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To	urządzenie	stanowi	połączenie	wyjątkowej	łatwości	obsługi	i	doskonałej	efektywności.	
Każde	produkt	przed	opuszczeniem	fabryki	został	dokładnie	sprawdzony	pod	względem	
bezpieczeństwa	i	funkcjonalności.		

Prosimy	Państwa	o	uważną	lekturę	instrukcji	obsługi	przed	uruchomieniem	urządzenia.

SZANOWNI	PAŃSTWO!

GRATULUJEMY	WYBORU	SPRZĘTU	MARKI	AMICA

PL

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie 
do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość 
dokonywania zmian niewpływających na 
działanie urządzenia.

i Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi 
mają charakter poglądowy. Pełne wyposa-
żenie urządzenia znajduje się w odpo-
wiednim rozdziale.

i Masz wątpliwości? Jeśli pewne fragmenty 
instrukcji są niezrozumiałe, należy skon-
taktować się z centrum serwisowym, aby 
uzyskać wszechstronną pomoc.
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WAŻNE	INSTRUKCJE	BEZPIECZEŃSTWA

PL

Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujednolicone 
dla wyrobów chłodniczych różnych typów, (dla chło-
dziarki, chłodziarko-zamrażarki lub zamrażarki). Infor-
macja na temat rodzaju Twojego urządzenia znajduje 
się  w Karcie Produktu dołączonej do wyrobu.
Producent nie ponosi od po wiedzialnoś ci za szkody wy-
nikłe z nie prze strze ga nia zasad umieszczonych w ni-
niejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie tej in struk cji w celu wykorzysta-
nia jej w przy szło ści lub przekazania ewen tu al ne mu na-
stęp ne mu użytkownikowi.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania 
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fi-
zycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku 
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odby-
wa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użyt-
kowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze nia 
nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzieci. Nie na-
leży po zwa lać im bawić się urządzeniem. Nie wol no im 
siadać na elementach wysuwanych i zawieszać się na 
drzwiach.
Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze oto-
czenia, która jest podana w karcie produktu. Nie należy 
użytkować jej w piwnicy, sieni, w nieogrzewanym dom-
ku letniskowym jesienią i zimą.
Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia nie na-
leży chwytać za uchwyty drzwi, ciągnąć za skraplacz z 
tyłu lodówki oraz dotykać ze spo łu kompresora.
Urządzenia nie należy przechylać o więcej niż 40° od 
pionu pod czas transportu, przenoszenia lub usta wia-
nia. Jeżeli taka sytuacja za ist nia ła włą cze nie urządze-
nia może nastąpić min. po 2 go dzi nach od jego usta-
wienia (rys. 2).
Przed każdą czynnością kon ser wa cyj ną należy wyjąć 
wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie należy ciągnąć za 
przewód, lecz chwytać za korpus wtyczki.
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Dźwięki słyszalne jako trzaskanie lub pękanie są spo-
wodowane przez rozszerzanie i kur cze nie się części na 
skutek zmian temperatury.
Ze względu na bezpieczeństwo nie należy na pra wiać 
urządzenia we własnym za kre sie. Naprawy, wy ko ny wa-
ne przez oso by nie posiadające wymaganych kwalifi-
kacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla 
użytkownika urzą dze nia.
Należy przewietrzyć przez kilka mi nut pomieszczenie, 
w którym znajduje się urządzenie (po miesz cze nie to 
musi mieć przy naj mniej 4 m3; dla wyrobu z izobutanem/
R600a) w przypadku uszkodzenia układu chłod ni cze-
go.
Produktów choćby tylko częściowo roz mro żo nych nie 
można ponownie za mra żać.
Napojów w butelkach i puszkach, w szcze gól no ści na-
pojów gazowanych dwu tlen kiem węgla nie należy prze-
cho wy wać w komorze zamrażarki. Puszki i butelki mogą 
po pę kać.
Nie brać do ust produktów za mro żo nych bezpośrednio 
wyjętych z zamrażarki (lody, kostki lodu, itp.), ich ni ska 
temperatura może spowodować dotkliwe odmrożenia.
Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu chłodnicze-
go, np. przez nakłucie kanałów środka chłodniczego w 
parowniku, złamanie rur. Wytryskujący czynnik chłod-
niczy jest palny. W przypadku dostania się do oczu na-
leży przepłukać je czystą wodą i wezwać natychmiast 
lekarza.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to po-
winien być wymieniony w specjalistycznym zakładzie 
naprawczym.
Urządzenie służy do przechowywania żywności, nie 
używaj go do innych celów.
Urządzenie należy całkowicie odłączyć od zasilania 
(poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego) 
na czas wykonywania czynności  takich jak czyszcze-
nie, konserwacja czy zmiana miejsca ustawienia.

WAŻNE	INSTRUKCJE	BEZPIECZEŃSTWA

PL
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To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 
8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności 
fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o bra-
ku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one 
nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat ko-
rzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają za-
grożenia związana z użytkowaniem urządzenia. Dzie-
ci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i 
konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania 
przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane 
przez odpowiednią osobę.
Anti-bacteria System (występuje w zaleności od mo-
delu. Jego obecność jest sygnalizowana odpowiednią 
naklejką wewnątrz komory urządzenia) - Specjalny an-
tybakteryjny środek, który dodawany jest do materiału 
z którego wykonane jest wnętrze lodówki, chroni prze-
chowywane w niej produkty przed pleśnią, bakteriami i 
mikroorganizmami, a także nie dopuszcza do powsta-
wania przykrego zapachu. Dzięki temu produkty dłużej 
zachowują świeżość.
W celu uzyskania większej ilości miejsca w zamrażarce 
można wyjąć z niej szuflady i umieszczać produkty bez-
pośrednio na półkach. Nie ma to wpływu na charakte-
rystykę termiczną i mechaniczną wyrobu. Zadeklarowa-
na pojemność zamrażarki została obliczona z wyjętymi 
szufladami.

WAŻNE	INSTRUKCJE	BEZPIECZEŃSTWA

PL
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INSTALACJA	I	WARUNKI	PRACY	URZĄDZENIA
Instalacja	przed	pierwszym	uruchomie-
niem

●  Należy wyrób rozpakować, usunąć 
taśmy klejące zabezpieczające drzwi 
i wyposażenie. Ewentualne po zo stałe 
reszt ki kleju można usunąć delikatnym 
środkiem myjącym

●  Styropianowych elementów opakowania 
nie należy wyrzucać. W przy pad ku ko-
niecz no ści ponownego prze wożenia, 
chłodziarko-za mra żar kę na le ży zapa-
kować w ele men ty ze sty ro pia nu i fo lię 
oraz za bez pie czyć taśmą kle ją cą.

●  Wnętrze chłodziarki i zamrażarki oraz 
ele men ty wyposażenia należy wymyć 
let nią wodą z do dat kiem pły nu do mycia 
na czyń, a na stęp nie wy trzeć i wy su szyć.

●  Chłodziarko-zamrażarkę należy ustawić 
na równym, poziomym i stabilnym pod-
łożu, w su chym, prze wie trza nym i nie na-
sło necz nio nym pomieszczeniu z dala od 
źródeł ciepła, takich jak kuch nia, grzej nik 
centralnego ogrze wa nia, rura centralnego 
ogrzewania, instalacja wody ciepłej itp.

●  Na powierzchniach zewnętrznych wyro-
bu może znajdować się folia ochronna, 
należy ją usunąć.

●  Należy zapewnić ustawienie wyrobu 
w poziomie,odpowiednio wkręcając 2 
regulowane nóżki (Rys. 3).

●  Dla zapewnienia swobodnego otwierania 
drzwi, odległość pomiędzy ścianą boczną 
wyrobu (od strony zawiasów drzwi), a 
ścianą pomieszczenia przedstawiona jest 
na rysunku 5.*

●  Należy zadbać o odpowiednią wentylację 
pomieszczenia i swobodny obieg powie-
trza ze wszystkich stron urządzenia (Rys. 
6).*

Minimalne	odległości	od	źródeł	ciepła: 

●  od kuchni elektrycznych, gazowych i 
innych - 30 mm,

●  od pieców zasilanych olejem lub węglem 
- 300 mm,

●  od piekarników do zabudowy - 50 mm

  Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wyżej 
określonych odległości należy zastoso-
wać odpowiednią płytę izolacyjną.

●  Tylna ściana lodówki, a szczególnie 
skraplacz i inne elementy układu chłod-
niczego nie mogą stykać się z innymi 
elementami, które mogą powodować 
uszkodzenie, w szczególności (z rurą 
CO i doprowadzającą wodę).

●  Niedopuszczalne jest jakiekolwiek ma-
nipulowanie czę ścia mi agre ga tu. Na le-
ży zwró cić szcze gól ną uwa gę, aby nie 
uszko dzić rur ki ka pi lar nej, wi docz nej we 
wnę ce na sprę żar kę. Rur ka ta nie może 
być do gi na na, prostowana ani zwijana.

PL

* Nie dotyczy urządzeń do zabudowy
** W zalezności od modelu

●  Uszkodzenie rurki ka pi lar nej przez użyt-
kow ni ka od bie ra mu pra wa wy ni ka ją ce z 
gwarancji (rys. 8).

● W wybranych modelach uchwyt drzwi 
znajduje się wewnątrz wyrobu i należy 
go przykręcić własnym wkrętakiem.

Podłączenie	zasilania

●  Przed podłączeniem zaleca się ustawić 
pokrętło regulatora temperatury na po-
zycję „OFF” lub inna powodującą odłą-
czenie urządzenia od zasilania (Patrz 
strona z opisem sterowania).

●  Urządzenie należy podłączyć do sieci 
prądu przemiennego 220-240V, 50Hz, 
po przez prawidłowo zainstalowane 
gniazd ko elektryczne, uziemione i za-
bez pie czo ne bezpiecznikiem 10 A.

●  Uziemienie urządzenia jest wy ma ga ne 
przepisami prawa. Producent zrze ka 
się jakiejkolwiek od po wie dzial no ści z 
ty tu łu ewen tu al nych szkód, jakie mogą 
po nieść osoby lub przedmioty na sku tek 
niewypełnienia obowiązku na ło żo ne go 
przez ten przepis. 

●  Nie należy używać łączników adapta-
cyjnych, gniazd wielokrotnych (roz-
dzielaczy), przed łu ża czy dwużyłowych. 
Jeśli za cho dzi konieczność sto so wa nia 
przed łu ża cza, może to być tylko przed łu-
żacz z kółkiem ochronnym, jed no gniaz-
do wy po sia da ją cy atest bezpieczeństwa 
VDE/GS.

●  Jeśli zostanie zastosowany przed łu żacz 
(z kołkiem ochronnym, po sia da ją cy znak 
bezpieczeństwa), to jego gniazdo musi 
leżeć w bezpiecznej od le gło ści od zle-
wo zmy wa ków i nie może być narażone 
na zalewanie wodą i różnymi ściekami.

●  Dane znajdują się na tabliczce znamio-
nowej, umieszczonej na dole ściany 
wewnątrz ko mo ry chłodziarki**

Odłączenie	od	zasilania

●  Należy zapewnić możliwość odłącze-
nia urzą dze nia od sieci elektrycznej, 
poprzez wyjęcie wtyczki lub wyłączenie 
wy łącz ni ka dwubiegunowego (rys. 9).
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OBSŁUGA	I	FUNKCJE

PL

Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z 
przeznaczeniem; urządzenie to posiada funkcje i 
tryby pracy takie jak pokazano na ilustracjach.  Przy 
pierwszym uruchomieniu urządzenia podświetlają 
się ikony na panelu sterowania. Podświetlenie wy-
łączy się jeśli nie zostaną naciśnięte żadne przyci-
ski a drzwi pozostają zamknięte. 

Kontrola	temperatury

Zalecana temperatura w chłodziarce przy pierw-
szym uruchomieniu to 4°C, a w zamrażarce -18°C. 
Aby zmienić temperaturę należy zastosować się do 
poniższych instrukcji. Ostrzeżenie! Ustawiona tem-
peratura jest średnią temperaturą w całej komorze 
chłodziarki. Temperatury w komorach mogą się róż-
nić od wartości podanych na wyświetlaczu, zależ-
nie od ilości przechowywanych produktów i miejsca 
ich przechowywania. Temperatura otoczenia rów-
nież może mieć wpływ na rzeczywistą temperaturę 
w urządzeniu.

1.	Chłodziarka	(Fridge)-	Aby ustawić żądaną tem-
peraturę od 2°C do 8°C należy nacisnąć przycisk 
„Chłodziarka” („Fridge”), a na wyświetlaczu pojawią 
się odpowiednie wartości zgodnie z poniższą se-
kwencją.

lub

2.	Super	Chłodzenie	(Super	Cool) ( ) - Funkcja 
Super Cool umożliwia szybkie schłodzenie produk-
tów żywnościowych dzięki czemu dłużej zachowują 
świeżość
• Aby aktywować tę funkcję należy nacisnąć przy-
cisk „Super Cool”. Ikonka podświetli się.
• Tryb Super Cool wyłącza się automatycznie po 6 
godzinach, a ustawiona temperatura widoczna na 
wyświetlaczu chłodziarki wynosi 2°C.
• Tryb „Super Chłodzenie” (Super Cool) można 
wyłączyć naciskając przycisk „Super Chłodzenie” 
(Super Cool) lub „Chłodziarka” (Refrigerator). Po-
przednie ustawienia temperatury w chłodziarce zo-
staną przywrócone.

3.	Zamrażarka	(Freezer)	
Aby ustawić żądaną wartość temperatury zamra-
żarki między -14°C i -24°C należy nacisnąć przy-
cisk „Zamrażarka” (Freezer), a na panelu sterowa-
nia wyświetli się odpowiednia wartość  zgodnie z 
następującą sekwencją.

lub

4.	Super	Zamrażanie	(Super	Freeze)	( )	- Dzięki 
funkcji Super Zamrażanie (Super Freeze) można 
szybko obniżyć temperaturę w zamrażarce, dzięki 
czemu produkty spożywcze zachowają witaminy i 
składniki odżywcze oraz pozostaną dłużej świeże.
 
• Należy nacisnąć przycisk „Super Zamrażanie” 
(Super Freeze), aby aktywować funkcję super za-
mrażania. Ikonka się podświetli.
• Zamrożenie maksymalnej ilości produktów spo-
żywczych zajmuje około 24 godzin.
• Funkcja Super Zamrażanie (Super Freeze) wyłą-
cza się automatycznie po 26 godzinach, a ustawio-
na temperatura widoczna na wyświetlaczu zamra-
żarki wynosi -24°C.
• Tryb „Super Zamrażanie” można wyłączyć naci-
skając przycisk „Super Zamrażanie” (Super Freeze) 
lub „Zamrażarka” (Freezer). Poprzednie ustawienia 
temperatury w zamrażarce zostaną przywrócone.

5.	Wakacje	 (Holiday)	 ( )	 -	Gdy planowana jest 
dłuższa nieobecność, można skorzystać z funkcji 
Wakacje (Holiday). W tym celu należy nacisnąć i 
przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „Wakacje” 
(Holiday), aż ikonka się podświetli.

Uwaga: Przed aktywacją funkcji wakacyjnej usuń 
z komory chłodziarki łatwo psujące się produkty i 
pozostaw zamknięte drzwi. Nie wyjmuj produktów 
z komory zamrażarki. Ta funkcja działa tylko z ko-
morą chłodziarki i nie ma wpływu na zamrożone 
produkty. 

• Gdy włączona jest funkcja super chłodzenia, 
funkcji wakacyjnej nie da się aktywować, należy 
najpierw wyłączyć funkcję szybkiego chłodzenia.

• Tryb „Wakacje” (Holiday) można wyłączyć naci-
skając którykolwiek przycisk spośród „Wakacje” 
(Holiday), „Chłodziarka” (Fridge) lub „Super Chło-
dzenie” (Super Cool). Poprzednie ustawienia tem-
peratury w chłodziarce zostaną przywrócone.

6.	Alarm - IW przypadku sytuacji alarmowej, pod-
świetli się ikonka „Alarm” oraz uruchomi się sygnał 
dźwiękowy. Aby wyłączyć alarm należy nacisnąć 
przycisk „Alarm”. Ikonka „Alarm” przestanie się 
świecić oraz wyłączy się sygnał dźwiękowy.

Alarm	Drzwi 
• Gdy drzwi chłodziarki lub zamrażarki są otwarte 
przez więcej niż 2 minuty, aktywuje się alarm drzwi. 
Sygnał dźwiękowy uruchomi się wtedy 3 razy co 
1 minutę, przestanie działać automatycznie po 10 
minutach.
• Aby zmniejszyć zużycie energii należy unikać zo-
stawiania drzwi chłodziarko-zamrażarki otwartych 
przez dłuższy czas. Innym sposobem na wyłącze-
nie alarmu jest zamknięcie drzwi chłodziarki. 

Alarm	podwyższonej	temperatury
• Jeśli temperatura w zamrażarce jest za wysoka 
z powodu problemów z zasilaniem lub z powodu 
innych czynników, uruchomi się alarm temperatury, 
a na wyświetlaczu może się pojawić ”--”.



16

OBSŁUGA	I	FUNKCJE
Przechowywanie	produktów	w	chłodziarce	i	za-
mrażarce

Podczas	 przechowywania	 żywności	 w	 niniej-
szym	urządzeniu	postępuj	zgodnie	z	poniższy-
mi	zaleceniami.

● Produkty należy umieszczać na ta le rzy kach, w 
pojemnikach lub opa ko wa ne w fo lię spożywczą. 
Roz sta wić rów no mier nie na powierzchni półek. 

● Należy zwrócić uwagę czy żywność nie do ty ka 
ściany tylnej, jeżeli tak, wówczas może to spo wo-
do wać oszro nie nie lub za wil go ce nie produktów.

● Nie należy wstawiać do chłodziarki naczyń z 
gorącą zawartością.

● Produkty łatwo przejmujące zapachy obce, jak 
masło, mleko, ser biały oraz ta kie, które wydzielają 
in ten syw ny za pach, np. ryby, wędliny, sery – należy 
umieszczać na półkach opakowane w folię lub w 
szczel nie zamkniętych po jem ni kach.

● Przechowywanie warzyw po sia dających dużą 
ilość wody, spowoduje osadzanie się pary wodnej 
nad po jem ni ka mi na warzywa; nie przeszkadza 
to pra wi dło we mu funk cjo no wa niu chło dziar ki.

● Przed włożeniem do chłodziarki wa rzy w należy 
je dobrze osuszyć. 

● Za duża ilość wil go ci skraca czas prze cho wy wa nia 
warzyw, zwłaszcza li ścia stych.

● Należy przechowywać warzywa nie myte. Mycie 
usuwa naturalną ochronę, dla te go lepiej umyć 
warzywa bez po śred nio przed spożyciem.

● Zaleca się układanie produktów w koszach 1, 2, 
3* do naturalnej granicy załadowania (Rys. 11a/ 
11b).**

1. Opakowane produkty
2. Półka parownika / półka
3. Naturalna granica załadunku
4. (*/***)

● Dopuszcza się układanie produktów na półkach 
drucianych parownika zamrażarki.*

● Dopuszcza się wysunięcie produktów na półce 
o 20-30 mm od naturalnej granicy załadunku.**

● Możliwe jest usunięcie dolnego kosza dla zwięk-
szenia przestrzeni załadunku i ułożenie produk-
tów w komorze na dnie do max. wysokości.*

Zamrażanie	produktów**

● Zamrażać można praktycznie wszyst kie artykuły 
spożywcze, z wyjątkiem jarzyn spożywanych w 
stanie su ro wym, np. zielonej sałaty.

● Do zamrażania używa się jedynie ar ty ku łów 
spożywczych o najwyższej ja ko ści, podzielonych 
na porcje prze zna czo ne do jednorazowego spo-
życia.

● Produkty należy opakować w ma te riały bez 
zapachu, odporne na przenikanie po wie trza i 
wilgoci oraz nie wrażli we na tłuszcze. Najlepszymi 
ma te ria ła mi są: wo recz ki, arkusze z folii po li ety-
le no wej, aluminiowej.

● Opakowanie powinno być szczelne i ściśle przy-
legać do zamrożonych pro duk tów. Nie należy 
sto so wać opa ko wań szklanych. 

● Świeże i ciepłe artykuły spożywcze (w tempera-
turze otoczenia), włożone w celu zamrożenia, nie 
powinny stykać się już z zamrożoną żywnością.

● Zaleca się, aby w ciągu doby nie wkła dać  do za-
mrażarki, jed no ra zo wo wię cej świeżej żywności 
niż podano w karcie produktu.

● Dla zachowania dobrej jakości za mra ża nych 
produktów zaleca się prze gru po wać znajdujące 
się w środkowej szufladzie zamrażarki mro żon ki 
tak, aby nie sty ka ły się z pro duk ta mi jesz cze nie 
zamrożonymi*.

● Zalecamy zamrożone porcje prze su nąć na jedną 
stronę szuflady za mra ża nia, a świeże porcje do 
zamrożenia, ułożyć po przeciwnej stronie mak-
sy mal nie  do su nię te do ściany tylnej i bocznej 
szuflady.

● Do zamrażania produktów używać przestrzeni 
oznaczonej (*/***).

● Należy	pamiętać,	że	na	tem	pe	ra	tu	rę	w	komo-
rze	 zamrażarki	mają	wpływ	między	 innymi:	
temperatura	oto	cze	nia,	stopień	wypełnienia	
pro	duk	ta	mi	 żyw	no	ścio	wy	mi,	 czę	sto	tli	wość	
otwierania	drzwi,	nastawa	ter	mo	sta	tu

● Gdyby	 po	 zamknięciu	 komory	 za	mra	żar	ki	
drzwi	nie	dawały	się	na	tych	miast	otworzyć	
z	powrotem,	ra	dzi	my	po	cze	kać	1	do	2	minut,	
aż	powstałe	tam	pod	ci	śnie	nie	zo	sta	nie	skom-
pensowane.

Czas przechowywania zamrożonych produktów 
zależy od ich jakości w stanie świeżym przed za-
mrożeniem, oraz od temperatury przechowywania.
Przy zachowaniu temperatury -18°C lub niższej 
zalecane są następujące okresy przechowywania:

Produkty Miesiące
Wołowina 6-8

Cielęcina 3-6

Podroby 1-2

Wieprzowina 3-6

Drób 6-8

Jaja 3-6

Ryby 3-6

Warzywa 10-12

Owoce 10-12

PL

*  Dotyczy urządzeń z komorą zamrażarki w dol-
nej części sprzętu

**  Dotyczy urządzeń posiadających komorę za-
mrażarki (*/***)

*** Nie dotyczy urządzeń wyposażonych w komory 
zamrażania oznaczonych (*/***)

Komora szybkiego chłodzenia nie służy do prze-
chowywania mrożonego jedzenia. W komorze tej 
można wytwarzać i przechowywać kostki lodu.***

Owoce i warzywa w pojemniku ChillZone 
mogą ulec zamrożeniu
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JAK	EKONOMICZNIE	UŻYTKOWAĆ	LODÓWKĘ
Porady	praktyczne

●  Nie umieszczać lodówki ani zamrażarki w po-
bliżu grzejników, piekarników lub narażać na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

●  Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są 
zakryte. Raz lub dwa razy do roku należy je 
oczyścić, odkurzyć.

●  Wybrać właściwą temperaturę: temperatura 6 
do	8°C w lodówce oraz -18°C w zamrażarce 
jest wystarczająca.

●  Podczas wyjazdu na urlop, należy zwiększyć 
temperaturę w lodówce.

●  Drzwi lodówki lub zamrażarki otwierać tylko, 
gdy jest to konieczne. Dobrze jest wiedzieć, 
jaka żywność jest przechowywana w lodówce i 
dokładnie gdzie się znajduje. Niewykorzystane 
produkty należy jak najszybciej schować z 
powrotem do lodówki lub zamrażarki zanim się 
nagrzeją.

●  Regularnie wycierać wnętrze lodówki ściereczką 
nasączoną łagodnym detergentem. Urządzenia 
bez funkcji automatycznego rozmrażania, należy 
regularnie rozmrażać. Nie pozwolić na uformo-
wanie się warstwy szronu o grubości powyżej 
10 mm.

●  Uszczelkę wokół drzwi utrzymywać w czysto-
ści, w przeciwnym wypadku drzwi nie będą się 
całkowicie domykać. Należy zawsze wymienić 
uszkodzoną uszczelkę.

Co	oznaczają	gwiazdki?

*  Temperatura nie wyższa niż -6°C wystarcza 
do przechowania zamrożonej żywności przez 
około tydzień. Szuflady lub komory oznaczone 
jedną gwiazdką spotyka się (najczęściej) w 
tańszych lodówkach.

**  W temperaturze poniżej -12°C można prze-
chowywać żywność przez 1-2 tygodnie bez 
utraty smaku. Nie jest ona wystarczająca do 
zamrażania żywności.

*** Głównie stosowane do zamrażania żywności 
w temperaturze poniżej -18°C. Pozwala na 
zamrożenie świeżej żywności o masie do 1 kg.

**** Tak oznaczone urządzenie pozwala na prze-
chowywanie żywności w temperaturze poniżej 
-18°C i zamrażanie większych ilości żywności.

Strefy	temperatur	w	lodówce

●  Ze względu na naturalną cyrkulację powietrza, 
w komorze lodówki występują różne strefy tem-
peratur.

●  Obszar najchłodniejszy znajduje się bezpośred-
nio ponad szufladami na warzywa. W tej strefie 
należy przechowywać delikatne i łatwo psujące 
się produkty jak:

    - ryby, mięso, drób,
   - wędliny, gotowe potrawy,
    - potrawy lub wypieki zawierające jaja 
   lub śmietanę,
    - świeże ciasto, mieszanki ciast,
    - pakowane warzywa i inną świeżą 
   żywność z etykietą nakazującą 
   przechowywanie w temperaturze 
   około 4°C.
●  Najcieplej jest w górnej części drzwi. Tutaj naj-

lepiej przechowywać masło i sery.

Produkty,	których	nie	należy	przechowywać	w	
lodówce

●  Nie wszystkie produkty nadają się do przecho-
wywania w lodówce. Należą do nich:

    - owoce i warzywa wrażliwe na niskie 
   temperatury, jak na przykład banany, 
   avocado, papaja, marakuja, bakłażany, 
   papryka, pomidory i ogórki,
    - owoce niedojrzałe,
    - ziemniaki.

Przykładowe	rozmieszczenie	produktów	
w	urządzeniu	(Rys.	12).

PL
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ODSZRANIANIE,	MYCIE	I	KONSERWACJA
Do czyszczenia obudowy i części plastikowych 
wyrobu nigdy nie używać rozpuszczalników oraz 
ostrych, ściernych środków czyszczących (np. 
proszków czy mleczek do czyszczenia)! Stosować 
tylko delikatne środki myjące w płynie oraz miękkie 
szmatki. Nie używać gąbek.

Odszranianie	i	mycie	chłodziarki	***

● Na ścianie tylnej komory chłodziarki po wsta je 
szron, który jest usuwany au to ma tycz nie. W 
czasie odszraniania, wraz ze skro pli na mi, do 
otworu w rynience mogą do sta wać się zanie-
czyszczenia. Może to spo wo do wać zatkanie 
otworu. W  takim przypadku otwór należy delikat                                                                                                                                          
nie prze tkać przepychaczem (Rys.  13).

● Urządzenie pracuje cyklicznie: chło dzi (wówczas 
na ścianie tylnej osa dza się szron) następnie 
odszrania się (krople spływają po ścianie tylnej).

Przed	 przystąpieniem	do	 czysz	cze	nia	
należy	bezwzględnie	odłączyć	urzą	dze-
nie	od	zasilania,	poprzez	wyjęcie	wtyczki	
z	gniazdka	sie	cio	we	go,	wy	łą	cze	nie	 lub	
wykręcenie	 bezpiecznika.	 Nie	 wolno	
dopuścić	do	tego,	aby	woda	dostała	się	
do	panelu	ste	ro	wa	nia	lub	oświetlenia.

●  Nie zalecamy stosować środków do roz mra ża nia 
w aerozolu. Mogą one po wo do wać powstawanie 
mie sza nin wy bu cho wych, zawierać roz pusz-
czal ni ki mo gą ce uszkodzić pla sti ko we części 
urzą dze nia, a nawet być szko dli we dla zdro wia.

●  Należy zwrócić uwagę, aby w miarę moż li wo ści 
woda używana do mycia nie spły wa ła przez 
otwór odpływowy do po jem ni ka odparowania. 

●  Całe urządzenie z wyjątkiem uszczel ki drzwi na-
leży myć delikatnym de ter gen tem. Uszczelkę w 
drzwiach należy wyczyścić czy stą wodą i wytrzeć 
do sucha. 

●  Należy umyć ręcznie dokładnie wszystkie ele-
menty wyposażenia (pojemniki na warzywa, 
balkoniki, półki szklane itp.).

Odszranianie	i	mycie	zamrażarki**
●  Odszranianie komory zamrażania za le ca się 

połączyć z myciem wyrobu.
●  Większe nagromadzenie się lodu na powierzch-

niach mrożących, utrudnia sku tecz ność pracy 
urządzenia i po wo du je zwiększone zużycie 
energii elek trycz nej.

●  Zalecamy rozmrażać urządzenie przy naj mniej 
raz lub dwa razy w roku. W razie większego 
nagromadzenia się lodu, rozmrażanie należy 
przeprowadzać częściej.

●  Jeśli w środku znajdują się produkty, to należy 
ustawić pokrętło na pozycję max. na około 4 
godziny przed planowanym rozmrożeniem. Za-
pewni to mo zli wość przechowywania produktów 
w tem pe ra tu rze otoczenia przez dłuższy czas.

●  Po wyjęciu żywności z zamrażarki należy włożyć 
do miski, owinąć kilkoma warstwami papieru 
gazetowego, zawinąć w koc i przechowywać w 
chłodnym miejscu.

●  Rozmrażanie zamrażarki powinno być przepro-
wadzone możliwie szybko. Dłuż sze przecho-
wywanie produktów w temperaturze otoczenia, 
skraca czas ich przydatności do spożycia.
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Aby	odszronić	komorę	zamrażarki,	na	le	ży**:

● Wyłączyć urządzenie przy pomocy panelu ste-
rowania, następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

● Otworzyć drzwi, wyjąć produkty.
● W zależności od modelu wysuń kanalik odpły-

wowy znajdujący się w dolnej części komory 
zamrażarki i podstaw naczynie.

● Zostawić drzwi otwarte, przyspieszy to proces 
rozmrażania. Dodatkowo można umieścić w 
komorze zamrażarki naczynie z gorącą (ale nie 
gotującą się) wodą.

● Wymyć i wysuszyć wnętrze za mra żar ki.
● Uruchomić urządzenie zgodnie z od po wied nim 

punktem instrukcji.

Automatyczne	odszranianie	chłodziarki****
Komora chłodziarki została wyposażona w funk-
cjęautomatycznego odszraniania. Jednakże na 
tylnej ścianie komory chłodziarki może stworzyć 
szron. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy wiele świe-
żychproduktów spożywczych przechowuje się w 
komorze chłodziarki.

Automatyczne	odszranianie	zamrażarki****
Komora zamrażarki została wyposażona w 
funkcjęautomatycznego odszraniania (no-frost). 
Żywnośćjest zamrażana schłodzonym powietrzem
obiegowym, a wilgoć z komory zamrażarki
odprowadzana na zewnątrz. W rezultacie w za-
mrażarce nie tworzy się zbędne oblodzenie i szron 
a produkty nie przymarzają do siebie.

Mycie	ręczne	komory	chłodziarki	i	zamrażar-
ki.****
Zaleca się aby co najmniej raz do roku umyć 
komoręchłodziarki i zamrażarki. Zapobiega to 
powstawaniu bakterii i nieprzyjemnych zapachów. 
Należy wyłączyć cały wyrób, wyciągnąć z komór 
produkty i umyć przy użyciu wody z dodatkiem 
delikatnego detergentu. Na koniec wytrzeć komory 
szmatką.

Wyjmowanie	i	wkładanie	półek
Unieść i wysunąć półkę, a następnie wsunąć do 
oporu tak, aby zatrzask półki znalazł się w wybraniu 
prowadnicy (Rys. 15).

Wyjmowanie	i	wkładanie	balkonika
Unieść balkonik, wyjąć i wsadzić od góry z powro-
tem w pożądane położenie (Rys. 16).

W	żadnym	wypadku	do	wnętrza	za-
mra	żar	ki	nie	wolno	wstawiać	grzej	ni	ka	
elek	trycz	ne	go,	nawiewowego,	ani	su-
szar	ki	do	włosów.

**  Dotyczy urządzeń posiadających komorę 
zamrażarki (*/***). Nie dotyczy urządzeń z 
Systemem Bezszronowym

***  Dotyczy urządzeń posiadających komorę 
chłodziarki. Nie dotyczy urządzeń z Systemem 
Bezszronowym

**** Dotyczy urządzeń wyposażonych w System 
Bezszronowy
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LOKALIZACJA	USTEREK
Objawy Możliwe	przyczyny Sposób	naprawy

Urządzenie nie 
działa Przerwa w obwodzie 

instalacji elektrycznej 

- sprawdzić, czy wtycz ka jest włożona 
prawidłowo do gniaz da sieci zasilającej
- sprawdzić, czy ka bel zasilający urządzenia nie 
jest uszko dzo ny 
- sprawdzić, czy jest napięcie w gniazd ku pod łą cza-
jąc inne urządzenie np. lamp kę nocną
- sprawdzić, czy urządzenie jest włączone poprzez 
ustawienie termostatu na pozycji większej od "OFF" 
lub "0".

Nie działa 
oświe tle nie 
we wnątrz komory

Żarówka jest po lu zo wa na lub przepalona 
(W urządzeniach z oświetleniem żarowym).

- sprawdzić punkt poprzedni “Urządzenie nie działa" 
- dokręcić lub wy mie nić przepaloną ża rów kę (W urzą-
dzeniach z oświetleniem żarowym).

Urządzenie zbyt 
słabo 
chło dzi i/lub mrozi

Złe ustawienie pokrętła regulacyjnego - przestawić pokrętło na wyższą pozycję 
Temperatura otoczenia jest większa lub 
mniejsza od temparatury podanej w tabeli 
ze specyfikacją techniczną urządzenia.

- urządzenie przy sto so wa ne jest do pra cy w tem pe-
ra tu rze, która jest podana w tabeli ze specyfikacją 
techniczną urządzenia.

Urządzenie stoi w miej scu nasłonecznionym 
lub w pobliżu źródeł cie pła

- zmienić miej sce ustawienia urzą dze nia wg. in-
struk cji ob słu gi

Jednorazowy za ła du nek dużą ilością cie-
płych pro duk tów

- poczekać do 72 godzin na wy chło dze nie (zmro że-
nie) pro duk tów i osiągnięcie żądanej tem pe ra tu ry 
wewnątrz komory 

Utrudniony obieg po wie trza wewnątrz urzą-
dze nia

- ułożyć produkty spożywcze i pojemniki tak aby nie 
do ty ka ły tylnej ściany chło dziar ki

Utrudniony obieg po wie trza z tyłu urzą-
dze nia - odsunąć urzą dze nie od ściany min. 30 mm 
Drzwiczki chłodziarki/zamrażarki są zbyt 
czę sto otwierane i/lub za dłu go  pozostają 
otwarte

- zmniejszyć czę sto tli wość otwierania drzwi i/lub 
skrócić czas, w którym drzwi po zo sta ją otwarte

Drzwi nie domykają się - produkty i pojemniki ułożyć tak aby nie utrudniały 
zamykania drzwi

Kompresor rzadko się załącza - sprawdzić, czy temperatura otoczenia nie jest 
mniejsza niż zakres klasy klimatycznej

Źle włożona uszczelka drzwi - wcisnąć uszczelkę 
Ciągła praca urzą-
dze nia  

Złe ustawienie pokrętła regulacyjnego - przestawić pokrętło na niższą pozycję 
Pozostałe przyczyny jak w ptk. „Urządzenie 
zbyt słabo chodzi i/lub mrozi”

- sprawdzić wg ptk. poprzedniego „Urządzenie zbyt 
słabo chłodzi i/lub mrozi”

W dolnej czę ści 
chło dziar ki  
 gro ma dzi się woda

Otwór odprowadzenia wody jest niedrożny 
(dotyczy urządzeń z otworem do odprowa-
dzania skroplin)

- przeczyścić otwór odpływowy (patrz instrukcja 
obsługi rozdział - „Odszranianie chłodziarki”)

Utrudniony obieg powietrza wewnątrz 
komory

- ułożyć produkty spożywcze i pojemniki tak aby nie 
dotykały tylnej ściany chłodziarki

Dźwięki nie po cho-
dzą ce od normalnej 
pra cy urzą dze nia

Urządzenie nie jest wypoziomowane - wypoziomować urządzenie
Urządzenie styka się z meblami i/lub inny-
mi przedmiotami

- urządzenie ustawić swobodnie tak, aby nie doty-
kało innych przedmiotów

W trakcie normalnego użytkowania sprzętu chłodniczego mogą wystąpić różnego rodzaju dźwięki, które nie mają 
żadnego wpływu na poprawną pracę lodówki.
Dźwięki,	które	łatwo	usunąć:
● hałas, gdy lodówka nie stoi pionowo - wyregulować ustawienie przy pomocy wkręcanych nóżek z przodu. Ewentu-

alnie pod rolki z tyłu podłożyć miękki materiał, szczególnie gdy podłoga jest z płytek.
● ocieranie się o sąsiedni mebel - odsunąć lodówkę.
● skrzypienie szuflad lub półek - wyjąć i ponownie włożyć szufladę lub półkę.
● dźwięki od dotykających się butelek - odsunąć butelki od siebie.
Dźwięki, które mogą być słyszalne podczas prawidłowej eksploatacji wynikają z pracy termostatu, sprężarki (załącze-
nie), układu chłodniczego (kurczenie i rozszerzanie materiału pod wpływem różnic temperatur oraz przepływu czynnika 
chłodzącego).

PL
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OCHRONA	ŚRODOWISKA
Ochrona	warstwy	ozonowej

Do produkcji naszego 
wyrobu użyto środków 
chłodniczych i spieniających 
w 100% wolnych od FCKW i 
FKW, co wpływa korzystnie 
na ochronę warstwy ozo-
nowej i zmniejszenie efektu 
cieplarnianego. Natomiast 
zastosowana nowoczesna 

technologia i przyjazna dla środowiska izolacja 
powoduje niskie zużycie energii.
 
Recykling	opakowania

Nasze opakowania wyko-
nywane są z materiałów 
przyjaznych dla środowiska 
naturalnego, nadających się 
do ponownego wykorzystania:

l Opakowanie zewnętrzne z tektury / folii
l Kształt z wolnego od FCKW, polistyrenu 
       spienionego (PS)
l Folie i worki z polietylenu (PE)

WYCOFANIE	Z	EKSPLOATACJI

Jeżeli nie będziemy wię-
cej użytkować wyrobu, to 
przed zło mo wa niem ze 
zużytego sprzętu należy 
odciąć przewód przyłącze-
niowy. 
To urządzenie jest ozna-
czone zgodnie z Dyrekty-

wą Europejską 2002/96/WE oraz polską 
Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt 
ten, po okresie jego użytkowania nie 
może być  umieszczany łącznie z innymi 
odpadami pochodzącymi  z gospodarstwa 
domowego. 
Użytkownik jest zobowiązany do odda-
nia go prowadzącym zbieranie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne 
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednost-
ki,  tworzą odpowiedni system umożliwiają-
cy oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych 
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego 
konsekwencji, wynikających z obecności 
składników niebezpiecznych oraz nie-
właściwego składowania i przetwarzania 
takiego sprzętu. 

KLASA	KLIMATYCZNA

Klasa	klimatyczna Dozwolona	temperatura	
otoczenia

SN od +10°C do +32°C

N od +16°C do +32°C

ST od +16°C do +38°C

T od +16°C do +43°C

Informacja o klasie klimatycznej urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej. Wskazuje ona, w jakiej temperatu-
rze otoczenia (tj. pomieszczenia, w którym pracuje) wyrób działa optymalnie (prawidłowo).

PL

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania 
wy mie nio nych poniżej dyrektyw europejskich:

• dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
• dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2014/30/UE
• dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE
• dyrektywy RoHS 2011/65/UE

i dlatego wyrób został oznakowany  oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
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GWARANCJA,	OBSŁUGA	POSPRZEDAŻNA
Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po stę po wa niem z wy-
robem.
Obsługa	posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem 
sprzętu Amica  to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i 
w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce 
Amica zagwarantować pełen komfort ko rzy sta nia z naszego wyrobu.

PL

Kroki zwiazane ze zmianą kierunku otwierania drzwi w 
urządzeniu:
kroki zobrazowane są na rysunkach (str 6-7) , objaśnie-
nia: 

a.  Górna maskownica
b.  Osłona zawiasu górnego (prawa)
c.  Górna maskownica drzwi
d.  Maskownica narożnika
e.  Wkręty samogwintujące
f.  Przewód uziemienia
g.  Zawias
h.  Zaślepka uchwytu
i.  Wkręty samogwintujące
j.  Uchwyt
k.  Zaślepki otworów montażowych
l.  Element blokady 1

m.  Element blokady 2
n.  Wkręty samogwintujące
o.  Zawias dolny (prawy)
p.  Element mocujący wykręcaną nóżkę
q.  Wykręcana nózka
r.  Wkręty samogwinujące
s.  Podkładka
t.  Zawias dolny (lewy)
u.  Przewód
v.  Połączenie wiązek
w.  Osłona zawiasu górnego (lewa)

ZMIANA	KIERUNKU	OTWIERANIA	DRZWI
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Ta	naprava	povezuje	neprimerljivo	enostavnost	uporabe	in	popolno	učinkovitost.		Vsak	izdelek	
je	bil,	preden	je	zapustil	tovarno,	natančno	preverjen	glede	varnosti	in	učinkovitosti.			

Prosimo,	da	pred	začetkom	uporabe	naprave	pozorno	preberite	navodila	za	uporabo.

SPOŠTOVANI!

ČESTITAMO	VAM,	DA	STE	IZBRALI	NAPRAVO	FIRME	AMICA

Naprava je namenjena izključno domači 
uporabi.

Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja 
sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje 
naprave.

i Ilustracije v spodnjih navodilih imajo she-
matičen karakter.  Polna oprema naprave 
se nahaja v ustreznem poglavju.

SL
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POMEMBNE	VARNOSTNE	NASTAVITVE

Nekateri zapisi v spodnjih navodilih so splošnI za hla-
dilne izdelke različnih vrst, (za hladilnik, hladilnik-zamr-
zovalnik ali zamrzovalnik). Podatki na temo vrste Vaše 
naprave, se nahajajo na kartici izdelka, ki je dodana 
napravi.
Proizvajalec ne nosi odgovornosti za škodo, ki izhaja 
iz neupoštevanja pravil, zapisanih v spodnjih navodilih.
Prosimo, da ta navodila shranite, da jih lahko uporabite 
v prihodnje ali pa predate naslednjemu uporabniku.
Naprava ni namenjena uporabi za osebe (tudi otroke) z  
omejeno fizično, senzorično ali psihično zmogljivostjo, 
ali osebam s pomanjkanjem izkušenj ali poznavanja na-
prave, razen če se to počne pod nadzorom ali v skladu 
z navodili uporabe naprave, ki jih podaja oseba, ki je 
odgovorna za njihovo varnost.
Še posebej je potrebno paziti, da otroci brez nadzora ne 
uporabljajo naprave.  Prav tako jim ne smemo dovoliti, 
da se z napravo igrajo. Ne smejo sedeti na izvlečenih 
elementih ali se obešati na vrata. 
Naprava pravilno deluje v temperaturi okolja, ki je po-
dana na kartici izdelka.  Naprave ne smemo uporabljati 
v kleti, v veži, v neogrevani vikend hiši jeseni in pozimi. 
Med postavljanjem, prestavljanjem in prenašanjem se 
ne smete oprijemati ročajA vrat, vleči za kondenzator 
na zadnji strani hladilnika ali se dotikati kompresorja. 
Naprave med transportom, prenašanjem in postavlja-
njem ne smete nagibati za več kot 40° od pokončnega 
položaja. Če je prišlo do take situacije, se vklop napra-
ve lahko izvede šele po minimalno 2 urah od njene po-
stavitve (slika 2).
Pred vsakim vzdrževalnim delom moramo vtič izklopiti 
iz vtičnice. Ne smemo vleči za kabel, ampak pridržati 
korpus vtičnice.
Zvoki kot treskanje ali pokanje so lahko posledica širje-
nja in oženja delov zaradi spremembe temperature.
Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo 
popravljati sami.  Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki ni-
majo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno 
nevarnost za uporabnike naprave. 

SL



24

POMEMBNE	VARNOSTNE	NASTAVITVE

Za nekaj minut je potrebno prezračiti prostor, v katerem 
se naprava nahaja, (ta prostor mora imeti vsaj 4 m3; za 
izdelek z izobutanom/R600a) v primeru poškodbe hla-
dilnega sistema.
Izdelkov, ki so bili samo delno odmrznjeni, ne smemo 
še enkrat zamrzovati.
Pijač v steklenicah in pločevinkah, predvsem gazira-
nih pijač z vsebnostjo ogljikovega dioksida, ne smemo 
shranjevati v zamrzovalnem delu.  Pločevinke in stekle-
nice lahko popokajo.
Zamrznjenih izdelkov, ki smo jih vzeli neposredno iz 
zamrzovalnika (led, kocke ledu, itd.) ne smemo daja-
ti v usta, saj lahko nizka temperatura povzroči močne 
ozebline.
Potrebno je paziti, da ne poškodujemo hladilnega siste-
ma, npr. s preluknjanjem kanalov hladilnega sredstva v 
izparilniku, z zlomom cevi. Brizgajoče hladilno sredstvo 
je vnetljivo.  V primeru, da sredstvo brizgne v oči, jih 
morate umiti s čisto vodo in takoj poklicati zdravnika.
Če se poškoduje napajalni kabel, mora biti zamenjan v 
specializiranem servisu za popravila. 
Naprava služi shranjevanju živil, ne uporabljajte je za 
druge namene.
Med čiščenjem, vzdrževalnimi deli ali spremembo po-
stavitve, morate napravo povsem izklopiti od napajanja 
(vtič izklopite iz vtičnice).
To napravo lahko otroci v starosti 8 let ali več, osebe z 
omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposob-
nostmi in osebe brez izkušenj ali poznavanja naprave, 
uporabljajo le kadar so nadzorovane, ali pa so bile po-
učene na temo varne uporabe naprave in poznajo mo-
žne nevarnosti povezane z uporabo naprave.   Otroci 
se ne smejo igrati z napravo.  Čiščenja in vzdrževanja 
naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so že dopol-
nili 8 let in so pod nadzorom odgovorne osebe.

SL
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POMEMBNE	VARNOSTNE	NASTAVITVE

Anti-bacteria Sistem (nastopa odvisno od modela. Sis-
tem je signaliziran s primerno nalepko na zunanji strani 
komore naprave) – Posebno antibakterijsko sredstvo, 
ki je dodano materialu, iz katerega je narejena notra-
njost hladilnika, varuje v njem shranjevane izdelke pred 
plesnijo, bakterijami in mikroorganizmi, obenem pa ne 
dopušča nastanka neprijetnih vonjev. Zahvaljujoč temu 
sistemu izdelki dalj časa zadržijo svežost.
Če želimo v zamrzovalniku imeti več prostora, lahko iz 
njega odstranimo predale in izdelke umestimo nepos-
redno na police. To nima vpliva na termično in mehan-
sko karakteristiko izdelka.  Deklarirana kapaciteta za-
mrzovalnika je bila merjena z izvzetimi predali.

SL
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MONTAŽA	IN	POGOJI	DELOVANJA	NAPRAVE
Inštalacija	pred	prvim	vklopom	

●  Izdelek morate razpakirati, odstraniti le-
pilne trakove, ki varujejo vrata in opremo. 
Eventualne preostale delce lepilnega tra-
ku lahko odstranimo z nežnim sredstvom 
za pomivanje

●  Elementov pakiranja iz stiroporja ne 
smete zavreči. V primeru, da bi morali 
izdelek ponovno prevažati, hladilnik-za-
mrzovalnik morate zapakirati v elemente 
iz stiroporja in folije ter ga zavarovati z 
lepilnim trakom. 

●  Notranjost hladilnika in zamrzovalnika in 
druge elemente opreme je potrebno umi-
ti z vodo sobne temperature z dodatkom 
sredstva za pomivanje posode, nato pa 
le-to izmiti in posušiti. 

●  Hladilnik-zamrzovalnik je potrebno 
postaviti na ravni in stabilni podlagi, v 
suhem, prevetrenem in senčnem pro-
storu, daleč od toplotnih virov, kot so 
štedilnik, grelnik centralnega ogrevanja, 
cev centralnega ogrevanja, inštalacija 
tople vode, itd. 

●  Na zunanjih površinah izdelka se lahko 
nahaja varovalna folija, ki jo morate 
odstraniti. 

●  Zagotoviti morate ravno in izenačeno po-
stavitev izdelka, primerno temu navijemo 
2 nogici, ki jih lahko reguliramo (Slika 3).

●  Da zagotovimo nemoteno odpiranje vrat,  
je oddaljenost med bočno steno izdelka 
(iz strani tečajev vrat) in steno prostora  
prikazana na sliki 5.*

●  Potrebno je poskrbeti za primerno zra-
čenje prostora in neomejen pretok zraka 
z vseh strani naprave (Slika 6).*

Minimalne	oddaljenosti	od	 toplotnih	vi-
rov: 

●  od električnih, plinskih in drugih štedilni-
kov - 30 mm,

●  od peči na olje ali premog - 300 mm,
●  od vgrajenih pečic - 50 mm

Če zgoraj navedena oddaljenost ni možna, 
je potrebna namestitev izolacijske plošče. 

●  Zadnja stena hladilnika, še posebej 
kondenzator in drugi elementi hladilnega 
sistema, se ne smejo stikati z drugimi 
elementi, ki bi lahko povzročili poškod-
be, še posebej (pri cevi s CO in cevi, po 
kateri priteka voda).

●  Nedopustljivo je kakršnokoli manipulira-
nje z deli agregata. Posebno pozornost 
velja nameniti temu, da ne poškodujemo 
kapilarne cevke, ki je vidna v niši kom-
presorja.  Te cevke ne smemo gnesti, 
ravnati ali zvijati. 

●  Poškodbe kapilarne cevke, ki jih povzroči 
uporabnik, le-temu odvzamejo pravice 
garancije (slika 8).

● Pri izbranih modelih se ročaj vrat naha-
ja v notranjosti izdelka in ga moramo 
priviti z lastnim izvijačem. * Se ne tiče naprav za vgradnjo 

** Odvisno od modela 

Povezava	napajanja	

●  Pred povezavo se priporoča, da gumb 
regulacije temperature nastavimo na 
pozicijo „OFF” ali na drugo pozicijo, ki 
povzroči izklop naprave od napajanja 
(Glej stran z opisom upravljanja).

●  Napravo moramo povezati z napeljavo 
izmeničnega električnega toka 220-
240V, 50Hz, s pravilno nameščeno 
vtičnico, ozemljeno in zavarovano z 
varovalko 10 A.

●  Ozemljitev naprave je zahtevana z zako-
nodajnimi predpisi.  Proizvajalec se od-
poveduje kakršnikoli odgovornosti glede 
eventualnih škod, ki jih lahko povzročijo 
osebe ali predmeti zaradi neupoštevanja 
tega predpisa.  

●  Ne uporabljajte  povezovalnih adapter-
jev, razdelilcev in dvožilnih podaljškov. 
Če je nujno, da uporabite podaljšek, 
je to lahko le podaljšek z varovalnim 
obročkom in enim gnezdom, ki ima atest 
varnosti VDE/GS.

●  Če uporabite podaljšek (z varovalnim 
obročkom, z varnostno oznako), mora 
njegovo gnezdo ležati v varni oddaljeno-
sti od pomivalnega korita in ne sme biti 
nikoli zalito z vodo ali drugimi tekočinami.

●  Podatki se nahajajo na znakovni tablici, 
ki je umeščena na spodnji strani notran-
josti hladilnika **

Odklop	od	napajanja

●  Zagotoviti je potrebno možnost odklopa 
naprave od električne napeljave z odklo-
pom vtiča ali izklopom dvofazne spojke 
(slika 9).

SL
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UPORABA	IN	FUNKCIJE

SL

Napravo je potrebno uporabljati v skladu z navodili; 
ta naprava ima funkcije in načine delovanja, kot so 
prikazani na ilustracijah.  Pri prvem zagonu napra-
ve se na panelu upravljanja prižgejo ikone. Prižga-
ne ikone se izklopijo, če ne pritisnemo nobenega 
gumba in če vrata ostanejo zaprta. 

Kontrola	temperature

Priporočena temperatura v hladilniku je 4°C, v za-
mrzovalniku pa  -18°C. Da bi zamenjali tempera-
turo se je potrebno držati spodnjih navodil. Pozor! 
Nastavljena temperatura je srednja temperatura v 
celotni notranjosti hladilnika. Temperature v notran-
josti se lahko razlikujejo od vrednosti podanih na 
ekranu, odvisno od števila živilskih izdelkov in mes-
ta, kjer so hranjena. Temperatura okolja ima prav 
tako lahko vpliv na resnično temperaturo v napravi.

1.	Hladilnik	(Fridge)	-	Da bi nastavili želeno tem-
peraturo od 2°C do 8°C je potrebno pritisniti gumb 
Hladilnik (Fridge), na ekranu pa se pojavljajo pri-
merne vrednosti glede na spodnjo sekvenco.

ali

2.	 Super	 Hlajenje	 (Super	 Cool) ( ) – Funkcija 
Super Cool omogoča hitro hlajenje živilskih izdel-
kov zaradi česar dalj časa ohranijo svežost
• Da bi aktivirali to funkcijo, je potrebno pritisniti 
gumb „Super Cool”. Ikona se prižge.
• Način Super Cool se avtomatično izklopi po 6 
urah, nastavljena temperatura vidna na ekranu hla-
dilnika pa znaša 2°C.
• Način „Super Hlajenje” (Super Cool) lahko izklo-
pimo s pritiskom na gumb „Super Hlajenje” (Super 
Cool) ali „Hladilnik” (Refrigerator). Prejšnje nastavi-
tve temperature v hladilniku so povrnjene.

3.	Hladilnik	(Freezer)	
Da bi nastavili želeno vrednost temperature zamr-
zovalnika med -14°C in -24°C je potrebno pritisniti 
gumb  Zamrzovalnik (Freezer), na upravljalnem 
panelu pa se osvetli primerna vrednost glede na 
naslednjo sekvenco.

ali

4.	Super	Zamrzovanje	(Super	Freeze)	( )	- Zah-
valjujoč funkciji Super Zamrzovanje (Super Freeze) 
lahko hitro znižate temperaturo v zamrzovalniku, 
zaradi česar živila ohranijo vitamine in hranljive del-
ce oz. ostanejo dalj časa sveža.
 

• Pritisniti je potrebno gumb „Super Zamrzovanje” 
(Super Freeze), da aktivirate funkcijo super zamr-
zovanja. Ikona  se osvetli.
• Zamrznitev maksimalne količine živil vzame prib-
ližno 24 ur.
• Funkcija Super Zamrzovanje (Super Freeze) se 
avtomatično izklopi po 26 urah, nastavljena tempe-
ratura vidna na ekranu pa zamrzovalnika pa znaša 
-24°C.
• Način „Super Zamrzovanje” lahko izklopimo z 
gumbom „Super Zamrzovanje” (Super Freeze) ali 
„Zamrzovalnik” (Freezer). Prejšnje nastavitve tem-
perature v zamrzovalnik se povrnejo.

5.	Počtinice	(Holiday)	( )	-	Kadar planirate daljšo 
odsotnost, lahko uporabite funkcijo Počitnice (Holi-
day). Da bi jo vklopili, je potrebno pritisniti in držati 3 
sekunde gumb Počtinice (Holiday), dokler se ikona  
ne osvetli.

Pozor: Pred aktivacijo počitniške funkcije iz notran-
josti hladilnika odstranite hitro pokvarljive izdelke 
in vrata pustite zaprta. Iz notranjosti zamrzovalni-
ka izdelkov ne odstranjujte. Ta funkcija deluje le v 
notranjosti hladilnika in nima vpliva na zamrznjene 
izdelke. 

• Kadar je vklopljena funkcija super hlajenja, ne mo-
remo aktivirati počitniške funkcije. Najprej moramo 
izklopiti funkcijo hitrega hlajenja.

• Način „Počitnice” (Holiday) lahko izklopimo s pri-
tiskom na katerikoli gumb izmed „Počitnice” (Holi-
day), „Hladilnik” (Fridge) ali „Super Hlajenje” (Super 
Cool). Prejšnje nastavitve temperature v hladilniku 
so povrnjene.

6.	Alarm - IW v primeru alarmantne situacije, se 
prižge ikona  „Alarm” ali se zažene zvočni signal. 
Da izklopite alarm je potrebno pritisniti gumb 
„Alarm”. Ikona „Alarm” preneha svetiti oz. se vklopi 
zvočni signal.

Alarm	Vrat 
• Kadar so vrata hladilnika ali zamrzovalnika odprte 
več kot 2 minute, se aktivira alarm vrat. Zvočni si-
gnal se takrat zažene 3 krat vsako 1 minuto, prene-
ha delovati avtomatično po 10 minutah.
• Da bi zmanjšali porabo energije se je potrebno 
izogniti puščanju vrat hladilnika-zamrzovalnika od-
prtih daljši čas. Drug način za izklop alarma je, da 
zapremo vrata hladilnika. 

Alarm	povišane	temperature
• Če je temperatura v zamrzovalniku previsoka za-
radi težav z napajanjem ali zaradi drugih razlogov, 
se zažene alarm temperature, na ekranu pa se lah-
ko pojavi ”--”.
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UPORABA	IN	FUNKCIJE
Shranjevanje	 izdelkov	 v	 hladilniku	 in	 zamrzo-
valniku

Med	 shranjevanjem	 živil	 v	 dotični	 napravi	 se	
držite	spodnjih	navodil.	

● Izdelke je potrebno shranjevati na krožnikih, v 
posodah ali zapakirane v živilsko folijo. Po povr-
šini polic jih postavimo enakomerno. 

● Potrebno je poskrbeti, da se živila ne dotikajo 
zadnje stene, saj to lahko povzroči, da je na 
izdelkih led, ali pa da postanejo vlažni. 

● V hladilnik ne smete umeščati posod z vročo 
vsebnostjo. 

● Izdelke, ki se zlahka navzamejo tujih vonjev, kot 
so npr. maslo, mleko, skuta ali takšne, ki oddajo 
močan vonj, npr. ribe, mesni izdelki, siri – na 
police umeščajte zapakirane v folijo ali v tesno 
zaprtih posodah. 

● Shranjevanje zelenjave, ki vsebuje veliko količino 
vode, povzroči, da se nad posodami z zelenjavo 
nabira para; to ne škodi pravilnemu delovanju 
hladilnika.

● Preden v hladilnik položite zelenjavo, jo dobro 
osušite. 

● Velika količina vlage skrajša čas hranjenja zele-
njave, predvsem listnate. 

● Bolje je shranjevati neumito zelenjavo. Umivanje 
odstrani naravno zaščito, zato je zelenjavo bolje 
umiti neposredno pred uporabo.

● Priporoča se shranjevanje izdelkov v koših 1, 
2, 3* do naravne meje shranjevanja (Slika 11a/ 
11b).**

1. Pakirani izdelki
2. Polica izparilnika / polica
3. Naravna meja shranjevanja 
4. (*/***)

● Dopuščeno je shranjevanje izdelkov na žičnatih 
policah izparilnika zamrzovalnika.*

● Dopuščeno je naložiti izdelke na polico za 20-30 
mm več od naravne meje shranjevanja.**

● Spodnji koš lahko odstranite in tako pridobite 
prostor za shranjevanje in zlaganje izdelkov na 
dnu komore do maks. višine.*

Zamrzovanje	izdelkov**
● Zamrznemo lahko praktično vse živilske izdelke, 

z izjemo zelenjave, ki se uživa surova, npr. zelene 
solate. 

● Zamrzujemo le živilske izdelke največje kakovo-
sti, porazdeljene po porcijah, ki so primerne za 
enkratno uporabo.

● Izdelke je potrebno zapakirati v materiale brez 
vonja, ki so odporni na pronicanje zraka in vlage 
oz. niso občutljivi na maščobe.  Najboljši materiali 
so: vrečke, polivinilasta ali aluminijasta folija. 

● Pakiranje mora biti tesno in se dobro prilegati 
zamrznjenim izdelkom. Steklenih pakiranj ne 
smete uporabljati. 

● Sveže in tople živilske izdelke (v temperaturi 
okolja), ki jih shranimo s ciljem zamrzovanja, se 
ne smejo stikati z že zmrznjenimi živili.

● Priporoča se, da se v roku enega dne v zamrzo-
valnik naenkrat ne vloži več živil kot je priporo-
čeno v kartici izdelka.  

● Da ohranimo visoko kakovost zamrznjenih izdel-
kov se priporoča, da prestavimo že zamrznjene 
izdelke v srednjem predalu tako, da se ne stikajo 
z izdelki, ki še niso zamrznjeni*.

● Priporočamo, da zamrznjene porcije damo na eno 
stran zamrzovalnega predala, sveže porcije za 
zamrzovanje pa položimo na drugo stran preda-
la, da so v maksimalni bližini zadnje in stranske 
stene predala.

● Za zamrzovanje izdelkov uporabljajte prostor, ki 
je označen z (*/***).

● Zapomniti	si	morate,	da	imajo	na	temperaturo	
v	 komori	 zamrzovalnika	vpliv	med	drugim:	
temperatura	okolice,	 stopnja	napolnjenosti	
z	živili,	pogostost	odpiranja	vrat,	nastavitev	
termostata

● Če	se	po	zaprtju	komore	zamrzovalnika	vrata	
ne	morejo	 takoj	 ponovno	odpreti,	 priporo-
čamo,	da	počakate	1	ali	2	minuti,	da	se	tam	
nastali	pritisk	izenači.	

Čas hranjenja zamrznjenih izdelkov je odvisen od 
njihove kvalitete v svežem stanju pred zamrznje-
njem in od temperature shranjevanja. 
Pri ohranjevanju temperature -18°C ali nižje se pri-
poroča naslednja obdobja shranjevanja: 

Izdelki Meseci
Govedina 6-8

Teletina 3-6

Drobovina 1-2

Svinjina 3-6

Perutnina 6-8

Jajca 3-6

Ribe 3-6

Zelenjava 10-12

Sadje 10-12

*  Tiče se naprav z zamrzovalnim delom v spo-
dnjem delu naprave

**  Tiče se naprav, ki imajo zamrzovalni del (*/***)
*** Ne tiče se naprav, ki imajo zamrzovalne dele, 

označene z (*/***)

Komora hitrega hlajenja ne služi shranjevanju zmr-
znjene hrane.  V tej komori lahko izdelamo in shra-
njujemo kocke ledu.***

SL
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KAKO	HLADILNIK	UPORABLJAMO	EKONOMIČNO
Praktični	nasveti	

●  Ne umeščajte hladilnika ali zamrzovalnika blizu 
grelnikov, pečic, ali tja, kjer lahko neposredno 
nanj sveti sonce. 

●  Preverite, da ventilacijske odprtine niso zakrite.  
Enkrat ali dvakrat letno jih je potrebno očistiti, 
pobrisati prah.

●  Izbrati primerno temperaturo: temperatura 6	do	
8°C v hladilniku oz.-18°C v zamrzovalniku je 
zadostna. 

●  Ko gremo na počitnice, je potrebno temperaturo 
v hladilniku zvišati.

●  Vrata hladilnika ali zamrzovalnika odpirajte 
samo, kadar je to res potrebno. Dobro je ve-
deti, kakšna živila so shranjena v hladilniku in 
kje točno se nahajajo.  Neporabljene izdelke je 
potrebno kar se da hitro shraniti nazaj v hladilnik 
ali v zamrzovalnik, preden se ogrejejo.

●  Redno brišite notranjost hladilnika s krpo, navla-
ženo z nežnim detergentom.  Napravo brez 
funkcije avtomatičnega odmrzovanja je potrebno 
redno odmrzovati. Ne pustite, da se v napravi 
naredi led debeline več kot 10 mm. 

●  Tesnilo okoli vrat je potrebno ohraniti čisto, v 
nasprotnem primeru se vrata ne bodo dobro 
zapirala. Vedno je potrebno poškodovano tesnilo 
zamenjati.

Kaj	pomenijo	zvezdice?

*  Temperatura, ki ni višja od -6°C zadošča za 
shranjevanje zamrznjenih živil pribl. en teden.  
Predali ali komore, ki so označene z eno 
zvezdico, se (najpogosteje) sreča pri cenejših 
hladilnikih.

**  Pri temperaturi pod -12°C lahko živila shranju-
jemo 1-2 tedna brez izgube okusa. Ta tempe-
ratura ni primerna za zamrzovanje živil.

*** Najpogosteje pri zamrzovanju živil je shranje-
vanje pod -18°C. To zagotavlja zamrzovanje 
svežih živil teže do 1 kg.

**** Tako označena naprava zagotavlja shranjeva-
nje živil pri temperaturi pod -18°C in zamrzo-
vanje večje količine živil.

Temperaturne	cone	v	hladilniku

●  Zaradi naravnega kroženja zraka v komori hla-
dilnika nastopajo različne temperaturne cone. 

●  Najhladnejše območje se nahaja neposredno 
nad predali za zelenjavo. W tej coni shranjujemo 
le delikatne in lahko pokvarljive izdelke kot so:

    - ribe, meso, perutnina,
   - mesne izdelke, gotove jedi,
    - jedi ali pekovske izdelke, ki vsebujejo 

jajca ali smetano,
    - sveže testo, mešanice test,
    - pakirano zelenjavo in druga sveža živila 

z etiketo, ki določa shranjevanje pri temperaturi 
okoli 4°C.

●  Najbolj toplo je v zgornjem delu vrat. Tu je naj-
bolje shranjevati maslo in sire. 

Izdelki,	ki	jih	ne	smete	shranjevati	v	hladilniku

●  Vsi izdelki niso primerni za shranjevanje v hla-
dilniku. Med te spadajo:

    - sadje in zelenjava, občutljivi na nizke 
temperature, kot na primer banane, avokado, 
papaja, marakuja, jajčevci, paprika, paradižniki 
in kumare, 

    - nezrelo sadje,
    - krompir.

Primer	razvrstitve	izdelkov	v	napravi	(Slika	12).

SL
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ODMRZOVANJE,	ČIŠČENJE	IN	VZDRŽEVANJE
Za čiščenje ohišja in plastičnih delov naprave nikoli 
ne uporabljajte raztopil oz. ostrih, brusnih čistilnih  
sredstev (npr. praškov ali mleka za čiščenje)! Upo-
rabljajte le nežna tekoča sredstva za pomivanje in 
mehke krpe. Ne uporabljajte gobic.

Odmrzovanje	in	umivanje	hladilnika	***

● Na zadnji strani hladilne komore nastaja led, ki 
se avtomatično odstranjuje. V času odmrzovanja 
lahko skupaj s paro v odprtino v žlebičku pridejo 
tudi nečistoče.  To lahko povzroči, da se odprtina 
zamaši. V tem primeru je potrebno odprtino 
delikatno odmašiti z odmaševalcem. (Slika  13).

● Ta naprava deluje ciklično: hladi (v tem času se 
na zadnji steni nabira led), nato se odmrzuje 
(para kaplja po zadnji steni). 

Pred	 začetkom	 čiščenja	 je	 potrebno	
napravo	povsem	 izklopiti	 iz	 napajanja,	
tako	da	 vtič	odklopimo	 iz	 vtičnice,	 oz.	
z	 izklopom	ali	 odvitjem	 varovalke.	Ne	
smete	dopustiti,	da	upravljalni	panel	ali	
osvetlitev	prideta	v	stik	z	vodo.	

●  Ne priporočamo uporabe sredstev za odmrzo-
vanje v aerosolu.  Ta sredstva lahko povzročijo 
nastanek eksplozivnih mešanic, ob vsebnosti 
raztopil lahko poškodujejo plastične dele napra-
ve, lahko pa so tudi škodljive zdravju.

●  Posebej moramo biti pozorni, da se v meri 
razpoložljivosti voda, ki je bila uporabljena za 
umivanje, ni odtekla prek odprtine za odtok v 
posodo za izparine.  

●  Celo napravo, z izjemo tesnil na vratih, je pot-
rebno umivati z delikatnim detergentom. Tesnila 
v vratih je potrebno očistiti s čisto vodo in jih 
obrisati do suhega. 

●  Ročno je potrebno umiti vse elemente opreme 
(posode za zelenjavo, balkone, steklene police 
itd.).

Odmrzovanje	in	umivanje	zamrzovalnika**

●  Ob odmrzovanju komore zamrzovanja se pripo-
roča tudi čiščenje naprave. 

●  Večje nakopičenje ledu na površinah zamrzoval-
nega dela otežuje efektivno delovanje naprave 
in povzroča zvečano porabo električne energije.

●  Priporočamo, da napravo vsaj enkrat ali dvakrat 
letno odmrznete.  V primeru večjega nakopičenja 
ledu je potrebno odmrzovanje izvesti pogosteje.

●  Če se v notranjosti nahajajo izdelki, moramo 
gumb nastaviti na maksimalen položaj za prib-
ližno 4 ure pred planiranim odmrzovanjem. To 
zagotovi možnost, da se izdelki v temperaturi 
okolice ohranijo daljši čas.

●  Ko živila vzamemo iz zamrzovalnika, jih je 
potrebno dati v posodo, jih oviti z nekaj plastmi 
časopisnega papirja, nato v odejo in jih hraniti 
na hladnem mestu. 

●  Odmrzovanje zamrzovalnika se mora izvesti 
kar se da hitro.  Daljše shranjevanje izdelkov v 
temperaturi okolice skrajša njihov rok uporabe 
in zaužitja.

Da	odmrznemo	komoro	zamrzovalnika,	je	
potrebno**:

● Izklopiti napravo s pomočjo upravljalnega 
panela, nato vtič izklopiti iz vtičnice.

● Odpreti vrata, odstraniti izdelke.
● Odvisno od modela, odstraniti kanal za odtok, 

ki se nahaja v spodnjem delu zamrzovalnika, 
tja postavite posodo.

● Pustite odprta vrata, to pospeši proces odmrzo-
vanja. Dodatno lahko v komoro zamrzovalnika 
umestimo posodo z vročo (a ne vrelo) vodo.

● Umijte in posušite notranjost zamrzovalnika.
● Zaženite napravo glede na primerno točko 

navodil. 

Avtomatično	odmrzovanje	hladilnika****
Komora hladilnika je opremljena s funkcijo av-
tomatičnega odmrzovanja. Vseeno se na zadnji 
strani komore hladilnika lahko naredi led. To se 
zgodi takrat, ko se v komori hladilnika nahaja 
veliko svežih živil. 

Avtomatično	odmrzovanje	hladilnika****
Komora zamrzovalnika je opremljena s funkcijo 
avtomatičnega odmrzovanja (no-frost). Živila se 
zamrzuje s hladnim pretočnim zrakom, vlaga iz 
komore zamrzovanja pa se odvaja ven. Tako se v 
zamrzovalniku ne tvori nepotreben led, izdelki pa 
ne primrznejo eden do drugega. 

Ročno	umivanje	notranjosti	hladilnika	in	zamr-
zovalnika.****
Priporoča se, da vsaj enkrat letno očistimo komoro 
hladilnika in zamrzovalnika.  S tem se izognemo 
nastanku bakterij in neprijetnih vonjav.  Izklopiti 
je potrebno celotno napravo, iz komor odstraniti 
izdelke in jih umiti s pomočjo vode z dodatkom 
delikatnega detergenta.  Na koncu komore osušite 
s krpo. 

Odstranjevanje	in	nameščanje	polic	
Dvignite in izvlecite polico, nato pa jih nazaj name-
stite tako, da gumb police leži na nastavku (Slika 
15).

Odstranjevanje	in	nameščanje	balkonov
Dvignite balkon, odstranite ga in ga od zgoraj 
ponovno namestite v želen položaj (Slika 16).

V	nobenem	primeru	do	notranjosti	
zamrzovalnika	ne	smete	postaviti	elek-
tričnega	grelnika,	radiatorja	ali	sušilca	
za	lase.

**  Tiče se naprav, ki imajo zamrzovalni del (*/***). 
Ne tiče se naprav s Sistemom No frost 

***  Tiče se naprav, ki imajo komoro hladilnika. Ne 
tiče se naprav s Sistemom No frost

**** Tiče se naprav, ki imajo Sistem No frost 
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ZAZNAVA	OKVARE
Znaki	 Možni	razlogi Način	popravila	

Naprava ne dela Premor v napeljavi električne inštalaci-
je  

- preverite, če je vtič pravilno vklopljen v vtičnico 
napeljave
- preverite, če napajalni kabel ni poškodovan  
- preverite, če je napetost v vtičnici, tako, da nanjo 
priklopite druge naprave, npr. nočno lučko 
- preverite, če je naprava vklopljena z nastavitvijo 
termostata na položaj večji od "OFF" ali "0".

Osvetlitev v notran-
josti ne deluje 

Žarnica je pregorela ali zrahljana (V napra-
vah z osvetlitvijo z žarnicami).

- preverite prejšnjo točko “Naprava ne deluje" – pri-
vijte ali zamenjajte pregorelo žarnico (V napravah z 
osvetlitvijo z žarnicami).

Naprava slabo hladi 
in/ali zamrzuje 

Slaba nastavitev gumba za regulacijo - gumb prestavite na višjo pozicijo 
Temperatura okolja je višja ali nižja od tem-
perature, ki je podana v tabelici s tehnični-
mi specifikacijami naprave.  

- naprava je prilagojena za delovanje pri temperatu-
ri, ki je podana v tabelici s tehničnimi specifikacijami 
naprave.  

Naprava stoji na sončnem mestu ali v 
bližini toplotnih virov

- spremenite mesto postavitve naprave glede na 
navodila za uporabo

Enkratna napolnitev z veliko količino toplih 
izdelkov

- počakajte do 72 ur na ohlajenje (zamrznitev) 
izdelkov in dosego želene temperature v notranjosti 
komore  

Otežen pretok zraka v notranjosti naprave - izdelke in posode položite tako, da se ne dotikajo 
zadnje stene hladilnika

Otežen pretok zraka iz zadnje strani na-
prave - napravo odmaknite od stene za min. 30 mm 
Vrata hladilnika/zamrzovalnika so preveč 
pogosto odprta in/ali predolgo ostajajo 
odprta

- zmanjšajte pogostost odpiranja vrat in/ali skrajšate 
čas, ko so vrata odprta 

Vrata se ne zapirajo - izdelke in posode položite tako, da ne otežujejo 
odpiranja vrat

Kompresor se redko prišteva - preveriti, ali temperatura okolice ni manjša kot 
razpon klimatskega razreda

Slabo vloženo tesnilo vrat - utrditi tesnilo 
Neprestano delova-
nje naprave   

Slaba nastavitev gumba za regulacijo - prestavite gumb na nižjo pozicijo 
Ostali razlogi kot pri točki. „Naprava slabo 
hladi in / ali zamrzuje”

- preveriti glede prejšnje točke „Naprava slabo hladi 
in / ali zamrzuje”

V spodnjem delu 
hladilnika se nabira 
voda

Odprtina odtekanja vode je zablokiran (tiče 
se naprav z odprtino za odtekanje izparin)

- očistite odtočno odprtino (glejte navodila, poglavje 
- „Odmrzovanje hladilnika”)

Otežen pretok zraka v notranjosti komore - izdelke in posode položite tako, da se ne dotikajo 
zadnje stene hladilnika

Zvoki, ki ne izhajajo 
iz običajnega delo-
vanja naprave

Naprava ni postavljena ravno - zravnajte postavitev naprave
Naprava se stika s pohištvom in/ali drugimi 
predmeti

- napravo namestite tako, da se ne dotika drugih 
predmetov

Med normalno uporabo hladilne naprave lahko nastopijo različne vrste zvokov, ki nimajo nobenega vpliva na pravilno 
delovanje hladilnika.
Zvoki,	ki	jih	lahko	enostavno	odstranite:	
● hrup, kadar hladilnik ne stoji ravno – izenačite postavitev s pomočjo navitih sprednjih nogic.  Eventualno pod role 

iz zadnje strani podložite mehek material, še posebej, kadar je podlaga iz ploščic.
● dotikanje sosednjega pohištva – hladilnik odmaknite.
● škripanje predalov ali polic – odstranite jih in jih ponovno namestite. 
● zvoki steklenic, ki se dotikajo – steklenice razmaknite.
Zvoki, ki jih lahko slišite med pravilno uporabo, so posledica delovanja termostata, kompresorja, hladilnega sistema 
(krčenje in razširjanje materiala pod vplivom razlik v temperaturi ali pritoka hladilnega sredstva).
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VAROVANJE	OKOLJA
Varovanje	ozonske	plasti	

Za proizvodnjo našega 
izdelka smo uporabljali 
hladilna in penilna sredstva 
100 % brez FCKW in FKW, 
kar vpliva na koristno 
ohranjanje ozonske plasti 
in zmanjšanje efekta to-
plotne grede.  Uporabljena 
sodobna tehnologija in do 

okolja prijazna izolacija zagotavljata nizko porabo 
energije.
 
Reciklaža	embalaže

Naša embalaža je izdelana iz 
materialov, ki so prijazni na-
ravnemu okolju in so primerni 
za ponovno uporabo: 

l Zunanje pakiranje iz kartona / folije 
l Oblika iz polistirena (PS) brez CFC
l Folije in vrečke iz polietilena (PE)

UMIK	IZ	UPORABE

Če izdelka ne bomo več 
uporabljali, pred odpadom 
moramo odstraniti napajal-
ni kabel. 
Ta naprava je označena 
skladno z evropsko direkti-
vo 2002/96/EU in poljskim 
zakonom o odpadni ele-

ktrični in elektronski opremi s prečrtanim 
zabojnikom za odpadke.
 Taka oznaka obvešča, da se zadevne 
opreme po odrabi ne sme odlagati skupaj z 
drugimi gospodinjskimi odpadki. 
Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, 
specializiranemu za zbiranje odpadne 
električne in elektronske opreme. Ti zbiralci 
odpadkov, v tem lokalna zbirna mesta, 
trgovine in občinske enote, tvorijo ustrezni 
sistem, ki omogoča sprejem te odrabljene 
opreme.
Ustrezno ravnanje z odpadno električno 
in elektronsko opremo pomaga preprečiti 
zdravju ljudi in stanju naravnega okolja 
škodljive posledice, izhajajoče iz prisotno-
sti v njej nevarnih sestavin in iz neustre-
znega skladiščenja in predelave take 
opreme. 

KLIMATSKI	RAZRED

Klimatski	razred Dovoljena	temperatura	
okolja

SN od +10°C do +32°C

N od +16°C do +32°C

ST od +16°C do +38°C

T od +16°C do +43°C

Informacija o klimatskem razredu naprave se nahaja na znakovni tablici.  Kaže nam, pri kakšni temperaturi okolja (tj. 
prostora, v katerem deluje), naprava deluje optimalno (pravilno).

Izjava proizvajalca

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve 
spodaj navedenih evropskih direktiv:

• nizkonapetostne direktive 2014/35/UE
• direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/UE 
• direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES
• direktive o RoHS 2011/65/ES

in zato je bil izdelek označen z  oz. je bila zanj izdana uredba o 
skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.
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GARANCIJA,	POPRODAJNE	STORITVE
Garancija

Garancijske storitve skladno z garancijskim listom.
Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

SL

Koraki povezani s spremembo smeri odpiranja vrat v 
napravi:
koraki so prikazani na risbah (str. 6-7) , pojasnila: 

a.  Zgornja maska
b.  Pokrov zgornjega tečaja (desni)
c.  Zgornja maska vrat
d.  Maska kota
e.  Samonavojni vijaki
f.  Povezava ozemljitve 
g.  Tečaj
h.  Pokrov ročaja
i.  Samonavojni vijaki
j.  Ročaj
k.  Pokrovčki montažnih odprtin
l.  Element blokade 1

m.  Element blokade 2
n.  Samonavojni vijaki
o.  Spodnji tečaj (desni)
p.  Element, ki pritrjuje odvito nogo
q.  Odvita noga
r.  Samonavojni vijaki
s.  Podstavek
t.  Spodnji tečaj (levi)
u.  Kabel
v.  Povezava kablov
w.  Pokrov zgornjega tečaja (levi)

SPREMEMBA	SMERI	ODPIRANJA	VRAT
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1 Oświetlenie 5 Balkonik

2 Półka szklana 6 Szuflada w zamrażarce

3 Pojemnik na warzywa 7 Panel sterowania (front)

4 Pokrywa balkonika górnego

WYPOSAŻENIE	URZĄDZENIA
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ELEMENTY	VYBAVENIA
1 Osvetlitev 5 Balkon

2 Steklena polica 6 Predal v zamrzovalniku

3 Posoda za zelenjavo 7 Panel za upravljanje (spredaj naprave)

4 Pokrov zgornjega balkona
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