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Wpisy

Numer modelu i

poradnika

fabryczny mo˝na znaleec wewnatrz obudowy lub na tylnej Eciance
komory
tego urzadzenia. Te numery sa nadawane indywidualnie i nie moga wystapic na
innych urzadzeniach. PowinieneE zapisac tutaj potrzebne dane i zachowac ten podr´cznik jako
trwa∏y zapis dotyczacy Twojego zakupu. Podaj te informacje w tym miejscu.
numer

lodowki

Data

zakupu:

Nazwa
Adres

sklepu:

sklepu:

Telefon do

sklepu:

Numer modelu:
Numer

fabryczny:

Wa˝ne
Przed

instrukcje dotyczace bezpiecze?stwa

rozpocz´ciem u˝ytkowania lodowka musi zostac prawid∏owo zainstalowana
zgodnie z instrukcja instalowania, zawarta w niniejszym poradniku

i

ustawiona

Nigdy nie wyjmuj wtyczki lodowki z gniazdka ciagnac
korpus wtyczki i wyciagnij ja wprost z gniazdka.

za

kabel. Zawsze dobrze

Podczas odsuwania

przez kabel

urzadzenia od Eciany uwa˝aj, aby nie przejechac
zasilajacy ani nie uszkodzic go w inny sposob.

uchwyc

ko∏eczkami

Gdy Twoja lodowka pracuje, nie dotykaj zimnych powierzchni w komorze zamra˝arki,
szczegolnoEci wilgotnymi lub mokrymi r´kami. Skora mo˝e przywrzec do tych
wyjatkowo zimnych powierzchni.
w

Wyjmuj zawsze wtyczk´ kabla zasilajacego z gniazdka przed czyszczeniem
urzadzenia lub podejmowaniem innych zabiegow. Nigdy nie dotykaj wtyczki mokrymi
d∏o?mi, bo grozi to pora˝eniem elektrycznymi lub zranieniem.
Nigdy nie uszkode, nie przerabiaj, nie zginaj mocno, nie wyrywaj ani nie skr´caj kabla
zasilajacego poniewa˝ jego uszkodzenie mo˝e spowodowac po˝ar lub pora˝enie
pradem. Upewnij si´ czy urzadzenie jest prawid∏owo uziemione.
Nigdy

nie

moga

one

Nigdy

nie

wk∏adaj do zamra˝arki produktow
p´kac w wyniku rozszerzenia si´

w

opakowaniach szklanych poniewa˝

ich zawartoEci po zamro˝eniu.

wk∏adaj rak do pojemnika z lodem w uk∏adzie automatycznego
tego zespo∏u mo˝ne spowodowac zranienie.

zamra˝ania

lodu. Dzia∏anie

Urzadzenie nie jest przewidziane
osoby niedo∏´˝ne.

do

u˝ytkowania

bez

nale˝ytego

nadzoru przez ma∏e

dzieci lub

Nale˝y zapewnic

nadzor nad

tym by ma∏e dzieci nie bawi∏y si´ tym urzadzeniem.

dopuszczaj do tego, by ktokolwiek wspina∏ si´, siada∏, stawa∏ lub wiesza∏ si´
pojemnika podr´cznego. Takie dzia∏ania moga spowodowac uszkodzenie
lodowki, a nawet jej przewrocenie, co grozi powa˝nymi obra˝eniami.
Nigdy
na

Nie

u˝ywaj
przed!u˝acza
Dost´p do
gniazdka zasilania
Wymiana kabla
zasilajacego

nie

drzwiach

JeEli to

mo˝liwe, pod∏acz lodowk´ do oddzielnego gniazdka sieciowego aby nie
dopuEcic do przecia˝enia sieci przez lodowk´ i inne urzadzenia oraz lampy w domu,
co mog∏oby spowodowac przerw´ w zasilaniu.
Lodowko-zamra˝arka

dost´p

do

JeEli kabel

powinna byc ustawiona w taki sposob, aby zapewnic ∏atwy
gniazdka zasilania, by mo˝na ja by∏o w razie potrzeby szybko wy∏aczyc.

zasilajacy jest uszkodzony, nale˝y go wymienic w zak∏adzie producenta,
punkcie serwisowym lub przez osob´ wykwalifikowana, aby uniknac zagro˝enia.

w

Wprowadzenie
Ostrze˝enie

UWAGA:

Istnieje ryzyko uwi´zienia dziecka wewnatrz lodowki.
wyrzuceniem swojej starej lodowki lub zamra˝arki:
Zdejmij drzwiczki ale pozostaw po∏eczki na swoim miejscu, aby dzieci nie mog∏y ∏atwo
wspiac si´ do Erodka.
Urzadzenie nie jest przewidziane do u˝ytkowania bez nale˝ytego nadzoru przez ma∏e
dzieci lub osoby niedo∏´˝ne.
Nale˝y zapewnic nadzor nad tym by ma∏e dzieci nie bawi∏y si´ tym urzadzeniem.
Przed

przed uwi´zieniem

dziecka wewnatrz
lodowki

Nie

przechowuj

Nie przechowuj ani nie u˝ywaj benzyny ani innych cieczy
pobli˝u tego ani ˝adnego innego urzadzenia.

Uziemianie

ani

oparow ∏atwopalnych

w

W razie

wystapienia zwarcia w obwodzie elektrycznym, uziemienie zmniejsza ryzyko
pora˝enia pradem zapewniajac bezpieczny sp∏yw pradu.
Aby zabezpieczyc urzadzenie przed pora˝eniem elektrycznym, nale˝y je uziemic.
Nieprawid∏owe zastosowanie wtyczki uziemienia mo˝e spowodowac pora˝enie
pradem. JeEli nie rozumiesz dok∏adnie instrukcji dotyczacych uziemienia lub masz
watpliwoEci, czy Twoje urzadzenie jest prawid∏owo uziemione, skorzystaj z pomocy
wykwalifikowanego elektryka lub przedstawiciela punktu serwisowego.

Rozpoznanie cz´Eci sk!adowych
Komora
zamra˝arki

Komora
lodowki

Kacik produktow

mleczarskich

Lampka
Rega∏ w drzwiach

Po∏ka

Automat do
kostek lodu

Rega∏
w

Lampka

drzwiach

Uchwyt na wino (opcja)
Po∏ka
Szuflada

na przekaski
Pojemnik odEwie˝ajacy (opcja)

Po∏ka

(stalowa lub
szklana)

Pojemnik na jajka

Szuflada

Rega∏

w

drzwiczkach

Rega∏

na

jarzyny

w

drzwiczkach
Po∏ka

Szuflada na
warzywa / mi´so

Szuflada
(1 lub 2)

Rega∏

w

Prze∏acznik

drzwiczkach

wilgotnoEci
Prze∏acznik
(mi´so / warzywa)

Dolna os∏ona

UWAGA
∀
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JeEli

wydaje Ci si´, ˝e niektorych cz´Eci brakuje w Twoim urzadzeniu, byc mo˝e sa to cz´Eci
dost´pne tylko w niektorych modelach (np. Pojemnik podr´czny nie wyst´puje we wszystkich
modelach).

Instalowanie

Gdzie instalowac
1. UmieEc

Wybierz dobre
miejsce

gdzie
2.

swoje urzadzenie w miejscu,
b´dzie go mo˝na u˝ywac.

∏atwo

Unikaj umieszczania urzadzenia w
pobli˝u erode∏ ciep∏a oraz nara˝ania
na bezpoErednie dzia∏anie promieni
s∏onecznych i wilgoci.

go

3. Powietrze musi

op∏ywac swobodnie
urzadzenie aby zapewnic skuteczne jego
dzia∏anie. JeEli urzadzenie jest
umieszczone

we

wn´ce

w

Ecianie,

zachowaj przynajmniej 30 cm wolnej
przestrzeni ponad urzadzeniem oraz
przynajmniej 5 cm odst´pu od Eciany.
Urzadzenie powinno byc uniesione na
wysokoEc przynajmniej 2,5 cm ponad
pod∏og´, szczegolnie jeEli jest ona
pokryta dywanem.
4.

Aby uniknac wibracji, urzadzenie

5. Nie

byc wypoziomowane.

instaluj urzadzenia w pomieszczeniu, w ktorym temperatura spada poni˝ej
spowodowac nieprawid∏owoEci w dzia∏aniu.

5 ˚C. Mo˝e to

3∀

musi

Instalowanie

Zdejmowanie
Ostrze˝enie

drzwi

Niebezpiecze?stwo pora˝enia pradem
Od∏acz

zasilanie

przed rozpocz´ciem

Dolna os∏ona

instalowania

lodowki.
Zaniedbanie
Emierci lub

Zdejmij dolna os!on´, a nast´pnie rurk´ doprowadzajaca
wod´

tego od∏aczenia mo˝e byc
powa˝nych obra˝e?.

przyczyna
Rurka

doprowadzajaca wod´

Je˝eli drzwi

wejEciowe do pomieszczenia, w ktorym zamierzasz zainstalowac
lodowk´ sa zbyt waskie, zdejmij drzwi lodowki i wsu? lodowk´ bokiem.

Zdejmij dolna os∏on´, podnoszac ja do gory,
a nast´pnie wyciagnij rurk´ doprowadzajaca wod´,
naciskajac palcem w miejscu zaznaczonym na rysunku.

1) Zdejmij os∏on´ zawiasu luzujac Eruby.
Nast´pnie od∏acz wszystkie przewody
wyjatkiem przewodu uziemiajacego

Zdejmij drzwi
komory
zamra˝arki

UWAGA
∀

JeEli ko?cowka rurki
zdeformowana lub

odetnij

kawa∏ek.

Os∏ona
zawiasu
z

Gorny

zawias

2) Zdejmij wodzid∏o zasuwy drzwi
przekr´cajac je w lewo ( ) a nast´pnie
podciagajac gorny zawias w gor´ ( )

jest

wytarta,

Przewody
∏aczace

Przewod
uziemienia

Wodzid∏o
zasuwy drzwi

Gorny zawias

UWAGA
∀

Podczas

by

zdejmowania gornego zawiasu uwa˝aj,
odpad∏y do przodu.

drzwi nie

3) Zdejmij drzwi komory zamra˝arki podnoszac je
do gory. Tym razem drzwiczki nale˝y podnieEc
odpowiednio wysoko, by mo˝na by∏o ca∏kowicie
zdemontowac rurk´ doprowadzajaca wod´
UWAGA
∀

zawias

komory zamra˝arki przechodzac
przez drzwi do pomieszczenia docelowego
i od∏o˝ je zwracajac szczegolna uwag´ na to, by
nie uszkodzic rurki doprowadzajacej wod´.

1) Zwolnij Eruby os∏ony zawiasu i zdejmij
os∏on´. Usu? wszystkie przewody
∏aczace za wyjatkiem przewodu
uziemiajacego.

Zdejmij drzwi
komory lodowki

Dolny

PrzenieE drzwi

wodzid∏o zasuwy drzwi

2) Zdejmij
obracajac
je w prawo ( ) a nast´pnie zdejmij gorny
zawias podciagajac go w gor´ ( ).

Przewody
∏aczace

Gorny
zawias

3) Zdejmij drzwi komory zamra-˝arki
podciagajace je w gor´.
Dolny
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Wodzid∏o
zasuwy drzwi

Instalowanie

WnieE

WnieE

lodowk´

jak

to

lodowk´

pokazano

Wymiana
Po

bokiem przez drzwi
na

rysunku

wejEciowe

obok.

drzwi

przeniesieniu urzadzenia i drzwi do pomieszczenia docelowego, zamontuj
wykonujac czynnoEci w odwrotnej kolejnoEci ni˝ przy zdejmowaniu.

drzwi

Monta˝
Przed monta˝em

∀

∀

∀

∀

Ostrze˝enie

∀

∀
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dop!ywu wody zasilajacej

Do dzia∏ania automatycznego systemu przygotowywania kostek lodu potrzebne
jest ciEnienie wody w zakresie od 1,5 do 8,5 kG/cm2. (Odpowiada to sytuacji, gdy
jednorazowy kubek o pojemnoEci 180 cm3 jest nape∏niany w ciagu 3 sekund.)
W przypadku jeEli ciEnienie ody jest ni˝sze ni˝ 1,5 kG/cm2, niezb´dne jest
dokupienie dodatkowej pompy ciEnieniowej, ktora zapewni normalne dzia∏anie
uk∏adu zamra˝ania lodu i podawania zimnej wody.
Ca∏kowita d∏ugoEc rurki doprowadzajacej wod´ nie powinna przekraczac 12 m i
nale˝y dopilnowac, by rurka nie by∏a nigdzie zagi´ta. JeEli d∏ugoEc rurki przekracza
12m, mo˝e to spowodowac trudnoEci w podawaniu wody z powodu wyst´powania
ciEnienia wody odp∏ywowej.
UmieEc rurk´ doprowadzajaca wod´ z dala od erode∏ ciep∏a.

Pod∏aczaj tylko erod∏o wody pitnej
Przestrzegaj instrukcji dotyczacych

monta˝u

zespo∏u

filtrow

wodnych

Instalowanie

Ustawianie

wysokoEci, poziomowanie

Wypoziomuj drzwi wsuwajac p∏aski Erubokr´t do rowka w lewej Erubie regulacji
wysokoEci i przekr´cajac t´ Erub´ zgodnie z ruchem wskazowek zegara ( ).

JeEli drzwi komory
zamra˝arki sa
obni˝one
wzgl´dem drzwi
komory lodowki

Ro˝nica

wysokoEci

5

13

#

Lewa Eruba

regulacji wysokoEci

JeEli drzwi komory
zamra˝arki sa
wy˝ej ni˝ drzwi
komory lodowki

Wypoziomuj drzwi wsuwajac p∏aski Erubokr´t do rowka w prawej Erubie regulacji
wysokoEci i przekr´cajac t´ Erub´ zgodnie z ruchem wskazowek zegara ( ).
Ro˝nica

wysokoEci

5

13

#

Prawa Eruba

regulacji wysokoEci

Po

Drzwi

urzadzenia powinny ∏atwo si´ zamykac dzi´ki nieznacznemu nadniesieniu
przedniej Eciany urzadzenia przy pomocy obydwu Erub regulacji wysokoEci. JeEli
nie zamykaja si´ prawid∏owo, mo˝e to spowodowac nieprawid∏owoEci dzia∏ania
urzadzenia.

wypoziomowaniu
wysokoEci drzwi
Nast´pnie

1.

Wytrzyj py∏
urzadzenie

2. Za∏o˝

i kurz

nagromadzony podczas transportu

i dok∏adnie

drzwi

wyczyEc swoje

odpowiednich miejscach wyposa˝enie dodatkowe, np. pude∏ko na kostki
lodu, os∏on´, tack´ na skropliny itp. Te elementy wyposa˝enia sa umieszczone w
opakowaniu zbiorczym aby uniknac ewentualnego ich uszkodzenia podczas
w

transportu.
3. W∏o˝

wtyczk´ kabla zasilajacego
pod∏aczaj innych urzadze?.
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do

gniazdka.

Do

tego samego gniazdka nie

Eksploatacja
Uruchomienie
Po

zainstalowaniu lodowki

pierwszym

ustabilizowanie

tego okresu

si´

czasu

uk∏adu
mo˝na

nale˝y odczekac 2-3 godziny aby zapewnic
normalnych warunkach roboczych i dopiero po up∏ywie
umieszczac w urzadzeniu Ewie˝e i mro˝one artyku∏y
w

˝ywnoEciowe.
JeEli dzia∏anie lodowki

uleg∏o przerwaniu, nale˝y

odczekac 5 minut

przed

ponownym

uruchomieniem.

Regulacja temperatur i funkcji

Dewignia pojemnika
podr´cznego

Wylot dozownika
wody / lodu
Przycisk

dozownika

Pojemnik podr´czny
(dost´pny tylko w
niektorych modelach)

Prze∏acznik kontrolny wydzielania
rosy

(JeEli

si´

woko∏ dozownika

rosa,

w∏acz

ten

tworzy

prze∏acznik)

Lampka dozownika
(pod tablica
wyEwietlacza funkcji)

Tablica

Przycisk regulacji
temperatury

w

komorze zamra˝arki
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Przycisk regulacji
temperatury

w

komorze lodowki

wyEwietlania funkcji

Przycisk wyboru trybu
pracy dozownika

Regulowanie
temperatury w
komorze
zamra˝arki

Ta

lampka wskazuje

status

temperatury

w
5

komorze zamra˝arki.
∀

Obni˝anie

3

uruchomieniu lub po awarii
zasilania zaEwieci si´ poziom 3 (normalny)

Przy pierwszym

temperatury

1

(Ustawienie poErednie).

Podwy˝szanie

∀

NaciEni´cie przycisku
spowoduje przesuwanie
nastawy temperatury kolejno pomi´dzy
4
5 (najzimniej)
poziomami 3 (normalny)
1 (najcieplej)
2 (Erednio ch∏odno).

temperatury

∀

Ogolnie poziom

(normalny) jest w∏aEciwy dla przechowywania ˝ywnoEci. W
przechowywanej ˝ywnoEci oraz od cz´stotliwoEci korzystania
wybierz odpowiednia nastaw´: 1 (najcieplej), 2 lub 4 albo 5
3

zale˝noEci od iloEci
zamra˝arki

Regulowanie
temperatury w

Ta
∀

komorze
zamra˝arki

lampka wskazuje

Przy pierwszym

status

temperatury

w

uruchomieniu lub po
si´ poziom 3

awarii zasilania zaEwieci

∀

∀

(normalny) (Ustawienie poErednie)
NaciEni´cie przycisku
spowoduje przesuwanie
nastawy temperatury kolejno pomi´dzy
4
5
poziomami 3 (normalny)
1
2
(najzimniej)
(najcieplej)
(Erednio ch∏odno).

komorze lodowki.

5

Obni˝anie

3

temperatury

1

Podwy˝szanie
temperatury

(normalny) jest w∏aEciwy dla przechowywania ˝ywnoEci.
przechowywanej ˝ywnoEci oraz od cz´stotliwoEci korzystania
wybierz odpowiednia nastaw´: 1 (najcieplej), 2 lub 4 albo 5 (najzimniej).

Ogolnie poziom

3

W zale˝noEci od iloEci
lodowki

Wybor trybu
dzia!ania
dozownika

Ta

lampka wskazuje, czy wybrano
wody czy lodu.
Przy pierwszym uruchomieniu
lub po awarii zasilania podEwietlona
zostanie pozycja

dozowanie
∀

.

∀

z

Naciskajac przycisk
mo˝na wybierac
dozowanie kruszonego lodu, wody
kostek lodu

SELECT

.

SELECT

lub

z

Eksploatacja
JeEli drzwi lodowki

b´da pozostawac otwarte przez d∏u˝ej ni˝ 1 minut´, rozlegnie si´
trzykrotnie sygna∏ alarmowy. Ten sygna∏ b´dzie si´ w∏aczac w odst´pach co 30
sekund i zostanie wy∏aczony dopiero po zamkni´ciu drzwi. Je˝eli sygna∏ alarmowy nie
wy∏acza si´ pomimo zamkni´cia drzwi zarowno od komory zamra˝alnika jak i lodowki,
nale˝y skontaktowac si´ z punktem serwisowym.

Alarm
"drzwi sa otwarte"

Funkcja
autodiagnostyki
(wykrywanie
usterek)

Funkcja autodiagnostyki dzia∏a w sytuacji, gdy pojawia si´ usterka w dzia∏aniu
urzadzenia. JeEli wystapi b∏ad, nale˝y natychmiast skontaktowac si´ z punktem
serwisowym nie wy∏aczajac (OFF) zasilania. Wy∏aczenie zasilania spowoduje, ˝e
wykrycie przyczyny usterki zajmie serwisantowi wi´cej czasu.
W razie wystapienia usterki w dzia∏aniu urzadzenia naciEni´cie dowolnego przycisku
funkcyjnego nie powoduje zmiany nastawy temperatury.

Automatyczne
Gdy

Sposob
podawania lodu /
zimnej wody

woda

zamra˝anie lodu i dozownik

jest przechowywana w zbiorniku na wod´
nast´pnie jest podawana do dozownika.

w

komorze

lodowki, jest od

sch∏adzana i
Lod

jest przygotowywany w automatycznym uk∏adzie zamra˝ania lodu,
dozownika podawany jest oddzielnie lod kruszony i lod w postaci kostek.

po czym do

UWAGA
∀

Jak u˝ywac
dozownika.

∀

Jest rzecza

poczatkowo woda nie jest bardzo zimna.
bardziej sch∏odzonej, dodaj do szklanki lod.ice into the glass.

Wybierz,
delikatnie

naturalna,

˝e

JeEli

potrzebujesz wody

czy chcesz

otrzymac kruszony lod, wod´, czy te˝ kostki lodu a nast´pnie
naciEnij przycisk szklanka lub innym naczyniem.switch with a glass or

other container.

Kruszony lod
Naciskajac przycisk
doprowade do
podEwietlenia ikony
przedstawiajacej szklank´
pokruszonym lodem
"SELECT"

∀

Po

z

naciEni´ciu szklanka
przycisku dozowany b´dzie
lod pokruszony.

SELECT

Lod

Woda

Naciskajac przycisk
"SELECT" doprowade do
podEwietlenia ikony
przedstawiajacej szklank´
woda.
∀

Po naciEni´ciu szklanka
przycisku dozowana
b´dzie woda.

SELECT

w

kostkach

Naciskajac przycisk
doprowade do
podEwietlenia ikony
przedstawiajacej szklank´
"SELECT"

z

lodem
∀

w

kostkach.

Po

naciEni´ciu szklanka
przycisku dozowany
b´dzie lod w kostkach.

SELECT

5

3

5

5

13

13

1
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z

Eksploatacja

UMAGA
JeEli wtyczka przewodu zasilajacego zostanie pod∏aczona ponownie po
automatycznie wybrane zostanie dozowanie kruszonego lodu.

∀

Szklanki lub inne

∀

w

przeciwnym

Po

∀

naczynia

na

lod

awarii

zasilania,

to

nale˝y podk∏adac tu˝ przy wylocie lodu, gdy˝
wypaEc na pod∏og´.

razie lod mo˝e ∏atwo

up∏ywie 5 sekund od wydania pe∏nej porcji lodu s∏yszalny b´dzie odg∏os zatrzaEni´cia.
odg∏os powstaje podczas zamykania wylotu lodu.

Ten

Po zako?czeniu naciskania

przycisku dozownika szklanka nale˝y przytrzymac szklank´ jeszcze
sekundy przy wylocie lodu, aby odebrac
ostatnia porcj´ dozowanej wody lub lodu.

∀

przez oko∏o 2-3

∀

Wytrzyj krople wody kapiace spod

∀

JeEli dozowanie lodu

lodu,

Automatyczne

∀

to

na

w

mo˝e

poczatku

dozownika

kostkach zosta∏o

zdejmujac os∏on´

zbieracza

wody.

po dozowaniu

wybrane
nastapic wydanie niewielkiej

iloEci

kruszonego
pozosta∏ego kruszonego

lodu.

The automatic ice maker

can automatically make 8 pieces of ice cube at a time,
pieces a day. But these quantities may be varied according to various conditions
including how many times the refrigerator door opens and closes.
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zamra˝anie lodu

Zamra˝anie lodu

∀

zostaje wstrzymane, gdy pojemnik

na

lod zostanie ca∏kowicie

zape∏niony.
∀

JeEli nie chcesz

korzystac z uk∏adu automatycznego zamra˝ania lodu, przestaw
prze∏acznik dwupo∏o˝eniowy w po∏o˝enie OFF.
JeEli chcesz ponownie skorzystac z uk∏adu automatycznego zamra˝ania lodu,
przestaw prze∏acznik dwupo∏o˝eniowy w po∏o˝enie ON.

UWAGA
∀

Jest

zjawiskiem normalnym, ˝e z wn´trza urzadzenia s∏ychac chrobotanie, gdy produkt
wpada do pojemnika z lodem.

zamra˝ania

Nast´puje zbrylanie lodu
JeEli wyst´puje zbrylanie lodu w wi´ksze kawa∏ki, nale˝y wyjac je z pojemnika na
lod, pokruszyc je na mniejsze kawa∏ki i umieEcic z powrotem w pojemniku.
JeEli zamra˝ane bry∏ki lodu sa zbyt drobne lub wyst´puje zbrylanie lodu w wi´ksze
kawa∏ki, nale˝y wyregulowac iloEc wody podawanej do uk∏adu.
Nale˝y porozumiec si´ z punktem serwisowym.
Je˝eli lod nie jest cz´sto wykorzystywany, mo˝e nast´powac zbrylanie.

JeEli

automatyczne

∀

zamra˝anie lodu
nie przebiega

∀

prawid!owo

Awaria zasilania
∀

komory zamra˝arki. Wyjmij pojemnik na lod i wysyp
ca∏y lod, nast´pnie wysusz pojemnik i w∏o˝ go z powrotem na swoje miejsce. Gdy
zasilanie urzadzenia zostanie ponownie w∏aczone, wybrana zostanie opcja
zamra˝ania kruszonego lodu.

Po

pierwszym uruchomieniu nowego urzadzenia
pierwszym uruchomieniu nowego urzadzenia nale˝y zaczekac
na pojawienie si´ pierwszych bry∏ek lodu w komorze zamra˝arki.

∀
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Kawa∏ki lodu moga wpadac do

Po

oko∏o 12

godzin

Eksploatacja

Nale˝y odrzucic pierwsza parti´ lodu (oko!o 20 kawa!kow) i wody (oko!o
otrzymanych po uruchomieniu nowego urzadzenia.

Ostrze˝enia

7

szklanek)

Pierwsza

partia lodu i wody mo˝e zawierac czastki lub zapach pochodzacy z rurki
doprowadzajacej wod´ lub z pojemnika doprowadzanej wody. Odrzucenie pierwszej
partii jest konieczne w przypadku gdy urzadzenie nie by∏o u˝ywane przez d∏u˝szy
okres

Nie

czasu.

dzieci do dozownika

dopuszczaj

Dzieci moga nieprawid∏owo nacisnac
dozownika lub uszkodzic lampki.

przycisk

Drzwi
zamra˝arki

Uwa˝aj, by artyku!y ˝ywnoEciowe nie
blokowa!y przemieszczania si´ lodu.
JeEli

˝ywnoEc zostanie umieszczona na
poczatku kana∏u lodu, mo˝e nastapic
zatrzymanie dozowania lodu. Ponadto jeEli wykorzystywany jest tylko kruszony lod,
kana∏ lodu mo˝e pokryc si´ drobnokrystalicznym lodem. W takiej sytuacji nale˝y
usunac nagromadzony proszek lodowy.
Nigdy nie wk!adaj puszek z napojami ani innych artyku!ow ˝ywnoEciowych
pojemnika na lod w celu szybkiego sch!odzenia.
Takie dzia∏anie mo˝e

nie

Nigdy

szklanek

u˝ywaj

Takie szklanki lub

Najpierw

umieEc

Gdy kostki
tej cieczy.
Nigdy
Takie

nie

lodu

nie

z

naczynia

w

uszkodzenie uk∏adu

cienkiego

szk!a ani

szklance kostki lodu,

a

automatycznego zamra˝ania lodu.

naczy? glinianych

do odbierania lodu.

dopiero potem nalej wod´

wpadaja do cieczy zawartej

mo˝e

do

∏atwo moga ulec rozbiciu.

w

szklance,

dotykaj r´ka ani ˝adnym narz´dziem

dotkni´cie

Nigdy

spowodowac

to

spowodowac

zdejmuj pokrywy

uszkodzenie

mo˝e

otworu

wylotu

lub

inny napoj.

nastapic rozchlapanie
dozownika.

wylotowego
lub zranienie

r´ki.

uk!adu zamra˝ania lodu.

Co

pewien czas wyrownuj poziom
pojemnika lodem do pe!na.

lodu

w

pojemniku, aby zapewnic

za!adowanie

Je˝eli lod zaczyna gromadzic si´ tu˝ przy wylocie, co mo˝e oznaczac, ˝e pojemnik
lod zosta∏ wype∏niony ca∏kowicie i nale˝y zatrzymac proces zamra˝ania lodu.

na

W razie

stwierdzenia, ˝e urzadzenie zaczyna dozowac odbarwiony lod, nale˝y
natychmiast porozumiec si´ z punktem serwisowym i przerwac zamra˝anie lodu.

Nigdy

nie

u˝ywaj zbyt waskich

ani

zbyt g!´bokich

Moga pojawic si´ trudnoEci przy przechodzeniu
spowodowac uszkodzenie lodowki.

lodu przez kana∏

Przytrzymuj szklank´ w odpowiedniej odleg!oEci
Zbytnie przybli˝enie
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szklanki do

wylotu

szklanek.

od

wylotu

dozownika,

co

mo˝e

lodu.

dozownika mo˝e utrudniac dozowanie lodu.

Eksploatacja
Pojemnik podr´czny (tylko w niektorych modelach)
Otworz drzwi

Sposob
u˝ytkowania

∀

Mo˝esz

pojemnika podr´cznego

si´gac

do

pojemnika podr´cznego
komory lodowki, co
przynosi oszcz´dnoEc zu˝ycia pradu.
Z chwila otwarcia drzwi do pojemnika
podr´cznego zapala si´ lampka wewnatrz
komory lodowki. Dzi´ki temu mo˝na ∏atwo
odszukac w pojemniku potrzebne artyku∏y.
bez otwierania drzwi

∀

Nie wykorzystuj
drzwi pojemnika

∀

podr´cznego jako
podstawki
∀

Nigdy nie wykorzystuj drzwi pojemnika
podr´cznego jako sk∏adanego stoliczka i
uwa˝aj, by nie uszkodzic ich ostrym
narz´dziem.
Nigdy nie opieraj rak na opuszczonych
drzwiach ani nie naciskaj ich zbyt mocno.

Nigdy nie zdejmuj
wewn´trznej
pokrywy pojemnika
podr´cznego

∀

Pojemnik podr´czny nie mo˝e funkcjonowac
prawid∏owo przy zdj´tej pokrywie
wewn´trznej.

Nigdy
nie k!ade ci´˝szych
przedmiotow na
drzwiach pojemnika
podr´cznego ani nie
pozwalaj dzieciom
wieszac si´ na nich

∀

Grozi to nie
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tylko uszkodzeniem drzwi
pojemnika podr´cznego, ale rownie˝ mo˝e
spowodowac obra˝enia cia∏a dziecka

Eksploatacja
Po!ka
Po∏ki

Regulacja
wysokoEci po!ek

w

komorze lodowki mo˝na

takiej wysokoEci,

ktora

przesuwac, dzi´ki czemu mo˝na je usytuowac
najlepiej odpowiada potrzebom u˝ytkownika.

1

Wyjmowanie po!ki
PodnieE po∏k´ przechylajac ja w kierunku
wskazanym strza∏ka a nast´pnie wyjmij
po∏k´ podciagajac ja w kierunku wskazanym
strza∏ka

2

.

Zak!adanie

po!ki
UmieEc po∏k´ do ˝adanej wysokoEci i wsu?
zaczep do otworow. Nast´pnie obni˝
przednia kraw´de po∏ki i wsu? ja drugi
zaczep do otworu.

UWAGA
∀

Upewnij si´, czy po∏ka jest za∏o˝ona poziomo.
przeciwnym razie mo˝e si´ ona wysunac i spaEc.

W

Uchwyt na wino
(tylko w niektorych modelach)
Zmiana

po!o˝enia
uchwytu na wino

Przy wykorzystaniu tego uchwytu, butelki mo˝na
przechowywac w pozycji poziomej. Uchwyt
mo˝e byc zamocowany przy dowolnej po∏ce.

po!o˝enia uchwytu na wino
wino mo˝na zdjac z po∏ki
Uchwyt
wyciagajac go z zaczepow, a nast´pnie
zamocowac ponownie umieszczajac go
przy kraw´dzi wybranej po∏ki i wsuwajac

Zmiana

na

w

4∀

zaczepy.

na

go

1

2

Eksploatacja
Pojemnik

na

Pojemnik na jajka
dowolne miejsce.

jajka

mo˝na

przenosic w

UWAGA
Nigdy nie wykorzystuj pojemnika na jaka w charakterze dodatkowego pojemnika na lod,
aby nie spowodowac jego pop´kania.
Nigdy nie przechowuj pojemnika na jajka ani w komorze zamra˝arki ani w pojemniku
podr´cznym.

∀

∀

Regulacja wilgotnoEci
Przy przechowywaniu warzyw
regulatora "lewo / prawo"

w

pojemniku

lub owocow mo˝na

na

warzywa

regulowac wilgotnoEc

przy pomocy

Zwi´kszenie

Zmniejszenie wilgotnoEci

Zamiana
∀

funkcji pojemnika na warzywa

lub

Dolna szuflad´ w komorze lodowki mo˝na wykorzystywac
przechowywania warzyw lub mi´sa.

Pojemnik

na

na

mi´so

zamiennie do

warzywa

Prze!acznik

Pojemnik
W

na

mi´so

pojemniku na mi´so utrzymywana jest ni˝sza temperatura ni˝
dzi´ki czemu mi´so lub ryby moga d∏u˝ej zachowywac Ewie˝oEc.

w

komorze

lodowki,

UWAGA
∀
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JeEli

prze∏acznik przestawiony jest na "mi´so", to warzywa lub owoce ulegna zamro˝eniu.
Dlatego przed w∏o˝eniem ˝ywnoEci nale˝y sprawdzic nastaw´.

Uk!ad

odwaniajacy(tylko

w

niektorych modelach)

Ten uk∏ad skutecznie

absorbuje silne
zapachy dzi´ki wykorzystaniu katalizatora
optycznego. Uk∏ad nie oddzia∏uje w ˝aden
sposob na przechowywane artyku∏y
˝ywnoEciowe.

Uk∏ad

odwaniajacy
Pojemnik

na

warzywa

Kacik poEredni

Sposob
u˝ytkowania
uk!adu

odwaniajacego

∀

Poniewa˝ uk∏ad

lodowki, nie
∀

W

ma

jest zainstalowany w kanale odbierania zimnego powietrza
potrzeby u˝ycia dodatkowej instalacji.

z

komory

przypadku przechowywania artyku∏ow ˝ywnoEciowych o intensywnym zapachu
si´ stosowanie pojemnikow zamykanych.
W przeciwnym razie takie zapachy moga byc absorbowane przez inne artyku∏y
˝ywnoEciowe przechowywane w tej samej komorze.
zaleca

Zalecenia

Rozmieszczanie
(porownaj

Uchwyt

na

wino

Szuflada

Do

Rega!

Do

zamra˝arki

np.

drzwiach

w

komory

Do

∀

Istnieje

w

Kacik produktow

jajka

∀

Do

przechowywania artyku∏ow w

stanie

po

suchym.

przechowywania produktow mleczarskich,

np. mas∏a,

pude∏ko

na

jaka w odpowiednim miejscu.

przechowywania cz´sto wykorzystywanych
artyku∏ow, np. napojow.

komorze

Do

przechowywania garnkow
odpowiednio zamkni´tych.

Rega! w drzwiach
komory lodowki

lub

innych potraw

Do

przechowywania pakowanej ˝ywnoEci
np. mleka, sokow, piwa, itp.

Szuflada

lub

Do

Do

lodowki

Szuflada

mo˝liwoEc

podwy˝szenia temperatury przy
Dlatego nie nale˝y przechowywac
tutaj artyku∏ow o d∏ugim okresie przydatnoEci do
spo˝ycia, np. lodow, itp.

UmieEc to

podr´czny

na

pakowanych

przechowywania mi´sa, ryb, kurczakow itp.
uprzednim zawini´ciu ich w cienka foli´.

Do

Pojemnik

w

mro˝onek

twarogu, itp.

mleczarskich

Po!ka

przechowywania

∀

komorze

na

przechowywania ro˝nych artyku∏ow ˝ywnoEciowych,
mi´sa, ryb, lodow, mro˝onek, itp.

otwieraniu drzwi.

zamra˝arki

Pude!ko

"Rozpoznanie cz´Eci sk∏adowych")

przechowywania wina

∀

zamra˝arki

Szuflada

˝ywnoEci

przechowywania niewielkich artyku∏ow
˝ywnoEciowych, np. chleba, przekasek, itp.

komorze

w

rozdzia∏em

Do

na

przekaski
Po!ka

z

dotyczace przechowywania ˝ywnoEci

Do

przechowywania warzyw

lub

napojow,

i owocow.

warzywa

na

mi´so

Do

przechowywania warzyw, owocow, mi´sa
surowych ryb, itp. pod
warunkiem odpowiedniego ustawienia prze∏acznika.

warzywa
w

przeznaczonego do rozmra˝ania,

kaciku

poErednim

Nale˝y sprawdzic ustawienie prze∏acznika przed
w∏o˝eniem ˝ywnoEci.
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Zalecenia dotyczace przechowywania ˝ywnoEci

Przechowywanie ˝ywnoEci
∀

Awie˝a ˝ywnoEc nale˝y przechowywac w

komorze lodowki. Sposob zamro˝enia i
˝ywnoEci ma istotne znaczenie dla zachowania Ewie˝oEci i smaku.
Nie nale˝y przechowywac artyku∏ow ˝ywnoEciowych ∏atwo ulegajacych zepsuciu w
niskich temperaturach, np. bananow czy melonow.
Przed w∏o˝eniem do lodowki nale˝y sch∏odzic goraca ˝ywnoEc, gdy˝ umieszczenie
goracej ˝ywnoEci w lodowce mo˝e spowodowac zepsucie innych produktow oraz do
znacznego zwi´kszenia zu˝ycia pradu.
Podczas przechowywania ˝ywnoEci nale˝y nakryc ja folia winylowa lub umieszczac
˝ywnoEc w pojemnikach z pokrywkami. Takie dzia∏anie zapobiega odparowywaniu
wilgoci i pozwala zachowac smak i wartoEci od˝ywcze pokarmu.
Nie nale˝y blokowac artyku∏ami ˝ywnoEciowymi przep∏ywu powietrza. Swobodny
obieg sch∏odzonego powietrza zapewnia utrzymywanie si´ rownomiernej
rozmro˝enia

∀

∀

∀

∀

temperatury
∀

∀

Komora
zamra˝arki

∀

∀

w

lodowce.

Nie

nale˝y zbyt cz´sto otwierac drzwi. Otwarcie drzwi umo˝liwia przedostanie si´
ciep∏ego powietrza do wn´trza lodowki co prowadzi do podwy˝szenia temperatury
wewnatrz komory.
Nigdy nie nale˝y uk∏adac zbyt du˝ych iloEci ˝ywnoEci w rega∏ach wewnatrz drzwi,
poniewa˝ te artyku∏y moga opierac si´ o po∏ki wewnatrz komory utrudniajac tym
samym dok∏adne zamkni´cie drzwi.

Nie

przechowuj

butelek

w

komorze zamra˝arki

--

w

wyniku

zamro˝enia zawartoEci

butelki moga p´kac.
Nie zamra˝aj ˝ywnoEci, ktora

uleg∏a wczeEniej rozmro˝eniu. Powoduje to utrat´ smaku
od˝ywczych.
JeEli zamierzasz przechowywac zamro˝one artyku∏y ˝ywnoEciowe przez d∏ugi okres
czasu, np. lody
uk∏adaj je na po∏kach zamra˝arki, a nie w regale wewnatrz drzwi.

wartoEci
∀

--

Komora
lodowki

∀

Unikaj wk∏adania wilgotnych artyku∏ow ˝ywnoEciowych na gorne po∏ki lodowki. Mo˝e
spowodowac ich zamro˝enie pod wp∏ywem bezpoEredniego oddzia∏ywania
strumienia sch∏odzonego powietrza.
Zawsze oczyEc ˝ywnoEc przed umieszczeniem jej w lodowce. Warzywa i owoce
nale˝y umyc i wytrzec, a produkty pakowane nale˝y wytrzec, aby uniknac zepsucia
sasiednich produktow.
Podczas przechowywania jaj w przeznaczonym do tego celu regale lub pojemniku,
upewnij si´, czy jaja sa Ewie˝e i zawsze przechowuj je "na stojaco", co pozwoli na
utrzymanie ich Ewie˝oEci przez d∏u˝szy czas.
to

∀

∀

UWAGA
∀

JeEli lodowka

jest ustawiona w ciep∏ym i wilgotnym miejscu, cz´ste otwieranie drzwi
przechowywanie w niej du˝ych iloEci warzyw mo˝e prowadzic do wykraplania
si´ rosy, co jednak nie pogarsza skutecznoEci dzia∏ania urzadzenia. Ros´ nale˝y wycierac
czysta szmatka, gdy˝ kurz i py∏ na szmatce mog∏yby spowodowac porysowanie
powierzchni.
lodowki lub
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i

Dba∏oEc i

konserwacja

Sposoby wyjmowania poszczegolnych cz´Eci
UWAGA
∀

Demonta˝
Przed

prowadzony jest w kolejnoEci odwrotnej do monta˝u.
podj´ciem czynnoEci demonta˝u lub monta˝u upewnij si´
zosta∏a

czy

wtyczka

zasilajacego
wyciagni´cia gniazdka.
Nigdy nie u˝ywaj nadmiernej si∏y do demonta˝u poszczegolnych cz´Eci, aby

kabla

z

ich nie

uszkodzic.

Lampka

w

komorze

Wyjmij lampk´ wyciagajac ja w kierunku wskazanym
strza∏ka ( ) jednoczeEnie delikatnie wybijajac ( ) i
przekr´cajac ( ) os∏on´ lampki.

zamra˝arki

1
2

3

Wykr´c ˝arowk´ odkr´cajac ja w lewo. W tych
lodowkach stosuje si´ ˝arowki o parametrach
maksymalnych 240 V 40 W, ktore mo˝na nabyc w
punktach serwisowych.

Lampka oEwietlenia

Wyjmij lampk´ wyciagajac ja na zewnatrz, a nast´pnie
wykr´c ˝arowk´. W tych lodowkach stosuje si´
˝arowki o parametrach maksymalnych 240 V 15 W,
ktore mo˝na nabyc w punktach serwisowych.

dozownika

1
2

Po!ka

w

komorze

Aby wyjac po∏k´, nale˝y unieEc nieco lewa stron´
po∏ki, popchnac ja w kierunku wskazanym strza∏ka
( ), unieEc prawa stron´ po∏ki jak to pokazuje
strza∏ka ( ) i wyjac po∏k´.

zamra˝arki

1

Rega! i wspornik w

UnieE rega∏ znajdujacy si´ wewnatrz drzwi
przytrzymujac go z obydwu stron ( ), a nast´pnie
wyjmij rega∏ podciagajac go w kierunku wskazanym
strza∏ka ( ).

drzwiach

Uchwyc pojemnik na lod w sposob jak to pokazano
na rysunku obok i wyciagnij go (
) unoszac go
jednoczeEnie lekko ku gorze ( ).

Pojemnik
na

2

lod

2
∀

∀

∀

Po

Zaleca

si´

nie

to konieczne.

jest

pojemnika

na

lod,

ile
1

wyjmowania nale˝y trzymac pojemnik na
lod dwiema r´kami, aby nie dopuEcic do jego
upadku na pod∏og´.
Je˝eli pojemnik na lod nie pasuje do otworu, nale˝y
nieznacznie przekr´cic element obrotowy.
wody

Element

obrotowy

nie

jest wyposa˝ony w funkcj´
Dlatego nale˝y go czyEcic
regularnie. Zdjac obudow´ naciskajac kolektor
wody z lewej strony i osuszyc go sucha
Eciereczka. Nacisnac palcem w prawa stron´
w miejscu wskazanym na rysunku, aby zdjac
obudow´ kolektora wody.
samo-osuszania.

dozownika

o

Podczas

Kolektor

u˝yciu

nie demontowac

5

5

3

3

1

1

PUSH

PUSH

46

Dba∏oEc i

konserwacja

Lampka

Aby zdjac os∏on´ lampki, wypchnij do przodu wyst´p znajdujacy si´ pod os∏ona
lampka a nast´pnie zdejmij os∏on´ lampki.
Wykr´c ˝arowk´ odkr´cajac ja w lewo. W tych lodowkach stosuje si´ ˝arowki o
parametrach maksymalnych 240 V 40 W, ktore mo˝na nabyc w punktach
serwisowych.

w

komorze lodowki

Pojemnik
podr´czny

∀

∀

1

Usu?

gorny rega∏ w pojemniku
podr´cznym a nast´pnie wyjmij os∏on´
pojemnika podr´cznego ( ).
Pojemnik podr´czny mo˝na
zdemontowac podciagajac go w gor´.

UWGA
∃

Pokrywa komory
na

∀

warzywa

Podczas

zdejmowania komory na warzywa, szuflady na przekaski oraz pokrywy
pojemnika podr´cznego nale˝y upewnic si´ czy usuni´te zosta∏y wszystkie cz´Eci
znajdujace si´ w drzwiach komory lodowki.

2

Aby zdjac pokryw´ komory na warzywa,
nale˝y podciagnac pojemnik na warzywa
nieco ku przodowi ( ), unieEc przednia
cz´Ec pokrywy komory, jak to pokazuje
strza∏ka ( ) i zdjac pokryw´.
1
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Informacje ogolne
Okres urlopowy

W okresie

urlopowym (o przeci´tnym czasie trwania) zapewne zechcesz pozostawic
lodowk´ w∏aczona. Produkty, ktore moga zostac zamro˝one, umieEc na d∏u˝szy czas

w

zamra˝alniku.

JeEli

przewidujesz, ˝e urzadzenie zostanie wy∏aczone na okres urlopu, wyjmij
wszystkie artyku∏y .˝ywnoEciowe, wyjmij z gniazdka wtyczk´ przewodu zasilajacego,
oczyEc dok∏adnie wn´trze lodowki i pozostaw drzwi OTRWARTE aby uniknac
powstania niemi∏ego zapachu.
Awaria zasilania

Wi´kszoEc awarii uk∏adu zasilania, ktore zostana naprawione
b´da mia∏y wp∏ywu na temperatur´ w komorach.
Jednak

w

wyje˝d˝asz
z

domu

Wyjmij

przeciwdzia!ajaca
wykraplaniu wody

paru

godzin

nie

urzadzenia.

lub dobrze

zamocuj wszystkie elementy ruchome, znajdujace si´ wewnatrz

lodowki.

Aby uniknac uszkodzenia
dolne po∏o˝enie.
Rurka

ciagu

czasie, gdy zasilanie jest wy∏aczone, nale˝y ograniczyc do minimum

otwieranie drzwi

Je˝eli

w

Erub

regulacji wysokoEci, przestaw wszystkie

w

skrajne

Acianka zewn´trzna obudowy lodowki mo˝e niekiedy rozgrzewac si´, szczegolnie w
pierwszym okresie po zainstalowaniu urzadzenia.
Nie przejmuj si´ tym. Jest to efekt dzia∏ania rurki przeciwdzia∏ajacej wykraplaniu wody,
ktora pompujac goraca wod´ przeciwdzia∏a "poceniu si´" tylnej Ecianki obudowy.

Czyszczenie
Wa˝na rzecza jest sta∏e utrzymywanie lodowki w czystoEci, aby uniknac pojawiania si´
niemi∏ych zapachow. Rozlane lub rozsypane produkty ˝ywnoEciowe nale˝y
natychmiast wytrzec, poniewa˝ moga one miec odczyn kwaEny i w razie
pozostawienia na d∏u˝szy czas moga plamic powierzchnie plastykowe.
--

--

Powierzchnie

zewn´trzne
Powierzchnie

wewn´trzne
Po

czyszczeniu

Do czyszczenia zewn´trznych powierzchni swojej lodowki u˝ywaj letniego roztworu
mi´kkiego myd∏a lub detergentu.
Umyte powierzchnie wytrzyj czysta wilgotna Eciereczka, a nast´pnie wytrzyj do sucha.
Zaleca

si´ regularnie czyEcic wn´trze lodowki. Wszystkie Ecianki wewn´trzne i
pojemniki nale˝y myc roztworem sody oczyszczone lub delikatnym detergentem
ciep∏a woda. Nast´pnie sp∏ukac i wysuszyc.

Prosimy sprawdzic,
przegrzana

Ostrze˝enie

oraz

czy kabel

czy

wtyczka

zasilajacy nie jest uszkodzony, czy wtyczka
pasuje do gniazda sieciowego.

nie

i

jest

dobrze

Zawsze

przed rozpocz´ciem czyszczenia w pobli˝u elementow uk∏adu elektrycznego
(lampek, prze∏acznikow, przyciskow sterujacych, itp.) wyciagnij wtyczk´ kabla
zasilajacego z gniazdka sieciowego.
Wytrzyj nadmiar wilgoci gabka lub szmatka by uniknac przedostania si´ wody lub innej
cieczy na jakiekolwiek elementy uk∏adu elektrycznego, co mog∏oby spowodowac
pora˝enie pradem.
Nigdy, na ˝adnej powierzchni, nie u˝ywaj metalowych myjek, szczotek,
gruboziarnistych Erodkow czyszczacych, roztworow silnie alkalicznych, p∏ynow
∏atwopalnych ani toksycznych.
Nie

dotykaj zamro˝onych powierzchni wilgotnymi lub mokrymi d∏o?mi, poniewa˝
wilgotna cz´Ec cia∏a mo˝e przywrzec do bardzo zimnych powierzchni.

Wykrywanie

i usuwanie usterek

Przed wezwaniem technika

punktu serwisowego zapoznaj si´ z poni˝sza tabelka.
i wydatkow. Poni˝szy wykaz zawiera zwyczajne
oszcz´dzic
sytuacje i zdarzenia, ktore nie zosta∏y spowodowane niew∏aEciwym wykonaniem lub
wada materia∏owa tego urzadzenia.
Mo˝e to

Ci i

Zdarzenie

z

czasu

Arodek zaradczy

Mo˝liwa przyczyna

Dzia!anie lodowki

Spr´˝arka
lodowki nie
dzia!a

Prze∏acznik
Lodowka

lodowki

jest w

jest wy∏aczony.

Ustaw

trakcie rozmra˝ania

Jest to

prze∏acznik lodowki, patrz
nastawy prze∏acznikow
sytuacja normalna w przypadku
z w pe∏ni zautomatyzowanym
rozmra˝aniem. Cykl rozmra˝ania jest
lodowek

powtarzany okresowo.

Wtyczka wysun´∏a si´ z gniazdka
sieciowego.
Awaria zasilania. Sprawde czy lampy
mieszkaniu si´ Ewieca.
Lodowka

pracuje zbyt
intensywnie
lub zbyt d!ugo

Ta lodowka

jest wi´ksza
posiada∏eE wczeEniej.

od

Upewnij si´,

czy wtyczka jest prawid∏owo
umieszczona w gniazdku sieciowym/
w

Skontaktuj si´

z

miejscowym

zak∏adem

energetycznym.
To normalne.

Wi´ksze i bardziej wydajne
urzadzenie pracuje d∏u˝ej w tych

tej, jaka

warunkach

Temperatura

w

pomieszczeniu

lub

na

zewnatrz domu jest wysoka.
Lodowka

pewien

by∏a

niedawno

wy∏aczona

na

okres.

ciep∏ych

lub

Drzwi

komory

na

lodowki lub zamra˝arki sa

mo˝e nieco

uchylone.

Regulator lodowki jest ustawiony
niska temperatur´.
Uszczelka

lub

na

zbyt

komory lodowki lub
jest brudna, zu˝yta,

zamra˝alnika

pop´kana

lub niew∏aEciwie za∏o˝ona.

Termostat

utrzymuje sta∏a temperatur´

wewnatrz komory lodowki.

˝e

w

takich warunkach

pracuje d∏u˝ej.

Sch∏odzenie lodowki wymaga kilku

godzin
wi´ksza
goracych produktow.

Drzwi by∏y otwierane zbyt cz´sto
zbyt d∏ugo.

byc

normalne,

lodowka

Niedawno do lodowki w∏o˝ono
iloEc

To

pracy.

W∏o˝enie

ciep∏ych produktow powoduje,,
pracowac d∏u˝ej, zanim
zostanie
nastawiona
osiagni´cia
temperatura wewnatrz urzadzenia.
Ciep∏e powietrze, dostajace si´ do
wn´trza lodowki powoduje, ˝e
urzadzenie pracuje d∏u˝ej. Staraj si´
rzadziej otwierac drzwi.
Upewnij si´, czy lodowka jest
wypoziomowana. Odsu? produkty i
pojemniki z okolic drzwi. Patrz has∏o
"Otwieranie / zamykanie drzwi" w tabeli
poni˝ej.
Ustaw regulator lodowki na wy˝sza
temperatur´ dbajac o to, by temperatura
wewnatrz lodowki nadal by∏a w∏aEciwa.
WyczyEc lub wymie? uszczelk´.
Szczeliny w uszczelce drzwi moga
powodowac, ˝e lodowka pracuje d∏u˝ej,
aby utrzymac ˝adana temperatur´.
˝e lodowka musi

To normalne. Lodowka w∏acza si´ i
wy∏acza aby utrzymac sta∏a temperatur´
wewnatrz komory.

Spr´˝arka
lodowki nie dzia!a

Arodek zaradczy

Mo˝liwa przyczyna\

Zdarzenie

Termostat
w

utrzymuje sta∏a temperatur´

To normalne.

Spr´˝arka lodowki
w∏acza si´ i wy∏acza, aby
utrzymac sta∏a temperatur´ wewnatrz
komory lodowki.

okresowo

komorze lodowki.

Temperatury sa
zbyt niskie
Temperatura w kozamra˝arki
jest zbyt niska, zaE
w komorze lodowki
morze

Regulator zamra˝arki
niska temperatur´.

ustawiono

na

zbyt

Zmie?

nastaw´ regulatora zamra˝arki
odpowiednio wy˝sza temperatur´.

na

jest prawid!owa.

--

Temperatura w komorze lodowki jest
zbyt niska, zaE w

Regulator lodowki ustawiono
niska temperatur´.

na

zbyt

Zmie?

nastaw´ regulatora lodowki
odpowiednio wy˝sza temperatur´.

Regulator lodowki ustawiono
niska temperatur´.

na

zbyt

Jak

na

komorze zamra˝arki
--

jest prawid!owa.

˚ywnoEc przecho-

wywana w szufladach zaczyna
zamarzac.

Mi´so przechowywane w pojemniku
na Ewie˝e mi´so
pokrywa si´
szronem.

wy˝ej.

Aby zapewnic mo˝liwie najd∏u˝szy czas
przydatnoEci do spo˝ycia mi´so nale˝y
przechowywac w temperaturze
nieznacznie poni˝ej temperatury
krzepni´cia wody ( 0 ˚C).

To

Regulator zamra˝arki
wysoka temperatur´.

Zmie?

normalne, poniewa˝ nast´puje
krystalizacja wody pochodzacej z wilgoci
zawartej w mi´sie.

Temperatury sa
zbyt wysokie
Temperatura w
ko-morze
lodowki lub
zamra˝arki jest

ustawiono

na

zbyt

nastaw´ regulatora zamra˝arki

lub lodowki

na odpowiednio ni˝sza
temperatur´ tak, aby zapewnic w∏aEciwa
temperatur´ w zamra˝arce i w lodowce.

zbyt wysoka
Regulator lodowki ustawiono na zbyt
wysoka temperatur´.
Nastawa lodowki ma pewien wp∏yw na
temperatur´

w

komorze zamra˝arki.

Drzwi sa otwierane zbyt cz´sto
pozostaja otwarte zbyt d∏ugo.

lub

Zmie?

nastaw´ regulatora zamra˝arki

lub lodowki

odpowiednio ni˝sza
temperatur´ tak, aby zapewnic w∏aEciwa
temperatur´ w zamra˝arce i w lodowce.
na

Ciep∏e powietrze
drzwi do

wchodzi przez otwarte

wn´trza komory lodowki lub

zamra˝arki.
Nie

Drzwi

otwieraj tak cz´sto drzwi.
Zamknij dok∏adnie drzwi.

pozostaja nieco uchylone.

Przed
du˝o

chwila do komory w∏o˝ono zbyt
ciep∏ej lub goracej ˝ywnoEci.

Zasilanie lodowki zosta∏o przerwane
d∏u˝szy okres czasu.

na

Zaczekaj na ustabilizowanie si´
nastawionej temperatury w komorze.
Ca∏kowite wystudzenie komor
urzadzenia wymaga kilku godzin pracy.

Zdarzenie

Temperatura

w

ko-morze lodowki

Arodek zaradczy

Mo˝liwa przyczyna\

Regulator lodowki ustawiono
wysoka temperatur´.

na

zbyt

Zmie?

nastaw´ regulatora lodowki
odpowiednio ni˝sza temperatur´.

na

jest zbyt wysoka,
zaE w komorze
zamra˝arki jest
--

prawid!owa.

Szumy

i ha!as

S!ychac g!oEniejszy
szum, gdy lodowka
jest w!aczona.

We

wspo∏czesnych lodowkach mo˝na
przechowywac wi´ksze iloEci ˝ywnoEci
utrzymywac bardziej wyrownana

temperatur´

S!ychac
g!oEniejszy szum,
gdy spr´˝arka
pracuje.
Wibracje lub
stukanie

w

To
i

normalne,

˝e

poziom

szumu

jest

wy˝szy.

komorach.

Na

poczatku cyklu ch∏odzenia po
urzadzenia, ciEnienie
instalacji jest wy˝sze.
uruchomieniu

To normalne. Po pewnym czasie
w

poziom

obni˝y si´.

szumu

Pod∏oga jest nierowna lub zbyt s∏aba.
Urzadzenie ko∏ysze si´ nieznacznie
stojac na nierownym pod∏o˝u.

Upewnij si´, czy pod∏oga jest
odpowiednio rowna i mocna, by utrzymac
ci´˝ar urzadzenia.

Wibruja przedmioty umieszczone
gornej Eciance urzadzenia.

Zdejmij

Wibruja naczynia

na

umieszczone

To

do

Eciany

przedmioty.

normalne,

˝e

naczynia moga
Upewnij si´, czy
urzadzenie jest wypoziomowane i czy
stoi stabilnie na pod∏o˝u.

wewnatrz komor urzadzenia.

Urzadzenie przylega

te

nieznacznie wibrowac.

lub do

mebli.

Przesu? nieco lodowk´, tak aby
dotyka∏a Eciany ani mebli.

nie

Woda / wilgoc / lod
na

zewnatrz
lodowki

Wilgoc gromadzi
si´ na Eciankach
wewn´trznych
lodowki

Panuje zbyt goraca i zbyt wilgotna
pogoda, co powoduje przyspieszone
narastanie lodu i "pocenie si´" lodowki.
Drzwi

pozostaja nieznacznie uchylone

Jest to

lub

normalne.

Patrz has∏o "Otwieranie /
drzwi"

Drzwi sa otwierane zbyt cz´sto
pozostaja otwarte zbyt d∏ugo.

zjawisko

Nie

w

tabeli

otwieraj

zamykanie

poni˝ej.

tak

cz´sto drzwi.

Woda / wilgoc / lod
na

zewnatrz lodowki

Wilgoc gromadzi si´
na

Panuje wilgotna pogoda.

zjawisko jest normalne przy wilgotnej
pogodzie.
Gdy wilgotnoEc powietrza obni˝y si´,
wilgoc na Eciankach powinna zniknac.

Drzwi

W

Eciankach

zewn´trznych
lodowki

w

drzwiach.

pozostaja nieznacznie uchylone
powoduje, ˝e zimne powietrze z
wn´trza lodowki zderza si´ ze znacznie
cieplejszym powietrzem otoczenia.
co

To

takiej sytuacji

dok∏adnie

domknij

drzwi.

Zdarzenie

Arodek zaradczy

Mo˝liwa przyczyna\

Niemi!y zapach
wewnatrz lodowki
Wn´trze

lodowki wymaga

umycia.

W lodowce

znajduje si´ ˝ywnoEc
intensywnym zapachu.

o

Umyj wn´trze urzadzenia gabka i ciep∏a
woda z soda oczyszczona.
Dok∏adnie

przykryj ˝ywnoEc.

Zapach pochodzi od niektorych
pojemnikow lub opakowa?.

U˝yj innego rodzaju pojemniki lub
rodzaj stosowanych opakowa?.

Przechowywana ˝ywnoEc blokuje
zamkni´cie drzwi.

nie utrudnia∏a

zmie?

Otwieranie /

zamykanie drzwi /
szuflad
Drzwi nie

daja si´ zamknac.
Drzwi nie

zamykaja si´.

Pouk∏adaj ˝ywnoEc w komorach tak, aby
zamykania drzwi.

Drzwi jednej komory zosta∏y zamkni´te
zbyt energicznie, powodujac nieznaczne
uchylenie si´ drzwi drugiej komory.

Delikatnie

Lodowka nie

jest wypoziomowana.
Urzadzenie ko∏ysze si´ nieznacznie
podczas pracy.

Wypoziomuj urzadzenie przy
Erub regulacji wysokoEci.

Pod∏oga jest nierowna lub zbyt s∏aba.
Urzadzenie ko∏ysze si´ nieznacznie
stojac na nierownym pod∏o˝u.

Upewnij si´, czy pod∏oga jest
odpowiednio rowna i mocna, by utrzymac
ci´˝ar urzadzenia.
Skontaktuj si´ z fachowcem aby zaradzic
uginaniu si´ lub nachyleniu pod∏ogi.

Urzadzenie przylega

do

Eciany

lub do

zamknij

Przesu? nieco

drzwi

obydwu

komor.

pomocy

lodowk´.

mebli.

Wysuwanie szuflad
jest utrudnione.

˚ywnoEc dotyka po∏ki znajdujacej si´
nad

szuflada.

Sprawde, czy
zabrudzone.

prowadnice

szuflad nie sa

Wyjmij cz´Ec ˝ywnoEci
szuflady.
WyczyEc szuflady

i ich

z

prze∏adowanej

prowadnice.

Dozownik
Dozownik nie

Pojemnik z

lodem

jest pusty.

dozuje lodu.
Regulator komory zamra˝arki jest
ustawiony na zbyt wysoka temperatur´.

Gdy w pojemniku pojawi si´ pierwsza
partia zamro˝onego lodu, dozownik
powinien dzia∏ac prawid∏owo.
Przestaw regulator komory zamra˝arki na ni˝sza
temperatur´ tak, aby rozpocz´∏o si´ zamra˝anie
kostek lodu. Gdy w pojemniku pojawi si´
pierwsza partia zamro˝onego lodu, dozownik

powinien
G∏owny

zawor

do mieszkania

odcinajacy dop∏yw wody
jest zamkni´ty.

Otworz

dzia∏ac

prawid∏owo.

g∏owny zawor odcinajacy dop∏yw wody do
mieszkania i odczekaj odpowiednio d∏ugo, aby
rozpocz´∏o si´ zamra˝anie kostek lodu.
Gdy w pojemniku pojawi si´ pierwsza partia
zamro˝onego lodu, dozownik powinien dzia∏ac
prawid∏owo.

Zdarzenie
Dozownik nie
dozuje lodu.

Arodek zaradczy

Mo˝liwa przyczyna
Drzwi

komory
uchylone.

lodowki lub zamra˝arki sa

Z

jest zatkany.

Wyjmij

zakleszczy∏y si´ pomi´dzy

ramieniem uk∏adu zamra˝ania lodu

stopi∏y si´

ze

na

a

do sucha i za∏o˝

otrzymane inaczej

soba w wi´ksza

poza uk∏adem

zawor

odcinajacy dop∏yw wody
jest zamkni´ty. Patrz
"Dozownik nie dozuje lodu" w
powy˝ej.

do mieszkania
has∏o
tabeli

Drzwi komory
uchylone.
ma

dziwny

smaki/lub

Woda

lodowki lub zamra˝arki sa

zbyt d∏ugo pozostawa∏a w

zbiorniku.

zapach.
Urzadzenie
pod∏aczone

nie

jest prawid∏owo
zimnej wody.

do sieci

na

w∏aEciwe

kostki lodu zakleszczone

w

dozowniku.

U˝ywaj dozownika odpowiednio cz´sto,
aby nie nastapi∏o zbrylanie si´ kostek.
Dozownik

jest w

stanie dozowac

kostki lodu zamro˝one

zamra˝ania lodu.

G∏owny

powrotem

lod.

bry∏´.
--

z

miejsce.
Gdy w pojemniku pojawi si´ pierwsza
partia zamro˝onego lodu, dozownik
powinien dzia∏ac prawid∏owo.

W dozowniku umieszczono kostki lodu

Woda

komor sa

Kostki lodu

Kostki lodu

dozuje wody

obydwu

Wyjmij pojemnik z lodem i roztop jego
zawartoEc. OczyEc pojemnik, wytrzyj go

tylna Ecianka pojemnika

Dozownik nie

drzwi

powodu zbyt rzadkiego u˝ywania, z
powodu fluktuacji temperatury i / lub z
powodu chwilowych przerw w dop∏ywie
pradu lod roztopi∏ si´ i zamarz∏
ponownie woko∏ podajnika Erubowego
--

Dozownik lodu

Upewnij si´, czy
zamkni´te.

we

tylko
w∏asnym

uk∏adzie zamra˝ania lodu.
Otworz

wody

g∏owny

zawor

odcinajacy dop∏yw

do mieszkania.

Upewnij si´, czy
zamkni´te.

drzwi

obydwu

komor sa

Pobierz i

wylej 7 szklanek wody aby
odEwie˝yc zawartoEc zbiornika. Pobierz
wylej kolejnych 7 szklanek wody aby
przep∏ukac zbiornik.
Pod∏acz urzadzenie do sieci zimnej
wody, doprowadzajacej wod´ do kranu

i

w

kuchni.

Odg!os spadania
kostek lodu.

Odg!os przep!ywu
wody.
Inne

Jest to

normalny odg∏os, dochodzacy wowczas gdy automatycznie zamro˝ona
wpada do pojemnika na lod. Nat´˝enie tych odg∏osow mo˝e si´ zmieniac
zale˝nie od po∏o˝enia urzadzenia.

kostka

lodu

Jest to normalny odg∏os, dochodzacy wowczas gdy uk∏ad zamra˝ania lodu pobiera
wod´ po przerzuceniu partii zamro˝onych kostek do pojemnika z lodem.

Przeczytaj dok∏adnie rozdzia∏ "Automatyczne
niniejszym poradniku.

zamra˝anie lodu i dozownik"

w

SPECIFICATIONS
Model
Total

GR-L207DVQ

capacity

Freezer

capacity

Refrigerator capacity

PojemnoEc ca∏kowita

512 L

160 L

PojemnoEc zamra˝rki

160 L

352 L

PojemnoEc ch∏odziarki

352 L

1750

Width

890

Depth

755

WysokoEc

1750

mm

SzerokoEc

890

mm

mm

G∏´bokoEc

755

mm

mm

120

Kg

Voltage, frequency

230~240V, 50Hz

Freezing capacity

12.0Kg/24h

Energy consumption
Effectivity

rate

Time of

supply failure

case

of

znamionowe

ZdolnoEc mro˝enia

Kg

230~240V, 50 Hz

12.0Kg/24h

Energoch∏onnoEc

1.844Kw/24h

B

Klasa wydajnoEci
energetycznej

B

Poziom ha∏asu

41 dB

ZdolnoEc

keeping setting

temperature in

120

Waga
Napi´cie

mm

1.844Kw/24h

41 dB

Noise level

GR-L207DVQ

512 L

Height

Weight

Model

5.6 h

utrzymania
temperatury w przypadku
braku zasilania

5.6 h

