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Veuillez d’abord lire la notice d’utilisation !
Chère cliente, cher client,
Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué dans des usines modernes 
et vérifié au terme des procédures de contrôle de qualité les plus méticuleuses, 
vous aidera efficacement.
Pour cette raison, nous vous conseillons de lire attentivement tout le manuel 
d’utilisation de votre produit avant de vous en servir, et de le conserver ensuite 
pour une utilisation ultérieure.

Le présent manuel
• vous aidera à utiliser votre produit avec rapidité et sécurité.
• Lisez le manuel avant d’installer et de faire fonctionner votre produit.
• Respectez les instructions, notamment celles relatives à la sécurité.
• Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible car vous pouvez 
en avoir besoin ultérieurement.  
•En plus, lisez également les autres documents fournis avec votre produit.
Veuillez noter que ce manuel peut également être valide pour d’autres modèles. 

Symboles et descriptions
Vous retrouverez les symboles suivants dans le présent manuel :
CInformations importantes ou astuces.
AAvertissement relatif aux conditions dangereuses pour la vie et la propriété.
BAvertissement relatif à la tension électrique. 
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C Les illustrations présentées dans cette notice d’utilisation sont schématiques 
et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit. Si des pièces 
présentées ne sont pas comprises dans le produit que vous avez acheté, elles 
sont valables pour d’autres modèles.

1 Votre réfrigérateur  

1) Manette de réglage du thermostat
2) Logement de l’ampoule
3) Clayettes coulissantes
4) Convoyeur díeau de dégivrage ñ 

Tube díévacuation
5) Plateau du tiroir à fruit et légumes
6) Tiroir à fruit et légumes
7) Compartiment à glace

8) Compartiment de congélation
9) Grille díaération
10) Balconnets ajustables
11) Compartiment à úufs
12) Balconnet à bouteilles
13)  Porte-bouteilles
14)Compartiment réfrigérateur
15) Compartiment freezer
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2   Précautions importantes pour votre sécurité
Veuillez examiner les informations 
suivantes : Le non respect de ces 
consignes peut entraîner des blessures 
ou dommages matériels. Sinon, tout 
engagement lié à la garantie et à la 
fiabilité du produit devient invalide.
La durée de vie du produit que vous 
avez acheté est de 10 ans. Il s’agit 
ici de la période au cours de laquelle 
vous devez conserver les pièces 
de rechange nécessaires à son 
fonctionnement.

Utilisation prévue
 Ce produit est prévu pour une 

utilisation
– en intérieur et dans des zones 

fermées telles que les maisons ;
– dans les environnements de travail 

fermées, tels que les magasins et les 
bureaux ;

– dans les lieux d'hébergement fermés, 
tels que les fermes, hôtels, pensions. 

• Cet appareil ne doit pas être utilisé 
en extérieur.

 Sécurité générale
• Avant de vous débarrasser de 

votre appareil, veuillez consulter les 
autorités locales ou votre revendeur 
pour connaître le mode opératoire et 
les organismes de collecte agréés.

• Consultez le service après-vente 
agréé concernant toutes questions 
ou problèmes relatifs au réfrigérateur. 
N’intervenez pas ou ne laissez 
personne intervenir sur le réfrigérateur 
sans le communiquer au service 
après-vente agréé.

• Pour les produits équipés d'un 
compartiment congélateur : 

ne mangez pas de cônes de 
crème glacée ou des glaçons 
immédiatement après les avoir sortis 
du compartiment de congélation ! 
(Cela pourrait provoquer des 
engelures dans votre bouche). 

• Pour les produits équipés d'un 
compartiment congélateur : ne 
placez pas de boissons en bouteille 
ou en cannette dans le compartiment 
de congélation. Cela peut entraîner 
leur éclatement. 

• Ne touchez pas des produits 
congelés avec les mains, ils 
pourraient se coller à celles-ci. 

• Débranchez votre réfrigérateur avant 
de le nettoyer ou de le dégivrer.

•  La vapeur et des matériaux de 
nettoyage pulvérisés ne doivent 
jamais être utilisés pour les processus 
de nettoyage ou de dégivrage de 
votre réfrigérateur. La vapeur pourrait 
pénétrer dans les pièces électriques 
et provoquer des courts-circuits ou 
des électrocutions. 

• Ne jamais utiliser les pièces de votre 
réfrigérateur telles que la porte, 
comme un support ou une marche. 

• N’utilisez pas d’appareils électriques 
à l’intérieur du réfrigérateur.

• N’endommagez pas les pièces où 
circule le liquide réfrigérant avec 
des outils de forage ou coupants. 
Le liquide réfrigérant qui pourrait 
s’échapper si les canalisations de 
gaz de l’évaporateur, les rallonges de 
tuyau ou les revêtements de surface 
étaient percés, peut irriter la peau et 
provoquer des blessures aux yeux.

• Ne pas couvrir ou obstruer les orifices 
de ventilation du réfrigérateur.
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• Les appareils électriques peuvent être 
réparés seulement par des personnes 
autorisées. Les réparations réalisées 
par des personnes ne présentant pas 
les compétences requises peuvent 
présenter un risque pour l’utilisateur.

• En cas de dysfonctionnement ou 
lors d'opérations d’entretien ou de 
réparation, débranchez l’alimentation 
électrique du réfrigérateur soit en 
désactivant le fusible correspondant, 
soit en débranchant l’appareil. 

• Ne tirez pas sur le câble lorsque vous 
débranchez la prise. 

• Placez les boissons alcoolisées 
verticalement, dans des récipients 
convenablement fermés. 

• Ne conservez jamais des aérosols 
contenant des substances 
inflammables et explosives dans le 
réfrigérateur.

• N’utilisez pas d'outils mécaniques ou 
autres dispositifs pour accélérer le 
processus de décongélation autres 
que ceux qui sont recommandés par 
le fabricant.

• Ce produit n'est pas conçu pour être 
utilisé par des personnes (enfants 
compris) souffrant de déficience 
physique, sensorielle, mentale, ou 
inexpérimentées, à moins d’avoir 
obtenu une autorisation auprès des 
personnes responsables de leur 
sécurité.

• Ne faites pas fonctionner un 
réfrigérateur endommagé. Consultez 
le service agréé en cas de problème.

• La sécurité électrique du réfrigérateur 
n’est assurée que si le système de 
mise à la terre de votre domicile est 
conforme aux normes en vigueur.

• L’exposition du produit à la pluie, la 
neige, au soleil ou au vent présente 

des risques concernant la sécurité 
électrique.

• Contactez le service agréé quand un 
câble d'alimentation est endommagé 
pour éviter tout danger.

• Ne branchez jamais le réfrigérateur 
à la prise murale au cours de 
l’installation. Vous vous exposeriez à 
un risque de mort ou à de blessures 
graves.

• Ce réfrigérateur est conçu seulement 
pour conserver des aliments. Par 
conséquent, il ne doit pas être utilisé 
à d'autres fins.

• L'étiquette avec les caractéristiques 
techniques est située sur le mur 
gauche à l'intérieur du réfrigérateur.

• Ne branchez jamais votre réfrigérateur 
à des systèmes d'économie 
d'énergie, cela peut l'endommager.

• S'il y a une lumière bleue sur le 
réfrigérateur, ne la regardez pas avec 
des outils optiques.

•  Pour les réfrigérateurs contrôlés 
manuellement, attendez au moins 5 
minutes pour allumer le réfrigérateur 
après une coupure de courant.

•  Si cet appareil venait à changer de 
propriétaire, n'oubliez pas de remettre 
la présente notice d’utilisation au 
nouveau bénéficiaire.

• Evitez d'endommager le câble 
d'alimentation quand vous 
transportez le réfrigérateur. Tordre 
le câble peut entraîner un incendie. 
Ne placez jamais d'objets lourds sur 
le câble d'alimentation. Évitez de 
toucher à la prise avec des mains 
mouillées au moment de brancher 
l'appareil.
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• Évitez de brancher le réfrigérateur 
lorsque la prise de courant électrique 
a lâché.

• Pour des raisons d'ordre sécuritaire, 
évitez de vaporiser directement 
de l'eau sur les parties externes et 
internes du réfrigérateur.

• Ne pulvérisez pas de substances 
contenant des gaz inflammables 
comme du propane près du 
réfrigérateur pour éviter tout risque 
d'incendie et d'explosion.

• Ne placez jamais de récipients 
pleins d'eau en haut du réfrigérateur, 
ils pourraient causer des chocs 
électriques ou incendie.

•  Ne surchargez pas votre réfrigérateur 
avec des quantités de nourriture 
excessives. S'il est surchargé, 
les aliments peuvent tomber, 
vous blesser et endommager le 
réfrigérateur quand vous ouvrez la 
porte. Ne placez jamais d'objets au-
dessus du réfrigérateur, ils pourraient 
tomber quand vous ouvrez ou fermez 
la porte du réfrigérateur.

•  Les produits qui nécessitent un 
contrôle de température précis 
(vaccin, médicament sensible à la 
chaleur, matériels scientifiques, etc.) 
ne doivent pas être conservés dans le 
réfrigérateur.

•  Si le réfrigérateur n'est pas utilisé 
pendant longtemps, il doit être 
débranché. Un problème avec le 
câble d'alimentation pourrait causer 

un incendie.
• Le bout de la prise électrique doit être 

nettoyé régulièrement, sinon il peut 
provoquer un incendie.

• Le bout de la prise électrique doit être 
nettoyé régulièrement à l’aide d’un 
chiffon sec, sinon il peut provoquer 
un incendie.

• Le réfrigérateur peut bouger si ses 
pieds réglables ne sont pas bien 
fixés sur le sol. Bien fixer les pieds 
réglables sur le sol peut empêcher le 
réfrigérateur de bouger.

• Quand vous transportez le 
réfrigérateur, ne le tenez pas par la 
poignée de la porte. Cela peut le 
casser.

• Quand vous devez placer votre 
produit près d'un autre réfrigérateur 
ou congélateur, la distance entre les 
appareils doit être d'au moins 8 cm. 
Sinon, les murs adjacents peuvent 
être humidifiés.

Pour les appareils dotés 
d'une fontaine à eau ;
 La pression de l'alimentation en eau 

doit être au minimum de 1 bar. La 
pression de l'alimentation en eau doit 
être au maximum de 8 bars.

• Utilisez uniquement de l’eau potable.

Sécurité enfants
•  Si la porte a un verrouillage, la clé doit 

rester hors de portée des enfants.
• Les enfants doivent être surveillés 

et empêchés de s'amuser avec le 
produit.
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Avertissement HCA
Si le système de refroidissement 
de votre appareil contient R600a: 
Ce gaz est inflammable. Par 
conséquent, veuillez prendre garde à 
ne pas endommager le système de 
refroidissement et les tuyauteries lors 
de son utilisation ou de son transport. 
En cas de dommages, éloignez votre 
produit de toute source potentielle de 
flammes susceptible de provoquer 
l’incendie de l’appareil. De même, 
placez le produit dans une pièce 
aérée. 
Ne tenez pas compte de cet 
avertissement si le système de 
refroidissement de votre appareil 
contient R134a. 
Le type de gaz utilisé dans l'appareil 
est mentionné sur la plaque 
signalétique située sur le mur gauche à 
l'intérieur du réfrigérateur.
Ne jetez jamais l'appareil au feu pour 
vous en débarrasser.

Mesures d’économie 
d’énergie
• Ne laissez pas les portes du 

réfrigérateur ouvertes pendant une 
durée prolongée.

• N’introduisez pas de denrées ou 
de boissons chaudes dans le 
réfrigérateur.

• Ne surchargez pas le réfrigérateur 
pour ne pas obstruer pas la 
circulation d'air à l’intérieur.

• N’installez pas le réfrigérateur à la 
lumière directe du soleil ou près 
d’appareil émettant de la chaleur tels 
qu’un four, un lave-vaisselle ou un 
radiateur.

• Veillez à conserver vos denrées dans 
des récipients fermés.

• Pour les produits équipés d'un 
compartiment congélateur : vous 
pouvez conserver une quantité 
maximale d'aliments dans le 
congélateur quand vous enlevez 
l'étagère ou le tiroir du congélateur. 
La consommation d'énergie 
précisée pour votre réfrigérateur a 
été déterminée en enlevant l'étagère 
ou le tiroir du congélateur et avec la 
charge maximale. Il n'y aucun risque 
à utiliser une étagère ou un tiroir en 
fonction des formes et tailles des 
denrées à congeler.

• La décongélation des aliments dans 
le compartiment réfrigérateur permet 
de faire des économies d'énergie et 
de préserver la qualité des aliments.
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3  Installation

BVeuillez noter que le fabricant 
ne pourra être tenu responsable 
si les informations fournies dans 
cette notice d’utilisation ne sont pas 
respectées.
Points à prendre en compte 
lorsque vous transportez à 
nouveau votre produit.
1.Le réfrigérateur doit être vidé et 
nettoyé avant tout transport.
2.Les clayettes, accessoires, bac à 
légumes, etc. de votre réfrigérateur 
doivent être fixés solidement avec de 
la bande adhésive avant de remballer 
l’appareil, pour le protéger en cas de 
chocs.
3.L’emballage doit être fixé avec une 
bande adhésive forte et des cordes 
solides, et les normes de transport 
indiquées sur l’emballage doivent être 
appliquées.
Gardez à l'esprit les points 
suivants...
Chaque matériau recyclé est 
une participation indispensable 
à la préservation de la nature et 
conservation de nos ressources 
nationales.
Si vous souhaitez contribuer à recycler 
les matériaux d’emballage, vous 
pouvez obtenir des informations 
supplémentaires auprès des 
organismes environnementaux ou des 
autorités locales.

Avant de faire fonctionner 
votre réfrigérateur
Avant de commencer à faire 
fonctionner votre réfrigérateur, vérifier 
les points suivants :

1.  L’intérieur du réfrigérateur est sec et 
l’air peut circuler librement à l’arrière?

2.  Insérez les 2 cales en plastique 
entre les câbles du condenseur, tel 
qu’illustré dans la figure suivante. 
Les cales en plastique maintiendront 
la distance nécessaire entre votre 
réfrigérateur et le mur pour permettre 
une bonne circulation de l’air. (Le 
schéma présenté est fourni à titre 
indicatif et peut ne pas correspondre 
exactement avec votre produit).

3. Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur tel 
qu’indiqué dans la section « Entretien 
et nettoyage ».

4. Branchez le réfrigérateur dans la 
prise murale. Lorsque la porte du 
réfrigérateur est ouverte, l’éclairage 
intérieur s’allumera.

5. Vous remarquerez un bruit lorsque le 
compresseur se met en marche. Le 
liquide et les gaz intégrés au système 
du réfrigérateur peuvent également 
faire du bruit, que le compresseur soit 
en marche ou non. Ceci est tout à fait 
normal. 

6. Les parties antérieures du 
réfrigérateur peuvent chauffer. Ce 
phénomène est normal. Ces zones 
doivent en principe être chaudes pour 
éviter tout risque de condensation.

Branchement électrique
Branchez votre réfrigérateur à une 
prise de mise à la terre protégée 
par un fusible ayant une capacité 
appropriée.
Important :
• Le branchement doit être conforme 
aux normes en vigueur sur le territoire 
national.
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• La fiche de câble d’alimentation 
doit être facilement accessible après 
installation.
• La tension spécifiée doit être égale 
à votre tension de secteur.
• Les rallonges et prises multivoies ne 
doivent pas être utilisés pour brancher 
l’appareil.
BUn câble d’alimentation 
endommagé doit être remplacé par 
un électricien qualifié.
BL’appareil ne doit pas être mis en 
service avant d’être réparé ! Un risque 
de choc électrique existe !
Mise au rebut de l’emballage
Les matériaux d’emballage peuvent 
être dangereux pour les enfants. Tenez 
les matériaux d’emballage hors de 
portée des enfants ou débarrassez-
vous-en conformément aux consignes 
sur les déchets. Ne les jetez pas 
aux côtés des ordures ménagères 
ordinaires.
L’emballage de votre appareil est 
produit à partir des matériaux 
recyclables.
Mise au rebut de votre 
ancien réfrigérateur
Débarrassez-vous de votre 
ancien réfrigérateur sans nuire à 
l’environnement.
•Vous pouvez consulter le service 
après-vente agrée ou le centre 
chargé de la mise au rebut dans votre 
municipalité pour en savoir plus sur la 
mise au rebut de votre produit.
Avant de procéder à la mise au rebut 
de votre machine, coupez la prise 
électrique et, le cas échéant, tout 
verrouillage susceptible de se trouver 
sur la porte. Rendez-les inopérants 
afin de ne pas exposer les enfants à 
d’éventuels dangers.

Disposition et Installation
A Si la porte d’entrée de la pièce 
où sera installé le réfrigérateur n’est 
pas assez large pour laisser passer le 
réfrigérateur, appelez alors le service 
après-vente pour faire retirer les portes 
du réfrigérateur et le faire passer 
latéralement. 
1. Installez le réfrigérateur dans un 
emplacement qui permette une 
utilisation pratique.
2. Maintenez le réfrigérateur éloigné 
de toutes sources de chaleur, des 
endroits humides et de la lumière 
directe du soleil.
3. Une ventilation d’air autour du 
réfrigérateur doit être aménagée pour 
obtenir un fonctionnement efficace. 
Si le réfrigérateur est placé dans un 
enfoncement du mur, il doit y avoir 
un espace d’au moins 5 cm avec le 
plafond et d’au moins 5 cm avec le 
mur. Si le sol est couvert de moquette, 
votre produit doit être surélevé à 2,5 
cm du sol. 
4. Placez le réfrigérateur sur un a de 
surface plane afin d’éviter les à-coups.
5. N'exposez pas le réfrigérateur à des 
températures ambiantes inférieures à 
10°C.
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Remplacement de l'ampoule 
intérieure 

Si l’ampoule ne fonctionne pas, 
procédez comme suit.
1- Déconnectez la prise de courant et 
débranchez la prise d’alimentation.
Vous pouvez éventuellement retirez 
les tablettes pour avoir un accès plus 
facile.
2- Utilisez un tournevis à tête plate 
pour retirer le diffuseur.
3- Vérifiez d’abord que l’ampoule ne 
s’est pas desserrée en s’assurant 
qu’elle soit bien vissée dans son 
support. Rebranchez la prise et mettez 
en marche l’appareil.
Si l’ampoule fonctionne, replacez le 
diffuseur en insérant le tenon arrière et 
en poussant vers le haut.
4- Si l’ampoule ne fonctionne toujours 
pas, déconnectez la prise de courant 
et débranchez la prise d’alimentation. 
Remplacez l’ampoule par une nouvelle 
ampoule de 15 watt (max.) à pas de 
vis (SES).
5- Jetez soigneusement l’ampoule 
grillée immédiatement.
Les ampoules de remplacement se 
trouvent facilement dans les magasins 
de matériel électrique ou de bricolage 
locaux.
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4    Préparation

•Votre réfrigérateur doit être installé 
à au moins 30 cm des sources 
de chaleur telles que les plaques 
de cuisson, les fours, appareils de 
chauffage ou cuisinières, et à au moins 
5 cm des fours électriques. De même, 
il ne doit pas être exposé à la lumière 
directe du soleil.
•La température ambiante de la 
pièce où vous installez le réfrigérateur 
doit être d’au moins 10°C. Faire 
fonctionner l’appareil sous des 
températures inférieures n’est pas 
recommandé et pourrait nuire à son 
efficacité.
•Veuillez vous assurer que l’intérieur 
de votre appareil est soigneusement 
nettoyé.
•Si deux réfrigérateurs sont installés 
côte à côte, ils doivent être séparés 
par au moins 2 cm.
•Lorsque vous faites fonctionner le 
réfrigérateur pour la première fois, 
assurez-vous de suivre les instructions 
suivantes pendant les six premières 
heures.
- La porte ne doit pas être ouverte 
fréquemment.
- Le réfrigérateur doit fonctionner à 
vide, sans denrées à l’intérieur.
- Ne débranchez pas le réfrigérateur. 
Si une panne de courant se 
produit, veuillez vous reporter aux 
avertissements dans la section 
« Solutions recommandées aux 
problèmes ».

•L’emballage et les matériaux de 
protection d’emballage doivent 
être conservés pour les éventuels 
transports ou déplacements à venir.
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5 Utilisation de votre réfrigérateur

Bouton de réglage du 
thermostat
La température intérieure de votre 
réfrigérateur change pour les raisons 
suivantes ;
• Températures saisonnières,
• Ouverture fréquente de la porte et 

porte laissée ouverte pendant de 
longues périodes,

• Denrées introduites dans le 
réfrigérateur sans réduction à la 
température ambiante.

• Emplacement du réfrigérateur dans la 
pièce (par ex. exposition à la lumière 
directe du soleil)

• Vous pouvez régler les différentes 
températures intérieures dues 
à de telles raisons en utilisant le 
thermostat. Les numéros entourant 
le bouton du thermostat indiquent le 
niveau de refroidissement.

• Si la température ambiante est 
supérieure à 32°C, réglez le bouton 
du thermostat à la position maximale. 

• Si la température ambiante est 
inférieure à 25°C, réglez le bouton du 
thermostat à la position minimale..

Décongélation
A) Compartiment réfrigérateur
Le compartiment réfrigérateur se 
dégivre automatiquement. De l’eau 
s’écoule et une couche de givre 
pouvant atteindre 7-8 mm peut se 
former sur la paroi arrière interne du 
compartiment du réfrigérateur pendant 
le processus de refroidissement. Cette 
formation est normale, provoquée 
par le système de refroidissement. La 
formation de givre peut être supprimée 
par le dégivrage automatique qui 
s’active régulièrement grâce au 
système de dégivrage de la paroi 
arrière. L’utilisateur n’a pas besoin 
d’éliminer le givre ou les gouttes d’eau 
manuellement.
L’eau générée par le dégivrage 
s’écoule dans la rainure de collecte de 
l’eau et passe dans l’évaporateur par 
le tuyau de vidange où elle s’évapore. 
Vérifiez régulièrement le tuyau de 
vidange pour vous assurer qu’il n’est 
pas obstrué et débouchez-le en 
introduisant un bâton dans le trou si 
nécessaire. 
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Le compartiment du surgélateur ne 
réalise pas de dégivrage automatique 
pour empêcher la détérioration des 
denrées congelées. 

B) Compartiment congélateur
Le dégivrage est propre et très 
simple, grâce à un bassin spécial de 
récupération de l’eau de dégivrage.
Dégivrez le compartiment congélateur 
deux fois par an ou lorsqu’une couche 
d’environ 7mm de givre s’est formée. 
Pour procéder au dégivrage, éteignez 
l’appareil et débranchez-le de la prise 
secteur.
Enveloppez tous les aliments dans 
plusieurs couches de papier journal et 
conservez-les dans un endroit froid (un 
réfrigérateur ou un garde-manger par 
exemple).
Vous pouvez poser des conteneurs 
remplis d’eau chaude dans le 
congélateur pour accélérer le 
dégivrage.
N’utilisez pas d’objets pointus ou 
tranchants comme un couteau ou une 
fourchette pour retirer le givre.
N’utilisez jamais de sèche-cheveux, 
de réchaud électrique ou tout autre 
appareil électrique pour procéder au 
dégivrage.
Retirez l’eau de dégivrage récupérée 
au bas du compartiment de 
congélation. Le dégivrage terminé, 
séchez entièrement l’intérieur. 
Branchez la fiche sur la prise murale et 
allumez l’appareil.
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6  Entretien et nettoyage
A N’utilisez jamais d’essence, de 

benzène ou de matériaux similaires 
pour le nettoyage.

B Nous vous recommandons de 
débrancher l’appareil avant de 
procéder au nettoyage.

C N’utilisez jamais d'ustensiles 
tranchants, savon, produit de 
nettoyage domestique, détergent et 
cirage pour le nettoyage.

C Utilisez de l’eau tiède pour nettoyer la 
carrosserie du réfrigérateur et séchez-
la soigneusement à l'aide d'un 
chiffon.

C Utilisez un chiffon humide imbibé 
d’une solution composée d'une 
cuillère à café de bicarbonate de 
soude pour un demi litre d’eau 
pour nettoyer l’intérieur et séchez 
soigneusement.

B Prenez soin de ne pas faire couler 
d'eau dans le logement de la 
lampe et dans d’autres éléments 
électriques.

B En cas de non utilisation de votre 
réfrigérateur pendant une période 
prolongée, débranchez le câble 
d’alimentation, sortez toutes les 
denrées, nettoyez-le et laissez la 
porte entrouverte.

C Inspectez les joints de porte 
régulièrement pour vérifier qu’ils 
sont propres et qu'il n'y a pas de 
particules de nourriture.

C Pour retirer les balconnets de portes, 
sortez tout son contenu puis poussez 
simplement le balconnet vers le haut 
à partir de la base.

Protection des surfaces en 
plastique. 
• Ne placez pas d’huiles ou de plats 

huileux dans le réfrigérateur dans 
des récipients non fermés, car les 
graisses peuvent endommager les 
surfaces en plastique du réfrigérateur. 
Si vous versez ou éclaboussez de 
l’huile sur les surfaces en plastique, 
nettoyez et lavez les parties 
souillées avec de l’eau chaude 
immédiatement.



FR16

7  Solutions recommandées aux problèmes

Veuillez vérifier la liste suivante avant d’appeler le service après-vente. Cela 
peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Cette liste regroupe les 
problèmes les plus fréquents ne provenant pas d’un défaut de fabrication ou 
d’utilisation du matériel. Il se peut que certaines des fonctions décrites ne soient 
pas présentes sur votre produit.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas. 
• Le réfrigérateur est-il correctement branché ? Insérez la prise dans la prise 

murale.
• Est-ce que le fusible ou la douille de raccord du réfrigérateur sont connectés ou 

est-ce que le fusible principal a sauté ? Vérifiez le fusible.
Condensation sur la paroi intérieure du compartiment réfrigérateur. 
(MULTIZONE, COOL CONTROL et FLEXI ZONE).
• Température ambiante très basse. Ouvertures et fermetures fréquentes de la 

porte. Humidité ambiante très élevée. Conservation de denrées liquides dans 
des récipients ouverts. Porte laissée entrouverte. Réglez le thermostat à un 
niveau de froid supérieur. 

• Réduisez les temps d’ouverture de la porte ou utilisez-la moins fréquemment.
• Couvrez les denrées dans des récipients ouverts à l’aide d’un matériau adapté.
• Essuyez la condensation à l’aide d’un tissu sec et vérifiez si elle persiste.
Le compresseur ne fonctionne pas.
• Le dispositif de protection thermique du compresseur sautera en cas de 

coupures soudaines du courant ou de débranchement intempestif, en effet 
la pression du liquide réfrigérant du système de refroidissement ne sera pas 
équilibrée. Le réfrigérateur recommencera à fonctionner normalement après 6 
minutes environ. Veuillez contacter le service après-vente si le réfrigérateur ne 
redémarre pas après cette période.

• Le réfrigérateur est en mode de dégivrage. Cela est normal pour un réfrigérateur 
à dégivrage semi-automatique. Le cycle de dégivrage se déclenche 
régulièrement.

• Le réfrigérateur n’est pas branché à la prise. Assurez-vous que la prise est 
branchée à la prise murale.

• Les réglages de température sont-ils corrects ?
• Il se peut qu'il y ait une panne d'électricité.
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Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longue périodes.
• Votre nouveau réfrigérateur est peut être plus large que l’ancien. Ceci est tout 

à fait normal. Les grands réfrigérateurs fonctionnent pendant une période de 
temps plus longue.

• La température ambiante de la salle peut être élevée. Ceci est tout à fait normal.
• Le réfrigérateur pourrait y avoir été branché tout récemment ou pourrait avoir 

été chargé de denrées alimentaires. Le refroidissement complet du réfrigérateur 
peut durer quelques heures de plus.

• D’importantes quantités de denrées chaudes ont peut être été introduites 
dans le réfrigérateur récemment. Les denrées chaudes provoquent un 
fonctionnement prolongé du réfrigérateur avant d’atteindre le niveau de 
température de conservation raisonnable.

• Les portes ont peut être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes 
pendant une durée prolongée. L’air chaud qui entre dans le réfrigérateur le 
fait fonctionner pendant de plus longues périodes. Ouvrez les portes moins 
souvent.

• La porte du réfrigérateur ou du congélateur ont peut être été laissées 
entrouvertes. Vérifiez que les portes sont bien fermées.

• Le réfrigérateur est réglé à une température très basse. Réglez la température 
du réfrigérateur à un degré supérieur et attendez jusqu’à ce que la température 
soit bonne.

• Le joint de la porte du réfrigérateur ou du congélateur peut être sale, déchiré, 
rompu ou mal en place. Nettoyez ou remplacez le joint. Tout joint endommagé/
déchiré fait fonctionner le réfrigérateur pendant une période de temps plus 
longue afin de conserver la température actuelle.

La température du congélateur est très basse alors que celle du réfrigérateur 
est correcte.
• La température du congélateur est réglée à une température très basse. Réglez 

la température du congélateur à un degré supérieur et vérifiez.
La température du réfrigérateur est très basse alors que celle du congélateur 
est correcte.
• Il se peut que la température du réfrigérateur a réglée à une température très 

basse. Réglez la température du réfrigérateur à un degré supérieur et vérifiez.
Les denrées conservées dans les tiroirs du compartiment de réfrigération 
congèlent.
• Il se peut que la température du réfrigérateur a réglée à une température très 

basse. Réglez la température du réfrigérateur à un degré supérieur et vérifiez.
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La température dans le réfrigérateur ou le congélateur est très élevée.
• La température du réfrigérateur a peut être été réglée à un degré très élevé. Le 

réglage du réfrigérateur a un effet sur la température du congélateur. Modifiez la 
température du réfrigérateur ou du congélateur jusqu’à ce qu’elles atteignent un 
niveau correct.

• Les portes ont peut être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes 
pendant une durée prolongée; ouvrez-les moins fréquemment.

• La porte est peut être restée ouverte; refermez complètement la porte.
• D’importantes quantités de denrées chaudes ont peut être été introduites dans 

le réfrigérateur récemment. Attendez que le réfrigérateur ou le congélateur 
atteigne la bonne température.

• Le réfrigérateur y a peut être été branché récemment. Le refroidissement 
complet du réfrigérateur nécessite du temps.

Le niveau sonore augmente lorsque le réfrigérateur est en marche.
• Les caractéristiques de performance du réfrigérateur peuvent changer en raison 

des variations de la température ambiante. Cela est normal et n’est pas un 
défaut.

Vibrations ou bruits
• Le sol n’est pas plat ou n'est pas solide. Le réfrigérateur oscille lorsqu’on le 

bouge lentement. Assurez-vous que le sol est plat et suffisamment solide pour 
supporter le réfrigérateur. 

• Les bruits peuvent être produits par les objets placés sur le réfrigérateur. Enlevez 
tout ce qu'il y a au-dessus du réfrigérateur.

Le réfrigérateur produit des bruits semblables à de l’eau qui coule ou à la 
pulvérisation d’un liquide.
• Des écoulements de gaz et de liquides se produisent dans le réfrigérateur, de 

par ses principes de fonctionnement Cela est normal et n’est pas un défaut.
Le réfrigérateur produit des bruits semblables à du vent.
• Les ventilateurs sont utilisés pour refroidir le réfrigérateur. Cela est normal et n’est 

pas un défaut.
Condensation sur les parois intérieures du réfrigérateur.
• Un temps chaud et humide augmente la formation de givre et de condensation. 

Cela est normal et n’est pas un défaut. 
• La porte est peut être restée ouverte; assurez-vous que les portes sont 

complètement fermées.
• Les portes ont peut être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes 

pendant une durée prolongée; ouvrez-les moins fréquemment.
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De l’humidité est présente à l’extérieur ou entre les portes du réfrigérateur.
• Il y a peut être de l'humidité dans l'air; ceci est tout à fait normal par un temps 

humide. Lorsque l’humidité est faible, la condensation disparaîtra.
Présence d’une mauvaise odeur dans le réfrigérateur.
• L’intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé. Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur 

avec une éponge, de l’eau tiède ou de l’eau gazeuse. 
• Certains récipients ou matériaux d’emballage peuvent provoquer ces odeurs. 

Utilisez un autre récipient ou changez de marque de matériau d‘emballage.
La porte ne se ferme pas.
• Des récipients peuvent empêcher la fermeture de la porte. Remplacez les 

emballages qui obstruent la porte. 
• Le réfrigérateur n’est pas complètement vertical et peut balancer lorsqu’on le 

bouge légèrement. Réglez les vis de levage. 
• Le sol n’est pas plat ou solide. Assurez-vous que le sol est plat et qu'il peut 

supporter le réfrigérateur.
Les bacs à légumes sont coincés.
• Il se peut que les denrées touchent le plafond du tiroir. Disposez à nouveau les 

denrées dans le tiroir.



Моля първо да прочетете това ръководство!
Уважаеми клиенти,
Надяваме се, че вашият продукт, произведен в съвременни фабрики и проверен при 

най-стриктни процедури за контрол на качеството, ще ви осигури ефективна работа.
За целта, ви съветваме да прочетете внимателно цялото ръководство за употреба 

на продукта преди да го ползвате и да го държите под ръка за справки в бъдеще.

Това ръководство
• Ще ви помогне да използвате уреда по-най-бърз и безопасен начин.
• Прочетете ръководството преди монтаж и работа с продукта.
• Следвайте всички инструкции, особено тези за безопасност.
• Дръжте ръководството на лесно достъпно място, тъй като може да се нуждаете от 

него. 
• Освен това, прочетете и другите листовки, доставени с продукта.
Обърнете внимание, че това ръководство може да важи и за други модели уреди. 

Символи и техните описания
Това ръководство за употреба съдържа следните символи:
C Важна информация или полезни съвети за употреба.
C Предупреждения при опасност за живота или имуществото.
B Предупреждения за електрическата мощност. 

Този продукт носи символ за селективно сортиране за
Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване
(WEEE).
Това означава, че този продукт трябва да се изхвърли в
съответствие с Европейската Директива 2002/96/EC, за да
се рециклира или бъде разглобен с цел намаляване на
влиянието върху околната среда. За допълнителна
информация се обърнете към местните и регионални власти.

Електронните продукти, които не бъдат включени в процеса
на селективно сортиране, са потенциално опасни за околната среда и
човешкото здраве поради съдържанието на рискови вещества.

Recycling
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1  Вашият хладилник

1) Копче на термостата
2) Гнездо за лампичката
3) Подвижни рафтове
4) Улей за водата от разлеждането - 
Дренажна тръба
5) Капак на контейнера за запазване 
на свежестта
6) Контейнер за запазване на 
свежестта

7) Отделение за лед
8) Фризерно отделение
9) Въздушен грил
10) Подвижни рафтове на вратата
11) Отделение за яйца
12) Рафт за бутилки
13) Отделение за вина
14) Хладилно отделение
15) Фризерно отделение

Фигурите в настоящето ръководство за употреба са схематични и може да не отговарят 
точно на вашия уред. Ако споменатите части липсват във вашия уред, то те важат за 
други модели.
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2  Важни предупреждения относно безопасността
Моля, прегледайте следната информа-

ция. Неспазването на тази информация 
може да доведе до наранявания или мате-
риални щети. В противен случай всякаква 
гаранция и отговорност стават невалидни.

Сервизният живот на закупеният от вас 
продукт е 10 години. Това е периода, в кой-
то се пазят резервните части за продукта, 
за да може той да работи както е описано.

Употреба на уреда
 Този продукт е предназначен за употреба
– в закрити помещения и зони, като напри-

мер вкъщи;
– в затворена работна среда като напри-

мер магазин и офиси;
– в затворени сгради за настаняване на 

хора, като например вили, хотели, панси-
они. 

• Този продукт не бива да се използва 
навън.

 Обща безопасност
• Когато решите да изхвърлите продукта, 

препоръчваме да се консултирате с 
оторизирания сервиз за да получите 
нужната информация за това, както и с 
оторизираните власти.

• Консултирайте се с оторизирания сервиз 
по всякакви въпроси и проблеми, свър-
зани с хладилника. Не се опитвайте да 
поправяте сами или да позволявате друг 
да прави това без да предупредите ото-
ризирания сервиз.

• За продукти с фризерно отделение; Не 
яжте сладолед или кубчета лед веднага 
след като ги извадите от фризерното 
отделение! (Това може да доведе до из-
мръзване в устата ви.) 

• За продукти с фризерно отделение; Не 
поставяйте бутилирани или консервира-
ни течности във фризерното отделение. 
В противен случай те може да се пръс-
нат. 

• Не пипайте замразената храна с ръце; тя 
може да се залепи за ръката ви. 

• Изключете хладилника от контакта преди 
почистване или размразяване.

•  Не бива никога да използвате пара и 
парни почистващи материали при почист-
ването и разлеждането на хладилника. 
Парата може да влезе в контакт с елек-

трическите части и да предизвика късо 
съединение или токов удар. 

• Никога не използвайте частите на 
хладилника, като например вратата за 
подпора или за стъпване. 

• Не използвайте електрически уреди 
вътре в хладилника.

• Не повреждайте частите, където цир-
кулира охладителя с пробивни или 
режещи инструменти. Евентуалното 
изтичане на охладител при пробиване 
на каналите на изпарителя, удължени-
ята на тръбата или покритието върху 
повърхността може да предизвика раз-
дразнения на кожата или нараняване 
на очите.

• Не покривайте и не блокирайте с пред-
мети вентилационните отвори на хла-
дилника.

• Електрическите устройства трябва да 
се ремонтират само от оторизирани 
лица. Ремонтът, извършен от некомпе-
тентно лице може да създаде риск за 
потребителя.

• В случай на каквато и да е повреда или 
по време на поддръжка и ремонт, из-
ключете хладилника от ел. захранване 
като изключите съответния бушон или 
извадите щепсела от контакта. 

• Не дърпайте за кабела когато искате да 
извадите щепсела от контакта. 

• Високоградусови спиртни напитки тряб-
ва да се поставят в хладилника само 
вертикално и плътно затворени. 

• Никога не съхранявайте спрейове съ-
държащи възпламеними или експлозив-
ни вещества в хладилника.

• Не използвайте механични устройства 
или други средства, за да ускорите про-
цеса на размразяване, освен посочени-
те от производителя.

• Този уред не е предназначен за употре-
ба от лица с физически, сензорни или 
умствени разстройства или лица без 
опит и познания (включително деца), 
освен ако те не са наблюдавани или 
инструктирани относно употребата на 
уреда от отговорно за безопасността им 
лице.

• Не използвайте хладилника ако е по-
вреден. Ако имате някакви съмнения, 
се обърнете към сервизния агент.

• Електрическата безопасност на хла-
дилника е гарантирана само ако зазе-
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2  Важни предупреждения относно безопасността мяването на ел. инсталация в дома ви 
отговаря на съответните стандарти.

• Излагането на продукта на дъжд, сняг, 
слънце и вятър представлява опасност 
от електрическа гледна точка.

• Свържете се с оторизирания сервиз 
при повреда в захранващия кабел за да 
избегнете всякакъв риск.

• Никога не включвайте хладилника в 
контакта по време на инсталация. В 
противен случай съществува риск за 
живота или от сериозно нараняване.

• Тзи хладилник е предназначен само за 
съхранение на хранителни продукти. 
Той не бива да се ползва за никакви 
други цели.

• Етикетът с технически спецификации 
е разположен въхру лявата вътрешна 
стена на хладилника.

• Никога не свързвайте хладилника с 
енергоспестяващи системи; те могат да 
повредят хладилника.

• Ако на хладилника има синя светлина, 
не разглеждайте синята светлина с оп-
тически устройства.

•  За ръчно контролирани хладилници, 
изчакайте поне 5 минути за да рестар-
тирате хладилника след прекъсване в 
захранването.

•  Това упътване за употреба трябва да се 
предаде на новия собственик ако уре-
дът бъде продаден на други лица.

• Внимавайте да не повредите захран-
ващия кабел при транспортирането на 
хладилника. Огъванет на кабела може 
да дведе до пожар. Никога не поставяй-
те тежки предмети върху захранващия 
кабел. Не пипайте щепсела с мокри 
ръце когато включвате уреда в конта-
кта.

• Не включвайте хладилника в разхлабе-
ни контакти.

• По причини на безопаснотта по външ-
ността или вътрешността на уреда не 
бива да се пръска директно вода.

• Не пръскайте субстанции, съдържащи 
възпламеними газове от рода на пропан 
газ в близост до хладилника за да из-
бегнете риска от пожар и експлозия.

• Никга не поставяйте съдове, пълни с 
вода върху хладилника, тъй като това 
може да доведе до токов удар или по-
жар.

•  Не препълвайте хладилника с преко-
мерно количество храна. Ако е препъл-
нен, хранителните продукти може да 
паднат и да ви наранят или да повредят 
хладилника при отваряне на вратата. 
Никога не поставяйте предмети върху 
хладилника; в противен случай те може 
да изпаднат при отварянето и затваря-
нет на вратата на хладилника.

•  Тъй като се нуждаят от точно определе-
на температура на съхранение (вакси-
ни, температурно-зависими лекарства, 
научни материали, и др.) не бива да се 
държат в хладилника.

•  Ако не бъде използван дълго време, 
хладилникът трябва да бъде изключен 
от контакта. Възможно е неизправност 
в захранващия кабел да доведе до по-
жар.

• Накрайникът на щепсела трябва да 
бъде редовно почистван за да се избег-
не риска от пожар.

• Накрайникът на щепсела трябва да 
бъде редовно почистван със сух парцал 
за да се избегне риска от пожар.

• Хладилникът може да мърда ако регу-
лируемите крачета не са стабилно зак-
репени на пода. Стабилното закрепване 
на регулируемите крачета на пода може 
да предпази хладилника от мърдане.

• При преместването на хладилника, не 
го хващайте за дръжката на вратата. В 
противен случай тя може да се откъсне.

• Ако се налага да поставите уреда до 
друг хладилник или фризер, разстояни-
ето между двата уреда трябва да е поне 
8см. В противен случай прилежащите 
странични стени може да се навлажнят.
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За продукт с воден 
разпределител;
 Налягането на водата трябва да е поне 

1 бар. Налягането на водата трябва да 
е под 8 бара.

• Използвайте само питейна вода.

Защита от деца
•  Ако на вратата е поставена ключалка, 

ключът трябва да се държи далеч от 
достъпа на деца.

• Децата трябва да бъдат надзиравани за 
да се избегне играене с уреда.

HCA предупреждение
Ак охлаждащата система на уреда ви 
съдържа R600a: 

Този газ е запалим. Затова внимавайте 
да не повредите охладителната система 
и тръбите при употреба и транспорт. В 
случай на повреда, дръжте продукта да-
леч от потенциални източници на огън, 
което може да доведе до подпалването 
на уреда и проветрявайте стаята, където 
се намира той. 
Не взимайте предвид това 
предупреждение ако охладителната ви 
система съдържа R134a. 

Типът газ, използван в продукта, е обо-
значен на страничната табелка с данни 
върху вътрешната лява страна на хла-
дилника.

Никога не изхвърляйте уреда в огън.

Неща, които да направите с 
цел пестене на енергия
• Не оставяйте вратите на хладилника 

отворени за дълго.
• Не прибирайте горещи храни и напитки 

в хладилника.
• Не препълвайте хладилника за да не 

се затруднява въздушната циркулация 
вътре в него.

• Не инсталирайте хладилника под пряка 
слънчева светлина или в близост до 
уреди, излъчващи топлина, като фурни, 
съдомиялни машини или радиатори.

• Дръжте храната в затворени контейне-
ри.

• За уреди с фризерно отделение; Може-
те да съхранявате максимално количе-
ство хранителни продукти ако свалите 
рафта или чекмеджето на хладилника. 
Стойността на енергийната консумация, 
посочена върху хладилника, е измере-
на при свален рафт или чекмедже на 
фризера и при максимално зареждане. 
Няма никаква опасност да използвате 
рафт или чекмедже в зависимост от 
формата и размера на хранителните 
продукти които замразявате.

• Разлеждането на замразена храна в 
хладилника ще осигури както пестене 
на енергия, така и ще запази качеството 
на хранителните продукти.
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3  Монтаж

B Помнете, че производителят не носи 
отговорност, в случай, че предоставена-
та в ръководството за употреба инфор-
мация не се спазва.

На какво да обърнете 
внимание при повторно 
транспортиране на 
хладилника
1. Хладилникът трябва да се изпразни и 

почисти преди всяко транспортиране.
2. Рафтовете, аксесоарите, контейнера за 

запазване свежестта и др. в хладилника 
трябва да се залепят добре с изолир-
банд срещу друсането при пренасяне.

3. Опаковката трябва да се обиколи с де-
бело тиксо и здрави въжета и правила-
та за транспортиране, напечатани върху 
опаковката, да се спазват.

Не забравяйте...
Всеки рециклиран продукт е от ползва 

за природата и националните ресурси.
Ако искате да допринесете за рецикли-

рането на опаковъчните материали, 
може да получите информация за това от 
местните власти и органи за опазване на 
околната среда.

Преди да започнете работа 
с хладилника

Преди да започнете употреба на хла-
дилника, моля поверете следното:
1. Вътрешността на хладилника суха ли е 

и може ли въздухът да циркулира сво-
бодно в задната му част?

2. Може да монтирате двата пластмасови 
клина както е показано на илюстрация-
та. Пластмасовите клинове осигуряват 
нужната дистанция между хладилника 
и стената, така че да се осигури цир-
кулация на въздух. (Илюстрацията на 
фигурата е само пример и не отговаря 
точно на вашия продукт.)

3. Почистете вътрешността на хладилни-
ка, както е препоръчано в раздел "Под-
дръжка и почистване".

4. Включете хладилника в контакта. При 
отваряне на вратата вътрешната лам-
пичка светва.

5. Ще чуете шум, когато компресорът за-
почне да работи. Нормално е течността 
и газовете в охладителната система да 
издават шум, дори компресорът да не 
работи. 

6. Предните ъгли на хладилника може да 
са топли на пипане. Това е нормално. 
Тези части са проектирани да бъдат 
топли с цел избягване на кондензация-
та.

1. Вътрешността на хладилника суха ли е 
и може ли въздухът да циркулира сво-
бодно в задната му част?

Електрическо свързване
Свържете хладилника към заземен 

контакт, който се предпазва от бушон с 
подходящ капацитет.
Важно:
•  Свързването трябва да бъде направено 

в съответствие с наредбите в страната.
•  Щепселът трябва да е лесно достъпен 

след монтажа.
•  Посочената мощност трябва да отгова-

ря на мощността на вашето захранване.
•  При свързването не бива да се ползват 

удължители и разклонители.
B Ако кабелът е повреден, той трябва да 

се подмени от квалифициран техник.
B Уредът не бива да се ползва преди той 

да бъде поправен! Съществува опас-
ност от токов удар!

Изхвърляне на 
опаковъчните материали

Опаковъчните материали може да 
представляват опасност за децата. 
Дръжте опаковъчните материали далеч 
от достъпа на деца или ги изхвърлете 
разделно, в съответствие с указанията за 
изхвърляне на отпадъци. Не ги изхвър-
ляйте заедно с другите битови отпадъци.

Опаковката на вашия хладилник е из-
работена от рециклируеми материали.
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Изхвърляне на стария ви 
хладилник.

Изхвърлете стария си уред така, че да 
не навредите на околната среда.
• Може да се консултирате с оторизира-

ния търговец или центъра за събиране 
на отпадъци във вашата община относ-
но изхвърлянето на хладилника ви.

Преди да изхвърлите хладилника ви, 
отрежете кабела и, ако вратата е със за-
ключалки, ги направете неизползваеми, 
така, че да предпазите децата от всякакви 
евентуални рискове.
Поставяне ни монтиране
A Ако вратата на стаята, където ще 

инсталирате хладилника, не е достатъчно 
широка за да мине през нея хладилника, 
се обадете в оторизирания сервиз за да 
свалят вратите на хладилника и го вка-
райте странично през вратата. 

1. Инсталирайте хладилника на място, 
където може лесно да се ползва.

2. Дръжте хладилника далеч от топлин-
ни източници, задушни места и пряка 
слънчева светлина.

3. Трябва да осигурите добра венти-
лация около хладилника за да може той 
да работи ефективно. Ако ще монтирате 
хладилника в ниша в стената, трябва да 
има поне 5 см разстояние от тавана и сте-
ната. Ако подът е покрит с килим, уредът 
трябва да се повдигне на 2.5 см от пода. 

4. Поставете хладилника върху равна 
подова повърхност за да се избегне кла-
тене на уреда.

5. Не дръжте хладилника при външна 
температура под 10°C.
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4 Подготовка

• Хладилникът ви трябва да се 
инсталира поне на 30 см разстояние 
от топлинни източници като котлони, 
фурни, централно парно, на поне 5 см 
от електрически печки и не трябва да се 
излага на пряка слънчева светлина.

• Температурата в стаята, където ще 
инсталирате хладилника, трябва да е 
поне 10°C. Употребата на хладилника при 
по-студени условия не е препоръчителна, 
тъй като това се отразява на 
ефективността му.

• Проверете дали вътрешността на 
хладилника е почистена изцяло.

• Ако два хладилника се инсталират 
един до друг, трябва да има поне 2 см 
разстояние помежду им.

• Когато използвате хладилника за 
първи път, следвайте следните указания 
през първите 6 часа.

- Вратата не бива да се отваря често.
- Хладилникът трябва да работи 

празен, без храна в него.
- Не изключвайте хладилника 

от щепсела. Ако има прекъсване 
на захранването, което не можете 
да контролирате, моля прочетете 
предупрежденията в раздел “Възможни 
решения на възникнали проблеми”.

• Оригиналната опаковка и изолиращи 
материали трябва да се запазят 
за бъдещо транспортиране или 
преместване.
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5  Използване на хладилника

Бутон за настройка на 
термостата

Вътрешната температура на 
хладилника се променя поради следните 
причини;
•	 Сезонни	температури,
•	 Често	отваряне	на	вратата	и	

оставянето и за дълго отворена.
•	 Поставянето	на	храна,	която	не	е	

охладена до стайна температура,
•	 Мястото	на	хладилника	в	стаята	(напр.	

излагане на слънце).
•	 С	помощта	на	термостата	може	да	

нагласяте вътрешната температура 
спрямо тези обстоятелства. Номерата 
около термостатния бутон показват 
градусите на охлаждане.

•	 Ако	околната	температура	е	над	32°C,	
завъртете термостатния бутон на 
максимална позиция. 

•	 Ако	околната	температура	е	под	25°C,	
завъртете термостатния бутон на 
минимална позиция.

Разлеждане
A) Хладилно отделение

Хладилното отделение осъществява 
изцяло автоматично размразяване. 
Докато хладилникът ви охлажда 
могат да се появят водни капки и 
заскрежавания до 8 мм на вътрешната 
задна стена в хладилното отделение. 
Тези образувания се получават от 
охлаждащата система. Образувания 
лед се разлежда чрез автоматичното 
размразяване на няколко интервала, 
извършвано от автоматичната 
разлеждаща система на задната 
стена. На потребителя не се налага да 
изстъргва леда или да премахва водните 
капки.

Водата, образувана при разлеждането 
преминава през улея за събиране на 
вода и през дренажната тръба минава в 
изпарителя  докато се изпари сама. 

 Редовно проверявайте дали 
дренажната тръба не е запушена и при 
необходимост я почиствайте с боцване 
на дупката. 

 Отделението за дълбоко замразяване 
не извършва автоматично разлеждане 
за да не се развали замразената храна. 
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B) Фризерно отделение
Размразяването става много лесно 

и безпроблемно, благодарение на 
специалното легенче за събиране на 
размразената вода.

Размразявайте два пъти годишно 
или	при	образуване	на	7мм	(1/4”)	леден	
пласт. За да започнете с разлеждането, 
изключете уреда от превключвателя 
и извадете захранващия кабел от 
контакта.

Всички хранителни продукти трябва 
да се увият в няколко пласта вестник и 
да	се	съхраняват	на	хладно	място	(напр.	
хладилник или килер).

Може	да	поставите	внимателно	съдове	
с топла вода във фризера за да се 
ускори разлеждането.

Не използвайте остри предмети като 
ножове и вилици за да свалите леда.

Никога не използвайте сешуари, 
ел. печки и други подобни уреди за 
разлеждане на уреда.

Попийте с гъба водата, събрала 
се при разлеждането в долната част 
на	отделението	на	фризера.	След	
разлеждането, подсушете цялостно 
вътрешността. 

Вкарайте щепсела в контакта и 
включете електрическото захранване.
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6  Поддръжка и почистване
A Никога не използвайте газ, бензин или 

подобни вещества за почистване на 
уреда.

B Препоръчваме ви да изключите уреда 
от контакта, преди почистване.

C Никога не използвайте за почистване 
остри или абразивни материали, 
сапун, домакински препарати, перилни 
препарати или полир.

C Използвайте хладка вода, за да 
почистите корпуса на хладилника, и 
подсушете.

C Използвайте влажна кърпа, натопена 
в разтвор от една супена лъжица сода 
бикарбонат в половин литър вода, за да 
почистите вътрешността, и подсушете.

B В гнездото на лампата и другите 
електрически компоненти не бива да 
навлиза вода.

B Ако хладилникът няма да се използва 
дълго време, изключете го от контакта, 
извадете всички хранителни продукти, 
почистете го и оставете вратата 
открехната.

C Редовно проверявайте уплътненията на 
вратата, за да сте сигурни, че са чисти и 
че по тях няма хранителни остатъци.

C За да свалите рафт от вратата, 
извадете всички продукти и го бутнете 
нагоре от основата му.

Предпазване на 

пластмасовите повърхности 
• Не слагайте течни мазнини или готвени 

в мазнина ястия в хладилника освен 
в затворен контейнер, тъй като те 
повреждат пластмасовите повърхности 
на хладилника. В случай на разливане 
или омазване на пластмасовите 
повърхности с мазнина, почистете 
и изплакнете съответната част от 
повърхността с топла вода.
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7  Възможни решения на възникнали проблеми
Моля, прегледайте този списък преди да се обадите в сервиза. Това може да ви 

спести време и пари. Този списък съдържа проблеми, които не са в резултат на 
дефетно производство или лоша употреба на материали.  Някои от описаните тук 
характеристики може да не са налични на вашия продукт. 

Хладилникът не работи

• Хладилникът правилно ли е включен в контакта? Включете 
щепсела в контакта.
• Да не е изгорял бушонът на контакта, към който е свързан 
хладилника или главният бушон? Проверете бушона.

Кондензация на вода по страничната стена на хладилното отделение (MULTI ZONE, 
COOL CONTROL ve FLEXI ZONE)
• Много студени външни температурни условия. Често 
отваряне и затваряне на вратата. Много влажни външни условия. 
Съхранение на храни със съдържание на течности в отворените 
контейнери. Оставена открехната вратата.
• Превключете термостата на по-ниска стойност. 
• Дръжте вратата отворена по-кратко време или я използвайте 
по рядко. 
• Покривайте храните, съхранявани в отворени контейнери с 
подходящи материали.
• Избършете кондензираната вода със сух парцал и проверете 
дали се кондензира отново.

Компресорът не работи
• Защитният термостат на компресора се изключва при внезапно прекъсване 

в захранването или при включване и изключване от контакта тъй като налягането на 
охладителя в охладителната система на хладилника все още не е уравновесен.

• Хладилникът ще започне да работи след около 6 минути. Ако след този 
период от време хладилникът не почне да работи, се свържете със сервиза.

• Хладилникът е в цикъл на разлеждане. Това е нормално за хладилник 
с напълно автоматично разлеждане. Цикълът на разлеждане се задейства 
периодично.

• Хладилникът не е включен в контакта. Проверете дали щепселът е пъхнат 
докрай в контакта.

• Правилно ли са направени температурните настройки? Прекъснато е ел. 
захранването. Обадете се в енергоснабдяване.
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Хладилникът работи често или продължително време
• Новият ви хладилник може да е по-широк от предишния. 
Това е съвсем нормално. Големите хладилници работят по-дълго 
време.
• Стайната температура е висока. Това е нормално.
• Хладилникът може скоро да е включен в контакта или да 
е зареден с храна. Пълното охлаждане на хладилника може да 
продължи няколко часа по-дълго.
• Възможно е наскоро да сте поставили големи 
количества топла храна в хладилника. Горещата храна води 
до по-продължителна работа на хладилника до достигане на 
необходимата й температура на съхранение.
• Вратите може да са били отваряни често или оставени 
открехнати за дълго време. Топлият въздух, проникнал в 
хладилника, го кара да работи за по-продължителни периоди. 
Избягвайте да отваряте вратите толкова често.
• Вратата на фризерното или хладилно отделение може да 
е била оставена открехната. Проверете дали вратите са плътно 
затворени.
• Хладилникът е настроен на много ниска температура. 
Настройте хладилника на по-висок градус и изчакайте докато 
достигне температурата.
• Уплътнението на вратата на хладилника или фризера може 
да е замърсено, износено, повредено или неправилно поставено. 
Почистете или подменете уплътнението. Повреденото уплътнение 
кара хладилника да работи по-продължително време за да 
поддържа температурата.

Температурата във фризера е много ниска, докато температурата в хладилника е 
задоволителна

• Фризерът е настроен на много ниска температура. Настройте 
температурата във фризера на по-висока стойност и проверете.

Температурата в хладилника е много ниска, докато температурата във фризера е 
задоволителна

• Хладилникът е настроен на много ниска температура. Настройте 
температурата в хладилника на по-висока стойност и проверете.

Хранителните продукти, съхранявани в чекмеджетата на хладилното отделение, 
замръзват.

• Хладилникът е настроен на много ниска температура. Настройте 
температурата в хладилника на по-висока стойност и проверете.
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Температурата в хладилника или фризера е много висока.

• Хладилникът е настроен на много висока температура. 
Настройката на хладилника оказва влияние върху температурата 
във фризера. Променете температурата в хладилника или фризера 
до достигане на задоволително ниво.
• Вратата може да е оставена открехната. Затворете вратата 
докрай.
• Възможно е наскоро да сте поставили големи количества 
топла храна в хладилника. Изчакайте хладилникът или фризерът да 
достигнат желаната температура. 
• Хладилникът може скоро да е включен в контакта.  Пълното 
охлаждане на хладилника отнема време поради големият обем.

От хладилника се чува шум, подобен на часовниково тиктакане.
• Този шум идва от електромагнитния клапан на хладилника. 

Електромагнитният клапан работи за да подсигури преминаването на охлаждащата 
течност през отделението, което може да се настрои на охлаждащи или зампазяващи 
температури и осигурява охлаждащия ефект.  Това е нормално и не е признак на 
повреда.

Работният шум се увеличава когато хладилникът работи.
• Оперативните характеристики на хладилника ви може да се променят в 

зависимост от промените на околната температура. Това е нормално и не е повреда.
Вибрации или шум.
• Подът не е равен или издръжлив. Хладилникът се люлее при леко 

помръдване. Уверете се, че подът е равен, издръжлив и способен да издържи 
хладилника.

• Шумът може да идва от предметите, поставени върху хладилника. Те трябва 
да се свалят от хладилника.

Чуват се шумове като от разливане на течност или спрей.
• Потокът на течност и газ е в съответствие с оперативните принципи на 

хладилника ви. Това е нормално и не е повреда.
Чува се шум като от духане на вятър.
• Въздушните активатори (вентилатори) се използват за да може хладилникът 

да охлажда по-ефективно. Това е нормално и не е повреда.
Кондензация по вътрешните страни на хладилника.
• Топлият и влажен климат повишава залеждането и кондензацията. Това е 

нормално и не е повреда. 
• Вратите са открехнати. Проверете дали вратите са плътно затворени.
• Вратите може да са отваряни твърде често или да са оставени отворени 

продължително време. Избягвайте да отваряте вратата толкова често.
Отвън на хладилника или между вратите се събира влага.
• Климатът е влажен. Това е съвсем нормално при влажен климат. Когато 

влажността във въздуха намалее, кондензираната вода ще изчезне.
Лоша миризма в хладилника.
• Вътрешността на хладилника трябва да се почисти. Почистете вътрешността 

на хладилника с гъба, топла или газирана вода.
• Миризмата може да излиза от контейнери или опаковъчни материали. 

Използвайте друг контейнер или различна марка опаковъчни материали.



Вратата/вратите не се затваря(т).
• Пакетите с храна може да пречат на затварянето на вратата. 
Преместете пакетите, които пречат на вратата.
• Хладилникът може да не е нивелиран напълно вертикално 
върху пода и да се люлее при леко помръдване. Настойте 
повдигащите винтове.
• Подът не е равен или издръжлив. Уверете се, че подът е 
равен и способен да издържи хладилника.

Контейнерите за запазване на свежестта са заклещени.
• Храната може да докосва горната част на чекмеджето. 
Разместете храната в чекмеджето.



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

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

Symbole i ich znaczenie
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera następujące symbole:

C Ważne informacje lub przydatne wskazówki użytkowania.

A Ostrzeżenie przed zagrożeniem życia i mienia

B Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym. 

Wyrób ten nosi symbol selektywnego sortowania odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych (WEEE).
Znaczy to, że w celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne wyrób
ten należy poddać utylizacji lub rozebrać zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.
Bliższe informacje uzyskać można od władz lokalnych lub regionalnych.

Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddane
procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi.

Utylizacja
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C Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać 
Waszemu modelowi lodówki. Jeśli pewnych części nie ma w Waszej lodówce, to 
znaczy, że odnoszą się do innych modeli.

1  Oto Wasza chłodziarka

1) Pokrętło termostatu
2) Oprawa lampki
3) Ruchome półki
4) Kanał zbierania wody z 
rozmrażania – Rurka ściekowa
5) Pokrywa pojemnika na świeże 
warzywa
6) Pojemnik na świeże warzywa

7) Pojemnik na lód
8) Komora zamrażalnika
9) Kratka wlotu powietrza
10) Ustawiane półki w drzwiach
11) Komora na jajka
12) Półka na butelki
13) Półka na butelki i puszki
14) Komora chłodziarki
15) Komora zamrażalnika

10

12

11

10

10

2

3

3

5

7
8

8

3

8

3

9

4

1

6

14

13

15

*
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2 Ważne ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa
Prosimy przeczytać następujące 
ostrzeżenia. Ich nieprzestrzeganie grozi 
obrażeniami lub uszkodzeniem mienia. 
W takim przypadku tracą ważność 
wszelkie gwarancje i zapewnienia 
niezawodności.
Czas użytkowania nabytego 
urządzenia wynosi 10 lat. Przez ten 
czas utrzymujemy części zamienne 
potrzebne do jego zgodnego z opisem 
funkcjonowania.
Zamierzone przeznaczenie
•	 Urządzenie	można	używać	wyłącznie	

w gospodarstwie domowym oraz:
– na zapleczu kuchennych personelu 

w sklepach, biurach i w innych 
miejscach pracy;

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

– w pensjonatach serwujących nocleg 
ze śniadaniem; 

– cateringu i w innych tego rodzajach 
zastosowaniach niedetalicznych. 

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

Ogólne zasady 
bezpieczeństwa
•	 Gdy	zechcecie	pozbyć	się	tego	

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

•	 Konsultujcie	się	z	Waszym	
autoryzowanym serwisem w 
sprawach wszelkich pytań i 
problemów związanych z tą lodówką. 

Bez powiadomienia autoryzowanego 
serwisu nie wolno samemu ani innym 
osobom naprawiać chłodziarki.

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

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

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

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

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

•	 Wewnątrz	lodówki	nie	wolno	używać	
urządzeń elektrycznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PL6

•	 Nie	wsadzaj	wtyczki	chłodziarki	do	
obluzowanego gniazdka.

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

•	 Ze	względu	na	zagrożenie	pożarem	i	
wybuchem nie rozpylaj łatwopalnych 
materiałów, takich jak gaz propan itp., 
w pobliży chłodziarki.

•	 Nie	stawiaj	na	chłodziarce	
przedmiotów wypełnionych wodą, 
ponieważ grozi to porażeniem 
elektrycznym lub pożarem.

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

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

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

zasilającego może spowodować 
pożar.

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

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

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

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

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

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

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

należy go chronić przez dostępem 
dzieci.

•	 Należy	zapewnić	opiekę	dzieciom,	
aby nie bawiły się lodówką.

Ostrzeżenie HCA
Jeśli chłodziarka ta wyposażona 
jest w system chłodniczy 
zawierający R600a: 
Gaz	ten	jest	łatwopalny.	Należy	
zatem uważać, aby w trakcie 
jego użytkowania i transportu nie 
uszkodzić systemu i przewodów 
chłodzenia. W razie uszkodzenia, 
należy trzymać chłodziarkę z dala 
od potencjalnych źródeł ognia, które 
mogą spowodować jej pożar i należy 
wietrzyć pomieszczenie, w którym jest 
umieszczona. 
Prosimy zignorować to 
ostrzeżenie, jeśli chłodziarka 
ta wyposażona jest w system 
chłodniczy zawierający R134a. 
Oznaczenie gazu zastosowanego w 
danej chłodziarce można odczytać z 
tabliczki znamionowej umieszczonej z 
lewej strony w jej wnętrzu.
Nie należy złomować chłodziarki przez 
jej spalenie.

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

otwartych na dłużej.
•	 Nie	wkładajcie	do	lodówki	gorących	

potraw ani napojów.
•	 Nie	przeładowujcie	lodówki	tak,	

aby przeszkadzało to w krążeniu 
powietrza w jej wnętrzu.

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

•	 Pamiętajcie,	aby	żywność	
przechowywać w zamkniętych 
pojemnikach.

•	 Po	wyjęciu	półki	lub	szuflady	z	
komory zamrażalnika można 
do niego włożyć maksymalna 
ilość żywności. Deklarowane 
zużycie energii przez chłodziarkę 
określono przy półce lub szufladzie 
wyjętej z komory zamrażania i 
przy maksymalnym wypełnieniu 
żywnością. Używanie półki lub 
szuflady odpowiednio do kształtów i 
rozmiarów zamrażanej żywności jest 
bezpieczne.
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3  Instalacja

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

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

opróżnić i oczyścić.
2. Przed ponownym zapakowaniem 

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

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

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

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

i czy powietrze może swobodnie 
krążyć za chłodziarką?

2. Prosimy załoztyć dwa plastykowe 
kliny, jak pokazano na rysunku. 
Kliny plastykowe zapewniają odstęp 

pomiędzy chłodziarką a ścianą 
wymagany do umożliwienia krążenia 
powietrza. (Na ilustracji tej pokazano 
jedyni przykład i nie musi ona 
dokładnie odpowiadać Waszemu 
egzemplarzowi lodówki.)

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

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

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

 6. Przednie krawędzie lodówki mogą 
się nieco nagrzewać. Jest to całkiem 
normalne. Te obszary powinny się 
nagrzewać, co zapobiega skraplaniu 
się pary.

Połączenia elektryczne
Lodówkę przyłącza się do gniazdka z 
uziemieniem zabezpieczonego 
bezpiecznikiem o odpowiedniej 
wydajności.
Ważne:
•		 Przyłączenie	lodówki	musi	być	

zgodne z przepisami krajowymi.
•		 Po	instalacji	wtyczka	zasilania	musi	

być łatwo dostępna.
•		 Podane	tam	napięcie	musi	być	równe	

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

przedłużaczy, ani przewodów z 
wieloma wtyczkami.
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B Uszkodzony przewód zasilający 
musi wymienić upoważniony i 
wykwalifikowany elektryk.

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

Usuwanie opakowania
Materiały opakunkowe mogą być 
niebezpieczne dla dzieci. Należy 
chronić materiały opakunkowe przed 
dostępem dzieci, albo usunąć je 
zgodnie z instrukcją odpowiednią dla 
odpadków ich kategorii. Nie można 
pozbywać się ich w taki sam sposób, 
jak innych odpadków domowych.
Opakowanie tej chłodziarki 
wyprodukowano z surowców 
wtórnych.
Utylizacja starej chłodziarki
Starej chłodziarki należy pozbyć się 
tak, aby nie zaszkodzić środowisku 
naturalnemu.
•	 W	sprawie	złomowania	lodówki	

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

Przed złomowaniem lodówki 
należy odciąć wtyczkę zasilania 
elektrycznego, a jeśli w drzwiczkach 
są jakieś zamki, należy je trwale 
uszkodzić, aby zapobiec zagrożeniu 
dzieci.
Ustawienie i instalacja
A Jeśli drzwiczki wejściowe do 
pomieszczenia, w którym ma być 
zainstalowana chłodziarka, są zbyt 
wąskie, aby chłodziarka mogła 
przez nie przejść, należy wezwać 
autoryzowany serwis, który zdejmie 
z niej drzwiczki i przeniesie ją bokiem 
przez drzwi. 

1. Chłodziarkę należy zainstalować 
w miejscu, w którym łatwo będzie ją 
używać.
2. Chłodziarka musi stać z dala od 
źródeł ciepła, miejsc wilgotnych i 
bezpośrednio nasłonecznionych.
3. Aby uzyskać wydajną pracę 
chłodziarki, należy zapewnić 
odpowiednią wentylację wokół niej.  
Jeśli chłodziarka ma stanąć we 
wnęce w ścianie, należy zachować 
co najmniej 5 cm odstęp od sufitu 
i ściany. Jeśli podłoga pokryta jest 
wykładziną dywanową, chłodziarka 
musi stać 2,5 cm ponad powierzchnią 
podłogi. 
4. Aby uniknąć wstrząsów, chłodziarkę 
należy ustawić na równej powierzchni 
podłogi.
5. Temperatura w otoczeniu chłodziarki 
nie może spadać poniżej 10°C.
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Wymiana żarówki oświetlenia 
wewnętrznego 
Jeśli światło się nie pali, należy 
postępować, jak następuje:
1- Wyłączyć zasilanie w gniazdku 
elektrycznym i wyjąć z niego wtyczkę 
przewodu zasilającego.
W celu ułatwienia dostępu może warto 
wyjąć półki.
2- Należy usunąć osłonę rozpraszającą 
światło posłużywszy się płasko 
zakończonym śrubokrętem.
3- Najpierw należy sprawdzić, czy 
żarówka nie poluzowała się, upewniwszy 
się, że jest pewnie wkręcona w oprawę. 
Należy włożyć wtyczkę zasilającą do 
gniazdka i włączyć chłodziarkę.
Jeśli światło się pali, należy założyć 
osłonę lampki, wkładając jej tylne ucho 
i przyciskając ją tak, aby umieścić dwa 
przednie ucha.
4- Jeśli światło nadal się nie pali, 
należy wyłączyć zasilanie w gniazdku 
elektrycznym i wyjąć z niego wtyczkę 
przewodu zasilającego. Należy zastąpić 
żarówkę nową żarówką 15W (maks.) z 
trzonkiem	gwintowanym	(SES).
5- Należy natychmiast ostrożnie pozbyć 
się przepalonej żarówki.
W żarówkę do wymiany można łatwo 
zaopatrzyć się w dobrym sklepie 
elektrycznym	lub	AGD.
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4  Przygotowanie
C Chłodziarkę tę należy zainstalować 

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

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

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

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

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

 -  Nie należy zbyt często otwierać 
drzwiczek.

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

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

C Oryginalne opakowanie i elementy 
z pianki należy zachować 
do przyszłego transportu lub 
przeprowadzek.
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Przekładanie drzwi
Postępuj w kolejności zgodnej z numeracją. 

1
2 3

4

7

6

9
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8

10

11

12

13

14

16
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22

23

15

20

21

19
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5 Uzytkowanie lodówki

Przycisk nastawiania 
termostatu
Temperatura wewnątrz lodówki 
zmienia się z następujących powodów:
•	 Różnice	temperatur	w	różnych	

porach roku,
•	 Częste	otwieranie	drzwiczek	i	

niezamykanie ich przez dłuższy czas.
•	 Wkładanie	do	lodówki	żywności	

bez uprzedniego ochłodzenia jej do 
temperatury pokojowej.

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

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

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

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

Rozmrażanie
A) Chłodziarka
Komora chłodzenia rozmraża się w 
pełni	automatycznie.	Gdy	lodówka	
się chłodzi, na tylnej ścianie wewnątrz 
komory chłodzenia mogą wystąpić 
krople wody i szron grubości 7-8 
mm. Jest to zupełnie normalny skutek 
działania systemu chłodzącego. 
Osady szronu rozmraża się w drodze 
automatycznego rozmrażania 
wykonywanego co pewien czas przez 
system automatycznego rozmrażania 
ściany tylnej. Użytkownicy nie muszą 
zadrapywać szronu ani wycierac kropli 
wody.
Woda z rozmrażania spływa rowkiem 
zbierania wody i dalej rurką ściekową 
do parownika, skąd sama odparowuje. 
 Sprawdzajcie regularnie, czy rurka 
ściekowa nie zatkała się i w razie 
potrzeby przetykajcie ją drążkiem. 
 W komorze głebokiego zamrażania 
nie ma automatycznego rozmrażania, 
aby zapobiec psuciu się zamrożonej 
żywności. 
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B) Zamrażarka
Dzięki specjalnemu zbiornikowi wody 
rozmrażanie jest bardzo proste i łatwe.
Rozmrażaj zamrażarkę dwa razy w 
roku, lub jeśli powstanie warstwa 
szronu ok. 7 mm grubości. Aby 
rozpocząć procedurę rozmrażania 
wyłącz zasilanie elektryczne , wyjmij 
wtyczkę z gniazdka.
Cała żywność powinna być zawinięta 
w kilka warstw papieru i złożona 
w chłodnym miejscu (chłodni lub 
spiżarni).
Aby przyśpieszyć rozmrażanie można 
do zamrażarki ostrożnie wstawić 
naczynia z ciepłą wodą.
Do usuwania szronu nie używaj ostro 
zakończonych przedmiotów takich jak 
noże lub widelce.
Do rozmrażania nie używaj suszarek 
do włosów, grzejników elektrycznych, 
ani żadnych urządzeń elektrycznych.
Użyj gąbki do usunięcia rozmrożonej 
wody zbierającej się na dnie komory 
zamrażarki. Po rozmrażaniu starannie 
wytrzyj wnętrze komory do sucha. 
Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz 
zasilanie elektryczne.
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6  Konserwacja i czyszczenie 
A Do czyszczenia chłodziarki nie wolno 

używać benzyny, benzenu, ani 
podobnych substancji..

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

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

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

C Wnętrze należy czyścić ściereczką 
zamoczoną i wyżętą w roztworze 
jednej łyżeczki do herbaty sody 
oczyszczonej w 0,5 litra wody, a 
następnie wytrzeć do sucha.

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

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

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

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

Zabezpieczenia powierzchni 
plastykowych 
C Nie wkładać do chłodziarki oleju 

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

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

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

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

•	 Otwierać	drzwiczki	na	krócej	albo	rzadziej.
•	 Nakrywać	żywność	przechowywaną	w	otwartych	pojemnikach	odpowiednim	

materiałem.
•	 Wycierać	skropliny	suchą	ściereczką	i	sprawdzać,	czy	nadal	się	utrzymują.
Sprężarka nie działa
•	 Zabezpieczenie	termiczne	sprężarki	zadziała	w	trakcie	nagłego	zaniku	zasilania	

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

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

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

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

chłodziarki działają przez dłuższy czas.
•	 Zbyt	wysoka	temperatura	otoczenia.	Jest	to	całkiem	normalne.
•	 Chłodziarka	została	niedawno	załączona	lub	jest	przeładowana	żywnością.	

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

potrawy powodują dłuższą pracę chłodziarki zanim osiągnie temperaturę 
przechowywania.

•	 Zbyt	często	otwierano	drzwiczki	lub	na	dłużej	pozostawiano	je	uchylone.	Ciepłe	
powietrze, które weszło do chłodziarki, powoduje, że działa ona dłużej. Rzadziej 
otwierać drzwiczki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temperatura w chłodziarce lub zamrażalniku osiągnie właściwy poziom.
•	 Chłodziarkę	załączono	niedawno.	Całkowite	chłodzenie	chłodziarki	trochę	

potrwa.
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Gdy	chłodziarka	pracuje,	poziom	hałasu	wrasta.
•	 Z	powodu	zmian	temperatury	otoczenia	zmieniły	się	charakterystyki	

eksploatacyjne chłodziarki. Jest to stan normalny, nie zaś awaria.
Drgania lub hałas
•	 Nierówna	lub	słaba	podłoga.	Chłodziarka	podskakuje,	gdy	porusza	się	ją	powoli.	

Sprawdź, czy podłoga jest równa i wytrzymuje ciężar chłodziarki. 
•	 Hałas	powodują	rzeczy	położone	na	chłodziarce.	Należy	usunąć	przedmioty	

ustawione na chłodziarce.
Z chłodziarki dochodzą odgłosy przelewania się i syczenia płynu.
•	 Zgodnie	z	zasadą	funkcjonowania	chłodziarki	następują	przepływy	płynu	lub	

gazu. Jest to stan normalny, nie zaś awaria.
Odgłos jakby szumu wiatru.
•	 Do	ochłodzenia	chłodziarki	użyto	wentylatorów.	Jest	to	stan	normalny,	nie	zaś	

awaria.
Skropliny na wewnętrznych ściankach chłodziarki.
•	 Ciepła	i	wilgotna	pogoda	sprzyja	oblodzeniu	i	skraplaniu.	Jest	to	stan	normalny,	

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

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

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

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

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

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

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

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