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UTYLIZACJA
Zużyta lodówka zawiera wiele wartościowych materiałów; nie może być
odstawiana w miejscu składowania
innych odpadów. Utylizacja zużytej
lodówki musi być przeprowadzana fachowo i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Podczas transportu nie wolno uszkodzić przewodów czynnika chłodniczego,
aby czynnik chłodniczy lub oleje nie wypłynęły na zewnątrz w
niekontrolowany sposób.
- uniemożliwić dalsze korzystanie z lodówki
- wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
-przeciąć przewód przyłączeniowy.
OSTRZEŻENIE:
Zagrożenie uduszeniem folią i innymi materiałami opakowaniowymi.
Nie wolno pozwolić dzieciom na zabawę opakowaniem.
Materiały opakowaniowe odstawić do odpowiedniego punktu skupu.

OPIS CHŁODZIARKI
Wyświetlacz temperatury

Regulator temperatury
Nie wolno zasłaniać kratki wentylatora
wewnątrz lodówki !

Tabliczka znamionowa

Nóżki
_________________________________________________________
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ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Urządzenie nadaje się wyłącznie do chłodzenia produktów żywnościowych w warunkach
domowych lub zbliżonych do domowych, jak:
- domowe kuchnie, pensjonaty ze śniadaniami
- do użytku gości w hotelach, motelach itp.
- w cateringu i podobnych usługach w handlu.
Wszelkie inne zastosowania lodówki są niedozwolone.
Urządzenie nie nadaje się do przechowywania i chłodzenia leków, plazmy krwi,
preparatów laboratoryjnych i in. produktów i materiałów odpowiadających dyrektywie nr
2007/47/UE. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zniszczenie
(zepsucie) przechowywanych produktów.
Urządzenie nie nadaje się do pracy w pomieszczeniach zagrożonych eksplozją.

KLASA KLIMATYCZNA
Klasa klimatyczna określa, w jakich temperaturach
otoczenia może pracować lodówka, aby mogła osiągać
pełną wydajność chłodzenia.
Klasa
klimatyczna
jest
podana
na
tabliczce
znamionowej.
Położenie tabliczki podano powyżej, w opisie lodówki.
Klasa klimatyczna
4
(SN)
4
(N)
4+
(ST)
4+
(SN-ST)
5
(T)
5
(SN-T)

Zakres temperatury otoczenia
+100C do +320C
+160C do +320C
+160C do +380C
+100C do +380C
+160C do +430C
+100C do +430C

Lodówka nie powinna pracować w temperaturach wykraczających poza
przedziały podane dla poszczególnych klas klimatycznych.

GŁOŚNOŚĆ
Poziom hałasu podczas pracy lodówki wynosi poniżej 70dB (1 pW).

Wskazówki i ostrzeżenia – bezpieczeństwo użytkowania







Aby uniknąć zagrożenia dla osób i uszkodzenia sprzętu chłodziarka
powinna być rozpakowywana i ustawiana przy udziale dwóch osób.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przed podłączeniem sprzętu należy
niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
Sprzęt należy podłączać, ustawiać i użytkować zgodnie z zaleceniami
podanymi w instrukcji obsługi.
W razie awarii urządzenie należy wyłączyć z sieci, wyciągając wtyczkę z
gniazdka lub wyłączając bezpiecznik.
Przy wyłączaniu nie wolno ciągnąć za przewód, lecz za wtyczkę.
Naprawy i modyfikacje sprzętu mogą być dokonywane wyłącznie
przez autoryzowany serwis. Dotyczy to także wymiany przewodu
przyłączeniowego.
Niefachowa
ingerencja
stwarza
niebezpieczeństwo dla użytkownika.
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Nie wolno operować otwartym płomieniem ani innymi źródłami
zapłonu we wnętrzu lodówki. Podczas transportu i czyszczenia
lodówki uważać, aby nie uszkodzić przewodów czynnika
chłodniczego. W razie uszkodzenia przewodów szybko usunąć
znajdujące się w pobliżu źródła iskrzenia i dokładnie przewietrzyć
pomieszczenie.
Podstawa, półki i drzwi nie mogą służyć jako podesty do wchodzenia lub
wspinania się.
Dzieci do lat 8 oraz osoby o ograniczeniach fizycznych, ruchowych bądź
umysłowych, lub też osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia
i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub jeśli
zostaną dokładnie i w zrozumiały sposób poinstruowane. Nie wolno
pozwalać dzieciom bawić się lodówką. Dzieci nie mogą czyścić ani
dokonywać konserwacji lodówki bez nadzoru.
Nie wolno spożywać produktów przeterminowanych, grozi to zatruciem
pokarmowym.
Klucz do
chłodziarki (
w wersjach z zamknięciem) należy
przechowywać z dala od urządzenia, w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
W chłodziarce nie wolno przechowywać substancji wybuchowych ani
pojemników typu spray zawierających propan, butan, pentan lub inne
łatwopalne środki. Ulatniające się gazy mogą ulec zapłonowi w przypadku
iskrzenia części elektrycznych zamrażarki. Pojemniki takie są oznaczone
symbolem płomienia lub napisem ostrzegawczym.
Nie wolno używać urządzeń elektrycznych we wnętrzu lodówki.
Urządzenie może pracować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
Nie wolno korzystać z lodówki na dworze, w miejscach zawilgoconych lub
narażonych na działanie wody.

WYMIARY URZĄDZENIA

USTAWIENIE




Unikać ustawienia w miejscach bezpośredniego nasłonecznienia , obok
pieców, grzejników czy innego źródła ciepła.
Podłoga w miejscu ustawienia musi być równa i gładka. Nierówności
wyrównać poprzez nóżki z regulacją wysokości.
Nie wolno zasłaniać kratek ani wycięć wentylacyjnych.
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Kubatura pomieszczenia, gdzie ustawiamy lodówkę musi wynosić wg
normy EN 378 1 m3 na 8 g czynnika chłodniczego R600a, aby w razie
wypłynięcia czynnika chłodniczego nie powstała łatwopalna mieszanina
gazu i powietrza. Dane o ilości użytego czynnika chłodniczego znajdują
się na tabliczce znamionowej wewnątrz lodówki.
Urządzenie zawsze ustawiać bezpośrednio przy
ścianie.
Jeśli ustawiamy obok siebie kilka urządzeń należy
zachować pomiędzy nimi odstęp 30 mm. Gdy odstęp
jest za mały na bocznych ścianach tworzy się woda z
kondensacji.

PODŁĄCZENIE DO SIECI
Urządzenie może pracować tylko na prąd zmienny.
Dopuszczalne napięcie i częstotliwość jest podana na tabliczce znamionowej.
Umiejscowienie tabliczki podano w opisie urządzenia.
Gniazdko elektryczne musi być zgodnie z przepisami uziemione i zabezpieczone
bezpiecznikiem od 10A do 16A.
Gniazdko nie może znajdować się z tyłu, poza urządzeniem; musi być
łatwo dostępne.
Nie podłączać urządzenia poprze przedłużacz ani rozgałęziacz.
Nie stosować przemienników prądu (z prądu stałego na prąd
zmienny lub trójfazowy) ani energooszczędnych wtyczek – mogą
uszkodzić elektronikę.

ZAMEK
Zamek w drzwiach urządzenia jest wyposażony w mechanizm zabezpieczający.
Zamykanie:
 Wcisnąć klucz w kierunku 1.
 Obrócić klucz o 900.
Aby otworzyć drzwi urządzenia postępować w takiej samej
kolejności.

WYPOSAŻENIE
Dostarczone wraz z urządzeniem szyny należy nałożyć z
prawej i lewej strony.
Na odpowiedniej wysokości najpierw wsunąć szyny na
tylną listwę, a następnie zawiesić z przodu.
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BLOKADA

SZYN
Jeśli nakładamy szyny w 7 górnych położeniach listwy na
każdej szynie trzeba koniecznie umieścić blokadę.
Blokada zapobiega zetknięciu się blachy do pieczenia z
osłoną wentylatora.

Nakładanie blokady:
.
Nałożyć blokadę od góry na szynę i przesunąć do tyłu.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Zaleca się umycie chłodziarki przed pierwszym uruchomieniem. patrz: MYCIE)
Włączanie: Włożyć wtyczkę do gniazdka - urządzenie jest
włączone.
Wyłączenie: wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub przekręcić
regulator temperatury na „0”
Ważna wskazówka:
przy ustawieniu regulatora temperatury w pozycji „0” nie pracuje system
chłodzenia, jednak chłodziarka nie jest całkowicie odłączona od zasilania.
Przed rozpoczęciem mycia trzeba koniecznie odłączyć zasilanie tzn. wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka.

USTAWIANIE TEMPERATURY
Poziom temperatury ustawia się regulatorem temperatury.
Pozycja „max” – najniższa temperatura wewnątrz
chłodziarki (najzimniej).
Regulator można przestawiać pomiędzy pozycjami „0” i
„max”.
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WYŚWIETLACZ TEMPERATURY
Wyświetlacz temperatury jest zasilany baterią (dostępna w handlu).
Wymiana baterii:
- otworzyć komorę baterii przy pomocy małego
śrubokręta
- wymienić baterię
- zamknąć komorę baterii.
Wyświetlenie Er lub HH oznacza usterkę chłodziarki.
Należy zwrócić się do serwisu, podając wyświetlony
symbol.

PRZEŁĄCZANIE POZIOMU WILGOTNOŚCI
Pewne
produkty
wymagają
przechowywania
w
warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Aby zapobiec
wysychaniu takich produktów należy skorzystać z
przełącznika poziomu wilgotności.

Ustawienie przełącznika „włączony I”
Wysoka wilgotność powietrza we wnętrzu.

Ustawienie przełącznika „wyłączony – 0”.
Niska wilgotność powietrza we wnętrzu.

ODSZRANIANIE
Chłodziarka odszrania się automatycznie.
Przy ustawieniu regulatora temperatury na max. (najzimniej) tylna ściana
chłodziarki może się oblodzić. Trzeba wtedy odszronić chłodziarkę ręcznie.
Odszranianie ręczne:
 Wyłączyć zasilanie – wyciągnąć wtyczkę z gniazdka !!!
 Przełożyć produkty do innej chłodziarki.
 Otworzyć drzwi chłodziarki i pozostawić je otwarte podczas oszraniania.
 Wodę pozostałą z odszraniania zebrać ścierką i umyć wnętrze chłodziarki.
UWAGA – OSTRZEŻENIE
Zagrożenie uszkodzeniem układu chłodniczego oraz zagrożenie zapłonem w razie
wycieku czynnika chłodniczego.
Do oszraniania nie używać urządzeń mechanicznych ani innych sztucznych
środków, poza tymi, które SA zalecane przez producenta.
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MYCIE
Chłodziarkę należy myć co najmniej 2 razy w roku !
Przed rozpoczęciem mycia odłączyć zasilanie chłodziarki. Wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka lub wyłączyć bezpiecznik.
 Wnętrze, elementy wyposażenia oraz ściany zewnętrzne myć letnią wodę
z dodatkiem środka myjącego. Nie wolno używać środków zawierających
piasek, kwasy ani chemiczne rozpuszczalniki.
 Uważać, aby podczas mycia woda nie przedostała się do części
elektrycznych i kratek wentylacyjnych.
 Agregat z wymiennikiem ciepła – metalowa kratka na tylnej, zewnętrznej
ścianie – trzeba czyścić i odkurzać co najmniej raz
w roku.
 Otwór odpływowy wewnątrz chłodziarki (oznaczony
strzałką) trzeba regularnie czyścić przy pomocy
cienkiego przedmiotu np. wacik higieniczny.



Nie wolno uszkodzić ani usuwać tabliczki znamionowej. Jest ona ważna
dla serwisu.
UWAGA – OSTRZEŻENIE
Zagrożenie uszkodzeniem chłodziarki oraz zranieniem użytkownika gorącą parą.
Nie wolno używać urządzeń czyszczących parą !

USTERKI W PRACY URZĄDZENIA
Następujące usterki można usunąć samodzielnie, po ustaleniu ich przyczyn:
 Chłodziarka nie pracuje. Sprawdzić, czy
- chłodziarka jest włączona
- wtyczka prawidłowo tkwi w gniazdku
- prawidłowo działa bezpiecznik.
 Chłodziarka za głośno pracuje. Sprawdzić, czy
- chłodziarka stabilnie stoi na podłodze
- stojące w pobliżu meble lub sprzęty nie ulegają wibracji podczas pracy
agregatu. Zwracamy uwagę, że można uniknąć szmerów wynikających z
przepływu czynnika chłodniczego.
 Temperatura we wnętrzu nie jest wystarczająco niska.
Sprawdzić, czy
- regulator temperatury jest ustawiony na właściwej pozycji
- do chodziarki nie włożono na raz zbyt wiele świeżych produktów
- oddzielnie włożony termometr pokazuje prawidłową wartość temperatury
- prawidłowo działa wentylacja
- chłodziarka nie stoi za blisko źródeł ciepła.

---------------------Jeśli nie stwierdzimy żadnej z w/w przyczyn i nie
możemy samodzielnie usunąć usterki należy zwrócić
się do serwisu, podając dane z tabliczki
znamionowej:
 Oznaczenie typu (1)
 Numer serwisowy (2)
 Numer seryjny (3).
Położenie tabliczki znamionowej jest pokazane na rysunku w punkcie „Opis
chłodziarki”.
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POZOSTAWIANIE NIEPRACUJĄCEJ CHŁODZIARKI
Jeśli chłodziarka nie będzie używana przez dłuższy czas należy ją wyłączyć,
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć bezpiecznik.
Chłodziarkę umyć, pozostawić otwarte drzwi, aby uniknąć powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
Urządzenie spełnia przepisy bezpieczeństwa oraz wymogi dyrektywy UE
2004/108/UE oraz 2006/95/UE.
________________________________________________________________

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI (przekładanie
zawiasów).
Przełożenie zawiasów drzwi może być wykonywane tylko przez uprawnionych
techników i zawsze przy udziale dwóch osób.

1. Wykręcić wkręt z mocowania zawiasu na dole.

2. Drzwi otworzyć na ok. 450 i unieść.
Ważna wskazówka:
Drzwi są ciężkie; muszą być unoszone
(podtrzymywane) przez dwie osoby.
3. Bolec wcisnąć palcem, w kierunku do góry.
4. Wyciągnąć drzwi do przodu i zdjąć do dołu.

5. Przełożyć na przeciwną stronę uchwyt
drzwi i zaślepki.
6. Włożyć klucz.
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7. Klucz wcisnąć i obrócić o 900.

8. Zdjąć osłonkę.
9. Wykręcić wkręt.

10. Zamek obrócić o ok. 30 w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
11. Wyjąć bolec.

12. Zamek obrócić o 900 zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.

13. Wyciągnąć zamek.
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14. Nakładki przełożyć na przeciwną stronę.

15. Włożyć zamek, jak pokazano na
rysunku.

16. Zamek obrócić o 900 w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.

17. Zamek ponownie obrócić o ok. 30 zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
18. Włożyć bolec.
Wskazówka do punktu 18:
po włożeniu poprzecznie położony sztyft w bolcu musi znaleźć się
w rowku zaczepu zamka.
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19. Wkręcić wkręt i nałożyć osłonkę.

20. Wcisnąć klucz.
Obrócić klucz o 900.

21. Wykręcić bolec – użyć
dołączonego klucza.
22. Bolec ponownie wkręcić po
przeciwnej stronie.

23. Odkręcić zamocowanie zawiasu.

24. Zdjąć osłonkę, obrócić o 1800 i wcisnąć ją po
przeciwnej stronie.

25. Przykręcić zamocowanie zawiasu.
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26. Włożyć bolec w lewe łożysko drzwi. Podczas
montowania drzwi przytrzymywać bolec palcem
wskazującym.

27. Nałożyć drzwi na górny bolec – jak pokazano na rysunku
i zsunąć na dół do zamocowania zawiasu.
Uwaga: ze względu na duży ciężar druga osoba musi
przytrzymywać drzwi.
28. Unieść drzwi i obrócić bolec, aż trafi on dokładnie w
otwór zamocowania zawiasu.
Drzwi powoli opuszczać. Dolna część bolca musi
całkowicie i dokładnie wpasować się w otwór
zamocowania zawiasu.

29. Ponownie wkręcić wkręt w bolec.

Ustawić boczne nachylenie drzwi:
Jeśli drzwi są ułożone ukośnie trzeba ustawić ich nachylenie.

30. Wykręcić środkowy wkręt z zamocowania
zawiasu.
Ten wkręt nie będzie już potrzebny.

31. Poluzować wkręty i przesuwać zamocowanie zawiasu w
prawo lub w lewo.
Dokręcić wkręty.
_____________________________________________

13

