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TA

LODOWKA ZOSTA¸A

WYPRODUKOWANA Z

WIELKN STARANNOACIN, Z
JESTEAMY PRZEKONANI, ˚E

WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH ZDOBYCZY TECHNIKI.
JEJ PARAMETRY TECHNICZNE I

NIEZAWODNOAa SPE¸NIN CA¸KOWICIE

TWOJE

SWOJN LODOWK￠,
CI￠
NINIEJSZN INSTRUKCJN, KTORA ZAWIERA DOK¸ADNE INSTRUKCJE
INSTALOWANIA, OBS¸UGI I KONSERWACJI A TAK˚E PODAJE SPORO PRZYDATNYCH

OCZEKIWANIA. ZANIM URUCHOMISZ
ZAPOZNANIE

SI￠

PROSIMY

O DOK¸ADNE

Z

WSKAZOWEK.

INSTALOWANIE
1.

Wybierz odpowiednia lokalizacj´.
UmieEc swoja lodowk´ w miejscu, gdzie b´dzie z
niej mo˝na ∏atwo korzystac.

2.

Unikaj stawiania lodowki w pobli˝u erode∏ ciep∏a, w
miejscach bezpoErednio nas∏onecznionych lub w
miejscach wilgotnych.

5. Nie wolno instalowac tego

urzadzenia w
temperaturze poni˝ej 5˚C. Mog∏oby to pogorszyc
parametry eksploatacyjne urzadzenia.

PONADTO

3. Dla

zapewnienia prawid∏owego dzia∏ania lodowki
nale˝y zapewnic swobodny obieg powietrza woko∏

1. Dok∏adnie

wymyj lodowk´ i wytrzyj wszelki kurz,
ktory nagromadzi∏ si´ podczas transportu.

urzadzenia.
JeEli ustawiasz

2. RozmieEc

swoja lodowk´ we wn´ce w Ecianie,
nale˝y pozostawic przynajmniej 25 cm wolnej
przestrzeni ponad lodowka oraz przynajmniej 5 cm

odpowiednio urzadzenia dodatkowe, np.
pojemnik na kostki lodu, itp. Wszystkie te elementy
sa spakowane razem, aby uniknac ewentualnych
uszkodze? podczas transportu.

wolnej przestrzeni przy Ecianie.
Lodowk´ nale˝y podnieEc przynajmniej 2,5 cm
ponad pod∏og´, szczegolnie jeEli ma ona byc
ustawiona na wyk∏adzinie dywanowej.
4.

3. JeEli

4.

Aby uniknac wibracji lodowki, nale˝y ja ustawic na

kabel

to

zasilajacy (lub wtyczk´) do sieci.
gniazda wi´kszej iloEci

do jednego

urzadze?.
5. Pozostaw

3 godziny bez
niej produktow ˝ywnoEciowych.
Nast´pnie sprawde czy przep∏yw zimnego
powietrza w komorze zamra˝arki zapewnia
prawid∏owe ch∏odzenie.
Teraz Twoja lodowka jest przygotowana do
eksploatacji.

lodowk´

wk∏adania do

pod∏o˝a.

byc nieco
podniesiona wzgl´dem tylnej, aby u∏atwic
domykanie si´ drzwi.
Aruby poziomujace mo˝na ∏atwo regulowac
pochylajac nieznacznie lodowk´.
Aby podnieEc lodowk´, nale˝y przekr´cic Eruby
poziomujace w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara (
), a w celu obni˝enia
w kierunku przeciwnym (
).

Pod∏acz

pod∏aczaj

wypoziomowanym pod∏o˝u.
W razie potrzeby nale˝y wyregulowac Eruby
poziomujace aby zrownowa˝yc ewentualne
nierownoEci

posiadasz model z uchwytem pr´towym,
uchwyt zgodnie z instrukcja.

za∏o˝ ten

Przednia Eciana lodowki winna

-

18

na

oko∏o 2

-

Nie

SCHEMAT URZNDZENIA

KOMORA

ZAMRA˚ARKI
Lampa
Regulator
temperatury komory

Po∏ka

Skr´cany podajnik lodu
(jako opcja)

zamra˝arki

lub

tradycyjny

automat do

Pojemniki

w

drzwiach

komory

zamra˝arki

zamra˝ania kostek lodu

KOMORA

Po∏ka

LODOWKI

na

jajka

Dozownik

wody

Dezodoryzator
Pojemnik podr´czny
kacika Ewie˝ej ˝ywnoEci
Lampa
Po∏ki

Pojemnik na warzywa
Zapewnia Ewie˝oEc i
kruchoEc owocow i warzyw

Aruba poziomujaca

Pokrywa podstawy

UWAGA

JeEli

stwierdzisz, ˝e niektore cz´Eci nie wyst´puja w Twoim
urzadzeniu, to znaczy, ˝e sa one stosowane w innych modelach.
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OBS¸UG
SAMOCZYNNE
JeEli drzwi

WY¸NCZANIE

LAMPY

WEWNNTRZ KOMORY

otwarte przez 7 minut lub

pozostaja
d∏u˝ej, to lampa wewnatrz komory zostaje
automatycznie wy∏aczona aby zmniejszyc zu˝ycie energii i zapobiec nadmiernemu ogrzaniu komory.
Natomiast ostrzegawczy sygna∏ dewi´kowy b´dzie w∏aczony stale, a˝ do zamkni´cia drzwi.
PRZED USTAWIENIEM TEMPERATURY
Poniewa˝

jest utrzymywana na sta∏ym poziomie niezale˝nie od
si´ nie zmieniac jeEli nie jest to konieczne ustawie? w
temperatury otoczenia,
zale˝noEci od pory roku (co dotyczy ustawiania temperatury zarowno w komorze lodowki jak i
zamra˝arki).
temperatura wewnatrz

waha?

To

urzadzenie wyposa˝one jest

komory

lodowki

zaleca

lodowki i

komory

w

-

dwa niezale˝ne

uk∏ady regulacji temperatury

w

komorze lodowki

Fabrycznie regulator temperatury

w

komorze zamra˝arki

Poniewa˝

w

tym

modelu

urzadzenia temperatura

czujnika termistorowego,

REGULACJA DLA KOMORY

lodowka

Super
Ten

zaczyna

migac.

oddzielnie dla

w

po∏o˝enie

jest ustawiony

komorze lodowki

w

jest

"Normal"

po∏o˝enie

"3".

kontrolowana przy
w

tej

komorze

obni˝y si´.

LODOWKI

Przez 2

minuty po otwarciu
drzwi komory lodowki i
ponownym ich zamkni´ciu,

w

jest ustawiony

prze∏acza si´ gdy temperatura

Lampka kontrolna ch∏odzenia

lampka

-

zamra˝arki.

Fabrycznie regulator temperatury
(Normalne).

pomocy

-

ch∏odzenie

system zapewnia

lodowki po w∏o˝eniu

mo˝liwoEc

szybkiego

sch∏odzenia zawartoEci

Ka˝dorazowe

naciEni´cia przycisku
przemian w∏aczanie i wy∏aczanie tej opcji.
JeEli po pewnym czasie po w∏aczeniu, tryb "Super Cool" nie zostanie
wy∏aczony przyciskiem, to zostanie on wy∏aczony automatycznie.

˝ywnoEci.

"Super Cool" powoduje
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OBS¸UGA
Temperatur´ w komorze

lodowki mo˝na ustawiac

prze∏acznikiem

"REF. TEMP".
Po

SUPER COOL

ka˝dym naciEni´ciu tego przycisku w∏acza si´ kolejna dioda

elektroluminescencyjna.
Temperatur´ w komorze

REF

mo˝na

MP

obni˝yc w∏aczajac kolejne diody w

kierunku od "MIN" do "MAX".

U˝ytkownik mo˝e wybrac jeden

z

pi´ciu stopni intensywnoEci

Aby zapewnic oszcz´dne zu˝ycie pradu, nale˝y

ch∏odzenia

ustawic ch∏odzenie

na

(od

MIN do

MAX).

"MIN".

SUPER CH¸ODZENIE
SUPE

System super-ch∏odzenia (Super Cool) w∏acza si´ po

OL

pod∏aczeniu zasilania po raz pierwszy po d∏u˝szej przerwie.
Pozwala to zapewnic lepsza Ewie˝oEc przechowywanej
˝ywnoEci. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury w komorze
lodowki, system super ch∏odzenia wy∏acza si´ automatycznie.
W razie

potrzeby mo˝na nacisnac przycisk "SUPER COOL" na tablicy regulacyjnej.
Przy ka˝dorazowym naciEni´ciu tego przycisku system na przemian w∏acza si´ i wy∏acza.
System wy∏acza si´ automatycznie jeEli nie zosta∏ wy∏aczony r´cznie, a ˝ywnoEc jest wystarczajaco

sch∏odzona.

OSZCZ￠DNOAa ENERGII
PRZY SUPER-CH¸ODZENIU
SUPE

OL

NaciEnij ten przycisk
zgaEnie.

na

5

sekund, po czym lampka

R

NaciEnij ten przycisk ponownie
czym lampka zaEwieci si´.
Zu˝ycie energii

mo˝na

na

5

sekund, po

ogbraniczyc wy∏aczajac oEwietlenie panelu.

ALARM OTWARTYCH DRZWI
JeEli drzwi

komory lodowki lub zamra˝arki zostana pozostawione otwarte, to po up∏ywie jednej minuty
rozlegnie si´ trzykrotnie dewi´kowy sygna∏ ostrzegawczy, ktory nast´pnie b´dzie powtarzany (po trzy
sygna∏y) w odst´pach co 30 sekund.

AUTO-TEST
W

tym trybie wykrywane sa usterki dzia∏ania urzadzenia. W razie wystapienia usterki naciEni´cie
dowolnego przycisku regulacyjnego nie powoduje zadzia∏ania urzadzenia a diody dzia∏aja nieprawid∏owo.
W

takiej sytuacji nie nale˝y od∏aczac kabla zasilajacego
specjalist´ z najbli˝szego punktu serwisowego.
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z

gniazdka sieciowego,

a

nast´pnie wezwac

OBS¸UGA
REGULACJA DLA KOMORY ZAMRA˚ARKI
Ustawienie

regulatora temperatury w komorze zamra˝arki
pozwala na uzyskanie ni˝szej
w
zamra˝arce.
temperatury

FREEZER CONTROL
1

FREEZER MIN

3

NORMAL

7

FREEZER MAX

43

JeEli

zima komora zamra˝arki

wartoEci

Poniewa˝ temperatur´ w komorze lodowki i zamra˝arki
reguluje si´ EciEle okreElona iloEcia zimnego powietrza,
wi´c dodatkowe och∏odzenie komory zamra˝arki
spowoduje podwy˝szenie temperatury w komorze lodowki.

2

nie jest

wy˝sza wartoEc

wystarczajaco sch∏adzana,

to

nale˝y przestawic regulator

Ustawienie

si´

przycisku
przycisku

ustawienie

zamra˝arki

na

zamra˝arki

na

tego przycisku

odpowiada 4 STAR.
w istotny sposob wp∏ywa
po∏o˝eniu NORMAL

NORMAL
w

na

WYTWARZANIE LODU

Sprawde typ systemu
Twoim

do

wytwarzania lodu, zastosowany w

urzadzeniu.

Typ ogolny
Aby przygotowac kostki lodu, nape∏nij korytko woda i
umieEc je w zamra˝arce.
Aby wyjac kostki lodu, uchwyc kraw´dzie
korytka i przekr´c je delikatnie.

Dobra

na

wy˝sze

(4-7).

Ustawienie

zaleca

na

boczne

rada
mo˝na by∏o wyjac kostki lodu,
przed skr´ceniem korytka sp∏ukac go
szybko strumieniem wody.

Aby ∏atwiej

warto

Korytka
na

Podajnik kostek lodu typu skr´canego
Aby przygotowac kostki lodu, nape∏nij korytko woda i
umieEc je we w∏aEciwym po∏o˝eniu.
Aby wyjac kostki lodu, uchwyc pokr´t∏o korytka i
przekr´c je delikatnie. Dzi´ki temu kostki lodu wpadna
do pojemnika
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lod

Pojemnik
na

kostki
lodu

jakoEc zamra˝ania, dlatego

OBS¸UGA
KNCIK AWIE˚EJ ˚YWNOACI
Gdy nast´puje otwarcie drzwi, cieplejsze powietrze nie
przedostaje si´ do kacika Ewie˝ej ˝ywnoEci. Dlatego
˝ywnoEc d∏u˝ej zachowuje
Po∏ki i wk∏adki
umieszczone

swa Ewie˝oEc.

kacika Ewie˝ej ˝ywnoEci

musza

byc

w∏aEciwych miejscach. JeEli sa one
przesuni´te, kacik nie mo˝e dobrze spe∏niac swej roli.
we

ROZMRA˚ANIE
Rozmra˝anie lodowki

odbywa si´ automatycznie.

Woda

powstajaca w wyniku rozmra˝ania sp∏ywa do
rynienki parownika, umieszczonej z ty∏u w dolnej cz´Eci
lodowki, po czym odparowuje automatycznie.

DEODORIZER(OPTIONAL)
SkutecznoEc

dezodoryzacji zapewnia
tytanowego (TiO2).

zastosowanie katalizatora

TiO2

Niemi∏y zapach produktow ˝ywnoEciowych
pojemniku na Ewie˝a ˝ywnoEc jest usuwany

Catalyst

w

bez

szkody dla u˝ytkownika

i dla jakoEci

˝ywnoEci.

Sposob u˝ytkowania
Katalizator jest
zatem nie

ma

umieszczony w wylocie zimnego powietrza, op∏ywajacego komor´ Ewie˝ej ˝ywnoEci,
potrzeby ˝adnej obs∏ugi katalizatora.

Nie wolno nak∏uwac

wylotu zimnego powietrza ˝adnym ostrym narz´dziem, gdy˝

mo˝e to

a

spowodowac

uszkodzenie katalizatora.

Produkty ˝ywnoEciowe o mocnym zapachu nale˝y przed w∏o˝eniem
zamykanym pojemniku, aby zapach nie obja∏ innych produktow.
OdEwie˝anie katalizatora
JeEli po pewnym czasie

u˝ytkowania

katalizatora

silny

zapach ˝ywnoEci utrzymuje si´, mo˝na katalizator
odEwie˝yc i wykorzystywac ponownie.
Nale˝y oddzielic dezodoryzator z sufitu komory lodowki,
wysuszyc go r´czna suszarka do w∏osow aby
usunac wilgoc lub niemi∏y zapach i natlenic go
naEwietlajac go promieniami s∏onecznymi,
aby niemi∏y zapach znikna∏ pod wp∏ywem
romieniowania ultrafioletowego.
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do lodowki

owinac

lub umieEcic

w

OBS¸UGA
LAMPA W PODCZERWIENI

(JAKO OPCJA)

Charakterystyka
Promieniowanie podczerwone emitowane przez lamp´ w podczerwieni (FIR) ogranicza wysuszanie
produktow ˝ywnoEciowych i zapewnia zachowanie ich pierwotnej postaci, bez objawow starzenia.

Dzi´ki zwi´kszeniu st´˝enia

d∏u˝ej

zachowac aromat i

kwasow

nukleinowych promieniowanie podczerwone pozwala
zapach przechowywanych produktow ˝ywnoEciowych.

rownie˝

Skuteczniejsze przechowywanie ˝ywnoEci
Zaleca
czy

si´ przechowywac ˝ywnoEc

cukru, przy czym

surowe, nie

bez przypraw, np. soli

gotowane produkty

˝ywnoEciowe, nale˝y przechowywac w odpowiednio niskiej
temperaturze i nie dopuszczac do ich ogrzania lub ska˝enia.
-(˝ywnoEc w plastrach): surowe ryby. mi´so, drob i in.
Wskazane

jest zachowanie oryginalnego smaku ˝ywnoEci
dzi´ki oddzia∏ywaniu promieniowania podczerwonego, ktore
hamuje proces fermentacji i przejrzewania produktow
˝ywnoEciowych.
-arzyny, warzywa i przyprawy, jogurty i in.
¸atwo

psujace si´ produkty najlepiej przechowywac w
zamra˝arce, aby d∏u˝ej utrzymac ich Ewie˝oEc.
-jaja gotowane, p´dy bambusa,

warzywa i in.

Dzia∏anie
Po

w∏aczeniu

lodowki

w∏acza si´ lampa w podczerwieni.
w∏aczanie i wy∏aczanie lampy w

Podczas pracy lodowki

podczerwieni jest sterowane automatycznie w zale˝noEci
temperatury wewnatrz lodowki.
W zwiazku z tym nie ma potrzeby regulowania lampy w
podczerwieni.
od

Lampa w podczerwieni jest pokryta specjalnymi
Nakrycie lampy prowadzi do os∏abienia
skutecznoEci jej dzia∏ania.
materia∏ami.

SkutecznoEc dzia∏ania
Promienie

lampy spada, jeEli

zostanie

podczerwone silniej oddzia∏uja
w zamykanych pojemnikach.

na

ona

os∏oni´ta

lub

zas∏oni´ta.

produkty ˝ywnoEciowe zawini´te w foli´

ni˝

na

umieszczone

Sprawdzajac dzia∏anie lampy w podczerwieni nie wolno dotykac samej lampy, gdy˝ jej
powierzchnia mo˝e spowodowac poparzenie palcow.

OSTRZE˚ENIE

Gdy lampa w podczerwieni dzia∏a,
mo˝e

nie wolno

spowodowac poparzenie palcow.
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jej dotykac, gdy˝ jej

rozgrzana

rozgrzana

powierzchnia

OBS¸UGA

(DOZOWNIK WODY)

Charakterystyka

NA

ZEWNNTRZ
PRZYCISK
DOZOWNIKA
KRATKA

MISECZKA

ACIEKOWA

WEWNNTRZ

OTWOR

KLAPKA

UCHWYT
SILNIK

ZBIORNIKA

(WEWNNTRZ)
PODSTAWKA
ZBIORNIKA WODY

ZBIORNIK WODY
REGULATOR
KLAPKA

BLOKADY

NAKRYWKA

UCHWYT

ZBIORNIK
WODY
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OBS¸UGA
Nape∏nianie

(DOZOWNIK WODY)

zbiornika

wody

1. Przekr´c regulator blokady w

2. Zamknij nakrywk´ przechylajac ja tak, aby

kierunku

pokazanym strza∏ka, aby wyjac zbiornik i nalej
wod´

3.

najpierw na∏o˝yc ja na jedna stron´ otworu,
nast´pnie na druga jak to pokazano na
rysunku.

do zbiornika dozownika.

UmieEc zbiornik

4. Zamocuj ∏acznik

wody w uchwycie wewnatrz

lodowki.

Upewnij si´, czy po∏o˝enie rowka na
∏aczniku zgadza si´ z po∏o˝eniem klapki. W∏o˝
∏acznik

do otworu

w

urzadzeniu

a

-

na

swoim

miejscu

przy

pierEcienia mocujacego, jak to
pokazano na rysunku
pomocy

a˝ do

zatrzaEni´cia.

Nakrywka
Rowek

Ostrze˝enie

Nie wolno

u˝ywac ˝adnych innych napojow *np. mleka, sokow,
tylko wody.

Goracej wody

nie wolno wlewac do zbiornika

Do mocowania zbiornika
ewentualnemu

Dozowanie

z

woda

przesuni´ciu

zawsze

-

wod

nale˝y ja wczeEniej

gazowanych, itp.)

och∏odzic.

u˝ywaj pierEcienia mocujacego, aby zapobiec

lub obluzowaniu zbiornika.

wody

1. NaciEnij przycisk

dozownika

2.

szklanka.

Po

naciEni´ciu przycisku,

DOZOWNIK

zacznie

podawac wod´ do szklanki.
Po usuni´ciu szklanki przycisk powraca w
po∏o˝enie wyjEciowe a podawanie wody

zostaje wstrzymane.

UWAGA:

Po

wy∏aczeniu

dozowania

resztki

wody silnik dozownika obraca si´ jeszcze przez kilka sekund
z tym mo˝e byc s∏yszalny

wody pozosta∏e w rurkach. (W zwiazku
odg∏os wciagania wody do wn´trza urzadzenia.)
aby spuEcic
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OBS¸UGA
UTRZYMYWANIE

(DOZOWNIK WODY)
CZYSTOACI

Kratka i miseczka Eciekowa
1. Wyciagnij miseczk´ Eciekowa i wyjmij ja wraz

z

2. Zlej wod´

do

zlewozmywaka kuchennego,

przemyj miseczk´ Eciekowa i kratk´

kratka.

∏agodnym detergentem

i dok∏adnie

roztworem

sp∏ucz te

cz´Eci.

Zbiornik
1.

.

wody
2. Umyj

Zdejmij nakrywk´

zbiornik od

wewnatrz i

z

mycia naczy?
bie˝aca woda

i dok∏adnie

przep∏ucz pod

do

Pozosta∏e

cz´Eci

Zdejmij nakrywk´ i przemyj ja wraz

UWAGA:

zewnatrz p∏ynem

Do

z

∏acznikiem delikatnym detergentem,

nast´pnie

dok∏adnie

sp∏ucz.

mycia u˝ywaj wy∏acznie letniej wody.

Nie wolno

u˝ywac ˝adnych innych p∏ynow oprocz wody. W razie wykorzystania
podawania napojow, nalej wody do zbiornika a nast´pnie pobierz szybko

dozownika do

trzy

a

do

cztery

fili˝anki

wody celem przep∏ukania instalacji.
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RADY DOTYCZNCE ROZMIESZCZANIA
PRZECHOWYWANIE

PRODUKTOW ˚YWNOACIOWYCH

Awie˝e produkty ˝ywnoEciowe przechowuj w komorze
znaczenie dla zachowania Ewie˝oEci i smaku potraw.
Nie

PRODUKTOW ˚YWNOACIOWYCH

przechowuj w lodowce owocow,

ktore ∏atwo

lodowki.

Sposob zamra˝ania i

psuja si´ w ni˝szych temperaturach,

rozmra˝ania

˝ywnoEci

ma

istotne

np. bananow, ananasow czy

melonow.
Przed w∏o˝eniem do lodowki, gorace potrawy nale˝y najpierw ostudzic. Umieszczenie goracej potrawy w lodowce mo˝e
spowodowac zepsucie si´ innych produktow, a ponadto przyczyni si´ do znacznego podwy˝szenia rachunku za prad.

Produkty przechowywane w lodowce przykrywaj folia winylowa lub umieszczaj w zamykanych pojemnikach. Zapobiega
odparowaniu wilgoci, sprzyjajac utrzymaniu walorow smakowych i od˝ywczych tych produktow.

to

Nie

zas∏aniaj produktami ˝ywnoEciowymi otworow wentylacyjnych. Swobodna cyrkulacja zimnego powietrza wewnatrz
zapewnia utrzymywanie rownomiernego rozk∏adu temperatury w ca∏ej komorze lodowki.

lodowki
Nie
co

otwieraj drzwi lodowki zbyt cz´sto. Przy ka˝dym otwarciu drzwi,
powoduje podwy˝szenie temperatury wewnatrz komory.

do wn´trza lodowki

wp∏ywa ciep∏e powietrze,

KOMORA ZAMRA˚ARKI
Nigdy

nie

wk∏adaj butelek do komory zamra˝arki podczas zamra˝ania mo˝e nastapic
-

Nie zamra˝aj ponownie raz rozmro˝onych produktow.
smakowych i od˝ywczych tych produktow.
JeEli zamierzasz przez

Ponowne zamro˝enie

ich rozsadzenie.

˝ywnoEci powoduje utrat´ walorow

d∏u˝szy czas przechowywac produkty zamro˝one, np. lody,

umieEc je

na

po∏ce a nie w drzwiach

zamra˝arki.
Wk∏adanie

˝ywnoEci do zamra˝ania

--

Zaleca

si´, by artyku∏y ˝ywnoEciowe wk∏adane w celu

zamro˝enia umieszczac

w

nast´pujacych po∏o˝eniach

KOMORA ZAMRA˚ARKI

Awie˝o wk∏adana ˝ywnoEc

Unikaj umieszczania wilgotnych produktow ˝ywnoEciowych na po∏kach w g∏´bi komory lodowki, gdy˝ w zetkni´ciu ze
sch∏odzonym powietrzem moga one ulec zamro˝eniu.
Przed w∏o˝eniem do lodowki zawsze oczyEc ˝ywnoEc. Warzywa i owoce nale˝y umyc i wytrzec do sucha a ˝ywnoEc pakowana
nale˝y wytrzec aby uniknac zanieczyszczenia innych produktow.

Przechowujac jajka na przeznaczonej na nie po∏ce upewnij si´, czy sa one Ewie˝e. Zawsze przechowuj je w pozycji pionowej,
aby d∏u˝ej zachowa∏y Ewie˝oEc.
Po∏ka w drzwiach

--

Wk∏adanie

˝ywnoEci w dowolne miejsce na po∏ce w drzwiach nie ma ˝adnego wp∏ywu

na

jakoEc

przechowywanej ˝ywnoEci.

UWAGA

JeEli lodowka jest umieszczona w

ciep∏ym i wilgotnym miejscu, drzwi sa cz´sto otwierane lub do
to wewnatrz komory lodowki mo˝e si´ skraplac rosa, co nie
˝adnego wp∏ywu na jakoEc przechowywanej ˝ywnoEci.
Krople rosy nale˝y ostro˝nie zetrzec Eciereczka nie pozostawiajaca k∏aczkow.

wn´trza wk∏adanych jest wiele warzyw,
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ma

UTRZYMYWANIE

CZYSTOACI

Bardzo wa˝ne jest utrzymywanie lodowki w czystoEci, co
zapobiega powstawaniu niemi∏ych zapachow. Rozlana lub
rozsypana ˝ywnoEc nale˝y natychmiast wytrzec, gdy˝ po
pewnym czasie mo˝e ona skwaEniec i splamic plastykowe
powierzchnie.
Do czyszczenia wszelkich powierzchni nigdy nie wolno
u˝ywac ˝adnych metalowych myjek, szczotek, proszkow
Eciernych ani silnych roztworow zasadowych.
Przed

myciem lodowki nale˝y pami´tac, ˝e przedmioty
wilgotne moga przylepic si´ lub przywrzec do bardzo zimnych
powierzchni. Nie wolno dotykac zamro˝onych powierzchni
mokrymi ani wilgotnymi r´kami.
CZYSZCZENIE Z ZEWNNTRZ aby nie uszkodzic
-

zewn´trznych powierzchni lodowki, u˝ywaj letniego roztworu
∏agodnego myd∏a lub detergentu. Umyte powierzchnie wytrzyj
czysta, wilgotna szmatka a nast´pnie wytrzyj do sucha.
CZYSZCZENIE WEWNNTRZ zaleca si´

regularnie myc
elementy wewn´trznego wyposa˝enia lodowki.
U˝ywaj letniego roztworu ∏agodnego myd∏a lub p∏ynu do
mycia naczy?, aby na d∏ugo utrzymac oryginalny standard
wyko?czenia lodowki. Umyte powierzchnie wytrzyj czysta,
wilgotna szmatka a nast´pnie wytrzyj do sucha.
-

Ecianki i

ELEMENTY WEWN￠TRZNE

-

nale˝y myc po∏ki w

komorach, stojaki w drzwiach, korytka na ˝ywnoEc oraz

magnetyczne uszczelnienie drzwi u˝ywajac letniej wody z
∏agodnym myd∏em lub p∏ynu do mycia naczy? aby na d∏ugo
utrzymac oryginalny standard wyko?czenia lodowki. Umyte
powierzchnie wytrzyj czysta, wilgotna szmatka a nast´pnie
wytrzyj do sucha.
OSTRZE˚ENIE
myciem okolic cz´Eci elektrycznych (lampki,
prze∏aczniki, pokr´t∏a regulacyjne itp.) zawsze nale˝y
najpierw wyjac przewod zasilajacy z gniazda
sieciowego. Nadmiar wilgoci nale˝y zebrac gabka lub
szmatka, aby zapobiec przedostaniu si´ wody lub
innej cieczy do cz´Eci elektrycznych, co mog∏oby
spowodowac zwarcie. Nie u˝ywac do mycia ˝adnych
Erodkow ∏atwopalnych ani toksycznych.
Uwaga dotyczaca mycia:
Nie wolno u˝ywac Erodkow powierzchniowo
czynnych, wosku samochodowego, odrdzewiaczy,
wszelkiego rodzaju olejow, benzyn, kwasow ani
Przed

?

wosku.
?

?

Dopuszczalne detergenty:Zmywalny Erodek
pochodzenia roElinnego do mycia naczy?, woda
myd∏em.
Nieprzestrzeganie powy˝szych zalece? mo˝e
spowodowac odbarwienia powierzchni.

z

INFORMACJE OGOLNE
OKRES URLOPOWY

PRZY PRZEPROWADZCE

Planujac niezbyt d∏ugi wyjazd urlopowy zapewne nie
Artyku∏y, ktore mo˝na
zamrozic, umieEc w komorze zamra˝arki, aby przechowac je
przez d∏u˝szy czas.
zechcesz ca∏kowicie wy∏aczac lodowki.

Natomiast wyje˝d˝ajac

Do przeprowadzki

nale˝y opro˝nic urzadzenie lub dok∏adnie
si´ we wn´trzu

zamocowac cz´Eci ruchome znajdujace
lodowki.

Aby uniknac uszkodzenia Erub poziomujacych nale˝y wkr´cic

d∏u˝ej z domu nale˝y wyjac z
lodowki wszystkie produkty ˝ywnoEcio-we, wyjac z gniazdka
sieciowego wtyczk´ kabla zasilajacego, dok∏adnie umyc ca∏a
lodowk´ i pozostawic drzwi obydwu komor OTWARTE, aby
zapobiec wytworzeniu si´ niemi∏ego zapachu.

je w podstaw´ do oporu.

AWARIA ZASILANIA

Nie nale˝y si´ tym niepokoic.
zapobiegajacej skraplaniu,
ktora pompuje goracy czynnik
ch∏odniczy aby zapobiec
wykraplaniu si´ wilgoci na
zewn´trznej Eciance obudowy

na

Najcz´Eciej awarie zasilania sa usuwane w ciagu paru godzin,
nie wp∏ywa na temperatur´ wewnatrz lodowki. Jednak w
sytuacji awaryjnej warto ograniczyc cz´stotliwoEc otwierania
drzwi komor. W przypadku awarii trwajacej d∏u˝ej umieEc blok
suchego lodu na zamro˝onych produktach.
co
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RURKA

ZAPOBIEGAJNCA SKRAPLANIU

Niekiedy zewn´trzne Ecianki obudowy lodowki moga si´
rozgrzac, w szczegolnoEci wkrotce po ustawieniu urzadzenia.

lodowki.

Jest to efekt dzia∏ania rurki

Rurka zapobiegajaca

skraplaniu

WYMIANA

˚AROWKI

LAMPA W KOMORZE

ZAMRA˚ARKI

˝arowki

wewnatrz komory zamra˝arki nale˝y si´gnac
Aby zdjac obudow´
a
poza os∏on´ nast´pnie Eciagnac ja ku przodowi, jak to pokazano na

rysunku

obok.

LAMPA W KOMORZE

Aby zdjac obudow´

naciskajac
to

kciukiem

pokazano

na

˝arowki
na

LODOWKI

wewnatrz komory lodowki nale˝y Eciagnac ja

element

rysunku

trojkatny i przesuwajac go

do

przodu, jak

obok.

WA˚NE PRZESTROGI
NIE
W

U˚YWAJ PRZED¸U˚ACZY

miar´

mo˝liwoEci

oddzielnego
inne

SPRAWA UZIEMIENIA

pod∏acz lodowk´ do
aby uchronic lodowk´

obwodu sieci

urzadzenia

domowe

oraz

przed przecia˝eniem sieci,
spadku napi´cia.

co

Uziemienie urzadzenia zmniejsza ryzyko pora˝enia
pradem, zapewniajac dodatkowy przewod, ktorym
prad elektryczny mo˝e sp∏ynac w razie wystapienia

i

oEwietlenie domowe
mo˝e

prowadzic do

zwarcia.

Aby uniknac groeby pora˝enia pradem,
urzadzenie musi byc uziemione.

DOST￠PNOAa WTYCZKI
Lodowko-zamra˝arka winna

byc

ustawiona

w

Niew∏aEciwe stosowanie wtyczki uziemiajacej mo˝e
spowodowac pora˝enie pradem. Skorzystaj z
pomocy specjalisty elektryka lub pracownika
serwisu jeEli nie rozumiesz dok∏adnie wskazowek
dotyczacych uziemienia, lub jeEli masz watpliwoEci,
czy urzadzenie jest w∏aEciwie uziemione.

taki

sposob, aby wtyczka przewodu zasilajacego by∏a
∏atwo dost´pna i mo˝na ja by∏o szybko wyjac z
gniazda sieciowego

w

razie

WYMIANA PRZEWODU

to

nag∏ej potrzeby.

ZASILAJNCEGO

W razie uszkodzenia

przewodu zasilajacego, zlec
jego wymian´ zak∏adzie producenta, w firmowym
punkcie serwisowym bade innej podobnie
wyszkolonej osobie, aby uniknac ewentualnego
zagro˝enia.
\

To

BARDZO NIEBEZPIECZNA ZABAWKA

urzadzenie musi byc uziemione.

NA NIC NIE CZEKAJ!
ZROB TO TERAZ!

Pusta lodowka mo˝e stanowic bardzo

niebezpieczna zabawk´ dla dzieci. Z
wys∏u˝onego urzadzenia nale˝y zdjac uszczelki,
zasuwki, pokrywy lub ca∏e drzwi albo te˝ podjac
inne dzia∏ania s∏u˝ace zapewnieniu
bezpiecze?stwa.

Nie

przechowuj w lodowce ˝adnych materia∏ow
∏atwopalnych, wybuchowych ani odczynnikow
chemicznych.
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ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU
CZ￠STO MO˚NA

JEALI
CO

UNIKNNa

WYDAJE CI

SI￠, ˚E

NIEPOTRZEBNEGO WZYWANIA SERWISU.

TWOJA

LODOWKA

NIE DZIA¸A

PRAWID¸OWO, NAJPIERW SPRAWDe

NAST￠PUJE.

MO˚LIWE PRZYCZYNY

OBJAWY

LODOWKA

NIE DZIA¸A

Czy nie nastapi∏o spalenie bezpiecznika domowej instalacji
elektrycznej lub czy nie zadzia∏a∏ automatyczny wy∏acznik
przecia˝eniowy?
Czy wtyczka przewodu zasilajacego nie wysun´∏a si´
ca∏kiem lub cz´Eciowo z gniazda sieciowego w Ecianie?

TEMPERATURA W KOMORZE

LODOWKI

LUB

ZAMRA˚ARKI

JEST ZBYT WYSOKA

Pokr´t∏o regulacji temperatury nie jest ustawione w
prawid∏owym po∏o˝eniu.
Urzadzenie jest ustawione zbyt blisko Eciany lub erod∏a
ciep∏a.
Klimat jest zbyt goracy drzwi sa otwierane zbyt cz´sto.
Drzwi pozostawa∏y otwarte przez zbyt d∏ugi okres czasu.
W lodowce przechowywana jest zbyt du˝a iloEc ˝ywnoEci.
-

Lodowka zosta∏a ustawiona na nietrwa∏ym lub nierownym
pod∏o˝u albo Eruby poziomujace wymagaja wyregulowania.
Na tylnej Ecianie lodowki znajduja si´ zb´dne przedmioty.

NIETYPOWY HA¸AS
\

NIEPRZYJEMNY ZAPACH W

LODOWCE
NA POWIERZCHNI OBUDOWY

WYST￠PUJN KROPELKI

ROSY

˚ywnoEc o silnej woni powinna byc dok∏adnie nakryta lub
owini´ta.
Wn´trze lodowki wymaga umycia.
Nie jest to ˝aden objaw niepokojacy w okresach wysokiej
wilgotnoEci otaczajacej atmosfery.
Byc mo˝e drzwi by∏y zbyt d∏ugo uchylone.

DANE TECHNICZNE
524

PojemnoEc

ca∏kowita

PojemnoEc

zamra˝rki

146

PojemnoEc

ch∏odziarki

378

WysokoEc

1794

SzerokoEc

860

mm

G∏´bokoEc

709

mm

100

Waga
Napi´cie

kg

230~240V, 50 Hz

znamionowe

9.5kg/24h

ZdolnoEc mro˝enia

1.42kW/24h

Energoch∏onnoEc
Klasa

mm

A

wydajnoEci energetycznej

41 dB

Poziom ha∏asu
ZdolnoEc
w

utrzymania temperatury
przypadku braku zasilania

11.8 h
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