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Rejestracja
Wstęp

Oznaczenie modelu i numer fabryczny znajdują się z tyłu
urządzenia.Numer fabryczny jest przypisany indywidualnie
do danego urządzenia.Niezbędne dane należy wpisać
poniżej i zachować jako dowód nabycia urządzenia.W
tym miejscu należy umieścić paragon i zabezpieczyć go
zszywaczen.
Data nabycia
Nazwa sklepu
Adres sklepu
Numer telefonu do sklepu
Oznaczenie modelu
Numer fabryczny

Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Niniejsza instrukcja zawiera wiele ważnych wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa. Należy zawsze wszystkie
czytać i przestrzegać ich.
To jest symbol alarmu bezpieczeństwa. Wskazuje on
na komunikat dotyczący zagrożenia życia, zdrowia lub innej
sytuacji mogącej spowodować uszkodzenie urządzenia.
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa będą
poprzedzone tym symbolem oraz słowami NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE lub UWAGA. Znaczenia tych
słów:

NIEBEZPIE- W razie nieprzestrzegania tego komunCZEŃSTWO ikatu dojdzie do poważnych urazów lub
śmierci.

OSTRZEŻE- W razie nieprzestrzegania tego komunikatu może dojść do poważnych wypadkNIE
UWAGA
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ów lub śmierci.
Oznacza mniej niebezpieczne sytuacje,
których zaistnienie może spowodować
mniejsze urazy lub uszkodzenie sprzętu.

Wszystkie komunikaty podają typ zagrożenia, mówią jak
zredukować niebezpieczeństwo urazu oraz co może się
zdarzyć, jeżeli zawarte wskazówki nie będą przestrzegane.

Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE

Aby zredukować ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego,
urazów lub uszkodzeń, które mogą wystąpić podczas
korzystania z tego urządzenia, należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa.Przed przystąpieniem
do używania należy przeczytać wszystkie instrukcje.

1. Podczas podłączania zasilania elektrycznego
Należy korzystać z osobnego gniazdka.
• Korzystanie z wielu urządzeń podłączonych
do jednego gniazdka może spowodować
pożar.
• Zadziałanie bezpiecznika elektrycznego
może spowodować zepsucie się żywności
oraz cieknięcie dozownika.
Nie pozwól, aby wtyczka zasilania była skierowana
do góry lub ściśnięta z tyłu lodówki.
Woda może kapać na wtyczkę lub może
ona zostać uszkodzona, powodując
pożar lub porażenie prądem.
Nie pozwól, aby kabel zasilania był zgięty lub
przyciśnięty przez ciężkie przedmioty.
Może to spowodować uszkodzenie kabla i
w rezultacie pożar lub porażenie prądem.
Nie wolno przedłużać ani modyfikować kabla
zasilającego.
Uszkodzenie kabla zasilającego lub innych
może spowodować pożar lub porażenie
prądem.
Na czas czyszczenia, przenoszenia urządzenia lub
wymiany żarówki oświetlenia wewnętrznego należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
• Może dojść do porażenia elektrycznego
lub innego urazu.
• Podczas wymiany żarówki oświetlenia
wewnętrznego lodówki należy sprawdzić,
5 czy gumowy pierścień zapobiegający powstawaniu
iskier elektrycznych nie jest zdjęty.

Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
Nie dotykaj wtyczki zasilania ani kabla mokrymi
rękoma.
Może dojść do porażenia elektrycznego
lub innego urazu.
Usuń pozostałości wody oraz brudu z wtyczki
zasilania i sprawdź, czy styki są pewnie podłączone.
Brud, woda lub niestabilne podłączenie
mogą być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem.
Upewnij się, że w instalacji jest
uziemienie.
Nieprawidłowo wykonane uziemienie
może spowodować powstanie przebić
oraz porażenie prądem.

Kabel
uziemiający

Płaski
miedziany

Więcej niż
30 cali

Jeżeli kabel lub wtyczka są uszkodzone lub otwory
gniazdka są luźne, nie wolno ich używać.
Może to spowodować porażenie elektryczne,
zwarcie oraz pożar.

2. Podczas używania lodówki
Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich czy
niebezpiecznych przedmiotów (pojemników z wodą).
Może się zdarzyć, że podczas otwierania lub
zamykania drzwi przedmiot ten spadnie i
spowoduje uraz, pożar lub porażenie
prądem.
Nie wolno opierać się ani wieszać na drzwiach,
półkach czy na barku komory zamrażarki lub chłodziarki.
Może to spowodować, że urządzenie
upadnie lub spowoduje zranienie rąk.
Nie wolno na to pozwalać zwłaszcza
dzieciom.
Nie
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Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
W pobliżu lodówki nie można
ustawiać urządzeń grzejnych.
Może dojść do powstania pożaru.
Na urządzeniu nie wolno ustawiać wazonów, filiżanek,
kosmetyków, lekarstw ani jakichkolwiek pojemników
z płynami.
Może dojść do pożaru, porażenia
elektrycznego lub innych urazów.
Nie

Zalaną lodówkę należy sprawdzić przed używaniem.
Może dojść do porażenia elektrycznego
lub pożaru.

Jeżeli wystąpił wyciek gazu chłodniczego, nie wolno
dotykać lodówki ani wylotu i natychmiast należy
przewietrzyć pomieszczenie.
• Iskra może spowodować wybuch i w
rezultacie pożar lub oparzenia.
G
• Ponieważ w lodówce używany jest gaz
A
Z
naturalny (izobuten R600a) jako
czynnik chłodzący przyjazny dla
środowiska, nawet jego mała ilość (80~90g) jest
niebezpieczna. Jeżeli podczas dostawy, instalacji lub
używania nastąpiło uszkodzenie i wyciek gazu
chłodniczego, jakakolwiek iskra może spowodować pożar
lub poparzenia.
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Nie wolno rozpylać wody wewnątrz ani na zewnątrz
lodówki, nie wolno także czyścić jej przy pomocy
benzenu czy rozpuszczalnika.
Uszkodzenie izolacji części elektrycznych
może spowodować porażenie prądem
lub pożar.

Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
Jeżeli podczas używania lodówki wydobywa się z niej
dziwny zapach lub dym, należy ją od razu odłączyć od
zasilania elektrycznego i skontaktować się z serwisem.
Może dojść do pożaru.
Centrum
serwisowe

Nie wolno pozwalać, aby osoby inne niż wykwalifikowani serwisanci rozmontowywały, naprawiały lub w
innych sposób modyfikowały urządzenie.
Może dojść do urazów, porażenia
elektrycznego lub pożaru.

Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż
do celów domowych (przechowywanie lekarstw,
testowanie materiałów, używanie na statku itp.).
Może to być przyczyną nieoczekiwanego
ryzyka pożaru, porażenia prądem,
zniszczenia przechowywanych materiałów
lub reakcji chemicznej.
Po ustawieniu lodówki usuń materiały pakunkowe.
Mogą one być niebezpieczne dla dzieci.

Lodówkę należy ustawić na równym i stabilnym podłożu.
Ustawienie urządzenia na niestabilnym
podłożu może być przyczyną jego
wywrócenia się po otwarciu lub
zamknięciu drzwi, a w następstwie
wypadków czy nawet śmierci.
9

Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
Nie wolno wkładać rąk ani metalowych przedmiotów
do wyjścia powietrza chłodzącego, pokrywy, spodu
lodówki oraz kratki ochronnej znajdującej się z tyłu.
Może dojść do porażenia
elektrycznego lub urazu.

Jeżeli zamierzasz się pozbyć lodówki, skontaktuj się
z odpowiednim punktem przyjmowania odpadów.
Jeżeli chcesz pozbyć się tak dużego
odpadu jak elektryczne urządzenie
domowe lub meble, najlepiej
skontaktować się z punktem
przyjmowania odpadów.
Punkt przyjmowania
odpadów

UWAGA

Nieprzestrzeganie tego zalecania może spowodować urazy
lub uszkodzenie domu lub mebli. Proszę zawsze zachować
ostrożność.
Nie należy dotykać mokrymi rękami
pożywienia ani pojemników
znajdujących się w zamrażarce.
Może to doprowadzić do powstania
odmrożeń.

Odczekaj co najmniej 5 minut przed
ponownym podłączeniem.
Może dojść do nieprawidłowego
działania lodówki.

Po 5
minutach

Nie wolno wkładać butelek do zamrażalnika.
Zawartość butelki może zamarznąć,
powodując jej pęknięcie oraz
niebezpieczeństwo zranienia.
Wyłączając wtyczkę z gniazdka, nie
wolno ciągnąć za kabel, ale za samą
wtyczkę.
Może dojść do porażenia elektrycznego,
zwarcia lub pożaru.
10

Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
Nie wolno instalować lodówki w miejscach mokrych
lub tam, gdzie mogą występować rozpryski wody lub
deszczu.
Uszkodzenie izolacji części elektrycznych
może spowodować wystąpienie przebić
elektrycznych.
Nie wolno wkładać rąk pod spód lodówki.
Spodnia metalowa płyta może być
przyczyną zranienia.

Lodówkę należy przenosić trzymając ją za uchwyt
znajdujący się z przodu na dole oraz za tylną górną
część.
W przeciwnym wypadku ręce mogą
ześlizgnąć się i może dojść do urazu.

Ponieważ otwieranie lub zamykanie drzwi może być
przyczyną urazów osób znajdujących się w pobliżu,
prosimy zachować ostrożność.
Otwieranie lub zamykanie drzwi może
być przyczyną przytrzaśnięcia ręki,
nogi lub potrącenia dziecka.
Do lodówki nie wolno wkładać
jakiegokolwiek żyjącego zwierzęcia

UWAGA

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(również dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych,
umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone.
Chyba, że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje
dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo.
Dzieci nie powinny być pozostawiane bez opieki w pobliżu
urządzenia.
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Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
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Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
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Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

UWAGA
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Świeża strefa 0
(Opcja)
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Panel wyświetlacza

Wyświetlacz sterowania temperaturą

FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

Przycisk
regulacji
temperatury
dla komory
lodówki

Przycisk regulacji
temperatury dla
komory
zamrażalnika
Przycisk
zamrażania
Super
Przycisk
wakacji
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FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

Przycisk
blokady
Przycisk
wł/wył

Regulacja temperatury
w komorze lodówki
i zamrażalnika

• Istnieje możliwość dowolnego ustawienia temperatury
komory lodówki i zamrażalnika.

FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

• Podczas naciskania przycisków regulacji temperatury,
temperatura komory zamrażalnika zostanie ustawiana
w następującej kolejności.
Komora lodówki:
0°C → 1°C → 2°C → 3°C→ 4°C → 5°C → 6°C → 0°C
Komora zamrażalnika:
-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C
→ -16°C → -17°C → -18°C → -19°C
Świeża strefa 0
(Opcja)

Temperatura w szufladzie jest o 2°C niższa niż
temperatura w lodówce. Dzięki temu można
przechowywać w niej produkty przez dłuższy czas.
Ustawiając temperaturę lodówki (REF. TEMP.) na 2°C,
temperatura w szufladzie będzie wynosić około 0°C.

Uwaga

Właściwa wewnętrzna temperatura może być różna
i zależy od stanu żywności, ustawiona temperatura
jest docelową, nie aktualną panująca wewnątrz
urządzenia.Wydajność zamrażania jest słaba zaraz
po uruchomieniu urządzenia.
Prosimy dokonać ustawienia temperatury, tak jak to
podano powyżej, po minimum 2~3 dniach od
uruchomienia.
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Funkcja
Super zamrażanie

• Funkcja ta, jest stosowana, gdy zachodzi potrzeba
szybkiego zamrożenia produktów żywnościowych
Nacisnąć przycisk ‘SUPER FRZ.’ (Szybkiego zamrażania),
powodujący rozpoczęcie działanie szybkiego zamrażania
i włączenie lampki panelu kontrolnego.
• Działanie szybkiego zamrażania zajmuje około 3 godzin.
Po zakończeniu działania, lodówka powraca do
poprzedniego ustawienia temperatury. Gdy zachodzi
potrzeba zatrzymania działania szybkiego zamrażania,
należy nacisnąć ‘SUPER FRZ’ ponownie, powodującego
wyłączenie lampki panelu kontrolnego i zatrzymanie
działania szybkiego zamrażania, po czym lodówka
powraca do poprzedniego ustawienia temperatury.

Funkcja
włączona “ON”

Wakacje

Funkcja
wyłączona “OFF”

• Funkcja jest użyteczna np. gdy wyjeżdżasz na wakacje,
powoduje ona że lodówko-zamrażarka zostaje
przełączona w tryb jak najmniejszego zużycia energii.
Naciśnięcie ‘VACATION’ powoduje rozpoczęcie
działania i włączenie lampki panelu kontrolnego, a
ponowne jego naciśnięcie spowoduje zatrzymuje
działanie.

Funkcja
włączona “ON”

Blokada

Funkcja
wyłączona “OFF”

• Naciśnięcie tego przycisku powoduje zablokowanie
działania innych.
• Za każdym naciśnięciem przycisku ‘CHILD LOCK’
pojawiają się komunikaty “Locking” lub “Un-Locking”.
(Aby “zablokować” (Locking) lub “odblokować”
(Un-Locking) naciśnij przycisk ‘CHILD LOCK’ na 3
sekundy.• Jeżeli aktywna jest funkcja blokady ‘CHILD
LOCK”, inne przyciski nie będą działać.
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Podczas
Jeżeli blokada nie
blokady “LOCK działa “UNLOCK”

• Naciśnięcie tego przycisku, powoduje włączenie ON lub
wyłączenie OFF zasilania lodówki.
• Każdorazowe naciśnięcie przyciski ON/OFF powoduje
powtarzanie włączania lub wyłączania lodówki. (W celu
włączenia ON lub wyłączenia OFF lodówki, naciskać
przycisk “On/Off” przez 3 sekundy.)

Wł/Wył

Zasilanie
wyłączone

Zasilanie
włączone

Funkcja pamięci

Funkcja zapisu ustawiania temperatury i statusu vacation (urlop)
i statusu włączania i wyłączania On/Off. Po włączeniu zasilania
lodówki po zaniku jej zasilania, ustawiona temperatura, a także
status vacation (urlop) i status włączania i wyłączania On/Off
zostaną przywrócone.

Czujnik otwartych
drzwi lodówki

• Jeśli drzwi lodówki pozostają otwarte lub niedomknięte przez
minutę, 30-sekundowe ostrzeżenie alarmowe włączy się 3 razy.
• Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym centrum serwisowym,
jeśli dźwięk nie wyłączy się po zamknięciu drzwi lodówki.

Auto-test

• Funkcja ta automatycznie wykrywa usterkę w produkcie, kiedy
wystąpi ona w czasie użytkowania lodówki.
• Jeżeli w produkcie wystąpi usterka i nie można go uruchomić
naciskając któryś z przycisków, oraz brak jest zwykłego
wskazania, nie wolno wyłączać zasilania i należy natychmiast
skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
• W przypadku wyłączenia urządzenia serwisant będzie
potrzebował bardzo dużo czasu na wykrycie wadliwej części.

‘SUPER FRZ.’
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Dozownik wody
Charakterystyka

Instalowanie
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MAX

POZIOM WODY

MIN

POZIOM WODY

Poziom wody

● MAKS. Jeżeli poziom wody jest wyższy niż oznaczenie MAX
mogą wystąpić wycieki. Poziom wody powinien być
utrzymywany poniżej oznaczenia MAX.
● MIN: Jeżeli poziom wody jest niższy niż oznaczenie MIN
wówczas jest jej za mało. Przed użyciem należy uzupełnić
poziom wody
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Należy użyć szerokiej żarówki typu DC12V 0.75W LED.
Jeżeli żarówka LED ulegnie uszkodzeniu, powinna
zostać wymieniona przez centrum serwisowe.

•

25

Żarówka

OSTRZEŻENIE
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1. Ostrożnie wyciągnąć na zewnątrz MISECZKA
ŚCIEKOWA
2. Po usunięciu wody z MISECZKA ŚCIEKOWA,
należy go wyczyścić i wypłukać.
3. Wytrzeć rosę dookoła zamknięcia MISECZKA
ŚCIEKOWA , używając czystej ściereczki.

PRZYCISK DOZOWNIKA
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1.Aby oddzielić uchwyt drzwi 1

3

znajdujący się po lewej
stronie, zdejmij zatyczkę 2 i odkręć śrubę 3 w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W taki sam
sposób zdejmij uchwyt drzwi komory zamrażarki 4 . (nie
trzeba wykonywać tej procedury dla ukrytego uchwytu).

2 2

1

3
2

4

2.Po odkręceniu śruby 6 pokrywy prawego zawiasu

5

na górze, zdejmij pokrywę prawego zawiasu 5 ją i
rozłącz kable przyłączeniowe 9 . Wykręć śrubę 7
mocującą górny prawy zawias 8 i ostrożnie zdejmij
drzwi lodówki 10 . Zdemontuj lewą pokrywę 19 .

6

5
7

9

8
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3.Po zdjęciu górnej lewej zatyczki 11 zdjętych drzwi

lodówki 10 , ostrożnie zdejmij górną zatyczkę 12 i
wyciągnij kabel 13 , aby dokonać podłączenia po lewej
stronie. Ustaw zdjętą górną zatyczkę 12 we właściwej
pozycji oraz zatyczkę 11 w otworze kablowym po
prawej stronie. Poluzuj śrubę 32 44 znajdującą się
pod drzwiami komory chłodniczej 10 , przesuń w lewo z
ogranicznika 31 43 , a następnie przymocuj je.

10

12

13

11

10

4.Przy pomocy ostrego śrubokręta lub noża zdejmij

31

43

16 ,

zatyczkę 15 pokrywy 14 , poluzuj śrubę a następnie
przełóż kabel 18 na lewą stronę. Odłącz kabel 40 oraz
przełącznik drzwi 38 ze zdjętej pokrywy przedniej 14 ,
zamień miejscami odłączony kabel 40 oraz przełącznik
drzwi 38 z zatyczką 39 , zamocuj je i przykręć śruba 16 ,
następnie załóż zatyczkę 15 .

32

44

18

40
38

14
39

30

16

15

5. Po poluzowaniu śruby 20 zawiasu środkowego 21 , zdejmij zawias

środkowy 21 i unieś drzwi zamrażalnika 30 i zdejmij je. (Podczas
zdejmowania drzwi zamrażalnika, zdejmij także tuleję 35 ).
Zdjąć pokrywę zawiasu 24 i założyć ją w odsłoniętej części
zawiasu środkowego 21 . Po odkręceniu śruby łączącej dolną
pokrywę 25 założyć zatyczkę 26 po prawej stronie. Poluzować
śrubę 27 dolnego zawiasu 28 . Odkręcić śrubę 32 44 mocującą
ogranicznik drzwi 31 43 znajdujący się na dole drzwi
zamrażarki 30 i wkręcić ją w otwór znajdujący się po lewej
stronie razem z ogranicznikiem drzwi 31 43 . Następnie
przełożyć górną zatyczkę 33 na prawą stronę.
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6. Ustaw oddzielony zawias dolny 28 i włóż go do torby,

następnie wyjmij z torby lewy dolny zawias 45 i ustaw
go w dolnym otworze po lewej stronie zamrażarki
następnie przykręć śrubę 27 . Po zamocowaniu dolnej
pokrywy 25 we właściwej pozycji, ustaw drzwi zamrażarki
30 na sworzniu dolnego zawiasu 45 i zamocuj je prawidłowo.
Odwrócić zdjęty zawias środkowy 21 oraz arkusz zawiasu 22 ,
tak aby zmontować je. Następnie ustaw tuleję 35 oraz podkładkę
23 , tak aby dokręcić śrubę 20 . (Podczas dokręcania śruby,
należy uważać, aby nie zadrapać elementów drzwi lodówki)
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20

30

45

27
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7. Po zamontowaniu drzwi przez wyrównanie otworu zawiasu

6
36

znajdującego się na dole drzwi lodówki 10 oraz sworznia
zawiasu środkowego 21 , wyjmij z worka lewy zawias 37
oraz pokrywę górnego lewego zawiasu 36 , zdejmij przełącznik
drzwi 15 z prawej pokrywy 5 i zainstaluj go na górnej lewej
pokrywie 36 . Po podłączeniu kabla 9 , dokręć nakrętkę 7
oraz śruby 6 w pokrywę lewego zawiasu 36 . Wyjąć prawą
zatyczkę 42 z worka i wyczyścić przewód, a następnie
zamocować ją po prawej stronie na górze lodówki.
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37
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8. Przenieś zdjęty uchwyt drzwi 1

na prawą stronę i wkręć śrubę
3 we właściwej pozycji tak, aby można było zamocować
zatyczkę 2 . Przenieś zatyczkę 41 na lewą stronę i zamocuj ją.
Zamocuj uchwyt drzwi zamrażarki 2 w taki sam sposób jak
uchwyt drzwi lodówki 1 .

Note
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41
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2

Dane techniczne

GB5133**AW GB5133**BW
296/315
86/104
210/211
1896mm
595mm
656mm
77 kg
230-240V/50Hz
6kg/24h
0.81kW h/24h
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