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Zamrażarka 
Przed pierwszym włączeniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
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Uwagi dotyczące usuwania 
W skład urządzenia wchodzą materiały nadające się do 
wielokrotnego użycia. Należy pozbywać się go w 
odpowiedni sposób – nie należy wyrzucać go wraz ze 
zmieszanymi odpadami komunalnymi. Niepotrzebnych 
urządzeń należy pozbywać się w odpowiedni i profesjonalny 
sposób, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i 
ustawami. 

Pozbywając się urządzenia, należy upewnić się, że obwód czynnika 
chłodniczego nie jest uszkodzony, aby zapobiec niekontrolowanemu 
wyciekowi czynnika (informacje na temat czynnika chłodniczego znajdują 
się na tabliczce znamionowej) oraz oleju. 

• Wyłączyć urządzenie. 

• Wyciągnąć wtyczkę sieciową. 

• Przeciąć przewód przyłączeniowy. 

 

Ryzyko uduszenia opakowaniem i plastikową folią! 
Nie zezwalać dzieciom na zabawę opakowaniem. Opakowania należy 
pozbywać się w oficjalnym punkcie zbiorczym. 

Zakres zastosowań urządzenia 

Urządzenie służy do chłodzenia wyłącznie produktów 
spożywczych w warunkach domowych lub podobnych. 
Obejmuje to, między innymi, 

- kuchnie pracownicze, pensjonaty,  
- domki letniskowe, hotele, motele i inne formy zakwaterowania, 
- usługi cateringu i podobne usługi w handlu hurtowym. 
Z urządzenia należy korzystać tak, jak w warunkach domowych. 
Jakiekolwiek inne użycie jest zabronione.  
 
Jakiekolwiek nieprawidłowe użycie urządzenia może prowadzić do jego 
uszkodzenia lub popsucia przechowywanych w nim produktów. Ponadto 
urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w obszarach 
zagrożonych wybuchem. 

 

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia 
• Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, jego 

rozpakowywanie oraz ustawianie powinno być wykonywane 
przez dwie osoby. 

• W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie dostawy 
należy bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą przed 
podłączeniem urządzenia do zasilania elektrycznego. 

• By zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, należy 
upewnić się, że zostało one ustawione oraz podłączone 

zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. 

• W razie wystąpienia usterki należy odłączyć urządzenie od 
sieci elektrycznej. Wyciągnąć wtyczkę, wyłączyć lub odkręcić 
bezpiecznik. 

• Podczas odłączania urządzenia należy ciągnąć za wtyczkę, 
nie za przewód. 

• Wszelkie naprawy i prace wykonywane przy urządzeniu 
powinny być przeprowadzane wyłącznie przez dział obsługi 
klienta, ponieważ wszelkie tego typu działania, na które nie 
uzyskano zezwolenia, mogą być bardzo niebezpieczne dla 
użytkownika.  Ma to zastosowanie również do wymiany 
przewodu zasilania. 

• Nie dopuścić do obecności otwartego ognia ani źródeł zapłonu 
wewnątrz urządzenia. Podczas transportu i czyszczenia 
urządzenia należy zadbać o to, aby obwód czynnika 
chłodniczego nie uległ uszkodzeniu. W razie uszkodzenia 
należy upewnić się, że w pobliżu nie ma źródeł zapłonu i 
dobrze przewietrzyć pomieszczenie. 

• Nie stawać na cokole, szufladach lub drzwiach ani nie 
wykorzystywać ich do podpierania innych przedmiotów. 

• Urządzenie nie jest odpowiednie do użycia przez osoby (w 
tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, 
czuciowymi lub psychicznymi bądź nieposiadające 
doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi tego typu 
urządzenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub 
zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z 
urządzenia.  Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 

• Należy unikać długotrwałego kontaktu skóry z zimnymi 
powierzchniami lub schłodzonymi/zamrożonymi produktami 
spożywczymi. Może doprowadzić to do bólu, odrętwienia oraz 
odmrożeń. W przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą 
należy stosować środki ochronne, np. zakładać rękawice. 

• Nie należy spożywać lodów, zwłaszcza lizaków lodowych oraz 
kostek lodu, natychmiast po wyjęciu ich z zamrażarki. Istnieje 
ryzyko uczucia „palenia” w jamie ustnej z powodu bardzo 
niskiej temperatury. 

• Nie należy spożywać jedzenia, które było przechowywane 
zbyt długo, ponieważ może to doprowadzić do zatrucia 

pokarmowego.  

 

 

Opis urządzenia 

Elementy 
obsługi 

Szuflady, koszyki (w 
za leżnośc i  od  
modelu i opcji) 

Tabliczka 
znamionowa 

Regulowane 
nóżki 
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Emisja hałasu z urządzenia 
Poziom hałasu podczas pracy urządzenia wynosi poniżej 70 dB(A) 
(względny poziom hałasu 1 pW). 

• Nie przechowywać w urządzeniu materiałów 
wybuchowych ani aerozoli zawierających palne 
propelenty, takie jak butan, propan, pentan itp.  
Podzespoły elektryczne mogą spowodować 
samozapłon ulatniającego się gazu. Użytkownik może 
rozpoznać takie aerozole na podstawie składu 
wyszczególnionego na etykiecie lub symbolu płomienia. 

• Wewnątrz urządzenia nie można używać innych 
urządzeń elektrycznych. 

• Urządzenie przeznaczone jest do użytku w zamkniętych 
pomieszczeniach. Nie należy używać urządzenia na 
zewnątrz lub w miejscach, w których może być ono 
narażone na kontakt z wodą lub wilgocią. 

Klasy klimatyczne 
Klasa klimatyczna wskazuje zakres temperatur, w jakim może być 
użytkowane urządzenie, w celu uzyskania pełnej wydajności chłodniczej. 

Klasa klimatyczna podana jest na tabliczce znamionowej urządzenia. 

Miejsce, w którym znajduje się tabliczka znamionowa, wskazano w 
punkcie zatytułowanym 
Opis urządzenia. 

 

Nie należy używać urządzenia w temperaturach poza 
granicami podanych zakresów. 

Ustawianie 
• Należy unikać umieszczania urządzenia w miejscach wystawionych 

na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz w pobliżu 
kuchenek, kaloryferów, a także innych źródeł ciepła. 

• Podłoga, na której stoi urządzenie, powinna być pozioma i równa. Aby 
wyrównać ustawienie urządzenia należy wyregulować wysokość 
nóżek za pomocą dołączonego klucza. 

• Nie zakrywać otworów ani kratek 
wentylacyjnych. 

 ---------------------------------------------- > 
• Na górze zamrażarki nie należy stawiać 

urządzeń emitujących ciepło, np. kuchenek 
mikrofalowych czy tosterów. 

• Norma EN 378 określa, że w pomieszczeniu, w 
którym instalowane jest urządzenie, na 8 g 
użytego w nim czynnika chłodniczego R 600a 
przypadać musi 1 m

3
, aby uniknąć wytworzenia 

się w nim wybuchowej mieszaniny gazu z 
powietrzem w razie nieszczelności w obwodzie 
czynnika chłodniczego. Ilość czynnika chłodniczego zastosowanego 
w danym urządzeniu podana jest na tabliczce znamionowej wewnątrz 
urządzenia. 

• Urządzenie należy zawsze ustawiać przy ścianie. 

Połączenie elektryczne 
Urządzenie może być zasilane jedynie prądem przemiennym (AC). 

Dopuszczalne napięcie i częstotliwość podane są na tabliczce 
znamionowej. Miejsce, w którym znajduje się tabliczka znamionowa, 
wskazano w punkcie zatytułowanym Opis urządzenia. 

Gniazdko powinno być prawidłowo uziemione i chronione 
bezpiecznikiem. Wartość prądu wyzwalającego bezpiecznika musi 
zawierać się pomiędzy 10 A i 16 A. 

Gniazdko nie może znajdować się za urządzeniem i musi 
być łatwo dostępne. 

Nie podłączać urządzenia do zasilania za pomocą przedłużaczy. 

Nie stosować falowników niezależnych (zmiana prądu stałego na prąd 
przemienny/trójfazowy) lub wtyczek 
energooszczędnych. Ryzyko uszkodzenia 
elektronicznego systemu sterowania!

 

Zamek bezpieczeństwa 
Zamek w drzwiach urządzenia 
wyposażony jest w mechanizm 
zabezpieczający. 

Zamykanie urządzenia na klucz: 

• W
Włożyć klucz, jak wskazuje 
strzałka nr 1. 

• P
Przekręcić klucz o 90°. 

Aby otworzyć drzwi urządzenia, 
należy powtórzyć powyższe 
czynności w tej samej kolejności.

Klasa klimatyczna Temperatura w pomieszczeniu 

4 (SN) +10°C do +32°C 

4 (N) +16°C do +32°C 

4+ (ST) +16°C do +38°C 
4+ (SN-ST) +10°C do +38°C 

5 (T) +16°C do +43°C 

5 (SN-T) +10°C do +43°C 
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1 Przyciski ustawiania temperatury 
2 Przycisk On/Off – włączania/wyłączania 
3 Przycisk SuperFrost  
4 Przycisk włączania/wyłączania 
dźwiękowego sygnału ostrzegawczego  
5 Wyświetlacz temperatury  
6 Dioda Superfrost  
7 Zabezpieczenie przed dziećmi 

Wyświetlacz temperatury wskazuje najwyższą temperaturę 
w zamrażarce. Wyświetlacz wskazuje jedynie temperatury 
poniżej 0°C. 

Alarm temperaturowy 
Migający wyświetlacz temperatury wskazuje, że temperatura w 
urządzeniu jest zbyt wysoka. Wraz z podświetleniem wyświetlacza 
zostaje wyemitowany sygnał ostrzegawczy. 

Aby wyłączyć sygnał należy przytrzymać przycisk ALARM . 

Wyświetlacz temperatury będzie migał do, w którym przyczyna alarmu 
zostanie wyeliminowana. 
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się F3, w urządzeniu występuje usterka. W 
urządzeniu zostanie zachowana odpowiednia temperatura poprzez 
obwód bezpieczeństwa. Należy skonsultować się z działem obsługi 
klienta. 

 
 

Włączanie i wyłączanie urządzenia 
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy je wyczyścić (patrz 

punkt „Czyszczenie”). 

  

• Włączanie urządzenia: Przytrzymać przycisk ON/OFF aż podświetli 
się wyświetlacz temperatury. 

- Po osiągnięciu przez urządzenie temperatury 0°C na wyświetlaczu 
pojawią się dwie podświetlone kreski wskaźnika temperatury. 

- Jeśli temperatura jest poniżej 0°C, wskaźnik pokaże temperaturę 
panującą we wnętrzu urządzenia. 

• Wyłączanie urządzenia: Przytrzymać przycisk ON/OFF przez ok. 2 
sekundy, do wyłączenia się wyświetlacza temperatury. 

Alarm przerwy w dopływie zasilania 
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się nA , oznacza to, że 
temperatura w zamrażarce zbyt mocno wzrosła w ciągu 
ostatnich kilku godzin lub dni ze względu na przerwę w 
dopływie zasilania. 

Po naciśnięciu przycisku ALARM  w czasie wyświetlania komunikatu nA 
na wyświetlaczu pojawi się najwyższa temperatura zarejestrowana 
podczas awarii zasilania. Należy sprawdzić, czy produkty spożywcze nie 
zepsuły się w wyniku przerwy w zasilaniu. 

Najwyższa temperatura będzie wyświetlana przez ok. 1 minutę. 
Następnie wyświetlana będzie faktyczna temperatura panująca w 
urządzeniu. Wyświetlacz można wyłączyć przyciskając kilkukrotnie 
przycisk ALARM .

 

Ustawianie temperatury 
 
Urządzenie jest fabrycznie zaprogramowane do standardowej pracy (-

18°C). 

 Zwiększanie temperatury: 
Przycisnąć górny przycisk. 

 

 

 

- Podczas wprowadzania temperatury będzie ona wyświetlana na 
wyświetlaczu. 

- Każde przyciśnięcie przycisku zmienia temperaturę o 1°C. 

- Elektroniczne elementy sterowania wyłączą się automatycznie około 5 
sekund po ostatnim naciśnięciu przycisku, po czym zostanie 
wyświetlona temperatura. 

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy 
Urządzenie jest wyposażony w funkcję alarmu. 
Alarm otwartych drzwi: 
Alarm załącza się, gdy drzwi pozostają otwarte przez ponad 60 
sekund. Aby wyłączyć alarm należy nacisnąć przycisk on/off 
sygnału dźwiękowego Po zamknięciu drzwi alarm przechodzi w 
tryb oczekiwania. 

Dźwiękowy/wizualny alarm temperatury:  
Alarm załącza się, gdy w zamrażarce panuje zbyt wysoka temperatura. 
Wraz z dźwiękiem zaczyna migać wskaźnik temperatury. 

Sygnał ostrzegawczy można anulować przyciskiem Alarm. Wyświetlacz 
temperatury będzie migał do momentu, w którym przyczyna alarmu 
zostanie wyeliminowana. 

Problem może być spowodowany: 

• pozostawieniem otwartych drzwi urządzenia na zbyt długi czas, co 
umożliwiło dostanie się ciepłego powietrza otoczenia do wnętrza; 

• długotrwałą awarią zasilania; 

• usterką urządzenia. 

W każdym przypadku należy upewnić się, że produkty spożywcze 
wewnątrz urządzenia nie uległy zepsuciu.

• Zmniejszanie temperatury: 

Przycisnąć dolny przycisk. 

Elementy obsługi i sterowania 
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Ustawianie jasności wyświetlacza 

Przytrzymać przycisk        przez  
5 sekund.                                 Wyświetlacz = 

Przytrzymać 
przycisk 

przez 5 sekund. 
Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Nacisnąć przycisk  ˄  lub ˅ , aby wybrać żądane ustawienie. 

h1 = minimalna jasność  
h5 = maksymalna jasność 

Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = -18 

Przytrzymać przycisk         
przez 5 sekund.                   Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Zamrażanie 

Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Wyświetlacz = 

Świeże produkty spożywcze powinny 
być całkowicie zamrożone najszybciej, 
jak to możliwe. Taką możliwość 
zapewnia funkcja „Superfrost”, dzięki 
której produkty zachowują swoje 
wartości odżywcze, smak oraz wygląd. 
W ciągu 24 godzin można zamrozić 
maksymalnie taką ilość  świeżych 
produktów spożywczych, jaka podana 
jest na tabliczce znamionowej 
(„Zdolność zamrażania ... kg/  24h”). 

  
 

  

  
  

   

    
 

 

Dodatkowe funkcje 

W trybie ustawień istnieje możliwość włączenia zabezpieczenia przed 
dziećmi Zabezpieczenie przed dziećmi uniemożliwia przypadkowe 
wyłączenie urządzenia. 

Włączanie zabezpieczenia przed dziećmi 

Wyłączanie zabezpieczenia przed dziećmi Ustawiona jasność włączy się po jednej minucie. 

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku wyświetlacz będzie maksymalnie 
podświetlony przez minutę. 

 

 

 

Zamrażanie z funkcją Superfrost 
Nacisnąć przycisk Superfrost. Zapali się dioda  
Superfrost. 
 

• Przy małej ilości produktów spożywczych wystarczy włączyć funkcję 
ok. 6h wcześniej. W przypadku maksymalnej ilości  produktów 
spożywczych (patrz tabliczka znamionowa) należy włączyć funkcję 
Superfrost 24h przed ich włożeniem. 

• Włożyć świeżą żywność do zamrażarki. Funkcja Superfrost wyłącza 
się automatycznie. W zależności od ilości jedzenia znajdującego się w 
zamrażarce, wyłączenie nastąpi w ciągu od 30 do maksymalnie 65 
godzin. 

UWAGA: Po naciśnięciu przycisku Superfrost sprężarka może nie 
włączać się do 8 minut. Wynika to z zastosowania przełącznika, który 
ma za zadanie przedłużyć żywotność układu chłodzącego. 

Uwaga: W celu zaoszczędzenia energii funkcja „Superfrost" może 
zostać wyłączona przed upływem 30 godzin, poprzez ponowne 
naciśnięcie przycisku SF. Należy upewnić się, że temperatura wynosi co 
najmniej -18°C. 

Nie należy włączać funkcji Superfrost: 
- podczas wkładania świeżej żywności do zamrażarki; 

- gdy zamrażane jest do około 2 kg świeżej żywności dziennie.
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Uwaga do punktu Zamrażanie 
• Zawsze należy mrozić razem takie same produkty. 

• Pakować mrożoną żywność odpowiednio do zapotrzebowania. Nie 
należy przekraczać następujących ilości na porcję mrożonych 
produktów, aby zapewnić, że zostaną one całkowicie zamrożone: 
owoce, warzywa: do 1 kg, mięso: do 2,5 kg. 

• Produkty należy mrozić w torbach do mrożenia, plastikowych 
torebkach wielokrotnego użytku oraz metalowych lub aluminiowych 
pojemnikach. 

• Należy zapobiec stykaniu się nowo włożonych produktów z 
produktami  już zamrożonymi. Opakowanie produktów powinno być 
suche, aby zapobiec zmrożeniu się z innymi opakowaniami. 

• Na opakowaniu należy zapisać datę i zawartość, aby nie przekroczyć  
zaleconego czasu przechowywania i w konsekwencji  obniżenia 
jakości produktów. 

• Nie wolno zamrażać butelek i puszek z napojami gazowanymi  
(niebezpieczeństwo pęknięcia lub rozerwania). 

• Należy rozmrażać tylko takie ilości produktów, które można w szybkim 
czasie zużyć. Rozmrożone produkty należy jak najszybciej  
wykorzystać do przygotowania potraw. 

Zamrożone produkty można rozmrażać: 

- w piekarniku z nawiewem gorącego powietrza, 

- w kuchence mikrofalowej, 

- w temperaturze pokojowej, 

- w komorze chłodziarki: zimno oddawane przez zamrożone produkty 
jest używane do chłodzenia. 

Rozmrażanie 
Po dłuższym czasie pracy urządzenia na elementach chłodzących 
zamrażarki może tworzyć się warstwa szronu lub lodu. Zwiększa to 
pobór energii przez urządzenie. Z tego względu płyty chłodzące powinny 
być regularnie rozmrażane. 

• Aby rozmrozić urządzenie, należy je wyłączyć. Wyciągnąć wtyczkę 
sieciową lub ustawić temperaturę na „0”. 

• Owinąć zamarznięte produkty w papier lub koc i umieścić w chłodnym 
miejscu. 

• Aby przyspieszyć rozmrażanie należy postawić garnek z gorącą (ale 
nie wrzącą) wodą na jednej z półek. 

• Podczas rozmrażania należy pozostawić drzwi urządzenia otwarte. Po 
zakończeniu rozmrażania należy zetrzeć szmatką pozostałą wodę i 
wyczyścić urządzenie. 

Nie należy używać żadnych urządzeń mechanicznych 
ani innych sztucznych środków do rozmrażania 
innych niż zalecane przez producenta. 

Czyszczenie 
Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie. 
Wyciągnąć wtyczkę, wyłączyć lub odkręcić bezpiecznik. 

Wyczyścić wnętrze urządzenia oraz jego wyposażenie letnią wodą z 
niewielką ilością środka czyszczącego. Nie używać ściernych lub 
kwasowych środków czyszczących ani rozpuszczalników chemicznych. 

Nie używać myjek parowych – istnieje ryzyko 
powstania obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. 
• Należy zadbać o to, aby woda używana do czyszczenia nie dostała się 

do części elektrycznych ani kratek wentylacyjnych. 

• Dobrze osuszyć wszystkie części szmatką. 

• Raz w roku należy usunąć kurz z zespołu chłodzącego i wymiennika 
ciepła (metalowa kratka z tyłu urządzenia). 

• Nie uszkadzać i nie usuwać tabliczki znamionowej wewnątrz 
urządzenia. Tabliczka jest istotna przy serwisowaniu. 

Usterki 
Poniższym usterkom można zaradzić, samodzielnie sprawdzając 
możliwe przyczyny: 

Urządzenie nie działa: 

- Czy urządzenie jest włączone? 

- Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka? 

- Czy bezpiecznik nie uległ uszkodzeniu? 
Głośne dźwięki podczas pracy: 

- Czy urządzenie jest stabilnie ustawione na podłodze? 

- Czy urządzenie powoduje drgania znajdujących się w pobliżu mebli 
lub przedmiotów? Należy pamiętać, że odgłosów wywoływanych przez 
obwód czynnika chłodniczego nie da się uniknąć. 

Temperatura nie jest wystarczająco niska: 

- Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona (patrz „Ustawianie 
temperatury”)? 

- Czy w urządzeniu została umieszczona nadmierna ilość świeżego 
pożywienia? 

- Czy oddzielnie założony termometr wskazuje prawidłową wartość? 

- Czy układ wentylacyjny działa prawidłowo? 

- Czy urządzenie jest ustawione w pobliżu źródła ciepła? 

Jeżeli żadna z powyższych przyczyn nie ma zastosowania do danej 
sytuacji, samodzielne usunięcie usterki jest niemożliwe i należy 
skontaktować się z najbliższym działem obsługi klienta, podając 
oznaczenie typu 1, numer serwisowy 2 i numer urządzenia 3 wskazane 
na tabliczce znamionowej. 

Miejsce, w którym znajduje się 
tabliczka znamionowa, wskazano 
w punkcie zatytułowanym Opis 
urządzenia.

 
 
 

Wyłączanie urządzenia 

Jeżeli istnieje potrzeba 
wyłączenia urządzenia na 
dowolny czas, należy je wyłączyć 
i wyjąć wtyczkę bądź wyłączyć lub odkręcić bezpiecznik. Następnie 
należy wyczyścić urządzenie i pozostawić otwarte drzwi, by zapobiec 
powstaniu nieprzyjemnego zapachu. 

Urządzenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa 
oraz dyrektywami 2004/108/WE i 2006/95/WE.
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4. Przełożyć sworzeń na wsporniku zawiasu  na 
przeciwną stronę. 

Zamiana zawiasów drzwiowych Wymiary montażowe (mm) 
 

 

3. Przełożyć uchwyt i zatyczki na 
przeciwną stronę. 

Wersja 1 
W blacie musi zostać zapewniony otwór o przekroju co 
najmniej 200 cm

2
, aby zapewnić wentylację tyłu 

urządzenia. 

 

 

Wersja 2 
Jeśli w blacie nie zostanie wycięty otwór, blat musi być na 
wysokości co najmniej 860 mm, aby zapewnić odpowiednie 
odprowadzanie ciepła z przodu urządzenia.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Odkręcić wspornik zawiasu. 

2. Pociągnąć drzwi od dołu i unieść. 

5. Przenieść sworzeń na górę po 

przeciwnej stronie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Przenieść płytkę na przeciwną stronę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zawiesić drzwi na zawiasie i zamknąć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Wsunąć wspornik zawiasu w miejsce 

montażowe w dolnych drzwiach i 

przykręcić. 

 

 


