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Prosím, prečítajte si najskôr túto príručku!
Vážený zákazník,
Dúfame, že váš produkt, ktorý bol vyrobený v moderných továrňach a 
skontrolovaný v rámci prepracovaných postupov riadenia kvality, vám bude 
úspešne a efektívne slúžiť.
Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali celú túto príručku k vášmu 
produktu predtým, ako ho začnete používať, a ponechajte si ju poruke, aby ste si 
ju v prípade potreby mohli prezerať.

Tento manuál
• Vám pomôže používať váš prístroj rýchlo a bezpečne.
• Manuál si prečítajte pred inštaláciou a prevádzkou vášho produktu.
• Dodržiavajte pokyny, obzvlášť tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti.
• Manuál si uschovajte na ľahko prístupnom mieste, pretože ho môžete neskôr 
potrebovať. 
• Okrem toho si prečítajte aj ostatné dokumenty dodané s vašim produktom.
Majte na pamäti, že tento manuál platí aj pre iné modely. 

Symboly a ich popis
Tento návod na obsluhu obsahuje nasledovné symboly:

C Dôležité informácie alebo užitočné tipy.

A Výstraha pred ohrozením života a majetku.

B Výstraha pred elektrickým napätím. 
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Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať 
s vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými 
časťami, potom sa to týka iných modelov.

1  Vaša chladnička 

A- Priečinok mrazničky
B- Priečinok chladničky

1- Priečiok na kocky ľadu
2- Polička mrazničky
3- Vnútorné osvetlenie
4- Gombík termostatu
5- Poličky priečinka chladničky
6-  Kanálik pre zber rozmrazenej vody – 

odtoková rúrka

7- Kryt priečinku na zeleninu a ovocie
8- Priečinok na šalát
9- Nastaviteľná predná nôžka
10- Dverové police
11- Držiak na vajíčka



SK4

2  Dôležité bezpečnostné výstrahy
Prečítajte si nasledujúce informácie. 
Nedodržiavanie týchto informácií môže 
mať za následok zranenia alebo vecné 
škody. Všetky záručné záväzky tým 
strácajú platnosť.
  Originálne náhradné súčiastky budú 
dodávané po dobu 10 rokov od kúpy 
výrobku. 

Určené použitie
 Tento výrobok je určený na použitie
• v interiéroch a v uzatvorených 

oblastiach, ako napríklad v domoch,
• v uzatvorených pracovných 

prostrediach, ako napríklad obchody 
a kancelárie,

• v uzatvorených ubytovacích 
oblastiach, ako napríklad chalupy, 
hotely, penzióny. 

• Tento výrobok sa nesmie používať v 
exteriéroch.

 Všeobecná bezpečnosť
• Ak chcete vyradiť/zlikvidovať tento 

produkt, odporúčame vám poradiť 
sa s autorizovaným servisom, aby 
ste získali potrebné informácie o 
autorizovaných orgánoch zriadených 
na tento účel.

• Obráťte sa na autorizovaný servis 
so všetkými otázkami a problémami 
s vašou chladničkou. Nezasahujte 
ani nenechajte iných zasahovať 
do chladničky bez upozornenia 
autorizovaného servisu.

• Pri výrobkoch s mraziacim 
priečinkom nejedzte zmrzlinu v 
kornútoch a kocky ľadu ihneď po 
ich vybratí z mraziaceho priečinka! 
(Môžete si tým spôsobiť nepríjemný 
mrazivý pocit v ústach.) 

• Pri výrobkoch s mraziacim 
priečinkom nedávajte do mraziaceho 
priečinka tekuté nápoje vo fľašiach a 
plechovkách. V opačnom prípade by 
mohli prasknúť. 

• Mrazeného jedla sa nedotýkajte 
rukami; mohlo by sa k ruke prilepiť. 

• Pred čistením alebo rozmrazovaním 
chladničku odpojte.

• Para a parové čistiace prostriedky by 
sa nikdy nemali používať pri čistení 
a odmrazovaní vašej chladničky. V 
takýchto prípadoch by sa para mohla 
dostať do kontaktu s elektrickými 
dielmi a spôsobiť skrat alebo zásah 
elektrickým prúdom. 

• Nikdy nepoužívajte rôzne časti, ako 
napr. dvere, ako podpery alebo 
schodíky. 

• Vo vnútri vašej chladničky 
nepoužívajte elektrické zariadenia.

• Časti, v ktorých cirkuluje chladivo, 
nepoškodzujte nástrojmi na 
vŕtanie alebo rezanie. V prípade 
perforácie plynových kanálov 
výparníka, trubkových rozšírení 
alebo povrchových úprav, spôsobuje 
rozliaty chladiaci prostriedok 
podráždenie pokožky a zranenia očí.

• Neprekrývajte ani neblokujte 
ventilačné otvory na chladničke 
žiadnymi materiálmi.
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• Elektrické spotrebiče musia 
opravovať len oprávnené 
osoby. Opravy vykonávané 
nekompetentnými osobami 
predstavujú riziko pre používateľa.

• V prípade zlyhania alebo počas 
údržby alebo opráv odpojte 
chladničku od elektrického rozvodu 
buď vypnutím príslušnej poistky alebo 
odpojením spotrebiča od siete. 

• Pri odpájaní zásuvky neťahajte za 
kábel, ale potiahnite zásuvku. 

• Nápoje s vysokým obsahom alkoholu 
umiestnite tesne vedľa seba a 
vertikálne. 

• V chladničke neskladujte spreje s 
rozprašovačom, ktoré obsahujú 
horľavé alebo výbušné látky.

• Nepoužívajte mechanické prístroje 
alebo iné prostriedky na urýchľovanie 
rozmrazovacieho procesu iné ako tie, 
ktoré odporúča výrobca.

• Tento produkt nie je určený na 
používanie osobami s fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými 
poruchami alebo nepoučenými alebo 
neskúsenými osobami (vrátane detí), 
pokiaľ pri nich nie je osoba, ktorá 
je zodpovedná za ich bezpečnosť, 
alebo ktorá ich riadne poučí o 
používaní produktu

• Neuvádzajte do prevádzky 
poškodenú chladničku. Ak máte 
akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na 
servisného zástupcu.

• Elektrická bezpečnosť vašej 
chladničky je zaručená len vtedy, keď 
je váš uzemňovací systém v zhode s 
týmito štandardmi.

• Vystavenie produktu pôsobeniu 
dažďa, snehu, slnka a vetra je 
nebezpečné z pohľadu elektrickej 
bezpečnosti.

• Pri poškodení elektrického kábla 
kontaktujte autorizovaný servis, aby 
ste zabránili ohrozeniu.

• Počas inštalácie nikdy chladničku 
nepripájajte do elektrickej zásuvky. 
V opačnom prípade vznikne riziko 
usmrtenia alebo vážneho zranenia.

• Táto chladnička je určená len na 
skladovanie potravín. Nepoužívajte ju 
na žiadne iné účely.

• Štítok s technickými údajmi sa 
nachádza na ľavej stene vo vnútri 
chladničky.

• Chladničku nezapájajte do 
elektronických systémov na úsporu 
energie, pretože ju môžu poškodiť.

• Ak je v chladničke modré svetlo, 
nepozerajte sa naň cez optické 
zariadenia.

• Manuálne riadené chladničky 
zapínajte po výpadku prúdu s 
odstupom najmenej 5 minút.

• Pri odovzdaní produktu inej osobe 
odovzdajte túto príručku k obsluhe 
novému vlastníkovi.

• Zabráňte poškodeniu elektrického 
kábla pri preprave chladničky. 
Prehýbanie kábla môže spôsobiť 
požiar. Na napájací kábel nedávajte 
ťažké predmety. Pri zapájaní produktu 
sa zástrčky nedotýkajte mokrými 
rukami.

• Chladničku nezapájajte, ak je zásuvka 
na stene uvoľnená.
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• Z bezpečnostných dôvodov 
nestriekajte vodu priamo na vnútorné 
alebo vonkajšie časti produktu.

• Z dôvodu rizika požiaru a výbuchu 
nerozstrekujte v blízkosti chladničky 
horľavé materiály, ako napríklad 
propánový plyn a pod.

• Na chladničku neumiestňujte nádoby 
naplnené vodou, pretože môžu 
spôsobiť zásah elektrickým prúdom 
alebo požiar.

• Nepreťažujte chladničku nadmernými 
množstvami potravín. Ak je 
preťažená, potraviny môžu spadnúť 
a spôsobiť vám zranenie a poškodiť 
chladničku, keď otvoríte dvere. Na 
chladničku nikdy nedávajte predmety, 
pretože môžu spadnúť, keď otvoríte 
alebo zatvoríte dvere chladničky.

• V chladničke neuchovávajte vakcíny, 
lieky citlivé na teplo, vedecké 
materiály a pod., ktoré si vyžadujú 
presnú teplotu.

• Ak sa chladnička nebude dlhší čas 
používať, treba ju odpojiť zo siete. 
Možný problém s napájacím káblom 
môže spôsobiť požiar.

• Výbežky zástrčky by sa mali 
pravidelne čistiť, pretože v opačnom 
prípade môže dôjsť k požiaru.

• Výbežky zástrčky by sa mal 
pravidelne čistiť suchou handričkou, 
pretože v opačnom prípade môže 
dôjsť k požiaru.

• Keď nastaviteľné nožičky nie sú 
umiestnené pevne na podlahe, môže 
dôjsť k posunu chladničky. Správnym 
upevnením nastaviteľných nožičiek na 
podlahe možno zabrániť posúvaniu 
chladničky.

• Pri prenášaní chladničky ju nedržte 
za rukoväť na dverách. V opačnom 
prípade môže prasknúť.

• Ak musíte umiestniť produkt vedľa 
inej chladničky alebo mrazničky, 
vzdialenosť medzi nimi musí byť 
najmenej 8 cm. Inak môžu priľahlé 
steny strán navlhnúť.

Pri výrobkoch s dávkovačom 
vody
 musí byť tlak prívodu vody najmenej 

1 bar. Tlak prívodu vody musí byť 
najviac 8 barov.

• Používajte len pitnú vodu.
Bezpečnosť detí
• Ak dvere obsahujú zámku, kľúč 

uchovávajte mimo dosah detí.
• Deti musia byť pod dohľadom, aby 

sa zabránilo ich zasahovaniu do 
produktu.

V súlade so smernicou o 
odpadoch z elektrických a 
elektronických zariadení a 
zneškodňovaní odpadov: 

Tento produkt je v súlade so 
smernicou o odpadoch z 
elektrickýcha elektronických 
zariadení EÚ (2012/19/EÚ)  
Tento produkt obsahuje 
symbol triedeného odpadu 
pre odpadové elektrické a 

elektronické vybavenie (WEEE).
Tento produkt bol vyrobený z vysoko 
kvalitných častí a materiálov, ktoré 
môžu byť znovu použité a sú vhodné 
na recykláciu. Na konci životnosti 
odpad z produktu neodstraňujte s 
bežným odpadom z domácnosti ani 
s iným odpadom. Recyklujte ho v 
zbernom mieste určenou na recykláciu 
elektrického a elektronického 
vybavenia. Pre zistenie informácií o 
zberných miestach kontaktujte miestne 
úrady.
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V súlade s Obmedzením 
používania niektorých 
nebezpečných látok v 
elektronických a elektrických 
zariadeniach
Tento produkt bol zakúpený v 
súlade so smernicou o odpadoch z 
elektrických a elektronických zariadení 
EÚ (2011/65/EÚ)  Neobsahuje žiadne 
nebezpečné alebo zakázané materiály 
špecifikované smernicou.
Informácie o balení
Obalový materiál produktu je vyrobený 
z recyklovateľných materiálov v 
súlade s národnými predpismi o 
životnom prostredí. Nevyhadzujte 
obalové materiály spolu s odpadmi 
z domácnosti alebo inými odpadmi. 
Vezmite ho na zberné miesto 
označené miestnymi úradmi
Upozornenie HCA
Chladiaci systém vášho výrobku 
obsahuje R600a: 
Tento plyn je horľavý. Preto dajte 
pozor na to, aby ste nepoškodili 
chladiaci systém a potrubné vedenia 
pri používaní a preprave. V prípade 
poškodenia udržiavajte produkt mimo 
potenciálnych zdrojov plameňa, ktoré 
by mohli spôsobiť vznietenie produktu, 
a miestnosť, kde je zariadenie 
umiestnené, dostatočne vetrajte. 
Ignorujte toto upozornenie, ak 
chladiaci systém vášho výrobku 
obsahuje R134a. 
Typ plynu použitý vo výrobku je 
uvedený na typovom štítku, ktorý 
sa nachádza na ľavej stene vnútri 
chladničky.
Produkt nelikvidujte hodením do ohňa.

Veci, ktoré treba urobiť pre 
úsporu energie
• Dvere vašej chladničky nenechávajte 

otvorené dlhý čas.
• Do chladničky nevkladajte horúce 

jedlá alebo nápoje.
• Chladničku neprepĺňajte, aby ste 

neblokovali prúdenie vzduchu v 
interiéri.

• Vašu chladničku neumiestňujte na 
priame slnečné svetlo alebo do 
blízkosti spotrebičov, ktoré produkujú 
teplo, ako napr. rúry na pečenie, 
umývačky riadu alebo radiátory.

• Dbajte na to, aby ste jedlo uchovávali 
v uzavretých nádobách.

• Pri výrobkoch s mraziacim 
priečinkom môžete v mrazničke 
skladovať maximálny objem potravín 
vtedy, keď odstránite poličku alebo 
priečinok mrazničky. Hodnota 
spotreby energie stanovená pre vašu 
chladničku bola stanovená tak, že 
sa odstránila polička alebo priečinok 
mrazničky a pri maximálnom vyťažení. 
So zreteľom na tvary a veľkosť 
potravín určených na zamrazenie 
neexistuje pri používaní police alebo 
zásuvky žiadne riziko.

• Rozmrazovanie mrazených potravín 
v priečinku chladničky zabezpečuje 
úsporu energie a taktiež zachováva 
kvalitu potravín.
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3  Inštalácia 
B Zapamätajte si, že výrobca nie je 

zodpovedný za škody v prípade, 
ak nedodržíte pokyny v návode na 
použitie.

Body, ktoré je potrebné 
zvažovať pri opakovanej 
preprave chladničky
1. Vaša chladnička musí byť pred 

presunom prázdna a očistená.
2. Police, príslušenstvo, priehradky atď. 

vo vašej chladničke musia byť pred 
opätovným zabalením chladničky 
zalepené a zaistené voči otrasom.

3. Balenie musíte zaistiť hrubými 
páskami alebo silnými lanami a 
musíte dodržiavať bezpečnostné 
pokyny na balení.

Nezabudnite...
Každý recyklovaný materiál je 
nepostrádateľným zdrojom pre prírodu 
a národné zdroje.
Ak by ste chceli prispieť k recyklácii 
obalových materiálov, informácie 
môžete získať u ekologických 
organizácií alebo na miestnych 
úradoch.
Pred uvedením chladničky 
do prevádzky
Pred začatím používania vašej 
chladničky skontrolujte nasledovné:
1. Je interiér chladničky suchý a môže 

vzduch ľahko cirkulovať v zadnej 
časti?

2. Vyčistite interiér chladničky podľa 
odporúčania v časti „Údržba a 
čistenie“.

3. Chladničku pripojte do elektrickej 
zásuvky. Keď sa otvoria dvere 
chladničky, zapne sa vnútorné svetlo.

4. 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. Toto je celkom 
normálne. 

5. Predné hrany chladničky môžu byť 
zohriate. To je normálne. Tieto časti 
sú vytvorené tak, aby boli zohriate, 
aby sa predišlo kondenzácii.

6. 2 plastové kliny môžete namontovať 
tak, ako je to znázornené na obrázku. 
Plastové klince zaistia požadovanú 
vzdialenosť medzi chladničkou a 
stenou kvôli dostatočnej cirkulácii 
vzduchu. (Znázornený obrázok 
predstavuje len príklad a nezhoduje 
sa presne s vaším produktom.)

7. Interiér chladničky vyčistite podľa 
odporúčania v časti „Údržba a 
čistenie“.

Elektrické pripojenie
Pripojte výrobok k uzemnenej zástrčke, 
ktorá je chránená poistkou príslušnej 
kapacity.
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Dôležité:
• Pripojenie musí byť v zhode s 

národnými predpismi.
• Elektrická zásuvka musí byť po 

inštalácii ľahko prístupná.
• Určené napätie musí byť rovnaké ako 

napätie vo vašej elektrickej sieti.
• Predlžovacie káble a rozbočky 

sa nesmú používať na pripojenie 
zariadenia.

B Poškodený elektrický kábel musí 
vymeniť kvalifikovaný elektrikár.

B Zariadenie sa nesmie prevádzkovať 
dovtedy, pokým nebude opravené! 
Hrozí nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom!

Likvidácia obalu
Obalový materiál môže byť 
nebezpečný pre deti. Obalový materiál 
držte mimo dosahu detí alebo ho 
vyhoďte podľa pokynov pre likvidáciu 
odpadu. Neodhadzujte ho spolu s 
normálnym domovým odpadom.
Balenie chladničky je vyrobené z 
recyklovateľných materiálov.
Likvidácia vašej starej 
chladničky
Vašu starú chladničku zlikvidujte 
ekologicky.
• O likvidácii vašej starej chladničky 

sa môžete poradiť s vašim 
autorizovaným predajcom alebo 
zberným miestom.

Pred likvidáciou vašej chladničky 
odrežte elektrickú zásuvku a ak sa na 
dverách nachádzajú nejaké zámky, 
znefunkčnite ich, aby ste nevystavili 
deti žiadnemu nebezpečenstvu.

Umiestnenie a inštalácia
1. Chladničku nainštalujte na miesto, 

ktoré umožňuje ľahké použitie.
2. Chladničku udržiavajte mimo dosah 

zdrojov tepla, vlhkých miest a 
priameho slnečného svetla.

3. Kvôli dosiahnutiu účinnej prevádzky 
musí byť v okolí chladničky 
dostatočné vetranie.Ak bude 
chladnička umiestnená vo výklenku 
v stene, minimálna vzdialenosť od 
stropu musí byť 5 cm a od steny 5 
cm.Ak je podlaha pokrytá kobercom, 
výrobok musí byť zdvihnutý do výšky 
2,5 cm od podlahy.

4. Kvôli zabráneniu hádzaniu dajte 
chladničku na rovnú podlahu.
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Výmena žiarovky vnútorného 
osvetlenia 

Nastavenie nôh
Ak je vaša chladnička nestabilná;
Chladničku môžete vyvážiť otáčaním 
predných nôh tak, ako je to 
znázornené na obrázku. Keď nohu 
otáčate v smere čiernej šípky, roh s 
príslušnou nohou sa znižuje; keď nohu 
otáčate v opačnom smere, poloha sa 
zvyšuje. Pomoc inej osoby miernym 
pridvihnutím chladničky celý proces 
uľahčí.

Ak chcete vymeniť lampu použitú na 
osvetlenie vašej chladničky, zavolajte 
do autorizovaného servisu.
Lampa(y) použité v tomto prístroji nie 
sú vhodné pre osvetlenie miestnosti 
domácnosti. Zamýšľaný účel tohto 
svietidla je pomôcť užívateľovi 
umiestniť potraviny do 
chladničky/mrazničky bezpečne a 
pohodlne.
Žiarovky použité v tomto spotrebiči 
musí vydržať extrémne fyzické 
podmienky, napr. teploty pod -20°C.
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Obrátenie dverí
Postupujte podľa číselného poradia
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4  Príprava

C Vaša chladnička by mala byť 
umiestnená v najmenej 30 cm 
vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú 
horáky, rúry na pečenie, radiátory a 
kachle a najmenej v 5 cm vzdialenosti 
od elektrických rúr na pečenie 
a nemala by byť umiestnená na 
priamom slnku.

C Teplota prostredia v miestnosti, 
kde chladničku inštalujete, by 
mala byť aspoň 10 °C. Prevádzka 
chladničky v chladnejšom prostredí 
sa neodporúča s ohľadom na jej 
účinnosť.

C Uistite sa, že je interiér vašej 
chladničky dôkladne vyčistený.

C Ak sa budú vedľa seba inštalovať dve 
chladničky, mala by byť medzi nimi 
vzdialenosť minimálne 2 cm.

C Pri prvom spustení vašej chladničky 
počas šiestich hodín dodržujte 
nasledujúce pokyny.

 -  Dvere by ste nemali otvárať príliš 
často.

 -  Chladnička musí byť počas tohto 
času prázdna.

 -  Chladničku neodpájajte od siete. 
Ak dôjde k výpadku napájania, 
ktoré nemôžete ovplyvniť, pozrite si 
upozornenia v časti „Odporúčané 
riešenia problémov“.

C Originálny obal a penové materiály 
by ste si mali odložiť za účelom 
budúceho transportu a prenášania.
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5  Používanie chladničky
Tlačidlo nastavenia teploty

Časté otváranie dverí spôsobuje 
zvyšovanie vnútornej teploty.
Z tohto dôvodu sa odporúča dvere 
čím skôr opätovne zatvoriť.
Teplota interiéru vašej chladničky sa 
mení z nasledovných dôvodov;
• Sezónne teploty,
• Časté otváranie dverí a dlhé 

ponechanie otvorených dverí,
• Vloženie jedla do chladničky skôr, 

ako sa schladí na izbovú teplotu.
• Umiestnenie chladničky v miestnosti 

(napr. vystavenie slnečnému 
žiareniu).

• Meniacu sa teplotu interiéru môžete 
kvôli týmto dôvodom nastaviť 
pomocou termostatu. Čisla okolo 
tlačitka termostatu značia stupne 
chladenia.

• Ak je okolitá teplota vyššia ako 32 
°C, otočte tlačidlo termostatu do 
maximálnej polohy. 

• Ak je okolitá teplota nižšia ako 
25°C, otočte tlačidlo termostatu do 
minimálnej polohy.

Chladenie
Uskladnenie potravín
Priestor chladničky je určený pre 
krátkodobé skladovanie čerstvých 
potravín a nápojov.
Mrazenie
Mrazené potraviny
Mraziaci priečinok je označený týmto 
symbolom .
Spotrebič môžete používať pre 
mrazenie čerstvých potravín, ako aj pre 
skladovanie predmrazených potravín.
Obráťte sa, prosím, na odporúčania 
uvedené na balení pre vaše potraviny.

Prevádzková teplota sa reguluje 
ovládaním teploty

Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

1 = Najnižšie nastavenie chladenia 
(Najteplejšie nastavenie)
5 = Najvyššie nastavenie chladenia 
(Najchladnejšie nastavenie)
(alebo)
Min. = Najnižšie nastavenie 
chladenia 
(Najteplejšie nastavenie)
Max. = Najvyššie nastavenie 
chladenia 
(Najchladnejšie nastavenie) 
Priemerná teplota vo vnútri chladničky 
by mala byť okolo +5°C.
Nastavenie zvoľte podľa požadovanej 
teploty.
Uvedomte si, prosím, že v chladiacej 
oblasti budú odlišné teploty.
Najchladnejšia oblasť sa nachádza 
hneď nad priečinkom na zeleninu.
Teplota interiéru tiež závisí od teploty 
okolia, početnosti otvárania dverí a od 
množstva uložených potravín.
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Skladovanie mrazených potravín
Priečinok pre mrazené potraviny je 
označený symbolom .
Priečinok pre mrazené potraviny 
je vhodný pre uskladnenie 
predmrazených potravín. Odporúčanie 
pre uskladnenie uvedené na obale 
potravín, by sa malo vždy dodržať.
Rozmrazenie
A) Priestor chladničky
Chladnička prevedie plne automatické 
odmrazovanie. Kým sa priestor v 
chladničke ochladzuje, môžu sa 
vo vnútri chladničky objaviť vodné 
kvapky a námraza do veľkosti 7-8 
mm. Takýto jav je normálny výsledok 
chladiaceho systému. Vytvorená 
námraza sa automaticky odstraňuje 
pri automatickom odmrazovaní 
po určitých intervaloch vďaka 
automatickému odmrazovaciemu 
systému v zadnej stene. Používateľ 
nemusí zoškrabovať námrazu alebo 
odstraňovať kvapky vody.
Voda pochádzajúca z odmrazovania 
odtečie zo zberača vody do 
odparovača odkvapovou rúrou, kde sa 
sama odparí. 
 Pravidelne kontrolujte, či nie je 
upchatá odkvapová rúra a v prípade 
potreby ju odopchajte pomocou 
prepichnutia. 
 Hĺboko mraziace oddelenie sa 
automaticke neodmrazuje, aby sa 
zabránil zkaze zmrazeného jedla.  

B) Priestor mrazničky
Rozmrazovanie je veľmi priamočiare 
a bez zmätkov vďaka špeciálnej 
rozmrazovacej zbernej miske.
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo 
keď sa vytvorila namrznutá vrstva asi 7 
(1/4") mm. Pri začatí rozmrazovacieho 
postupu vypnite spotrebič zo zásuvky 
a vytiahnite zástrčku.
Všetky potraviny by mali byť 
zabalené do niekoľkých vrstiev novín 
a skladované na chladnom mieste 
(napr. v chladničke alebo v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne 
položiť do mrazničky na urýchlenie 
rozmrazovania.
Na odstránenie námrazy nepoužívajte 
špicaté predmety ani predmety 
s ostrou hranou, ako nože alebo 
vidličky.
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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. 
Vložte zástrčku do zásuvky v stene a 
zapnite dodávku elektriny.

Ak termostat obsahuje 
polohu „0“:
- Prevádzka vášho produktu sa 
zastaví, keď tlačidlo termostatu otočíte 
do polohy „0“ (nula). Produkt sa 
nespustí, pokým tlačidlo termostatu 
znovu neotočíte do polohy „1“ alebo 
do niektorej inej polohy. „0“: Ak 
termostat obsahuje polohu „min“:
- Produkt zastavte jeho odpojením.
Tvorba ľadu
Zásobník na ľad naplňte vodou a dajte 
ho na miesto. ľad bude pripravený 
približne behom dvoch hodín.
Ľad môžete jednoducho vybrať 
miernym otočením zásobníka na ľad.
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6  Údržba a čistenie

A Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, 
benzén alebo obdobné prostriedky.

B Odporúčame vám, aby ste zariadenie 
pred čistením odpojili od siete.

B Na čistenie nikdy nepoužívajte žiadne 
ostré a drsné predmety, mydlo, domáce 
čistidlá, saponáty a voskové leštidlá.

C Na čistenie skrine chladničky použite 
vlažnú vodu a vytrite ju do sucha.

C Pomocou vlhkej handry namočenej do 
roztoku jednej lyžičky sódy bikarbóny v 
pol litri vody očistite vnútrajšok a vytrite 
ho do sucha.

B Uistite sa, že do puzdra lampy, prípadne 
iných elektrických súčiastok, neprenikne 
voda.

B Ak sa chladničku nechystáte používať 
dlhšie obdobie, odpojte napájací kábel, 
vyberte všetky potraviny, vyčistite ju a 
dvere nechajte pootvorené.

C Pravidelne kontrolujte, či je tesnenie dverí 
čisté a zbavené odrobiniek z potravín.

A Ak chcete odstrániť priečinky vo 
dverách, vyberte celý ich obsah a potom 
jednoducho potlačte priečinok nahor zo 
základne.

A Na čistenie vonkajších povrchov a 
chrómovaných dielov produktu nikdy 
nepoužívajte čistiace prostriedky 
ani vodu s obsahom chlóru. Chlór 
spôsobuje koróziu takýchto kovových 
povrchov.

Ochrana plastových 
povrchov 
C Kvapalné oleje a vyprážané jedlá 

nedávajte do chladničky v otvorených 
nádobách, pretože poškodzujú 
plastové povrchy vašej chladničky. 
V prípade rozliatia alebo roztretia 
oleja na plastové povrchy okamžite 
vyčistite a opláchnite príslušnú časť 
povrchu teplou vodou.
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7  Odporúčané riešenia problémov
Pred zavolaním servisu si pozrite tento zoznam. Môže vám to ušetriť čas aj 
peniaze. Tento zoznam obsahuje bežné sťažnosti, ktoré sa nevzťahujú na chybné 
spracovanie alebo využitie materiálu. Niektoré z tu popísaných funkcií nemusí váš 
produkt obsahovať.

Chladnička nefunguje. 
• Je chladnička správne pripojená do siete? Zasuňte zásuvku do stenovej 

zástrčky.
• Nie je prepálená poistka, ku ktorej je pripojená chladnička, alebo hlavná poistka? 

Skontrolujte poistku.
Kondenzácia na bočnej stene priestoru chladničky (MULTIZÓNA, OVLÁDANIE 
CHLADU a FLEXI ZÓNA).
• Veľmi studené podmienky prostredia. Časté otváranie a zatváranie dverí. Veľmi 

vlhké podmienky prostredia. V chladničke sa nachádzajú potraviny obsahujúce 
kvapaliny v otvorených nádobách. Ponechanie pootvorených dverí. Prepnutie 
termostatu do chladnejšej polohy. 

• Skrátenie doby otvorenia dverí alebo ich zriedkavejšie používanie.
• Prikrytie jedla v otvorených nádobách vhodným materiálom.
• Vlhkosť poutierajte suchou handrou a skontrolujte, či stále pretrváva.
Kompresor nie je v prevádzke
• Ochranná teplotná poistka kompresora sa vypáli počas náhleho výpadku 

napájania alebo pri vytiahnutí a opätovnom zastrčení zásuvky, pretože tlak 
chladiva v chladničke ešte nie je vyvážený. Vaša chladnička začne pracovať po 
približne šiestich minútach. Ak po tomto čase chladnička nezačne fungovať, 
zavolajte servis.

• Chladnička je v odmrazovacom cykle. Pre plne automatickú rozmrazovaciu 
chladničku je to normálne. Cyklus odmrazovania sa vykonáva pravidelne.

• Chladnička nie je pripojená do siete. Ubezpečte sa, že ste zástrčku správne 
vložili do zásuvky.

• Sú správne vykonané nastavenia teploty?
• Napájanie je možno prerušené.
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Chladnička pracuje príliš často alebo príliš dlhý čas.
• Váš nový produkt môže byť širší ako predchádzajúci. To je úplne normálne. 

Veľké chladničky pracujú dlhší čas.
• Okolitá teplota môže byť vysoká. To je úplne normálne.
• Chladnička mohla byť zapnutá len nedávno alebo mohlo byť do nej vložené 

jedlo. Kompletné vychladenie chladničky môže trvať o niekoľko hodín dlhšie.
• Do chladničky mohlo byť len nedávno vložené väčšie množstvo teplého jedla. 

Teplé jedlo spôsobuje dlhší chod chladničky, kým sa nedosiahne bezpečná 
teplota skladovania.

• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom 
stave. Teplý vzduch, ktorý prenikol do chladničky, spôsobuje, že chladnička 
pracuje dlhší čas. Dvere otvárajte menej často.

• Oddelenie mrazničky alebo chladničky mohlo byť ponechané pootvorené. 
Skontrolujte, či sú dvere tesne zatvorené.

• Teplota v chladničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. Nastavte teplotu v 
chladničke na vyššiu a vyčkajte, kým je táto teplota dosiahnutá.

• Tesnenie dverí chladničky alebo mrazničky môže byť zanesené špinou, 
opotrebované, poškodené alebo nesprávne nasadené. Vyčistite alebo vymeňte 
tesnenie. Poškodené tesnenie spôsobuje, že chladnička pracuje dlhšiu dobu, 
aby udržala požadovanú teplotu.

Teplota mrazničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota chladničky je dostatočná.
• Teplota v mrazničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. Nastavte teplotu v 

mrazničke na vyššiu a skontrolujte.
Teplota chladničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota mrazničky je dostatočná.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi nízku teplotu. Nastavte 

teplotu v chladničke na vyššiu a skontrolujte.
Jedlo uložené v spodných zásuvkách chladničky je zmrazené.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi nízku teplotu. Nastavte 

teplotu v chladničke na vyššiu a skontrolujte.
Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi vysokú hodnotu. Nastavenia 

chladničky vplývajú na teplotu v mrazničke. Zmeňte teplotu chladničky alebo 
mrazničky, pokým sa tieto teploty nedostanú na adekvátnu úroveň.

• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom 
stave - otvárajte ich menej často.

• Dvere ste možno nechali pootvorené - dvere úplne zatvorte.
• Do chladničky ste možno nedávno vložili väčšie množstvo teplého jedla. 

Počkajte, kým mraznička alebo chladnička dosiahnu požadovanú teplotu.
• Chladnička mohla byť pripojená do siete len nedávno. Úplné ochladenie 

chladničky nejaký čas trvá.
Prevádzkový hluk sa zvyšuje, keď chladnička pracuje.
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• Prevádzkový výkon chladničky sa môže meniť podľa zmeny teploty okolia. Je to 
úplne normálne a neznamená to poruchu.

Otrasy alebo hluk.
• Podlaha nie je rovná alebo nie je pevná. Chladnička sa trasie pri pomalom 

pohybe. Skontrolujte, či podlaha dokáže uniesť hmotnosť chladničky a či je 
rovná. 

• Hluk môže byť spôsobený predmetmi položenými na chladničke. Odstráňte 
predmety na vrchu chladničky.

Z chladničky vychádzajú zvuky ako rozliatie alebo rozstrekovanie kvapaliny.
• Tok kvapaliny a plynu sa uskutočňuje podľa prevádzkových princípov. Je to 

úplne normálne a neznamená to poruchu.
Chladnička vydáva zvuky ako fúkanie vetra.
• Na ochladenie chladničky sa používajú ventilátory. Je to úplne normálne a 

neznamená to poruchu.
Kondenzácia na vnútorných stenách chladničky.
• Horúce a vlhké počasie zvyšuje namrazovanie a kondenzáciu. Je to úplne 

normálne a neznamená to poruchu. 
• Dvere ste možno nechali pootvorené - ubezpečte sa, že ste dvere úplne zatvorili.
• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom 

stave - otvárajte ich menej často.
Na vonkajšej strane chladničky alebo medzi dverami sa tvorí vlhkosť.
• Vo vzduchu sa môže nachádzať vlhkosť - je to celkom bežné pri vlhkom počasí. 

Pri nižšej vlhkosti sa kondenzácia stratí.
Vo vnútri chladničky je nepríjemný zápach.
• Musíte vyčistiť interiér chladničky. Interiér chladničky vyčistite špongiou, vlažnou 

vodou alebo perlivou vodou. 
• Zápach môžu spôsobovať niektoré nádoby alebo obalové materiály. Použite 

odlišnú nádobu alebo odlišnú značku baliaceho materiálu.
Dvere sa nezatvárajú.
• Obaly potravín môžu brániť zatvoreniu dverí. Odstráňte obaly, ktoré bránia v 

ceste dverám. 
• Chladnička nie je na podlahe v úplne zvislej polohe a pri miernom pohybe sa 

kolíše. Nastavte elevačné skrutky. 
• Podlaha nie je rovná alebo dostatočne pevná. Skontrolujte, či je podlaha rovná a 

či dokáže uniesť hmotnosť chladničky.
Špeciálne priehradky sú zaseknuté.
• Jedlo sa môže dotýkať vrchnej strany zásuvky. Znovu usporiadajte jedlo v 

zásuvke.



Molimo prvo pročitajte ovaj priručnik!
Poštovani kupci,
Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden u suvremenim postrojenjima i 
provjeren po strogim procedurama kontrole kvalitete, pružiti učinkovit rad.
Zbog toga vam preporučujemo da pažljivo pročitate cijeli priručnik proizvoda prije 
uporabe te da ga čuvate na pristupačnom mjestu zbog buduće uporabe.

Ovaj priručnik
• Pomoći će vam da koristite svoj uređaj brzo i sigurno.
• Pročitajte priručnik prije instaliranja i rada s vašim proizvodom.
• Slijedite upute, posebno one vezane  za sigurnost.
• Čuvajte priručnik na lako dostupnom mjestu jer vam može zatrebati kasnije. 
• Osim toga, također pročitajte druge dokumente dostavljene s vašim 
proizvodom.
Molimo imajte na umu da ovaj priručnik može vrijediti i za druge modele. 

Simboli i njihovi opisi
Ovaj korisnički priručnik sadrži sljedeće simbole:

C Važne informacije ili korisni savjeti za uporabu.

A Upozorenja protiv opasnosti po život i imovinu.

B Upozorenje protiv električnog napona. 
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C Slike koje se nalaze u ovom priručniku su shematske i možda se ne ogovaraju u 
potpunosti vašem proizvodu. Ako dijelovi naslova nisu sadržani u proizvodu koji 
ste kupili, onda to vrijedi za ostale modele.

1  Vaš hladnjak 

A- Odjeljak škrinje
B- Odjeljak hladnjaka

1- Posuda za kockice za led
2- Polica hladnjaka
3- Unutarnje svjetlo
4- Tipka termostata
5- Police odjeljka hladnjaka
6-  Kanal za skupljanje otopljene vode – 

crijevo za odvodnju

7- Poklopac odjeljka za povrće
8- Pretinac za povrće
9- Prilagodljive prednje nožice
10- Police vrata
11- Polica za jaja
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2 Važna sigurnosna upozorenja
Molimo pregledajte sljedeće 
informacije. Nepridržavanje ovih 
informacija može uzrokovati ozljede ili 
materijalnu štetu. U suprotnom će sva 
upozorenja i obveze za pouzdanost 
postati nevaljane.
Vijek uporabe kupljenog uređaja je 10 
godina. Ovo je razdoblje potrebno za 
čuvanje rezervnih dijelova da bi uređaj 
radio kako je opisano.

Predviđena namjena
 Ovaj je proizvod predviđen za 

uporabu
• u zatvorenom prostoru, npr. unutar 

kuće;
• u zatvorenim radnim okruženjima, 

kao što su trgovine i uredi;
• u zatvorenim prostorima za smještaj, 

kao što su kuće na farmama, hoteli, 
penzioni. 

• Ovaj se proizvod ne smije se koristiti 
vani.

 Opća sigurnost
• Kad budete željeli odložiti uređaj, 

preporučujemo da konzultirate 
ovlašteni servis da biste saznali 
potrebne informacije i ovlaštena tijela.

• Konzultirajte se s ovlaštenim servisom 
za sva pitanja i probleme vezane 
za hladnjak. Nemojte intervenirati 
ili dopustiti da netko intervenira 
na hladnjaku bez prethodnog 
obavještavanja ovlaštenih servisa.

• Za proizvode u odjeljku škrinje; Ne 
jedite kornete sladoleda i kockice 
leda odmah nakon vađenja kad ih 
izvadite iz odjeljka hladnjaka! (To 
može uzrokovati ozljede od hladnoće 
u vašim ustima.) 

• Za proizvode s odjeljkom sa škrinjom; 
ne stavljajte tekućinu u bocama i 
konzervama u odjeljak škrinje. U 
suprotnom bi mogli puknuti. 

• Ne dodirujte smrznutu hranu rukom; 
može vam se zalijepiti za ruku. 

• Isključite svoj hladnjak prije čišćenja ili 
odmrzavanja.

• Para i raspršujuća sredstva za 
čišćenje se nikada ne smiju 
koristiti tijekom postupka čišćenja i 
odmrzavanja u vašem hladnjaku. U 
takvim slučajevima, para može doći 
u kontakt s električnim dijelovima i 
uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. 

• Nikada ne koristite dijelove vašeg 
hladnjaka, kao što su vrata, za 
pridržavanje ili za stajanje na njima. 

• Ne koristite električne uređaje unutar 
hladnjaka.

• Ne oštećujte dijelove gdje cirkulira 
rashladno sredstvo pomoću alata 
za bušenje ili rezanje. Rashladno 
sredstvo koje može eksplodirati 
kad se plinski kanali isparivača, 
produžetka cijevi ili površinskih 
premaza probuše, može uzrokovati 
iritaciju kože i ozljede oka.

• Ne pokrivajte i ne blokirajte otvore za 
ventilaciju na vašem hladnjaku bilo 
kakvim materijalom.

• električne aparate smiju popravljati 
samo ovlaštene osobe. Popravke 
koje izvrše nestručne osobe mogu 
predstavljati rizik za korisnika.

• U slučaju bilo kakvog kvara tijekom 
održavanja ili popravke, otpojite 
hladnjak s napajanja ili isključivanjem 
odgovarajućeg osigurača ili 
isključivanjem vašeg uređaja iz struje. 

• Kod isključivanja utikača, nemojte 
povlačiti za kabel. 
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• Stavite jača pića čvrsto zatvorena i 
uspravno. 

• Nikada ne držite konzerve sa 
sprejevima koji sadrže zapaljive i 
eksplozivne tvari u hladnjaku.

• Ne koristite mehaničke uređaje ili 
druge načine za ubrzavanje procesa 
topljenja, osim onih koje preporuča 
proizvođač.

• Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi 
od strane osoba s fizičkim osjetilnim ili 
mentalnim nedostacima ili osoba bez 
znanja ili iskustva (uključujući djecu), 
osim ako su pod nadzorom osobe 
koja će biti odgovorna za njihovu 
sigurnost ili koja će ih valjano uputiti o 
uporabi proizvoda.

• Ne uključujte oštećeni hladnjak. 
Konzultirajte se sa serviserom ako 
imate bilo kakvih nedoumica.

• Za električnu sigurnost vašeg 
hladnjaka se jamči samo ako je 
uzemljenje u vašoj kući u skladu sa 
standardima.

• Izlaganje proizvoda kiši, snijegu, 
suncu i vjetru je opasno u pogledu 
električne sigurnosti.

• Kad je oštećen kabel, javite se 
ovlaštenom servisu da izbjegnete 
opasnost.

• Nikada ne uključujte hladnjak u zidnu 
utičnicu tijekom instalacije. Inače 
može doći do opasnosti po život ili 
ozbiljne ozljede.

• Hladnjak je namijenjen samo držanju 
hrane. Ne smije se koristiti u bilo koje 
druge svrhe.

• Naljepnica s tehničkim 
specifikacijama se nalazi na lijevoj 
stjenci unutar hladnjaka.

• Nikada ne spajajte hladnjak na 
sustave za uštedu energije; oni mogu 
oštetiti hladnjak.

• Ako na hladnjaku postoji plavo 
svjetlo, nemojte gledati u plavo svjetlo 
optičkim alatima.

• Za hladnjake kojima se upravlja 
manualno, sačekajte bar 5 minuta da 
biste uključili hladnjak nakon nestanka 
el. energije.

• Ukoliko se uređaj da nekom drugom, 
korisnički priručnik se mora predati 
novom vlasniku.

• Pazite da ne oštetite kabel kod 
prijevoza hladnjaka. Presavijanje 
kabela može uzrokovati požar. 
Nikada ne stavljajte teške predmete 
na kabel napajanja. Ne dodirujte 
utikač mokrim rukama kad uključujete 
uređaj.

• Ne uključujte hladnjak ako je 
električna utičnica labava.

• Voda se ne smije špricati izravno na 
unutarnje ili vanjske dijelove proizvoda 
zbog sigurnosnih razloga.

• Nemojte špricati tvari koje sadrže 
zapaljive plinove kao što je propan 
blizu hladnjaka da biste izbjegli 
opasnost od požara i eksplozije.

• Nikada na hladnjak ne stavljajte 
posude s vodom, jer inače mogu 
uzrokovati električni udar ili požar. 

• Nemojte prepuniti hladnjak s previše 
hrane. Ako se prepuni, hrana može 
pasti i ozlijediti vas kad otvorite 
vrata. Nikad ne stavljajte predmete 
na hladnjak, inače ti predmeti mogu 
pasti kad otvarate ili zatvarate vrata 
hladnjaka.
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• Proizvodi za koje je potrebna precizna 
kontrola temperature, cjepiva, 
lijekovi osjetljivi na toplinu, znanstveni 
materijali, itd. se ne smiju držati u 
hladnjaku.

• Ako se neće koristiti dulje vrijeme, 
hladnjak se treba isključiti. Mogući 
problem na kabelu napajanja može 
uzrokovati požar.

• Vrh utikača se treba redovito čistiti, u 
suprotnom može uzrokovati požar.

• Vrh čepa se treba čistiti redovito 
suhom krpom; u suprotnom, može 
izazvati požar.

• Hladnjak se može pomaknuti 
ako podesive noge nisu pravilno 
pričvršćena na podu. Pravilno 
pričvršćivanje podesivih nogu na 
podu može spriječiti pomicanje 
hladnjaka.

• Kad nosite hladnjak, nemojte ga 
držati za ručku vrata. U suprotnom, 
može puknuti.

• Kad morate staviti svoj proizvod 
pored drugog hladnjaka ili škrinje, 
udaljenost između uređaja treba 
biti najmanje 8 cm. U suprotnom, 
susjedne bočne stjenke se mogu 
navlažiti.

Za proizvode s raspršivačem 
za vodu;
 Tlak vode treba biti najmanje 1 bar. 

Tlak vode treba biti najviše 8 bara.
• Koristite samo pitku vodu.

Sigurnost djece
• Ako vrata imaju bravu, ključ se treba 

držati podalje od dosega djece.
• Djeca moraju biti pod nadzorom da 

bi se spriječilo neovlašteno korištenje 
proizvoda.

Usklađenost s Direktivom o 
električnom i elektroničkom 
opremom (WEEE) i 
zbrinjavanju otpada: 
 Ovaj proizvod usklađen jes 

EU Direktivom WEEE 
(2012/19/EU).  Ovaj 
proizvod nosi  lasifikacijsku 
oznaku za električni i 
elektronski otpad (WEEE).
Ovaj je proizvod 
proizveden s 

visokokvalitetnim dijelovima i 
materijalima koji se mogu ponovno 
upotrijebiti i prikladni su za reciklažu. 
Ne odlažite otpadne uređaje s 
normalnim otpadom iz kućanstva i 
drugim otpadom na kraju servisnog 
vijeka. Odnesite ga u sabirni centar 
za recikliranje električne i elektroničke 
opreme. Obratite se lokalnim vlastima 
da biste saznali više informacija o 
sabirnim centrima.
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Usklađenost s Direktivom o 
zabrani uporabe određenih 
opasnih tvari u električnoj i 
elektroničkoj opremi (RoHS):
Proizvod koji ste kupili usklađen je s 
EU Direktivom RoHs (2011/65/EU).  
Ne sadrži štetne i zabranjene materijale 
navedene u Direktivi.
Podaci o pakiranju
Ambalažni materijali proizvoda 
proizvedeni su od reciklirajućih 
materijala sukladno našim nacionalnim 
propisima o zaštiti okoliša. Ambalažne 
materijale ne odlažite skupa s kućnim 
ili drugim otpadom. Odnesite ih u 
sabirne centre ambalažnog otpada 
koje su odredile lokalne vlasti.
Upozorenje za HCA
Ako rashladni sustav vašeg 
uređaja sadrži R600a: 
Ovaj plin je zapaljiv. Zato pazite da 
tijekom uporabe i transporta ne 
oštetite sustav za hlađenje i cijevi. U 
slučaju oštećenja, držite uređaj podalje 
od potencijalnog izvora plamena koji 
može dovesti do toga da uređaj zapali, 
te prozračujete sobu u kojoj se nalazi 
uređaj. 
Ignorirajte ovo upozorenje ako 
rashladni sustav vašeg uređaja 
sadrži R134a. 
Vrsta plina koja se koristi u proizvodu 
je navedena na tipskoj pločici koja je 
na lijevoj stjenci unutar hladnjaka.
Nikada kod odlaganja ne bacajte 
uređaj u vatru.

Stvari koje se trebaju uraditi 
za uštedu energije
• Ne ostavljajte vrata vašeg hladnjaka 

otvorena dulje vrijeme.
• Ne stavljajte toplu hranu ili pića u 

hladnjak.
• Nemojte prepuniti hladnjak tako da 

se ne sprječava cirkuliranja zraka u 
unutrašnjosti.

• Ne postavljajte vaš hladnjak izravno 
na sunčevu svjetlost ili blizu uređaja 
koji emitiraju toplinu kao što su 
pećnice, perilice suđa ili radijatori.

• Pazite da držite svoju hranu u 
zatvorenim posudama.

• Za uređaje s odjeljkom škrinje; 
možete spremiti maksimalnu količinu 
hrane u škrinju kad uklonite policu 
ili ladicu škrinje. Vrijednost potrošnje 
energije koja je navedena za vaš 
hladnjak je određena tako da je 
uklonjena polica ili ladica škrinje i 
pod maksimalnim opterećenjem. Ne 
postoji opasnost od uporabe police 
ili ladice prema oblicima i veličinama 
hrane koja će biti zamrznuta.

• Topljenje smrznute hrane u odjeljku 
hladnjaka će osigurati uštedu energije 
u sačuvati kvalitetu hrane.
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3  Instalacija 

B Molimo imajte na umu da se 
proizvođač neće smatrati odgovornim 
ukoliko se ne budete pridržavali 
informacija navedenih u korisničkom 
priručniku.

Stvari kojih se treba 
pridržavati kod ponovnog 
transporta vašeg hladnjaka
1. Vaš hladnjak mora biti ispražnjen i 

očišćen prije bilo kakvog transporta.
2. Police, dodaci, odjeljak za povrće itd. 

u vašem hladnjaku moraju biti čvrsto 
pričvršćeni ljepljivom trakom zbog 
treskanja prije ponovnog pakiranja.

3. Pakiranje se mora pričvrstiti ljepljivom 
trakom i mora se pridržavati pravila o 
transportu ispisanih na pakiranju.

Molimo ne zaboravite...
Svaki reciklirani materijal je nezamjenjiv 
izvor za prirodu i za naše nacionalne 
izvore.
Ako želite pridonijeti reciklaži materijala 
pakiranja, možete dobiti dodatne 
informacije od ureda za okoliš ili 
lokalnih vlasti.
Prije uključivanja vašeg 
hladnjaka
Prije početka uporabe vašeg hladnjaka 
provjerite sljedeće:
1. Je li unutrašnjost hladnjaka suha i 

može li zrak slobodno cirkulirati sa 
stražnje strane?

2. Očistite unutrašnjost hladnjaka kako 
je preporučeno u dijelu "Čišćenje i 
održavanje".

3. Uključite hladnjak u zidnu utičnicu. 
Kad su vrata hladnjaka otvorena, 
uključit će se unutrašnje svjetlo.

4. Čut ćete buku kad kompresor počne 
raditi. Tekućine i plinovi zabrtvljeni u 
rashladnom sustavu također mogu 
stvarati buku, čak i kad kompresor ne 
radi i to je potpuno normalno. 

5. Prednji krajevi hladnjaka mogu 
biti topli na opip. To je normalno. 
Ova područja su napravljena da 
budu topla da bi se se izbjegla 
kondenzacija.

6. Možete postaviti 2 plastična klina 
kako je prikazano na slici. Plastični 
klinovi će dati osigurati potrebnu 
udaljenost između vašeg hladnjaka 
i zida da bi se omogućilo cirkuliranje 
zraka. (Slika s ilustracijom je samo 
primjer i ne odgovara u potpunosti 
vašem proizvodu.)

7. Očistite unutrašnjost hladnjaka kako 
je preporučeno u dijelu "Čišćenje i 
održavanje".

8. Uključite hladnjak u zidnu utičnicu. 
Kad su vrata hladnjaka otvorena, 
uključit će se unutrašnje svjetlo.

9. Čut ćete buku kad kompresor počne 
raditi. Tekućine i plinovi zabrtvljeni u 
rashladnom sustavu također mogu 
stvarati buku, čak i kad kompresor ne 
radi i to je potpuno normalno. 

10. Prednji krajevi hladnjaka mogu 
biti topli na opip. To je normalno. 
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Ova područja su napravljena da 
budu topla da bi se se izbjegla 
kondenzacija.

Električno spajanje
Spojite svoj proizvod u uzemljenu 
utičnicu koja je zaštićena osiguračem 
odgovarajućeg kapaciteta.
Važno:
•  Spoj mora biti u skladu s nacionalnim 

zakonskim odredbama.
•  Kabel napajanja mora biti lako 

dostupan nakon postavljanja.
•  Navedeni napon mora biti jednak 

naponu el. energije.
•  Produžni kabeli i razvodnici se ne 

smiju koristiti za spajanje.
B Oštećeni kabel napajanja mora 

zamijeniti kvalificirani električar.
B Proizvod ne smije raditi prije 

popravke! Postoji opasnost od 
električnog udara!

Odlaganje pakiranja
Materijali pakiranja mogu biti opasni 
za djecu. Čuvajte materijale pakiranja 
dalje od dohvata djece ili ih odložite 
svrstavanjem u skladu s uputama 
o odlaganju. Nemojte ih odlagati s 
normalnim otpadom iz kućanstva.
Pakiranje vašeg hladnjaka je 
proizvedeno od recikliranih materijala.
Odlaganje stalnog hladnjaka
Odlaganje vašeg starog stroja bez 
štete za okoliš.
• O odlaganju vašeg hladnjaka se 

možete konzultirati s vašim ovlaštenim 
dobavljačem ili centrom za sakupljanje 
otpada u vašoj općini.

Prije odlaganja vašeg hladnjaka, 
odrežite električni utikač i, ukoliko 
postoje bilo kakve brave na vratima, 
onesposobite ih da biste zaštitili djecu 
od bilo kakve opasnosti.

Postavljanje i instalacija
A Ako ulaz u prostoriju gdje će biti 
postavljen hladnjak nije dovoljno širok 
da hladnjak kroz njega prođe, pozovite 
ovlašteni servis da skine vrata vašeg 
hladnjaka tako da kroz vrata prođe 
bočno. 

1. Instalirajte vaš hladnjak na mjesto 
koje dopušta laku uporabu.
2. Držite vaš hladnjak podalje od 
izvora topline, vlažnih mjesta i direktne 
sunčeve svjetlosti.
3. Da bi se postigao učinkoviti rad, 
oko vašeg hladnjaka mora postojati 
odgovarajuća ventilacija.
Ako se hladnjak treba postaviti u otvor 
u zidu, mora postojati udaljenost 
najmanje 5 cm od plafona i 5 cm od 
zida.
Ako je pod prekriven tepihom, vaš 
uređaj mora biti podignut od poda 2.5 
cm.
4. Stavite svoj hladnjak na ravnu 
površinu poda da biste spriječili 
udarce.
5. Ne držite svoj hladnjak na 
temperaturama nižim od 10°C.
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Zamjena žarulje unutarnjeg 
svjetla 

Prilagođavanje nogu
Ako vaš hladnjak nije u ravnoteži;
Možete postaviti hladnjak u ravnotežu 
okretanjem prednjih nožica kako je 
prikazano na slici. kut gdje se nalaze 
noge je spušten kad okrenete u smjeru 
crne strelice a diže se kad okrenete u 
suprotnom smjeru. Ovaj postupak će 
biti lakši ako nekoga zamolite da malo 
podigne hladnjak.

Da biste zamijenili lampicu koja se 
koristi za osvjetljavanje, molimo 
nazovite svoj ovlašteni servis.
Lampa koja se koristi u ovom uređaju 
nije podesna za uporabu za 
osvjetljenje doma. Predviđena 
namjena ove lampe je da pomogne 
korisniku da stavi hranu u 
hladnjak/škrinju na siguran i ugodan 
način.
Svjetiljke ovog uređaja moraju 
podnijeti ekstremne uvjete poput 
temperatura nižih od -20°C.
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4  Priprema
C Vaš hladnjak se treba postaviti 

najmanje 30 cm od izvora topline kao 
što su plamenici, pećnice, grijalice 
i štednjaci i najmanje 5 cm dalje od 
električnih pećnica te se ne smiju 
stavljati na direktnu sunčevu svjetlost.

C Sobna temperatura u prostoriji u 
koju postavite hladnjak treba biti 
najmanje 10°C. Rad vašeg hladnjaka 
u hladnijim uvjetima od navedenih se 
ne preporuča vezano za učinkovitost.

C Pazite da se unutrašnjost vašeg 
hladnjaka temeljito čisti.

C Ako se dva hladnjaka trebaju instalirati 
jedan do drugog, između njih treba 
postojati razmak od najmanje 2 cm.

C Kada prvi put uključite hladnjak, 
molimo pridržavajte se sljedećih 
uputa tijekom prvih šest sati.

 -   Vrata se ne smiju često otvarati.
 -   Mora raditi prazan, bez ikakve 

hrane u njemu.
 -   Ne isključujte vaš hladnjak. Ako 

dođe do nestanka el. energije na 
koji ne možete utjecati, molimo 
pogledajte upozorenja u dijelu 
"Preporučena rješenja problema".

C Originalno pakiranje i materijali od 
pjene se trebaju čuvati zbog budućeg 
transporta ili selidbe.
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5  Uporaba vašeg hladnjaka
Tipka za postavljanje 
termostata

Često otvaranje vrata dovodi do rasta 
unutarnje temperature.
Zbog tog razloga, preporučamo 
zatvaranje vrata nakon uporabe što je 
češće moguće.
Unutarnja temperatura vašeg 
hladnjaka se mijenja zbog sljedećih 
razloga:
• Temperatura godišnjih doba,
• Često otvaranje vrata i ostavljanje 

vrata otvorenim dulje vrijeme,
• Stavljanje hrane u hladnjak bez 

prethodnog hlađenja na sobnu 
temperaturu,

• Smještaj hladnjaka u sobi (npr. 
izlaganje sunčevoj svjetlosti).

• Zbog takvih razloga, pomoću 
termostata možete prilagoditi različite 
temperature unutrašnjosti. Brojevi 
oko tipki termostata označavaju 
razinu hladnoće.

• Ako je temperatura okoline viša od 
32°C, okrenite tipku termostata na 
maksimalni položaj. 

• Ako je temperatura okoline niža od 
25°C, okrenite tipku termostata na 
minimalni položaj.

Hlađenje
Spremanje hrane
Odjeljak hladnjaka služi za kratkotrajnu 
pohranu svježe hrane i pića.
Zamrzavanje
Zamrzavanje hrane
Odjeljak za zamrzavanje hrane je 
označeno  ovim simbolom.
Možete koristiti uređaj za zamrzavanje 
svježe hrane kao i pohranu već 
smrznute hrane.

Temperatura rada se regulira 
tipkom za kontrolu temperature.

Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

1 = Najniža postavka hlađenja 
(najtoplija postavka)
5 = Najviša postavka hlađenja 
(najhladnija postavka)
(Ili)
Min. = Najniža postavka hlađenja 
(Najtoplija postavka)
Max. = Najviša postavka hlađenja 
(Najhladnija postavka) 
Prosječna temperatura unutar 
hladnjaka treba biti oko +5°C.
Molimo odaberite postavku prema 
željenoj temperaturi.
Molimo imajte na umu da će u 
prostoru za hlađenje biti različitih 
temperatura.
Najhladniji dio je odmah iznad odjeljka 
za povrće.
Unutarnja temperatura također ovisi 
o temperaturi okoline, učestalosti 
otvaranja vrata i količini hrane koja se 
nalazi unutra.
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Molimo pogledajte preporuke dane na 
pakiranju Vaše hrane.
Pohrana smrznute hrane
Odjeljak za zamrzavanje hrane je 

označeno   ovim simbolom.
Odjeljak sa smrznutom hranom je 
podesan za spremanje smrznute 
hrane. Svo vrijeme se treba pridržavati 
preporuke za  pohranu na pakiranju 
hrane.
Odmrzavanje
A) Odjeljak za zamrzavanje
Odjeljak hladnjaka obavlja potpuno 
automatsko odmrzavanje. dok se 
vaš hladnjak hladi, na stražnjoj stjenci 
odjeljka hladnjaka se mogu pojaviti 
kapi vode i led do 7-8 mm. Takve 
nakupine su normalne zbog sustava za 
hlađenje. Nakupine leda se odmrzavaju 
obavljanjem automatskog odmrzavanja 
s određenim intervalima zahvaljujući 
sustavu za automatsko odmrzavanje 
na stražnjoj stjenci. Korisnik ne mora 
strugati led ili uklanjati kapljice vode.
Voda koja nastaje od otapanja prolazi 
iz žlijeba za nakupljanje vode i teče u 
isparivač kroz cijev za odlijevanje i tu 
sama isparava. 
 Redovito provjeravajte da biste vidjeli je 
li cijev za odljev začepljena i po potrebi 
je očistite štapom u rupi. 
 Odjeljak za brzo zamrzavanje ne 
obavlja automatsko odmrzavanje da 
bi se spriječilo propadanje zamrznute 
hrane. 

B) Odjeljak za hlađenje
Odmrzavanje je vrlo jednostavno i 
uredno, zahvaljujući posebnoj posudi 
za skupljanje odmrznutog.
Odmrzavajte dva puta godišnje 
kad se skupi sloj leda od otprilike 7 
mm. Da biste započeli s postupkom 
odleđivanja, isključite uređaj iz utičnice 
i povucite utikač van.
Svu hranu treba zamotati u nekoliko 
slojeva novinskog papira i staviti na 
hladno mjesto (npr. hladnjak ili ostavu).
Spremnike s toplom vodom možete 
pažljivo staviti u škrinju da biste ubrzali 
odmrzavanje.
Ne koristite oštre predmete kao što su 
noževi ili vilice da biste uklonili led.
Nikada ne koristite fen, električne 
grijalice ili slične električne aparate za 
odmrzavanje.
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Spužvom uklonite odmrznutu vodu 
sakupljenu na dnu odjeljak za 
zamrzavanje. Nakon odmrzavanja, 
dobro osušite unutrašnjost. 
Umetnite utikač u utičnicu i uključite 
dovod energije.

Zaustavljanje uređaja 
Ako je vaš termostat opremljen 
s položajem „0“:
- Vaš uređaj će prestati raditi 
kad okrenete tipku termostata 
na položaj “0” (nula). Vaš 
uređaj se neće pokrenuti ako 
ne okrenete tipku termostata 
ponovno na položaj „1“ ili neki 
drugi položaj.
Ako je vaš termostat opremljen 
s položajem „min“:
- Isključite uređaj s napajanja da 
biste ga zaustavili.

Pravljenje leda
Ispunite spremnik za led vodom i 
stavite ga na mjesto. Vaš led će biti 
gotov za otprilike dva sata.
Možete lako izvaditi led tako da lagano 
okrenete posudu za led.
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6  Održavanje i čišćenje
A Nikada za čišćenje nemojte koristiti 

benzin ili slične materijale.
B Savjetujemo da isključite uređaj iz 

struje prije čišćenja.
C Nikada za čišćenje nemojte koristiti 

oštre predmete ili abrazivne tvari, 
sapun, tekućinu za čišćenje 
kućanstva, deterdžent ili vosak za 
poliranje.

C Koristite mlaku vodu za čišćenje kutije 
hladnjaka i osušite ga krpom.

C Koristite ocijeđenu vlažnu krpu 
potopljenu u otopini jedne žličice 
sode bikarbone na pola litre vode da 
biste očistili unutrašnjost i osušite je 
krpom.

B Pazite da voda ne uđe u kućište 
lampe i druge električne dijelove.

B Ako se aparat neće koristiti dulje 
vrijeme, isključite ga, izvadite svu 
hranu, očistite ga i ostavite vrata 
otvorena.

C Provjeravajte brtve na vratima 
redovito da biste bili sigurni da su čisti 
i da na njima nema komadića hrane.

C Da biste skinuli police s vrata, izvadite 
sav sadržaj i tada jednostavno gurnite 
policu vrata gore iz osnove.

C Nikad ne upotrebljavajte sredstva 
za čišćenje ili vodu koja sadrži klor 
za čišćenje vanjskih površina ili 
kromiranih dijelova proizvoda. Klor 
uzrokuje koroziju na takvim metalnim 
površinama.

Zaštita plastičnih površina 
C Ne stavljajte tekuće ulje ili jela kuhana 

na ulju u vaš hladnjak u nezatvorenim 
posudama jer oni mogu oštetiti 
plastične površine hladnjaka. U 
slučaju prolijevanja ili razmazivanja ulja 
na plastičnim površinama, odmah 
očistite i isperite odgovarajuće 
dijelove površine toplom vodom.
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7  Preporučena rješenja za probleme
Molimo provjerite popis prije zvanja servisa. To vam može uštedjeti vrijeme i 
novac. Popis sadrži česte reklamacije koje nisu posljedica oštećenja u proizvodnji 
ili uporabi. Neke od opisanih mogućnosti možda ne postoje na vašem proizvodu.

Hladnjak ne radi. 
• je li hladnjak pravilno uključen na napajanje? Uključite utikač u utičnicu u zidu.
• Je li pregorio osigurač utičnice na koju je priključen vaš hladnjak? Provjerite 

osigurač.
Kondenzacija na stjenkama hladnjaka (MULTIZONA, KONTROLA HLAĐENJA I 
FLEKSI ZONA).
• Jako hladna okolina. Često otvaranje i zatvaranje vrata. Jako vlažna okolina. 

Čuvanje hrane koja sadrži tekućinu u otvorenim posudama. Ostavljanje vrata 
odškrinutim. Prebacivanje termostata na hladniji stupanj. 

• Smanjivanje vremena kad su vrata otvorena ili rjeđa uporaba.
• Prekrivanje hrane spremljene u otvorenim posudama odgovarajućim materijalom.
• Obrišite kondenzat pomoću suhe krpe i provjerite ukoliko se i dalje javlja.
Kompresor ne radi
• Zaštitni termički dio kompresora će pregoriti tijekom naglih nestanaka el. energije 

ili isključivanja priključaka jer tlak rashladnog sredstva u sustavu za hlađenje 
hladnjaka nije jooš izbalansiran. Vaš hladnjak će početi s radom otprilike nakon 
6 minuta. Molimo nazovite servis ako se vaš hladnjak ne uključi na kraju ovog 
razdoblja.

• Hladnjak je u ciklusu odmrzavanja. To je normalno za hladnjak s potpuno 
automatskim odmrzavanjem. Ciklus za odmrzavanje se događa periodički.

• Vaš hladnjak nije uključen u utičnicu. Provjerite je li utikač pravilno postavljen u 
utičnicu.

• Je li temperatura pravilno postavljena?
• Napajanje može biti prekinuto.
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Hladnjak radi često ili dugotrajno.
• Vaš novi hladnjak je možda širi od prethodnog. To je u potpunosti normalno. Veći 

hladnjaci rade dulje.
• Sobna temperatura je možda visoka. To je u potpunosti normalno.
• Hladnjak je možda nedavno priključen na el.energiju ili je možda napunjen 

hranom. Potpuno hlađenje hladnjaka može trajati nekoliko sati dulje.
• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine tople hrane. Topla hrana 

uzrokuje dulji rad hladnjaka dok ne dostigne sigurnu temperaturu za čuvanje.
• Vrata su možda često otvarana ili ostavljena odškrinuta dulje vrijeme. Topli zrak 

koji je ušao u hladnjak uzrokuje da hladnjak radi dulje vrijeme. Rjeđe otvarajte 
vrata.

• Vrata škrinje ili hladnjaka su možda bila odškrinuta. Provjerite jesu li vrata čvrsto 
zatvorena.

• Hladnjak je postavljen na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite temperaturu 
hladnjaka  na topliju razinu dok se ne postigne temperatura.

• Brtva vrata hladnjaka ili škrinje može biti prljava, pohabana, oštećena ili nije dobro 
sjela. Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/pokidana brtva uzrokuje dulji rad 
hladnjaka da bi se održala trenutna temperatura.

Temperatura hladnjaka je vrlo niska dok je temperatura frižidera dovoljna.
• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite 

temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.
Temperatura frižidera je vrlo niska dok je temperatura hladnjaka dovoljna.
• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite 

temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.
Hrana koja se čuva i ladicama hladnjaka se smrzava.
• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite 

temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.
Temperatura u hladnjaku ili škrinji je previsoka.
• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo visoku temperaturu. Prilagođavanje 

hladnjaka ima utjecaja na temperaturu škrinje. Mijenjajte temperaturu hladnjaka ili 
škrinje dok temperatura hladnjaka ili škrinje ne dosegne dovoljnu razinu.

• Vrata su možda često otvarana ili ostavljena odškrinuta dulje vrijeme.
• Vrata su možda odškrinuta, zatvorite vrata do kraja.
• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine tople hrane. Čekajte dok 

hladnjak ili škrinja ne dosegnu željenu temperaturu.
• Hladnjak je možda uključen nedavno. Hlađenje hladnjaka do kraja može 

potrajati.
Buka tijekom rada se povećava kad hladnjak radi.
• Radne performanse hladnjaka se mogu promijeniti ovisno o promjenama sobne 

temperature. To je normalno i ne predstavlja kvar.
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Vibracije ili buka.
• Pod nije ravan ili je slab. Hladnjak se njiše kad se polako pomiče. Pazite da je 

pod ravan i da je dovoljno jak da može nositi hladnjak. 
• Buka može biti uzrokovana predmetima koji se nalaze na hladnjaku. Predmeti 

koji stoje na hladnjaku se trebaju ukloniti.
Čuje se buka poput prolijevanja tekućine ili špricanja.
• Protok tekućine i plinova se događa u skladu s radnim principima vašeg 

hladnjaka. To je normalno i ne predstavlja kvar.
Čuje se buka poput puhanja vjetra.
• Ventilatori se koriste za hlađenje hladnjaka. To je normalno i ne predstavlja kvar.
Kondenzacija na unutarnjim stjenkama hladnjaka.
• Toplo i vlažno vrijeme povećava nastanak leda i kondenziranje. To je normalno i 

ne predstavlja kvar. 
• Vrata su možda ostala odškrinuta; pazite da su vrata zatvorena do kraja.
• Vrata su možda često otvarana ili ostavljena odškrinuta dulje vrijeme.
Vlaga se pojavljuje na vanjskom dijelu hladnjaka ili između vrata.
• Možda ima vlage u zraku; to je potpuno normalno kad je vrijeme vlažno. Kad je 

vlažnost manja, kondenzat će nestati.
Neugodan miris unutar hladnjaka.
• Mora se očistiti unutrašnjost hladnjaka. Očistite unutrašnjost hladnjaka spužvom, 

toplom ili gaziranom vodom. 
• Neugodan miris možda uzrokuju neke posude ili materijali pakiranja. Koristite 

neku drugu posudu ili drugačiju marku materijala za pakiranje.
Vrata se ne zatvaraju.
• Paketi hrane možda sprječavaju zatvaranje vrata. Uklonite pakete hrane koji 

smetaju vratima. 
• Vaš hladnjak nije potpuno uspravan na podu i njiše se kad se lagano pomakne. 

Prilagodite vijke za podizanje. 
• Pod nije ravan ili jak. Pazite da je pod ravan i da može nositi hladnjak.
Odjeljci za voće i povrće su zaglavljeni.
• Hrana možda dodiruje vrh ladice. Presložite hranu u ladici.



Prosimo, da najprej preberete navodila za uporabo!
Dragi kupec, 
upamo, da bo naprava, ki je bila izdelana v modernih obratih in preizkušena z 
natančnimi postopki kakovosti, zagotovila učinkovito delovanje. 
Zato priporočamo, da pred uporabo pazljivo preberete celotna navodila 
za uporabo naprave in jih hranite v bližini, saj jih boste morda potrebovali v 
prihodnje.

Priročnik
• Bo pomagal pri hitri in varni uporabi naprave.
• Priročnik preberite preden napravo namestite in uporabite.
• Sledite navodilom, predvsem varnostnim.
•  Priročnik hranite na lahko dosegljivem mestu, saj ga boste morda kasneje 

potrebovali. 
• Zraven tega preberite tudi ostale dokumente, ki so priloženi napravi.
Prosimo upoštevajte, da je priročnik lahko veljaven tudi za druge modele. 

Simboli in njihov opis
Navodila za uporabo vsebujejo naslednje simbole:
C Pomembne informacije in koristni nasveti za uporabo.
A Opozorila pred nevarnostmi za življenje in lastnino.
B Opozorila pred električno napetostjo. 
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Slike v navodilih za uporabo so shematske in morda ne ustrezajo vašemu proizvodu. 
Če naprava, ki ste jo kupili, ne vsebuje določenih delov, so veljavni za druge 
modele.

1  Vaš hladilnik 

A- Zamrzovalni del
B- Hladilni del

1- Pladenj za ledene kocke
2- Polica zamrzovalnika
3- Notranja luč
4- Gumb termostata 
5- Police hladilnega dela
6-  Zbiralni kanal odtaljene vode - Cev za 

izpust

7- Pokrov predala za sveža živila
8- Predel za svežo solato
9- Nastavljiva sprednja noga
10- Police na vratih
11- Pladenj za jajca
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2  Pomembna varnostna opozorila
Prosimo, preglejte naslednje 
informacije.  Če ne boste upoštevali 
teh informacij, lahko pride do telesnih 
poškodb ali poškodb materiala. V 
nasprotnem primeru garancija in 
zanesljivost nista veljavni. 

Namen uporabe
 Naprava je namenjena uporabi
• znotraj in v zaprtih prostorih, kot so 

domovi;
• v zaprtih delovnih prostorih kot so 

trgovine ali pisarne; 
• v zaprtih prostorih za nastanitev, kot 

so kmetije, hoteli, penzioni. 
• Naprave ne uporabljajte na prostem. 

 Splošna varnost
• Ko želite proizvod odstraniti/odvreči, 

Vam priporočamo, da se posvetujete 
s pooblaščeno servisno službo 
in organi, da pridobite potrebne 
informacije.

• Pri morebitnih vprašanjih ali težavah 
s hladilnikom se posvetujte s 
pooblaščeno servisno službo. Brez 
sporočila pooblaščeni servisni službi 
ne posegajte v hladilnik sami ali s tujo 
pomočjo. 

• Za naprave z zamrzovalnim 
delom; Sladoleda in ledenih kock 
ne jejte takoj, ko jih vzamete iz 
zamrzovalnega dela! (Povzročijo lahko 
ozebline v ustih.) 

• Za naprave z zamrzovalnim delom; 
V zamrzovalnem delu ne shranjujte 
tekočin v steklenicah ali pločevinkah. 
V nasprotnem primeru lahko počijo. 

• Zamrznjenih živil se ne dotikajte z 
rokami, saj lahko primrznejo. 

• Pred čiščenjem ali odtajanjem 
hladilnik izključite iz električnega 
omrežja.

• Hladilnika nikoli ne čistite in odtajajte 
s paro ali parnimi čistilnimi sredstvi. 
Para lahko pride v stik z električnimi 
deli in povzroči kratki stik ali električni 
udar. 

• Delov hladilnika kot so vrata nikoli ne 
uporabljajte kot opornike ali stopnico. 

• V hladilniku ne uporabljajte električnih 
naprav.

• Delov, kjer hladilno sredstvo kroži, 
ne poškodujte z napravami za 
vrtanje ali rezanje. Če se plinski 
kanali izparilnika, podaljški cevi ali 
površinske prevleke prebodejo, lahko 
hladilno sredstvo prodre in povzroči 
draženje kože ali poškodbe oči.

• Ne pokrivajte ali blokirajte zračnih 
odprtin na hladilniku z nobenim 
materialom. 

• Električne naprave lahko popravljajo 
samo pooblaščene osebe. Popravila, 
ki jih izvajajo nepooblaščene osebe, 
povzročijo nevarnost za uporabnika. 

• V primeru kakršnekoli napake ali 
pred vzdrževalnimi deli in popravili 
obvezno izključite električno napajanje 
hladilnika tako, da izključite zadevno 
varovalko ali iztaknete vtič naprave. 

• Ko izklopite vtič, ne vlecite za kabel.  
• Koncentrirane alkoholne pijače 

hranite dobro zaprte in v pokončnem 
položaju.  

• V hladilniku nikoli ne shranjujte 
razpršilcev, ki vsebujejo vnetljive in 
eksplozivne substance.

  Originalne nadomestne dele 
zagotavljamo 10 let od dneva 
nakupa izdelka. 
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• Za pospeševanje postopka odtajanja 
ne uporabljajte mehanskih naprav ali 
drugih pripomočkov, razen tistih, ki jih 
priporoča proizvajalec.

• Naprave naj ne uporabljajo osebe 
s fizičnimi, senzornimi ali duševnimi 
motnjami ali osebe, ki nimajo 
potrebnega znanja oziroma izkušenj 
(vključno z otroki), razen če jih nadzira 
oseba, ki je odgovorna za njihovo 
varnost ali oseba, ki jim bo ustrezno 
svetovala glede uporabe naprave. 

• Ne uporabljajte poškodovanega 
hladilnika. Če imate kakršne koli 
pomisleke, se obrnite na servisno 
službo.

• Električna varnost hladilnika je 
zagotovljena, le če ozemljitveni sistem 
v hiši ustreza standardom. 

• Izpostavljanje proizvoda dežju, snegu, 
soncu ali vetru predstavlja električno 
nevarnost.

• Če je napetostni kabel poškodovan, 
se obrnite na pooblaščeno servisno 
službo, da se izognete nevarnostim.

• Hladilnika med montažo nikoli ne 
vključite v vtičnico.  V nasprotnem 
primeru obstaja nevarnost smrti ali 
resne poškodbe. 

• Hladilnik je namenjen samo 
shranjevanju živil. Ne uporabljajte ga v 
druge namene.

• Etiketa s tehničnimi specifikacijami se 
nahaja na levi steni znotraj hladilnika. 

• Hladilnika ne priključujte na sisteme 
varčevanja električne energije, saj ga 
lahko poškodujejo. 

• Če je na hladilniku modra lučka, ne 
glejte vanjo skozi optične naprave. 

• Pri hladilnikih z ročnim upravljanjem, 
počakajte vsaj 5 minut, preden ga 
po električnem izpadu ponovno 
priključite. 

• Če napravo dobi nov lastnik, mu 
izročite tudi navodila za uporabo. 

• Med prenašanjem hladilnika ne 
poškodujte napetostnega kabla. 
Upogibanje kabla lahko povzroči 
požar. Na napetostni kabel nikoli ne 
postavljajte težkih predmetov.  Ko 
napravo priklapljate, se ne dotikajte 
vtiča z mokrimi rokami.

• Hladilnika ne priključujte v razrahljano 
vtičnico.

• Iz varnostnih razlogov na notranjih 
ali zunanjih delih naprave ne škropite 
vode. 

• V bližini hladilnika ne pršite vnetljivih 
plinov, kot je propan, saj obstaja 
nevarnost požara ali eksplozije. 

• Na hladilnik nikoli ne postavljajte 
posod z vodo, saj to lahko povzroči 
električni udar ali požar.

• Hladilnika ne preobremenjujte s 
prekomernimi količinami živil.  Če je 
naprava prenapolnjena, lahko živila 
med odpiranjem vrat hladilnika padejo 
dol in vas poškodujejo ali povzročijo 
škodo na hladilniku.  Na hladilnik 
nikoli ne postavljajte predmetov, saj 
lahko med odpiranjem ali zapiranjem 
vrat hladilnika padejo dol. 

• Cepiv, zdravil, občutljivih na toploto, 
znanstvenih materialov itd. ne 
shranjujte v hladilnik, saj zahtevajo 
določeno temperaturo.

• Če hladilnika ne boste uporabljali 
dlje časa, ga izklopite. Težave v 
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napetostnem kablu namreč lahko 
povzročijo požar.

• Konico vtiča je treba redno čistiti, saj 
lahko v nasprotnem primeru povzroči 
požar.

• Konico vtiča je treba redno čistiti s 
suho krpo, saj lahko v nasprotnem 
primeru povzroči požar.

• Če nastavljive noge niso dobro 
nameščene na tleh, se hladilnik lahko 
premika. Če nastavljive noge dobro 
namestite na tla, lahko preprečite 
premikanje hladilnika. 

• Med prenašanjem hladilnika ne 
držite za ročaje na vratih, saj jih lahko 
odtrgate.

• Če napravo namestite zraven 
drugega hladilnika ali zamrzovalnika, 
naj bo razdalja med napravami vsaj 8 
cm.  V nasprotnem primeru se lahko 
na sosednjih stenah naprav pojavi 
vlaga. 

Za naprave z dispenzerjem 
za vodo;
 Pritisk vodovodnega omrežja naj 

bo vsaj 1 bar. Pritisk vodovodnega 
omrežja naj bo največ 8 barov.

• Uporabljajte samo pitno vodo. 
Varnost otrok
• Če imajo vrata ključavnico, jo hranite 

izven dosega otrok.
• Otroke je treba nadzirati, da se ne 

igrajo z napravo. 

Skladnost z direktivo WEEE 
in odstranjevanjem odpadnih 
izdelkov: 

Izdelek je v skladu z 
direktivo EU WEEE 
(2012/19/EU).  Izdelek 
vsebuje simbol za 
razvrstitev odpadne 
električne in elektronske 
opreme (WEEE).

Izdelek je bil izdelan z 
visokokakovostnimi sestavnimi deli 
in materiali, ki jih je mogoče ponovno 
uporabiti in so primerni za recikliranje. 
Odsluženega odpadnega izdelka ne 
odlagajte z običajnimi gospodinjskimi 
in drugimi odpadki. Odnesite ga 
na center za zbiranje in recikliranje 
električne in elektronske opreme. Za 
informacije o teh centrih za zbiranje se 
obrnite na lokalne oblasti.

Skladnost z direktivo RoHS:
Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z 
direktivo EU RoHS (2011/65/EU).  Ne 
vsebuje škodljivih in prepovedanih 
materialov, ki so navedeni v direktivi.
Informacije o embalaži
Embalažni material izdelka je izdelan iz 
materiala, ki ga je mogoče reciklirati, v 
skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi 
predpisi. Embalažnega materiala ne 
odlagajte skupaj z gospodinjskimi 
ali drugimi odpadki. Odnesite ga na 
zbirna mesta za embalažni material, ki 
so jih določile lokalne oblasti.
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Opozorilo HCA
Če hladilni sistem naprave vsebuje 
R600a: 
Ta plin je vnetljiv. Zato pazite, da 
med uporabo in transportom ne 
poškodujete hladilnega sistema in cevi. 
V primeru poškodbe, naj proizvod ne 
bo v bližini potencialnih virov ognja, ob 
katerih se lahko vname in prezračite 
prostor, v katerem je naprava. 
To opozorilo ne velja, če hladilni 
sistem vaše naprave vsebuje 
R134a. 
Vrsta plina, ki ga vsebuje naprava, je 
navedena na tipski plošči na levi steni 
znotraj hladilnika. 
Naprave nikoli ne sežgite, da bi se je 
znebili. 

Varčevanje z energijo
• Vrat hladilnika ne puščajte odprtih dalj 

časa.
• V hladilniku ne shranjujte toplih živil ali 

pijač.
• Hladilnika ne napolnite preobilno, saj 

s tem preprečite kroženje zraka. 
• Hladilnika ne postavljajte na 

neposredno sočno svetlobo ali v 
bližino naprav, ki oddajajo toploto, kot 
so pečice, pomivalni stroji ali radiatorji. 

• Živila shranjujte v zaprtih posodah.
• Za naprave z zamrzovalnim delom; 

v napravo lahko shranite največjo 
količino živil, če odstranite polico 
ali predal zamrzovalnika. Vrednost 
porabe energije se je določila, ko 
se je odstranila polica ali predal 
zamrzovalnika in je bila naprava 
napolnjena z največjo količino živil.  
Uporaba police ali predala glede 
na oblike in velikost živil, ki jih želite 
shraniti, ne predstavlja nevarnosti. 

• Odtajanje zamrznjenih živil v hladilnem 
delu, bo privarčevalo energijo in 
ohranilo kakovost živil. 
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3  Namestitev
B Proizvajalec ne bo odgovarjal, če ne 

boste upoštevali informacij v navodilih 
za uporabo.

Napotki, ki jih je treba 
upoštevati ob ponovnem 
prevozu hladilnika
1. Hladilnik morate izprazniti in očistiti 

pred vsakim prevozom.
2. Police, pripomočke, predale za sveža 

živila itd. v hladilniku pred ponovnim 
pakiranjem varno pritrdite z lepilnim 
trakom, da jih zaščitite pred sunki.

3. Embalažo pričvrstite z debelimi 
trakovi in močnimi vrvmi ter sledite 
navodilom za prevoz natisnjenih na 
embalaži.

Prosimo, ne pozabite ...
Vsak recikliran material je nujen vir za 
naravo in nacionalne vire.
Če želite sodelovati pri recikliranju 
embalažnega materiala, se za nadaljnje 
informacije obrnite na okoljske organe 
ali lokalne oblasti.

Pred uporabo hladilnika
Preden pričnete uporabljati hladilnik, 
preverite naslednje;
1. Ali je notranjost hladilnika suha in 

lahko zrak v zadnjem delu prosto 
kroži?

2. Prosimo, namestite 2 plastična 
klina, kot kaže slika. Plastična klina 
zagotovita potrebno razdaljo med 
hladilnikom in steno za neovirano 
kroženje zraka.  (Slika je samo primer 
in se ne sklada popolnoma z vašo 
napravo.)

3. Notranjost hladilnika očistite kot je 
priporočeno v poglavju »Vzdrževanje 
in čiščenje«.

4. Hladilnik priključite v vtičnico 
električnega omrežja. Ko se vrata 
hladilnika odprejo, zasveti notranja luč 
hladilnega dela.

5. Ko se vklopi kompresor, boste 
zaslišali hrup. Tekočina in plini 
v hladilnem sistemu običajno 
lahko povzročijo hrup, tudi kadar 
kompresor ne deluje. 

6. Sprednji robovi hladilnika so lahko 
topli na dotik. To je običajno. Te 
površine so oblikovane, tako da so 
tople, kar preprečuje kondenzacijo.

Električna povezava
Napravo priključite v ozemljeno 
vtičnico, ki je zaščitena z varovalko 
ustrezne zmogljivosti. 
Pomembno;
• Priključitev mora ustrezati nacionalnim 

predpisom. 
• Vtič napajalnega kabla naj bo po 

namestitvi lahko dostopen. 
• Določena napetost mora ustrezati 

omrežni napetosti. 
• Za priključitev ne uporabljajte 

podaljševalnih kablov ali večpotnih 
vtičev. 
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B Poškodovan napajalni kabel lahko 
zamenja le usposobljen električar. 

B Naprave ne uporabljajte preden 
ni popravljena! Obstaja nevarnost 
električnega udara!

Odstranjevanje embalaže
Embalažni material je lahko nevaren 
za otroke.  Embalažni material hranite 
izven dosega otrok ali ga odstranite 
v skladu z navodili za odstranjevanje 
odpadkov.  Ne odstranite ga z 
običajnimi gospodinjskimi odpadki. 
Embalaža hladilnika je izdelana iz 
materiala primernega za recikliranje. 
Odstranjevanje starega 
hladilnika
Star hladilnik odstranite okolju prijazno. 
• Glede odstranjevanja hladilnika 

se posvetujte s pooblaščenim 
prodajalcem ali centrom za zbiranje 
odpadkov v vaši občini. 

Preden odstranite hladilnik, izklopite 
električni vtič in onemogočite 
morebitne ključavnice na vratih, da 
zaščitite otroke pred nevarnostmi. 
Namestitev in montaža
A Če vhodna vrata sobe, kjer boste 
namestili hladilnik niso dovolj široka, da 
bi hladilnik lahko spravili skozi, pokličite 
pooblaščeno servisno službo, da bodo 
odstranili vrata hladilnika in ga bočno 
spravite skozi vrata.  
1. Namestite hladilnik na mesto, ki bo 

omogočalo preprosto uporabo. 
2. Hladilnik naj ne bo v bližini toplotnih 

virov, vlažnih prostorov ali neposredne 
sončne svetlobe. 

3. Za učinkovito delovanje mora biti 
prostor okrog hladilnika ustrezno 
prezračen. Če bo hladilnik nameščen 
v vdolbino v steni, mora biti najmanj 
5 cm razmika od stropa in najmanj 
5 cm razmika od stene.  Če so tla 
pokrita s preprogo, mora biti proizvod 
2,5 cm nad tlemi. 

4. Da bi preprečili tresenje, namestite 
hladilnik na ravno talno površino.
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Zamenjava notranje žarnice Nastavitev nogic
Če vaš hladilnik ni izravnan;
Hladilnik lahko izravnate tako, da 
sprednje noge zavrtite, kot kaže 
slika. Kot, kjer je noga, je spuščen, 
če obrnete v smeri črne puščice in 
dvignjen, če obrnete v nasprotno smer. 
Olajšajte si delo in prosite za pomoč 
drugo osebo, ki naj rahlo privzdigne 
hladilnik.

Zamenjavo žarnice, ki se uporablja za 
osvetlitev hladilnika, naročite na 
pooblaščenem servisu.
Lučka, uporabljena v tej napravi, ni 
primerna za razsvetljavo prostorov v 
gospodinjstvu. Namembnost te lučke 
je pomagati uporabniku, da lahko daje 
živila v hladilnik / zamrzovalnik na 
varen in udoben način.
Luči, uporabljene v tej napravi, morajo 
prenesti ekstremne fizične pogoje, kot 
so temperature pod -20°C.
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4 Priprava

• Hladilnik morate namestiti vsaj 30 
cm od virov toplote kot so kuhalne 
plošče, pečice, glavni grelci ali 
štedilniki in vsaj 5 cm od električnih 
pečic, prav tako ga ne postavljajte 
pod neposredno sončno svetlobo.

• Temperatura prostora kjer boste 
namestili hladilnik naj bo vsaj 10°C. 
Delovanje hladilnika v hladnejših 
pogojih ni priporočljivo, saj vpliva na 
njegovo učinkovitost.

• Prepričajte se, da je notranjost 
hladilnika popolnoma čista.

• Če bosta dva hladilnika nameščena 
drug ob drugem, naj bo vmes vsaj 2 
cm razmika. 

• Pri prvi uporabi hladilnika upoštevajte 
naslednja navodila med prvimi šestimi 
urami delovanja.

• Izognite se pogostemu odpiranju vrat.
• Delovati mora prazen, brez živil.
• Hladilnika ne izklopite.  Če se pojavi 

nenadzorovan izpad elektrike, 
upoštevajte opozorila v oglavju 
“Priporočljive rešitve za težave”.

• Originalno embalažo in penasti 
material shranite za prihodnji prevoz 
ali premikanje.
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Obrniti vrata
Nadaljujte v številčnem vrstnem redu.
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5  Uporaba hladilnika

Odtajanje
Hladilni del ima popolnoma samodejno 

odtajanje. Voda, ki nastane pri 
odtajanju teče iz zbiralnega kanala 
vode preko odtočne cevi v izparilnik, 
kjer izhlapi. 

• Redno preverjajte, če je odtočna cev 
zamašena, in jo po potrebi očistite z 
vbodom v odprtino.  

• Predel za globoko zamrzovanje ne 
izvaja samodejnega odtajanja, saj bi 
se zamrznjena živila pokvarila. 

• Nastali led v zamrzovalniku je 
treba odtajati vsakih 6 mesecev. 
Priporočamo, da ga led odtajate, ko 
predel za globoko zamrzovanje ni 
prenapolnjen ali je celo prazen. 

• Zamrznjena živila zavijte v papir in 
jih hranite na hladnem mestu ali v 
drugem hladilniku, če je to mogoče. 

• Z gumbom za nastavitev temperature 
izklopite hladilnik ali pa izklopite kabel 
iz vtičnice.  V zamrzovalnik lahko 
postavite posodo vroče vode ali 
pustite vrata zamrzovalnika odprta, 
da pospešite postopek odtajanja.  

Gumb za nastavitev 
termostata
Notranja temperatura hladilnika se 
spremeni iz naslednjih razlogov:
• Sezonske temperature,
• Pogosto odpiranje vrat in puščanje 

vrat odprtih za dlje časa, 
• Postavljanje živil v hladilnik, preden 

se ohladijo na sobno temperaturo, 
• Položaj hladilnika v prostoru (npr. 

izpostavljenost sončni svetlobi).
• Notranjo temperaturo, ki se 

spreminja zaradi teh razlogov, lahko 
nastavite s termostatom.  Številke 
okrog termostata označujejo hladilne 
stopinje. 

• Če je temperatura prostora višja od 
32°C, zavrtite gumb termostata na 
najvišji položaj.  

• Če je temperatura prostora nižja od 
25°C, zavrtite gumb termostata na 
najnižji položaj. 
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• Vodo, ki se zbira v spodnjem zbiralniku 
zamrzovalnega dela odstranite s krpo 
ali gobo.  

• Zamrzovalni del popolnoma osušite 
in gumb za nastavitev temperature 
ponovno nastavite na prejšnjo 
nastavitev.  

• Zamrzovalnik pri zaprtih vratih pustite 
delovati 2 uri, ko je še prazen in ga 
šele nato napolnite z živili. 

Zaustavitev naprave 
Če ima termostat na voljo položaj “0”;
- Naprava bo prenehala z delovanjem, 
ko boste obrnili gumb termostata na 
položaj “0” (nič). Naprava bo ponovno 
začela delovati, šele ko boste gumb 
termostata ponovno nastavili na 
položaj “1” ali kateri drug položaj.
Če ima termostat na voljo položaj 
“min”;
- Napravo zaustavite, tako da jo 
izključite. 

Priprava ledu
Posodo za led napolnite z vodo in jo 
postavite na ustrezno mesto. Led bo 
pripravljen približno v dveh urah.
Led brez težav odstranite, če nekoliko 
upognete posodo za led.
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6  Vzdrževanje in čiščenje

A Pri čiščenju nikoli ne uporabljajte 
bencina, benzena ali podobnih snovi.

B Priporočamo, da napravo pred 
čiščenjem izključite iz električnega 
omrežja.

C Za čiščenje ne uporabljajte ostrih 
abrazivnih predmetov, mila, 
gospodinjskih čistil, čistilnih sredstev 
in loščila.

C Omarico hladilnika očistite z mlačno 
vodo in jo do suhega obrišite.

C Za čiščenje notranjosti uporabite 
izžeto krpo, ki ste jo namočili v 
raztopino ene čajne žličke sode 
bikarbonata in 500 ml vode ter nato 
do suhega obrišite.

B Preprečite, da bi ohišje luči in ostali 
električni predmeti prišli v stik z vodo.

B Če hladilnika dalj časa ne boste 
uporabljali, izključite električni kabel, 
odstranite vsa živila, ga očistite in 
pustite vrata priprta.

C Preverite, da so tesnila na vratih čista 
in ne vsebujejo delcev živil.

C Če želite odstraniti vratne police, jih 
izpraznite in jih enostavno potisnite 
navzgor od podlage.

C Za čiščenje zunanjih površin 
in kromiranih delov izdelka ne 
uporabljajte čistilnih sredstev ali 
klorirane vode. Klor povzroči korozijo 
na kovinskih površinah.

Zaščita plastičnih površin  
C Tekočega olja ali na olju kuhanih jedi 

ne shranjujte v hladilniku v odprtih 
posodah, saj lahko poškodujejo 
plastične površine hladilnika.  Če 
na plastičnih površinah razlijete olje 
ali jih umažete z oljem, jih očistite in 
splaknite s toplo vodo.
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7  Priporočljive rešitve za težave
Prosimo, preglejte ta seznam preden pokličete servisno službo. Lahko Vam 
prihrani čas in denar. Na seznamu so pogoste pritožbe, ki niso posledica 
pomanjkljive izdelave ali materiala. Nekatere izmed opisanih značilnosti, morda 
ne veljajo za vašo napravo.

Hladilnik ne deluje
• Ali je hladilnik pravilno priključen? Priključite vtič v vtičnico na steni.
• Ali je glavna varovalka ali pa varovalka vtičnice v katero je priključen hladilnik 

pregorela? Preverite varovalko.
Kondenzacija na stranski steni hladilnega dela. (MULTI ZONE, COOL 
CONTROL in FLEXI ZONE)
• Zelo hladne prostorske razmere. Pogosto odpiranje in zapiranje vrat. Visoka 

vlažnost v prostoru. Shranjevanje živil, ki vsebujejo tekočino, v odprtih posodah. 
Vrata so bila priprta.

• Termostat preklopite na hladnejšo stopnjo. 
• Vrata naj bodo odprta manj časa ali pa jih ne uporabljajte tako pogosto.
• Živila, ki so shranjena v odprtih posodah, pokrijte z ustrezno ovojnino.
• Kondenzacijo obrišite s suho krpo in preverite, če se ponovi.
Kompresor ne deluje
• Termična zaščita kompresorja bo med nenadnimi izpadi električnega toka ali pri 

izključevanju-vključevanju pregorela, saj pritisk hladilnega sredstva v hladilnem 
sistemu še ni uravnotežen. 

• Po približno 6 minutah se bo hladilnik zagnal. Če se hladilnik po tem času ne 
zažene, pokličite servisno službo. 

• Hladilnik se odtaja. Za hladilnik s popolnoma samodejnim odtajanjem je to 
običajno. Odtajanje poteka v rednih presledkih.

• Hladilnik ni vključen v vtičnico.  Prepričajte se, da je vtič dobro priključen v 
vtičnico.

• Ali so temperature pravilno nastavljene? Izpad električnega toka. Pokličite vašega 
dobavitelja električne energije.
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Delovanje hladilnika je pogosto ali traja dalj časa.
• Nov hladilnik je širši od prejšnjega.  To je običajno. Veliki hladilniki delujejo dalj 

časa. 
• Temperatura prostora je lahko visoka. To je normalno.
• Hladilnik je bil pred kratkim priključen ali pa je bil prenapolnjen z živili.  Popolno 

ohlajanje hladilnika lahko traja nekaj ur dlje.
• V hladilnik so bile nedavno postavljene večje količine toplih živil.  Topla živila 

povzročijo daljše delovanje hladilnika, da dosežejo varno temperaturo za 
shranjevanje.

• Vrata so se pogosto odpirala ali bila dalj časa priprta. Topel zrak, ki je prišel v 
hladilnik, povzroča daljše delovanje hladilnika. Vrata odpirajte manj pogosto.

• Vrata zamrzovalnega ali hladilnega dela so bila priprta. Preverite, če so vrata 
dobro zaprta.

• Hladilnik je nastavljen na zelo nizko temperaturo. Temperaturo hladilnika nastavite 
na toplejšo stopnjo in počakajte, da jo doseže.

• Tesnilo na vratih hladilnika ali zamrzovalnika je umazano, izrabljeno, zlomljeno 
ali nepravilno nameščeno.  Tesnilo očistite ali zamenjajte. Poškodovano/
zlomljeno tesnilo povzroča, da hladilnik deluje dalj časa za vzdrževanje trenutne 
temperature.

Temperatura zamrzovalnika je zelo nizka, medtem ko je temperatura hladilnika 
ustrezna.
• Temperatura zamrzovalnika je nastavljen na zelo nizko stopnjo. Temperaturo 

zamrzovalnika nastavite na toplejšo stopnjo in preverite. 
Temperatura hladilnika je zelo nizka, medtem ko je temperatura zamrzovalnika 
ustrezna.
• Temperatura hladilnika je nastavljen na zelo nizko stopnjo. Temperaturo hladilnika 

nastavite na toplejšo stopnjo in preverite. 
Živila shranjena v predalih hladilnega dela zamrzujejo.
• Temperatura hladilnika je nastavljen na zelo nizko stopnjo. Temperaturo hladilnika 

nastavite na toplejšo stopnjo in preverite. 
Temperature v hladilniku ali zamrzovalniku so zelo visoke.
• Temperatura hladilnika je nastavljen na zelo visoko stopnjo. Nastavitev hladilnika 

vpliva na temperaturo zamrzovalnika. Spremenite temperaturo hladilnika ali 
zamrzovalnika, da dosežete ustrezno temperaturo. 

• Vrata so priprta.  Dobro zaprite vrata.
• V hladilnik so bile nedavno postavljene večje količine toplih živil.  Počakajte, da 

hladilnik ali zamrzovalnik doseže želeno temperaturo.
• Hladilnik je bil pred kratkim priključen.   Zaradi velikosti hladilnik potrebuje čas, da 

se popolnoma ohladi. 
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Hladilnik oddaja zvok, ki je podoben zvoku analogne ure.
• Ta zvok oddaja elektromagnetni ventil hladilnika. Elektromagnetni ventil zagotavlja 

prehajanje hladilnega sredstva, ki ga lahko nastavimo na hladilne ali zamrzovalne 
temperature oz. hladilne funkcije.  To je normalno in ni okvara.

Med delovanjem hladilnika se hrup poveča.
• Značilnosti učinkovitosti delovanja hladilnika se lahko spremenijo glede na 

spremembe temperature prostora. To je običajno in ni napaka. 
Tresljaji ali hrup
• Neravna ali slabotna tla. Hladilnik se med počasnim premikanjem trese.  

Prepričajte se, da so tla ravna, močna in primerna podpora za hladilnik. 
• Hrup lahko povzročajo predmeti, ki so postavljeni na hladilniku. Takšne predmete 

odstranite z vrha hladilnika.
Hrup podoben prelivanju tekočine ali pršenju.
• Način delovanja hladilnika povzroča pretok tekočine in plinov. To je običajno in ni 

napaka. 
Hrup podoben pihanju vetra.
• Zračni aktivatorji (ventilatorji) pripomorejo k učinkovitemu hlajenju hladilnika. To je 

običajno in ni napaka. 
Kondenzacija na notranjih stenah hladilnika.
• Vroče in vlažno vreme poveča zaledenitev in kondenzacijo. To je običajno in ni 

napaka.  
• Vrata so priprta.  Prepričajte se, da so vrata popolnoma zaprta.
• Vrata so se pogosto odpirala ali bila dalj časa priprta. Vrata odpirajte manj 

pogosto.
Na zunanji strani hladilnika ali med vrati se pojavi vlaga.
• Vlažno vreme. Pri vlažnem vremenu je to običajno.  Ko se vlaga zniža, bo 

kondenzacija izginila.
Neprijeten vonj v hladilniku.
• Notranjost hladilnika naj bo čista. Notranjost hladilnika očistite z gobo, toplo ali 

gazirano vodo.
• Vonj povzročajo nekatere posode ali materiali pakiranja. Uporabite druge posode 

ali drugačno vrsto materialov pakiranja.
Vrata se ne zapirajo. 
• Ovojnine živil preprečujejo zapiranje vrat. Prestavite pakiranja, ki ovirajo vrata.
• Hladilnik ni popolnoma pokončno postavljen na tla in se zatrese ob rahlem 

premiku. Prilagodite vijake za nastavitev. 
• Neravna ali šibka tla.  Prepričajte se, da so tla ravna in primerna podpora za 

hladilnik. 
Predali so obtičali.
• Živila se dotikajo stropa predala. Ponovno razporedite živila v predalu.



Prosimy najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!
Drodzy Klienci,
Mamy nadzieję, że nasz wyrób, wyprodukowany w nowoczesnym zakładzie i sprawdzony 
według najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, będzie Wam dobrze służył.
Dlatego zalecamy, aby uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi tego wyrobu przed jego 
uruchomieniem i zachować ją do wglądu w przyszłości.

Instrukcja niniejsza
• Pomoże używać tego urządzenia sprawnie i bezpiecznie.
• Przeczytajcie tę instrukcję przed zainstalowaniem i uruchomieniem lodówki.
•  Postępujcie zgodnie z tymi wskazówkami, zwłaszcza dotyczącymi bezpieczeństwa.
•  Przechowujcie te instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, bo może się przydać później. 
•  Prosimy przeczytać także inne dokumenty dostarczone wraz z lodówką.
Instrukcja ta może odnosić się także do innych modeli. 

Symbole i ich znaczenie
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera następujące symbole:

C Ważne informacje lub przydatne wskazówki użytkowania.

A Ostrzeżenie przed zagrożeniem życia i mienia.

B Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym. 
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C Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać Waszemu 
modelowi chłodziarki. Jeśli pewnych części nie ma w nabytej chłodziarce, to znaczy, że 
odnoszą się do innych modeli.

1  Zakupiona chłodziarka

A- Komora zamrażalnika
B- Komora chłodziarki

1- Tacka na kostki lodu
2- Półka zamrażarki
3- Oświetlenie wewnętrzne
4- Pokrętło termostatu
5- Półki komory chłodniczej
6-  Kanał zbierania wody z rozmrażania – 

Rurka ściekowa

7-  Pokrywa pojemnika na świeże warzywa
8- Pojemnik na warzywa
9- Nastawiane nóżki przednie
10- Półki w drzwiach
11- Tacka na jajka
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2  Ważne ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa
Prosimy przeczytać następujące 
ostrzeżenia. Ich nieprzestrzeganie grozi 
obrażeniami lub uszkodzeniem mienia. W 
takim przypadku tracą ważność wszelkie 
gwarancje i zapewnienia niezawodności.
  Oryginalne części zamienne będą 
dostępne przez 10 lat od daty 
zakupu produktu. 

Zamierzone przeznaczenie
• Urządzenie można używać wyłącznie w 

gospodarstwie domowym oraz:
• na zapleczu kuchennych personelu w 

sklepach, biurach i w innych miejscach 
pracy;

• w kuchniach wiejskich i przez gości 
hotelowych, w motelach i innych tego 
rodzaju miejscach; 

• w pensjonatach serwujących nocleg ze 
śniadaniem; 

• cateringu i w innych tego rodzajach 
zastosowaniach niedetalicznych. 

• Nie należy używać jej na dworze. Nie 
nadaje się do użytkowania na dworze, 
nawet w miejscach zadaszonych. 

Ogólne zasady 
bezpieczeństwa
• Gdy zechcecie pozbyć się tego 

urządzenia/ złomować je, zalecamy 
skonsultowanie się z autoryzowanym 
serwisem, aby uzyskać potrzebne 
informacje i poznać kompetentne organa.

• Konsultujcie się z Waszym autoryzowanym 
serwisem w sprawach wszelkich pytań i 
problemów związanych z tą lodówką. Bez 
powiadomienia autoryzowanego serwisu 
nie wolno samemu ani innym osobom 
naprawiać chłodziarki.

• Nie jedzcie lodów ani lodu bezpośrednio 
po wyjęciu ich z zamrażalnika! (Może to 
spowodować odmrożenia w ustach). 

• Nie wkładajcie do zamrażalnika napojów 
w puszkach ani w butelkach. Mogą 
wybuchnąć. 

• Nie dotykajcie palcami mrożonej 
żywności, bo może do nich przylgnąć. 

• Do czyszczenia i rozmrażania lodówki 
nie wolno stosować pary ani środków 
czyszczących w tej postaci. W takich 
przypadkach para może zetknąć się 
z częściami urządzeń elektrycznych i 
spowodować zwarcie albo porażenie 
elektryczne. 

• Nie wolno używać żadnych części 
lodówki, takich jak drzwiczki, jako 
podpory ani stopnia. 

• Wewnątrz lodówki nie wolno używać 
urządzeń elektrycznych.

• Nie wolno uszkadzać obwodu 
chłodzącego, w którym krąży środek 
chłodzący, narzędziami do wiercenia i 
cięcia. Środek chłodzący, który może 
wybuchnąć skutkiem przedziurawienia 
przewodów gazowych parownika, 
przedłużeń rur lub powłok powierzchni, 
może spowodować podrażnienia skóry 
lub obrażenia oczu.

• Nie przykrywajcie żadnym materiałem ani 
nie blokujcie otworów wentylacyjnych w 
lodówce.

• Urządzenia elektryczne naprawiać 
mogą tylko wykwalifikowani fachowcy. 
Naprawy wykonywane przez osoby 
niekompetentne mogą powodować 
zagrożenie dla użytkowników.

• W razie jakiejkolwiek awarii, a także w 
trakcie prac konserwacyjnych lub napraw, 
odłączcie lodówkę od zasilania z sieci 
albo wyłączając odnośny bezpiecznik, 
albo wyjmując wtyczkę z gniazdka. 

• Wyjmując przewód zasilający z gniazdka 
należy ciągnąć za wtyczkę, nie za 
przewód. 



PL5

• Napoje o wyższej zawartości alkoholu 
wkładajcie do lodówki w ściśle 
zamkniętych naczyniach i w pozycji 
pionowej. 

• W urządzeniu nie należy przechowywać 
substancji wybuchowych ani pojemników 
z łatwopalnymi gazami pędnymi.

• W celu przyśpieszenia procesu 
rozmrażania lodówki nie należy używać 
żadnych urządzeń mechanicznych ani 
innych środków poza zalecanymi przez jej 
producenta.

• Urządzenie to nie jest przeznaczone 
do obsługi przez osoby (w tym dzieci) 
z ograniczoną sprawnością fizyczną, 
zmysłową lub umysłową, czy bez 
odpowiedniego doświadczenia i 
umiejętności, o ile nie zapewni się im 
nadzoru lub instrukcji jego użytkowania 
ze strony osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo.

• Nie uruchamiajcie lodówki, jeśli jest 
uszkodzona. W razie wątpliwości należy 
się skonsultować z serwisem.

• Bezpieczeństwo elektryczne tej lodówki 
gwarantuje się tylko jeśli system 
uziemienia Waszej instalacji domowej 
spełnia wymogi norm.

• Wystawianie tego urządzenia na działanie 
deszczu, śniegu, słońca i wiatru zagraża 
jego bezpieczeństwu elektrycznemu.

• W razie uszkodzenia przewodu 
zasilającego itp. skontaktujcie się z 
autoryzowanym serwisem, aby nie 
narażać się na zagrożenie.

• W trakcie instalowania chłodziarki nigdy 
nie wolno włączać wtyczki w gniazdko w 
ścianie. Może to zagrażać śmiercią lub 
poważnym urazem.

• Chłodziarka ta służy wyłącznie do 
przechowywania żywności. Nie należy jej 
używać w żadnym innym celu.

• Etykietka z danymi technicznymi 
chłodziarki umieszczona jest po lewej 
stronie w jej wnętrzu.

• Nie przyłączaj tej chłodziarki do systemu 
oszczędzania energii, ponieważ może to 
ją uszkodzić.

• Jeśli chłodziarka wyposażona jest 
w niebieskie światło, nie patrz na nie 
poprzez przyrządy optyczne.

• Jeśli od ręcznie nastawianej chłodziarki 
odłączy się zasilanie, prosimy odczekać 
co najmniej 5 minut, zanim ponownie się 
je załączy.

• Jeżeli zmieni się właściciel tej 
chłodziarki, niniejszą instrukcję obsługi 
należy przekazać wraz z nią nowemu 
właścicielowi.

• Przy przesuwaniu chłodziarki uważaj, 
żeby nie uszkodzić przewodu 
zasilającego. Aby zapobiec pożarowi 
nie wolno skręcać tego przewodu. Nie 
ustawiać na przewodzie żadnych ciężkich 
przedmiotów. Gdy wtyczka chłodziarki 
jest wsadzona do gniazdka nie wolno jej 
dotykać wilgotnymi dłońmi.

• Nie wsadzaj wtyczki chłodziarki do 
obluzowanego gniazdka.

• Ze względów bezpieczeństwa nie pryskaj 
wodą bezpośrednio na zewnętrzne ani na 
wewnętrzne części chłodziarki.

• Ze względu na zagrożenie pożarem i 
wybuchem nie rozpylaj łatwopalnych 
materiałów, takich jak gaz propan itp., w 
pobliży chłodziarki.
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• Nie stawiaj na chłodziarce przedmiotów 
wypełnionych wodą, ponieważ grozi to 
porażeniem elektrycznym lub pożarem.

• Nie przeciążaj chłodziarki nadmierną 
ilością żywności. Nadmiar żywności 
może wypaść, gdy otwiera się drzwiczki, 
narażając użytkownika na obrażenia 
ciała lub uszkodzenie chłodziarki. Nie 
wolno stawiać żadnych przedmiotów na 
chłodziarce, ponieważ mogą spaść przy 
otwieraniu lub zamykaniu drzwiczek.

• W chłodziarce nie należy przechowywać 
żadnych materiałów, które wymagają 
utrzymania w pewnej temperaturze, 
takich jak szczepionki, lekarstwa wrażliwe 
na temperaturę, materiały do badań 
naukowych itp.

• Jeśli chłodziarka ma być nieużywana 
przez dłuższy czas, należy wyjąc jej 
wtyczkę z gniazdka. Uszkodzenie izolacji 
elektrycznej przewodu zasilającego może 
spowodować pożar.

• Czubek wtyczki elektrycznej należy 
regularnie czyścić, w przeciwnym razie 
może spowodować pożar.

• Czubki wtyczki należy regularnie czyścić 
suchą ściereczką, w przeciwnym razie 
mogą spowodować pożar.

• Jeśli nastawialne nóżki nie stoją pewnie 
na podłodze, chłodziarka może się 
przesuwać. Prawidłowa regulacja nóżek 
chłodziarki zapewnia jej stabilność na 
podłodze.

• Jeśli chłodziarka ma klamkę w drzwiach 
nie należy ciągnąć za nią, gdy przesuwa 
się chłodziarkę, ponieważ można w ten 
sposób odłączyć ją od chłodziarki.

• Jeśli musisz ustawić chłodziarkę obok 
innej chłodziarki lub zamrażarki, odległość 
między tymi urządzeniami musi wynosić 
co najmniej 8 mm. W przeciwnym razie 
na ich ustawionych naprzeciw siebie 
bocznych ścianach może skraplać się 
wilgoć.

• Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej 
musi wynosić co najmniej 1 bar. Ciśnienie 
wody w instalacji wodociągowej nie może 
przekraczać 8 bar. 

• Używaj wyłącznie wody pitnej.
Bezpieczeństwo dzieci
• Jeśli drzwiczki zamykane są na klucz, 

należy go chronić przez dostępem dzieci.
• Należy zapewnić opiekę dzieciom, aby 

nie bawiły się lodówką.
Zgodność z dyrektywą WEEE 
i usuwanie odpadów: 
Niniejszy wyrób jest zgodny z

 dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2012/19/WE). 
Wyrób ten oznaczony jest  
symbolem klasyfikacji zużytych 
 urządzeń elektrycznych i  
elektronicznych (WEEE). 
Wyrób ten wykonano z 

części i materiałów wysokiej jakości, 
które mogą być odzyskane i użyte 
jako surowce wtórne. Po zakończeniu 
użytkowania nie należy pozbywać się go 
razem z innymi odpadkami domowymi. 
Należy przekazać go do punktu zbiórki 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
na surowce wtórne. Aby dowiedzieć się, 
gdzie jest najbliższy taki punkt, prosimy 
skonsultować się z władzami lokalnymi.

Zgodność z dyrektywą 
RoHS:
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
RoHS (Ograniczenie użycia substancji 
niebezpiecznych) (2011/65/WE).  Nie 
zawiera szkodliwych i zakazanych 
materiałów, podanych w tej dyrektywie.

Informacje opakowaniu
Materiały opakowania tego wyrobu 
są wykonane z surowców wtórnych, 
zgodnie z naszymi krajowymi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska. 
Materiałów opakunkowych nie wolno 
wyrzucać z odpadami z gospodarstwa 
domowego lub innymi. Należy przekazać je 
do punktu zbiórki surowców wtórnych.
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Ostrzeżenie HCA
Jeśli chłodziarka ta wyposażona jest w 
system chłodniczy zawierający R600a: 
Gaz ten jest łatwopalny. Należy zatem 
uważać, aby w trakcie jego użytkowania 
i transportu nie uszkodzić systemu 
i przewodów chłodzenia. W razie 
uszkodzenia, należy trzymać chłodziarkę 
z dala od potencjalnych źródeł ognia, 
które mogą spowodować jej pożar i należy 
wietrzyć pomieszczenie, w którym jest 
umieszczona. 
Prosimy zignorować to ostrzeżenie, 
jeśli chłodziarka ta wyposażona jest w 
system chłodniczy zawierający R134a. 
Oznaczenie gazu zastosowanego w danej 
chłodziarce można odczytać z tabliczki 
znamionowej umieszczonej z lewej strony 
w jej wnętrzu.
Nie należy złomować chłodziarki przez jej 
spalenie.

wyjętej z komory zamrażania i przy 
maksymalnym wypełnieniu żywnością. 
Używanie półki lub szuflady odpowiednio 
do kształtów i rozmiarów zamrażanej 
żywności jest bezpieczne.

Co robić, aby oszczędzać 
energię.
• Nie zostawiajcie drzwiczek lodówki 

otwartych na dłużej.
• Nie wkładajcie do lodówki gorących 

potraw ani napojów.
• Nie przeładowujcie lodówki tak, aby 

przeszkadzało to w krążeniu powietrza w 
jej wnętrzu.

• Nie instalujcie lodówki tam, gdzie 
narażona będzie na bezpośrednie 
działanie słońca ani w pobliżu urządzeń 
wydzielających ciepło takich jak piecyki, 
zmywarki do naczyń lub grzejniki.

• Pamiętajcie, aby żywność przechowywać 
w zamkniętych pojemnikach.

• Po wyjęciu półki lub szuflady z komory 
zamrażalnika można do niego włożyć 
maksymalna ilość żywności. Deklarowane 
zużycie energii przez chłodziarkę 
określono przy półce lub szufladzie 

Porady dotyczące 
przechowywania żywności 
 Aby efekty i higiena przechowywania były 
najlepsze:  
 - Chłodziarka jest przeznaczona do 
krótkotrwałego przechowywania świeżej 
żywności i napoi. 
 - Zamrażarka jest przeznaczona do 
przechowywania żywności zamrożonej oraz 
do zamrażania żywności świeżej. 
 - Produkty gotowane należy przechowywać 
w szczelnych pojemnikach, przez okres nie 
dłuższy niż 2-3 dni. 
 - Produkty świeże w opakowaniach można 
kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce 
należy przechowywać w pojemniku na owoce 
i warzywa (rys. 1/7). 
 - Butelki należy przechowywać w balkoniku 
na butelki (rys 1/11) znajdującym się po 
wewnętrznej stronie drzwi. 
 - Aby zachować świeżość chłodzonego 
mięsa, należy zapakować je do woreczków 
przeznaczonych do przechowywania 
żywności. Nie może ono stykać się z 
żywnością gotową do spożycia. Świeżego 
mięsa nie należy przechowywać dłużej niż 2 
lub 3 dni. 
 - Aby zapewnić optymalną wydajność 
chłodzenia, nie należy przykrywać półek 
papierem lub innym materiałem; umożliwi to 
swobodną cyrkulację zimnego powietrza. 
 - Całą żywność należy przechowywać 
zapakowaną lub przykrytą. Żywność w 
puszkach konserwowych należy po ich 
otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika 
przeznaczonego do przechowywania 
produktów spożywczych. 
 - Gorącą żywność należy ostudzić przed 
włożeniem do chłodziarki. 
 - Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z 
dużą zwartością alkoholu należy 
przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze 
uszczelnionych pojemnikach. 
 - Aby zamrozić świeżą żywność zaleca się 
zapakować ja w folię aluminiową lub 
plastykową, ochłodzić w komorze chłodzenia 
świeżej żywności i przechowywać na półce w 
komorze zamrażalnika. 
Najlepiej umieścić tę półkę w górnej części 
komory zamrażalnika.
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3  Instalacja 

C Należy pamiętać, że producent nie ponosi 
odpowiedzialności, jeśli są ignorowane 
informacje podane w niniejszej instrukcji.

W razie potrzeby ponownego 
transportu chłodziarki należy 
przestrzegać następujących 
wskazówek:
1. Przed transportem należy chłodziarkę 

opróżnić i oczyścić.
2. Przed ponownym zapakowaniem 

chłodziarki, półki, akcesoria, pojemnik 
na warzywa itp. należy przymocować 
taśmą klejącą zabezpieczając je przed 
wstrząsami.

3. Opakowanie należy obwiązać grubą 
taśmą i silnymi sznurkami i przestrzegać 
reguł transportu wydrukowanych na 
opakowaniu.

Prosimy pamiętać...
Wszystkie surowce wtórne stanowią 
niezbywalne źródło oszczędności zasobów 
naturalnych i krajowych.
Osoby pragnące przyczynić się do wtórnego 
wykorzystania materiałów opakunkowych, 
mogą uzyskać dodatkowe informacje od 
instytucji ochrony środowiska lub władz 
lokalnych.

Przed uruchomieniem 
chłodziarki
Przed rozpoczęciem użytkowania 
chłodziarki, należy sprawdzić:
1. Czy wnętrze chłodziarki jest suche i czy 

powietrze może swobodnie krążyć za 
chłodziarką?

2. Oczyścić wnętrze chłodziarki, zgodnie 
z zaleceniami podanymi w rozdziale 
„Konserwacja i czyszczenie”.

3. Włączyć wtyczkę chłodziarki w gniazdko w 
ścianie. Po otwarciu drzwiczek chłodziarki 
zapali się światło we wnętrzu jej komory 
chłodzenia.

4. Po uruchomieniu sprężarki słyszalny 
będzie jej szum. Płyny i gazy zawarte 
w systemie chłodzenia także mogą 
powodować szumy, nawet jeśli nie działa 
sprężarka i jest to zupełnie normalne. 

5. Przednie krawędzie chłodziarki mogą się 
nagrzewać. Jest to całkiem normalne. 
Te miejsca mogą się nagrzewać, 
zapobiegając skraplaniu się pary.

6. Dwa plastykowe kliny zakłada się tak, jak 
pokazano na rysunku. Kliny plastykowe 
zapewniają odstęp pomiędzy chłodziarką 
a ścianą wymagany do umożliwienia 
krążenia powietrza. (Na ilustracji tej 
pokazano jedyni przykład i nie musi 
ona dokładnie odpowiadać Waszemu 
egzemplarzowi lodówki.)

7. Oczyścić wnętrze chłodziarki, zgodnie 
z zaleceniami podanymi w rozdziale 
„Konserwacja i czyszczenie”.

8. Włączyć wtyczkę chłodziarki w gniazdko 
w ścianie. Po otwarciu drzwiczek 
chłodziarki zapali się światło we wnętrzu 
jej komory chłodzenia.

9. Po uruchomieniu sprężarki słyszalny 
będzie jej szum. Płyny i gazy zawarte 
w systemie chłodzenia także mogą 
powodować szumy, nawet jeśli nie działa 
sprężarka i jest to zupełnie normalne. 

10. Przednie krawędzie chłodziarki mogą się 
nagrzewać. Jest to całkiem normalne. 
Te miejsca mogą się nagrzewać, 
zapobiegając skraplaniu się pary.
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Połączenia elektryczne
Lodówkę przyłącza się do gniazdka 
z uziemieniem, zabezpieczonego 
bezpiecznikiem o odpowiedniej wydajności.
Ważne:
•  Przyłączenie lodówki musi być zgodne z 

przepisami krajowymi.
•  Po instalacji wtyczka zasilania musi być 

łatwo dostępna.
•  Podane tam napięcie musi być równe 

napięciu w Waszej sieci zasilającej.
•  Do przyłączenia nie można używać 

przedłużaczy, ani przewodów z wieloma 
wtyczkami.

B Uszkodzony przewód zasilający musi 
wymienić upoważniony i wykwalifikowany 
elektryk.

B Nie można ponownie uruchomić produktu 
przed jego naprawieniem! Grozi to 
porażeniem elektrycznym!

Usuwanie opakowania
Materiały opakunkowe mogą być 
niebezpieczne dla dzieci. Należy chronić 
materiały opakunkowe przed dostępem 
dzieci, albo usunąć je zgodnie z instrukcją 
odpowiednią dla odpadków ich kategorii. 
Nie można pozbywać się ich w taki sam 
sposób, jak innych odpadków domowych.
Opakowanie tej chłodziarki 
wyprodukowano z surowców wtórnych.

Utylizacja starej chłodziarki
Starą chłodziarkę należy utylizować 
tak, aby nie zaszkodzić środowisku 
naturalnemu.
• W sprawie złomowania lodówki możecie 

skonsultować się z autoryzowanym 
sprzedawcą lub punktem zbiorki 
surowców wtórnych w swojej 
miejscowości.

Przed złomowaniem lodówki należy odciąć 
wtyczkę zasilania elektrycznego, a jeśli 
w drzwiczkach są jakieś zamki, należy je 
trwale uszkodzić, aby zapobiec zagrożeniu 
dzieci.

Ustawienie i instalacja
A Jeśli drzwiczki wejściowe do 
pomieszczenia, w którym ma być 
zainstalowana chłodziarka, są zbyt wąskie, 
aby chłodziarka mogła przez nie przejść, 
należy wezwać autoryzowany serwis, 
który zdejmie z niej drzwiczki i przeniesie ją 
bokiem przez drzwi. 

1. Chłodziarkę należy zainstalować w 
miejscu, w którym łatwo będzie ją używać.
2. Chłodziarka musi stać z dala od źródeł 
ciepła, miejsc wilgotnych i bezpośrednio 
nasłonecznionych.
3. Aby uzyskać wydajną pracę chłodziarki, 
należy zapewnić odpowiednią wentylację 
wokół niej. 
Jeśli chłodziarka ma stanąć we wnęce w 
ścianie, należy zachować co najmniej 5 cm 
odstęp od sufitu i ściany.
Jeśli podłoga pokryta jest wykładziną 
dywanową, chłodziarka musi stać 2,5 cm 
ponad powierzchnią podłogi.
4. Aby uniknąć wstrząsów, chłodziarkę 
należy ustawić na równej powierzchni 
podłogi.
5. Temperatura w otoczeniu chłodziarki nie 
może spadać poniżej 10°C.
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Wymiana żarówki 
oświetlenia wewnętrznego 

Regulacja nóżek
Jeśli chłodziarka nie stoi równo;
Można wyrównać jej ustawienie obracając 
przednie nóżki, tak jak pokazano na 
rysunku. Narożnik lodówki obniża się 
obracając nóżkę w tym narożniku w 
kierunku czarnej strzałki, lub podnosi 
obracając nóżkę w przeciwnym kierunku. 
Takie działanie ułatwi lekkie uniesienie 
chłodziarki z pomocą innej osoby.

Aby wymienię lampkę używaną do 
oświetlenia chłodziarki, prosimy 
wezwać autoryzowany serwis.
Lampa (lampy) wykorzystywane w 
tym urządzeniu nie są przeznaczone 
do oświetlania pomieszczeń. Lampa 
ta ma pomagać użytkownikowi 
wygodnie i bezpiecznie umieszczać 
pożywienie w lodówce/zamrażarce.
Żarówki używane w urządzeniu 
muszą wytrzymywać ekstremalne 
warunki fizyczne, jak np. temperatury 
poniżej -20°C.
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4  Przygotowanie
C Chłodziarkę tę należy zainstalować 

przynajmniej 30 cm od źródeł ciepła 
takich jak kuchenka, kaloryfer lub 
piec, i przynajmniej 5 cm od piecyka 
elektrycznego, a także że należy chronić 
ją przez bezpośrednim działaniem słońca.

C Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, 
gdzie instaluje się chłodziarkę, powinna 
wynosić co najmniej 10oC. Ze względu 
na wydajność chłodziarki nie zaleca się 
użytkowania jej niższych temperaturach.

C Prosimy upewnić się, że wnętrze 
chłodziarki zostało dokładnie 
oczyszczone.

C Jeśli zainstalowane maja być dwie 
chłodziarki obok siebie, należy zachować 
co najmniej 2 cm odstęp między nimi.

C Przy pierwszym uruchomieniu chłodziarki 
prosimy przez pierwsze sześć godzin 
przestrzegać następujących instrukcji.

 -  Nie należy zbyt często otwierać 
drzwiczek.

 -  Należy uruchomić ja pustą, bez żadnej 
żywności we wnętrzu.

 -  Nie należy wyłączać wtyczki chłodziarki 
z gniazdka. W przypadku awarii 
zasilania, której nie można samemu 
naprawić, prosimy zastosować się 
do ostrzeżenia z rozdziału „Zalecane 
rozwiązania problemów”.

C Oryginalne opakowanie i elementy z 
pianki należy zachować do przyszłego 
transportu lub przeprowadzek.
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5  Obsługa chłodziarki
Przycisk nastawiania 
termostatu

Z tego powodu zaleca się zamykanie drzwi 
z powrotem najprędzej jak to możliwe po 
użyciu chłodziarki.
Temperatura wewnątrz lodówki zmienia 
się z następujących powodów:
• Różnice temperatur w różnych porach 

roku,
• Częste otwieranie drzwiczek i 

niezamykanie ich przez dłuższy czas.
• Wkładanie do lodówki żywności 

bez uprzedniego ochłodzenia jej do 
temperatury pokojowej.

• Umiejscowienie lodówki w pokoju (np. 
bezpośrednie oddziaływanie słońca).

• Zmieniającą się z tych powodów 
temperaturę we wnętrzu lodówki można 
regulować przy pomocy termostatu. 
Liczby wokół przycisku termostatu 
odpowiadają różnej intensywności 
chłodzenia.

• Jeśli temperatura otoczenia przekracza 
32oC, należy przekręcić przycisk 
termostatu do pozycji maksymalnej. 

• Jeśli temperatura otoczenia jest niższa 
od 25°C, należy przekręcić przycisk 
termostatu do pozycji minimalnej.

Chłodzenie
Przechowywanie żywności
Komora chłodnicza służy do 
krótkoterminowego przechowywania 
świeżej żywności i napojów.

Zamrażanie
Zamrażanie żywności
Komora zamrażania oznaczona jest tym  

 symbolem.
W chłodziarce można zarówno zamrażać 
świeżą żywność, jak i przechowywać 
zrywność już zamrożoną.
Prosimy zajrzeć do zaleceń podanych na 
opakowaniu żywności.
Przechowywanie żywności mrożonej
Komora na żywność mrożoną oznaczona 

jest symbolem .

Temperaturę roboczą reguluje się 
pokrętłem temperatury.

Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.
1 = Ustawienie najmniejszego 
chłodzenia (Nastawienie najcieplejsze)
5 = Ustawienie największego 
chłodzenia (Nastawienie najzimniejsze)
(lub)
Min. = Ustawienie najmniejszego 
chłodzenia  
(Nastawienie najcieplejsze)
Maks. = Ustawienie największego 
chłodzenia 
(Nastawienie najzimniejsze) 
Średnia temperatura we wnętrzu 
chłodziarki powinna wynosić ok +5°C.
Prosimy wybrać nastawienia stosownie do 
pożądanej temperatury.
Prosimy zauważyć, że temperatury w 
obszarze chłodzenia będą się różnić.
Strefa najzimniejsza znajduje się 
bezpośrednio nad komorą na warzywa.
Temperatura we wnętrzu zależy 
także od temperatury otoczenia, 
częstotliwości otwierania drzwi oraz ilości 
przechowywanej w środku żywności.
Częste otwieranie drzwi powoduje wzrost 
temperatury we wnętrzu.
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Komora na żywność mrożona służy do 
przechowywania mrożonek spożywczych. 
Zawsze należy przestrzegać zaleceń co do 
przechowywania podanych na opakowaniu 
mrożonek.

Rozmrażanie
A) Komora chłodziarki
Komora chłodzenia rozmraża się w pełni 
automatycznie. Gdy lodówka się chłodzi, 
na tylnej ścianie wewnątrz komory 
chłodzenia mogą wystąpić krople wody i 
szron grubości 7-8 mm. Jest to zupełnie 
normalny skutek działania systemu 
chłodzącego. Osady szronu rozmraża się 
w drodze automatycznego rozmrażania 
wykonywanego co pewien czas przez 
system automatycznego rozmrażania 
ściany tylnej. Użytkownicy nie muszą 
zadrapywać szronu ani wycierać kropli 
wody.
Woda z rozmrażania spływa rowkiem 
zbierania wody i dalej rurką ściekową do 
parownika, skąd sama odparowuje. 
 Sprawdzajcie regularnie, czy rurka 
ściekowa nie zatkała się, i w razie potrzeby 
przetykajcie ją drążkiem. 
 W komorze głębokiego zamrażania nie 
ma automatycznego rozmrażania, aby 
zapobiec psuciu się zamrożonej żywności. 

B) Komora zamrażalnika
Dzięki specjalnemu zbiornikowi wody 
rozmrożonej rozmrażanie jest bardzo 
proste i łatwe.
Rozmrażaj dwa razy w roku, lub jeśli 
powstanie warstwa szronu ok. 7 mm 
grubości. Aby rozpocząc procedurę 
rozmrażania wyłącz zasilanie elektryczne 
gniazdka i wyjmij z niego wtyczkę 
chłodziarki.
Cała żywnośc powinna być zawinięta w 
kilka warstw papieru gazetowego i złożona 
w chłodnym miejscu (chłodni lub spiżarni).
Aby przyśpieszyć rozmrażanie można do 
zamrażalnika ostrożnie wstawić naczynia z 
ciepła wodą.

Do usuwania szronu nie używaj ostro 
zakończonych przedmiotów takich jak 
noże lub widelce.
Do rozmrażania nie używaj suszarek do 
wlosów, grzejników elektrycznych, ani 
zadnych innych urządzeń elektrycznych.
Użyj gąbki do usunięcia rozmrożonej 
wody zbierającej sie na dnie komory 
zamrażalnika. Po rozmrażaniu starannie 
wytrzyj wnętrze komory do sucha. 
Włóż wtyczkę do gniazdka w ścianie i 
włącz jego zasilanie elektrycznością.
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Zatrzymywanie urządzenia 
Jeśli termostat ma pozycję „0”:
- Urządzenie zatrzyma się po 
ustawieniu termostatu w pozycji 
‘0” (zero). Urządzenia nie da się 
uruchomić o ile ponownie nie ustawi 
się termostatu w pozycji „1’ lub 
dowolnej innej pozycji.
Jeśli termostat ma pozycję „min”:
- Aby zatrzymać urządzenie wyjmij 
wtyczkę przewodu zasilającego z 
gniazdka.

Hokej na co
Napełnij pojemnik na lód wodą i włóż do 
obudowy. Lód będzie gotowy za ok. dwie 
godziny.
Lód łatwo wyjąć lekko skręcając pojemnik.
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6  Konserwacja i czyszczenie 
A Do czyszczenia chłodziarki nie wolno 

używać benzyny, benzenu, ani 
podobnych substancji..

B Zaleca się wyłączenie wtyczki chłodziarki 
z gniazdka przed jej czyszczeniem.

B Do czyszczenia nie wolno stosować 
żadnych szorstkich narzędzi ani 
mydła, domowych środków czystości, 
detergentów, ani wosku do polerowania.

C Umyj obudowę chłodziarki letnią wodą i 
wytrzyj ją do sucha.

C 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.

B Zadbać, aby do obudowy lampki i innych 
urządzeń elektrycznych nie dostała się 
woda.

B Jeśli chłodziarka ma być nieużywana 
przez dłuższy okres czasu, należy 
ją wyłączyć i całkowicie opróżnić z 
żywności, oczyścić i pozostawić z 
uchylonymi drzwiczkami.

C Regularnie sprawdzać, czy uszczelki w 
drzwiczkach są czyste i nie osadzają się 
na nich cząstki żywności.

A Aby wyjąć półki z drzwiczek, opróżnić je z 
zawartości, a potem po prostu nacisnąć 
od podstawy ku górze.

A Do czyszczenia powierzchni 
zewnętrznych i chromowanych części 
produktu nie należy używać ani środków 
czyszczących,ani wody z zawartością 
chloru. Chlor powoduje korozję takich 
powierzchni metalowych.

Zabezpieczenia powierzchni 
plastykowych 
C Nie wkładać do chłodziarki oleju 

ani potraw smażonych na oleju w 
nieszczelnych pojemnikach, ponieważ 
może to uszkodzić jej plastikowe 
powierzchnie. W razie rozlania sie lub 
rozsmarowania oleju na plastikowej 
powierzchni, od razu oczyścić i opłukać 
ciepłą wodą jej zabrudzoną część. 
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7  Zalecane rozwiązania problemów
Prosimy zapoznać się z tym wykazem przed wezwaniem serwisu. Może to oszczędzić 
Wasz czas i pieniądze. Wykaz ten zawiera częste kłopoty, które nie wynikają z wadliwego 
wykonania ani zastosowania wadliwych materiałów. Niektóre z opisanych tu funkcji mogą 
nie występować w tym modelu urządzenia.

Chłodziarka nie działa. 
• Czy jest prawidłowo przyłączona do zasilania? Włożyć wtyczkę do gniazdka.
• Czy nie zadziałał bezpiecznik gniazdka, do którego jest przyłączona albo bezpiecznik 

główny? Sprawdzić bezpiecznik.
Skropliny na bocznej ściance komory chłodzenia (MULTIZONE, COOL CONTROL oraz 
FLEXI ZONE).
• Bardzo niska temperatura otoczenia. Częste otwieranie i zamykanie drzwiczek. 

Znaczna wilgoć w otoczeniu. Przechowywanie żywności zawierającej płyny w otwartych 
pojemnikach. Pozostawienie uchylonych drzwiczek. Przełączyć termostat na niższą 
temperaturę. 

• Otwierać drzwiczki na krócej albo rzadziej.
• Nakrywać żywność przechowywaną w otwartych pojemnikach odpowiednim materiałem.
• Wycierać skropliny suchą ściereczką i sprawdzać, czy nadal się utrzymują.
Sprężarka nie działa
• Zabezpieczenie termiczne sprężarki zadziała w trakcie nagłego zaniku zasilania lub 

załącza się i wyłącza, ponieważ nie wyrównało się jeszcze ciśnienie w systemie 
chłodzącym chłodziarki. Chłodziarka zacznie działać po ok. 6 minutach. Jeśli po upływie 
tego czasu chłodziarka nie zacznie działać, prosimy wezwać serwis.

• Chłodziarka jest w cyklu rozmrażania. Ton normalne dla chłodziarki z całkowicie 
automatycznym rozmrażaniem. Cykl rozmrażania następuje okresowo.

• Chłodziarka nie jest włączona do gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo 
włożona do gniazdka.

• Czy temperatura jest właściwie nastawiona?
• Być może w sieci nie ma prądu.
Chłodziarka pracuje często lub przez zbyt długi czas.
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• Nowa chłodziarka jest szersza od poprzedniej. Jest to całkiem normalne. Duże chłodziarki 
działają przez dłuższy czas.

• Zbyt wysoka temperatura otoczenia. Jest to całkiem normalne.
• Chłodziarka została niedawno załączona lub jest przeładowana żywnością. Całkowite 

ochłodzenie chłodziarki może potrwać o parę godzin dłużej.
• Ostatnio włożono do chłodziarki znaczne ilości gorącej żywności. Gorące potrawy 

powodują dłuższą pracę chłodziarki zanim osiągnie temperaturę przechowywania.
• Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone. Ciepłe 

powietrze, które weszło do chłodziarki, powoduje, że działa ona dłużej. Rzadziej otwierać 
drzwiczki.

• Pozostawiono uchylone drzwiczki komory chłodzenia lub zamrażania. Sprawdzić, czy 
drzwiczki są szczelnie zamknięte.

• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę. Nastawić chłodziarkę na 
wyższą temperaturę i odczekać, aż zostanie ona osiągnięta.

• Uszczelka w drzwiczkach chłodziarki lub zamrażalnika jest zabrudzona, uszkodzona, 
pęknięta lub nieprawidłowo włożona. Oczyścić lub wymienić uszczelkę. Uszkodzona/
pęknięta uszczelka powoduje, że chłodziarka pracuje przez dłuższy czas, aby utrzymać 
bieżącą temperaturę.

Temperatura zamrażalnika jest bardzo niska, a temperatura chłodzenia jest 
wystarczająca.
• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę zamrażania. Nastawić 

chłodziarkę na wyższą temperaturę zamrażania i sprawdzić.
Temperatura chłodzenia jest bardzo niska, a temperatura zamrażania jest wystarczająca.
• Chłodziarka nastawiona jest na bardzo niską temperaturę chłodzenia. Nastawić 

chłodziarkę na wyższą temperaturę chłodzenia i sprawdzić.
Żywność przechowywana w szufladach komory zamarza.
• Chłodziarka nastawiona jest na bardzo niską temperaturę chłodzenia. Nastawić 

chłodziarkę na wyższą temperaturę chłodzenia i sprawdzić.
Bardzo wysoka temperatura w chłodziarce lub zamrażalniku.
• Chłodziarka nastawiona jest na bardzo wysoką temperaturę chłodzenia. Nastawienia 

chłodziarki wpływają na temperaturę w zamrażalniku. Zmienić temperaturę w chłodziarce 
lub zamrażalniku aż osiągnie odpowiedni poziom.

• Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone, należy je rzadziej 
otwierać.

• Drzwiczki pozostawiono uchylone, należy je dokładnie zamknąć.
• Ostatnio włożono do chłodziarki znaczne ilości gorącej żywności. Odczekać, aż 

temperatura w chłodziarce lub zamrażalniku osiągnie właściwy poziom.
• Chłodziarkę załączono niedawno. Całkowite chłodzenie chłodziarki trochę potrwa.
Gdy chłodziarka pracuje, poziom hałasu wrasta.
• Z powodu zmian temperatury otoczenia zmieniły się charakterystyki eksploatacyjne 

chłodziarki. Jest to stan normalny, nie zaś awaria.
Drgania lub hałas
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• Nierówna lub słaba podłoga. Chłodziarka podskakuje, gdy porusza się ją powoli. 
Sprawdź, czy podłoga jest równa i wytrzymuje ciężar chłodziarki. 

• Hałas powodują rzeczy położone na chłodziarce. Należy usunąć przedmioty ustawione 
na chłodziarce.

Z chłodziarki dochodzą odgłosy przelewania się i syczenia płynu.
• Zgodnie z zasadą funkcjonowania chłodziarki następują przepływy płynu lub gazu. Jest to 

stan normalny, nie zaś awaria.
Odgłos jakby szumu wiatru.
• Do ochłodzenia chłodziarki użyto wentylatorów. Jest to stan normalny, nie zaś awaria.
Skropliny na wewnętrznych ściankach chłodziarki.
• Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja oblodzeniu i skraplaniu. Jest to stan normalny, nie zaś 

awaria. 
• Drzwiczki mogą być uchylone, upewnij się, że są całkowicie zamknięte.
• Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone, należy je rzadziej 

otwierać.
Na zewnątrz chłodziarki, lub pomiędzy drzwiczkami pojawia się wilgoć.
• Być może w powietrzu jest wilgoć; to całkiem normalne przy wilgotnej pogodzie. Gdy 

wilgoć w powietrzu ustąpi, skropliny znikną.
Nieprzyjemna woń wewnątrz chłodziarki.
• Trzeba oczyścić wnętrze chłodziarki. Oczyść wnętrze chłodziarki gąbką namoczoną w 

ciepłej lub gazowanej wodzie. 
• Woń powodują jakieś pojemniki lub materiały opakowaniowe. Używać innych 

pojemników lub materiałów opakowaniowych innej marki.
Drzwiczki są niezamknięte.
• W zamknięciu drzwiczek przeszkadzają paczki z żywnością. Przełożyć paczki 

przeszkadzające zamknięciu drzwiczek. 
• Chłodziarka nie stoi całkiem pionowo na podłodze i kiwa się przy lekkim poruszeniu. 

Wyregulować wysokość nóżek. 
• Podłoga nie jest równa lub dość wytrzymała. Sprawdzić, czy podłoga jest równa i 

wytrzymuje ciężar chłodziarki.
Szuflady do przechowywania świeżych warzyw się zatarły.
• Żywność dotyka sufitu szuflady. Zmienić ułożenie żywności w szufladzie.



Gwarancja jakości 
Twój produkt marki BEKO posiada gwarancję jakości udzieloną przez Beko S.A z siedzibą w 
Warszawie ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa (dalej Gwarant). 
Gwarancja jakości udzielana jest wyłącznie na produkty marki BEKO wprowadzane do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Gwaranta. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące od 

daty zakupu produktu. Oświadczenie gwarancyjne określające warunki gwarancji znajdziesz na 

stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. 

Warunkiem wykonywania uprawnień z gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu 
produktu lub zarejestrowanie produktu na stronie www.beko.pl w sekcji serwis  .  
 

Zarejestruj swój produkt. 
Załóż konto oraz zarejestruj teraz swój produkt marki BEKO objęty gwarancją na naszej stronie 

internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. Dzięki temu nie będziesz musiał się martwić w 

sytuacji gdy zgubisz dowód zakupu. Ponadto będziesz miał możliwość otrzymania oświadczenia 

gwarancyjnego w postaci „cyfrowej karty gwarancyjnej”.   

Obsługa klienta – infolinia 22 250 14 14  

W celu zgłoszenia reklamacji lub usterki produktu marki BEKO prosimy o 
kontakt telefoniczny z infolinią . Nasi konsultanci pomogą ci rozwiązać problem 
lub skierują do właściwego serwisu BEKO. 
 
Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20:00.  
* Koszt połączenia jak za połączenie lokalne (z telefonu stacjonarnego) lub według stawek operatora sieci komórkowej. 

 

 

  

Podpis i pieczęć instalatora (z numerem uprawnienia) w przypadku montażu urządzeń gazowych 
lub płyt i piekarników elektrycznych 

 
Aby otrzymać więcej informacji dotyczących serwisu BEKO np. gdzie kupić 
części zamienne lub akcesoria należy odwiedzić stronę internetową 
www.beko.pl i wybrać zakładkę serwis. 
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