POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu prosimy o dokładne
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz zachowanie
jej na przyszłość.
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Połączenia elektryczne (tylko w UK)
Ważne
Przewody w układzie zasilającym tego urządzenia są zaznaczone kolorem, zgodnie z
następującym kodem:

ZIELONY I ŻÓŁTY: UZIEMIENIE
NIEBIESKI: NEUTRALNY
BRĄZOWY: FAZA
Urządzenie musi być uziemione
Zielony i żółty (uziemienie)
Brązowy (faza)
Niebieski (neutralny)

Bezpiecznik
Zacisk przewodu

Jeśli kolory przewodów w głównym przewodzie zasilania tego urządzenia nie odpowiadają
oznaczeniom, należy postępować w poniższy sposób:
Zielono-żółty przewód musi być podłączony do złącza wtyczki oznaczonego literą ‘E’,
symbolem uziemienia ( ) koloru zielonego lub zielono-żółtego.
Przewód niebieski musi być podłączony do styku oznaczonego literą N lub w kolorze czarnym.
Przewód brązowy musi być podłączony do styku oznaczonego literą L lub w kolorze czerwonym.
Jeśli bezpiecznik 13 amp (BS 1363) jest używany, włożyć bezpiecznik 13 amp BS 1362.

Rejestracja
Oznaczenie modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu urządzenia. Numer ten jest indywidualnie
nadany temu urządzeniu i nie występuje w innych urządzeniach. W tym miejscu należy zapisać
wymagane informacje i zachować instrukcję jako trwały zapis transakcji kupna.
W tym miejscu dołącz zszywaczem paragon.
Data zakupu

:

Sklep, w którym
dokonano zakupu

:

Adres sklepu

:

Numer telefonu do
sklepu

:

Nr modelu

:

Nr seryjny

:

4 SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI
5 WSTĘP
5 Etykieta produktu
6 Wymagania bezpieczeństwa
11 Główne komponenty lodówki

12 MONTAŻ

19 ZALECENIA
PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
19

Przechowywanie żywności

20 DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA
Czyszczenie
Informacje ogólne
Funkcje chłodziarki
Odwracane drzwi

12 Klasa klimatyczna
12 Instalacja
12 Połączenie

20
20
21
21

13 OBSŁUGA

23 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

13 Panel sterowania
14 - Regulacja temperatury
14 - Strefa optymalnej temperatury
(Strefa Opti-Temp)
14 - Express Freeze (szybkie zamrażanie)
15 - Tryb Eco Friendly
15 – Blokada
15 – Samodiagnostyka
16 - Alarm drzwi
16 - Oświetlenie komory zamrażarki
16 Komora chłodziarki
16 Jak wyjąć pokrywę szuflady
strefy Opti-Temp
17 Jak wyjąć szufladę na warzywa
17 Jak wyjąć pokrywę szuflady
17 Półka na wino
17 Wyjmowanie i montaż półki szklanej
18 Półka szklana składana
18 Wyjmowanie i wkładanie szuflad zamrażarki
19 Robienie lodu

23 Smart Diagnosis (zdalna pomoc techniczna)
24 Rozwiązywanie problemów
25 Warunki gwarancji

25 USUWANIE
25 Utylizacja starych urządzeń

WSTĘP

PL POLSKA

A
B

Marka handlowa
Model

C Kategoria
D Klasa energetyczna
E Roczne zużycie energii "XYZ"

[kWh/rok], w oparciu o wyniki
standardowych badań w ciągu
24 godzin

F Objętość chłodziarki [L]
G Objętość zamrażarki [L]

H Temperatura obliczeniowa
innych komór (>14°C)

I

Komory Frost-Free

ETYKIETA PRODUKTU

LG Electronics
GBB930*****
GA**489****
7 (Chłodziarko-zamrażarka )
A++

246
Rzeczywiste zużycie energii zależy od tego, jak
urządzenie jest używane oraz gdzie się znajduje

230
105
Brak
Komora chłodziarki
Komora zamrażarki

J Czas wzrostu

16

K

11.6

L

temperatury [godz.]
Wydajność zamrażania
[kg/24 godz.]

Klasa klimatyczna

M Poziom emitowanego
hałasu [dB(A)]

N Wolnostojąca / do zabudowy

SN-T
Urządzenie to przeznaczone jest do użycia w
temperaturze otoczenia pomiędzy 10°C a 43°C

40
Wolnostojąca

UWAGA
Parametry techniczne chłodziarki mogą być zmienione przez producenta bez
wcześniejszego powiadomienia.
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WYMAGANIA
BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!

Urządzenie przeznaczone jest
do użytku przez dzieci w wieku
od 8 lat, osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej
lub psychicznej oraz przez osoby
niedoświadczone, jeżeli są one pod
nadzorem lub otrzymały instrukcje
dotyczące użytkowania urządzenia
od osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo. Należy
zabronić dzieciom zabawy z
urządzeniem.Czyszczenie oraz
konserwacja nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.

OSTRZEŻENIE!
Utrzymywać otwory wentylacyjne
w obudowie urządzenia lub we
wbudowanych zespołach w stanie
czystym i wolnym od przeszkód.

OSTRZEŻENIE!
Nie używać urządzeń
mechanicznych lub innych do
przyspieszania procesu
odszraniania z wyjątkiem
zaleconych przez producenta.

OSTRZEŻENIE!
Nie uszkadzać obwodu czynnika
chłodniczego.

OSTRZEŻENIE!
Nie stosować urządzeń
elektrycznych wewnątrz komór
do przechowywania żywności
urządzenia, za wyjątkiem typów
urządzeń zalecanych przez
producenta.

Należy przestrzegać poniższych
instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa, aby ograniczyć
ryzyko obrażeń lub uszkodzenia
mienia na skutek niewłaściwego
użytkowania chłodziarki.(Po
zapoznaniu się z tymi instrukcjami
należy przechowywać je w miejscu
bezpiecznym i dostępnym).
Należy przekazać je kolejnemu
właścicielowi wraz z chłodziarką.

OSTRZEŻENIE!
Znak ten wskazuje
niebezpieczeństwo lub zagrożenie
dla życia lub kończyny

UWAGA!
Znak ten wskazuje ryzyko
wypadku lub szkody materialnej
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody
wynikłe z nieprzestrzegania
instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi zostać
prawidłowo zainstalowana i
podłączona zgodnie z
instrukcjami montażu.
• Lodówki nie wolno
rozmontowywać, naprawiać lub
modyfikować jej konstrukcji.
Może to spowodować pożar lub
awarię jej pracy, która może
doprowadzić do wypadku.
• Aby zredukować ryzyko pożaru,
porażenia elektrycznego,
urazów, które mogą wystąpić
podczas korzystania z tego
urządzenia, należy przestrzegać
podstawowych zasad
bezpieczeństwa.
•

WSTĘP

PODŁĄCZANIE DO
ŹRÓDŁA ZASILANIA:
Chłodziarka powinna być
podłączona do osobnego
gniazdka zasilającego.
Stosowanie jednego
gniazdka dla wielu urządzeń
może spowodować pożar.
W przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego lub
wtyczki lub jeżeli wtyczka
nie trzyma się pewnie w
gniazdku, nie powinny być
używane.
Może to spowodować
porażenie elektryczne lub
zwarcie, które z kolei może
wywołać pożar.
Nie pozwolić, aby woda
miała kontakt z
wtyczką przewodu
zasilającego.
Zmoczona lub
uszkodzona wtyczka
może spowodować pożar lub
porażenie elektryczne.

Nie dopuścić do zagięcia lub
przygniecenia przewodu
NIE
zasilającego przez ciężkie
przedmioty.
Ściśnięty przewód
zasilający może ulec
uszkodzeniu, co może spowodować
pożar lub porażenie elektryczne.
Nie wolno wymieniać przewodu
zasilającego lub zmieniać
jego długości.
NIE
Może to spowodować
jego uszkodzenie lub
zwarcie iw konsekwencji
ryzyko pożaru.
Jeżeli przewód zasilający jest
uszkodzony, jego wymiana powinna
być wykonana przez producenta,
autoryzowany serwis producenta lub
podobnie wykwalifikowanego
profesjonalistę w celu zapewnienia
bezpieczeństwa.
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Nie ciągnij za przewód zasilający
i nie dotykaj wtyczki
zasilania mokrymi
rękoma.
Może to spowodować
pożar, porażenie elektryczne lub urazy.
Osusz wtyczkę, wytrzyj z wszelkich
zanieczyszczeń i podłącz z powrotem
do gniazdka.
Brud, woda lub
niestabilne podłączenie
może być przyczyną pożaru
lub porażenia prądem.
Lodówka powinna być uziemiona.
Nieodpowiednie
uziemienie tego
urządzenia może
prowadzić do awarii
lub porażenia
elektrycznego.
PRZEWÓD
UZIEMIAJĄCY

PŁASKI
MIEDZIANY

MORE 30
PONAD (80 CM)

PODCZAS UŻYWANIA
LODÓWKI:
Nie kładź ciężkich, niebezpiecznych
lub innych przedmiotów na
lodówce.
Przedmioty te mogą spaść
podczas otwierania lub
zamykania drzwi i
spowodować obrażenia,
pożar lub porażenie elektryczne.
Nie opieraj się na drzwiach,
tacach, szufladach lub półkach.
Może to spowodować
przewrócenie lodówki lub NIE
obrażenia ręki. Dopilnuj
dzieci, aby tego nie robiły.
Uszkodzenie izolacji
komponentów elektrycznych
może spowodować zwarcie
lub porażenie elektryczne.

NIE

8 WSTĘP

W pobliżu lodówki nie wolno
używać łatwopalnych materiałów,
takich jak eter, benzyna, etanol,
gaz płynny (propan
lub butan), puszek
z aerozolem lub
kosmetykami. Nie
przechowywać w
urządzeniu substancji
wybuchowych, np. aerozoli w
pojemnikach z łatwopalnym
gazem pędnym.
Może to spowodować eksplozję
lub pożar.
Nie umieszczaj zapalonych świec
w lodówce w celu usunięcia NIE
nieprzyjemnych zapachów.
Nie stosuj suszarki do
włosów w celu wysuszenia
wnętrza lodówki.
Może to spowodować eksplozję
lub pożar.
Nie wolno umieszczać
zwierząt w lodówce.
Zachować ostrożność podczas
otwierania i zamykania
drzwi lodówki, aby nie NIE
zranić innych osób
znajdujących się w pobliżu.
W czasie zamykania i
otwierania drzwi może dojść do
przytrzaśnięcia rąk i nóg pomiędzy
nimi, a dziecko może zostać
uderzone rogiem drzwi.
Nie wolno umieszczać materiałów
naukowych w lodówce.
Przechowywanie materiałów
wymagających ścisłego
NIE
zakresu temperatury
może skutkować ich
utratą lub nieoczekiwanymi
reakcjami chemicznymi,
które mogą być niebezpieczne.

NIE

Jeżeli lodówka uległa zalaniu, jej
dalsze użycie jest możliwe tylko
po jej sprawdzeniu przez
autoryzowany serwis
producenta.
W przeciwnym razie
może dojść do
porażenia elektrycznego i pożaru.
W przypadku wycieku gazu nie
dotykać lodówki lub gniazdka.
Natychmiast wywietrzyć
pomieszczenie i
skontaktować się z
serwisem.
Jeżeli podczas
transportu, montażu
lub pracy dojdzie do wycieku
gazu, jakakolwiek iskra może
wywołać pożar lub wybuch.
Nie pryskać wodą na
zewnętrzne lub wewnętrzne
powierzchnie lodówki i nie
NIE
czyścić ich
rozpuszczalnikami.
Może to spowodować
zwarcie lub porażenie elektryczne.
W celu przetransportowania
lodówki należy
trzymać ją za
uchwyty z przodu na
dole i z tyłu na górze.
Przenoszenie lodówki
w inny sposób może spowodować
ześlizgniecie rąk, które może
doprowadzić do obrażeń.
Nie wkładaj rąk lub innych
przedmiotów do otworów
wentylacyjnych pod
NIE
pokrywą lub do
otworów znajdujących
się z tyłu lodówki.
Może to spowodować
pożar, porażenie
elektryczne lub urazy.

WSTĘP

Jeżeli podczas używania
lodówki wydobywa się
z niej dziwny zapach
lub dym, należy
odłączyć ją od
gniazdka
i skontaktować się z serwisem.
Może to wywołać pożar.
Lodówka może być rozbierania,
naprawiana lub
NIE
modyfikowana
jedynie przez
wykwalifikowanego
specjalistę.

Centrum
serwisowe

Nie stosować tej lodówki do
innych niż domowe (materiały
badań, stosowanie
NIE
statkach itp.).
Może to spowodować
nieoczekiwane ryzyka,
takie jak pożar,
elektryczne, utrata
przechowywanej żywności lub
chereakcja chemiczna.
W przypadku utylizacji lodówki
należy zdjąć uszczelki
drzwi i pozostawić półki
na swoim miejscu.
Może to zapobiec
zamknięciu dziecka wewnątrz.
Zainstaluj lodówkę na płaskiej,
stabilnej powierzchni.
Aby zabezpieczyć ją
przed upadkiem i
spowodowaniem
obrażeń lub nawet śmierci.
Nie używać grzejników lub innych
źródeł ciepła w
NIE
pobliżu lodówki.
Może to wywołać
pożar.
Nie wolno wkładać rąk pod
lodówkę.
Można się skaleczyć na
kratce, która znajduje się
pod spodem.

Nie dopuszczać do kontaktu
tłuszczów lub olejów
NIE
(włącznie z roślinnym)
z plastikowymi częściami
lodówki.
Może to spowodować ich
uszkodzenie.
Jeżeli chcesz się pozbyć
lodówki, skontaktuj się z punktem
zbiórki odpadów.
Czynnik chłodniczy i
gaz izolujący używany
w urządzeniu wymaga
specjalnych procedur
likwidacji.Przed oddaniem do
utylizacji upewnij się, że żadna
z rur z tyłu urządzenia nie uległa
uszkodzeniu.
Upewnij się, ze masz
NIE
suche przed
sięgnięciem do
komory zamrażarki.
Może to spowodować
odmrożenie.
Po odłączeniu lodówki od zasilania
NIE
nie należy jej z powrotem
podłączać przez
przynajmniej 5 minut.
Może dojść do
nieprawidłowego
działania lodówki.
Nie ciągnij za przewód zasilający
w celu odłączenia lodówki - w
tym celu ciągnij za wtyczkę
Ciągnięcie za przewód
zasilający może spowodować
porażenie, zwarcie lub pożar.
Nie rozpylać łatwopalnych aerozoli
w pobliżu lodówki.
NIE
Może to wywołać pożar.
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Centrum serwisowe

po 5
minutach

10 WSTĘP

Rrzed przystąpieniem do
wyjmowania, czyszczenia lub
wymiany żarówek w
lodówce należy
odłączyć jej wtyczkę
zasilająca z gniazdka.
Może dojść do porażenia
elektrycznego lub urazu.
Wyłączyć lodówkę w czasie
burzy lub w przypadku
długiego okresu
nieużywania.
Aby zabezpieczyć przed
ryzykiem porażenia elektrycznego
lub pożaru.
Na lodówce nie wolno ustawiać
wazonów, filiżanek, kosmetyków,
lekarstw ani jakichkolwiek
pojemników z płynami.
NIE
Może dojść do pożaru,
porażenia elektrycznego
lub innych urazów.
W czasie otwierania lub
zamykania drzwi niestabilne
przedmioty mogą
się przewrócić,
NIE
spaść i spowodować
obrażenia.
Zachować ostrożność
w przypadku
przechowywania butelek lub
innych wysokich naczyń z cieczą
w drzwiach.
Gniazdko zasilania powinno
być łatwo dostępnie w przypadku
potrzeby szybkiego wyłączenia.
W przypadku szybkiego
zamknięcia jednych drzwi może
dojść do otwarcia drugich drzwi,
ponieważ komory lodówki są
połączone otworami wentylacyjnymi.
Szkło hartowane na drzwiach może
zostać zbite w wyniku uderzenia.
Nie wolno dotykać zbitych
elementów. Może dojść do
skaleczenia lub innych obrażeń.

OSTRZEŻENIE!
RYZYKO POŻARU!
Izobutan (R600a) jest gazem
przyjaznym dla środowiska, ale
łatwopalnym. Nie powoduje
niszczenia warstwy ozonowej.Podczas
transportu i montażu lodówki należy
upewnić się, że żaden element
obiegu chłodniczego nie został
uszkodzony. Aby zapobiec powstaniu
łatwopalnej mieszanki gazów w
przypadku wycieku z
obiegu chłodzącego, wielkość
pomieszczenia, w którym będzie
zamontowana lodówka, powinna być
większa niż minimalna zalecana i
jest zależna od ilości zastosowanego
czynnika chłodzącego. Na każde
8 g. czynnika R600a należy zapewnić
przynajmniej 1m³ objętości
pomieszczenia, w którym będzie
zamontowane urządzenie. Dolna
granica wybuchowości tego czynnika
chłodzącego w powietrzu wynosi 1,8%.
Ilość zastosowanego czynnika
chłodniczego jest podana na
etykiecie w komorze chłodziarki.
Niedostatecznie niska temperatura
w komorach chłodziarki i zamrażarki
może wskazywać na wyciek czynnika
chłodniczego. W przypadku wykrycia
wycieku nie zbliżać się z otwartym
ogniem lub jakimkolwiek
potencjalnym źródłem zapłonu i
wietrzyć pomieszczenie przez kilka
minut. Gaz wyciekający z obiegu
chłodniczego może podrażnić oczy
lub skórę w przypadku
bezpośredniego kontaktu.
Nie wolno włączać lodówki w
przypadku jakichkolwiek oznak
uszkodzenia obiegu chłodniczego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości
skontaktuj się ze swoim sprzedawcą
lub autoryzowanym serwisem.
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GŁÓWNE KOMPONENTY LODÓWKI
Model:
GBB930*****
GA**489****

SmartDiagnosis™
.

Pojemnik na nabiał

Demontowana
półka szklana
Półka na wino

Kosz drzwiowy
Multi

Półka szklana składana
Wyjmowana szuflada
na owoce i warzywa

Kosz drzwiowy
Pojemnik na jajka (x2)
Kosz drzwiowy

Strefa Opti-Temp

Taca na lód

Lampka
komory
zamrażarki

Półka metalowa
Taca zamrażarki
Szuflady zamrażarki

Regulowane nóżki
UWAGA
Jeżeli jakiejś części nie ma w twojej lodówce, prawdopodobnie jest to części dostarczana w
innych modelach.
Producent ma prawo dokonywania zmian konfiguracji lodówki bez wcześniejszego
powiadamiania.

12 MONTAŻ

KLASA KLIMATYCZNA
Klasa klimatu jest podana na etykiecie
specyfikacji lodówki, która znajduje się
wewnątrz komory chłodziarki. Nie używaj
lodówki w temperaturach przekraczających
podane granice. Klasa klimatu jest określana
na podstawie warunków użytkowania lodówki.
Klasa

Oznaczenie

Zakres temperatury
zewnętrznej, w °C

Podwyższona
temperatura

SN

Od +10 do +32

Temperatura

N

Od +16 do +32

ST

Od +16 do +38

T

Od +16 do +43

Podzwrotnikowa
Tropikalna

MONTAŻ
• Zamontuj ograniczniki w górnych rogach
tylnej ściany lodówki, jak pokazano na rys. 1.
Ograniczniki są dostarczane wraz z lodówką.
• Lodówka ta nie jest przeznaczona do
zabudowy.Po bokach, z tyłu i od góry należy
pozostawić minimum 5 cm wolnej
przestrzeni, aby powietrze mogło cyrkulować
i dzięki temu ograniczać zużycie energii.
• Nie instalować lodówki w pobliżu źródeł
ciepła, tam gdzie może mieć kontakt z
bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych lub w miejscu o wysokiej
wilgotności.
• Lodówka jest urządzeniem przewidzianym
do pracy ciągłej wydającej podczas pracy
dźwięki opisane na stronie 21 niniejszej
instrukcji. Nie wskazane jest instalowanie
lodówki w miejscach przeznaczonych do
snu i wypoczynku.
• Upewnij się, że napięcie wskazane w
instrukcji jest takie same jak w instalacji
elektrycznej w twoim domu.
• W przypadku montażu lodówki bokiem do
ściany należy upewnić się, że jest
wystarczająca ilość miejsca na otwarcie
drzwi o więcej niż 90 stopni, aby można było
wyciągnąć półki i szuflady.

• Nie zdejmować okrągłych naklejek z tylnej
części lodówki. Mają one funkcję dekoracyjną
i zakrywają niektóre otwory mechaniczne.
• Aby zapobiec wibracjom, należy upewnić
się, że lodówka jest zainstalowana równo.
W razie potrzeby wyregulować nóżki.
Lodówka powinna być lekko nachylona do
tyłu, aby wspomagać zamykanie drzwi.
W celu obrócenia regulowanych nóżek
należy lekko pochylić lodówkę. Aby podnieść
przednią część lodówki, obracać regulowane
nóżki w lewo (
), a w celu obniżenia
obracać w prawo (
)
• Przed użytkowaniem dokładnie wymyj
wnętrze lodówki. Uważaj, nie usuwaj smaru
silikonowego z powierzchni uszczelek oraz
powierzchni szafy lodówki do których
przylegają uszczelki drzwi.
• Niektóre modele mają przezroczystą folię
na przedniej części półek (część metalowa);
zalecamy zdjęcie tej foli przed użyciem
lodówki;
• Zainstaluj części wyjmowane, takie jak taca
na lód itp. w odpowiednich miejscach;
• Podłącz przewód zasilania do gniazdka
elektrycznego. Nie podłączaj innych
urządzeń do tego samego gniazdka.
To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.
• W pomieszczeniach kuchennych dla
personelu w sklepach, w biurach i innych
miejscach pracy;
• W gospodarstwach rolnych, agrotyrystycznych,
a także do użytkowania przez klientów w
hotelach, motelach i w innych srodowiskach
mieszkalnych;
• W pensjonatach;
• Dla cateringu oraz innych niehandlowych
zastosowań.

POŁĄCZENIE
Po zainstalowaniu i podłączeniu lodówki
należy pozwolić jej pracować przez 2-3
godziny w celu osiągnięcia temperatury
roboczej. I dopiero po tym czasie wkładać
do niej świeże lub mrożone produkty
żywnościowe. Lodówka jest teraz gotowa
do użycia. Po odłączeniu lodówki od
zasilania nie należy jej z powrotem
podłączać przez przynajmniej 5 minut.
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przód
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Rys. 1 Montaż ograniczników

UWAGA
Ograniczniki należy zamontować w celu zapewnienia wydajnej pracy lodówki.

PANEL STEROWANIA
Zewnętrzny wyświetlacz LED

Regulacja temperatury
w komorze chłodziarki
Strefa Opti-Temp.
Regulacja temperatury
w komorze zamrażarki

Tryb Express Freeze / Eco Friendly
Alarm drzwi / Blokada
WŁ./WYŁ. lampy w komorze zamrażarki
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REGULACJA TEMPERATURY
Domyślne temperatury dla komory
chłodziarki i zamrażarki wynoszą
odpowiednio 3°C i −20°C.
Możesz je zmienić naciskając przycisk
regulacji temperatury dla każdej komory.

UWAGA
Temperatura wskazywana na wyświetlaczu
LED jest wartością zadaną, ponieważ
rzeczywista temperatura wewnątrz lodówki
zmienia się w zależności od intensywności
oddziaływania czynników zewnętrznych,
takich jak temperatura wkładanych do niej
produktów żywnościowych oraz
częstotliwość otwierania drzwi.
Po włączeniu lodówka zacznie pracować w
określonym trybie w ciągu 2-3 dni.

STREFA OPTYMALNEJ
TEMPERATURY
(STREFA OPTI-TEMP)
• Naciskając przycisk możesz wybrać optymalną
temperaturę dla przechowywania owoców i
warzyw lub ryb i mięsa.
• Możesz wybrać zakres temperatury
optymalnej w zależności od tego, co będzie
przechowywane.

• Są dwa sugerowane tryby: jeden do
przechowywania warzyw (2 °C) i drugi do
mięsa i ryb (-1 °C).
• Dzięki temu i optymalnej wilgotności ryby i
mięso pozostaną świeże.
• Gdy w strefie Opti-Temp. świeci się
wskaźnik Vege. (warzywa), jest w niej
optymalna temperatura do przechowywania
owoców i warzyw.

• Gdy w strefie Opti-Temp. świeci się
wskaźnik Meat (mięso), jest w niej
optymalna temperatura do przechowywania
ryb i mięsa.

• Temperatura w strefie Opti-Temp. jest
utrzymywana w zakresie -2°C do ~ +3°C w
zależności od wybranego trybu niezależnie
od temperatury zewnętrznej.

EXPRESS FREEZE
• W przypadku potrzeby szybkiego
zamrożenia produktów żywnościowych
można użyć funkcji express freeze
(szybkiego zamrażania).Wciśnij raz
przycisk Express Freeze. Zaświeci się
wskaźnik Express Freeze informujący o
uruchomieniu tego trybu.
• Szybkie zamrażanie trwa około 24 godziny.
Po upływie tego czasu lodówka
automatycznie powraca do poprzedniego
trybu pracy (poprzednio ustawionej
temperatury zadanej). Aby wyłączyć proces
szybkiego zamrażania, naciśnij jeszcze raz
przycisk Express Freeze. Wskaźnik tego
trybu zgaśnie i zostanie on wyłączony.
Lodówka powróci do poprzedniego trybu
pracy (poprzednio ustawionej temperatury
zadanej).
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• Aby włączyć szybkie zamrażanie,
naciśnij raz przycisk trybu
Express Freeze/Eco Friendly na
zewnętrznym wyświetlaczu LED.

• Aby włączyć tryb Eco Friendly, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz. Po trzecim
naciśnięciu oba tryby zostaną wyłączone,
a lodówka powróci do poprzedniego trybu
temperatury.

TRYB ECO FRIENDLY
Jest to tryb ekonomicznej pracy lodówki,
który można włączyć na czas długiego
urlopu lub wyjazdu. Dzięki niemu lodówka
zużywa mniej energii elektrycznej.
Aby włączyć tą funkcję, naciśnij przycisk
Eco Friendly. Zapali się ten wskaźnik.
Jeśli naciśniesz ten przycisk po raz kolejny,
funkcja ta zostanie wyłączona.

UWAGA
Zewnętrzny wyświetlacz LED przejdzie w
tryb oszczędności energii i wszystkie
wskaźniki zostaną wyłączone.

BLOKADA
• Naciśnięcie przycisku Lock powoduje
zablokowanie wszystkich innych
przycisków.
• Przycisk Lock włącza i wyłącza blokadę
przycisków. Aby zablokować lub
odblokować wyświetlacz, naciśnij i
przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
Lock.

Odblokowane

Zablokowane

Odblokowane

SAMODIAGNOSTYKA
Wyświetlacz posiada funkcję
samodiagnostyki. Jeżeli w lodówce
zostanie wykryta usterka, przyciski zostaną
zablokowane i pojawi się kod błędu.
W takim przypadku nie odłączaj lodówki
od zasilania i natychmiast skontaktuj się
z lokalnym serwisem. Jeżeli odłączysz
lodówkę od zasilania, serwisant może
potrzebować wiele czasu na znalezienie
uszkodzonej części.
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ALARM DRZWI

KOMORA CHŁODZIARKI

• Jeżeli drzwi lodówki pozostają otwarte
przez pewien czas (około 1 min.), będzie
emitowany sygnał dźwiękowy co 30
sekund.
• Alarm otwartych drzwi można włączyć
lub wyłączyć, naciskając krótko przycisk
Door Alarm.
• Jeżeli alarm drzwi nie wyłącza się po
zamknięciu drzwi, skontaktuj się z centrum
serwisowym.

wł.

wył.

wł.

UWAGA

Moist Balance Crisper
Fruits & Vegetables

1. Wyjmowana szuflada
Moist Balance Crisper
na owoce i warzywa
2. Strefa Opti-Temp

Opti-Temp Zone
Fish & Meat

1. Moist Balance Crisper to wyjmowana
szuflada, która utrzymuje optymalną
wilgotność do przechowywania owoców i
warzyw.
2. Strefa Opti-Temp to wyjmowana szuflada,
która utrzymuje optymalną temperaturę do
przechowywania owoców i warzyw lub ryb i
mięsa.

Odłączenie urządzenia od zasilania nie
powoduje utraty jego ustawień.

OŚWIETLENIE KOMORY
ZAMRAŻARKI
• Oświetlenie komory zamrażarki.
• Przycisk ten służy do regulacji oświetlenia w
komorze zamrażarki.
• Naciskając wielokrotnie ten przycisk możesz
włączyć to światło, zmniejszyć jego jasność
lub wyłączyć go.
• Światło to pozostaje włączone, gdy są
otwarte drzwi komory zamrażarki.

wł.

wył.

WYJMOWANIE SZUFLADY
STREFY OPTI-TEMP
Aby wyjąć szufladę strefy Opti-Temp.,
pociągnij ją do siebie do oporu, następnie
podnieś ją oboma rękami.
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WYJMOWANIE SZUFLADY NA
WARZYWA
Zdejmij dolną półkę w drzwiach, ciągnąc ją do
góry. Pociągnij szufladę do oporu. Podnieś
szufladę za jej przednią części i pociągnij do
siebie.
półka jest używana

półka nie jest używana

WYJMOWANIE POKRYWY
SZUFLADY
Aby zdjąć pokrywę szuflady na warzywa,
podnieś pokrywę i wyciągnij.

PÓŁKA NA WINO
Półka jest przeznaczona na butelki wina lub
inne płyny w opakowaniach szklanych i
plastikowych. Można go odwrócić i umieścić
pod półką. Dzięki temu zwolni się więcej
miejsca w komorze chłodziarki.

WYJMOWANIE I MONTAŻ
PÓŁKI SZKLANEJ
Aby wyjąć półkę z komory chłodziarki,
podnieś ją, a następnie pociągnij do siebie.
Wyjmowanie tej półki w niewłaściwy sposób
może spowodować uszkodzenie
wewnętrznych komponentów komory
chłodziarki.
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WYJMOWANIE I WKŁADANIE
SZUFLAD ZAMRAŻARKI

PÓŁKA SZKLANA SKŁADANA

W celu włożenia do komory chłodziarki
wysokich przedmiotów, takich jak butelki:
Podnieś przednią połowę tej półki i wsuń
pod jej tylną połowę.

• W celu zapewnienia dobrej cyrkulacji
powietrza, szuflady zamrażarki muszą
być włożone do samego końca.
• Komora zamrażarki ma metalowe półki,
które zapewniają większą przestrzeń do
przechowywania żywności.
• Aby przechowywać duże ilości żywności
w komorze zamrażarki, wyjmij górną i
środkową szufladę i przechowuj żywność
na tych półkach.
Aby wyjąć dowolną szufladę z komory
zamrażarki:
• Wysuń szufladę;
• Podnieś ją do góry za przednią część
i pociągnij do siebie.

Z tej pozycji możliwe jest podniesienie
obu tych połówek półki w celu uzyskania
większej przestrzeni.

Aby ustawić składaną półkę z powrotem
w jej oryginalnym położeniu, opuść obie
połówki, a następnie pociągnij dolną
połówkę.

W celu zamontowania szuflady w komorze
zamrażarki wykonaj powyższe czynności w
odwrotnej kolejności:

WYJMOWANIE SKŁADANEJ PÓŁKI
Z LODÓWKI:
• Lekko podnieś przednią połowę tej półki
i wsuń pod jej tylną połowę.
• Wyjmij obie połówki półki z jej ramki,
unosząc je do góry.
• Unieś ramkę półki i pociągnij.

W celu zamontowania składanej półki w
lodówce wykonaj powyższe czynności w
odwrotnej kolejności.

• Umieść szufladę na szynach pod kątem 45°.
• Opuść przednią część szuflady, tak by
była równolegle z szynami.
• Wsuń szufladę do samego końca.
Unikaj pochylania szuflady.

18

ZALECENIA DOT. PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI 19

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

UWAGA

• Nie zaleca się przechowywania produktów
takich jak banany i melony, które szybko
psują się w niskich temperaturach.
• Przed umieszczeniem gorących potraw i
napojów w lodówce należy ostudzić je do
temperatury pokojowej.
• Gorące potrawy i napoje mogą spowodować
zepsucie innych produktów
przechowywanych w lodówce.
• Stosować szczelne pojemniki do
przechowywania żywności.Pozwoli to
uniknąć kondensacji i pomoże zachować
smak i właściwości odżywcze żywności.
• Nie zakrywaj otworów w tylnej części
chłodziarki służących do cyrkulacji
powietrza. Brak cyrkulacji powietrza
uniemożliwi właściwą pracę lodówki NoFrost.
Produkty umieszczone w bezpośredniej
bliskości tych otworów mogą ulec
uszkodzeniu w wyniku działania niskiej
temperatury.
• Nie należy zbyt często otwierać drzwi
urządzenia.Po otwarciu drzwi ciepłe
powietrze dostaje się do wnętrza i powoduje
wzrost temperatury.
• Nie zamrażaj ponownie żywności która
uległa wcześniej rozmrożeniu.Powoduje
to utratę smaku i wartości odżywczej
produktów żywnościowych.
• Nie przechowuj w urządzeniu produktów
farmaceutycznych, materiałów do badań
naukowych lub innych produktów
wymagających stałej temperatury
przechowywania.
• W celu zamrożenia świeżych produktów
umieść je w najniższej szufladzie komory
zamrażarki i uruchom tryb Express Freeze
(szybkiego zamrażania).
• Mrożone produkty powinny być opakowane
(owinięte folią plastikową, aluminiową itp.)
podczas przechowywania ich w zamrażarce.
• Nie trzymaj butelek szklanych, ponieważ
lód rozsadzi szkło po zamrożeniu.

1. Nie używaj nadmiernej siły do
wyjmowania półek i szuflad. To wraz z
niewłaściwym wyjmowaniem i
wkładaniem może spowodować
uszkodzenie wewnętrznych komponentów
twojej lodówki.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
mechanicznych (pęknięć, odłamków,
wgnieceń itp.) spowodowanych
nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi,
przechowywania, transportu i konserwacji
jak również zastosowaniem nadmiernej
siły.

ROBIENIE LODU
Wyciągnij tacę na lód z zamrażarki.Napełnij
ją wodą.Umieść tacę na lód w górnej lub
środkowej szufladzie zamrażarki. Jeżeli
potrzebujesz szybko kostki lodu, włącz
tryb Express Freeze.

Aby wyjąć kostki lodu, należy przytrzymać
tacę na rogach i delikatnie ją skręcić.

WSKAZÓWKA
Dla ułatwienia wyjmowania kostek lodu
opłucz tacę na lód wodą.
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MYCIE

INFORMACJE OGÓLNE

1. Przed przystąpieniem do mycia należy
odłączyć lodówkę od zasilania.
2. Zamocz czystą ściereczkę w ciepłej
wodzie z dodatkiem detergentu i umyj
lodówkę od środka i na zewnątrz.
Następnie wysusz suchą ściereczką
3. Po czyszczeniu upewnij się, że przewód
zasilający nie jest uszkodzony.
Następnie podłącz go do gniazdka.

AWARIA ZASILANIA:
Brak zasilania przez 1 do 2 godzin nie
zaszkodzi produktom żywnościowym
przechowywanym w lodówce. W czasie awarii
zasilania staraj się jak najrzadziej otwierać i
zamykać drzwi lodówki.

UWAGA!
Nie stosuj substancji ściernych, benzyny,
benzenu, rozpuszczalników, chlorowodorku,
gorącej wody, gąbek ściernych lub innych
przedmiotów, które mogą uszkodzić
powierzchnię lodówki.

PODCZAS PRZEPROWADZKI:
• Wyjmij całą zawartość z lodówki.
Zabezpiecz wewnętrzne części
wyjmowane (półki, szuflady i pojemniki w
drzwiach).
• Aby uniknąć uszkodzenia podłogi lub
regulowanych nóżek, wkręć je w lewo
przed transportem.
• Lodówka musi być zamocowana w
pojeździe, aby uniknąć podskakiwania i
przewrócenia podczas transportu.
• Lodówka musi być transportowana w
pozycji pionowej w pojeździe okrytym. Nie
uszkadzać fabrycznego opakowania podczas
transportu.
• Podczas załadunku i rozładunku lodówka
musi być zabezpieczona przed uderzeniami.
PRZED WŁĄCZENIEM LODÓWKI:
Jeżeli lodówka była transportowana w niskiej
temperaturze, rozpakuj ją w ciepłym
pomieszczeniu i nie włączaj przez 12 godzin.

UWAGA!
Nie ruszaj i nie pochylaj lodówki, gdy jest
włączona. Mogą być słyszalne dźwięki pracy
sprężarki. Nie ma to wpływu na wydajność
sprężarki.
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WŁAŚCIWOŚCI CHŁODZIARKI
W wyniku odkształceń termicznych
komponentów lodówki mogą być słyszalne
delikatne trzaski. Typowe dźwięki towarzyszące
włączaniu regulatora termicznego lub
sprężarki są zjawiskiem normalnym i
występują w czasie pracy tego typu urządzeń
elektrycznych.
Czynnik chłodniczy krążący w obiegu
chłodniczym może emitować dźwięk
"bulgotania", nawet gdy sprężarka nie pracuje.
Jest to zjawisko normalne i nie należy się tym
przejmować. W czasie pracy lodówki możesz
usłyszeć:
- dźwięk pracującego kompresora;
- szumiące łopatki wentylatora;
- odgłos przemieszczanego powietrza w
obiegu chłodzenia lodówki sytemu
No Frost;
- klikanie czujnika przekaźnika temperatury;
- brzęczenie napędu podczas otwierania i
zamykania przesłony cyrkulacji zimnego
powietrza;
- dźwięk "bulgotania" wywoływany przez
czynnik chłodniczy krążący w rurach obiegu
chłodniczego;
- delikatne trzaski, gdy materiały odkształcają
się z powodu zmian temperatury.
Dźwięki te nie są związane z żadnym
defektem i są normalne w czasie pracy
urządzenia.
RURKA PRZECIWDZIAŁAJĄCA
SKRAPLANIU SIĘ WODY:
• Rurka przeciwdziałająca skraplaniu się
wody znajduje się wewnątrz obudowy
lodówki i wokół przedniej części lodówki.
• W miejscach tych lodówka może się
rozgrzewać, zwłaszcza po pierwszym
uruchomieniu lub podczas wysokich
temperatur otoczenia.

ODWRACANE DRZWI
Lodówka jest zaprojektowana w taki sposób,
że jej drzwi mogą się otwierać w prawo lub w
lewo w zależności od jej ustawienia w kuchni.

UWAGA
Aby odwrócić drzwi, skontaktuj się z
serwisem. Gwarancja nie obejmuje
odwrócenia drzwi.
WYMAGANE NARZĘDZIA:
• klucze 10 mm oraz 6 mm;
• klucz imbusowy 5 mm;
• śrubokręt krzyżakowy.

UWAGA!
1. Przed przystąpieniem do odwracania
drzwi należy odłączyć urządzenie od
zasilania i wyjąć wszystkie produkty
żywnościowe z lodówki oraz wszystkie
wyjmowane akcesoria, takie jak półki,
szuflady.
2. Nie kładź lodówki na podłodze.
3. Uważaj, aby nie upuścić drzwi
podczas ich demontażu i ponownego
montażu na lodówce.

• Zdejmij górną pokrywę (2) drzwi komory
chłodziarki, odkręcając śruby (1).
• Przełóż zatyczkę (3) na przeciwną stronę
pokrywy górnej (2).
• Odłącz kabel złącza (4).
(1)
(1)

(2)

(4)
(3)

Rurka przeciwdziałająca skraplaniu
się wody

• Po odkręceniu śrub (5) pociągnij do przodu
i podnieś pokrywę uważając, aby nie
uszkodzić przewodu (6).
• Zdejmij uchwyt przewodu (7) i przymocuj go
do środka pokrywy (6).
• Zamontuj zatyczkę (9) po przeciwnej stronie
pokrywy (6).
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(6)

(5)

(8)

(7)

(5)

• Odkręć śruby (17) i zdejmij zawias dolny (18).
• Za pomocą klucza 6 mm odkręć trzpień (19)
i zamocuj go po przeciwnej stronie zawiasu
(18).
• Wyjmij zatyczkę (20) znajdującą się na górze
drzwi komory zamrażarki i włóż ją do otworu
(20)
po drugiej stronie drzwi.

(9)
• Ściągnij uchwyt przewodu (8) z centralnej
części pokrywy (6) i zamocuj go po
przeciwnej stronie pokrywy (6).
• Przełóż przewody (10) na przeciwną
stronę pokrywy (6).

(18) (19)
(17)

(6)

(10)

• Odkręć śruby (11) i zdejmij zawias górny (12).
• Zdejmij drzwi komory lodówki;
• Za pomocą klucza 6 mm odkręć trzpień
(13) i zamocuj go po przeciwnej stronie
zawiasu (12).

• Odkręć śruby (24) i zdejmij ogranicznik
drzwi (21), tuleję (22) i zamykacz drzwi (23)
znajdujące się na dole drzwi komory
chłodziarki. Następnie przykręć te elementy
po drugiej stronie tych drzwi.
Zrób to samo również dla drzwi komory
zamrażarki.

(22)

(11)

(24)
(12)
(13)

• Za pomocą klucza imbusowego 5 mm
odkręć śruby (14) i zdejmij zawias
środkowy (15).
• Zdejmij drzwi komory zamrażarki.
• Zamocuj zatyczkę (16) po przeciwnej
stronie lodówki.
(15)

(14)
(16)

(21)

(23)

• Po zdjęciu drzwi komory chłodziarki, wyjmij
zatyczkę (3) i suwak (2), następnie umieść je
po przeciwnej stronie drzwi jak pokazano na
rysunku.
(1)

(2)

(3)

• Zamontuj dolny zawias (18) komory zamrażarki,
następnie drzwi komory zamrażarki, zawias
środkowy drzwi (15) komory chłodziarki, drzwi
komory chłodziarki, górny zawias drzwi (12),
podłącz kabel połączeniowy (4), zamontuj
pokrywę (6) i (2) postępując w kolejności
odwrotnej do demontażu.
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2. Postępując wg. instrukcji operatora przystaw

SmartDiagnosis™
(zdalna pomoc)
Z funkcji tej należy korzystać tylko w
przypadku otrzymania takiego polecenia od
centrum obsługi klienta (numer telefonu
podany na karcie gwarancyjnej).Dźwięki
towarzyszące przesyłowi danych do centrum
serwisowego przypominają dźwięki emitowane
przez faks.

mikrofon swojego telefonu jak najbliżej
znaczka SmartDiagnosis. Trzymaj swój
telefon w tej pozycji aż do zakończenia
procesu przesyłania danych.

UWAGA!

Funkcja SmartDiagnosis™ (zdalna pomoc)
nie może być używana, jeżeli lodówka jest
odłączona od zasilania. W takim przypadku
problemu muszą zostać rozwiązane bez
użycia funkcji SmartDiagnosis™ (pomocy
zdalnej).
W przypadku problemów ze swoją lodówką
zadzwoń do centrum obsługi klienta i postępuj
dokładnie wg. instrukcji operatora w
odpowiedniej kolejności:
1. Aby
: uruchomić tryb SmartDiagnosis:
• Otwórz drzwi komory chłodziarki, naciśnij
i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
Door Alarm/Lock aż aktywuje się funkcja
blokady, następnie naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy przycisk regulacji
temperatury komory zamrażarki;

3 sek

3 sek

UWAGA!
W celu uzyskania dokładniejszych wyników
staraj się nie ruszać swoim telefonem
podczas przesyłania sygnału.

3. Operator centrum obsługi klienta może

poprosić cię o powtórzenie procesu
przesyłania danych, jeżeli uzna jego wyniki
za uszkodzone lub niekompletne.
4. Aby przerwać przesyłanie danych i wyłączyć
funkcję SmartDiagnosis™, naciśnij przyciski
blokady i regulacji temperatury komory
zamrażarki.
5. Po zakończeniu procesu przesyłania danych
będziesz mógł kontynuować swoją rozmowę
z operatorem, który wyśle te informacje do
wsparcia technicznego w celu analizy.
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Przed wezwaniem serwisu przeczytaj niniejszy rozdział i zadzwoń do centrum obsługi klienta.
Dzięki temu możesz oszczędzić swój czas i pieniądze. Znajdują się tutaj najczęstsze problemy,
które nie są spowodowane wadami montażowymi lub materiałów stosowanych w tym urządzeniu.

PROBLEM MOŻLIWE PRZYCZYNY

Lodówka jest podłączona
do zasilania, ale nie działa

Temperatura w komorze
chłodziarki lub komorze zamrażarki
jest za wysoka

Wibracje, klekotanie
lub nietypowe dźwięki

Szron lub lód

Drzwi nie zamykają się
całkowicie

Praca ciągła

• Wtyczka nie jest włożona do samego końca.
Upewnij się, że zasilanie jest włączone.Upewnij się, że wtyczka
jest włożona do samego końca.
• Brak oświetlenia wewnątrz.
Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio podłączone.
Jeżeli oświetlenie LED nie zaświeci się, skontaktuj się z
autoryzowanym serwisem.
• Awaria zasilania.
Upewnij się, że w instalacji elektrycznej domu jest prąd.
• Lodówka znajduje się za blisko źródła ciepła.
Patrz sekcja dotycząca montażu.
• Drzwi lodówki są otwierane często i pozostają otwarte
przez długie okresy czasu.
• Drzwi komór nie zamykają się całkowicie.
Patrz sekcja dotycząca rozwiązywania problemów
(Drzwi nie zamykają się całkowicie).
• Lodówka nie jest umieszczona stabilnie na podłodze.
Wyreguluj ustawienie lodówki za pomocą regulowanych nóżek.
Patrz sekcja dotycząca montażu.
• Lodówka dotyka sąsiadujących przedmiotów.
Patrz sekcja dotycząca montażu.
• Drzwi nie były zamknięte do końca lub produkty żywnościowe
uniemożliwiają zamknięcie drzwi.
Patrz sekcja dotycząca przechowywania żywności.
• Drzwi są otwierane za często i pozostają otwarte przez długi czas.
• Szron wewnątrz pojemnika z żywnością jest zjawiskiem normalnym.
• Produkty żywnościowe uniemożliwiają zamknięcie drzwi.
Przesuń produkty żywnościowe tak, aby umożliwić zamknięcie
drzwi. Patrz sekcja dotycząca przechowywania żywności
• Lodówka nie została poprawnie ustawiona.
Wyreguluj nóżki. Powierzchnia pod lodówką może być nierówna.
Podnieś przednią część lodówki za pomocą regulowanych nóżek.
Patrz sekcja dotycząca montażu.
• Uszczelka drzwi jest zabrudzona.
Ostrożnie usuń zanieczyszczenia z uszczelki gumowej.
• Drzwi zostały odwrócone w niewłaściwy sposób.
Patrz sekcja dotycząca odwracania drzwi.
• Włączona jest funkcja Express Freeze.
Patrz sekcja dotycząca obsługi (Express Freeze).
• Lodówka znajduje się za blisko źródła ciepła.
Patrz sekcja dotycząca montażu.
• Drzwi lodówki są otwierane często lub pozostają otwarte przez długie
okresy czasu.
• Gorące potrawy są przechowywane w lodówce.
Patrz sekcja dotycząca przechowywania żywności.
• Drzwi komór nie zamykają się całkowicie.
Patrz sekcja dotycząca rozwiązywania problemów
(Drzwi nie zamykają się całkowicie).
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PROBLEM MOŻLIWE PRZYCZYNY
Wilgoć skrapla się na • Może to występować w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
W czasie dużej wilgotności wilgoć przedostaje się do lodówki
obudowie lodówki
wraz z powietrzem.
Wilgoć skrapla się • Drzwi są otwierane za często i pozostają otwarte przez długi czas.
Wytrzyj mokre powierzchnie sucha szmatką.
wewnątrz
Nieprzyjemny zapach • Niewłaściwe mycie, przechowywanie produktów o intensywnym
w lodówce zapachu w otwartych opakowaniach.
Patrz sekcja dotycząca przechowywania żywności.
• Drzwi nie zamykają się całkowicie.
• Drzwi nie zamykają się całkowicie.
• Umyj wewnętrzną powierzchnię lodówki.
Patrz sekcja dotycząca mycia.

WARUNKI GWARANCJI
Warunki gwarancji znajdują się na
karcie gwarancyjnej.
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
• Roszczeń klienta wynikających z
nieprzestrzegania instrukcji obsługi,
przechowywania lub transportu, które
zostały opisane w niniejszej instrukcji
obsługi.
• Szkód związanych z działaniem siły
wyższej (katastrofy naturalne, pożar,
wyładowanie atmosferyczne itp.).
• Szkód wynikłych z napraw lub
modyfikacji konstrukcyjnych lub
obwodu nieautoryzowanych przez
producenta i wykonywanych przez osoby
nieupoważnione.
• Niewłaściwego montażu i podłączenia.
• Komercyjnego użytkowania urządzenia.

UTYLIZACJA STARYCH URZĄDZEŃ
1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy
przekreślony symbol kołowego pojemnika
na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty
dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne
produkty powinny zostać poddane utylizacji
niezależnie od odpadów miejskich, z
wykorzystaniem przeznaczonych do tego
miejsc składowania wskazanych przez rząd
lub miejscowe władze. Właściwy sposób
utylizacji starego urządzenia pomoże
zapobiec potencjalnie negatywnemu
wpływowi na zdrowie i środowisko.
3. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach
utylizacji starych urządzeń, należy
skontaktować się z władzami lokalnymi,
przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją
odpadów lub sklepem, w którym produkt
został kupiony.

Produkty LG są certyfikowane.
W celu uzyskania informacji o certyfikatach
produktów skontaktuj się z centrum obsługi
klienta
Producent: «LG Electronics RUS» LLC
Adres: 143160, Federacja Rosyjska, region
Moskwa, dystrykt Ruza, miejscowość
Dorokhovskoye, 86-ty km autostrady Minskoe,
budynek 9.
Miesiąc i rok produkcji jest umieszczony na
naklejce znajdującej się wewnątrz zamrażalnika.

8-800-200-76-76 РОССИЯ
БЕЛАРУСЬ
8-820-0071-11-11
8-8000-805-805
ҚАЗАҚСТАН
2255(with mobile GSM)
UKRAÏNE
0-800-303-000
00-800-0071-0005 MOLDOVA
0-800-805-8050 КЫРГЫЗСТАН
801-11-200-900
ΕΛΛΆΔΆ
031-228-3542
ROMÂNIA
0810-144-131
ÖSTERREICH
0344-847-5454
UK
801-54-54-54
POLSKA
Centrum obsługi klienta LG

