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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

P
L

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

P
LNiektóre 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

P
L
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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

P
L
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INSTALACJA	I	WARUNKI	PRACY	URZĄDZENIA
	 	Instalacja	przed	pierwszym	urucho-

mieniem

●  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. 

●  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).

P
L

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

● 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
Panel	sterujący	(Rys.	10)

A) Źródło światła
B) Pokrętło regulacji temperatury

Regulacja	temperatury

Zmiana ustawienia pokrętła powoduje zmianę temperatury w chłodziarko- zamrażarce. Możliwe ustawie-
nie pokrętła: 

Urządzenie wyłączone  - pozycja 0 / OFF
Temperatura najwyższa - pozycja 1
Temperatura optymalna - pozycja 2-3
Temperatura najniższa - pozycja 4 / 

Nie należy zapełniać komór przed jej 
wychłodzeniem (min. po 4 godz.) 
pracy urządzenia.

Temperatura	wewnątrz	komory	chłodziarki/zamrażarki

Nie należy zmieniać na sta wy temperatury z powodu zmiany pory roku. Wzrost tem pe ra tu ry oto cze nia 
zostanie wykryty przez czujnik i sprę żar ka automatycznie zo sta nie uru cho mio na przez dłuższy okres 
czasu w celu utrzy ma nia ustawionej we wnętrzu komór tem pe ra tu ry.

Niewielkie	zmiany	tem	pe	ra	tu	ry

Niewielkie zmiany temperatury są zja wi skiem normalnym i mogą występować na przykład podczas prze-
chowywania w chłodziarce dużych ilości świeżych produktów lub gdy drzwi pozostały otwarte przez dłuż-
szy okres czasu. Nie będzie to miało wpły wu na produkty żywnościowe a tem pe ra tu ra szybko powróci 
do poziomu na sta wy.

P
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Wymiana	oświetlenia*

● Ustawić pokrętło na pozycję „OFF”, na stęp nie wyjąć wtyczkę z gniazda sie cio we go.
● Zdemontować osłonę żarówki i ją ściągnąć (Rys. 18).
● Wymienić żarówkę na sprawną o identycznych parametrach jak fabrycznie zamontowana w urządze-

niu (220-240V, max 10W, E14, mak sy mal ne wymiary bańki: średnica - 26 mm, dłu gość 55 mm).
● Zamocować osłonę żarówki.

Nie	należy	stosować	żarówek	o	mniejszej	lub	większej	mocy,	stosować	jedynie	żarówki	o	para-
metrach	wyżej	podanych.

Użyte	oświetlenie	nie	może	być	stosowane	do	oświetlania	pomieszczeń	domowych.

* Dotyczy urządzeń wyposażonych fabrycznie w oświetlenie żarowe oraz wybranych urządzeń wypo-
saonych w oświetlenie LED w postaci żarówki z gwintem E14.



12

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

P
L

*  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.***
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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).

P
L
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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, 
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skraca czas ich przydatności do spożycia.

Aby	odszronić	komorę	zamrażarki,	na	le	ży**:
(Rys.	20)
● 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).

P
L



16

Oświadczenie	producenta

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

● dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, 
● dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2004/108/WE, 
● dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE

i dlatego wyrób został oznakowany  oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udo-
stępniana organom nadzorującym rynek.

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).
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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.

P
L
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i
Ilustrace v tomto návodu k obsluze mají 
názorný charakter. Úplné vybavení spotře-
biče se nachází v příslušné kapitole.

Tento	spotřebič	je	spojením	výjimečné	snadnosti	obsluhy	a	dokonalé	efektivity.	Každý	výrobek	
byl	před	opuštěním	továrny	důkladně	zkontrolovaný	z	hlediska	bezpečnosti	a	funkčnosti.		

Prosíme	Vás	o	pozorné	přečtení	návodu	obsluhy	před	uvedením	spotřebiče	do	provozu.

VÁŽENÍ	KLIENTI!

BLAHOPŘEJEME	K	VOLBĚ	ZNAČKY	AMICA

Myčka nádobí je určena výlučně pro 
domácí použití.

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění 
změn neovlivňujících fungování spotřebiče.

C
Z
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POKYNY	TÝKAJÍCÍ	SE	BEZPEČNOSTI	POUŽÍVÁNÍ	

C
Z

Některé zápisy v tomto návodu jsou sjednocené pro 
chladicí spotřebiče různých typů, (pro chladničky, chlad-
ničky/mrazničky anebo mrazničky. Informace na téma 
druhu Vašeho spotřebiče se nachází v Technickém listu 
připojenému k výrobku.
Wýrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedo-
držováním zásad obsažených v tomto návodu.
Prosíme o uschování tohoto návodu za účelem jeho vy-
užití v budoucnu nebo předání eventuálnímu dalšímu 
uživateli.
Tento spotřebič není určen k používání osobami (včet-
ně dětí) s omezenou schopností fyzickou, citovou nebo 
psychickou a také osobami, které jsou nezkušené a ne-
znalé spotřebiče, ledaže to probíhá pod dohledem nebo 
podle návodu k obsluze spotřebiče, poskytnutého oso-
bami odpovídajícími za jejich bezpečnost.
Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby spotře-
bič nepoužívaly děti ponechané bez dohledu. Je třeba 
jim zakázat hrát si se spotřebičem. Není jim dovoleno 
sedat si na výsuvné součásti a zavěšovat se na dveře.
Chladnička-mraznička funguje správně v okolní teplo-
tě, která je uvedená v tabulce s technickou specifikací. 
Nepoužívejte ji ve sklepě, síni, a v neohřívané chatě na 
podzim i v zimě.
Během umísťování, přesouvání, zvedání se nemá chy-
tat za madla dveří, tahat za odpařovací kondenzátor na 
zadní straně chladničky a také  dotýkat kompresorové 
jednotky.
Chladnička s mrazničkou se nemá naklánět v úhlu nad 
40° od středové osy během přepravy, přenášení nebo 
umísťování. Pokud vznikla taková situace, spotřebič se 
může zapnout po uplynutí minimálně 2 hodin od jeho 
umístění (obr. 2).
Před každou údržbovou činností je třeba vytáhnout 
zástrčku ze síťové zásuvky. Nemá se tahat za kabel, 
ale chytat za kostru zástrčky.
Slyšitelné zvuky jako bublání nebo praskání jsou způso-
beny roztahováním a smršťováním součástí v důsledku 
teplotních změn.



20

S ohledem na bezpečnost se spotřebič nemá  opravo-
vat svépomocí. Opravy prováděné osobami, které ne-
mají požadované kvalifikace, mohou vytvořit vážné ne-
bezpečí pro uživatele spotřebiče
V případě poškození chladicího okruhu je třeba na 
několik minut vyvětrat místnost, ve které se nachází 
spotřebič (tato místnost musí mít alespoň 4 m³;  pro 
spotřebič s izobutanem /R600a).
Výrobky, i když jen částečně rozmrazené, nelze znovu 
zmrazovat.
Nápoje v lahvích a plechovkách, zejména nápoje syce-
né oxidem uhličitým, se nemají uchovávat v mrazicím 
prostoru mrazničky. Plechovky a lahve mohou popra-
skat.
Nemají se dávat do úst zmrazené výrobky ihned po vyj-
mutí z mrazničky (zmrzliny, kostky ledu, atp.), jejich níz-
ká teplota může způsobit bolestivé omrzliny.
Je třeba dávat pozor, aby nedošlo k poškození chla-
dicího okruhu, např. napíchnutí kanálků kondenzátu 
na výparníku, zalomení trubek. Vstřikované chladicí 
médium je hořlavé. V případě vniknutí do očí je třeba 
vypláchnout je vodou a ihned přivolat lékaře.
Jestliže bude napájecí vodič poškozený, musí být vy-
měněný v specializovaném opravářském podniku.
Spotřebič slouží k přechovávání potravin, nepoužívejte 
ho k jiným cílům.
Spotřebič úplně odpojte od napájení (vytáhnutím 
zástrčky ze síťové zásuvky) v případě provádění tako-
vých činností, jakými jsou čištění, údržba anebo změna 
místa ustavení

POKYNY	TÝKAJÍCÍ	SE	BEZPEČNOSTI	POUŽÍVÁNÍ	

C
Z
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To zařízení může být používané dětmi ve věku 8 let a 
staršími, osoby s omezenými fyzickými anebo mentál-
ními schopnostmi, jak rovněž osoby bez zkušenosti a 
bez znalosti zařízení mohou konvici používat, pokud 
jsou dozorované anebo byly instruované ohledně ob-
sluhy zařízení bezpečným způsobem a znají ohrožení 
spojené s používáním zařízení. Děti si nemohou se za-
řízením hrát. Čištění a konzervace zařízení nemůže být 
vykonávaná dětmi, ledaže skončily 8 let a mají dohled 
zodpovědné osoby.
Anti-bacteria System (Vyskytuje se v závislosti od mode-
lu. Jeho přítomnost je signalizovaná příslušnou nálep-
kou uvnitř komory spotřebiče) - Speciální antibakterický 
přípravek, který je přidávaný do materiálu, ze kterého je 
vyrobený vnitřek chladničky, chrání v ní přechovávané 
produkty před plísněmi, bakteriemi a mikroorganizmy 
a také nedovoluje vznik nepříjemného zápachu. Díky 
tomu produkty déle zachovávají svoji čerstvost.
Pro získání více místa v mrazničce, je možné z ní vyj-
mout zásuvky a umisťovat produkty bezprostředně na 
policích. Neovlivňuje to termickou a mechanickou cha-
rakteristiku výrobku. Určený obsah mrazničky byl vypo-
čítaný s vyjmutými zásuvkami.

POKYNY	TÝKAJÍCÍ	SE	BEZPEČNOSTI	POUŽÍVÁNÍ	

C
Z
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INSTALACE	A	PROVOZNÍ	PODMÍNKY	SPOTŘEBIČE
	 Instalace	před	prvním	spuštěním

●  Výrobek je třeba rozbalit, odstranit lepicí 
pásky zajišťující dveře a vybavení. Even-
tuální zbytky lepidla je možno odstranit 
jemným čisticím prostředkem.

●  Polystyrénové části obalu se nemají 
vyhazovat. V nutném případě opěto-
vného převozu je třeba chladničku s 
mrazničkou zabalit do částí  polystyrénu 
a fólie a také zajistit lepicí páskou.

●  Vnitřní prostor spotřebiče a také součásti 
vybavení je třeba vymýt vlažnou vodou 
s přídavkem.

●  Chladničku s mrazničkou je třeba umístit 
na rovný, vodorovný a stabilní podklad, 
do suché, větrané místnosti, kde nesvítí 
slunce, v povzdálí od tepelných zdrojů 
takových jako kuchyň, radiátor ústřed-
ního topení, trubka ústředního topení, 
rozvod teplé vody atp.

●  Na vnějším povrchu výrobku se může na-
cházet ochranná folie, kterou je zapotřebí 
odstranit.

●  Vodorovné ustavení spotřebiče je třeba 
upravit zašroubováním 2 nastavitelných 
předních nožek (obr. 3)

●  Pro zabezpečení svobodného otevírání 
dvířek, je vzdálenost mezi boční stranou 
výrobku (ze strany závěsů dvířek), a 
stěnou místnosti představena na výkresu 
č. 5.*

●  Je třeba se postarat o vhodnou ventilaci 
místnosti a dostatečnou cirkulaci vzduchu 
v prostoru okolo spotřebiče (obr. 6).*

Minimální	vzdálenosti	od	tepelných	zdrojů:
-  od elektrických, plynových sporáků a 

jiných - 30 mm,
-   od plynových nebo uhelných kotlů - 300 

mm,
-   od vestavěných trub - 50 mm

  Pokud není možné dodržení výše sta-
novených vzdáleností, je třeba použít 
vhodnou izolační desku.

●  Zadní stěna chladničky a zejména kon-
denzátor a jiné součásti chladicího oběhu 
se nemohou dotýkat jiných součástí, které 
mohou způsobit poškození, zvláště (s 
trubkou CO a přivádějící vodu).

●  Není přípustná jakákoliv manipulace se 
součástmi agregátu. Je třeba věnovat 
mimořádnou pozornost tomu, aby ne-
došlo k poškození kapilární trubky, která 
je viditelná  v kompresorovém prostoru. 
Tato trubka nemůže být ohýbána, naro-
vnávána ani kroucena. 

●  Poškození kapilární trubky uživatelem 
způsobuje ztrátu nároků vyplývajících ze 
záruky (obr. 8).

●  Ve vybraných modelech se úchyt dvířek 
nachází uvnitř výrobku a je nutné ho při-
šroubovat vlastním šroubovákem.

C
Z

* Netýká se spotřebičů do vestavění 
** V závislosti od modelu

	 Připojení	napájení

●  Před připojením se doporučuje nastavit 
otáčecí kolečko regulátoru teploty do 
polohy „OFF” anebo jiné, způsobující 
odpojení spotřebiče od napájení (viz 
strana s popisem ovládání).

●  Spotřebič je třeba připojit k síti střída-
vého proudu 220-240V/ 50Hz  správně 
zapojenou elektrickou zásuvkou s uzem-
něním a jištěnou 10 A pojistkou.

●  Uzemnění spotřebiče je vyžadováno 
právními předpisy. Výrobce se zříká 
jakékoliv odpovědnosti z titulu eventu-
álních škod, které mohou utrpět osoby 
nebo předměty v důsledku nesplnění po-
vinností stanovených tímto předpisem.

●  Nesmí se používat spojovací články, 
několikanásobné zásuvky (rozváděče), 
dvoužilové prodlužovací kabely. Pokud 
je nutné použití prodlužovacího kabelu, 
může to být pouze prodlužovací kabel 
s ochranným kolíkem, jednozásuvkový, 
který má bezpečnostní atest VDE/GS. 

●  Pokud bude použit prodlužovací kabel 
(s ochranným kolíkem, který má bezpe-
čnostní značku), pak jeho zásuvka musí 
být umístěna v bezpečné vzdálenosti od 
dřezů a nemůže být vystavena na zalití 
vodou a různými odpady.

●  Údaje jsou uvedené na výkonovém 
štítku umístěném dole na vnitřní stěně 
chladicího prostoru chladničky**.

Odpojení	od	napájení

●  Je třeba zajistit možnost odpojení 
spotřebiče od elektrické sítě vytažením 
zástrčky nebo vypnutím dvojpólového 
vypínače (obr. 9).
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OBSLUHA A FUNKCE
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Ovládací	panel	(Obr.	10).

1. Kryt žárovky
2. Ovládání

Regulace	teploty

Změna nastavení otáčecího kolečka způsobuje změnu teploty w chladničko-mrazničce. 

Možná nastavení otáčecího kolečka:
● spotřebič vypnutý - pozice OFF / 0
● teplota nejvyšší - pozice 1
● teplota optimální - pozice 2-3
● teplota nejnižší - pozice 4 / 

Prostory	se	nemají	naplňovat	
před	jejich	ochlazením	(min.	po	4	
hod.)	provozu	spotřebiče.

Teplota	ve	vnitřním	prostoru	chladničky/mrazničky

Z důvodu změny ročního období se nemá měnit nastavení teploty. Zvýšení teploty okolí bude zjištěno 
čidlem a kompresor bude automaticky uveden do provozu po delší časové období za účelem udržení 
nastavené teploty ve vnitřním prostoru.

Nevelké	změny	teploty

Nevelké změny teploty jsou normálním jevem a mohou se vyskytovat například během uchovávání vel-
kého množství čerstvých výrobků v chladničce anebo když dveře zůstaly otevřené po delší dobu. Toto 
nebude mít vliv na potravinářské výrobky a teplota se rychle vrátí na úroveň nastavení.

Výměna	osvětlení	*

● Otáčecí kolečko nastavte na polohu „OFF”, následovně zástrčku ze síťové zásuvky.
● Demontujte kryt žárovky a sejměte ho (Výkr. 18).
● Vyměňte žárovku na fungující s identickými parametry, jako továrensky namontovanou do spotřebiče 

(220-240V, max. 10W, E14, maximálně rozměry baňky: průměr - 26 mm, délka 55 mm).
● Zamontujte kryt žárovky.

Nepoužívejte	žárovky	s	větším	anebo	menším	výkonem,	používejte	pouze	žárovky	s	výše	uvede-
nými	parametry.

Použité	osvětlení	nemůže	být	používané	k	osvětlování	domácích	místností.

* Týká se spotřebičů vybavených žárovkovým osvětlením a vybraných spotřebičů vybavených 
osvětlením LED v podobě žárovky se závitem E14.
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Uchovávání	potravin	v	chladničce	a	mrazničce

Během	uchovávání	potravin	v	tomto	spotřebiči	
postupujte	podle	níže	uvedených	doporučení.

● Výrobky je třeba vkládat na talířcích, v nádo-
bách nebo zabalené do alobalu. 

 Rovnoměrně	rozložit	na	plochách	polic.
● Je třeba si všimnout, zda se potraviny  nedotý-

kají zadní stěny, pokud ano, tehdy to může způ-
sobit usazení námrazy nebo navlhnutí potravin.

● Do	 chladničky	 se	 nemají	 vkládat	 nádoby	 s	
horkým	obsahem.

● Potraviny snadno přijímající cizí pachy, takové 
jako máslo, mléko, tvaroh a také takové, které 
mají  intenzívní vůni např. ryby, uzeniny, sýry – je 
třeba ukládat na police zabalené do fólie nebo  v 
hermeticky uzavřených nádobách.

● Uchovávání zeleniny obsahující velké množ-
ství vody způsobuje osazování vodní páry nad 
nádobami na zeleninu; toto nevadí správnému 
fungování chladničky.

● Před vložením zeleniny do chladničky je třeba ji  
dobře osušit. 

● Přílišná vlhkost zkracuje dobu uchovávání zeleni-
ny, zejména listnaté. 

● Zeleninu je třeba uchovávat nemytou. Mytí 
odstraňuje přirozenou ochranu a proto je lépe 
umýt zeleninu těsně před požitím.

● Doporučuje se vkládání výrobků do přirozené 
hranice naplnění (obr. 11a / 11b).**

1. Balené výrobky
2. Polička
3. Přirozená hranice naplnění
4. (*/***)

● Připouští se ukládání výrobků na drátěných po-
licích mrazničky.*

● Připouští se vysunutí výrobků na polici o 20-30 
mm od přirozené hranice naplnění.**

● Pro zvýšení naplňovacího prostoru a uložení 
produktů v komoře na dně do maximální výšky 
je možné odstranit dolní koš.*

 Zmrazování	výrobků**

● Zmrazovat je možno prakticky všechny potravi-
nářské výrobky s výjimkou zeleniny konzumova-
né v syrovém stavu, např. zelený salát.

● Ke zmrazování se používají pouze potravinářské 
výrobky nejvyšší kvality, rozdělené na porce 
určené pro jednorázovou spotřebu. 

● Produkty je nutné balit do materiálů bez zápachu, 
odolné vůči vnikání vzduchu a vlhkosti a nerea-
gující na tuky. Nejlepšími materiály jsou: sáčky 
nebo archy z polyetylenové a hliníkové folie.

● Obal musí být těsný a těsně přiléhat k zmrazeným 
výrobkům. Nepoužívejte skleněné nádoby.

● Čerstvé a teplé potravinářské výrobky (při okolní 
teplotě) vložené za účelem zmrazení se nemají  
dotýkat již zmrazených potravin.

● Doporučuje se, aby se během 24 hodin do 
mrazničky nevkládalo najednou více čerstvých 
potravin, než je uvedeno v tabulce.

● Pro zachování dobré kvality zmrazovaných vý-
robků se doporučuje přeskupit zmrazené výrobky 

nacházející se ve střední části mrazničky tak, 
aby se nedotýkaly výrobků, které ještě nejsou 
zmrazené.

● Doporučujeme zmrazené porce přesunout na 
jednu stranu mrazicího prostoru a čerstvé porce 
ke zmrazení uložit na opačné straně a maximálně 
přisunout k zadní a boční stěně.

● Do zmrazování výrobků používejte prostoru, 
který je označen (*/***).

● Je	třeba	pamatovat,	že	na	teplotu	mrazicího	
prostoru	mrazničky	mají	vliv	mimo	jiné:	okolní	
teplota,	 stupeň	 naplnění	 potravinářskými	
výrobky,	 četnost	 otevírání	 dveří,	 tloušťka	
námrazy	v	mrazničce,		nastavení	termostatu.

● Kdyby	po	 zavření	dveří	mrazicího	prostoru	
mrazničky	 nešly	 dveře	 ihned	 zpět	 otevřít,	
doporučujeme	počkat	1	až	2	minuty,	až	bude	
vzniklý	podtlak	vyrovnán.

Doba uchovávání zmrazených výrobků je závislá 
na jejich kvalitě v čerstvém stavu před zmrazením 
a také na teplotě uchovávání. Při zachování teploty 
-18°C nebo nižší jsou doporučeny následující doby 
uchovávání:

Výrobky Měsíce
Hovězí 6-8

Telecí 3-6

Drůbky 1-2

Vepřové 3-6

Drůbež 6-8

Vejce 3-6

Ryby 3-6

Zelenina 10-12

Ovoce 10-12

C
Z

Komora rychlého chlazení neslouží k přecho-
vávání chlazených pokrmů. V této komoře je 
možné vyrábět a přechovávat kostky ledu.***

*  Týká se spotřebičů s komorou mrazničky v 
dolní části spotřebiče

**  Týká se spotřebičů majících komoru mrazení 
(*/***)

*** Netýká se spotřebičů vybavených komorami 
zmrazování označených (*/***)
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JAK	EKONOMICKY	POUŽÍVAT	CHLADNIČKU
Praktické	porady

●  Neumisťujte chladničku ani mrazničku poblíž 
ohřívačů, sporáků anebo je nevystavujte na 
bezprostřední působení slunečních paprsků.

●  Přesvědčte se, že ventilační otvory nejsou zakry-
té. Jednou anebo dvakrát ročně z nich odstraňte 
prach a očistěte je.

●  Zvolte příslušnou teplotu: teplota 6 až 8°C v 
chladničce jak rovněž -18°C v mrazničce je 
postačující

●  Při výjezdu na dovolenou, náleží zvýšit teplotu 
v chladničce.

●  Dvířka chladničky anebo mrazničky otevírejte 
pouze tehdy, pokud to je nutné. Je dobré mít 
informace, jaké potraviny jsou přechovávané v 
chladničce a kde přesně se nacházejí. Nespo-
třebované potraviny je zapotřebí co nejrychleji 
schovat zpátky do chladničky anebo mrazničky, 
dokud se nezahřejí.

●  Pravidelně vytírejte vnitřek chladničky hadříkem 
navlhčeným jemným detergentem. Spotřebič 
bez funkce automatického rozmrazování, pravi-
delně rozmrazujte. Nedovolte vytvoření se vrstvy 
jinovatky hrubší jak 10 mm.

●  Těsnění kolem dvířek udržujte v čistotě, v opa-
čném případě se dvířka nebudou úplně zavírat. 
Poškozené těsnění musíte vždy vyměnit.

Co	znamenají	hvězdičky?

*  Teplota nepřekračující -6°C postačí pro pře-
chovávání zmrazených potravin přibližně jeden 
týden. Zásuvky anebo komory označené jednou 
hvězdičkou jsou (nejčastěji) v lacinějších chlad-
ničkách.

**  V teplotě nižší než -12°C je možné přechovávat 
potraviny v čase 1-2 týdnů bez ztráty chuťových 
vlastností. Není postačující pro zmrazování 
potravin.

***  Hlavně používané do zmrazování potravin v 
teplotě nižší než -18°C. Umožňuje zmrazení 
čerstvých potravin hmotnosti do 1 kg.

**** Tak označený spotřebič umožňuje přecho-
vávání potravin v teplotě nižší než -18°C a 
zmrazování většího množství potravin.

Zóny	v	chladničce	

●  S ohledem na přirozenou cirkulaci vzduchu, se 
v komoře chladničky nacházejí různé teplotní 
zóny.  

●  Nejchladnější prostor se nachází bezprostředně 
nad zásuvkami se zeleninou. V tomto prostoru 
přechovávejte choulostivé a snadno kazící se 
produkty jako

       - ryby, maso, drůbež,
  - uzeniny, uvařené pokrmy,
   - pokrmy anebo upečené produkty obsahující 

vejce anebo smetanu,
   - čerstvé zákusky, směsi zákusků,
   - balenou zeleninu a jiné čerstvé potraviny s 

etiketou přikazující přechovávání v teplotě cca   
4°C.

●  Nejtepleji je v horní části dvířek. Zde se nejlépe 
přechovávají sýry a máslo.

Produkty,	které	by	neměly	být	přechovávané	v	
chladničce

●  Ne všechny produkty jsou vhodné do přecho-
vávání v chladničce. Patří k nim:

       - ovoce a zelenina citlivá vůči nízkým teplotám, 
jako na příklad banány avokádo, papája, mara-
kuja, baklažány, rajčata a okurky,

   - nezralé ovoce,
   - brambory

	 	Příklad	rozmístění	produktů	v	spotřebiči	
	 	(Obr.	12).
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ODMRAZOVÁNÍ,	MYTÍ	A	ÚDRŽBA
K	čištění	pláště	a	umělohmotných	částí	výrobků	
nikdy	 nepoužívejte	 rozpouštědel,	 jak	 rovněž	
ostrých,	brusných	čistících	přípravků	(např.	prášků	
anebo	čistících	past)!	Používejte	pouze	 tekuté	
jemné	mycí	prostředky,	jak	rovněž	měkké	hadříky.	
Nepoužívejte	houbičky.

Odmrazování	chladničky***

● Na zadní straně chladničky vzniká námraza, 
která je odstraňována automaticky. Během 
odmrazování se mohou spolu s kondenzátem 
do otvoru žlábku dostávat nečistoty. Toto může 
způsobit ucpání otvoru. V takovém případě je 
třeba otvor lehce protlačit čističem trubek (obr. 
13) 

● Spotřebič pracuje cyklicky: chladí (tehdy se 
na zadní stěně tvoří námraza), následovně se 
odmrazuje (kondenzát stéká po zadní stěně).

Před	započetím	čištění	je	třeba	bezpod-
mínečně	odpojit	spotřebič	od	napájení	
vytažením	zástrčky	ze	síťové	zásuvky,	
vypnutím	nebo	vyšroubováním	pojist-
ky.	Je	nepřípustné,	aby	se	voda	dostala	
do	řídícího	panelu	nebo	osvětlení.

● K rozmrazování nedoporučujeme používat 
prostředky ve spreji. Mohou způsobit vznik 
výbušných směsí, obsahovat ředidla, která 
mohou poškodit plastové části spotřebiče a 
dokonce být nebezpečné pro zdraví.

● Je třeba dávat pozor, aby voda používaná k 
mytí pokud možno nestékala odtokovým otvo-
rem do odpařovací misky.

● Celý spotřebič s výjimkou těsnění dveří je třeba 
mýt jemným čisticím prostředkem. Těsnění ve 
dveřích je třeba vyčistit čistou vodou a vytřít 
dosucha.

● Je třeba důkladně umýt všechny součásti 
výbavy (nádoby na zeleninu, dveřní regály, 
skleněné police atd.).

Odmrazování	mrazničky**

● Odmrazování mrazicího prostoru se doporuču-
je spojit s mytím spotřebiče.

● Větší nahromadění ledu na mrazicích plochách 
ztěžuje provozní účinnost spotřebiče a způso-
buje větší spotřebu elektrické energie.

● Doporučujeme odmrazovat spotřebič alespoň 
jedenkrát nebo dvakrát za rok.

● Pokud se uvnitř nacházejí výrobky, je třeba 
nastavit otočný knoflík do polohy max. asi 4 
hodiny před plánovaným rozmrazením. Toto 
zajistí možnost uchovávání výrobků při okolní 
teplotě po delší dobu.

● Po vyjmutí potravin z mrazničky je třeba je 
vložit do misky, zabalit do několika vrstev novi-
nového papíru, zavinout do deky a uchovávat 
na chladném místě.

● Rozmrazování mrazničky má být provedeno 
pokud možno rychle. Delší uchovávání výrobků 
při okolní teplotě zkracuje dobu jejich použitel-
nosti.
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**  Týká se spotřebičů majících komoru mrazení 
(*/***). Netýká se spotřebičů s beznámrazo-
vým systémem

***  Týká se spotřebičů majících komoru chladni-
čky. Netýká se spotřebičů s beznámrazovým 
systémem

**** Týká se spotřebičů vybavených beznámrazo-
vým systémem

	 Pro	odmrazení	mrazicího	prostoru	mrazni-
čky	je	třeba**:

 (Obr. 20)
● Nastavit otočný knoflík termostatu do polohy 

”OFF” / „0”, vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
● Otevřít dveře, vyjmout výrobky.
● Asi za půl hodiny je možno z hladkých povrchů 

stěn odstranit vrstvu ledu, vody.
● Umýt a vysušit vnitřek mrazničky.
● Zapnout spotřebič podle příslušného bodu v 

návodu.

Automatické	odmrazování	chladničky****
Chladicí prostor chladničky byl vybaven funkcí 
automatického odmrazování. Přesto na zadní 
stěně chladicího prostoru chladničky může vznikat 
námraza. Převážně se takto děje, když se v 
chladicím prostoru uchovává mnoho čerstvých 
potravinářských výrobků.

Automatické	odmrazování	mrazničky****
Mrazicí prostor mrazničky byl vybaven funkcí 
automatického odmrazování (no-frost). Potraviny 
jsou zmrazovány chladicím systémem oběhového 
vzduchu a vlhkost z mrazicí komory mrazničky je 
odváděna vně. Ve výsledku v mrazničce nevzniká 
zbytečná námraza a výrobky k sobě nepřimrzají.

Ruční	mytí	mrazicího	prostoru	chladničky
a	mrazničky****
Prostor chladničky a mrazničky se doporučuje
umýt přinejmenším jednou za rok. Toto zabraňuje 
vzniku bakterií a nepříjemných zápachů. Celý 
spotřebič je třeba vypnout tlačítkem (1), vyjmout 
výrobky a prostory umýt vodou s přídavkem jem-
ného čisticího prostředku. Nakonec prostory vytřít 
hadříkem.

Vytahování	a	vkládání	polic

Vysunout polici a potom vtlačit na doraz tak, aby 
západka police zaskočila do výřezu vodící lišty 
(obr. 15).

Vytahování	a	vkládání	dveřního	regálu

Nadzvednout regál, vytáhnout a nasadit shora 
zpět do požadované polohy (obr. 16).

V	žádném	případě	se	nesmí	dávat	do	
vnitřku	mrazničky	elektrický,	foukací	
ohřívač	ani	fén	na	vlasy.
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URČOVÁNÍ	ZÁVAD

Problém Možné	příčiny Možná	řešení

Spotřebič nefunguje Přerušený obvod elektrické instala-
ce 

-  zkontrolovat, zda je zástrčka  správně
- zjistit, zda není poškozen napájecí kabel spotře-
biče 
- zjistit, zda je v zásuvce  napětí – připojit jiný spo-
třebič např. stolní lampičku
- zjistit, zda je spotřebič zapnutý – nastavit termo-
stat do polohy vyšší než „OFF“.

Nefunguje osvětlení 
vnitřního prostoru

Žárovka není dotažená nebo je spálená(Ve 
spotřebičích se žárovkou).

- zkontrolovat předchozí bod “Spotřebič nefunguje" - 
dotáhnout nebo vyměnit spálenou žárovku (Ve spotře-
bičích se žárovkou).

Přístroj je příliš 
nízkáse ochladí a / 
nebo zimnice

Nesprávné nastavení otočného knoflíku - přetočit otočný knoflík do vyšší polohy
Teplota okolního prostředí je větší anebo 
menší od teploty uvedené v tabulce tech-
nické specifikace spotřebiče.

- spotřebič je přizpůsobený do práce v teplotě, 
která je uvedená v tabulce s technickou specifikací 
spotřebiče.

Spotřebič stojí na nasluněném místě nebo 
blízko tepelných zdrojů

- změnit místo ustavení spotřebiče podle návodu k 
obsluze

Jednorázové naplnění velkým množstvím 
teplých výrobků 

- počkat asi 72 hodin na vychlazení (zmrazení) 
výrobků a dosažení požadované teploty vnitřního 
prostoru

Ztížená cirkulace vzduchu uvnitř prostoru - uložit potravinářské výrobky a nádoby tak, aby se 
nedotýkaly zadní stěny chladničky

Ztížená cirkulace vzduchu ze zadní strany 
spotřebiče - odsunout spotřebič od stěny min. 30 mm
Dveře chladničky/mrazničky jsou příliš 
často otevírány a/nebo zůstávají dlouze 
otevřené

- omezit četnost otevírání dveří a/nebo zkrátit dobu, 
po jakou dveře zůstávají otevřené

Dveře se nedovírají - výrobky a nádoby uložit tak, aby neztěžovaly 
zavírání dveří

Kompresor se zřídka zapíná -zkontrolujte zda teplota okolního prostředí není 
menší než rozsah klimatické třídy

Špatně vložené těsnění dveří - zatlačit těsnění
Nepřetržitý provoz 
spotřebiče  

Nesprávné nastavení otočného knoflíku - přetočit otočný knoflík do nižší polohy
Zbývající příčiny jako v bodě „Spotřebič 
příliš málo chladí a/nebo mrazí“

- zkontrolujte  podle předcházejícího bodu „Spotře-
bič příliš málo chladí a/anebo mrazí”

V dolní části chlad-
ničky voda

Odváděcí otvor vody je ucpaný - vyčistit odtokový otvor (viz Návod k obsluze, 
kapitola - „Odmrazování chladničky”)

Ztížená cirkulace vzduchu uvnitř prostoru
- uložit potravinářské výrobky a nádoby tak, aby se 
nedotýkaly zadní stěny chladničky

Zvuky nevycházející 
z normálního provo-
zu spotřebiče

Spotřebič není správně - správně ustavit spotřebič
Spotřebič se dotýká nábytku a/nebo jiných 
předmětů

- spotřebič postavit volně tak, aby se nedotýkal 
jiných

Během normálního používání chladícího zařízení mohou vystupovat různé zvuky, které nemají žádný vliv na bezchyb-
nou práci chladničky.

Zvuky,	které	se	lehce	odstraňují:

● hluk, kdy chladnička nestojí svisle - usměrněte nastavení pomocí nastavitelných nožiček vpředu. Můžete taktéž 
podložit pod rolky zezadu měkkou látku, především v případě, že podlaha je provedená z podlahových dlaždic
● otírá se o sousední nábytek – přesuňte chladničku.
● skřípání zásuvek anebo poliček – vytáhněte a opětovně vložte zásuvku anebo poličku.
● zvuky způsobené dotýkajícími se láhvemi – odsuňte láhve od sebe.

Zvuky, které mohou být slyšitelné během správné exploatace, vyplývají z práce termostatu, kompresoru (připojení), 
chladící soustavy (chlazení (smršťování a rozšiřování materiálu vlivem teplotních rozdílů, jak rovněž průtoku chladícího 
médium).
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OCHRANA	ŽIVOTNÍHO	PROSTŘEDÍ
Ochrana	ozonové	vrstvy

K výrobě našeho spotřebiče 
byla použita chladicí média 
a pěnicí látky 100% bez 
FCKW a KW,  má příznivý 
vliv na ochranu ozonové 
vrstvy a zmenšení skle-
níkového efektu. A právě 
použitá moderní techno-
logie a izolace přátelská k 

životnímu prostředí způsobuje nízkou spotřebu 
elektrické energie.
 
Recyklace	obalu

Naše obaly jsou vyráběny z 
materiálů šetrných k životnímu 
prostředí, hodících se k opěto-
vnému použití:

l Vnější obal z lepenky / fólie
l Tvar z pěnového polystyrenu (PS) bez FCKW
l  Fólie a sáčky z polyetylénu (PE)

LIKVIDACE	/	ZUŽITKOVÁNÍ	SPOTŘEBIČE

Pokud už nebudeme po-
užívat spotřebič, tak je tře-
ba opotřebenému zařízení 
před zešrotováním uříznout 
připojovací kabel.

Výměna napájecího kabelu 
– připojení typu Y.

Jestliže připojovací kabel bude poškozen, 
tak musí být vyměněn. Neodpojitelný při-
pojovací kabel musí být vyměněn ve spe-
cializovaném servisu nebo kvalifikovaným 
pracovníkem.

Tento spotřebič je označen podle evropské 
směrnice 2002/96/ES. Takovéto označení 
nás informuje, že tento spotřebič po období 
jeho používání nemůže být vyhozen s jinými 
domácími odpady.  Uživatel je povinen ho 
odevzdat do sítě sběrných míst. Síť sběrných 
míst včetně lokálních sběrných dvorů tvoří 
vhodný systém umožňující odevzdání těchto 
spotřebičů.

Vhodné zacházení s opotřebenými elek-
trickými a elektronickými spotřebiči přispívá 
k zamezení důsledků nepříznivých pro 
zdraví lidí a životní prostředí, vyplývajících 
z přítomnosti nebezpečných složek a také 
nevhodného skladování a zužitkování tako-
výchto spotřebičů.

KLIMATICKÁ	TŘÍDA

Klimatická	třída Přípustná	okolní	teplota

SN z +10°C na +32°C

N z +16°C na +32°C

ST z +16°C na +38°C

T z +16°C na +43°C

Informace o klimatické třídě spotřebiče se nachází na výkonovém štítku. Štítek stanoví, při jaké okolní teplotě  (tj.  
místnosti, ve které pracuje) spotřebič funguje optimálně (správně).

Prohlášení	výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských 
směrnic:
● směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC, 
● směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC, 
● směrnice ErP - 2009/125/EC
a proto byl spotřebič označen  a také bylo pro něho  vystaveno prohlášení o shodě poskytované 
orgánům pro dohled nad trhem.
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ZÁRUKA
Záruka

Záruční služby jsou prováděné v souladu se záručním listem.
Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem.

C
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Your	appliance	is	exceptionally	easy	to	use	and	extremely	efficient.	Before	being	packaged	
and	leaving	the	manufacturer,	the	appliance	was	thoroughly	checked	with	regard	to	safety	and	
functionality.		

Before	using	the	appliance,	please	carefully	read	these	Operating	Instructions

DEAR	CUSTOMER!

THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE

The appliance is intended for household 
use only.

The manufacturer reserves the right to 
introduce changes which do not affect the 
operation of the appliance.

i
Figures in this user manual are for illustra-
tive purposes only. Full appliance fittings 
are listed in a relevant section.

E
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GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE
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Some provisions in this user manual are unified for re-
frigerating products of different types (for a refrigerator, 
refrigerator-freezer or freezer) 
The Manufacturer shall not be held liable for damage 
arising from the failure to observe the instructions  con-
tained in this manual.
Keep this manual for future re- ference, or to pass it 
over to the next user.
This appliance is not intended for use by persons (inc-
luding children) with limited physical or mental capabili-
ties and persons who lack experience or familiarity with 
the appliance.
Do  not allow  una tte nde d children to use the applian-
ce. Do not allow them to play with the appliance. They 
must not climb inside the drawers and swing on the do-
ors.
The appliance operates properly at the ambient tem-
perature (see product fiche). Do not use it in the cellar, 
unheated summer cottage during autumn and winter.
When placing, moving, lifting the appliance, do not hold 
the door han- dles, do not pull the condenser at the rear 
part of the refrigerator and do not touch the compressor 
unit.
When transporting, moving or positioning the fridge-
-freezer do not tilt it by more than 40° from the vertical 
position. Should such a situation occur, the appliance 
should  be switched on after minimum 2 hours from its 
re-placement in the right position (fig.2).
Pull the plug out from the mains socket before each ma-
intenance activity. Do not pull on the cord, but hold the 
body of the plug instead.
The “cracking” sound, which the appliance may emit is 
caused by the expansion and contraction of parts as a 
result of temperature variations.
For safety reasons do not repair the appliance yourself. 
Repairs car- ried out by persons who do not have the 
required qualifications may result in serious danger for 
the user of the appliance.
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GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE

Air the room in which the appliance is placed for a few 
minutes (the size of the room for a product containing 
isobuthane/R600a must be at least 4m3) to avoid  da-
mage to the cooling system.
Do not refreeze partly thawed products.
Do not store beverages in bottles and cans, especially 
carbonated be- verages, in the freezer chamber. The 
cans and the bottles may explode.
Do not put frozen products, taken out directly from the 
freezer (lollies, ice cubes, etc.) into your mouth, their 
low temperature may cause severe frost-bite.
Make sure you do not damage the cooling system, by 
puncturing the refrigerant pipes in the evaporator or 
breaking the pipes. The refrige- rant  is flammable. If 
the refrigerant makes  contact with the eyes, rinse them 
with clean water and call for medical assistance imme-
diately.
If the power wire gets broken, it should be replaced with 
a new one in a specialist repair shop.
This appliance is intended for food storage, do not use 
it for other purposes.
When performing activities, such as cleaning, mainte-
nance or moving, the appliance must be completely di-
sconnected from power supply (by pulling the plug out 
from the socket)
This appliance can be used by children aged 8 years 
and older or by persons with physical, mental or sen-
sory handicaps, or by those who are inexperienced or 
unfamiliar with the appliance, provided they are super-
vised or have been instructed how to safely use the ap-
pliance and are familiar with risks associated with the 
use of the appliance. Ensure that children do not play 
with the appliance. Cleaning and maintenance of the 
appliance should not be performed by children unless 
they are 8 years or older and are supervised by a com-
petent person.
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GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE

Anti-bacteria System (varies depending on the model. 
Its presence is indicated by the label inside the applian-
ce chamber) - The Antibacteria System protects foods 
and products inside the- refrigerator from bacteria and 
mould which may cause unpleasant smells and shorten 
storage time. The Antibacteria System prolongs the fre-
shness of food. The special material used to construct 
the fridge liner prevents bacterial, microorganism and 
mould growth.
In order to obtain more space in the freezer, you can 
remove the drawers and place the food directly on the 
shelves. This has no effect on the product mechanical 
properties and cooling performance. Declared freezer 
capacity was calculated with the drawers removed. E

N
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INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE
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* Only free- standing appliances
** According to the model

	 	Installation	before	using	the	ap-
pliance	for	the	first	time

●  Take the product out of the package, 
re- move the scotch tape protecting the 
door and the equipment. Any remaining 
adhesive stains may be removed with a 
mild washing agent.

●  Do not throw away the polystyrene ele-
ments of the packaging. If it is necessary 
to transport the fridge-freezer, pack it in 
the polystyrene elements and film as well 
as protect ing it with scotch tape

●  Clean the interior surface of the fridge- 
freezer and the elements of the equip-
ment with a washing agent dissolved in 
lukewarm water, then wipe it dry.

●  Place the fridge-freezer on an even, flat 
and stable surface, in dry, aired and 
shaded room, far from the heat sources 
such as: oven, hob, central heating ra-
diators, central heating pipes, hot water 
installation, etc.

●  On the exterior surface of the product 
may be a protective foil, this foils should 
be removed.

●  Make sure the appliance is placed in a 
horizontal position by screwing in the 2 
adju- stable front legs (fig. 3) 

●  To ensure that the door opens freely, the 
distance between the side of the applian-
ce (on door hinges side) and the wall is 
shown on figure 5.*

●  Ensure adequate ventilation of the room 
and free air circulation from all sides of 
the appliance (fig. 6).*

	 	Minimum	distances	 from	 the	 heat	
sources

 - from the electric gas and other ovens - 
30 mm,

 - from oil or coal fired ovens - 300 mm,
 - from built-in ovens - 50 mm

  If there is no possibility of ensuring the 
above- mentioned distances, provide an 
appropriate insulation board.

●  The rear wall of the refrigerator, in parti-
cular, the condenser and other elements 
of the cooling system must not contact 
other elements, which may damage 
them, (e.g. central heating pipes and the 
water supply pipes).

●  It is forbidden to readjust or modify 
any parts of the unit. It is crucial not to 
damage the capillary tube visible in the 
compressor recess. The tube may not 
be bent, straightened or wound. 

●  If the capillary tube is damaged by the 
user the guarantee will be void (fig. 8).

● In some models the handle is put into 
the appliance, You should screw it with 
Your own screwdriver,

	 Mains	connection

●  Prior to connection, it is recommended 
to set the temperature control knob to an 
„OFF” or other position that disconnects 
the appliance from the power supply 
(See page with the control description).

●  This appliance should be connected to 
AC 220-240V 50Hz supply socket. The 
socket must be fitted properly, and must 
be supplied with an earthing conduit and 
a 10A fuse.

●  It is a legal requirement that the applian-
ce is properly earthed. The manufacturer 
will not be held liable for any damage or 
injury which may result from the failure 
to fulfil this requirement.

●  Do not use adapters, multiple sockets 
and two-wire extension leads. If it is 
necessary to use the extension lead, it 
must be equipped with a protection ring 
and a single socket and must have a 
VDE/GS safety certificate.

●  If an extension lead is used (with a 
protection ring and safety certificate), its 
socket must be located at a safe distan-
ce, away from the sinks, and must not 
be in a place where it could be flooded 
by water or waste water.

●  See the type plate at the lower part of the 
internal wall of the appliance for detailed 
specifications**.

Disconnecting	the	mains

●  Make sure the appliance can be easily 
disconnected from the mains, either by 
pulling the plug out of the mains socket, 
or by switching the two-pole switch off 
(fig. 9).
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OPERATION AND FUNCTIONS
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Control	panel	(Fig.	10).

1. Bulb cover
2. Temperature knob (thermostat)

Temperature	adjustment

Turning the knob to a different setting changes the temperature in the fridge-freezer. 

Available knob settings:

• appliance switched off - OFF/0 setting
• maximum temperature - 1 setting
• optimal temperature - 2-3 setting
• minimum temperature - 4 /  setting

Do	not	put	food	into	the	fridge	freezer	befo-
re	it	has	reached	its	operating	temperature,	
which	takes	minimum	4	hours.

Temperature	inside	the	fridge	/	freezer	chamber

Do not change the temperature settings due to the change in the season of the year. The ambient tem-
perature increase will be detected by the sensor and the compressor will be switched on automatically 
for a longer period of time in order to maintain the temperature set inside the chambers.

Minor	changes	in	temperature

The slight changes in temperature are perfectly normal and may occur, for instance during the storage 
of great quantities of fresh products in the fridge, or when the door is open for a longer period of time. 
This will not affect the condition of the stored foodstuff, and the temperature will quickly return to its set 
value.

Replace	the	light	bulb*

● Set the knob to „OFF”, then unplug the appliance.
● Remove the bulb cover (Fig. 18). 
● Replace the bulb with one having identical parameters as the bulb factory pre-installed in the ap-

pliance (E14 thread, 220-240V, max 10W, maximum dimensions: diameter 26 mm, length 55 mm).
● Replace the bulb cover.

Bulbs	of	a	higher	or	lower	power	should	not	be	used,	only	use	bulbs	of	the	specification	given	
above.

The	light	bulb	must	not	be	used	for	room	illumination.

* Applicable to appliances factory designed for incandescent lighting, and selected appliances equip-
ped with LED lighting in the form of a E14 thread light bulb.
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Storage	of	food	in	the	fridge-freezer

Observe	the	following	recommen-	dations	to	
ensure	the	food	remains	fresh.

● The products should be placed on plates, in 
containers or packed in food wrap. Di- stribute 
them evenly l over the shelves.

● If the food contacts the rear wall, it may cause 
frosting or wetting of the products.

● Do not put dishes with hot food t into the fridge
● Products which absorb flavours easily such as 

butter, milk, white cheese and products with in-
tense flavour, such as fish, smoked meat, hard 
cheese must be placed on shelves, packed in 
food wrap or in tightly sealed containers.

● The storage of vegetables containing significant 
quantities of water will cause the deposition of 
condensation on the vegetable containers, it 
does not impact on the proper functioning of the 
fridge.

● Before putting the vegetables into the fridge, dry 
them well.

● Excessive moisture shortens the shelf life of ve-
getables, especially the leafed vegeta- bles.

● Do not wash the vegetables before storing in the 
refrigerator. Washing removes the natural pro-
tection, therefore it is better to wash the vegeta-
bles directly before con- sumption.

● It is recommended to place the products in fre-
ezer drawers 1, 2, 3* up to natural loading capa-
city  (Fig. 11a / 11b).**

1. Packed products
2. Shelf
3. Natural loading capacity
4. (*/***)

● Stacking of products on the freezer shelves is 
acceptable.*

● It is acceptable to place products beyond the 
natural loading capacity by 20-30 mm.**

● In order to increase the loading capacity of the 
freezer chamber and allow the stacking of pro-
ducts on the freezer evaporator wire shelves up 
to maximum height it is possi- ble to remove dra-
wers 1 and 2.*

 Freezing	food**

● Practically all the food products, except for ve-
getables consumed raw, such as lettuce can be 
frozen.

● Only food products of the highest quality, divided 
into small portions for single use, should be fro-
zen.

● Products should be packed in materials that are 
odourless, resistant to air and moisture pene-
tration, and not susceptible to fat. Plastic bags, 
polyethylene and aluminium sheets are the best 
wrapping materials.

● The packaging should be tight and should stick to 
the frozen products. Do not use glass containers.

● Keep fresh and warm foodstuff at am- bient 
temperature away from the products, which have 
already been frozen.

● We advise you not to place more of fresh food 
at a time to the freezer per day (see table witch 
technical specification).

● In order to maintain optimum quality of the frozen 
food, reorganise the food that is in the middle of 
the freezer, so that it does not touch the products 
that are not yet frozen.

● It is recommended that you move the already 
frozen products to one side and place the fresh 
products that are to be frozen on the opposite 
side, as close to the rear and side walls as po-
ssible.

● To freezing products, use space marked (*/***).
● Bear	in	mind	that	the	temperature	in	the	fre-

ezer	is	affected	by	several	factors,	including	
the	ambient	temperature	and	the	quantity	of	
food	products	in	the	chamber,	the	frequency	
of	opening	the	door,	the	amount	of	frost	in	the	
freezer,	and	the	thermostat	setting.

● If	you	cannot	open	the	freezer	door	immedia-
tely	after	closing	it,	allow	1-2	minutes	for	the	
negative	pressure	 to	com-	pensate,	and	 try	
again	to	open	the	door.

The storage time for frozen products depends on 
their quality before freezing when fresh, and on the 
storage temperature. The following storage periods 
are recommended when the temperature of -18°C 
or lower is maintained::

Products Months
Beef 6-8

Veal 3-6

Giblets 1-2

Pork 3-6

Poultry 6-8

Eggs 3-6

Fish 3-6

Vegetables 10-12

Fruit 10-12

Do not store frozen food in rapid cooling cham-
ber. Ice cubes can be prepared and stored in this 
chamber.***

*  Applicable to appliances with a freezer com-
partment at the bottom of the appliance.

**  Applicable to appliances with a freezer com-
partment (*/***)

*** Not applicable to appliances with a freezer 
compartment marked (*/***)
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USING THE REFRIGERATOR EFFICIENTLY
Practical	everyday	tips

●  Do not place fridges or freezers next to radiators, 
heaters, stoves or in direct sunlight.

●  Make sure that air vents are not covered up and 
clean the dust off them once or twice a year.

●  Select the right temperature: 6 to 8°C in your 
refrigerator and -18°C in your freezer is sufficient. 

●  When on holiday, turn up the temperature in your 
fridge.

●  Only open your fridge or freezer when necessary. 
It helps if you know what food each contains and 
where it is located. Return food to the fridge or 
freezer as soon as possible after you have used 
it so that it does not warm up too much.

●  Wipe  the inside of your fridge regularly with a 
cloth soaked in a mild detergent. Appliances 
which are not self-defrosting will require regular 
defrosting. Do not allow frost layers thicker than 
10 mm to form.

●  Keep the seal around the door clean, otherwise 
it will not shut properly. Always replace broken 
seals.

Understanding	the	stars

*  Temperature is at least -6°C; sufficient to store 
frozen food for about a week. Drawers or com-
partments marked with one star used to be a 
feature of (mostly) cheaper fridges. 

**  Food can be stored at -12°C or below for 1-2 
weeks without losing its taste. Not suitable for 
freezing food.

***  This rating is mainly used to store foods at -18°C 
or below. Can also be used to freeze up to 1 
kilogram of fresh food.

**** This appliance is suitable for storing foods at 
-18°C or below and freezing larger quantities of 
fresh foods.

Storage	zones	in	the	refrigerator

●  Due to the natural circulation of the air in the 
appliance, there are different temperature zones 
in the refrigerator chamber.

●  The coldest area is directly above the vegetables 
drawers. Use this area for all delicate and highly 
perishable food e.g.

  - Fish, meat, poultry
  - Sausage products, ready meals
  - Dishes or baked goods containing eggs or 

cream
  - Fresh dough, cake mixtures
  - Pre-packed vegetable and other fresh food with 

a label stating it should be kept at a temperature 
of approx 4oC.

●  The warmest area is in the top section of the 
door. Use this for storing butter and cheese.

Food	that	should	not	be	stored	in	a	refrigerator

●  Not all food is suitable for storing in the refrige-
rator, particularly:

  - Fruit and vegetables which are sensitive to 
cold, such as bananas, avocado, papaya, pas-
sion fruit, aubergines, peppers, tomatoes and 
cucumbers.

  - Fruit which is not yet ripe
  - Potatoes

Example	of	storing	the	food	-	see	figure	12.
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DEFROSTING,	WASHING	AND	MAINTENANCE
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Never clean the product’s casing or plastic parts 
using solvents or strong, abrasive detergents (e.g. 
washing powders or creams)! Use mild liquid de-
tergents and soft cloths only. Do not use sponges.

Defrosting	the	fridge***

● Frost settles on the rear wall of the fridge chamber. 
It is removed automatically. During the defrosting, 
the condensate, which contains contaminants may 
clog the opening in the through. Should it occur, 
carefully unclog the opening with the cleaning plug 
(fig. 13).

● The appliance operates in cycles: it refrigerates 
(then the frost settles on the rear wall), and defrosts 
(water flows down the rear wall)

Disconnect	the	appliance	from	the	mains	
before	 cleaning	by	 removing	 the	 plug	
from	the	mains	socket	or	switching	off	
the	fuse.	Prevent	water	from	penetrating	
the	control	panel	or	the	light.

●  Do not use defrosting aerosols. They may cause 
the formation of an explosive mixture, or contain 
solvents which may damage the plastic compo-
nents of the appliance and even be harmful to 
health.

●  Make sure the water used for cleaning does not 
flow into the evaporation container through the 
discharge opening.

●  The whole appliance, except for the door gasket 
must be cleaned with a mild cleaning detergent. 
The door gasket should be cleaned with water 
and wiped dry.

●  Wash all the accessories (vegetable containers, 
door shelves, glass shelves, etc.).

Defrosting	the	freezer**

●  It is recommended to combine defrosting the 
appliance with washing it.

●  Excessive accumulation of ice on the freezing 
areas impairs the appliance’s freezing capacity 
and increases the energy consumption.

●  Defrost the appliance at least once or twice a 
year. In case of a higher ice build-up, defrosting 
must be carried out more frequently.

●  If there is food in the freezer, set the knob to the 
max. position about 4 hours before the planned 
defrosting. This will ensure the possibility of 
storing the food at the ambient temperature for 
a longer time.

●  After taking the food out of the freezer, put it in 
a container, wrap it with several layers of paper, 
a blanket and store it at a cool place.

●  The defrosting operation should last as short as 
possible. Long storage of food at the ambient 
temperature shortens their shelf life.

In	order	to	defrost	the	freezer	chamber,	you	
must	take	the	following	steps:**

● Switch of the appliance using the control panel 
and pull the plug out from the socket..

● Open the door and remove the food from the 
freezer.

**  Applicable to appliances with a freezer com-
partment (*/***) Not applicable to appliances 
with a Frost-free System.

***  Applicable to appliances with a refrigerator 
compartment Not applicable to appliances with 
a Frost-free System.

**** Applicable to appliances with a Frost-free 
System.

● Depending on the model, pull out the drainage 
tube located in the bottom of the freezer com-
partment and place a suitable vessel underne-
ath.

● Leave the door open, this will speed up the de-
frost process. Additionally, a pot with hot water 
(not boiling) may be placed inside the freezer 
compartment.

● Wash the interior of the freezer and wipe it dry.
● Switch on the appliance as per the relevant 

point in the manual.

Automatic	fridge	defrosting****
The fridge chamber has been equipped with an 
automatic defrosting function. However, frost may 
settle on the rear wall of the fridge chamber. This 
happens usually, when large quantities of fresh 
food products are stored in the fridge.

Automatic	fridge	defrosting****
The freezer chamber has been equipped with 
an automatic defrosting function (no-frost). The 
food is frozen in the cooled circulation air, and the 
moisture from the freezer chamber is discharged 
outside. As a result, no ice and frost is produced 
in the freezer and the products do not freeze on 
each other.

Washing	the	fridge	and	freezer	chambers
manually****
It is recommended to wash the fridge and freezer 
chambers at least once a year. This prevents the 
formation of bacteria and bad odours. Switch off 
the appliance, using button (1), remove the food 
from the chambers and wash them using water 
with a mild detergent. Then, wipe the chambers 
dry with a cloth.

Taking	out	and	putting	in	the	shelves

Slide the shelf out, then slide it in as much as po-
ssible so that its clamp could fit the guide groove 
(fig. 15).

Taking	out	and	putting	in	the	door	shelf

Lift the door shelf, remove it and put it back from 
the top into its required position (fig. 16).

You	must	not	put	an	electric	heater,	
a	heating	fan	or	a	hair	dryer	into	the	
freezer	by	any	means.
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TROUBLE-SHOOTING

Problems Possible	causes Remedies

The appliance does 
not work The electric circuit is disrupted

- check whether the plug is properly inserted into 
the socket
- check whether the power cable of the appliance is 
not damaged 
- check whether there is voltage in the socket, by 
plugging another appliance, e.g. a night lamp
- check whether the appliance is switched on by 
setting the thermostat to a position above 0.

The lighting inside 
the chamber does 
not work

The bulb is loose or fused (only appliances 
with bulb lightning type)

- fit the bulb correctly or replace it (see section above 
“Replacing the interior light bulb)

Temperature inside 
the appliance is not 
low enough or too 
high

Incorrect setting of the adjustment knob - reset the knob to a higher position
The ambient temperature is higher or lower 
than the climate range from table with 
technical specification

- the appliance is adapted to operation in the clima-
te range from table with technical specification.

The appliance is located in a sunlit place or 
near heat sources

- move the appliance to another place. Observe the 
guidelines contained in the manual

Too much warm food loaded at a time
- wait 72 hours until the food becomes cool (fre-
ezes) and the required temperature is reached 
inside the chamber 

Internal air circulation obstructed - place the food and containers in such a way that 
they do not touch the rear wall of the fridge

The air circulation at the back of the ap-
pliance is obstructed

- move the appliance min. 30 mm away from the 
wall

The door of the frid- ge/freezer is opened 
too often and/or remains open for too long

- reduce the frequency of opening the door and/or 
shorten the time when door remains open

The door does not close completely - place the food and containers so that they would 
not interfere with door closed

The compressor is switched on too rarely - check whether the ambient temperature is not 
lower than climate class

Door gasket inserted incorrectly - press the gasket in 

The appliance 
works continuously

Incorrect setting of the adjustment knob - reset the knob to a lower position
See. ”Temperature inside the appliance 
is not low enough for description of other 
possible causes 

See. ”Temperature inside the appliance is not low 
enough for description of other possible remedies 

Water collects in 
the lower part of the 
appliance

The water discharge opening is clogged 
(depending on the model)

- clean the discharge opening (see the operating 
manual – chapter entitled ”Defrosting the fridge”)

Internal air circulation obstructed - place the food and containers in such a way as 
that they do not touch the rear wall of the fridge

The appliance 
generates unusual 
noise

Incorrect levelling of the appliance - level the appliance properly
The appliance is touching furniture and/or 
other objects

- place the appliance at a location that ensures 
proper clearances around it

Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which do not affect its correct operation.

Sounds,	which	can	be	easily	prevented:

● noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alterna-
tively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.

● touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.
● creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer or shelf.
● sounds of clinking bottles - move bottles apart.

Sounds heard during normal use are mainly due to operation of the thermostat, compressor (switching on) and cooling 
system (thermal expansion and contraction of the radiator caused by flow of the cooling agent).

E
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ENVIRONMENTAL PROTECTION
Ozone	layer	protection

The refrigerants and 
foaming agents, which are 
100% free of FCKW and 
FKW have been used for 
manufacturing our product. 
Therefore we are helping 
to protect the ozone layer 
and prevent the increase of 
greenhouse effects. Also, 

the innovative technology and environmental-
ly friendly insulation help in reducing energy 
consumption.
 
Recycling	of	the	packaging

Our packaging are made of 
environmentally friendly mate-
rials, which can be reused:

● The external packaging is made of cardbo-
ard/foil

● The FCKW free shape of foamed polystyre-
ne (PS)

● Polyethylene (PE) foils and bags

ELIMINATION / DISPOSAL OF THE EQU-
IPMENT

If the appliance is no 
longer in use, cut the 
connecting cable off the 
used equipment before its 
scrapping. Also, remove 
the appliance lock or 
render it useless so that 
the appliance presents no 

danger to  children while being stored for 
di- sposal. This appliance is marked with a 
symbol of the crossed out waste container 
in conformance with the European Directi-
ve 2002/96/EC. Such marking informs that 
the equipment may not be kept together 
with other waste coming from the house-
hold after the period of its use. The user 
is obliged to dispose of the appliance at 
the waste collection point. The local waste 
collection points, shops and communal 
units form an appropriate system enabling 
the disposal of the equipment.

Handling the used electrical and electro-
nic equipment properly contributes to the 
avoidance of consequences harmful to the 
human health and natural environment, 
resulting from the presence of hazardous 
substances and improper storage and 
processing of such equipment.

CLIMATE RANGE

Climate	range Permissible	ambient	
temperature

SN from +10°C to +32°C

N from +16°C to +32°C

ST from +16°C to +38°C

T from +16°C to +43°C

The information about the climate range of the appliance is provided on the rated plate. It indicates at which ambient 
temperature (that is, room temperature, in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal 
(proper).

Manufacturer’s	Declaration

The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European 
directives:

● Low Voltage Directive 2006/95/EC,
● Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC,
● ErP Directive 2009/125/EC

and has thus been marked with the  symbol and been issued with a declaration of compliance made 
available to market regulators.
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WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
Warranty

Warranty service as stated on the warranty card
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.

E
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WYPOSAŻENIE	URZĄDZENIA

SOUČÁSTI	VYBAVENÍ

1. Uchwyt pokrywy

2. Uszczelka pokrywy

3. Zawias

4. Kosz

5. Listwa korpusu

6. Korpus

7. Osłona kompresora

8. Rolki

9. Panel sterowania

1. Úchyt víka

2. Těsnění víka

3. Závěs

4. Koš

5. Lišta tělesa

6. Těleso

7. Kryt kompresoru

8. Rolky

9. Ovládací panel
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ITEMS OF EQUIPMENT
1. Handle

2. Gasket

3. Hinge

4. Basket

5. Trim

6. Cabinet

7. Ventilation Cover

8. Foot

9. Control panel
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