being the coldest position. 
When the appliance is switched on for the first 
time, the setting knob should be adjusted so that 
after 24 hours, the average fridge temperature is 
no higher than +5°C (+41°F).  
We recommend you set the knob half way 
between the min and max setting and monitor to 
obtain the desired temperature i. e. towards max 
you will obtain a colder fridge temperature and 
vice versa. Some sections of the fridge may be 
cooler or warmer (such as the salad crisper and 
the top part of the cabinet) which is quite normal. 
The normal storage temperature of the freezer 
should be -18°C (0°F). Lower temperatures may 
be obtained by adjusting setting knob towards 
max position. 
We recommend that you check the temperature 
with an accurate thermometer to ensure that the 
storage compartments are kept to the desired 
temperature. 
Remember you must take your reading very 
quickly since the thermometer temperature will 
rise very rapidly after you remove it from the 
freezer. 
Please remember each time the door is opened 
cold air escapes and the internal temperature 
rises. Therefore never leave the door open and 
ensure it is closed immediately after food is put in 
or removed. 
 

Before operating 
 

Final Check 
Before you start using the appliance check that: 
1. The feet have been adjusted for perfect 
levelling. 
2. The interior is dry and air can circulate freely at 
the rear. 
3. The interior is clean as recommended under 
"Cleaning and care.” 
4. The plug has been inserted into the wall socket 
and the electricity is switched on. When the door 
is open the interior light will come on. 
And note that: 
5. You will hear a noise as the compressor starts 
up. The liquid and gases sealed within the 
refrigeration system may also make some (noise), 
whether the compressor is running or not. This is 
quite normal. 

 

6. Slight undulation of the top of the cabinet is 
quite normal due to the manufacturing process 
used;  it is not a defect. 
7. We recommend setting the knob midway and 
monitor the temperature to ensure the appliance 
maintains desired storage temperatures (See 
section Temperature Control and Adjustment). 
8. Do not load the appliance immediately it is 
switched on. Wait until the correct storage 
temperature has been reached. We recommend 
checking the temperature with an accurate 
thermometer (see; Temperature Control and 
Adjustment). 
 

Storing frozen food 
 

Your freezer is suitable for the long-term storage 
of commercially frozen foods and also can be 
used to freeze and store fresh food. 
If there is a power failure, do not open the door. 
Frozen food should not be affected if the failure 
lasts for less than 19 hrs. If the failure is longer, 
then the food should be checked and either eaten 
immediately or cooked and then re-frozen. 
 

Freezing fresh food 
 

Please observe the following instructions to obtain 
the best results. 
Do not freeze too large a quantity at any one time. 
The quality of the food is best preserved when it is 
frozen right through to the core as quickly as 
possible. 
Do not exceed the freezing capacity of your 
appliance in 24 h.  
Placing warm food into the freezer compartment 
causes the refrigeration machine to operate 
continously until the food is frozen solid. This can 
temporarily lead to excessive cooling of the 
refrigeration compartment. 
When freezing fresh food, to reach the best 
freezing capacity, put the setting knob to 
maximum position 24h before placing it. After 
freezing the knob can be set to the initial position. 
Small quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be 
frozen without adjusting the temperature control 
knob. 
Take special care not to mix already frozen food 
and fresh food. 
 

Making ice cubes 
 

Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and place 
it in the freezer. Loosen frozen trays with a spoon 
handle or a similar implement; never use sharp-
edged objects such as knives or forks. 
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Defrosting 
 

A) Fridge compartment 
The fridge compartment defrosts automatically. 
The defrost water runs to the drain tube via a 
collection container at the back of the appliance. 
Check that the tube is permanently placed with its 
end  in the collecting tray on the compressor to 
prevent the water spilling on the electric installation 
or on the floor (Item 6). 
 

B) Freezer compartment 
The NO FROST type defrost is compleetly 
automatic. No intervention from your side is 
requiered. The water is colected on the 
compressor tray. Due the heat of the compressor 
the water is evaporated. 
Do not use pointed or sharp-edged objects, 
such as knives or forks to remove the frost. 
Never use hairdryers, electrical heaters or other 
such electrical appliances for defrosting. 
Sponge out the defrost water collected in the 
bottom of the freezer compartment. After 
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 7 & 8). 
Insert the plug into the wall socket and switch on 
the electricity supply. 
 

Warnings! 
The fans inside the freezer and fresh food 
compartments circulates cold air. Never insert any 
object through the guard. Do not allow children to 
play with the fresh food andfreezer fan. 
Never store products that contain inflammable 
propellant gas (eg dispensers, spray cans etc.) or 
explosive substances. 
Don’t cover the shelves with any protective 
materials, which may obstruct air circulation. 
Do not allow children to play with the appliance or 
tamper with the controls. 
Do not obstruct the fan guards to ensure that you 
obtain the best possible performance from your 
appliance. (Item 9 and Item 10) 
 

Warning! 
Your appliance is fitted with a circulating fan which 
is essential for the performance of the refrigerator. 
Please ensure the fans are not blocked (stopped) 
or impaired by food or packaging. Blocking 
(stopping) or impairing the fan can result in an 
increase of the internal freezer temperature 
(Thawing). 

 

Replacing the interior light bulb 
(Item 11) 
 

In case that the light bulb is out of function it is 
easily to replace. First make sure that the 
refrigerator / freezer is disconnected from the 
power supply by removing the plug. Take a flat 
screwdriver and keep it carefully without force into 
the left gap between lamp cover and internal 
cabinet. Then press the handle of the screwdriver 
carefully to the left side until you notice that the left 
pin of the cover is disengaged . Repeat this 
procedure on the right gap, however now press  
the handle of the screwdriver carefully to the right 
side. If both sides are loosened the cover can be 
removed easily. 
Ensure that bulb is screwed securely in the bulb 
holder. Plug the appliance into the power supply. If 
the light still fails, replace E14 screw-cap type 15 
Watt (Max)  bulb from your local electrical store 
and then fit it. Carefully dispose of the burnt-out 
light bulb immediately. 
If you have changed the light bulb please fix the 
cover again in it’s former position. Take care that 
the cover snaps-in correctly. 
 

Cleaning and care 
 

  1. We recommend that you switch off the 
appliance at the socket outlet and pull out the 
mains plug before cleaning. 
  2. Never use any sharp instruments or abrasive 
substances, soap, household cleaner, detergent 
or wax polish for cleaning. 
  3. Use luke warm water to clean the cabinet of 
the appliance and wipe it dry. 
  4. Use a damp cloth wrung out in a solution of 
one teaspoon of bicarbonate of soda to one pint of 
water to clean the interior and wipe it dry. 
  5. Make sure that no water enters the 
temperature control box. 
  6. If the appliance is not going to be used for a 
long period of time, switch it off, remove all food, 
clean it and leave the door ajar. 
  7. We recommend that you polish the metal parts 
of the product (i.e. door exterior, cabinet sides) 
with a silicone wax (car polish) to protect the high 
quality paint finish. 
  8. Any dust that gathers on the condenser, which 
is located at the back of the appliance, should be 
removed once a year with a vacuum cleaner. 
  9. Check door seals regularly to ensure they 
areclean and free from food particles. 
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10. Never: 
• Clean the appliance with unsuitable material; eg 
petroleum based products. 
• Subject it to high temperatures in any way, 
• Scour, rub etc., with abrasive material. 
11. Removal of dairy cover and door tray : 
• To remove the dairy cover, first lift the cover up 
by about an inch and pull it off from the side where 
there is an opening on the cover. 
• To remove a door tray, remove all the contents 
and then simply push the door tray upwards from 
the base. 
12. Make sure that the special plastic container at 
the back of the appliance which collects defrost 
water is clean at all times. If you want to remove 
the tray to clean it, follow the instructions below: 
• Switch off at the socket outlet and pull out the 
mains plug 
• Gently uncrimp the stud on the compressor, 
using a pair of pliers, so that  the tray can be 
removed 
• Lift it up. 
• Clean and wipe it dry 
• Reassemble, reversing the sequence and 
operations 
13. To remove a drawer, pull it as far as possible, 
tilt it upwards and  then pull it out completely. 

 

Repositioning the door 
 
Proceed in numerical order (Item 13). 

 

Do’s and don’ts 
 

Do-  Clean your appliance regularly. 
Do-  Keep raw meat and poultry below cooked 

food and dairy products. 
Do-  Take off any unusable leaves on vegetables 

and wipe off any soil. 
Do-  Leave lettuce, cabbage, parsley and 

cauliflower on the stem. 
Do-  Wrap cheese firstly in greaseproof paper and 

then in a polythene bag, excluding as much 
air as possible. For best results, take out of 
the fridge compartment an hour before 
eating. 

Do-  Wrap raw meat and poultry loosely in 
polythene or aluminium foil. This prevents 
drying. 

Do-  Wrap fish and offal in polythene bags. 
Do-  Wrap food with a strong odour or which may 

dry out, in polythene bags, or aluminium foil 
or place in airtight container. 

Do-  Wrap bread well to keep it fresh. 
Do-  Chill white wines, beer, lager and mineral 

water before serving. 
Do-  Check contents of the freezer every so often. 
Do-  Keep food for as short a time as possible 

and adhere to "Best Before" and "Use by" 
etc. dates. 

Do-  Store commercially frozen food in 
accordance with the instructions given on the 
packets. 

Do-  Always choose high quality fresh food and 
be sure it is thoroughly clean before you 
freeze it. 

Do-  Prepare fresh food for freezing in small 
portions to ensure rapid freezing. 

Do-  Wrap all food in aluminium foil or freezer 
quality polythene bags and make sure any 
air is excluded. 

Do-  Wrap frozen food immediately after 
purchasing and put it in to the freezer as 
soon as possible. 
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Don’t- Store bananas in your fridge 
compartment. 

Don’t- Store melon in your fridge. It can be 
chilled for short periods as long as it is 
wrapped to prevent it flavouring other 
food. 

Don’t- Cover the shelves with any protective 
materials which may obstruct air 
circulation. 

Don’t- Store poisonous or any dangerous 
substances in your appliance. It has 
been designed for the storage of edible 
foodstuffs only. 

Don’t- Consume food which has been 
refrigerated for an excessive length of 
time. 

Don’t- Store cooked and fresh food together in 
the same container. They should be 
packaged and stored separately. 

Don’t- Let defrosting food or food juices drip 
onto food. 

Don’t- Leave the door open for long periods, as 
this will make the appliance more costly 
to run and cause excessive ice 
formation. 

Don’t- Use sharp edged objects such as knives 
or forks to remove the ice. 

Don’t- Put hot food into the appliance. Let it 
cool down first. 

Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans 
containing carbonated liquids into the 
freezer, as they may burst. 

Don’t- Exceed the maximum freezing loads 
when freezing fresh food. 

Don’t- Give children ice-cream and water ices 
direct from the freezer. The low 
temperature may cause 'freezer burns' 
on lips. 

Don’t- Freeze fizzy drinks.  
Don’t- Try to keep frozen food which has 

thawed; it should be eaten within 24 
hours or cooked and refrozen. 

Don’t- Remove items from the freezer with wet 
hands. 
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Energy Consumption 
 

Maximum frozen food storage volume is achieved 
without using the middle and upper drawer  
provided in the freezer compartment. Energy 
consumption of your appliance is declared while 
the freezer compartment is fully loaded without 
using the middle and upper drawer. 
 

Practical advice concerning the reduction of 
the electricity consumption. 
1. Make sure that the appliance is located in well-
ventilated areas, far from any source of heat 
(cooker, radiator etc.). At the same time, the 
location of the appliance must be done in such a 
way that it prevents it to be under the direct 
incidence of the sunbeams.  
2. Make sure that the food purchased in 
refrigerated/frozen condition is placed into the 
appliance as soon as possible, especially during 
summertime. It is recommended to use thermal 
insulated bags to transport the food home. 
3. We recommend the thawing of the packets 
taken out from the freezer compartment be done 
in the refrigerator compartment. For this purpose, 
the packet which is going to be thawed will be 
placed in a vessel so that the water resulting from 
the thawing does not leak in the refrigerator 
compartment. We recommend you to start the 
thawing at least 24 hours before the use of the 
frozen food. 
4. We recommend reducing the number of door 
openings to the minimum.  
5. Do not keep the door of the appliance open 
more than necessary and make sure that after 
each opening the door is well closed. 
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Troubleshooting 
 

If the appliance does not operate when switched 
on, check; 
• That the plug is inserted properly in the socket 

and that the power supply is on. (To check the 
power supply to the socket, plug in another 
appliance) 

• Whether the fuse has blown/circuit breaker has 
tripped/main distribution switch has been turned 
off. 

• That the temperature control has been set 
correctly. 

• That the new plug is wired correctly, if you have 
changed the fitted, moulded plug. 

If the appliance is still not operating at all after 
above checks, contact the dealer from whom you 
purchased the unit. 
Please ensure that above checks have been 
done, as a charge will be made if no fault is found. 

 

8 

Information concerning the noise 
and the vibrations which might 
appear during the operation of the 
appliance 
 

1. The operation noise can increase during the 
operation. 
- In order to keep the temperatures at the adjusted 
temperatures, the compressor of the appliance 
starts periodically.  The noise produced by the 
compressor becomes stronger when it starts and 
a click can be heard when it stops.  
- The performance and operation features of the 
appliance can change according to the 
modifications of the temperature of the ambient 
environment. They must be considered as normal. 
2. Noises like liquids flowing or as being sprayed 
- These noises are caused by the flow of the 
refrigerant in the circuit of the appliance and 
comply with the operation principle of the 
appliance. 
3. Noise similar to wind blowing. 
- It is generated by the fan (fans) with which your 
appliance is endowed. These fans help to the 
efficient cooling of the appliance. This noise is 
normal, not a defect. 
4. Other vibrations and noises. 
- The level of noise and vibrations can be caused 
by the type and the aspect of the floor on which 
the appliance is placed. Make sure that the floor 
does not have significant level distortions or if it 
can yield to the weight of the appliance (it is 
flexible). 
- Another source of noise and vibrations is 
represented by the objects placed on the 
appliance. These objects must be removed from 
the appliance 
- The bottles and the vessels placed in the 
refrigerator touching each other. In such cases 
move the bottles and the vessels so that there is a 
small distance between them. 
 



 

 

 
Technical data 
 
 

Brand  

Model CN232120X  

Appliance type 
FROST FREE REFRIGERATOR-FREEZER type I 
 

Total gross volume (l.) 320 

Total usable volume (l.) 287 

Freezer usable volume (l.) 90 

Refrigerator useful volume 197 

Freezing capacity (kg/24 h) 4 

Energy class (1) A+ 

Power consumption (kWh/year) (2) 333 

Autonomy (h) 19 

Noise [dB(A) re 1 pW] 43 

Ecological refrigerating agent  R600a 

(1) Energy class : A+++  .  .  .  D   (A+++ = more economical . . .  D = less  economical) 
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location. 
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The symbol  on the product or on packaging indicates that this product may not be treated as 
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling 
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could 
otherwise be otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more 
detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, you 
household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Enhorabuena por haber elegido un electrodoméstico de 
alta calidad de , diseñado para prestar servicio 
durante muchos años. 
 
 

La seguridad es lo primero 
 
No conectar el frigorífico a la toma de corriente hasta 
que no se hayan retirado todos los protectores de 
embalaje y transporte. 
• Si se transportó horizontalmente, dejar el frigorífico en 
posición normal al menos 12 horas antes de conectarlo, 
para que el aceite del compresor se asiente. 
• Al deshacerse de un frigorífico antiguo con cerradura o 
pestillo en la puerta, comprobar que queda en una 
posición segura que impida que los niños puedan 
quedar atrapados. 
• Este frigorífico sólo se debe utilizar para las funciones 
para las que se ha diseñado. 
• No arrojar el frigorífico al fuego. Su aislamiento 
contiene sustancias inflamables sin CFC. Es 
recomendable ponerse en contacto con las autoridades 
locales para obtener información sobre residuos y 
centros de reciclaje. 
• No se recomienda utilizar este frigorífico en lugares 
fríos sin calefacción. (Por ejemplo, garajes, 
invernaderos, cobertizos, cabañas, etc.) 
Para conseguir un funcionamiento sin averías y el mejor 
rendimiento posible del frigorífico, es muy importante 
leer cuidadosamente estas instrucciones. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede invalidar el 
derecho a obtener asistencia gratuita durante el periodo 
de garantía.  
Conservar estas instrucciones en lugar seguro y donde 
puedan consultarse fácilmente. 
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   Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas con discapacidades 
físicas, sensoriales o mentales; tampoco para personas sin experiencia o conocimiento 
del aparato, a no ser que estén supervisadas o instruidas por alguien responsable de su 
seguridad. 
   Los niños deben de estar controlados para que no jueguen con el aparato. 
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Requisitos eléctricos 
 

Antes de conectar el enchufe a la toma de 
corriente, se debe comprobar que el voltaje y la 
frecuencia mostradas en la placa de 
características del interior del frigorífico se 
corresponden con los de la alimentación eléctrica. 
Se recomienda conectar este frigorífico a la red de 
suministro eléctrico mediante una toma de 
corriente adecuada, con fusible e interruptor y en 
una posición de fácil acceso. 
Advertencia. Este frigorífico debe disponer de 
toma de tierra. 
Las reparaciones del equipo eléctrico sólo deben 
ser realizadas por técnicos cualificados. Las 
reparaciones incorrectas realizadas por personal 
no cualificado comportan riesgos que pueden 
acarrear graves consecuencias al usuario del 
frigorífico. 
¡ATENCIÓN! 
Este electrodoméstico funciona con R600a, un 
gas respetuoso con el medio ambiente pero 
inflamable. Durante el transporte y la fijación del 
electrodoméstico, es necesario tener cuidado para 
no dañar el sistema de refrigeración. Si el sistema 
de refrigeración sufre algún daño y se produce 
una fuga de gases del sistema, mantenga el 
producto alejado de fuentes de ignición y ventile el 
recinto durante el tiempo adecuado. 
ADVERTENCIA: Utilizar sólo los dispositivos 
mecánicos o los medios recomendados por el 
fabricante para acelerar el proceso de 
desescarchado. 
ADVERTENCIA: Evitar daños en el circuito de 
refrigeración. 
ADVERTENCIA: No utilizar aparatos eléctricos 
dentro de los compartimentos para alimentos del 
frigorífico, a menos que sean del tipo 
recomendado por el fabricante. 
ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación 
estuviera dañado, el fabricante, el servicio de 
atención al cliente o una persona cualificada 
deberán sustituirlo para evitar peligros. 
 

Instrucciones de transporte 
 

1. El frigorífico sólo se debe transportar en 
posición vertical. El embalaje debe quedar intacto 
tras el transporte. 
2. Si el frigorífico ha estado colocado 
horizontalmente durante el transporte, no ponerlo 
en funcionamiento hasta después de pasadas al 
menos 12 horas, para permitir que el sistema se 
asiente. 
3. El incumplimiento de estas instrucciones puede 
provocar daños en el frigorífico y el fabricante no 
se considerará responsable de los mismos. 
 

4. El frigorífico debe estar protegido de la lluvia, la 
humedad y demás agentes atmosféricos. 
 

¡Importante! 
• Se debe poner especial cuidado al limpiar o 
desplazar el frigorífico, para no tocar el extremo 
inferior de las láminas metálicas del condensador, 
que se encuentran en la parte trasera del aparato, 
ya que pueden provocar heridas en dedos y 
manos. 
• No ponerse de pie ni sentarse en la parte 
superior del frigorífico, ya que no está diseñado 
para tal fin. Podría sufrir lesiones o causar daños 
al electrodoméstico. 
• Comprobar que el frigorífico no queda apoyado 
sobre el cable principal durante ni después del 
desplazamiento, ya que puede dañar el cable. 
• No permitir a los niños jugar con el frigorífico ni 
jugar con sus mandos. 
 

Instrucciones de instalación 
 

1. No tenga el aparato en estancias donde la 
temperatura pueda descender por debajo de los -
15 °C (5 ºF) por la noche y/o especialmente en 
invierno. 
2. No colocar el frigorífico cerca de cocinas o 
radiadores ni bajo la luz solar directa, ya que el 
hacerlo puede provocar una mayor carga para las 
funciones del frigorífico. Si se instala cerca de una 
fuente de calor o de un congelador, mantener las 
distancias laterales mínimas siguientes: 
Con respecto a cocinas, 30 mm. 
Con respecto a radiadores, 300 mm. 
Con respecto a congeladores, 25 mm. 
3. Comprobar que hay espacio suficiente en torno 
al frigorífico para garantizar la circulación de aire 
(figura 2). 
• Poner la tapa de ventilación posterior en la parte 
trasera del frigorífico para comprobar la distancia 
entre el frigorífico y la pared (figura  3). 
4. El frigorífico sólo se debe colocar sobre 
superficies lisas. Los dos pies delanteros se 
pueden ajustar si es necesario. Para garantizar la 
verticalidad del frigorífico, ajustar los dos pies 
delanteros girándolos a derecha o izquierda hasta 
que el contacto con el suelo sea firme y seguro. El 
ajuste correcto de los pies evita vibraciones o 
ruidos excesivos (figura 4). 
5. Consultar la sección "Conservación y limpieza" 
para preparar el frigorífico para su utilización. 

 



Detalles del electrodoméstico 
(Figura 1) 
 

  1 - Mando de ajuste y luz interior 
  2 - Ventilador de alimentos frescos 
  3 - Botellero para vinos 
  4 - Estantes interiores ajustables 
  5 - Tapa del cajón de frutas y verduras 
  6 - Cajones de frutas y verduras 
  7 - Compartimento para hielo 
  8 - Soporte de bandeja de hielo y bandeja de hielo 
  9 - Compartimiento de congelación rápida  
10 - Compartimento de conservación de alimentos 

congelados 
11 - Pie ajustable 
12 - Compartimento de lácteos 
13 - Estante para botes 
14 - Estante para botellas 
15 - Ventilador del congelador 
 

Los ventiladores tienen el propósito de hacer 
circular el aire en su correspondiente 
compartimento. Se conecta a la vez que el motor 
compresor. Cuando el motor compresor esté 
apagado, los ventiladores también lo estarán.  
 

Disposición recomendada de los 
alimentos en el frigorífico 
 

Normas para conseguir el almacenamiento e 
higiene óptimos: 
 1. El compartimento frigorífico está destinado al 
almacenamiento de alimentos frescos y bebidas 
por un periodo de tiempo breve. 
 2. El compartimento congelador está clasificado 

como   y es apto para congelar y 
almacenar alimentos precongelados.  
Se deben seguir siempre las recomendaciones 

para el almacenamiento  que figuran en 
el envase de los alimentos. 
 3. Los productos lácteos deben almacenarse en 
el compartimento especial del revestimiento 
interior de la puerta. 
 4. Los platos preparados deben almacenarse en 
recipientes herméticos. 
 5. Los productos frescos envueltos pueden 
conservarse en el estante. Las frutas y verduras 
frescas deben estar limpias y almacenarse en los 
cajones correspondientes. 
6. Las botellas se pueden conservar en la sección 
de la puerta. 
 7. Para almacenar carne cruda, envuélvala en 
bolsas de polietileno y colóquela en el estante 
inferior. No permita que la carne cruda entre en 
contacto con los alimentos cocinados, para evitar 
contaminaciones. Por seguridad, no almacene carne 
cruda durante periodos superiores a dos o tres días. 
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  8. No cubra los estantes extraíbles con papel u 
otros materiales con el fin de permitir la libre 
circulación del aire y obtener así el máximo 
rendimiento. 
  9. No conserve aceite vegetal en los estantes de 
la puerta. Conserve los alimentos empaquetados, 
envueltos o cubiertos. Deje que los alimentos y 
las bebidas calientes se enfríen antes de  
introducirlos en el frigorífico. Los restos de 
alimentos enlatados no se deben almacenar 
dentro de sus latas. 
10. No congele bebidas gaseosas. No consuma 
demasiado fríos productos tales como los helados 
de agua con sabores. 
11. Algunas frutas y verduras se deterioran si se 
almacenan a temperaturas cercanas a 0 °C. Por 
lo tanto, las piñas, los melones, los pepinos, los 
tomates y productos similares deben envolverse 
en bolsas de polietileno. 
12. Las bebidas alcohólicas de alta graduación se 
deben almacenar en posición vertical en 
recipientes bien cerrados. No almacene nunca 
productos que contengan gases inflamables (por 
ejemplo, botes de nata a presión, aerosoles, etc.) 
ni sustancias explosivas. Existe peligro de 
explosión. 
13. Para extraer las cestas del compartimento 
congelador, proceda como en el figura 12. 
 

Control y ajuste de la temperatura 
 

El mando de ajuste (Figura 5), ubicado en el 
techo del compartimento frigorífico, permite 
controlar las temperaturas de funcionamiento. La 
temperatura se puede ajustar entre los valores mín., 
1 a 6 y máx., siendo esta última la posición de 
mayor frío. 
Al encender el aparato por primera vez, es preciso 
ajustar el mando de ajuste de manera que, 
transcurridas 24 horas, la temperatura media del 
frigorífico no supere los +5 °C (+41°F). 
Recomendamos colocar el mando de ajuste en 
una posición intermedia entre el mínimo y el 
máximo e ir supervisando el frigorífico para 
obtener la temperatura deseada; las posiciones 
cercanas al máximo resultarán en temperaturas 
más bajas y viceversa. Algunas zonas del 
frigorífico estarán más calientes (como el cajón de 
frutas y verduras y la parte superior del 
compartimento refrigerador) o más frías, lo cual es 
perfectamente normal. 
La temperatura normal de almacenamiento del 
congelador debe ser de –18 ºC (0 ºF). Es posible 
alcanzar temperaturas más bajas desplazando el 
mando del termostato hacia la posición máx. 
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Se recomienda comprobar la temperatura con un 
termómetro de precisión para asegurarse de que 
los compartimentos de almacenamiento se 
mantienen a la temperatura deseada. 
Es necesario tomar la lectura inmediatamente, 
puesto que la temperatura del termómetro subirá 
muy rápidamente tras sacarlo del congelador. 
Recuerde que cada vez que se abre la puerta, el 
aire frío se escapa y la temperatura interna sube. 
Por consiguiente, no deje nunca la puerta abierta 
y asegúrese de que se cierra inmediatamente 
después de introducir o retirar alimentos. 
 

Antes del uso 
 

Comprobación final 
Antes de empezar a utilizar el frigorífico, 
compruebe que: 
1. Los pies se han ajustado hasta conseguir una 
nivelación perfecta. 
2. El interior está seco y el aire circula libremente 
por la parte trasera. 
3. El interior está limpio conforme a las 
recomendaciones de la sección “Conservación y 
limpieza”. 
4. Se ha introducido el enchufe en la toma de 
corriente y se ha activado la electricidad. Cuando 
se abre la puerta, la luz interior se enciende. 
 

Y tenga en cuenta que: 
5. Se oye un ruido cada vez que el compresor se 
pone en funcionamiento. Los líquidos y gases del 
sistema de refrigeración también pueden hacer 
ruidos, esté o no el compresor en funcionamiento. 
Esto es perfectamente normal. 
6. También es normal una ligera ondulación en la 
parte superior del armario debido al proceso de 
fabricación utilizado. No es un defecto. 
7. Se recomienda colocar el mando de ajuste en 
la posición intermedia y supervisar la temperatura 
para asegurarse de que el frigorífico mantenga las 
temperaturas de conservación deseadas 
(consultar la sección "Control y ajuste de la 
temperatura"). 
8. No cargue el electrodoméstico inmediatamente 
después de encenderlo. Espere hasta que 
alcance la temperatura de conservación correcta. 
Se recomienda comprobar la temperatura con un 
termómetro de precisión (consultar la sección 
Control y ajuste de la temperatura). 

 

Almacenamiento de alimentos 
congelados 
 

El congelador es adecuado para almacenar 
alimentos precongelados durante periodos 
prolongados, así como para congelar y almacenar 
carne fresca. 
Si se produce un corte de corriente, no abra la 
puerta. Los alimentos congelados no se verán 
afectados si el corte de corriente dura menos de 
19 horas. Si dura más tiempo, se debe comprobar 
los alimentos para consumirlos inmediatamente o 
cocinarlos y congelarlos de nuevo. 
 

Congelación de alimentos frescos 
 

Para obtener los mejores resultados, se deben 
tener en cuenta las siguientes instrucciones. 
No congele grandes cantidades de una vez. La 
calidad de los alimentos se conserva mejor si la 
congelación alcanza su interior lo antes posible. 
No supere la cantidad de alimentos que el aparato 
es capaz de congelar en 24 h. 
Si se introducen alimentos calientes en el 
compartimento congelador, se obliga a la máquina 
de refrigeración a funcionar de forma continua 
hasta congelarlos totalmente. Esto puede 
provocar temporalmente un enfriamiento excesivo 
del compartimento de refrigeración. 
Cuando vaya a congelar alimentos frescos, ponga 
el mando de ajuste en la posición de máximo frío 
24 horas antes de depositar los alimentos para 
obtener la máxima capacidad de congelación. 
Una vez los alimentos estén congelados, puede 
volver a colocar el mando en su posición inicial. 
Las cantidades pequeñas de hasta 1/2 kg se 
pueden congelar sin necesidad de ajustar el 
mando de control de temperatura. 
Ponga especial cuidado en no mezclar alimentos 
ya congelados con alimentos frescos. 
 

Cubitos de hielo 
 

Rellene la cubitera hasta 3/4 de su capacidad y 
colóquela en el congelador. Desprenda las 
bandejas congeladas con una cuchara o 
instrumento similar. No utilice nunca objetos con 
punta ni bordes afilados, como cuchillos o 
tenedores. 
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Deshielo 
 

A) Compartimento frigorífico 
El compartimento del frigorífico se deshiela de 
manera automática. El agua del deshielo circula 
hasta el conducto de desagüe a través del 
recipiente de recogida situado en la parte trasera 
del frigorífico. 
Compruebe que el extremo del tubo esté siempre 
colocado en la bandeja de recogida del compresor 
para evitar el derramamiento de agua sobre los 
componentes eléctricos o el suelo (Figura 6). 
 

B) Compartimento congelador 
El deshielo de tipo NO FROST (antiescarcha) es 
completamente automático. No requiere 
intervención alguna por su parte. El agua se 
recoge en la bandeja del compresor y 
posteriormente se evapora por acción del calor 
que éste desprende. 
No utilice nunca objetos con punta o bordes 
afilados, como cuchillos o tenedores, para 
retirar el hielo. 
No utilice nunca secadores de pelo, calentadores 
eléctricos u otros aparatos eléctricos similares 
para forzar el deshielo. 
Recoja con una esponja el agua de deshielo 
depositada en la parte inferior del compartimento 
del congelador. Una vez finalizado el deshielo, 
seque completamente el interior (Figuras 7 y 8). 
Inserte el enchufe en la toma de corriente y 
encender el interruptor. 
 

Avisos 
Los ventiladores de los compartimentos 
congelador y frigorífico hacen circular aire frío. No 
introduzca nunca objetos a través del protector. 
No permita que los niños jueguen con los 
ventiladores de los compartimentos congelador y 
frigorífico. 
No deposite nunca productos que contengan 
gases inflamables (por ejemplo, dosificadores, 
aerosoles, etc.) ni sustancias explosivas. 
No cubra los estantes con ningún material 
protector que pueda obstruir la circulación del 
aire. 
No permita a los niños jugar con el 
electrodoméstico ni manipular sus mandos. 
No permita que se obstruyan los protectores de 
los ventiladores con el fin de obtener el mayor 
rendimiento posible del electrodoméstico. 
(Figuras 9 y 10) 

 

Advertencia 
Su electrodoméstico dispone de un ventilador de 
circulación que es fundamental para el 
rendimiento del frigorífico. Asegúrese de que los 
ventiladores no se encuentran bloqueados 
(detenidos) o bloqueados por alimentos o 
paquetes. El entorpecimiento o bloqueo 
(detención) del ventilador puede derivar en un 
incremento de la temperatura interna del 
congelador (deshielo). 
 

Sustitución de la bombilla interior 
(Figura 11) 
 

En caso de que la bombilla no funcione, es muy 
fácil sustituirla. En primer lugar, asegúrese de que 
el frigorífico/congelador está desconectado de la 
red eléctrica desenchufándolo de la toma. Tome 
un destornillador plano e insértelo sin forzar en la 
ranura izquierda entre la cubierta de la bombilla y 
la pared. A continuación gire el destornillador 
hacia la izquierda con cuidado hasta que note que 
la patilla izquierda de la cubierta se ha soltado. 
Repita el procedimiento con la ranura derecha, 
esta vez girando el destornillador hacia la 
derecha. Una vez aflojados ambos lados, podrá 
retirar la cubierta con total facilidad. 
Compruebe que la bombilla esté bien enroscada 
en el casquillo. Vuelva a enchufar el aparato a la 
toma de corriente. Si la luz sigue fallando, 
adquiera una bombilla de 15 vatios (máx.) de 
casquillo de rosca E14 y sustituya la antigua 
bombilla. Es preciso deshacerse con cuidado de 
la bombilla defectuosa. 
Si ha sustituido la bombilla, no olvide volver a 
colocar la cubierta en su posición. Asegúrese de 
que la cubierta encaje en su sitio correctamente. 
 

Conservación y limpieza 
 

  1. Se recomienda desenchufar el frigorífico 
retirando el enchufe de la toma de corriente antes 
de realizar la limpieza. 
  2. No utilizar nunca en la limpieza instrumentos 
afilados o sustancias abrasivas, jabones, 
limpiadores domésticos, detergentes ni ceras 
abrillantadoras. 
  3. Utilizar agua tibia para limpiar el armario del 
frigorífico y secarlo con un paño. 
  4. Utilizar un paño humedecido con la solución 
de una cucharilla de café de bicarbonato sódico 
en un vaso grande de agua, para limpiar el 
interior. Secarlo con un trapo. 
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  5. Asegurarse de que no entra agua en la caja 
de control de la temperatura. 
  6. Si no se va a utilizar el frigorífico durante un 
largo periodo, desenchufarlo, retirar toda la 
comida, limpiarlo y dejar la puerta entreabierta. 
  7. Se recomienda pulir las piezas de metal del 
producto (por ejemplo, la puerta exterior, los 
laterales del armario) con una cera de silicona 
(cera para coches) para proteger los acabados de 
alta calidad. 
  8. El polvo acumulado en el condensador, 
situado en la parte trasera del frigorífico, debe 
retirarse una vez al año con un aspirador. 
  9. Comprobar regularmente los cierres 
herméticos de la puerta para asegurarse de que 
estén limpios y sin restos de alimentos. 
10. Nunca: 
• Limpiar el frigorífico con material inadecuado; 
por ejemplo, productos derivados del petróleo. 
• Exponerlo a altas temperaturas. 
• Restregarlo, frotarlo, etc., con materiales 
abrasivos. 
11. Retirada la bandeja de la puerta: 
• Para retirar la bandeja de la puerta, retirar todo 
su contenido y, a continuación, empujar 
simplemente la bandeja hacia arriba desde su 
base. 
12. Comprobar que el recipiente especial de 
plástico de la parte posterior del frigorífico, que 
recoge el agua del desescarchado, esté limpio en 
todo momento. Si se desea retirar la bandeja para 
limpiarla, seguir las instrucciones siguientes: 
• Desenchufar el frigorífico retirando el enchufe de 
la toma de corriente. 
• Con unos alicates, ondular ligeramente el aro del 
compresor para poder retirar la bandeja. 
• Levantarlo. 
• Limpiarlo y secarlo. 
• Volver a colocarlo, invirtiendo la secuencia de 
operaciones. 
13. Si existe una capa excesiva de hielo, 
eliminarla regularmente con el rascador de 
plástico incluido. Las grandes acumulaciones de 
hielo afectan al funcionamiento del congelador. 
14. Para retirar un cajón, tirar de él tanto como 
sea posible, inclinarlo hacia arriba y, a 
continuación, extraerlo completamente. 
 

Reposicionamiento de la puerta 
 

Continúe en orden de número (figura 13). 

 

Prácticas correctas e incorrectas 
 

Correcto- Limpie el aparato con regularidad. 
Correcto- Conservar la carne cruda y de ave bajo 

los productos cocinados y los productos 
lácteos. 

Correcto- Retirar las hojas inservibles de las 
verduras y limpiar toda suciedad. 

Correcto- Dejar la lechuga, el repollo, el perejil y 
la coliflor con el tallo. 

Correcto- Envolver el queso primero en papel 
resistente a la grasa y, a continuación, en 
una bolsa de polietileno, sacando todo el 
aire posible. Para obtener los mejores 
resultados, sacar los alimentos del 
compartimento del frigorífico una hora antes 
de comerlos. 

Correcto- Envolver la carne cruda y de ave en 
polietileno o papel de aluminio sin apretar. 
Esto evita que se sequen. 

Correcto- Envolver el pescado y los despojos en 
bolsas de polietileno. 

Correcto- Envolver en bolsas de polietileno o en 
papel de aluminio los alimentos que 
desprendan olores fuertes o que se puedan 
secar, o bien introducirlos en recipientes 
herméticos. 

Correcto- Envolver bien el pan para mantenerlo 
fresco. 

Correcto- Enfriar los vinos blancos, las cervezas 
y el agua mineral antes de servirlas. 

Correcto- Comprobar el contenido del congelador 
de vez en cuando. 

Correcto- Conservar los alimentos el menor 
tiempo posible y cumpla sus fechas de 
caducidad. 

Correcto- Almacenar los alimentos 
precongelados conforme a las instrucciones 
proporcionadas en los envases. 

Correcto- Elegir siempre alimentos frescos de 
alta calidad y comprobar que estén 
totalmente limpios antes de congelarlos. 

Correcto- Preparar los alimentos frescos para su 
congelación en pequeñas raciones para 
garantizar su rápida congelación. 

Correcto- Envolver todos los alimentos en papel de 
aluminio o bolsas de polietileno para congelador, 
haciendo salir todo el aire. 

Correcto- Envolver los alimentos congelados 
inmediatamente después de adquirirlos e 
introducirlos en el congelador lo antes 
posible. 
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Incorrecto- Almacenar los plátanos en el 
compartimento del frigorífico. 

Incorrecto- Almacenar melones en el frigorífico. 
Se deben enfriar por cortos periodos y 
envolver para evitar que den olor a otros 
alimentos. 

Incorrecto- Cubrir los estantes con cualquier 
material protector que pueda obstruir la 
circulación de aire. 

Incorrecto- Almacenar sustancias venenosas o 
peligrosas en el frigorífico. Ha sido 
diseñado sólo para el almacenamiento 
de alimentos comestibles. 

Incorrecto- Consumir alimentos almacenados 
durante periodos excesivamente largos. 

Incorrecto- Almacenar alimentos frescos y 
cocinados en un mismo recipiente. 
Deben envolverse y almacenarse de 
forma separada. 

Incorrecto- Permitir que alimentos 
descongelados o los jugos de los 
alimentos goteen sobre otros alimentos. 

Incorrecto- Dejar la puerta abierta durante largos 
periodos, lo que encarece el coste de 
funcionamiento del frigorífico y provoca 
excesiva formación de hielo. 

Incorrecto- Utilizar objetos con punta o bordes 
afilados, como cuchillos o tenedores, 
para retirar el hielo. 

Incorrecto- Introducir alimentos calientes en el 
frigorífico. Dejar primero que se enfríen. 

Incorrecto- Colocar en el congelador botellas o 
botes herméticos completamente 
rellenos de líquidos gaseosos, ya que 
pueden reventar. 

Incorrecto- Superar la carga máxima de 
congelación al congelar alimentos 
frescos. 

Incorrecto- Entregar a los niños helados o 
cubitos de hielo directamente del 
congelador. La baja temperatura puede 
provocar quemaduras en los labios. 

Incorrecto- Congelar bebidas gaseosas. 
Incorrecto- Intentar congelar de nuevo alimentos 

que se han descongelado. Deben 
consumirse antes de 24 horas o 
cocinarse y volverse a congelar. 

Incorrecto- Retirar alimentos del congelador con 
las manos húmedas. 

 

Consumo energético 
 

El volumen máximo de almacenamiento de 
alimentos congelados se obtiene al retirar los 
cajones superior y central del compartimento 
congelador. El consumo energético declarado 
para el frigorífico corresponde al funcionamiento 
con el compartimento congelador lleno y sin 
utilizar los cajones central y superior. 
 

Consejos prácticos para la reducción del 
consumo de electricidad 
 

1. Asegúrese de que el aparato esté ubicado en 
zonas bien ventiladas, lejos de cualquier fuente de 
calor (cocina, radiador, etc.). Al mismo tiempo, el 
aparato debe ubicarse de tal modo que se evite la 
incidencia sobre él de la luz solar directa.  
2. Deposite en el frigorífico lo antes posible los 
alimentos refrigerados o congelados que 
adquiera, especialmente en verano. Se 
recomienda utilizar bolsas térmicas para 
transportar los alimentos hasta su hogar. 
3. Se recomienda descongelar los paquetes de 
alimentos que saque del compartimento 
congelador en el compartimento frigorífico. Para 
ello, deposite el paquete que vaya a descongelar 
en un recipiente que evite que el agua procedente 
de la descongelación se derrame en el interior del 
compartimento frigorífico. Se recomienda iniciar el 
proceso de descongelación al menos 24 horas 
antes de utilizar los alimentos congelados. 
4. Recomendamos abrir la puerta el menor 
número de veces posible.  
5. No deje abierta la puerta del frigorífico más 
tiempo del necesario, y asegúrese de cerrar bien 
la puerta cada vez que la abra. 
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Resolución de problemas 
 

Si el frigorífico no funciona al conectarlo, 
comprobar: 
• Si se ha introducido correctamente el 

enchufe en la toma de corriente y si la 
alimentación eléctrica está activada. (Para 
comprobar la alimentación eléctrica de la 
toma de corriente, enchufe otro 
electrodoméstico.) 

• Si el fusible está fundido, si el automático ha 
saltado o si el interruptor principal está 
apagado. 

• Si el control de temperatura está ajustado 
correctamente. 

• Si el nuevo enchufe está correctamente 
cableado, en caso de que se haya 
cambiado el enchufe. 

Si el frigorífico sigue sin funcionar después de 
las comprobaciones anteriores, ponerse en 
contacto con el proveedor que lo suministró. 
Asegurarse de que se realicen las 
comprobaciones anteriores, ya que en caso 
de que realmente no haya ninguna avería, el 
proveedor puede exigirle sus gastos. 
 

 

Información referente al ruido y las 
vibraciones que pueden producirse 
durante el funcionamiento del aparato 
 

1. Este ruido puede ir en aumento durante el 
funcionamiento.  
- El compresor del aparato se enciende 
periódicamente para mantener las temperaturas 
en los valores fijados.  El ruido que produce el 
compresor es más fuerte al inicio, mientras que 
cuando el compresos se detiene puede oírse un 
clic.  
- Las características de rendimiento y 
funcionamiento del aparato pueden cambiar en 
función de las variaciones de la temperatura 
ambiente. Tales cambios deben considerarse 
normales. 
2. Ruidos parecidos al flujo o la pulverización de 
líquidos 
- Estos ruidos están causados por el flujo del 
refrigerante en el circuito del aparato y deben 
atribuirse a los principios de funcionamiento del 
mismo. 
3. Ruido similar al soplido del viento. 
- Este ruido lo provoca el ventilador (o 
ventiladores) del frigorífico. Estos ventiladores 
ayudan a refrigerar de forma eficiente el frigorífico. 
Este ruido es normal, no se trata de ningún 
defecto. 
4. Otras vibraciones o ruidos. 
- El nivel de ruido y vibraciones puede estar 
causado por el tipo y las características del piso 
sobre el que descansa el aparato. Asegúrese de 
que el piso no presente desniveles importantes y 
de que pueda soportar el peso del aparato (si se 
trata de un piso flexible). 
- Los objetos depositados sobre el frigorífico son 
otra fuente de ruido y vibraciones. Tales objetos 
deberán retirarse del aparato 
- Ruidos provocados por botellas y recipientes 
depositados sobre el frigorífico en contacto entre 
ellos. En tales casos, separe las botellas y 
recipientes de modo que haya un pequeño 
espacio entre ellos. 



 
 
 
 
 

Datos técnicos 
 

Marca  

Tipo de frigorífico 
FROST FREE REFRIGERADOR-
CONGELADOR de tipo I  

 CN232120X 

Capacidad bruta total (litros) 320 

Capacidad útil total (litros) 287 

Capacidad útil del congelador (litros) 90 

Capacidad útil del frigorífico 197 

Capacidad de congelación (kg/24 h) 4 

Clasificación de energía (1) A+ 

Consumo de potencia (kWh/año) (2) 333 

Autonomía (h) 19 

Nivel de ruido [dB(A) a 1 pW] 43 

Agente refrigerador ecológico R600a 

(1) Clasificación de energía: A +++... D   (A+++ = más económico … D = menos 
económico)  
(2) El consumo de potencia real depende de las condiciones de uso y la ubicación del 
frigorífico. 
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Este producto incorpora el símbolo de recogida selectiva de residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos. 
Ello significa que este producto debe ser manipulado teniendo en cuenta la Directiva 
Europea 2002/96/EC, en orden de ser reciclado o recuperado para minimizar su 
impacto en el medio ambiente. Para mas información rogamos contacte con las 
autoridades locales o regionales más próximas a su domicilio. 
Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de recogida selectiva son 
potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la 
presencia de ciertas sustancias. 

 

ES                                                         Instrucciones de uso 
 



 

 
 
 
 
 
 
Gratulujemy wyboru urządzenia o wysokiej jakości produkcji 
firmy , zaprojektowanego do wieloletniego 
użytkowania.  
 
 
 
 

Przede wszystkim bezpieczeństwo! 
 
Prosimy nie przyłączać chłodziarki do prądu, dopóki nie 
zostanie usunięte całe opakowanie i zabezpieczenia na czas 
transportu. 
• Jeśli zamrażarkę transportowano w pozycji poziomej, przed 
włączeniem należy postawić ją w pionie na co najmniej 12 
godziny, aby przywrócić prawidłowy stan oleju w sprężarce. 
• Jeśli pozbywacie się starej zamrażarki z zamkiem lub 
zatrzaskiem w drzwiczkach upewnijcie się, że pozostawiono 
ją w bezpiecznych warunkach, tak aby nie mogły zamknąć 
się w niej dzieci. 
• Urządzenie to można używać wyłącznie zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 
• Nie wolno pozbywać się chłodziarki poprzez spalenie jej. W 
izolacji chłodziarki zastosowano pozbawione CFC 
substancje łatwopalne. Sugerujemy, aby skontaktować się z 
miejscowymi władzami w celu zasięgnięcia informacji o 
możliwościach złomowania zamrażarki. 
• Nie zalecamy użytkowania tej chłodziarki w 
nieogrzewanym, zimnym pomieszczeniu. (np. w garażu, 
szklarni, przybudówce, szopie, altance, itp.) 
Aby uzyskać możliwie najlepsze osiągi i uniknąć kłopotów 
przy pracy tej chłodziarki warto uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może 
spowodować utratę prawa do bezpłatnego serwisu w okresie 
gwarancyjnym.  
Prosimy zachować tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do 
wglądu w przyszłości. 
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   Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi 
ograniczeniami powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich 
bezpieczeństwo. 
   Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy. 
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Wymogi elektryczne 
 

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka w ścianie 
należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość 
podane na tabliczce znamionowej wewnątrz 
chłodziarki odpowiadają parametrom domowej 
sieci zasilającej. 
Zalecamy, aby chłodziarkę tę przyłączyć do 
elektrycznej sieci zasilającej poprzez wyłączane i 
chronione bezpiecznikiem gniazdko umieszczone 
w dostępnym miejscu. 
Uwaga! Urządzenie to musi być uziemione. 
Naprawy urządzeń elektrycznych wykonywać 
mogą tylko wykwalifikowani technicy. 
Nieprawidłowe wykonanie napraw przez 
niewykwalifikowane osoby grozi użytkownikom 
urządzenia poważnymi konsekwencjami. 
UWAGA! 
W urządzeniu tym zastosowano gaz R600a, 
przyjazny środowisku naturalnemu ale łatwopalny. 
Podczas transportu i ustawianie chłodziarki należy 
uważać, aby nie uszkodzić jej systemu 
chłodniczego. Jeśli system chłodniczy ulegnie 
uszkodzeniu i ulatnia się z niego gaz, należy 
trzymać zamrażarkę z dala od źródeł ognia i przez 
jakiś czas przewietrzyć pomieszczenie. 
Uwaga – W celu przyśpieszenia procesu 
rozmrażania zamrażarki nie należy używać 
żadnych urządzeń mechanicznych ani innych 
środków poza zalecanymi przez jej producenta. 
Uwaga – Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika 
chłodniczego. 
Uwaga – Wewnątrz komór zamrażarki do 
przechowywania żywności nie wolno używać 
żadnych urządzeń elektrycznych, o ile nie są z 
rodzaju zalecanego przez jej producenta. 
Uwaga – W razie uszkodzenia przewodu 
zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, 
musi go wymienić producent, jego agent 
serwisowy lub podobnie wykwalifikowany 
personel. 
 

Instrukcje transportowe 
 

1. Chłodziarkę należy transportować tylko w 
pozycji pionowej. Opakowanie, w którym 
dostarczono chłodziarkę, musi pozostać 
nienaruszone podczas transportu. 
2. Jeśli transportowano zamrażarkę w pozycji 
poziomej, przez co najmniej 12 godziny nie wolno 
jej uruchomić, aby przywrócić należyty stan 
systemu. 
3. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może 
skutkować uszkodzeniem chłodziarki, za które nie 
będzie odpowiadał jej wytwórca. 

 

4. Chłodziarkę należy chronić przed deszczem, 
wilgocią i innymi wpływami atmosferycznymi. 
 

Uwaga ! 
• Podczas czyszczenia i transportu chłodziarki 
należy uważać, aby nie dotykać spodu 
metalowych przewodów sprężarki z tyłu 
chłodziarki, ponieważ może to spowodować 
skaleczenia palców i rąk. 
• Nie należy stawać ani siadać na zamrażarce, 
ponieważ nie przewidziano tego przy jej 
projektowaniu. Można zrobić sobie krzywdę, lub 
uszkodzić chłodziarkę. 
• Upewnijcie się, że elektryczny przewód 
zasilający nie uwiązł pod chłodziarką w trakcie jej 
ustawiania i przesuwania, ponieważ mogłoby to 
go uszkodzić. 
• Nie można pozwolić, aby chłodziarką bawiły się 
dzieci, ani manipulowały jej pokrętłami i 
przyciskami.  
 

Instrukcje instalacyjne 
 

1. Nie należy trzymać chłodziarki w 
pomieszczeniu, w którym temperatura może 
spaść poniżej -15 °C w nocy, a zwłaszcza w zimie. 
2. Nie należy ustawiać chłodziarki w pobliżu 
kuchenek ani grzejników, a także bezpośrednio w 
polu działania promieni słonecznych, ponieważ 
powoduje to dodatkowe obciążenie jej 
funkcjonowania. Jeśli chłodziarkę zainstalowano 
obok źródła ciepła lub chłodziarki, po bokach 
należy zachować następujące minimalne odstępy: 
od kuchenek 30 mm 
od grzejników 300 mm 
od chłodziarek 25 mm 
3. Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza, 
należy wokół chłodziarki pozostawić 
wystarczająco dużo wolnej przestrzeni (Rys. 2).. 
• Aby ustalić odstęp pomiędzy ścianą a 
zamrażarką, na jej tylnej ścianie należy umieścić 
pokrywę wentylacyjną (Rys. 3). 
4. Chłodziarkę należy ustawić na równej 
powierzchni. Obie przednie nóżki można 
nastawiać według potrzeb. Aby zapewnić pionowe 
ustawienie chłodziarki należy nastawić przednie 
nóżki kręcąc nimi w zgodnie z kierunkiem 
wskazówek zegara lub przeciwnie doń, aż 
chłodziarka stać będzie pewnie na podłodze. 
Prawidłowe ustawienie nóżek zapobiega 
nadmiernym drganiom i hałasowi (Rys. 4). 
5. Aby przygotować chłodziarkę do pracy należy 
zastosować się do instrukcji w rozdziale 
(„Czyszczenie i konserwacja”). 
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Poznaj swoją chłodziarkę 
(Rys. 1) 
 

  1 - Pokrętło regulacji i oświetlenie wewnętrzne  
  2 - Zamrażanie żywności świeżej 
  3 - Półka na butelki 
  4 - Regulowane półki komory chłodziarki  
  5 - Pokrywa pojemnika na świeże warzywa 
  6 - Pojemniki na świeże warzywa 
  7 - Komora na żywność świeżą – Komora 0 
  8 - Tacka na lód 
  9 - Komora szybkiego zamrażania 
10 - Komory do przechowywania żywności  

mrożonej 
11 - Regulowane nóżki przednie 
12 - Balkonik na nabiał 
13 - Balkonik na słoiki 
14 - Balkonik na butelki 
15 - Wentylator zamrażarki 
 

Wentylator służy do zapewnienia obiegu powietrza 
w komorze. Połączony jest równolegle z silnikiem 
sprężarki. Gdy silnik sprężarki jest wyłączony, 
wyłączony zostanie także wentylator.  
 

Podwójny system chłodzenia / Active Dual 
Cooling System: 
Chłodziarka ta wyposażona jest w dwa odrębne 
systemy chłodzące do chłodzenia komory na 
żywność świeżą oraz komory zamrażalnika. A 
więc powietrze w komorze na żywność świeża nie 
miesza się z powietrzem w zamrażalniku. 
Dzięki tym dwóm odrębnym systemom 
chłodzącym chłodzenie zachodzi szybciej niż w 
innych chłodziarkach. 
Nie mieszają się zapachy w tych komorach. 
Ponadto dodatkowo oszczędza sie energię, 
ponieważ odszranianie wykonywane jest 
indywidualnie. 
 

Sugerowane ułożenie żywności w 
chłodziarce 
 

Wskazówki jak najlepiej wykorzystać przestrzeń 
przechowania żywności i zapewnić jego higienę. 
  1. Komora chłodnicza służy do 
krótkoterminowego przechowywania świeżej 
żywności i napojów. 
  2.Komora zamrażalnika spełnia wymogi kategorii 

 i nadaje się do zamrażania żywności i 
przechowywania mrożonek.  
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących 

przechowywania kategorii  podanych na 
opakowaniu żywności. 
  3. Nabiał należy przechowywać w specjalnym 
pojemniku w wewnętrznej warstwie drzwiczek. 
  4. Potrawy gotowane należy przechowywać w 
hermetycznie szczelnych pojemnikach. 

 

  5. Świeże produkty w opakowaniu można 
przechowywać na półkach. Świeże owoce i 
warzywa należy oczyścić i przechowywać w 
pojemnikach na świeże warzywa. 
  6. Butelki należy przechowywać na półkach 
wewnątrz drzwiczek. 
  7. Surowe mięso należy przechowywać w 
woreczkach plastykowych na najniższej półce. Nie 
może się stykać z potrawami gotowanymi, aby nie 
uległo zanieczyszczeniu. Ze względów 
bezpieczeństwa surowego mięsa nie należy 
przechowywać dłużej niż przez dwa do trzech dni. 
  8. W celu zapewnienia największej wydajności 
chłodzenia nie należy przykrywać wyjmowanych 
półek papierem ani żadnym innym materiałem, 
aby umożliwić swobodny przepływ chłodnego 
powietrza. 
  9. Oleju roślinnego nie należy przechowywać na 
półkach w drzwiczkach. Żywność należy 
przechować opakowaną, zawiniętą, lub przykrytą. 
Gorące potrawy i napoje powinny ostygnąć przed 
chłodzeniem. Nie należy przechowywać w 
puszkach resztek żywności puszkowanej. 
10. Nie należy zamrażać napojów gazowanych, a 
wyrobów takich jak sorbety nie należy spożywać 
zbyt zimnych. 
11. Niektóre owoce i warzywa ulegają 
uszkodzeniu, jeśli przechowuje się je w 
temperaturach w pobliżu 0°C. Ananasy, melony, 
ogórki, pomidory i podobne produkty należy zatem 
zawijać w woreczki plastykowe. 
12. Wysokoprocentowe alkohole należy 
przechowywać w pozycji pionowej w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach. Nie wolno 
przechowywać produktów zawierających 
łatwopalny gaz aerozolowy (np. pojemników z bitą 
śmietaną, puszek z materiałami do rozpylania) ani 
substancji wybuchowych. Stanowią one 
zagrożenie wybuchowe. 
13. Aby wyjąć koszyki z komory zamrażalnika, 
prośmy postępować wg instrukcji z Rys. 12. 
 

Komora schładzania 
Pojemność wnętrza chłodziarki można zwiększyć 
wyjmując z niej pojemnik na przekąski. Pociągnij 
pojemnik ku sobie, aż zatrzyma się na blokadzie. 
Podnieś przednią część na ok. 1 cm i znowu 
pociągnij pojemnik ku sobie aby całkiem go wyjąć. 
W komorach tych można umieszczać 
przeznaczoną do zamrożenia żywność, aby ją do 
tego przygotować.  
Z komór tych można 
również korzystać, do 
przechowywania żywność 
w temperaturze o kilka 
stopni niższej, niż w 
komorze zamrażania. 
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Regulacja i nastawianie temperatury 
 

Temperaturę roboczą reguluje się pokrętłem 
regulacyjnym (Rys. 5) umieszczonym na suficie 
komory chłodziarki. Temperaturę nastawia się od 
min, przez 1… 6 do max, czyli temperatury 
najniższej. 
Przy uruchamianiu chłodziarki po raz pierwszy 
pokrętło regulacji należy nastawić tak, aby po 24 
godz. średnia temperatura w chłodziarce nie 
przekraczała +5°C. Zalecamy nastawienie 
pokrętła regulacji w pozycji środkowej pomiędzy 
min a max i śledzenie temperatury w celu 
uzyskania jej pożądanej wartości, tzn. zmianę 
nastawienia w stronę max, jeśli temperatura jest 
zbyt wysoka i odwrotnie. Pewne miejsca w 
chłodziarce mogą być zimniejsze lub cieplejsze 
(jak np. pojemnik na świeże warzywa i górna 
część komory), co jest całkiem normalne. 
Normalna temperatura przechowywania w tej 
chłodziarce powinna wynosić -18°C. Niższe 
temperatury uzyskuje się przekręcając pokrętło 
regulacji w stronę pozycji max. 
Zalecamy sprawdzenie tej temperatury dokładnym 
termometrem, aby upewnić się, że temperatura w 
komorach przechowywania utrzymywana jest na 
wymaganym poziomie. 
Należy pamiętać, aby natychmiast odczytać 
wskazanie termometru, ponieważ temperatura 
bardzo szybko rośnie po wyjęciu go z 
zamrażalnika. 
Prosimy pamiętać, że za każdym otwarciem 
drzwiczek zimne powietrze ulatnia się i 
temperatura wewnątrz rośnie. Nie należy zatem 
pozostawiać drzwiczek otwartych i pamiętać o ich 
zamykaniu natychmiast po włożeniu lub wyjęciu 
żywności. 
 

Przed uruchomieniem 
 

Ostateczne sprawdzenie 
Przed uruchomieniem chłodziarki sprawdźcie, czy: 
1. Nóżki ustawiono tak, że chłodziarka stoi 
idealnie równo. 
2. Wnętrze jest suche, a powietrze może 
swobodnie krążyć z tyłu. 
3. Wnętrze jest czyste, jak zaleca się w rozdziale 
„Czyszczenie i konserwacja”. 
4. Wtyczkę wetknięto w gniazdko w ścianie i 
włączono jego zasilanie. Po otwarciu drzwiczek 
zapali się światło we wnętrzu. 
Oraz zwróćcie uwagę, że: 
5.  Po uruchomieniu sprężarki usłyszycie jej szum. 
Także płyn i gaz zamknięte w systemie chłodzenia 
mogą wydawać pewne odgłosy, niezależnie od 
tego, czy sprężarka pracuje, czy nie. Jest to 
całkiem normalne. 
 

6. Niewielka falistość górnej powierzchni komory 
jest całkiem normalna, wynika z zastosowanego 
procesu wytwórczego i nie jest defektem. 
7. Zalecamy nastawienie pokrętła w pozycji 
środkowej i monitorowanie temperatury, aby 
zapewnić utrzymywanie przez chłodziarkę 
pożądanej temperatury przechowywania (patrz 
rozdział „Regulacja i nastawianie temperatury”). 
8. Nie należy wkładać żywności do chłodziarki 
zaraz po jej włączeniu. Poczekajcie, aż osiągnięta 
zostanie właściwa temperatura przechowywania. 
Zalecamy sprawdzanie temperatury dokładnym 
termometrem (patrz rozdział „Regulacja i 
nastawianie temperatury”). 
 

Przechowywanie żywności mrożonej 
 

Zamrażarka służy do długoterminowego 
przechowywania mrożonek spożywczych 
kupionych w sklepie, a także można jej użyć do 
zamrażania i przechowywania żywności świeżej. 
W razie przerwy w zasilaniu elektrycznością nie 
należy otwierać drzwiczek. Przerwa w zasilaniu 
poniżej 19 godz. nie powinna zaszkodzić 
zamrożonej żywności. Jeśli awaria trwa dłużej, 
należy sprawdzić stan żywności i albo zjeść ją 
natychmiast, albo zagotować i ponownie 
zamrozić. 
 

Zamrażanie żywności świeżej 
 

Aby uzyskać najlepsze rezultaty prosimy 
przestrzegać następujących instrukcji. 
Nie należy zmrażać zbyt dużych ilości żywności 
na raz. Jakość żywności zachowuje się najlepiej 
zamrażając ją na wskroś najszybciej, jak to 
możliwe. 
Nie należy przekraczać 24-godzinnej zdolności 
zamrażania zamrażarki.  
Umieszczenie ciepłych potraw w komorze 
zamrażalnika powoduje ciągłą pracę urządzenia 
chłodniczego aż do ich zupełnego zamrożenia. 
Może to tymczasowo prowadzić do nadmiernego 
ochłodzenia komory chłodniczej. 
Aby osiągnąć najwyższą wydajność przy 
zamrażaniu żywności świeżej przed jej włożeniem 
nastaw pokrętło w maksymalnej pozycji 24h. Po 
zamrożeniu pokrętło to można ponownie ustawić 
w pozycji wyjściowej. 
Niewielkie ilości żywności do 0,5 kg można 
zamrażać bez nastawiania pokrętła regulacji 
temperatury. 
Należy specjalnie zadbać, aby nie mieszać 
żywności już zamrożonej ze świeżą. 
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Sporządzanie kostek lodu 
 

Tackę na kostki lodu należy w ¾ napełnić wodą i 
umieścić w zamrażarce. Przymarznięte tacki 
należy poluźniać trzonkiem łyżki lub podobnym 
narzędziem, nie wolno do tego używać 
przedmiotów o ostrych krawędziach, takich jak 
noże lub widelce. 
 

Odszranianie 
 

A) Komora chłodziarki 
Komora chłodziarki rozmraża się automatycznie. 
Rozmrażana woda spływa kanałem ściekowym do 
pojemnika zbiorczego z tyłu chłodziarki. 
Sprawdź, czy rura ta jest trwale umieszczona z 
końcem w tacy zbiorczej na sprężarce aby 
zapobiec rozlewaniu się wody na instalacje 
elektryczne i podłogę. (Rys 6). 
B) Komora zamrażalnika 
Rozmrażanie  typu NO FROST jest całkowicie 
automatyczne. Nie potrzebna jest żadna 
interwencja z Waszej strony. Woda zbiera się w 
misce sprężarki. Woda ta paruje pod wpływem 
ciepła sprężarki. 
Do usuwania szronu nie używaj ostro 
zakończonych przedmiotów takich jak noże 
lub widelce. 
Do rozmrażania nie należy używać suszarek do 
włosów, grzejników elektrycznych, ani żadnych 
innych urządzeń elektrycznych. 
Użyj gąbki do usunięcia rozmrożonej wody 
zbierającej sie na dnie komory zamrażalnika. Po 
rozmrażaniu starannie wytrzyj wnętrze komory do 
sucha. (Rys. 7 i 8). Włóż wtyczkę do gniazdka w 
ścianie i włącz jego zasilanie elektrycznością. 
Ostrzeżenie! 
Wentylator w komorach zamrażarki i żywności 
świeżej obraca zimne powietrze. Nie wolno 
wsadzać żadnych przedmiotów przez osłonę 
zabezpieczającą. Nie można pozwolić, aby 
wentylatorem w komorach zamrażarki i żywności 
świeżej bawiły się dzieci. 
Nie wolno przechowywać produktów 
zawierających łatwopalny gaz aerozolowy (np. 
dozowników, puszek z materiałami do rozpylania, 
itp.) ani substancji wybuchowych. 
Nie wolno przykrywac półek żadnym materiałem 
ochronnym, który może utrudniać obieg powietrza. 
Nie można pozwolić, aby chłodziarką bawiły się 
dzieci, ani manipulowały jej pokrętłami i 
przyciskami.  
Aby uzyskać najlepsze osiągi chłodziarki, nie 
należy zasłaniać osłon zabezpieczających 

wentylator. (Rys. 9 i Rys.10) 
 

Uwaga! 
Chłodziarka ta wyposażona jest w wentylator 
obiegu powietrza, który ma zasadnicze znaczenie 
dla wydajności jej pracy. Prosimy pamiętać, aby 
nie blokować (zatrzymywać) ani nie hamować 
wentylatorów żywnością, czy opakowaniami. 
Blokowanie (zatrzymanie) lub hamowanie 
wentylatora powoduje wzrost temperatury 
wewnątrz zamrażalnika (rozmrażanie). 
 

Wymiana żarówki oświetlenia 
wewnętrznego 
(Rys. 11) 
 

W razie przepalenia się żarówki można ją łatwo 
wymienić. Najpierw upewnij się, że chłodziarka 
jest odłączona od zasilania poprzez wyjęcie 
wtyczki z gniazdka. Weź płaski śrubokręt i 
delikatnie, bez użycia siły wsadź go w szczelinę 
pomiędzy kloszem lampki, a wewnętrzną ściana 
obudowy. Następnie delikatnie przyciskaj uchwyt 
śrubokręta w lewo, aż zauważysz, że poluźnił się 
lewy wypust klosza lampy. Powtórz to samo w 
prawej szczelinie, tym razem naciskając 
śrubokrętem w prawo. Po poluźnieniu z obu stron 
można łatwo zdjąć klosz. 
Sprawdź, czy żarówka jest bezpiecznie wkręcona 
w oprawkę. Wetknij wtyczkę urządzenia do 
gniazdka zasilającego. Jeśli światło nadal nie 
działa, w najbliższym sklepie ze sprzętem 
elektrycznym zaopatrz się w nową żarówkę 15 W 
(maks.) z końcówką z gwintem E14, a następnie 
zastąp nią starą żarówkę. Należy natychmiast 
ostrożnie pozbyć się przepalonej żarówki. 
Po wymianie żarówki załóż klosz w jego 
poprzednie miejsce. Zwróć uwagę, aby wypustki 
klosza poprawnie zatrzasnąć w obudowie. 
 

Czyszczenie i konserwacja 
 

 1. Zalecamy, aby przed czyszczeniem odłączyć 
zasilanie gniazdka elektrycznego i wyjąć z niego 
wtyczkę przewodu zasilającego. 
 2. Do czyszczenia nie wolno stosować żadnych 
ostrych narzędzi ani szorstkich substancji, mydła, 
domowych środków czystości, detergentów, ani 
wosku do polerowania. 
 3. Szafkę chłodziarki należy czyścić letnią wodą, 
a następnie wytrzeć do sucha. 
 4. Wnętrze należy czyścić ściereczką zamoczoną 
i wyżętą w roztworze jednej łyżeczki do herbaty 
sody oczyszczonej w 0,5 litra wody, a następnie 
wytrzeć do sucha. 
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 5. Należy uważać, aby do skrzynki regulacji 
temperatury ni dostała się woda. 
 6. Jeśli chłodziarka ma być nieużywana przez 
dłuższy okres czasu, należy ją wyłączyć i 
całkowicie opróżnić z żywności, oczyścić i 
pozostawić z uchylonymi drzwiczkami. 
 7. Zalecamy, aby dla zabezpieczenia wysokiej 
jakości lakieru polerować metalowe części 
zamrażarki (tzn. zewnętrzną powierzchnię 
drzwiczek, boczne ściany szafki) woskiem 
silikonowym (do polerowania samochodów). 
 8. Raz do roku należy odkurzaczem usunąć kurz, 
który zbiera się na sprężarce umieszczonej z tyłu 
chłodziarki. 
 9. Regularnie sprawdzajcie stan uszczelek w 
drzwiczkach aby upewnić się, że nie są 
zabrudzone okruchami żywności. 
10. Nie wolno: 
• czyścić chłodziarki nieodpowiednimi środkami, 
np. wyrobami na bazie ropy naftowej, 
• w jakikolwiek sposób poddawać ją działaniu 
wysokich temperatur, 
• szorować, skrobać itp. szorstkimi materiałami. 
11. Wyjmowanie pokrywy pojemnika na nabiał i 
tacki w drzwiczkach : 
• Aby wyjąc pokrywę pojemnika na nabiał najpierw 
pociągnijcie ją w górę o ok. 2,5 cm, a potem 
wyciągnijcie w stronę, w którą pokrywa sie 
otwiera. 
• Aby wyjąć tackę z drzwiczek opróżnijcie ją z 
zawartosci, a potem po prostu naciśnijcie od 
podstawy ku górze. 
12. Dbajcie o to, aby plastykowy pojemnik z tyłu 
chłodziarki, w którym zbiera się rozmrożona woda, 
był zawsze czysty. Jeśli chcecie wyjąc to korytko 
aby je umyć, postępujcie według poniższej 
instrukcji: 
• Wyłączcie zasilanie w gniazdku elektrycznym i 
wyjmijcie z niego wtyczkę przewodu zasilającego. 
• Przy pomocy szczypiec delikatnie poluzujcie 
śrubę na sprężarce, tak aby można było wyjąć 
korytko. 
• Podnieście je. 
• Umyjcie i wytrzyjcie do sucha. 
• Zamontujcie je z powrotem wykonując powyższe 
czynności w odwrotnej kolejności. 
13. Aby wyjąć szufladę należy wysunąć ją jak 
najdalej, unieść jej przód w górę, a potem całkiem 
wyciągnąć. 
 

Przenoszenie drzwiczek 
 

Prosimy postępować w kolejności liczb 
(Rys. 13). 
 

 

Co trzeba, a czego nie należy robić 
 

Należy: Regularnie czyść to urządzenie. 
Należy: Przechowywać surowe mięso i drób pod 

potrawami gotowanymi i nabiałem. 
Należy: Oczyścić warzywa z niepotrzebnych liści i 

z ziemi. 
Należy: Pozostawiać sałatę, kapustę, pietruszkę i 

kalafior na ich łodygach. 
Należy: Opakować ser najpierw w 

tłuszczoodporny papier, a potem w 
woreczek polietylenowy pozbywając się z 
jego wnętrza powietrza. Najlepsze 
rezultaty osiągniecie wyjmując żywnośc z 
komory chłodniczej na godzinę przed 
jedzeniem. 

Należy: Luźno pakowac surowe mięso o drób w 
folie polietylenową lub aluminiową. 
Zapobiega to wysychaniu. 

Należy: Pakować ryby i podroby w woreczki 
polietylenowe. 

Należy: Pakować żywnośc o silnej woni, lub taką, 
która może wyschnąć, w woreczki 
politetylenowe lub folię aluminiową, albo 
wkładać ją do hermetycznych 
pojemników. 

Należy: Dobrze opakowac pieczywo, aby 
zachowało świeżość. 

Należy: Chlodzić białe wino, piwo, lager i wode 
mineralnma przed podaniem. 

Należy: Co jakiś czas sprawdzać zawartość 
chłodziarki. 

Należy: Przechowywać żywność tak krótko, jak to 
możliwe, i zawsze przestrzegać dat 
przydatności do spożycia podwanych na 
opakowaniach. 

Należy: Gotowe mrożonki przechowywać zgodnie 
z instrukcją podaną na opakowaniu. 

Należy: Zawsze wybierać świeża zywnośc 
wysokiej jakości i dokladnie ją czyścić 
przed zamrażaniem. 

Należy: Przygotowywać świeżą żywnośc do 
zamrażania w małych porcjach, aby 
zapewnić szybkie zamrożenie. 

Należy: Owijać żywność folią aluminiową lub 
woreczkami polietylenowymi 
przeznaczonymi do stosowania w 
zamrażalniku i upewniać się, że nie 
pozostało w nich powietrze. 

Należy: Owijać mrożoną zywnośc natychmiast po 
zakupie i wkładać do zamrażalnika 
możliwie najprędzej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

PL                                                             Instrukcja obsługi 
 

Nie wolno: Przechowywać bananów w komorze 
chłodniczej. 

Nie wolno: Przechowywać melonów w 
chlodziarce. Można je krótko 
schładzać, o ile są opakowane, aby 
zapobieć przenoszenia ich smaku na 
inną żywność. 

Nie wolno: Przykrywac półek żadnym materiałem 
ochronnym, który może utrudniać 
obieg powietrza. 

Nie wolno: Przechowywac w chlodziarce żadnych 
substancji trujacych lub inaczej 
niebezpiecznych. Zaprojektowana ją 
wyłącznie do przechowywania 
jadalnych produktów żywnościowych. 

Nie wolno: Spozywać żywności zbyt dlugo 
przechowywanej w chłodziarce. 

Nie wolno: Przechowywać żywności gotowanej i 
świeżej w tych samych pojemnikach. 
Należy ją opakować i przechowywac 
oddzielnie. 

Nie wolno: Dopuszczać, aby rozmrażana 
zywność lub soki z żywności kapały 
na inną żywność. 

Nie wolno: Pozostawiać drzwiczki otwarte przez 
dłuższy czas, ponieważ podnosi to 
koszty eksploatacji chłodziarki i 
powoduje nadmierne osadzanie się 
lodu. 

Nie wolno: Do usuwania szronu używać ostro 
zakończonych przedmiotów, takich jak 
noże lub widelce. 

Nie wolno: Wkładać do chłodziarki gorących 
potraw. Niech najpierw ostygną. 

Nie wolno: Wkładać do zamrażalnika butelek lub 
zamknietych puszek z napojami 
gazowanymi, ponieważ mogą 
wybuchnąć. 

Nie wolno: Przy zamrażaniu świeżej zywności 
przekraczać dopuszczalnego 
obciążenia zamrażalnika. 

Nie wolno: Podawać dzieciom lodów ani 
sorbetów prosto z zamrażalnika. 
Niska temperatura może spowodować 
odmrożenie warg. 

Nie wolno: Zamrażać napojów gazowanych. 
Nie wolno: Nadal trzymać w zamrażalniku 

zywność, która uległa rozmrożeniu; 
należy ją zjeść w ciągu 24 godzin lub 
ugotować i ponowanie zamrozić. 

Nie wolno: Wyjmować zawartości zamrażalnika 
wilgotnymi dłońmi. 

 

Informacja dotycząca odgłosów i 
drgań, które mogą wystąpić przy pracy 
chłodziarki 
 

1. Odgłos ten może się nasilić w trakcie pracy. 

- Aby utrzymać nastawioną temperaturę, co jakiś 

czas uruchamia się sprężarka chłodziarki.  Odgłos 

sprężarki nasila się, gdy się uruchamia, zaś kiedy 

się wyłącza może być słychać kliknięcie.  

- Wydajność i własności użytkowe chłodziarki 

mogą się zmieniać wraz ze zmianami temperatury 

otoczenia.  Jest to zupełnie normalne. 

2. Odgłosy przepływu lub rozpylania płynu. 

- Odgłosy te powoduje przepływ chłodziwa w 

obwodzie chłodziarki i są zgodne z zasadą jej 

działania. 

3. Odgłosy podobne do wiatru. 

- Wytwarza je wentylator (lub wentylatory), w 

które wyposażona jest chłodziarka. Wentylatory te 

wspomagają efekt chłodzenia chłodziarki. Jest to 

odgłos normalnej pracy, nie zaś awarii. 

4. Inne drgania i odgłosy 

- Pewne odgłosy i drgania może powodować 

rodzaj i powierzchnia podłogi, na której stoi 

chłodziarka. Upewnij się, że podłoga jest równa i 

płaska oraz że nie ugina się pod ciężarem 

chłodziarki (jest sztywna). 

- Kolejnym źródłem odgłosów i drgań mogą być 

przedmioty ustawione na chłodziarce. Należy je z 

niej zdjąć. 

- Butelki i naczynia ustawione w chłodziarce 

stykają się ze sobą. W takich przypadkach 

przesuń butelki i naczynia tak, aby zachować 

między nimi niewielki odstęp.  
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Usuwanie problemów 
 

Jeśli chłodziarka po włączeniu nie działa, 
sprawdźcie: 
• Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do 

gniazdka i czy gniazdko jest zasilane prądem. 
(Aby sprawdzić zasilanie gniazdka, włączcie do 
niego inne urządzenie). 

• Czy nie zadziałał bezpiecznik/ nie odłączono 
zasilania gniazdka/ nie odłączono zasilania 
całego pionu. 

• Czy prawidłowo nastawiono regulator 
temperatury. 

• Czy, jeśli wymieniono dostarczoną fabrycznie 
wtyczkę na przewodzie zasilającym, nowa 
wtyczka została prawidłowo przyłączona. 

Jeśli mimo tego sprawdzenia chłodziarka nadal 
nie działa, skontaktujcie się ze sprzedawcą, od 
którego ją kupiliście. 
Prosimy nie zaniedbać żadnego z tych 
sprawdzeń, ponieważ jeśli serwis nie wykryje 
awarii, zostanie pobrana opłata. 

 

Zużycie energii 

Maksymalną ilość przechowywanych mrożonek 
można osiągnąć nie używając środkowej i górnej 
szuflady umieszczonych w komorze zamrażania. 
Zużycie energii przez chłodziarkę określono przy 
całkowicie wypełnionej komorze zamrażania i nie 
używając środkowej i górnej szuflady. 
 

Rady praktyczne jak zmniejszyć zużycie 
energii elektrycznej 
1. Upewnij się, że chłodziarka stoi w dobrze 
wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła 
(kuchenka, kaloryfer, itp.). Jednocześnie 
chłodziarka powinna stać tam, gdzie nie będzie 
narażona na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.  
2. Dbaj o to, aby żywność kupowana w stanie 
schłodzonym/ zamrożonym wkładać do chłodziarki 
możliwie najprędzej, zwłaszcza latem. Zaleca się 
używanie izolowanych termicznie toreb do 
przenoszenia żywności do domu. 
3. Zalecamy rozmrażanie w komorze chłodzenia 
paczek wyjętych z komory zamrażalnika. W tym 
celu paczkę, która ma zostać rozmrożona, 
umieszcza się w naczyniu, aby powstała przy tym 
woda nie wyciekła do komory chłodzenia. 
Zalecamy rozpoczynać rozmrażanie zamrożonej 
żywności na co najmniej 24 godziny przez jej 
użyciem. 
4. Zalecamy otwierać drzwiczki najrzadziej, jak to 
możliwe.  
5. Nie należy trzymać drzwiczek otwartych dłużej 
niż to konieczne i dbać o to, aby po każdym 
otwarciu starannie je zamykać. 
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Charakterystyka techniczna 
 

Nazwa producenta lub znak firmowy 
 
 

Typ urządzenia 
NO FROST CHŁODZIARKO-

ZAMRAŻARKA typu I  

Oznaczenie modelu CN232120X 

Pojemność brutto/użytkowa całkowita  (l) 320/287 

Pojemność użytkowa zamrażalki (l) 90 

Pojemność użytkowa chłodziarki (l) 197 

Zdolność zamrażania w (kg/24h)  4 

Klasa efektywności energetycznej (1) A+ 

Roczne zużycie energii (kWh/rok) (2) 333 

Czas przechowywania „Z” godzin bez 
zasilania 

19 

Poziom hałasu w [dB(A) re 1pW] (3) 43 

Czynnik chłodniczy R600a 

Wysokość/ Szerokość/ Głębokość [cm] 185.3x59.5x60 

Waga (kg) 64 

(1)  Klasa energetyczna A+++...D (A+++ = bardziej ekonomiczny, D = nieekonomiczna) 
(2)  Rzeczywiste zużycie zależy od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego użytkowania 
(3)  Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych 

 

Tabliczki znamionowe 
 

 
 

NUMER PRODUKTU 7513820038 

MODEL  CN232120X 

NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I  Klasa SN-T 

POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO 320/287 l. 

OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI 197 l 

OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI 90 l 

ZDOLNOŚĆ MROŻENIA 4 kg/24 godz. 

CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3 0,052 kg 

CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10  

KOMPRESOR 230 V ~ ; 50 HZ 120 W/0,60 A 

WYPRODUKOWANO W RUMUNII  
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Symbol  na wyrobie lub opakowaniu oznacza, że wyrób ten nie może być traktowany jako 
odpadki domowe. Zamiast tego należy je dostarczyć do właściwego punktu zbierania surowców 
wtórnych z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając odpowiednie złomowanie tego 
wyrobu przyczyniamy się do zapobiegania potencjalnie szkodliwym konsekwencjom dla 
środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane 
jego nieodpowiednim złomowaniem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o 
odzyskiwaniu surowców wtórnych z tego wyrobu, prosimy skontaktować się ze swym organem 
administracji lokalnej, służbą oczyszczania miasta lub ze sklepem, gdzie wyrób ten został 
zakupiony. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Blahoželáme k Vášmu výberu  kvalitného 
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.  
 
 
 
 

Bezpečnosť nadovšetko! 
 
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú 
odstránené baliace a ochranné prostriedky. 
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 12 hodiny pred 
tým, ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, 
ak bol prepravovaný horizontálne. 
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo 
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú 
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli 
tomu, že sa dnu zamknú deti. 
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre 
navrhnutý účel. 
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje 
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé. 
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre 
informácie na disponovanie a využitie zariadenia. 
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v 
nevykurovanej, studenej miestnosti.  (napr.: garáž, 
sklad, prístavba, prístrešok, na vonku, atď...) 
Aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémový 
chod spotrebiča, je veľmi dôležité podrobne si prečítať 
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zrušiť 
vaše právo na bezplatný servis počas záručnej doby.  
Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre 
ľahšie použitie. 
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   Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo 
mentálnou spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby 
môžu spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak 
ich zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.  
    Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.  
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Elektrické požiadavky 
 

Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene sa 
uistite, že napätie a frekvencia uvedené na 
výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu 
elektrickou energiou. 
Odporúčame aby toto zariadenie bolo zapojené do 
elektrickej sústavy cez vhodnú zásuvku so 
spínačom v ľahko dostupnej pozícií. 
Varovanie! Tento spotrebič musí byť 
uzemnený. 
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať 
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy vykonané 
nekvalifikovanou osobou prinášajú riziko 
nepriaznivých následkov pre užívateľa zariadenia. 
POZOR! 
Tento spotrebič pracuje s plynom R600a, ktorý je 
ekologicky nezávadný, ale horľavý. Počas 
prepravy a zostavovania produktu dbajte na to, 
aby ste nepoškodili chladiaci systém. Ak je 
poškodený chladiaci systém a unikol zo systému 
plyn, držte zariadenie mimo otvoreného ohňa a na 
chvíľu vyvetrajte miestnosť. 
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické prístroje 
alebo iné prostriedky na urýchľovanie 
rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúča 
výrobca. 
VAROVANIE – Nepoškoďte chladiaci okruh. 
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické zariadenia 
vo vnútri priestoru na potraviny, iba ak ide o typy 
odporúčané výrobcom. 
VAROVANIE – Ak je sieťový kábel poškodený, je 
potrebné, aby ho vymenil výrobca, servisný agent 
alebo podobne kvalifikovaná osoba, vyhnete sa 
tak možnému nebezpečenstvu. 
 

Prepravné pokyny 
 

1. Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne vo 
vertikálnej polohe. Obal musí počas prepravy 
ostať neporušený. 
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v horizontálnej 
polohe, nesmiete ho uvádzať do prevádzky 
najbližšie 12 hodiny, aby sa systém ustálil. 
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by 
mohlo mať za následok poškodenie spotrebiča, za 
ktoré výrobca nebude niesť zodpovednosť. 
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu, 
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom. 

 

Dôležité! 
• Klaďte dôraz na opatrnosť počas čistenia/údržby 
spotrebiča, nedotýkajte sa spodku chladiacich 
kovových vedení na zadnej strane spotrebiča, 
mohlo by vám to spôsobiť úraz prstov a rúk. 
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch 
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre takéto 
použitie. Mohli by ste sa poraniť alebo poškodiť 
zariadenie. 
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je pricviknutý 
pod zariadením počas presúvania a po presunutí, 
mohlo by to poškodiť kábel. 
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením alebo s 
ovládačmi. 
 

Inštalačné pokyny 
 

1. Spotrebič nenechávajte v miestnosti, kde 
teplota v noci klesne pod -15 °C (5 stupňov F), a 
to hlavne v zime. 
2. Neumiestnite spotrebič blízko pri sporákoch 
alebo radiátoroch alebo pri priamom slnečnom 
svetle, pretože to spôsobí mimoriadne poškodenie 
funkcií spotrebiča. Ak je nainštalovaný pri zdroji 
tepla alebo mrazničke, zachovajte nasledujúce 
minimálne bočné vôle: 
Od sporákov 30 mm 
Od radiátorov 300 mm 
Od mrazničiek 25 mm 
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je dostatočný 
priestor na zabezpečenie voľnej cirkulácie 
vzduchu (Položka 2). 
• K zadnej časti chladničky položte zadný vetrací 
kryt na nastavenie vzdialenosti medzi chladničkou 
a stenou (Položka 3). 
4. Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký povrch. 
Dve predné nohy sa dajú nastaviť podľa 
požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že váš spotrebič 
stojí rovno, nastavte dve predné nohy otočením 
v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, 
kým sa nezabezpečí pevný kontakt s podlahou. 
Správne nastavenie nôh bráni nadmernej vibrácii 
a hluku (Položka 4). 
5. Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“, kde 
nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na 
používanie. 
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Spoznajte spotrebič 
(Položka 1) 

 
  1 - Nastavenie gombíka a interiérového svetla  
  2 - Ventilátor priečinka čerstvých potravín 
  3 - Držiak vínových fliaš 
  4 - Nastaviteľné poličky  
  5 - Kryt priehradky na ovocie 
  6 - Priehradky na ovocie 
  7 - Priečinok čerstvej zóny 
  8 - Držiak tácky na ľad a tácka na ľad 
  9 - Priestor pre rýchle zmrazovanie 
10 - Priestory pre uchovávanie mrazených 

potravín 
11 - Nastaviteľná nožička 
12 - Priehradka pre mliečne výrobky 
13 - Polička na nádoby 
14 - Polička na fľaše 
15 - Ventilátor mrazničky 
  
Účelom ventilátorov je poskytnutie cirkulácie 
vzduchu v priečinku. Je zapojený paralelne 
s motorom-kompresorom. Keď je kompresor 
motora vypnutý, budú vypnuté aj ventilátory.  
 

Navrhnuté rozmiestnenie potravín v 
spotrebiči 
 

Pokyny na dosiahnutie optimálneho skladovania a 
hygieny: 
1. Priestor chladničky je určený pre krátkodobé 
skladovanie čerstvých potravín a nápojov. 

2. Priestor mrazničky je označený  
a vhodný na mrazenie a skladovanie 
predmrazených potravín.  

Odporúčanie pre  skladovanie uvedené na 
obale potravín, by sa malo vždy dodržať. 
3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať 
v špeciálnej priehradke vo vložke dvier. 
4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo 
vzduchotesných nádobách. 
5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu uchovávať 
na poličke. Čerstvé ovocie a zelenina by sa mali 
umyť a uskladniť v špeciálnych priehradkách. 
6. Fľaše môžu byť uložené v dverovej časti. 
7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových 
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku. 
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami, aby ste 
sa vyhli kontaminácii. Z bezpečnostných dôvodov 
skladujte surové mäso len dva až tri dni. 
8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné poličky 
nemali byť pokryté papierom, či iným materiálom, 
aby sa umožnila voľná cirkulácia chladného 
vzduchu. 

 

9. Na dverových poličkách neskladujte rastlinný 
olej. Potraviny skladujte zabalené alebo zakryté. 
Horúce potraviny a nápoje pred vložením do 
chladničky nechajte vychladnúť. Otvorené 
konzervované potraviny by sa nemali skladovať 
v konzerve. 
10. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať 
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by sa 
nemali konzumovať príliš studené. 
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa poškodia, 
ak sa uchovávajú pri teplotách blížiacich sa 0 °C. 
Preto baľte ananásy, melóny, uhorky, paradajky a 
podobné produkty do polyetylénových sáčkov. 
12. Vysokostupňový alkohol sa musí uskladňovať 
vo vertikálnej polohe v tesno uzavretých 
nádobách. Nikdy neskladujte produkty, ktoré 
obsahujú horľavý stlačený plyn (napr. dávkovače 
šľahačky, postrekovacie konzervy, atď.) alebo 
výbušné látky. Predstavujú nebezpečenstvo 
výbuchu. 
13. Aby ste vybrali košíky z priečinka mrazničky, 
postupujte spôsobom, ako pri položke 12. 
 

Riadenie a nastavenie teploty 
 

Prevádzkové teploty sa ovládajú gombíkom 
nastavenia (položka 5), ktorý sa nachádza na 
strope priestoru chladničky. Nastavenia môžete 
vykonať od min. 1 ... po max. 6, pričom max. je 
najchladnejšia poloha. 
Pri prvom zapnutí spotrebiča je vhodné nastaviť 
nastavovací gombík tak, aby sa po 24 hodinách 
priemerná teplota chladničky pohybovala pod 
hodnotou +5°C (+41°F ). Odporúčame nastaviť 
gombík na stredovú hodnotu, medzi nastavenie 
min. a max. a sledovať zariadenie, aby ste 
dosiahli požadovanú teplotu, napr. smerom k max. 
získate nižšie teploty v chladničke a naopak. 
Niektoré časti chladničky môžu byť chladnejšie 
alebo teplejšie (ako napríklad priehradka na šalát 
a vrchná časť vitríny), čo je celkom normálne. 
Normálna teplota mrazničky by mala byť -18 °C (0 
°F). Nižšie teploty môžete dosiahnuť nastavením 
nastavovacieho gombíka smerom k polohe max. 
Odporúčame, aby ste teplotu skontrolovali 
pomocou presného teplomera, aby ste zaistili, že 
sa priečinky pre uskladnenie udržujú pri 
požadovanej teplote. 
Nezabudnite, že meranie musíte vykonať veľmi 
rýchlo, pretože teplota teplomera bude po jeho 
vybratí z mrazničky veľmi rýchlo stúpať. 
Nezabudnite tiež, že zakaždým, čo sa otvoria 
dvere, začne unikať studený vzduch a začne 
stúpať vnútorná teplota. Preto nikdy nenechávajte 
otvorené dvere a zaistite, že sa po vložení alebo 
vybratí potravín okamžite zatvorili. 
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Pred použitím 
 

Záverečná kontrola 
Skôr, ako začnete používať spotrebič, 
skontrolujte, či: 
1. Sú nožičky nastavené do úplnej roviny. 
2. Je vnútro suché a vzduch môže vzadu voľne 
cirkulovať. 
3. Je vnútro čisté podľa odporúčania v časti 
„Čistenie a údržba“. 
4. Je zástrčka zasunutá do zásuvky v stene 
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere, 
zapne sa vnútorné svetlo. 
 

Všimnite si, že: 
5. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora. 
Kvapalina a plyny utesnené v chladiacom systéme 
môžu vydávať nejaký zvuk, bez ohľadu na to, či 
kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je úplne 
normálne. 
6. Mierne zvlnenie na vrchu skrinky je dosť 
normálne a spôsobené použitým výrobným 
procesom, nie je to chyba. 
7. Odporúčame nastaviť nastavovací gombík do 
stredu a sledovať teplotu, aby sa zabezpečilo, že 
spotrebič udržiava požadovanú teplotu 
skladovania (Pozri časť Regulácia a nastavenie 
teploty). 
8. Nenapĺňajte spotrebič hneď po zapnutí. 
Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota 
skladovania. Odporúčame skontrolovať teplotu 
presným teplomerom (Pozri časť Regulácia 
a nastavenie teploty). 
 

Skladovanie mrazených potravín 
 

Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé 
skladovanie komerčne zmrazených potravín a 
môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie 
čerstvých potravín. 
Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere. 
Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak 
výpadok trvá menej ako 19 hodín. Ak je výpadok 
dlhší, potraviny by sa mali skontrolovať a buď 
okamžite zjesť alebo uvariť, a potom znova 
zmraziť. 
 

Tvorba kociek ľadu 
 

Naplňte podnos na kocky ľadu vodou do ¾ a 
položte ho do mrazničky. Zamrznuté podnosy 
uvoľnite rúčkou lyžice alebo podobným nástrojom; 
nikdy nepoužívajte predmety s ostrými hranami 
ako nože alebo vidličky. 

 

Mrazenie čerstvých potravín 
 

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste dosiahli 
najlepšie výsledky. 
Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita 
potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia 
správne až do vnútra, čo možno najrýchlejšie. 
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho spotrebiča 
v 24 h.  
Vloženie teplých potravín do priestoru mrazničky 
spôsobuje, že chladiaci stroj funguje neustále, až 
kým potraviny nie sú pevne zmrazené. To môže 
dočasne viesť k nadmernému chladeniu priestoru 
chladničky. 
Ak zmazujete čestvé jedlo, pre dosihnutie, čo 
najlepšieho zmracovacieho výkonu, pred 
umiestnaním jedla nastavte nastavovací gombík 
na maximum na 24 hodín. Po ukončení mrazenia 
môže byť gombík nastavený do pôvodnej polohy. 
Malé množstvá potravín do ½ kg sa môžu mraziť 
bez nastavenia gombíka riadenia teploty. 
Buďte obzvlášť opatrní, aby ste nezmiešali 
mrazené a čerstvé potraviny. 
 

Spotreba energie 
 

Maximálny úložný objem mrazených potravín 
dosiahnete ak vyberiete strednú a hornú zásuvku 
nachádzajúcu sa v priečinku mrazničky. Spotreba 
energie vášho spotrebiča sa deklaruje pri úplnom 
naplnení priečinka mrazničky bez použitia strednej  
a hornej zásuvky. 
Praktické rady týkajúce sa zníženia spotreby 
elektrickej energie 
1. Ubezpečte sa, že sa spotrebič nachádza v 
dobre vetranej oblasti, ďaleko od akýchkoľvek 
zdrojov tepla (sporák, radiátor a pod.) Poloha 
spotrebiča musí zároveň zabraňovať priamemu 
kontaktu so slnečným žiarením.  
2. Ubezpečte sa, že potraviny zakúpené v 
chladenom/zamrazenom stave do spotrebiča 
umiestnite čo možno najskôr, najmä v lete. Na 
prenos potravín domov odporúčame použitie 
tepelne izolovaných tašiek. 
3. Rozmrazovanie balíkov vybratých z priečinka 
mrazničky vám odporúčame vykonávať v 
priečinku chladničky. Pre tento účel umiestnite 
balíček určený na rozmrazenie do nádoby, z ktorej 
voda vzniknutá následkom rozmrazovania 
nevytečie do priečinka chladničky. Rozmrazovanie 
vám odporúčame začať najmenej 24 hodín pred 
použitím zmrazenej potraviny. 
4. Počet otvorení dverí vám odporúčame znížiť na 
minimum.  
5. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené dlhšie, 
ako je potrebné a po otvorení dverí sa ubezpečte, 
že sú dobre zatvorené. 
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Rozmrazovanie 
 

A) Priestor chladničky 
Priestor chladničky rozmrazuje automaticky. 
Rozmrazená voda steká do výtokového potrubia 
cez zbernú nádrž na zadnej strane spotrebiča. 
Skontrolujte, či je potrubie nepretržite umiestnené 
koncom v zbernom podnose na kompresore, aby 
sa zabránilo rozliatiu vody na elektroinštaláciu 
alebo na podlahu (Položka 6). 
 

B) Priestor mrazničky 
Rozmrazovanie typu NO FROST je úplne 
automatické. Nevyžaduje sa žiadny zásah z vašej 
strany. Voda sa zbiera na zásobníku kompresora. 
Z dôvodu teploty kompresora sa voda odparuje 
Na odstránenie námrazy nepoužívajte špicaté 
predmety ani predmety s ostrou hranou, ako 
nože alebo vidličky. 
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče 
vlasov, elektrické ohrievače alebo iné elektrické 
spotrebiče. 
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na dne 
priestoru mrazničky. Po rozmrazení starostlivo 
osušte interiér (Položka 7 a 8). Vložte zástrčku do 
zásuvky v stene a zapnite dodávku elektriny. 
 
Upozornenia! 
Ventilátory v priestore mrazničky a čerstvých 
potravín rozháňajú chladný vzduch. Cez ochranný 
prvok nikdy nezasúvajte žiadny objekt. Nedovoľte 
deťom, aby sa hrali s ventilátorom priestoru 
čerstvých potravín a mrazničky. 
Nikdy neskladujte produkty, ktoré obsahujú 
horľavý stlačený plyn (napr. dávkovače, 
postrekovacie konzervy atď.) alebo výbušné látky. 
Neprikrývanie poličky akýmikoľvek ochrannými 
materiálmi, ktoré môžu zabrániť cirkulácii 
vzduchu. 
Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením alebo 
s ovládačmi. 
Neblokujte ochranné prvky ventilátora, aby sa 
zaistilo, že zariadenie zaistí najlepší možný výkon. 
(Položka 9 a položka 10). 
 

Výstraha! 
Vaše zariadenie je vybavené cirkulačným 
ventilátorom, ktorý je potrebný pre výkon 
chladničky. Zaistite, aby neboli ventilátory 
blokované (zastavené), prípadne aby neboli 
narušené jedlom alebo balením. Blokovanie 
(zastavenie) alebo narušenie ventilátora môže 
spôsobiť nárast vnútornej teploty mrazničky 
(roztápanie). 

 

Výmena žiarovky vnútorného 
osvetlenia 
(Položka 11) 
 

V prípade, že nefunguje žiarovka, ľahko sa dá 
vymeniť. Najskôr sa uistite, že 
chladnička/mraznička je odpojená od sieťového 
napájania tak, že vytiahnete zásuvku. Zoberte 
plochý skrutkovač a opatrne a bez použitia sily ho 
zasuňte do ľavej medzery medzi krytom žiarovky 
a vnútorným krytom. Potom opatrne zatlačte 
rukoväť na skrutkovači doľava, kým 
nezaznamenáte, že sa odpojil ľavý kolík krytu. 
Tento postup zopakujte pri pravej medzere, avšak 
teraz opatrne zatlačte rukoväť skrutkovača do 
pravej strany.  Po uvoľnení obidvoch strán môžete 
jednoducho odpojiť kryt. 
Uistite, či je žiarovka pevne zatiahnutá v objímke 
žiarovky. Zariadenie pripojte k sieťovému 
napájaniu. Ak svetlo stále nesvieti, vymeňte 
žiarovku so závitom E14, typ 15 Watt (Max) 
a potom ju namontujte. Vypálenú žiarovku 
okamžite opatrne zlikvidujte. 
Ak ste vymenili žiarovku, opätovne upevnite kryt 
do pôvodnej polohy. Uistite sa, že kryt správne 
zapadol. 
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Čistenie a údržba 
 

  1. Pred čistením odporúčame vypnúť spotrebič 
zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú šnúru. 
  2. Nikdy na čistenie nepoužívajte žiadne ostré 
predmety alebo brúsne látky, mydlo, domáce 
čistidlá, detergenty alebo voskové politúry. 
  3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča a 
vytrite ho do sucha. 
  4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok 
jednej čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol litra 
vody. Umyte interiér a vytrite do sucha. 
  5. Uistite sa, či sa do krytu termostatu nedostala 
voda. 
  6. Ak sa spotrebič nechystáte používať dlhšie 
obdobie, vypnite ho, odstráňte všetky potraviny, 
vyčistite ho a nechajte dvere pootvorené. 
  7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru 
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým voskom 
(leštidlo na karosériu) na ochranu farbených častí. 
  8. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na chladiči, 
ktorý je umiestnený na zadnej strane spotrebiča, 
by sa mal odstrániť vysávačom raz ročne. 
  9. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a 
zbavené čiastočiek potravín. 
10. Nikdy : 
• Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi; ako 
sú ropné produkty. 
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám, 
• Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi materiálmi. 
11. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka 
dvier: 
• Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv zdvihnite 
kryt do výšky asi jedného palca a stiahnite ho zo 
strany, kde je otvor na kryte. 
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte celý 
obsah, a potom jednoducho posuňte zásobník 
dvier hore z podkladu. 
12. Uistite sa, či je špeciálna plastická nádoba na 
zadnej strane spotrebiča, ktorá zbiera vodu po 
rozmrazovaní, stále čistá Ak chcete vybrať 
nádobu a vyčistiť ju, postupujte podľa 
nasledujúcich pokynov: 
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a odtiahnite 
elektrický kábel. 
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na 
kompresore, použitím klieští tak, že sa nádoba 
bude dať vybrať 
• Zdvihnite ju hore. 
• Vyčistite a utrite do sucha 
• Podobne postupujte pri spätnej operácií 
13. Ak chcete odstrániť zásuvku, vytiahnite ju tak 
ďaleko, ako je to možné, nakloňte ju nahor, a 
potom úplne vytiahnite. 

 

Premiestnenie dvier 
 

Vysvetlené v poradí (Položka 12). 

 

Čo sa má a čo sa nesmie robiť  
 

Urobte- Pravidelne čistite svoj spotrebič. 
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu pod 

varenými potravinami a mliekarenskými 
výrobkami. 

Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na zelenine 
a odstráňte zem. 

Urobte- Nechajte šalát, kapustu, petržlen a karfiol 
na stonke. 

Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera odolného voči 
tukom, a potom do polyetylénového sáčku, pričom 
odstráňte čo možno najviac vzduchu. Pre najlepšie 
výsledky vyberte z priestoru chladničky hodinu pred 
jedením. 

Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne do 
polyetylénovej alebo hliníkovej fólie. Zabraňuje 
to vysušeniu. 

Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do 
polyetylénových sáčkov. 

Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie, ktoré 
môžu vyschnúť, zabaľte do polyetylénových 
sáčkov alebo hliníkovej fólie alebo ich uložte do 
vzduchotesnej nádoby. 

Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal 
čerstvý. 

Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a minerálku 
pred podávaním vychlaďte. 

Urobte- Často kontrolujte obsah chladničky. 
Urobte- Uchovávajte potraviny čo najkratší čas a 

dodržujte dátumy "Spotrebovať pred" a „Použiť 
do“, atď.  

Urobte- Skladujte komerčne zmrazené potraviny 
v súlade s pokynmi uvedenými na obale. 

Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné čerstvé 
potraviny a uistite sa, že sú pred mrazením 
starostlivo čisté. 

Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na mrazenie 
v malých porciách, aby sa zabezpečilo rýchlo 
mrazenie. 

Urobte- Baľte všetky potraviny do hliníkovej fólie 
alebo kvalitných mraziarenských 
polyetylénových sáčkov a uistite sa, že je 
vylúčený akýkoľvek vzduch. 

Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite po 
nákupe a vložte ich čo najskôr do mrazničky. 
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Nerobte- Neskladujte banány v priestore 
chladničky. 

Nerobte- V chladničke neskladujte melón. Môže 
sa schladiť na krátky čas, pokiaľ je zabalený, 
aby sa zabránilo páchnutiu iných potravín. 

Nerobte- Neprikrývajte poličky žiadnymi 
ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť 
cirkulácii vzduchu. 

Nerobte- V spotrebiči neskladujte jedovaté alebo 
iné nebezpečné látky Spotrebič bol navrhnutý 
len na skladovanie jedlých potravín. 

Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli 
v chladničke nadmerne dlhý čas. 

Nerobte- Neskladujte varené a čerstvé potraviny 
spolu v tej istej nádobe. Mali by byť oddelene 
zabalené a uskladnené. 

Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny alebo 
šťavy odkvapkávať na ostatné potraviny. 

Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý čas, 
pretože to spôsobí drahšiu prevádzku spotrebiča 
a nadmernú tvorbu ľadu. 

Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte 
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo 
vidličky. 

Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce 
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť. 

Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše 
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy 
obsahujúce sódové kvapaliny, pretože môžu 
vybuchnúť. 

Nerobte- Neprekračujte maximálne mraziace 
nosnosti pri mrazení čerstvých potravín. 

Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a vodové 
zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka teplota 
môže spôsobiť omrzliny na perách. 

Nerobte- Nezmrazujte šumivé nápoje. 
Nerobte- Nepokúšajte sa skladovať mrazené 

potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa zjesť do 
24 hodín alebo uvariť a znovu zmraziť. 

Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazničky mokrými 
rukami. 

 

Informácie týkajúce sa zvukov a 
vibrácií, ku ktorým môže dôjsť počas 
prevádzky spotrebiča 
 

1. Prevádzkový hluk sa môže počas prevádzky 

zvýšiť. 

- Kompresor spotrebiča sa bude pravidelne 

spúšťať kvôli uchovaniu teplôt na nastavených 

hodnotách.  Hluk vytváraný kompresorom zosilnie 

po jeho spustení a po jeho zastavení môžete 

počuť cvaknutie.  

 

- Výkonové a prevádzkové vlastnosti spotrebiča 

sa môžu zmeniť podľa zmien teploty okolitého 

prostredia. Musíte ich považovať za normálne. 

2. Zvuky podobné prúdiacim alebo 

rozstrekovaným kvapalinám 

- Tieto zvuky sú spôsobené prúdením chladiacej 

zmesi v obvode spotrebiča a sú v súlade s 

prevádzkovým princípom spotrebiča. 

3. Zvuk podobný prúdeniu vetra. 

- Vytvára ho ventilátor (ventilátory), ktorými je 

váš spotrebič vybavený. Tieto ventilátory 

prispievajú k efektívnemu chladeniu spotrebiča. 

Tento zvuk je normálny a nie je to porucha. 

4. Iné vibrácie a zvuky. 

- Úroveň zvuku a vibrácií môže byť spôsobená 

typom a stavom podlahy, na ktorej je spotrebič 

umiestnený. Ubezpečte sa, že podlaha 

neobsahuje veľké množstvá deformácií a tiež, že 

unesie hmotnosť spotrebiča (ak je flexibilná). 

- Ďalší zdroj zvuku a vibrácií predstavujú 

predmety umiestnené na spotrebiči. Tieto 

predmety musíte zo spotrebiča odstrániť. 

- Fľaše a nádoby umiestnené v chladničke sa 

dotýkajú. V takýchto prípadoch premiestnite fľaše 

a nádoby tak, aby bol medzi nimi malý priestor.  

Riešenie problémov 
 

Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý, 
skontrolujte, 
• či je zástrčka správne vložená do zásuvky a či je 

zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete skontrolovať 
napájací zdroj k zásuvke, pripojte iný spotrebič) 

• Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa 
hlavný rozvodový spínač vypol. 

• Či bolo riadenie teploty nastavené správne. 
• Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste 

vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku. 
Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje, 
kontaktujte servisného technika. 
Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených kontrol, 
pretože, ak sa nezistí žiadna chyba, môže sa to 
spoplatniť. 
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Technické údaje 
 

Značka  

Typ spotrebiča 
FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA 

typu I  

Model CN232120X 

Celkový hrubý objem (l.) 320 

Celkový užitočný objem (l.) 287 

Užitočný objem mrazničky (l.) 90 

Užitočný objem chladničky (l.) 197 

Zmrazovací výkon (kg/24 h) 4 

Energetická trieda (1) A+ 

Spotreba energie (kWh/rok) (2) 333 

Samostatnosť (h) 19 

Hlučnosť [dB(A) re 1 pW] 43 

Súly (kg) 64 

Méretek (cm) 185.3x59.5x60 

Ekologický chladiaci činiteľ R600a 

(1) Energetická trieda: A+++. . . D (A+++ = úspornejšie . . . D = menej hospodárne) 
(2) Skutočná spotreba energie závisí od podmienok používania a umiestnenie spotrebiča. 

 

  

PRODUKTOVÉ ČÍSLO 7513820038 

MODEL CN232120X 

FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I  Class SN-T 

CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM 320/287 l 

ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY 197 l 

ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY 90 l 

MRAZIACA KAPACITA 4 kg/24 hr 

CHLADIVO R600a 0,052 kg 

IZOLÁCIA C5 H10  

KOMPRESOR  
220-240 V ~ 50 Hz 120 W/0,60 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SK                                                             Návod na použitie 
 

Symbol  na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať 
ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením 
správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne nebezpečným negatívnym 
následkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohla spôsobiť nevhodná likvidácia 
tohto výrobku. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na 
miestny mestský úrad, na  spoločnosť, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na 
predajňu, v ktorej ste výrobok kúpili. 
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Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče , 
který je určen pro mnoho let služby.  
 
 
 
 

Bezpečnost především! 
 
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud 
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály. 
• Před zapnutím nechte nejméně 12 hodin stát, aby se 
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální 
poloze. 
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo 
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném 
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř. 
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený 
účel. 
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič 
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou 
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro 
informace o likvidaci a dostupných zařízeních. 
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v 
nevytápěné chladné místnosti.  (např. garáž, sklad, 
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.) 
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu 
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst 
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete 
riziku zrušení možnosti bezplatného servisu po dobu 
záruční lhůty.  
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro 
snadné vyhledání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ                                                        Pokyny pro používání 
 

   Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální 
způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby můžou spotřebič 
používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud je 
zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.  
   Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.  
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CZ                                                        Pokyny pro používání 
 

Elektrické požadavky 
 

Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte, že 
napětí a kmitočet  (na štítku uvnitř spotřebiče) 
odpovídají vašemu zdroji. 
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě přes 
vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku na 
snadno dostupném místě. 
Upozornění! Tento spotřebič musí být 
uzemněn. 
Opravy elektrického vybavení by měl provádět jen 
kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy 
provedené nekvalifikovanou osobou představují 
riziko, které by mohlo mít kritické dopady pro 
uživatele spotřebiče. 
POZOR! 
Tento spotřebič používá R600a, což je plyn, který 
je šetrný k životnímu prostředí, ale je hořlavý. 
Během přepravy a upevňování výrobku je třeba 
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození 
chladicí soustavy. Pokud je chladicí soustava 
poškozená a ze systému uniká plyn, udržte 
výrobek mimo otevřený oheň a nějakou dobu v 
místnosti větrejte. 
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické 
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu 
odmrazení s výjimkou těch, které doporučuje 
výrobce. 
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí obvod. 
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické 
spotřebiče uvnitř prostor na skladování potravin 
spotřebiče, pokud se nejedná o typy doporučené 
výrobcem. 
UPOZORNĚNÍ – V případě poškození napájecího 
kabelu je nutno jej nechat vyměnit u výrobce, jeho 
servisního zástupce či podobně kvalifikované 
osoby, aby se předešlo nebezpečí. 
 

Pokyny pro přepravu 
 

1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé pozici. 
Obaly musí zůstat během přepravy neporušené. 
2. Pokud byl spotřebič během přepravy umístěn 
vodorovně, nesmí být používán po vybalení 
nejméně 12 hodin, aby se systém mohl ustálit. 
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by mohlo 
vést k poškození spotřebiče, za které výrobce 
nezodpovídá. 
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku a 
jiným atmosférickým vlivům. 

 

Důležité upozornění! 
• Při čištění/přenášení spotřebiče se nedotýkejte 
spodní části kovových kabelů kondenzátoru na 
zadní straně spotřebiče, mohlo by dojít k poranění 
prstů a rukou. 
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na horní 
okraj spotřebiče, jelikož na toto není určen. Mohli 
byste se zranit nebo poškodit spotřebič. 
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen pod 
spotřebičem během a po přesouvání, mohlo by to 
poškodit kabel. 
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo 
manipulovat s ovladači. 
 

Pokyny pro instalaci 
 

1. Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde teplota 
v noci a/nebo zejména v zimě může klesnout pod 
-15 stupňů C. 
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků 
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo, 
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí spotřebiče. 
Při instalaci v blízkosti zdroje tepla nebo 
mrazničky udržujte minimální odstupy po 
stranách: 
Od sporáků 30 mm 
Od radiátorů 300 mm 
Od mrazniček 25 mm 
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je dostatečný 
odstup tak, aby se zaručil volný oběh vzduchu 
(Položka 2). 
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní stranu 
vaší chladničky, abyste viděli vzdálenost mezi 
chladničkou a stěnou (Položka 3). 
4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém 
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle 
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič stojí 
vzpřímeně, nastavte obě přední nožky tak, že jimi 
otočíte doprava nebo doleva, dokud není zajištěn 
pevný kontakt s podlahou. Správným nastavením 
nožek předejdete přílišným vibracím a hluku 
(Položka 4). 
5. Informace pro přípravu spotřebiče na použití 
naleznete v oddíle „Čištění a údržba“. 
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CZ                                                        Pokyny pro používání 
 

Seznámení s vaším spotřebičem 
(Položka 1) 
 

  1 - Nastavení tlačítka a vnitřního světla  
  2 - Ventilátor pro čerstvé potraviny 
  3 -  Podpěra na láhve vína 
  4 - Nastavitelné poličky  
  5 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny 
  6 - Přihrádky na čerstvé potraviny 
  7 - Prostor pro čerstvé potraviny 
  8 - Podpěra podnosu na led a podnos na led 
  9 - Prostor pro rychlé zmražení 
10 - Přihrádky pro uchovávání zmražených 

potravin 
11 - Nastavitelná nožka 
12 - Prostor pro mléčné výrobky 
13 - Polička na nádoby 
14 - Polička na lahve 
15 - Ventilátor mrazničky 
  
Ventilátory slouží k zajištění cirkulace vzduchu v 
prostoru. Je zapojen paralelně s motorem-
kompresorem. Když je motor-kompresor vypnutý, 
budou vypnuty i větráky.  
 

Doporučené rozložení potravin ve 
spotřebiči 
 

Návody pro optimální uskladnění a hygienu: 
1. Prostor chladničky je pro krátkodobé ukládání 
čerstvých potravin a nápojů. 

2. Prostor mrazničky je označen   a 
určený pro mražení a skladování před-mražených 
potravin.  

Doporučení pro skladování  dle informací 
na obalu potraviny by měly být vždy dodržovány. 
3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve 
zvláštním prostoru ve dveřích. 
4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve 
vzduchotěsných nádobách. 
5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na polici. 
Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit a 
skladovat v přihrádkách na čerstvou zeleninu. 
6. Láhve lze uchovat ve dveřní části. 
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte je do 
polyetylénových sáčků a umístěte na nejnižší 
polici. Nenechte je přijít do kontaktu s vařenými 
potravinami, aby nedošlo ke kontaminaci. Z 
bezpečnostních důvodů skladujte syrové maso jen 
dva až tři dny. 
 

8. Pro maximální účinnost by se neměly výsuvné 
police překrývat papírem nebo jinými materiály, 
aby studený vzduch mohl volně proudit. 
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve dveřích. 
Potraviny uchovávejte zabalené, chráněné nebo 
překryté. Teplé potraviny a nápoje nechte před 
zchlazením vychladnout. Zbývající potraviny z 
konzerv by se neměly skladovat v konzervách. 
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a 
výrobky jako ochucený led do vody by se neměly 
konzumovat příliš studené. 
11. Některé ovoce a zelenina se může poškodit, 
pokud se skladuje v teplotách kolem 0°C. 
Ananasy, melouny, okurky, rajčata a podobné 
produkty balte do polyetylénových sáčků. 
12. Silný alkohol se musí skladovat ve vzpřímené 
pozici a pevně uzavřených nádobách. Nikdy 
neskladujte výrobky s obsahem vznětlivého 
pohonného plynu (např. šlehačku ve spreji, 
plechovky spreje atd.) nebo výbušné látky. 
Představují riziko výbuchu. 
13. Chcete-li vyjmout košíky z prostoru mrazničky, 
postupujte podle odstavce 12. 
 

Kontrola a nastavení teploty 
 

Provozní teplotu kontroluje tlačítko nastavení 
(Položka 5) umístěná na horní straně prostoru 
chladničky. Nastavení lze provést od minima, 1… 
6, max., kdy max. je nejchladnější poloha. 
Když spotřebič poprvé zapnete, tlačítko nastavení 
nastavte tak, aby po 24 hodin nebyla průměrná 
teplota v chladničce nejvýše +5°C. Doporučujeme 
nastavit tlačítko napůl mezi minimální a maximální 
hodnotu a sledovat tak, abyste dosáhli 
požadované teploty, tj. na straně maxima získáte 
nižší teplotu chladničky a naopak. Některé části 
chladničky mohou být chladnější či teplejší (např. 
přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a horní 
část chladničky), což je naprosto normální. 
Běžná skladovací teplota mrazničky by měla být  
-18°C. Nižších teplot dosáhnete pootočením 
tlačítka nastavení k poloze max. 
Doporučujeme kontrolovat teplotu přesným 
teploměrem, abyste měli jistotu, že skladovací 
prostory mají stále požadovanou teplotu. 
Nezapomínejte zjistit hodnotu velmi rychle, 
protože teplota na teploměru stoupne velmi rychle 
poté, co jej vyjmete z mrazničky. 
Nezapomínejte, že při každém otevření dveří 
uniká studený vzduch ven a teplota uvnitř 
stoupne. Proto nikdy nenechhávejte dveře 
otevřené a zajistěte, aby se zavřely okamžitě po 
vyjmutí či vložení potravin. 
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CZ                                                        Pokyny pro používání 
 

Před zahájením provozu 
 

Poslední kontrola 
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte, zda: 
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu. 
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu volně 
cirkulovat. 
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle „Čištění 
a údržba“. 
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina je 
zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí vnitřní 
osvětlení. 
 

A nezapomeňte, že: 
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru. 
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě 
mohou dělat další hluk, ať je kompresor v chodu, 
nebo není. Je to zcela normální. 
6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je zcela 
normální a je způsobeno použitým výrobním 
procesem; nejedná se o závadu. 
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko na střed a 
sledovat teplotu, abyste zajistili, že spotřebič 
udržuje požadovanou teplotu skladování (viz oddíl 
Kontrola a nastavení teploty). 
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho zapnutí. 
Počkejte na dosažení správné skladovací teploty. 
Doporučujeme kontrolovat teplotu přesným 
teploměrem (viz: Kontrola a nastavení teploty). 
 

Skladování zmražených potravin 
 

Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé 
uchovávání běžně dostupných zmražených 
potravin a lze ji též použít na zmražení a 
uskladnění čerstvých potravin. 
Dojde-li k výpadku elektrické energie, neotvírejte 
dveře. Zmrzlé potraviny by měly zůstat 
nepoškozeny, pokud závada trvá necelých 19 
hodin. Pokud je výpadek delší, pak by měly být 
potraviny zkontrolovány a buď ihned upraveny, 
nebo uvařeny a pak znovu zmraženy. 
 

Tvorba ledových kostek 
 

Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a 
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy 
uvolněte koncem lžičky nebo podobným 
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako jsou 
nože nebo vidličky. 

 

Mražení čerstvých potravin 
 

Pro dosažení nejlepších výsledků prosím 
dodržujte následující pokyny. 
Nezmrazujte příliš velké množství najednou. 
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud se 
zmrazí hloubkově a co nejrychleji. 
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho spotřebiče 
na 24 hodin.  
Umístěním teplých potravin do mrazničky uvedete 
chladicí zařízení do nepřetržitého chodu, dokud 
nejsou potraviny zcela zmrzlé. Může tím dojít 
k dočasnému přílišnému zchlazení chladicího 
prostoru. 
Při mrazení jídla nastavte kolečko nastavení do 
maximální pozice, čímž dosáhnete maximální 
mrazící kapacity, již 24 hodin předem. Po 
zmrazení lze kolečko nastavit do základní pozice. 
Malé množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez 
nastavování ovládacího tlačítka termostatu. 
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již zmrzlé 
a čerstvé potraviny. 
 

Spotřeba energie 
 

Maximální objem pro mražené potraviny 
dosáhnete bez použití střední přihrádky a krytu 
horní police v prostoru mrazničky. Spotřeba 
energie vašeho spotřebiče je uváděna za situace, 
kdy je prostor mrazničky plně naplněn bez použití 
střední přihrádky a krytu horní police. 
 

Praktické rady ohledně snižování spotřeby 
elektřiny 
1. Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na řádně 
odvětraném místě, mimo zdroje tepla (sporák, 
radiátor, atd.). Současně musí být umístění 
spotřebiče provedeno tak, aby nebyl na přímém 
slunečním světle.  
2. Zajistěte, aby potraviny, které zakoupíte v 
chlazeném/zmrazeném stavu, byly umístěny do 
spotřebiče co nejdříve, zejména v létě. 
Doporučujeme používat tepelně izolované tašky 
pro přepravu potravin domů. 
3. Doporučujeme rozmrazovat balíčky vytažené z 
mrazničky v prostoru chladničky. Přitom umístěte 
balíček, který chcete rozmrazit, do nádoby tak, 
aby voda z rozmražení neunikala do prostoru 
chladničky. Doporučujeme zahájit rozmrazování 
nejméně 24 hodin před použitím zmražené 
potraviny. 
4. Snižte otevírání dveří na minimum.  
5. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená déle 
než nezbytně dlouho a zajistěte, aby byla dvířka 
po každém otevření řádně uzavřena 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ                                                        Pokyny pro používání 
 

Odmrazování 
 

A) Prostor chladničky 
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky. 
Odmražená voda stéká do odčerpávací trubice 
přes sběrnou nádobu na zadní straně spotřebiče. 
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná 
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby 
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci nebo 
zem (Položka 6). 
 

B) Prostor mrazničky 
„NO FROST“ odmrazování je zcela automatické. 
Není nutný žádný zásah z vaší strany. Voda se 
shromáždí na plátu kompresoru. Voda se vypařuje 
vlivem tepla od kompresoru. 
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo 
ostrými předměty, jako jsou nože nebo 
vidličky. 
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické radiátory 
nebo jiné elektrické spotřebiče na odmražení. 
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna 
prostoru mrazničky. Po odmražení pečlivě vnitřek 
vysušte (Položky 7 a 8). Zasuňte zásuvku do sítě 
a zapněte přívod elektrické energie. 
 

Upozornění ! 
Větráky rozhánějí chladný vzduch v prostoru 
mrazničky a prostoru pro čerstvé potraviny. Nikdy 
nevkládejte žádné předměty skrz mřížku. 
Nedovolte dětem hrát si s ventilátorem mrazničky 
a prostoru pro čerstvé potraviny. 
Nikdy neskladujte výrobky s obsahem vznětlivého 
pohonného plynu (např. dávkovače, plechovky 
spreje atd.) nebo výbušné látky. 
Nezakrývejte police ochrannými materiály, které 
by mohly bránit v cirkulaci vzduchu. 
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo 
manipulovat s ovladači. 
Neblokujte mřížku ventilátoru, abyste dosáhli co 
nejlepší výkonnosti vašeho spotřebiče. (Položka 9 
a položka 10) 

 
Upozornění! 
Váš spotřebič je vybaven ventilátorem, který je 
nezbytný pro chod vaší chladničky. Ověřte, zda 
ventilátory nejsou zablokované (zastavené) nebo 
blokované potravinami či balením. Blokování 
(zastavení) či zablokování ventilátoru může vést k 
vyšší teplotě vnitřního mrazničky (roztavení). 

 

Výměna vnitřní žárovky 
(Položka 11) 
 

V případě, že je žárovka nefunkční, lze ji snadno 
vyměnit. Nejdříve ověřte, zda je chladnička / 
mraznička odpojena od napájení – vytáhněte 
zástrčku. Plochým šroubovákem opatrně zatlačte 
do levého otvoru mezi krytem světla a vnitřní 
skříní. Pak zatlačte za držadlo šroubováku doleva, 
až si všimnete, zda je uvolněna levá zarážka 
krytu. Zopakujte tento postup na pravém otvoru, 
nyní však zatlačte na držadlo šroubováku opatrně 
doprava. Pokud povolíte obě strany, lze kryt 
snadno odejmout. 
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně 
našroubována v objímce. Zapojte spotřebič do 
sítě. Pokud světlo stále nesvítí, zakupte v 
obchodě s elektrickými spotřebiči náhradní 
žárovku E14 šroubovací 15 Watt (maximálně) a 
založte ji na místo. Nefunkční žárovku okamžitě 
opatrně zlikvidujte. 
Pokud jste vyměnili žárovku, upevněte kryt zpět 
do původní polohy. Ověřte, zda kryt řádně 
zacvakne na místo. 
 

Čištění a péče 
 

  1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a 
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte k čištění. 
  2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či brusné 
látky, mýdlo, domovní čistič, odmašťovač či 
voskové čistidlo. 
  3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění skříně a 
otřete ji pak dosucha. 
  4. Používejte vlhký hadřík namočený do roztoku 
jedné čajové lžičky sody bikarbony na půl litru 
vody na vyčištění vnitřku, pak jej dosucha otřete. 
  5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu teploty 
nepronikne žádná voda. 
  6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete 
používat, vypněte jej, vyjměte všechny potraviny, 
vyčistěte jej a nechte dveře otevřené. 
  7. Doporučujeme nastavovat tlačítko na střed a 
sledovat teplotu, abyste zajistili, že spotřebič 
udržuje požadovanou teplotu skladování (viz oddíl 
Kontrola a nastavení teploty). 
  8. Prach, který se usadí na kondenzátoru, který 
je umístěný na zadní straně spotřebiče, by měl být 
jednou ročně odstraněn vysavačem. 
  9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek, abyste 
zajistili jejich čistotu a nezanesení částečkami 
potravin. 
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10. Nikdy: 
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály; tzn. 
výrobky na bázi petroleje. 
• Nevystavujte spotřebič vysokým teplotám. 
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými materiály. 
11. Odstranění krytu mléčných výrobků a dveřního 
podnosu: 
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků nejprve 
zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a vytáhněte jej 
ze strany, kde je v krytu otvor. 
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte 
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní podnos 
vzhůru ze základny. 
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba na 
zadní straně spotřebiče, která shromažďuje 
odmraženou vodu, je neustále čistá. Pokud chcete 
odstranit podnos a vyčistit jej, postupujte podle 
níže uvedených pokynů: 
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel. 
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí 
kleští, aby bylo možné tác vyjmout. 
• Zvedněte jej. 
• Očistěte jej a otřete. 
• Při montáži postupujte v opačném pořadí. 
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co nejdále, 
nadzvedněte ji a pak ji zcela vytáhněte ven. 

 

Výměna dvířek 
 

Postupujte v číselném pořadí (Položka 13). 

 

Co dělat a co nedělat 
 

Ano- Pravidelně čistěte svůj spotřebič. 
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod 

vařenými potravinami a mléčnými výrobky. 
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné lístky a 

otírejte přebytečnou zeminu. 
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na 

stonku. 
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a pak do 

polyetylénového sáčku tak, aby uvnitř 
zůstalo co nejméně vzduchu. Nejlepší je jej 
vyjmout z chladničky asi hodinu před 
podáváním. 

Ano- Obalte syrové maso těsně do polyetylénu 
nebo alobalu. Zabráníte tím vysušení. 

Ano- Balte ryby a vnitřnosti do polyetylénových 
sáčků. 

Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo ty, 
které by mohly vyschnout, do 
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je 
ukládejte do vzduchotěsných nádob. 

Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý. 
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu před 

podáváním vychlaďte. 
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky. 
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu a 

dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd. 
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte v souladu 

s instrukcemi uvedenými na jejich obalech. 
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé potraviny a 

před jejich zmrazením se ujistěte, zda jsou 
zcela čisté. 

Ano- Připravte čerstvé potraviny na zmrazení 
v malých částech, abyste zajistili rychlé 
zmražení. 

Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu nebo 
polyetylénových sáčků vhodných pro 
mražení potravin a ujistěte se, že uvnitř není 
žádný vzduch. 

Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po 
zakoupení a co nejrychleji je vložte do 
mrazničky. 
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Ne- skladujte banány v chladničce. 
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je 

zchladit na krátkou dobu, dokud jsou 
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým aroma 
jiné potraviny. 

Ne- zakrývejte police ochrannými materiály, které 
by mohly bránit v cirkulaci vzduchu. 

Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo 
nebezpečné látky. Byl určen na skladování 
jen jedlých potravin. 

Ne- konzumujte potraviny, které byly zmraženy po 
příliš dlouhou dobu. 

Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny společně 
ve stejné nádobě. Měly by být zabaleny a 
uskladněny zvlášť. 

Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo šťávy 
potravin kapat na potraviny. 

Ne- nechte dveře otevřené delší dobu, provoz 
spotřebiče se tím prodraží a dojde 
k nadbytečné tvorbě ledu. 

Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo 
vidličky na odstranění ledu. 

Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny. 
Nechte je nejprve vychladnout.  

Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené 
plechovky s perlivými kapalinami do 
mrazničky, mohly by explodovat. 

Ne- překračujte maximální náplň mrazničky při 
zmrazování čerstvých potravin. 

Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody přímo 
z mrazničky. Nízká teplota může způsobit na 
rtech „popáleniny od mrazu“. 

Ne- zmrazujte šumivé nápoje.  
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které 

rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin, 
nebo uvařit a znovu zmrazit. 

Ne- odstraňujte předměty z mrazničky mokrýma 
rukama. 

 

Informace týkající se hlučnosti a 
vibrací, které se mohou objevit při 
provozu spotřebiče 
 

1. Provozní hluk se může při provozu zvýšit. 

- Aby teplota zůstala na nastavených hodnotách, 

kompresor spotřebiče se spouští pravidelně.  Hluk 

od kompresoru je hlasitější, když se spustí, a po 

jeho zastavení je slyšet cvaknutí.  

- Výkon a provozní vlastnosti spotřebiče se 

mohou měnit podle úprav teploty okolního 

prostředí. Musejí být považovány za normální. 

2. Hluky připomínající tekoucí kapalinu nebo postřik 

- Tyto zvuky způsobuje proudění chladicího 

média v obvodu spotřebiče a jsou v souladu s 

provozními zásadami spotřebiče. 

3. Zvuk podobný větru. 

- Vytváří jej ventilátor(y), jimiž je váš spotřebič 

vybaven. Tyto ventilátory pomáhají efektivnímu 

chlazení. Tento zvuk je normální, nejde o poruchu. 

4. Další vibrace a zvuky. 

- Intenzita zvuku a vibrací může být ovlivněna 

typem a stavem podlahy, na které je spotřebič 

umístěn. Zkontrolujte, zda na podlaze nejsou 

značné výkyvy v úrovni, nebo zda unese hmotnost 

spotřebiče (je pružná). 

- Dalším zdrojem hluku a vibrací jsou předměty 

umístěné na spotřebiči. Tyto předměty je nutno ze 

spotřebiče odstranit 

- Lahve a nádoby v chladničce se dotýkají. V 

tomto případě rozmístěte lahve a nádoby tak, aby 

mezi nimi byla malá vzdálenost.  

Odstraňování potíží 
 

Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje, 
zkontrolujte; 
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a je 

zapnutý přívod elektrické energie. (Pro kontrolu 
napětí v zásuvce do ní zapojte další spotřebič). 

• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval 
přerušovač obvodu/hlavní jistič není vypnutý. 

• Zda byla správně nastavena funkce ovládání 
teploty. 

• Zda je nová zásuvka správně propojená, pokud 
jste změnili osazenou tvarovanou zásuvku. 

Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol stále 
nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož jste 
přístroj zakoupili. 
Proveďte prosím všechny výše uvedené kontroly, 
v případě nezjištění závady bude kontrola 
zpoplatněna. 
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Technické parametry 
 

Značka  

Typ spotřebiče 
FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I 

 
Model CN232120X 
Celkový hrubý objem (l) 320 

Celkový užitný objem (l) 287 

Užitný objem mrazničky (l) 90 

Užitečný objem chladničky (l) 197 

Kapacita mražení (kg/24 h) 4 

Energetická třída (1) A+ 

Spotřeba energie (kWh/rok) (2) 333 

Uchování bez napájení (h) 19 

Hlučnost (dB(A) re 1 pW) 43 

Hmotnost (kg) 64 

Rozměry (cm) 185.3x59.5x60 

Ekologické chladicí činidlo R600a 

(1) Energetická třída: A+++  .  .  .  D      (A +++= ekonomičtější . . .  D = méně ekonomická) 
(2) skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách používání a umístění spotřebiče. 

 

 
 

PRODUKTOVÉ ČÍSLO    7513820038 

MODEL CN232120X 

FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I  Class SN-T 

CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM 320/287 l. 

ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY 197 l 

ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY 90 l 

MRAZÍCÍ KAPACITA 4 Kg/24 hr 

CHLADIVO R600a 0,052 kg 

IZOLACE C5 H10  

KOMPRESOR  
220-230 V ~ 50 Hz 120 W/0,60 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ                                                        Pokyny pro používání 
 

Symbol  na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do 
běžného domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu 
na recyklování elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace 
pomáháte zabránit potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které 
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto 
spotřebiče získáte na  místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste 
spotřebič zakoupili. 
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Вітаємо вас із придбанням високоякісного товару 

, призначеного вірно служити вам довгі 
роки.  
 
 
 
 

Безпека передусім! 
 
Не під’єднуйте прилад до електромережі, не знявши 
упаковку та захисні транспортні кріплення. 
• Перед вмиканням залиште прилад щонайменше на 
12 години для осадження мастила компресора після 
транспортування в горизонтальному положенні. 
• Якщо ви утилізуєте старий холодильник із замком на 
дверцятах, упевніться в тому, що замок знаходиться у 
безпечному положенні, щоб унеможливити зачинення 
дітей усередині. 
• Прилад слід використовувати тільки за прямим 
призначенням. 
• Не спалюйте прилад під час його утилізації. В 
ізоляції приладу використовуються легкозаймисті 
речовини, що не містять фреону. За інформацією 
щодо утилізації та існуючих для цього пунктів радимо 
звернутися до органів місцевої влади. 
• Не рекомендуємо використовувати прилад у 
неопалюваному, холодному приміщенні.  (наприклад, 
гаражі, складі, флігелі, сараї, надвірній будівлі тощо). 
Для забезпечення найвищої ефективності та 
безперебійної роботи приладу дуже важливо уважно 
прочитати ці інструкції. Невиконання цих інструкцій 
може зробити недійсним ваше право на безкоштовне 
обслуговування під час гарантійного періоду.  
Збережіть ці інструкції в надійному місці для зручного 
використання у довідкових цілях. 
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Пристрій не призначений для використання  людьми зі зниженими фізичними або 
розумовими здібностями, а також порушеннями чутливості. Люди, що не мають 
досвіду поводження з даними пристроєм, можуть використовувати його лише під 
наглядом досвідчених осіб, відповідальних за безпеку. Використання пристрою дітьми 

також має відбуватися під контролем дорослих. 
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Порядок підключення до 
електромережі 
 

Перш ніж вставляти вилку у стінну розетку, 
перевірте, чи відповідає інформація про 
напругу та частоту, вказана на паспортній 
табличці всередині приладу, параметрам 
електромережі. 
Рекомендуємо підключати цей прилад до 
електромережі через належним чином 
обладнану розетку з плавким запобіжником, 
розміщену в легко доступному місці. 
 

Попередження! Цей електроприлад 
повинен бути заземлений. 
Ремонт електроприладів повинен здійснюватися 
тільки кваліфікованими спеціалістами. 
Неправильний ремонт, здійснений 
некваліфікованою особою, створює ризик 
небажаних наслідків для користувача приладу. 
УВАГА! 
Цей прилад працює з охолоджувачем R600a, 
який є екологічно чистим, але займистим газом. 
Під час транспортування та встановлення 
приладу слід діяти обережно, щоб не 
пошкодити систему охолодження. У разі 
пошкодження системи охолодження й витоку 
газу з системи тримайте холодильник на 
відстані від джерел відкритого полум’я, а також 
протягом певного часу провітрюйте 
приміщення. 
Попередження - Не застосовуйте механічні 
пристрої або інші засоби для прискорення 
розмороження, крім рекомендованих 
виробником. 
Попередження - Не пошкоджуйте 
холодильний контур. 
Попередження - Не використовуйте електричні 
прилади всередині харчових відділень 
холодильника крім приладів, які рекомендовано 
виготовлювачем. 
Попередження - Для запобігання нещасним 
випадкам, якщо шнур живлення пошкоджений, 
його має замінити виробник, його спеціаліст з 
сервісу чи інша особа, котра має аналогічну 
кваліфікацію. 
 

Інструкції з транспортування 
 

1. Транспортувати прилад слід тільки у 
вертикальному положенні. Не допускається 
пошкодження упаковки під час перевезення. 
2. Якщо під час перевезення холодильник 
знаходився у горизонтальному положенні, не 
слід користуватися ним щонайменше 12 
години, щоб дати можливість системі 
відстоятися. 
 
 

3. Невиконання вищенаведених інструкцій 
може призвести до пошкодження приладу, за 
що виробник не несе відповідальності. 
4. Прилад має бути захищений від дощу, 
вологи та інших атмосферних впливів. 
 

Важливо! 
• Слід бути обережним під час 
чищення/обслуговування приладу і не 
торкатися трубок охолоджувача на задній 
поверхні холодильника, оскільки це може 
спричинити травмування пальців та рук. 
• Не намагайтеся сісти або стати на 
холодильник, оскільки він не призначений для 
цього. Ви можете зазнати травми або 
пошкодити прилад. 
• Переконайтеся в тому, щоб під час 
переміщення приладу або після цього кабель 
живлення не опинився під холодильником, 
оскільки це може пошкодити кабель. 
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом або 
псувати елементи управління. 
 

Інструкції щодо встановлення 
 

1. Не дозволяється залишати прилад в 
приміщенні, у якому температура може 
опускатися (вночі або, особливо, взимку) нижче  
-15 °C. 
2. Не розміщуйте холодильник поруч із плитами 
чи радіаторами, а також під прямим сонячним 
промінням, оскільки це може призвести до його 
роботи з надмірним навантаженням. Якщо він 
встановлюється біля джерела тепла або 
морозильника, дотримуйтеся таких мінімальних 
відстаней від них: 
Від кухонних плит - 30 мм 
Від радіаторів - 300 мм 
Від морозильників - 25 мм 
3. Забезпечте достатньо вільного простору 
навколо приладу для вільної циркуляції повітря 
(поз. 2). 
• Для циркуляції повітря встановіть розпірки на 
задній стінці холодильника, щоб забезпечити 
наявність відстані між приладом і стіною 
приміщення (поз. 3). 
4. Холодильник слід встановлювати на рівній 
поверхні. Двома передніми ніжками можна 
відрегулювати положення приладу. Щоб 
встановити прилад вертикально, відрегулюйте 
дві передні ніжки, обертаючи їх у напрямку 
годинникової стрілки або проти неї, доки не 
буде досягнуто міцного контакту з підлогою. 
Правильне регулювання ніжок запобігає 
надмірній вібрації та шуму (поз . 4). 
5. Для підготовки холодильника до роботи див. 
розділ «Чищення та догляд». 
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Короткий опис приладу 
(поз. 1) 
 
   1 - Ручка налаштування і внутрішнє 

освітлення  
   2 - Вентилятор відділення свіжих продуктів 
   3 - Полиця для вин 

4 - Полиці шафи, що регулюються 
5 - Кришка контейнера для фруктів і овочів 
6 - Відділення для фруктів та овочів 

   7 - Кришка відділення зони Fresh 
8 - Кронштейн лотка для кубиків льоду та лоток 

   9 - Відділення для швидкого заморожування 
 10 - Відділення для зберігання заморожених 

продуктів 
 11 - Ніжки, що регулюються 
 12 - Відділення для молочних продуктів 
 13 - Полиця для банок 
 14 - Полиця для пляшок 
 15 - Вентилятор морозильного відділення 
 
Вентилятор забезпечує циркуляцію повітря у 
відділенні. Він під’єднаний паралельно з 
двигуном-компресором. Коли двигун-компресор 
вимикається, вентилятори вимикається також.   
 

Рекомендації щодо розміщення 
продуктів у холодильнику 
 
Рекомендації щодо забезпечення 
оптимального зберігання та гігієни: 
  1. Холодильне відділення призначене для 
короткострокового зберігання свіжих продуктів 
та напоїв. 

  2. Морозильне відділення має клас  і 
призначене для заморожування та зберігання 
попередньо заморожених продуктів.  
Слід завжди дотримуватися вказаних на 
упаковці рекомендацій щодо зберігання 

продуктів . 
  3. Молочні продукти слід зберігати у 
спеціально призначеному для цього відділенні 
у дверцятах. 
  4. Приготовані продукти слід зберігати у 
герметичних контейнерах. 
  5. Свіжі продукти в обгортці можуть 
зберігатися на полиці. Свіжі фрукти та овочі 
слід вимити й зберігати у призначених для 
цього відділеннях. 
  6. Пляшки можуть зберігатися у відділенні на 
дверцятах. 
  7. Для зберігання сирого м’яса загорніть його 
у поліетиленові пакети і покладіть на нижню 
полицю. Не допускайте контакту м’яса з  
 

приготованими продуктами, щоб уникнути 
забруднення. З міркувань безпеки зберігайте 
сире м’ясо не більше двох-трьох днів. 
  8. Для забезпечення максимальної 
ефективності та вільної циркуляції холодного 
повітря знімні полиці не слід покривати 
папером або іншим матеріалом. 
  9. Не зберігайте рослинну олію на полицях 
дверцят. Зберігайте їжу упакованою, 
загорнутою або накритою. Гаряча їжа та напої 
мають охолонути перед тим, як потраплять до 
холодильника. Залишки консервованої їжі не 
можна зберігати у консервних банках. 
10. Газовані напої не слід заморожувати, а такі 
продукти, як ароматизовані льодяні кубики, не 
можна їсти занадто холодними. 
11. Деякі фрукти та овочі псуються, якщо 
зберігати їх при температурі близько 0°C. Тому 
слід загорнути в поліетиленові пакети ананаси, 
дині, огірки, помідори та аналогічні продукти. 
12. Міцні алкогольні напої слід зберігати у 
вертикальному положенні, в щільно закритому 
посуді. Ніколи не зберігайте в холодильнику 
контейнери, які вміщують легкозаймистий 
стиснений газ (наприклад, вершки в 
аерозольній упаковці, аерозольні балончики 
тощо), чи вибухові речовини. Вони є 
вибухонебезпечними. 
13. Щоб вийняти корзини з морозильного 
відділення, виконайте дії, що описані у поз . 12. 
 

Контроль і регулювання 
температури 
 

Робоча температура встановлюється ручкою 
налаштування (поз. 5), що розташована на стелі 
холодильного відділення. Налаштування може 
бути виконане у діапазоні: min, 1 ... 6 max, де 
„max” відповідає найнижчій температурі. 
Коли прилад вмикається уперше, ручка 
налаштування має бути встановлена в таке 
положення, щоб через 24 години середня 
температура у холодильному відділенні була 
не вища за +5°C. Ми рекомендуємо установити 
ручку налаштування посередині між 
положеннями „min” та „max” і відслідковувати 
температуру, щоб отримати необхідну 
температуру у холодильному відділенні. Тобто, 
повертаючи ручку ближче до „max”, ви 
знижуєте температуру, а повертаючи у 
зворотному напрямку – підвищуєте. Деякі місця 
в холодильнику можуть бути холоднішими або 
теплішими (наприклад, відділення для зелені 
та верхня частина шафи), що є цілком 
нормальним явищем. 
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Нормальна температура зберігання в 
морозильному відділенні повинна складати -
18°C. Більш низькі температури можна 
отримати, повертаючи ручку налаштування в 
бік положення „max”. 
Для точного регулювання температури у 
відділеннях холодильника радимо 
користуватися термометром. 
Не забувайте про необхідність зчитувати 
температуру не гаючись, оскільки поза 
холодильником термометр швидко 
нагрівається. 
Пам’ятайте, що кожного разу, як відчиняються 
дверцята, холодне повітря виходить з 
холодильника, і внутрішня температура 
холодильника підвищується. Тому ніколи не 
залишайте дверцята відчиненими і негайно 
зачиняйте їх, щойно продукти будуть покладені 
або вийняті з холодильника. 
 

Перед експлуатацією 
 

Завершальна перевірка 
Перш ніж розпочати експлуатацію 
холодильника, перевірте, чи виконані такі 
умови: 
1. Ніжки відрегульовано, і холодильник 
повністю вирівняно. 
2. Усередині сухо, нічого не заважає вільній 
циркуляції повітря позаду приладу. 
3. Усередині чисто, як рекомендовано у розділі 
„Чищення та догляд”. 
4. Вилка кабелю живлення  вставлена до 
стінної розетки, електрострум увімкнено. При 
відчиненні дверцят вмикається внутрішнє 
освітлення. 
Також зверніть увагу на таке: 
5. Ви почуєте шум, оскільки компресор почне 
працювати. Рідина й гази, герметично 
ізольовані в системі охолодження, також 
можуть створювати певний шум, незалежно від 
того, працює компресор чи ні. Це цілком 
нормально. 
6. Слабка нерівність поверхні шафи, 
спричинена процесом виробництва, є цілком 
нормальною; це не є дефектом. 
7. Рекомендуємо встановити ручку 
налаштування у середнє положення і 
спостерігати за температурою для 
забезпечення потрібних температур зберігання 
(див. розділ „Контроль і регулювання 
температури”). 
 

8. Не завантажуйте холодильник відразу після 
вмикання. Дочекайтеся досягнення потрібної 
температури зберігання. Рекомендуємо 
перевіряти температуру за допомогою точного 
термометра (див. розділ „Контроль і 
регулювання температури”). 
 

Зберігання заморожених продуктів 
 

Морозильне відділення призначене для 
довгострокового зберігання продуктів, 
придбаних у замороженому вигляді, а також 
для заморожування та зберігання свіжих 
продуктів. 
Якщо сталося відключення електроенергії, не 
відчиняйте дверцята. Відключення 
електроенергії на 19 годин і менше не 
впливатиме на заморожені продукти. Якщо 
відключення триває довше, продукти слід 
перевірити і негайно вжити в їжу або 
приготувати і знову заморозити. 
 

Заморожування свіжих продуктів 
 

Для досягнення найкращих результатів 
дотримуйтеся наведених нижче вказівок. 
Не заморожуйте забагато продуктів за один 
раз. Якість продуктів підтримується найкращим 
чином, якщо вони якнайшвидше промерзають. 
Не перевищуйте добової норми заморожування 
холодильника.  
Розміщення теплих продуктів у морозильнику 
примусить холодильний агрегат працювати 
безперервно, доки вони не заморозяться 
повністю. Це може призвести до тимчасового 
переохолодження холодильного відділення. 
При заморожуванні продуктів з метою 
досягнення максимальної здатності 
заморожування встановіть ручку-регулятор в 
максимальне положення «24 h», перш ніж 
помістити продукти у відділення. Після 
завершення заморожування регулятор можна 
повернути в початкове положення.Продукти у 
невеликій кількості (до 0,5 кг) можна 
заморожувати, не регулюючи ручку термостата. 
Зверніть особливу увагу на те, що не можна 
змішувати вже заморожені та свіжі продукти. 
 

Приготування кубиків льоду 
 

Залийте лоток для кубиків на 3/4 водою і 
поставте в морозильник. Вивільняйте лід із 
заморожених лотків за допомогою ручки ложки 
або аналогічним приладдям; ніколи не 
користуйтеся гострими предметами, 
наприклад, ножами чи виделками. 
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Розморожування 
 

A) Холодильне відділення 
Холодильне відділення розморожується 
автоматично. Тала вода проходить через 
дренажну трубку до збірного контейнера на 
задній стінці приладу. 
Забезпечте, щоб кінець трубки завжди був 
спрямований до збірного лотка на компресорі, 
аби запобігти проливанню води на електричне 
обладнання або підлогу (поз. 6). 
 

Б) Морозильне відділення 
Розморожування типу NO FROST є повністю 
автоматичним. Воно не потребує жодного 
втручання з вашого боку. Вода збирається у 
лотку на компресорі. Завдяки теплу від 
компресора вода випаровується. 
Не застосовуйте для видалення інію 
гострих предметів на зразок ножів або 
виделок. 
Ніколи не застосовуйте фени, електричні 
обігрівачі та інші подібні електроприлади для 
розморожування. 
Зберіть губкою талу воду, що накопичилася на 
нижній частині морозильного відділення. Після 
розморожування старанно витріть насухо 
внутрішню частину (поз. 7 і 8). Вставте вилку у 
стінну розетку й увімкніть живлення приладу. 
 
Попередження! 
Вентилятори в морозильному відділенні та у 
відділенні для зберігання свіжих продуктів 
забезпечують циркуляцію холодного повітря. Ні 
в якому разі не вставляйте в решітку сторонні 
предмети. Не дозволяйте дітям гратися з 
вентиляторами в морозильному відділенні та у 
відділенні для зберігання свіжих продуктів. 
Ніколи не зберігайте в холодильнику 
контейнери, які вміщують легкозаймистий 
стиснений газ (наприклад, вершки в 
аерозольній упаковці, аерозольні балончики 
тощо), чи вибухові речовини. 
Не слід накривати полиці будь-якими 
захисними матеріалами, які можуть 
перешкоджати циркуляції повітря. 
Не дозволяйте дітям гратися з приладом або 
псувати елементи управління. 
Не затуляйте решітку вентилятора, щоб 
забезпечити якнайкращу продуктивність роботи 
холодильника. (поз. 9 і поз. 10) 
 

Попередження! 
Ваш холодильник обладнано вентилятором 
циркуляції повітря, необхідним для його 
нормальної роботи. Забезпечте, щоб 
вентилятори не було заблоковано (зупинено) 
чи закрито продуктами або упаковкою. 
Блокування (зупинка) чи перешкоджання роботі 
вентилятора може призвести до підвищення 
температури морозильного відділення (до 
розмерзання). 
 

Заміна лампочки внутрішнього 
освітлення 
 

Якщо лампочка внутрішнього освітлення 
перегоріла, її легко замінити. Насамперед, 
упевніться в тому, що холодильник / 
морозильник відключений від електромережі, 
вийнявши штепсельну вилку з розетки. Візьміть 
пласку викрутку і обережно, не застосовуючи 
силу, вставте її в лівий проміжок між кришкою 
лампочки і внутрішньою поверхнею корпусу. 
Потім обережно натискайте на ручку викрутки 
вліво, доки не помітите, що лівий виступ 
кришки вивільнився. Повторіть операцію з 
правим проміжком, але тепер обережно 
натискайте ручку викрутки вправо. Якщо обидві 
сторони вивільнені, кришку можна легко зняти. 
Переконайтеся, що лампочка щільно вкручена 
в патрон. Увімкніть електроприлад до мережі. 
Якщо лампочка все ж не працює, замініть її 
новою лампочкою з цоколем E14 потужністю 15 
Вт (максимум), придбану в найближчому 
магазині електротоварів, і вкрутіть її. Негайно 
утилізуйте перегорілу лампочку. 
Якщо ви замінили лампочку освітлення, 
встановіть кришку на місце в попереднє 
положення. Переконайтеся, що кришка 
вставлена правильно. 
 

Чищення та догляд 
 

  1. Рекомендуємо перед початком чищення 
вимкнути електроприлад та витягнути 
штепсель з розетки. 
  2. Не користуйтеся для чищення гострими 
інструментами та абразивними речовинами, 
побутовими засобами для чищення, миючими 
засобами чи восковою політурою. 
  3. Промийте шафу холодильника ледь теплою 
водою та витріть насухо. 
  4. Для мийки відділень усередині 
холодильника користуйтеся ганчіркою, 
змоченою у розчині, який складається з чайної 
ложки питної соди на півлітра води, потім 
витріть їх насухо. 
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  5. Запобігайте потраплянню води до блоку 
регулювання температури. 
  6. Якщо передбачається не використовувати 
прилад протягом тривалого часу, вимкніть його, 
звільніть від продуктів, проведіть чищення та 
залиште двері прочиненими. 
  7. Рекомендуємо чистити металеві деталі 
холодильника (тобто зовнішню панель дверцят, 
бокові стінки) силіконовою мастикою (для 
полірування автомашин), щоб захистити 
високоякісне фарбоване покриття. 
  8. Пил, що збирається на конденсаторі на 
задній стінці приладу, слід видаляти раз на рік 
за допомогою пилососа. 
  9. Слід регулярно перевіряти ущільнення 
дверцят для забезпечення їхньої чистоти й 
відсутності шматочків їжі. 
10. Ні в якому разі: 
• Не чистіть холодильник невідповідними 
матеріалами, наприклад, продуктами на основі 
нафти. 
• Не піддавайте його впливу підвищених 
температур. 
• Не чистіть і не протирайте абразивними 
матеріалами. 
11. Зняття кришки відділення для молочних 
продуктів і лотка у дверцятах: 
• Для зняття кришки відділення для молочних 
продуктів спочатку трохи підніміть кришку та 
зніміть збоку, коли у кришці з’явиться отвір. 
• Для зняття лотка дверцят звільніть його від 
продуктів і просто підштовхніть знизу догори. 
12. Забезпечте постійну чистоту спеціального 
пластмасового контейнера позаду приладу для 
збору талої води. Якщо ви хочете зняти 
контейнер для миття, дотримуйтесь таких 
інструкцій: 
• Вимкніть електроживлення та витягніть вилку 
кабелю живлення. 
• Обережно відгвинтіть болт на компресорі за 
допомогою плоскогубців, щоб можна було 
зняти контейнер. 
• Підніміть його. 
• Промийте і протріть насухо. 
• Зберіть деталі, діючи у зворотному порядку. 
13. Щоб витягнути висувний ящик, витягніть 
його наскільки можливо, нахиліть догори й 
витягніть повністю. 
 

Перенавішування дверцят 
 
Дійте у порядку нумерації (поз. 13). 
 

Що слід і чого не слід робити 
 

Слід: регулярно чистіть холодильник. 
Слід:  зберігати сире м’ясо та птицю під 

приготованими й молочними продуктами. 
Слід:  видаляти непридатне листя на овочах і 

витирати забруднення. 
Слід:  залишати салат-латук, капусту, петрушку 

й кольорову капусту на стеблах. 
Слід:  загортати сир спочатку в 

жиронепроникний папір, а потім у 
поліетиленовий пакет, запобігаючи 
доступу повітря. Найкраще виймати 
продукти з холодильника за годину до 
споживання. 

Слід:  загортати сире м’ясо і птицю не туго у 
поліетиленову обгортку або алюмінієву 
фольгу. Це запобігає їхньому висиханню. 

Слід:  загортати рибу й тельбухи в 
поліетиленові пакети. 

Слід: загортати продукти із сильним запахом 
або ті, що можуть висохнути, в 
поліетиленові пакети, алюмінієву фольгу 
або класти до герметичних контейнерів. 

Слід: добре загортати хліб, щоб він зберігався 
свіжим. 

Слід: перед вживанням охолоджувати білі 
вина, пиво, лагерне пиво та мінеральну 
воду. 

Слід: час від часу перевіряти вміст 
морозильного відділення. 

Слід: зберігати продукти протягом якомога 
меншого часу і дотримуватися вказаних 
на етикетках дат «придатності до 
використання» та термінів «вжити до…». 

Слід:  зберігати продукти, що продаються 
замороженими, відповідно до інструкцій 
на упаковках. 

Слід:  завжди вибирати високоякісні свіжі 
продукти й ретельно мити їх перед 
заморожуванням. 

Слід:  розділити свіжі продукти на невеликі 
порції для забезпечення швидкого 
заморожування. 

Слід:  загорнути всі продукти в алюмінієву 
фольгу або якісні поліетиленові пакети 
для морозильного відділення і 
переконатися в тому, що вони не 
пропускають повітря. 

Слід: негайно загорнути продукти, придбані 
замороженими, і якомога швидше 
покласти їх до морозильного відділення. 
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Не слід: зберігати банани в холодильному 
відділенні. 

Не слід: зберігати дині в холодильнику. Можете 
охолодити їх протягом нетривалого 
часу в загорнутому вигляді, щоб вони 
не надавали запаху іншим продуктам. 

Не слід: накривати полиці будь-якими 
захисними матеріалами, які можуть 
перешкоджати циркуляції повітря. 

Не слід: зберігати в холодильнику отруйні або 
будь-які небезпечні речовини. Він 
призначений для зберігання тільки 
їстівних продуктів. 

Не слід: вживати їжу, яка надмірно довго 
зберігалася в холодильнику. 

Не слід: зберігати разом в одному контейнері 
приготовані та свіжі продукти. Їх слід 
загорнути і зберігати окремо. 

Не слід: дозволяти краплям від розморожених 
продуктів або соку від їжі стікати на 
інші продукти. 

Не слід: тривалий час залишати дверцята 
відчиненими, оскільки це спричинить 
неекономну роботу холодильника і 
сприятиме надмірному 
льодоутворенню. 

Не слід: використовувати для виймання кубиків 
льоду гострі предмети на зразок ножів 
або виделок. 

Не слід:класти гарячі продукти до 
холодильника. Спочатку дайте їм 
охолонути. 

Не слід:класти до морозильного відділення 
пляшки з рідиною або герметично 
закриті банки з газованими напоями, 
оскільки вони можуть розірватися. 

Не слід: перевищувати максимальне 
завантаження для заморожування під 
час заморожування свіжих продуктів. 

Не слід: давати дітям морозиво та воду щойно 
з холодильника. Низька температура 
може викликати морозні опіки губ. 

Не слід: заморожувати газовані напої.  
Не слід: намагатися продовжувати зберігати 

замороженими продукти, які відтанули. 
Їх слід вжити в їжу протягом 24 годин 
або приготувати й заморозити. 

Не слід: виймати продукти з морозильного 
відділення мокрими руками. 
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Вібрація й шум, які можуть 
виникати під час роботи приладу 
 

1. У процесі роботи холодильника рівень шуму 
може підвищуватися. 
- Для підтримання температури у відділеннях 
на заданому рівні періодично вмикається 
компресор приладу.  У момент запуску 
компресора шум підсилюється, а при вимиканні 
компресора чутно клацання.  
- Робочі характеристики приладу можуть 
змінюватися залежно від змін температури 
навколишнього середовища. Це нормальне 
явище. 
2. Шум, схожий на звук рідини, що ллється чи 
розбризкується. 
- Причиною таких шумів є циркуляція 
холодоагенту в системі охолодження, що 
відповідає принципам роботи приладу. 
3. Шум, схожий на шум вітру. 
- Такий шум видають установлені в 
холодильнику вентилятори (один або декілька), 
які потрібні для підвищення ефективності 
охолодження відділень. Це звичайний шум, 
який не є ознакою несправності. 
4. Інші вібрації й шуми. 
- Рівень шуму й вібрації залежить від типу й 
якості підлоги, на якій встановлено прилад. 
Підлога має бути досить рівною і витримувати 
вагу приладу. 
- Джерелом шуму можуть бути предмети, які 
лежать на приладі. Такі предмети слід 
прибрати з приладу. 
- Шум може виникати тоді, коли стикаються 
розташовані поруч пляшки або інший посуд. У 
таких випадках слід трохи розсунути пляшки 
або посуд.  

 



 

Енергоспоживання 
 

Щоб у максимальній мірі використовувати 
простір морозильної камери для зберігання 
продуктів, слід вийняти з неї центральний і 
верхній висувні контейнери. Дані про 
енергоспоживання холодильника наведені для 
умов, коли центральний і верхній висувні 
контейнери вийняті, й морозильна камера 
повністю завантажена. 
 

Практичні рекомендації щодо зниження 
споживання електроенергії 
1. Побутові електроприлади слід 
встановлювати у добре провітрюваних місцях 
подалі від джерел тепла, таких як кухонні 
плити, радіатори опалення й т.п.  Крім того, 
слід уникати місць, куди потрапляє пряме 
сонячне проміння.  
2. Придбані охолоджені чи заморожені 
продукти слід одразу класти відповідно у 
холодильне або морозильне відділення, 
особливо, у літню пору. Для доставки продуктів 
з магазину додому рекомендується 
використовувати термосумки. 
3. Продукти, вийняті з морозильної камери, 
рекомендується поміщати для розморожування 
у холодильне відділення. Щоб не допустити 
забруднення холодильного відділення, 
заморожені продукти слід вкладати у посуд, 
куди під час відтавання буде стікати вода. 
Розморожування продуктів рекомендується 
починати, принаймні, за добу до вживання. 
4. Рекомендується відкривати дверцята 
якомога рідше.  
5. Не залишайте дверцята приладу відкритими 
без потреби й стежте за тим, щоб вони завжди 
були щільно закриті. 
 

Усунення несправностей 
 

Якщо холодильник не працює після увімкнення, 
перевірте таке: 
• Чи правильно вставлений штепсель у 

розетку, і чи є електроживлення (для 
перевірки наявності напруги в розетці 
під’єднайте до неї інший прилад). 

• ожливо, перегорів запобіжник/спрацював 
автоматичний вимикач/вимкнутий головний 
розподільний рубильник. 

• и правильно встановлений регулятор 
температури. 

• и правильно змонтована нова вилка, якщо ви 
замінили оригінальну запресовану вилку. 

Якщо після вищевказаних перевірок 
холодильник все-таки не працює, зверніться до 
дилера, в якого ви придбали електроприлад. 
Рекомендуємо здійснити вказані перевірки, 
оскільки в разі відсутності виявлених 
несправностей доведеться оплатити витрати. 
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Технічні дані 
 

Торгова марка  
Модель CN232120X 
Тип приладу НЕЗАМЕРЗАЮЧЕ ХОЛОДИЛЬНИК-

МОРОЗИЛЬНИК типу I  

Загальний об’єм нетто (л) 320 

Загальний корисний об’єм (л) 287 

Корисний об’єм морозильника (л) 90 

Корисний об’єм холодильника 197 

Потужність заморожування (кг/24 год.) 4 

Клас енергозбереження (1) A+ 

Енергоспоживання (кВт-год/рік) (2)  333 

Тривалість автономного зберігання 
продуктів після відключення (год.) 

19 

Рівень шуму (дБ (A) на 1 пВт)  43 

Екологічний охолоджувач  R600a 

(1) Клас енергозбереження: A+++ … D (A+++ = економічний … D = менш економний)  
(2) Реальне енергоспоживання залежить від умов експлуатації та місцезнаходження приладу. 
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Символ  на виробі чи упаковці вказує, що цей прилад не слід утилізувати з побутовими 
відходами. Натомість його слід здати на відповідний пункт збору для утилізації електричного 
та електронного обладнання. Забезпечуючи належну утилізацію цього приладу, ви 
сприятимете запобіганню потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я 
людей, які можуть бути спричинені неправильним ставленням до утилізації цього виробу. За 
більш докладною інформацією щодо утилізації цього виробу зверніться до місцевої 
адміністрації, служби утилізації побутових відходів або до магазину, в якому ви придбали 
прилад. 

 

 

Виробник: ‘S.C. Arctic S.A.’,  
Gaesti, str.13 Desembrer №210,  
Romania (Румунія) 
 
Імпортер на території України:  
ПП Коннект м Хмельницький,  
вул Чорновола 23 

Дата виробництва міститься в серійнному 
номері продукту, що вказаний на 
етикетці, розташованій на продукті, а 
саме, перші дві цифри серійного номера 
позначають рік виробництва, а останні дві 
- місяць. Наприклад, «10-100001-05» 
означає, що продукт виготовлений в 
травні 2010 року. 

  
 Інформацію про сертифікацію продукту 

Ви можете уточнити, зателефонувавши 
на гарячу лінію 0-800-500-4-3-2. 
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