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Prosimy najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!
Drodzy Klienci,
Mamy nadzieję, że nasz wyrób, wyprodukowany w nowoczesnym zakładzie i 
sprawdzony według najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, będzie 
Wam dobrze służył.
Dlatego zalecamy, aby uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi tego wyrobu 
przed jego uruchomieniem i zachować ją do wglądu w przyszłości.

Instrukcja niniejsza
• Pomoże używać tego urządzenia sprawnie i bezpiecznie.
• Przeczytajcie tę instrukcję przed zainstalowaniem i uruchomieniem lodówki.
• Postępujcie zgodnie z tymi wskazówkami, zwłaszcza dotyczącymi bezpieczeństwa.
• Przechowujcie te instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, bo może się przydać później.
• Prosimy przeczytać także inne dokumenty dostarczone wraz z lodówką.
• Instrukcja ta może odnosić się także do innych modeli.

Symbole i ich znaczenie
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera następujące symbole: 

C  Ważne informacje lub przydatne wskazówki użytkowania. 

A Ostrzeżenie przed zagrożeniem życia i mienia.

B Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym. 

UWAGA!
Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny 
środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek chłodniczy R600a, 
chłodziarko-zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad:
•
•

•
•

Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamrażarki.
W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń
mechanicznych niż zalecane przez producenta.
Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego.
Wewnątrz komory przechowywania żywności nie należy używać żadnych innych
urządzeń elektrycznych niż ewentualnie zalecanych przez producenta.

C INFORMACJE
Informacje o modelu zapisane w bazie danych produktów 
można uzyskać, wchodząc na następującą stronę 
internetową i wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący 
się na etykiecie efektywności energetycznej.

https://eprel.ec.europa.eu/
A A

(*)MODEL IDENTIFIERSUPPLIER’S NAME
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Wyrób ten nosi symbol selektywnego sortowania odpadów urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych (WEEE).
Znaczy to, że w celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne wyrób 
ten należy poddać utylizacji lub rozebrać zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU. 
Bliższe informacje uzyskać można od władz lokalnych lub regionalnych.
Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddane 
procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi.

Utylizacja

Ten produkt jest wyposażony w źródło światła o klasie 
energetycznej "G". Źródło światła w tym produkcie może być 
wymieniane wyłącznie przez profesjonalnych serwisantów.



1  Oto Wasza chłodziarka

1) Panel sterowania
2) Oświetlenie wewnętrzne
3) Wentylator komory chłodzenia
4) Półka na wino
5) Ruchome półki
6) Komora na produkty mleczne
7) Szyba pokrywy
8) Pojemnik na świeże warzywa

1

Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać. 
Waszemu modelowi lodówki. Jeśli pewnych części nie ma w Waszej lodówce, to 
znaczy, że odnoszą się do innych modeli. 
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9) Komora szybkiego zamrażania
10) Komory do przechowywania

żywności mrożonej
11) Ustawiane półki w drzwiach
12) Półka na butelki
13) Wentylator komory zamrażania
14) Komora chłodziarki
15) Komora zamrażalnika

C
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2 Ważne ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa
Prosimy przeczytać następujące 
ostrzeżenia. Ich nieprzestrzeganie 
grozi obrażeniami lub uszkodzeniem 
mienia. W takim przypadku tracą 
ważność wszelkie gwarancje i 
zapewnienia niezawodności.

Oryginalne części zamienne będą 
dostępne przez 10 lat od daty zakupu 
produktu.

Zamierzone przeznaczenie
• Urządzenie można używać wyłącznie

w gospodarstwie domowym oraz:
– na zapleczu kuchennych personelu

w sklepach, biurach i w innych
miejscach pracy;

– w kuchniach wiejskich i przez gości
hotelowych, w motelach i innych
tego rodzaju miejscach;

– w pensjonatach serwujących nocleg
ze śniadaniem;

– cateringu i w innych tego rodzajach
zastosowaniach niedetalicznych.

• Nie należy używać jej na dworze. Nie
nadaje się do użytkowania na dworze,
nawet w miejscach zadaszonych.

Ogólne zasady 
bezpieczeństwa
• Gdy zechcecie pozbyć się tego

urządzenia/ złomować je, zalecamy
skonsultowanie się z
autoryzowanym serwisem, aby
uzyskać potrzebne informacje i
poznać kompetentne organa.

• Konsultujcie się z Waszym
autoryzowanym serwisem w
sprawach wszelkich pytań i
problemów związanych z tą
lodówką. Bez powiadomienia
autoryzowanego serwisu nie wolno
samemu ani innym osobom
naprawiać chłodziarki.

• Nie jedzcie lodów ani lodu
bezpośrednio po wyjęciu ich z
zamrażalnika! (Może to spowodować
odmrożenia w ustach).

• Nie wkładajcie do zamrażalnika
napojów w puszkach ani w
butelkach. Mogą wybuchnąć.

•

•

Nie dotykajcie palcami mrożonej
żywności, bo może do nich
przylgnąć.
Do czyszczenia i rozmrażania
lodówki nie wolno stosować pary
ani środków czyszczących w tej
postaci. W takich przypadkach para
może zetknąć się z częściami
urządzeń elektrycznych i
spowodować zwarcie albo
porażenie elektryczne.

• Nie wolno używać żadnych części
lodówki, takich jak drzwiczki, jako
podpory ani stopnia.

• Wewnątrz lodówki nie wolno używać
urządzeń elektrycznych.

• Nie wolno uszkadzać obwodu
chłodzącego, w którym krąży środek
chłodzący, narzędziami do wiercenia
i cięcia. Środek chłodzący, który
może wybuchnąć skutkiem
przedziurawienia przewodów
gazowych parownika, przedłużeń rur
lub powłok powierzchni, może
spowodować podrażnienia skóry lub
obrażenia oczu.

• Nie przykrywajcie żadnym
materiałem ani nie blokujcie
otworów wentylacyjnych w lodówce.

• Urządzenia elektryczne naprawiać
mogą tylko wykwalifikowani
fachowcy. Naprawy wykonywane
przez osoby niekompetentne mogą
powodować zagrożenie dla
użytkowników.

• W razie jakiejkolwiek awarii, a także
w trakcie prac konserwacyjnych lub
napraw, odłączcie lodówkę od
zasilania z sieci albo wyłączając
odnośny bezpiecznik, albo wyjmując
wtyczkę z gniazdka.
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• Wyjmując przewód zasilający z
gniazdka należy ciągnąć za wtyczkę,
nie za przewód.

• Napoje o wyższej zawartości alkoholu
wkładajcie do lodówki w ściśle
zamkniętych naczyniach i w pozycji
pionowej.

• W urządzeniu nie należy przechowywać
substancji wybuchowych ani
pojemników z łatwopalnymi gazami
pędnymi.

• W celu przyśpieszenia procesu
rozmrażania lodówki nie należy używać
żadnych urządzeń mechanicznych ani
innych środków poza zalecanymi przez
jej producenta.

• Urządzenie to nie jest przeznaczone do
obsługi przez osoby (w tym dzieci) z
ograniczoną sprawnością fizyczną,
zmysłową lub umysłową, czy bez
odpowiedniego doświadczenia i
umiejętności, i le nie zapewni się im
nadzoru lub i nstrukcji jego użytkowania
ze strony osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo.

• Nie uruchamiajcie lodówki, jeśli jest
uszkodzona. W razie wątpliwości należy
się skonsultować z serwisem.

• Bezpieczeństwo elektryczne tej lodówki
gwarantuje się tylko jeśli system
uziemienia Waszej instalacji domowej
spełnia wymogi norm.

• Wystawianie tego urządzenia na
działanie deszczu, śniegu, słońca i
wiatru zagraża jego bezpieczeństwu
elektrycznemu.

• W razie uszkodzenia przewodu
zasilającego itp. skontaktujcie się z
autoryzowanym serwisem, aby nie
narażać się na zagrożenie.

• W trakcie instalowania chłodziarki nigdy
nie wolno włączać wtyczki
w gniazdko w ścianie. Może to
zagrażać śmiercią lub poważnym
urazem.

• Chłodziarka ta służy wyłącznie do
przechowywania żywności. Nie należy
jej używać w żadnym innym celu.

• Etykietka z danymi technicznymi
chłodziarki umieszczona jest po lewej
stronie w jej wnętrzu.

• Nie przyłączaj tej chłodziarki do
systemu oszczędzania energii,
ponieważ może to ją uszkodzić.

• Jeśli chłodziarka wyposażona jest w
niebieskie światło, nie patrz na nie
poprzez przyrządy optyczne.

• Jeśli od ręcznie nastawianej
chłodziarki odłączy się zasilanie,
prosimy odczekać co najmniej 5
minut, zanim ponownie się je załączy.

• Jeżeli zmieni się właściciel tej
chłodziarki, niniejszą instrukcję
obsługi należy przekazać wraz z nią
nowemu właścicielowi.

• Przy przesuwaniu chłodziarki uważaj,
żeby nie uszkodzić przewodu
zasilającego. Aby zapobiec pożarowi
nie wolno skręcać tego przewodu.
Nie ustawiać na przewodzie żadnych
ciężkich przedmiotów.

• Gdy wtyczka chłodziarki jest
wsadzona do gniazdka nie wolno jej
dotykać wilgotnymi dłońmi.

• Nie wsadzaj wtyczki chłodziarki do
obluzowanego gniazdka.

• Ze względów bezpieczeństwa nie
pryskaj wodą bezpośrednio na
zewnętrzne ani na wewnętrzne
części chłodziarki.

• Ze względu na zagrożenie pożarem i
wybuchem nie rozpylaj łatwopalnych
materiałów, takich jak gaz propan
itp., w pobliży chłodziarki.

• Nie stawiaj na chłodziarce
przedmiotów wypełnionych wodą,
ponieważ grozi to porażeniem
elektrycznym lub pożarem.
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• Nie przeciążaj chłodziarki nadmierną
ilością żywności. Nadmiar żywności
może wypaść, gdy otwiera się drzwiczki,
narażając użytkownika na obrażenia ciała
lub uszkodzenie chłodziarki. Nie wolno
stawiać żadnych przedmiotów na
chłodziarce, ponieważ mogą spaść przy
otwieraniu lub zamykaniu drzwiczek.

• W chłodziarce nie należy przechowywać
żadnych materiałów, które wymagają
utrzymania w pewnej temperaturze,
takich jak szczepionki, lekarstwa
wrażliwe na temperaturę, materiały do
badań naukowych itp.

• Jeśli chłodziarka ma być nieużywana
przez dłuższy czas, należy wyjąc jej
wtyczkę z gniazdka. Uszkodzenie izolacji
elektrycznej przewodu zasilającego może
spowodować pożar.

• Czubek wtyczki elektrycznej należy
regularnie czyścić, w przeciwnym razie
może spowodować pożar.

• Czubki wtyczki należy regularnie czyścić
suchą ściereczką, w przeciwnym razie
mogą spowodować pożar.

• Jeśli nastawialne nóżki nie stoją pewnie
na podłodze, chłodziarka może się
przesuwać. Prawidłowa regulacja nóżek
chłodziarki zapewnia jej stabilność na
podłodze.

• Jeśli chłodziarka ma klamkę w drzwiach
nie należy ciągnąć za nią, gdy przesuwa
się chłodziarkę, ponieważ można w ten
sposób odłączyć ją od chłodziarki.

• Jeśli musisz ustawić chłodziarkę obok
innej chłodziarki lub zamrażarki,
odległość między tymi urządzeniami
musi wynosić co najmniej 8 mm. W
przeciwnym razie na ich ustawionych
naprzeciw siebie bocznych ścianach
może skraplać się wilgoć.

• Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej
musi wynosić co najmniej 1 bar. Ciśnienie
wody w instalacji wodociągowej nie
może przekraczać 8 bar.

• Używaj wyłącznie wody pitnej.

Bezpieczeństwo dzieci
• Jeśli drzwiczki zamykane są na klucz,

należy go chronić przez dostępem
dzieci.

• Należy zapewnić opiekę dzieciom,
aby nie bawiły się lodówką.

Ostrzeżenie HCA
Jeśli chłodziarka ta wyposażona jest w 
system chłodniczy zawierający R600a: 
Gaz ten jest łatwopalny. Należy zatem 
uważać, aby w trakcie jego użytkowania i 
transportu nie uszkodzić systemu i 
przewodów chłodzenia. W razie 
uszkodzenia, należy trzymać chłodziarkę 
z dala od potencjalnych źródeł ognia, 
które mogą spowodować jej pożar i 
należy wietrzyć pomieszczenie, w którym 
jest umieszczona. 
Prosimy zignorować to ostrzeżenie, 
jeśli chłodziarka ta wyposażona jest w 
system chłodniczy zawierający R134a. 
Oznaczenie gazu zastosowanego w 
danej chłodziarce można odczytać z 
tabliczki znamionowej umieszczonej z 
lewej strony w jej wnętrzu. Nie należy 
złomować chłodziarki przez jej spalenie.

Co robić, aby oszczędzać 
energię
• Nie zostawiajcie drzwiczek lodówki

otwartych na dłużej.
• Nie wkładajcie do lodówki gorących

potraw ani napojów.
• Nie przeładowujcie lodówki tak, aby

przeszkadzało to w krążeniu powietrza
w jej wnętrzu.

• Nie instalujcie lodówki tam, gdzie
narażona będzie na bezpośrednie
działanie słońca ani w pobliżu urządzeń
wydzielających ciepło takich jak piecyki,
zmywarki do naczyń lub grzejniki.

• Pamiętajcie, aby żywność
przechowywać w zamkniętych
pojemnikach.

• Po wyjęciu półki lub szuflady z komory
zamrażalnika można do niego włożyć
maksymalna ilość żywności.
Deklarowane zużycie energii przez
chłodziarkę określono przy półce lub
szufladzie wyjętej z komory zamrażania
i przy maksymalnym wypełnieniu
żywnością. Używanie półki lub szuflady
odpowiednio do kształtów i rozmiarów
zamrażanej żywności jest bezpieczne.

• Zalecamy rozmrażanie w komorze
chłodzenia paczek wyjętych z komory
zamrażalnika.
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3  Instalacja
C Należy pamiętać, że producent nie 

ponosi odpowiedzialności, jeśli są 
ignorowane informacje podane w 
niniejszej instrukcji.

W razie potrzeby ponownego 
transportu chłodziarki należy 
przestrzegać następujących 
wskazówek
1. Przed transportem należy chłodziarkę

opróżnić i oczyścić.
2. Przed ponownym zapakowaniem

chłodziarki, półki, akcesoria, pojemnik
na warzywa itp. należy przymocować
taśmą klejącą zabezpieczając je
przed wstrząsami.

3. Opakowanie należy obwiązać
grubą taśmą i silnymi sznurkami
i przestrzegać reguł transportu
wydrukowanych na opakowaniu.

Prosimy pamiętać...
Wszystkie surowce wtórne stanowią 
niezbywalne źródło oszczędności 
zasobów naturalnych i krajowych. 
Osoby pragnące przyczynić się do 
wtórnego wykorzystania materiałów 
opakunkowych, mogą uzyskać 
dodatkowe informacje od instytucji 
ochrony środowiska lub władz 
lokalnych.

Przed uruchomieniem 
chłodziarki
Przed rozpoczęciem użytkowania 
chłodziarki, należy sprawdzić:

3. Włączyć wtyczkę chłodziarki w
gniazdko w ścianie. Po otwarciu
drzwiczek chłodziarki zapali się światło
we wnętrzu jej komory chłodzenia.
4. Po uruchomieniu sprężarki usłyszycie
jej szum. Płyny i gazy zawarte w
systemie chłodzenia także mogą
powodować szumy, nawet jeśli nie
działa sprężarka i jest to zupełnie
normalne.
5. Przednie krawędzie lodówki mogą
się nieco nagrzewać. Jest to całkiem
normalne. Te obszary powinny się
nagrzewać, co zapobiega skraplaniu się
pary.

Połączenia elektryczne
Lodówkę przyłącza się do gniazdka z 
uziemieniem zabezpieczonego 
bezpiecznikiem o odpowiedniej 
wydajności.
Ważne:

1. Czy wnętrze chłodziarki jest suche
i czy powietrze może swobodnie 
krążyć za chłodziarką?
2. Oczyścić wnętrze chłodziarki,
zgodnie z zaleceniami podanymi w
rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.

• Przyłączenie lodówki musi być
zgodne z przepisami krajowymi.

• Po instalacji wtyczka zasilania musi
być łatwo dostępna.

• Podane tam napięcie musi być
równe napięciu w Waszej sieci
zasilającej.

• Do przyłączenia nie można
używać przedłużaczy, ani
przewodów z wieloma wtyczkami.

B Uszkodzony przewód zasilający 
musi wymienić upoważniony i 
wykwalifikowany elektryk.

B Nie można ponownie uruchomić 
     produktu przed jego      
     naprawieniem! Grozi to   
     porażeniem elektrycznym!
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Usuwanie opakowania
Materiały opakunkowe mogą być 
niebezpieczne dla dzieci. Należy 
chronić materiały opakunkowe przed 
dostępem dzieci, albo usunąć je 
zgodnie z instrukcją odpowiednią dla 
odpadków ich kategorii. Nie można 
pozbywać się ich w taki sam sposób, 
jak innych odpadków domowych. 
Opakowanie tej chłodziarki 
wyprodukowano z surowców 
wtórnych.

Utylizacja starej chłodziarki
Starej chłodziarki należy pozbyć się 
tak, aby nie zaszkodzić środowisku 
naturalnemu.
• W sprawie złomowania lodówki

możecie skonsultować się z
autoryzowanym sprzedawcą lub
punktem zbiorki surowców wtórnych
w swojej miejscowości.

Przed złomowaniem lodówki 
należy odciąć wtyczkę zasilania 
elektrycznego, a jeśli w drzwiczkach 
są jakieś zamki, należy je trwale 
uszkodzić, aby zapobiec zagrożeniu 
dzieci.

Ustawienie i instalacja

1. Chłodziarkę należy zainstalować
w miejscu, w którym łatwo będzie ją
używać.
2. Chłodziarka musi stać z dala od
źródeł ciepła, miejsc wilgotnych i
bezpośrednio nasłonecznionych.
3. Aby uzyskać wydajną pracę
chłodziarki, należy zapewnić
odpowiednią wentylację wokół niej. Jeśli
chłodziarka ma stanąć we wnęce w
ścianie, należy zachować co najmniej 5
cm odstęp od sufitu i ściany. Jeśli
podłoga pokryta jest wykładziną
dywanową, chłodziarka musi stać 2,5
cm ponad powierzchnią podłogi.
4. Aby uniknąć wstrząsów, chłodziarkę
należy ustawić na równej powierzchni
podłogi.
5. Temperatura w otoczeniu chłodziarki
nie może spadać poniżej 10°C.

Wymiana zarówki oswietlenia 
wewnetrznego
Aby wymienię lampkę używaną do 
oświetlenia chłodziarki, prosimy wezwać 
autoryzowany serwis. Lampa (lampy) 
wykorzystywane w tym urządzeniu nie 
są przeznaczone do oświetlania 
pomieszczeń. Lampa ta ma pomagać 
użytkownikowi wygodnie i bezpiecznie 
umieszczać pożywienie w lodówce/
zamrażarce. Żarówki używane w 
urządzeniu muszą wytrzymywać 
ekstremalne warunki fizyczne, jak np. 
temperatury poniżej -20°C.

A Jeśli drzwiczki wejściowe do 
pomieszczenia, w którym ma być 
zainstalowana chłodziarka, są zbyt 
wąskie, aby chłodziarka mogła przez 
nie przejść, należy wezwać 
autoryzowany serwis, który zdejmie z 
niej drzwiczki i przeniesie ją bokiem 
przez drzwi. 
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Przekładanie drzwi
Postępuj w kolejności zgodnej z numeracją.

1

4

3

6

2

5

7

8
9

10

16

18

19

20

14

15

17

12

13

11
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4  Przygotowanie
C Chłodziarkę tę należy zainstalować 

przynajmniej 30 cm od źródeł ciepła 
takich jak kuchenka, kaloryfer lub 
piec, i przynajmniej 5 cm od piecyka 
elektrycznego, a także że należy 
chronić ją przez bezpośrednim 
działaniem słońca.

C Temperatura otoczenia w 
pomieszczeniu, gdzie instaluje się 
chłodziarkę, powinna wynosić 
co najmniej 10°C. Ze względu 
na wydajność chłodziarki nie 
zaleca się użytkowania jej 
niższych temperaturach.

C Prosimy upewnić się, że wnętrze 
chłodziarki zostało dokładnie 
oczyszczone.

C Jeśli zainstalowane maja być dwie 
chłodziarki obok siebie, należy 
zachować co najmniej 2 cm odstęp 
między nimi.

C Przy pierwszym uruchomieniu 
chłodziarki prosimy przez pierwsze 
sześć godzin przestrzegać 
następujących instrukcji.
-  Nie należy zbyt często otwierać

drzwiczek.
-  Należy uruchomić ja pustą, bez

żadnej żywności we wnętrzu.
-  Nie należy wyłączać wtyczki

chłodziarki z gniazdka. W
przypadku awarii zasilania, której
nie można samemu naprawić,
prosimy zastosować się do
ostrzeżenia z rozdziału „Zalecane
rozwiązania problemów”.

C Oryginalne opakowanie i elementy 
z pianki należy zachować 
do przyszłego transportu lub 
przeprowadzek.
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5  Korzystanie z lodówki
Panel sterowania 

3. Przycisk nastawienia temperatury
w komorze chłodzenia
Naciskając ten przycisk (    ), można nastawić 
temperaturę w komorze chłodzenia 
odpowiednio na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 itd. stopni. 
Naciśnij ten przycisk, aby nastawić żądaną 
temperaturę w komorze chłodzenia. 
4. Przycisk nastawienia temperatury w
komorze zamrażania
Ten przycisk (   ) należy nacisnąć, aby nastawić 
temperaturę zamrażalnika odpowiednio na -18, 
-19, -20, -21, -22, -23, -24, -18... stopni. Aby 
nastawić żądaną temperaturę w komorze 
zamrażalnika, należy nacisnąć ten przycisk.
5. Funkcja szybkiego zamrażania
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję szybkiego 
zamrażania, należy nacisnąć ten przycisk 
(   ). Po włączeniu tej funkcji komora 
zamrażarki zostanie schłodzona do 
temperatury niższej niż ustawiona wartość.

Korzystaj z funkcji szybkiego zamrażania, aby 
szybko zamrozić żywność umieszczoną w 
komorze zamrażalnika. Jeśli zamrażana ma 
być znaczna ilość świeżej żywności, zaleca się 
uruchomienie tej funkcji przed włożeniem 
żywności do zamrażalnika.
Jeśli nie zostanie wyłączone szybkie 
zamrażanie, funkcja wyłączy się 
automatycznie po 25 godzinach lub gdy 
temperatura w komorze zamrażalnika 
osiągnie żądaną wartość. Funkcja nie zostanie 
automatycznie włączona w momencie 
przywrócenia zasilania po jego awarii.

6. Ostrzeżenie o wyłączeniu alarmu
W przypadku alarmu awarii zasilania/
wysokiej temperatury po sprawdzeniu 
produktów w komorze zamrażalnika należy 
nacisnąć przycisk wyłączania alarmu (   ), 
aby usunąć to ostrzeżenie.
7. Eco  fuzzy
Aby uruchomić funkcję Eco fuzzy, naciśnij i przez 
3 sekundy przytrzymaj przycisk (      ) Eco fuzzy. 
Chłodziarka zostanie uruchomiona w najbardziej 
oszczędnym trybie co najmniej 6 godzin później, 
co zostanie potwierdzone zapaleniem się 
wskaźnika oszczędnego użytkowania (    ). Aby 
wyłączyć funkcję Eco fuzzy, naciśnij i przez 3 
sekundy przytrzymaj przycisk Eco fuzzy. Ten 
wskaźnik zapali się po 6 godzinach, gdy włączona 
będzie funkcja Eco fuzzy, pod warunkiem, że 
drzwiczki nie są otwarte.
ECO Wskaźnik będzie aktywny, jeśli temperaturę 
komory zamrażania nastawiono na -18 stopni. 
8. Tryb wakacyjny
Aby aktywować tryb wakacyjny, należy nacisnąć i 
przytrzymać ten przycisk (       ) przez 3 sekundy, 
a wskaźnik trybu wakacyjnego (     ) zostanie 
aktywowany. Gdy funkcja trybu wakacyjnego jest 
aktywna, na wskaźniku temperatury w komorze 
chłodziarki wyświetla się „- -” i komora ta nie jest 
aktywnie chłodzona. Gdy ta funkcja jest włączona, 
nie należy trzymać żywności w komorze 
chłodziarki. Inne komory będą nadal chłodzone 
zgodnie z odpowiednimi nastawami temperatur. 
Aby anulować tę funkcję, należy ponownie 
nacisnąć przycisk trybu wakacyjnego (Vacation).

Korzystaj z funkcji szybkiego chłodzenia, 
kiedy chcesz szybko schłodzić żywność 
umieszczoną w komorze chłodzenia. Jeśli 
schłodzona ma być znaczna ilość świeżej 
żywności, zaleca się uruchomienie tej funkcji 
przed włożeniem żywności do chłodziarki.
Jeśli nie zostanie wyłączone szybkie 
chłodzenie, funkcja ta wyłączy się 
automatycznie maksymalnie po godzinie lub 
gdy temperatura w komorze chłodziarki 
osiągnie żądaną wartość. Funkcja nie zostanie 
automatycznie włączona w momencie 
przywrócenia zasilania po jego awarii.

1 2 3 4 5 6

78

1. Wskaźnik On/Off
Naciskaj przycisk On/Off [Wł./Wył.] przez 3 
sekundy, aby włączyć lub wyłączyć lodówkę. 
Gdy chłodziarka nie pracuje, symbol (   ) świeci 
się. Wszystkie pozostałe symbole są wyłączone. 
2. Funkcja szybkiego chłodzenia
Przycisk (    ) ma dwie funkcje. Krótkie 
naciśnięcie włącza lub wyłącza funkcję szybkiego 
chłodzenia. Wskaźnik „Quick Cool” zgaśnie i 
ustawienia powrócą do normalnych wartości.
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Podwójny system chłodzący 
Chłodziarka ta wyposażona jest w dwa 
odrębne systemy chłodzące do 
chłodzenia komory na żywność świeżą 
oraz komory zamrażalnika. A więc 
powietrze w komorze na żywność 
świeża nie miesza się z powietrzem w 
zamrażalniku. Dzięki tym dwóm 
odrębnym systemom chłodzącym 
chłodzenie zachodzi szybciej niż w 
innych chłodziarkach. Nie mieszają się 
zapachy w tych komorach. Ponadto 
dodatkowo oszczędza sie energię, 
ponieważ odszranianie wykonywane 
jest indywidualnie. 

Rozmrażanie
A) Chłodziarka
Komora chłodziarki rozmraża się
automatycznie. Rozmrażana woda spływa
kanałem ściekowym do pojemnika
zbiorczego z tyłu chłodziarki. Sprawdź, czy
rura ta jest trwale umieszczona z końcem
w tacy zbiorczej na sprężarce aby
zapobiec rozlewaniu się wody na instalacje
elektryczne i podłogę.
B) Zamrażarka
Rozmrażanie typu NO FROST jest
całkowicie automatyczne. Nie potrzebna
jest żadna interwencja z Waszej strony.
Woda zbiera się w misce sprężarki. Woda
ta paruje pod wpływem ciepła sprężarki.
Ostrzeżenie!
Wentylator w komorach zamrażarki i
żywności świeżej obraca zimne powietrze.
Nie wolno wsadzać żadnych przedmiotów
przez osłonę zabezpieczającą. Nie można
pozwolić, aby wentylatorem w komorach
zamrażarki i żywności świeżej bawiły się
dzieci. Nie wolno przechowywać
produktów zawierających łatwopalny gaz
aerozolowy (np. dozowników, puszek z
materiałami do rozpylania, itp.) ani
substancji wybuchowych. Nie wolno
przykrywac półek żadnym materiałem
ochronnym, który może utrudniać obieg
powietrza. Nie można pozwolić, aby
chłodziarką bawiły się dzieci, ani
manipulowały jej pokrętłami i przyciskami.
Aby uzyskać najlepsze osiągi chłodziarki,
nie należy zasłaniać osłon
zabezpieczających wentylator.

Prosimy pamiętać, aby nie blokować 
(zatrzymywać) ani nie hamować 
wentylatorów żywnością, czy 
opakowaniami. Blokowanie (zatrzymanie) 
lub hamowanie wentylatora powoduje 
wzrost temperatury wewnątrz 
zamrażalnika (rozmrażanie).

Komora na produkty mleczne 
(chłodnia)
Komora na produkty mleczne (chłodnia) 
zapewnia niższą temperaturę niż 
komora lodówki. W tej komorze można 
przechowywać produkty delikatesowe 
(salami, kiełbasy, nabiał, itp.), które 
wymagają niższej temperatury 
przechowywania lub produkty mięsne, 
drobiowe lub rybne do bezpośredniego 
spożycia. W tej komorze nie należy 
przechowywać owoców ani warzyw.
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Technologia HarvestFresh
Warzywa i owoce przechowywane w 
pojemniku na świeże jarzyny 
oświetlonym przy użyciu technologii 
HarvestFresh przez dłuższy czas 
zachowują zawartość witamin (A i C) 
dzięki niebieskiemu, zielonemu i 
czerwonemu oświetleniu oraz cyklom 
ciemności, które symulują cykl dnia. 
W przypadku otwarcia lodówki w czasie 
trwania okresu ciemności technologii 
HarvestFresh wykryje to ona 
automatycznie i zostanie włączone 
niebieskie, zielone lub czerwone 
oświetlenie, aby podświetlić pojemnik 
na jarzyny. Po zamknięciu drzwi lodówki 
ponownie zostanie włączony okres 
ciemności symulujący noc w cyklu dnia.
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6  Konserwacja i czyszczenie 
A Do czyszczenia chłodziarki nie wolno 

używać benzyny, benzenu, 
ani podobnych substancji.

B Zaleca się wyłączenie wtyczki 
chłodziarki z gniazdka przed jej 
czyszczeniem.

B Do czyszczenia nie wolno stosować 
żadnych szorstkich narzędzi 
ani mydła, domowych środków 
czystości, detergentów, ani wosku do 
polerowania.

C Umyj obudowę chłodziarki letnią 
wodą i wytrzyj ją do sucha.

C Wnętrze należy czyścić ściereczką 
zamoczoną i wyżętą w roztworze 
jednej łyżeczki do herbaty sody 
oczyszczonej w 0,5 litra wody, a 
następnie wytrzeć do sucha.

B Zadbać, aby do obudowy lampki i 
innych urządzeń elektrycznych nie 
dostała się woda.

B Jeśli chłodziarka ma być nieużywana 
przez dłuższy okres czasu, należy 
ją wyłączyć i całkowicie opróżnić z 
żywności, oczyścić i pozostawić z 
uchylonymi drzwiczkami.

C Regularnie sprawdzać, czy 
uszczelki w drzwiczkach są czyste 
i nie osadzają się na nich cząstki 
żywności.

A Aby wyjąć półki z drzwiczek, opróżnić 
je z zawartości, a potem po prostu 
nacisnąć od podstawy ku górze.

ADo czyszczenia powierzchni 
zewnętrznych i chromowanych 
części produktu nie należy używać 
ani środków czyszczących,ani 
wody z zawartością chloru. Chlor 
powoduje korozję takich powierzchni 
metalowych.

Zabezpieczenia powierzchni 
plastykowych 
C Nie wkładać do chłodziarki oleju 

ani potraw smażonych na oleju 
w nieszczelnych pojemnikach, 
ponieważ może to uszkodzić jej 
plastikowe powierzchnie. W razie 
rozlania sie lub rozsmarowania oleju 
na plastikowej powierzchni, od razu 
oczyścić i opłukać ciepłą wodą jej 
zabrudzoną część. 
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7  Zalecane rozwiązania problemów
Prosimy zapoznać się z tym wykazem przed wezwaniem serwisu. Może to oszczędzić Wasz czas i 
pieniądze. Wykaz ten zawiera częste kłopoty, które nie wynikają z wadliwego wykonania ani zastosowania 
wadliwych materiałów. Niektóre z opisanych tu funkcji mogą nie występować w tym modelu urządzenia.

Chłodziarka nie działa. 
• Czy jest prawidłowo przyłączona do zasilania? Włożyć wtyczkę do gniazdka.
• Czy nie zadziałał bezpiecznik gniazdka, do którego jest przyłączona albo bezpiecznik główny?

Sprawdzić bezpiecznik.
Skropliny na bocznej ściance komory chłodzenia (MULTIZONE, COOL CONTROL oraz FLEXI 
ZONE).
• Bardzo niska temperatura otoczenia. Częste otwieranie i zamykanie drzwiczek. Znaczna

wilgoć w otoczeniu. Przechowywanie żywności zawierającej płyny w otwartych pojemnikach.
Pozostawienie uchylonych drzwiczek. Przełączyć termostat na niższą temperaturę.

• Otwierać drzwiczki na krócej albo rzadziej.
• Nakrywać żywność przechowywaną w otwartych pojemnikach odpowiednim materiałem.
• Wycierać skropliny suchą ściereczką i sprawdzać, czy nadal się utrzymują.
Sprężarka nie działa.
• Zabezpieczenie termiczne sprężarki zadziała w trakcie nagłego zaniku zasilania lub załącza się i

wyłącza, ponieważ nie wyrównało się jeszcze ciśnienie w systemie chłodzącym chłodziarki.
Chłodziarka zacznie działać po ok. 6 minutach. Jeśli po upływie tego czasu chłodziarka nie
zacznie działać, prosimy wezwać serwis.

• Chłodziarka jest w cyklu rozmrażania. Ton normalne dla chłodziarki z całkowicie automatycznym
rozmrażaniem. Cykl rozmrażania następuje okresowo.

• Chłodziarka nie jest włączona do gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do
gniazdka.

• Czy temperatura jest właściwie nastawiona?
• Być może w sieci nie ma prądu.
Chłodziarka pracuje często lub przez zbyt długi czas.
• Nowa	chłodziarka	jest	szersza	od	poprzedniej.	Jest	to	całkiem	normalne.	Duże chłodziarki

działają przez dłuższy czas.
• Zbyt	wysoka	temperatura	otoczenia.	Jest	to	całkiem	normalne.
• Chłodziarka	została	niedawno	załączona	lub	jest	przeładowana	żywnością. Całkowite

ochłodzenie chłodziarki może potrwać o parę godzin dłużej.
• Ostatnio	włożono	do	chłodziarki	znaczne	ilości	gorącej	żywności.	Gorące potrawy powodują

dłuższą pracę chłodziarki zanim osiągnie temperaturę przechowywania.
• Zbyt	często	otwierano	drzwiczki	lub	na	dłużej	pozostawiano	je	uchylone.	Ciepłe powietrze, które

weszło do chłodziarki, powoduje, że działa ona dłużej. Rzadziej otwierać drzwiczki.
• Pozostawiono	uchylone	drzwiczki	komory	chłodzenia	lub	zamrażania. Sprawdzić, czy drzwiczki

są szczelnie zamknięte.
• Chłodziarka	jest	nastawiona	na	bardzo	niską	temperaturę.	Nastawić	chłodziarkę na wyższą

temperaturę i odczekać, aż zostanie ona osiągnięta.
• Uszczelka	w	drzwiczkach	chłodziarki	lub	zamrażalnika	jest	zabrudzona, uszkodzona, pęknięta lub

nieprawidłowo włożona. Oczyścić lub wymienić uszczelkę. Uszkodzona/pęknięta uszczelka
powoduje, że chłodziarka pracuje przez dłuższy czas, aby utrzymać bieżącą temperaturę.

Temperatura zamrażalnika jest bardzo niska, a temperatura chłodzenia 
jest wystarczająca.
• Chłodziarka	jest	nastawiona	na	bardzo	niską	temperaturę	zamrażania.	Nastawić chłodziarkę na

wyższą temperaturę zamrażania i sprawdzić.
Temperatura chłodzenia jest bardzo niska, a temperatura zamrażania 
jest wystarczająca.
• Chłodziarka	nastawiona	jest	na	bardzo	niską	temperaturę	chłodzenia.	Nastawić chłodziarkę na

wyższą temperaturę chłodzenia i sprawdzić.
Żywność przechowywana w szufladach komory zamarza.
• Chłodziarka	nastawiona	jest	na	bardzo	niską	temperaturę	chłodzenia.	Nastawić chłodziarkę na

wyższą temperaturę chłodzenia i sprawdzić.
Bardzo wysoka temperatura w chłodziarce lub zamrażalniku.
• Chłodziarka	nastawiona	jest	na	bardzo	wysoką	temperaturę	chłodzenia. Nastawienia chłodziarki

wpływają na temperaturę w zamrażalniku. Zmienić temperaturę w chłodziarce lub zamrażalniku
aż osiągnie odpowiedni poziom.

• Zbyt	często	otwierano	drzwiczki	lub	na	dłużej	pozostawiano	je	uchylone,	należy je rzadziej
otwierać.

• Drzwiczki	pozostawiono	uchylone,	należy	je	dokładnie	zamknąć.
• Ostatnio	włożono	do	chłodziarki	znaczne	ilości	gorącej	żywności.	Odczekać,	aż temperatura w

chłodziarce lub zamrażalniku osiągnie właściwy poziom.
• Chłodziarkę	załączono	niedawno.	Całkowite	chłodzenie	chłodziarki	trochę potrwa.
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Gdy	chłodziarka	pracuje,	poziom	hałasu	wrasta.
• Z	powodu	zmian	temperatury	otoczenia	zmieniły	się	charakterystyki

eksploatacyjne chłodziarki. Jest to stan normalny, nie zaś awaria.
Drgania lub hałas.
• Nierówna	lub	słaba	podłoga.	Chłodziarka	podskakuje,	gdy	porusza	się	ją	powoli.

Sprawdź, czy podłoga jest równa i wytrzymuje ciężar chłodziarki.
• Hałas	powodują	rzeczy	położone	na	chłodziarce.	Należy	usunąć	przedmioty

ustawione na chłodziarce.
Z chłodziarki dochodzą odgłosy przelewania się i syczenia płynu.
• Zgodnie	z	zasadą	funkcjonowania	chłodziarki	następują	przepływy	płynu	lub

gazu. Jest to stan normalny, nie zaś awaria.
Odgłos jakby szumu wiatru.
• Do	ochłodzenia	chłodziarki	użyto	wentylatorów.	Jest	to	stan	normalny,	nie	zaś

awaria.
Skropliny na wewnętrznych ściankach chłodziarki.
• Ciepła	i	wilgotna	pogoda	sprzyja	oblodzeniu	i	skraplaniu.	Jest	to	stan	normalny,

nie zaś awaria.
• Drzwiczki	mogą	być	uchylone,	upewnij	się,	że	są	całkowicie	zamknięte.
• Zbyt	często	otwierano	drzwiczki	lub	na	dłużej	pozostawiano	je	uchylone,	należy

je rzadziej otwierać.
Na zewnątrz chłodziarki, lub pomiędzy drzwiczkami pojawia się wilgoć.
• Być	może	w	powietrzu	jest	wilgoć;	to	całkiem	normalne	przy	wilgotnej	pogodzie.

Gdy	wilgoć	w	powietrzu	ustąpi,	skropliny	znikną.
Nieprzyjemna woń wewnątrz chłodziarki.
• Trzeba	oczyścić	wnętrze	chłodziarki.	Oczyść	wnętrze	chłodziarki	gąbką

namoczoną w ciepłej lub gazowanej wodzie.
• Woń	powodują	jakieś	pojemniki	lub	materiały	opakowaniowe.	Używać	innych

pojemników lub materiałów opakowaniowych innej marki.
Drzwiczki są niezamknięte.
• W	zamknięciu	drzwiczek	przeszkadzają	paczki	z	żywnością.	Przełożyć	paczki

przeszkadzające zamknięciu drzwiczek.
• Chłodziarka	nie	stoi	całkiem	pionowo	na	podłodze	i	kiwa	się	przy	lekkim

poruszeniu. Wyregulować wysokość nóżek.
• Podłoga	nie	jest	równa	lub	dość	wytrzymała.	Sprawdzić,	czy	podłoga	jest	równa

i wytrzymuje ciężar chłodziarki.
Szuflady do przechowywania świeżych warzyw się zatarły.
• Żywność	dotyka	sufitu	szuflady.	Zmienić	ułożenie	żywności	w	szufladzie.

Importer: 
Beko S.A.  
ul. Puławska 366 
02-819 Warszawa
www.beko.pl
Wyprodukowano w Rumunii



Gwarancja jakości 
Twój produkt marki BEKO posiada gwarancję jakości udzieloną przez Beko S.A z 
siedzibą w Warszawie ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa (dalej Gwarant). Gwarancja 
jakości udzielana jest wyłącznie na produkty marki BEKO wprowadzane do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Gwaranta. Termin gwarancji wynosi 24 
miesiące od daty zakupu produktu. Oświadczenie gwarancyjne określające warunki 
gwarancji znajdziesz na stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. 

Warunkiem wykonywania uprawnień z gwarancji jest przedstawienie dowodu 
zakupu produktu lub zarejestrowanie produktu na stronie www.beko.pl w sekcji 
serwis.

Zarejestruj swój produkt. 
Załóż konto oraz zarejestruj teraz swój produkt marki BEKO objęty gwarancją na naszej 
stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. Dzięki temu nie będziesz musiał się 
martwić w sytuacji gdy zgubisz dowód zakupu. Ponadto będziesz miał możliwość 
otrzymania oświadczenia gwarancyjnego w postaci „cyfrowej karty gwarancyjnej”.

Obsługa klienta – infolinia 22 250 14 14 
W celu zgłoszenia reklamacji lub usterki produktu marki BEKO 
prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią. Nasi konsultanci pomogą ci
rozwiązać problem lub skierują do właściwego serwisu BEKO.

Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20:00.
* Koszt połączenia jak za połączenie lokalne (z telefonu stacjonarnego) lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Podpis i pieczęć instalatora (z numerem uprawnienia) w przypadku montażu urządzeń gazowych 
lub płyt i piekarników elektrycznych 

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących serwisu BEKO np. gdzie kupić 
części zamienne lub akcesoria należy odwiedzić stronę internetową 
www.beko.pl i wybrać zakładkę serwis.
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Leggere innanzitutto il manuale di istruzioni!
Gentile Cliente,
ci auguriamo che l'articolo da Lei scelto, prodotto in moderni stabilimenti e 

sottoposto ai più severi controlli di qualità, risponda interamente alle Sue esigenze. 
A tal fine, La invitiamo a leggere attentamente il manuale di istruzioni del prodotto 

prima di procedere al suo utilizzo e di conservarlo per eventuali consultazioni 
future.

Il presente manuale
• Aiuterà l'utente ad utilizzare l'apparecchio in modo rapido e sicuro.
• Leggere le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.
• Seguire attentamente le istruzioni, in particolare quelle inerenti alla sicurezza.
• Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile per eventuali

future consultazioni. 
• Leggere inoltre gli altri documenti forniti assieme al prodotto.
• Il presente manuale può essere valido anche per altri modelli.

Simboli e loro descrizione
Il manuale di istruzioni contiene i seguenti simboli:
C Informazioni importanti o consigli utili di utilizzo.
A Segnale di avvertimento in caso di situazioni pericolose per la persona o i beni.
B Avvertimento in caso di problemi con il voltaggio. 

AVVERTENZA!
Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza il 
refrigerante R600a completamente adatto all'ambiente (infiammabile solo in 
determinate condizioni), è necessario attenersi alle seguenti regole:
• Non ostacolare la libera circolazione dell'aria attorno all'elettrodomestico.
• Per accelerare lo sbrinamento non utilizzare dispositivi meccanici diversi da

quelli consigliati dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Non utilizzare all'interno del comparto del cibo elettrodomestici diversi da

quelli consigliati dal produttore.

CINFORMAZIONI

Le informazioni sul modello memorizzate nella banca dati dei 
prodotti possono essere consultate sul seguente sito web, 
cercando l'identificativo del modello (*) presente sull'etichetta 
energetica.

https://eprel.ec.europa.eu/

A A
(*)MODEL IDENTIFIERSUPPLIER’S NAME

C Scansiona il QR code per trovare tutte le informazioni relative all’imballo e come gestirne lo
smaltimento.
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Questo prodotto riporta il simbolo di raccolta differenziata per le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche di rifiuto (WEEE).
Ciò significa che il prodotto deve essere gestito in conformità alla direttiva 
europea 2012/19/EU in modo che durante il riciclaggio e lo smontaggio sia 
ridotto al minimo l’impatto sull’ambiente. Per ulteriori informazioni 
contattare le autorità locali o regionali.
I prodotti elettronici non inclusi nel processo di raccolta differenziata sono 
potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute umana a causa della 
presenza di sostanze pericolose.

Riciclaggio

Questo prodotto è dotato di una sorgente di illuminazione 
con classe energetica "G". La sorgente di illuminazione 
nel prodotto dovrà essere sostituita solo da professionisti 
nel campo della riparazione.



1  Il frigorifero  

9. Scomparto per il congelamento rapido
10. Cassetti scomparto freezer
11. Mensole dello sportello regolabili
12. Ripiano bottiglie
13. Ventola freezer
14. Scomparto frigo
15. Scomparto freezer

C Le illustrazioni contenute in questa guida sono schematiche e potrebbero non 
corrispondere esattamente al prodotto in uso. Se le parti in oggetto non sono incluse 
nel prodotto acquistato, significa che sono da intendersi per altri modelli.

1. Pannello di controllo
2. Luce interna
3. Ventola alimenti freschi
4. Mensola vino
5. Ripiani regolabili
6. Scomparto prodotti caseari
7. Coperchio scomparto frutta e verdura
8. Scomparto frutta e verdura

9

14

15
10

13

12
6

7

8

5
4

2
1

3 11
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2  Importanti avvertenze per la sicurezza
Prendere in esame le seguenti 
informazioni. La mancata osservanza 
di queste informazioni può provocare 
lesioni o danni materiali. Quindi tutte 
le garanzie e gli impegni 
sull’affidabilità diventerebbero privi di 
validità.

I pezzi di ricambio originali verranno 
forniti per 10 anni, successivamente 
alla data di acquisto del prodotto.

Uso previsto
Questo apparecchio è destinato ad 
essere usato:

• all'interno e in aree chiuse, ad
esempio in casa;

• in ambienti di lavoro chiusi, come
negozi e uffici;

• in strutture chiuse di soggiorno,
come agriturismi, alberghi, pensioni.

• Non deve essere usato all’esterno.

 Sicurezza generale
• Quando si vuole smaltire/eliminare

l'apparecchio, è consigliabile
consultare il servizio autorizzato per
apprendere le informazioni necessarie
e conoscere gli enti autorizzati.

• Consultare il servizio di
manutenzione autorizzato per tutti i
problemi relativi al frigorifero. Non
intervenire o far intervenire sul
frigorifero senza informare il servizio
manutenzione autorizzato.

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; non mangiare coni gelato o
cubetti di ghiaccio o gelati appena
estratti dal freezer! (Ciò potrebbe
causare sintomi di congelamento in
bocca).

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; non mettere bottiglie e
lattine di bibite liquide nello
scomparto del freezer altrimenti
potrebbero esplodere.

• Non toccare con le mani gli alimenti
gelati; possono incollarsi ad esse.

• Scollegare il frigorifero prima della
pulizia o dello sbrinamento.

• Il vapore e i materiali per la pulizia
vaporizzati non devono mai essere
usati per pulire e scongelare il
frigorifero. In queste situazioni, il
vapore può entrare in contatto con
le parti elettriche e provocare corto
circuito o scossa elettrica.

• Non usare mai parti del frigorifero
come lo sportello come mezzo di
supporto o movimento.

• Non utilizzare dispositivi elettrici
all’interno del frigorifero.

• Non danneggiare le parti, in cui
circola il refrigerante, con utensili
perforanti o taglienti. Il refrigerante
può scoppiare quando i canali del
gas dell’evaporatore, le estensioni
dei tubi o le pellicole superficiali
vengono punti e provocano irritazioni
alla pelle e lesioni agli occhi.

• Non bloccare o coprire la
ventilazione dell’elettrodomestico.

• I dispositivi elettrici devono essere
riparati solo da persone
autorizzate. Le riparazioni eseguite
da personale non competente
provocano danni all’utilizzatore.

• In caso di guasto o durante lavori
di riparazione e manutenzione,
scollegare la fornitura d'energia
principale spegnendo il fusibile
principale o scollegando la presa
dell’apparecchio.

• Non tirare dal cavo quando si
estrae la spina.

• Posizionare le bibite più alte molto
vicine e in verticale.

• Non conservare mai nel frigorifero
contenitori spray che contengano
sostanze infiammabili ed esplosive.
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• Non utilizzare apparecchiature
meccaniche o altri mezzi diversi da
quelli consigliati dal produttore per
accelerare il processo di sbrinamento.

• Questo apparecchio non deve essere
usato da persone con disturbi fisici,
sensoriali o mentali o persone non
preparate o senza esperienza
(compresi bambini) a meno che non
ricevano la supervisione da parte di
una persona responsabile della loro
sicurezza che li istruirà sull'uso
corretto dell'apparecchio.

• Non utilizzare frigoriferi danneggiati.
Consultare l'agente per l'assistenza in
caso di dubbi.

• La sicurezza elettrica del frigorifero è
garantita unicamente se il sistema di
messa a terra dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.

• L’esposizione dell'apparecchio
a pioggia, neve, sole e vento è
pericolosa per la sicurezza elettrica.

• Contattare l’assistenza autorizzata
quando ci sono danni ai cavi  in modo
da evitare pericoli.

• Non collegare mai il frigorifero alla
presa a muro durante l’installazione,
per evitare il rischio di morte o lesioni
gravi.

• Questo frigorifero è destinato solo alla
conservazione di alimenti. Non deve
essere usato per altri scopi.

• L'etichetta con le specifiche tecniche
si trova sulla parete sinistra nella parte
interna del frigorifero.

• Non collegare mai il frigorifero a
sistemi di risparmio energetico;
potrebbero danneggiare il frigorifero.

• Se c'è una luce blu sul frigorifero, non
guardare la luce con strumenti ottici.

• Per i frigoriferi con controllo manuale,
attendere almeno 5 minuti per avviare
il frigorifero dopo un'assenza di
elettricità.

• Questo manuale operativo deve
essere dato al nuovo proprietario
dell'apparecchio quando il prodotto
stesso viene dato ad altri.

• Evitare di provocare danni al cavo di
alimentazione quando si trasporta il
frigorifero. Piegare il cavo può
provocare un incendio. Non mettere
mai oggetti pesanti sul cavo di
alimentazione.

• Non toccare la spina con le
mani bagnate quando si collega
l'apparecchio alla rete elettrica.

• Non collegare il frigorifero alla rete se
la presa elettrica è allentata.

• Non deve essere spruzzata acqua
sulle parti interne o esterne
dell'apparecchio per motivi di
sicurezza.

• Non spruzzare sostanze contenenti
gas infiammabili come gas propano
vicino al frigorifero per evitare rischio
di incendio ed esplosione.

• Non mettere mai contenitori pieni di
acqua sopra al frigorifero; in caso di
schizzi, questo potrebbe provocare
shock elettrico o incendio.

• Non sovraccaricare il frigorifero di
alimenti. In caso di sovraccarico, gli
alimenti potrebbero cadere
provocando lesioni alla persona e
danni al frigorifero quando si apre lo
sportello.

• Non mettere mai oggetti sopra al
frigorifero; altrimenti questi oggetti
potrebbero cadere quando si apre o
si chiude lo sportello del frigorifero.

• Poiché necessitano di un controllo
preciso della temperatura, vaccini,
medicine sensibili al calore e
materiali scientifici non devono
essere conservati nel frigorifero.
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• Se non sarà usato per un lungo
periodo, il frigorifero deve essere
scollegato. Un problema possibile
nel cavo di alimentazione può
provocare un incendio.

• La punta della spina deve essere pulita
regolarmente con un panno asciutto;
altrimenti può provocare un incendio.

• Il frigorifero potrebbe spostarsi se i
piedini regolabili non sono assicurati
correttamente al pavimento.
Assicurare correttamente i piedini al
pavimento può evitare che il
frigorifero si sposti.

• Quando si trasporta il frigorifero, non
tenerlo dalla maniglia dello sportello.
Altrimenti si stacca.

• Quando è necessari posizionare
l'apparecchio vicino ad un altro
frigorifero o freezer, la distanza tra i
dispositivi deve essere di almeno 8
cm. Altrimenti le pareti laterali vicine
potrebbero produrre condensa.

Sicurezza bambini
• Se lo sportello ha un lucchetto, la

chiave deve essere tenuta lontana
dalla portata dei bambini.

• I bambini devono ricevere
supervisione per evitare che
interferiscano con l'apparecchio.

Avvertenza HCA
Se il sistema di raffreddamento 
dell'apparecchio contiene R600a: 
Questo gas è infiammabile. Pertanto, 
fare attenzione a non danneggiare 
il sistema di raffreddamento e le 
tubazioni durante l’uso e il trasporto. In 
caso di danni, tenere l'apparecchio 
lontano da potenziali fonti di incendio 
che possono provocarne l’incendio e 
ventilare la stanza in cui si trova l'unità. 
Ignorare questa avvertenza se 
il sistema di raffreddamento 
dell'apparecchio contiene R134a. 
Il tipo di gas usato nell'apparecchio è 
descritto nell'etichetta con il tipo sulla 
parete sinistra nella parte interna del 
frigorifero. Non gettare mai l'apparecchio 
nel fuoco per lo smaltimento.

Cose da fare per risparmiare 
energia
• Non lasciare lo sportello del

frigorifero aperto per lungo tempo.
• Non inserire alimenti caldi o bevande

calde nell'elettrodomestico.
• Non sovraccaricare il frigorifero

impedendo la circolazione dell’aria al
suo interno.

• Non installare il frigorifero sotto la
luce diretta del sole o nelle vicinanze
di forni, lavastoviglie o radiatori.
Tenere il frigorifero ad almeno 30 cm
dalle fonti che emettono calore e ad
almeno  5 cm dai forni elettrici.

• Porre attenzione nel conservare gli
alimenti in contenitori chiusi.

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; è possibile conservare la
quantità massima di alimenti nel
freezer quando si rimuove il ripiano
o il cassetto del freezer. Il valore
di consumo energetico dichiarato
per il frigorifero è stato determinato
rimuovendo il ripiano del freezer o
il cassetto e in condizione di carico
massimo. Non c'è pericolo
nell'usare un ripiano o un cassetto
secondo le forme e le dimensioni
degli alimenti da congelare.

• Scongelare alimenti congelati nello
scomparto frigo garantisce
risparmio energetico e conserva la
qualità degli alimenti.
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3  Installazione
B Se le informazioni date in questo 

manuale utente non sono prese in 
considerazione, il produttore non 
accetta alcuna responsabilità per 
questo.

Punti a cui prestare 
attenzione quando si sposta 
il frigorifero
1. Il frigorifero deve essere scollegato.

Prima del trasporto, il frigorifero
deve essere svuotato e pulito.

2. Prima di imballarlo di nuovo, ripiani,
accessori, scomparto frutta e
verdura, ecc. all'interno del
frigorifero devono essere fissati con
nastro adesivo e assicurati contro i
colpi. L'imballaggio deve essere
eseguito con un nastro doppio o
cavi sicuri e bisogna osservare
rigorosamente le norme per il
trasporto presenti sulla confezione.

3. Conservare i materiali originali di
imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.

Prima di avviare il frigorifero
Controllare quanto segue prima di 
utilizzare il frigorifero:
1. L’interno del frigorifero è asciutto e

l’aria può circolare liberamente sul
retro?

2. Pulire la parte interna del frigorifero
come consigliato nella sezione
"Manutenzione e pulizia".

3. Collegare la spina del frigorifero alla
presa elettrica. Quando lo sportello
del frigorifero è aperto, la lampadina
interna si accende.

4. Quando il compressore comincia
a funzionare, si sente un rumore.
I liquidi e i gas sigillati nel sistema
refrigerante possono produrre dei
rumori, anche se il compressore non
è in funzione; questo è abbastanza
normale.

5. I bordi anteriori del frigorifero possono
essere tiepidi. Questo è normale.
Queste zone sono progettate
per essere tiepide per evitare la
condensazione.

Collegamenti elettrici
Collegare il frigorifero ad una presa di 
messa a terra protetta da un fusibile 
della capacità appropriata.
Importante:
• Il collegamento deve essere

conforme ai regolamenti nazionali.
• La spina elettrica deve essere

facilmente accessibile dopo
l’installazione.

• La sicurezza elettrica del frigorifero è
garantita unicamente se il sistema di
messa a terra dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.

• La tensione dichiarata sull'etichetta
che si trova nel lato interno a sinistra
dell'apparecchio deve essere pari alla
tensione di rete.

• Le prolunghe e le prese multiple
non devono essere usate per il
collegamento.

B Un cavo di alimentazione 
danneggiato deve essere sostituito 
da un elettricista qualificato.

B L’apparecchio non deve essere usato 
finché non viene riparato! C’è rischio 
di shock elettrico!
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Smaltimento del materiale di 
imballaggio
I materiali di imballaggio potrebbero 
essere dannosi per i bambini. 
Tenere i materiali di imballaggio fuori 
dalla portata dei bambini o smaltirli 
classificandoli secondo le istruzioni sui 
rifiuti comunicate dalle autorità locali. 
Non smaltire assieme ai normali rifiuti 
domestici, smaltire nei punti di raccolta 
appositi indicati dalle autorità locali. 
L’imballaggio del frigorifero è prodotto 
con materiali riciclabili.

Smaltimento del vecchio 
frigorifero
Smaltire il vecchio frigorifero senza 
danni per l’ambiente.
• Bisogna consultare il rivenditore

autorizzato o il centro di raccolta rifiuti
della propria città per quanto riguarda
lo smaltimento del frigorifero.

Prima di smaltire il frigorifero, tagliare 
la spina elettrica e, se ci sono blocchi 
allo sportello, renderli inutilizzabili per 
proteggere i bambini da eventuali 
pericoli.

Posizionamento e 
installazione
A  Nel caso in cui la porta di ingresso 
della stanza in cui il frigorifero deve 
essere posizionato non è abbastanza 
grande per il passaggio del frigorifero, 
chiamare il servizio autorizzato per 
rimuovere le porte del frigorifero e per 
farlo passare attraverso la porta. 
1. Installare il frigorifero in un luogo che

ne permetta il facile utilizzo.
2. Tenere il frigorifero lontano da fonti di

calore, luoghi umidi e luce diretta del
sole.

3. Intorno al frigorifero deve esserci
ventilazione appropriata per poter
avere operatività efficiente. Se il
frigorifero deve essere posizionato in
un recesso della parete, è
necessario porlo ad almeno 5 cm di
distanza dal soffitto e a 5 cm dalla
parete. Non posizionare
l'apparecchio su materiali come
tappetini o tappeti.

4. Posizionare l'elettrodomestico solo
su superfici uniformi e piane per
evitare dondolii.

5. Non tenere il frigorifero in ambienti
con temperature inferiori ai 10°C.

Sostituzione della lampadina 
interna 
Per cambiare lampadina/LED utilizzati 
per illuminare il frigorifero, rivolgersi al 
Servizio Assistenza Autorizzato.
La lampada (le lampade) usata (usate) 
nell'apparecchiatura non è (sono) adatta 
(adatte) per l'illuminazione domestica. 
L'obiettivo previsto per questa lampada 
è quello di assistere l'utente in fase di 
posizionamento degli alimenti all'interno 
del frigorifero / congelatore in modo 
sicuro e comodo. Le lampadine 
utilizzate in questo apparecchio devono 
sopportare condizioni fisiche estreme 
come temperature inferiori a -20°C.
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Inversione degli sportelli
Procedere in ordine numerico. 

1

4

3

6

2

5

7

8
9

10

16

18

19

20

14

15

17

12

13

11
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4  Preparazione
• Il frigorifero dovrà essere installato ad

almeno 30 cm lontano da fonti di
calore, come forni, riscaldamento
centrale e stufe e ad almeno 5 cm da
forni elettrici e non deve essere
esposto alla luce diretta del sole.

• La temperatura ambiente della
stanza in cui viene installato il
frigorifero deve essere almeno 10°C .
Usare il frigorifero in ambienti con
temperatura inferiore non è
consigliabile per motivi di efficienza.

• Assicurarsi che l’interno del frigorifero
sia ben pulito.

• In caso di installazione di due
frigoriferi l’uno accanto all’altro,
devono esservi almeno 2 cm di
distanza tra di loro.

• Quando il frigorifero viene messo in
funzione per la prima volta, osservare
le seguenti istruzioni per le prime sei
ore.

• La porta non si deve aprire
frequentemente.

• Deve funzionare vuoto senza alimenti
all’interno.

• Non staccare il frigo dalla presa
di corrente. Se si verifica un calo
di potenza al di là del controllo
dell'utente, vedere le avvertenze nella
sezione “Ricerca e risoluzione dei
problemi”.

• Conservare i materiali originali di
imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.



5  Utilizzo del frigorifero
Pannello di controllo

11 IT

1. Indicatore di accensione /
spegnimento
Premere il pulsante di accensione/spegnimento
per 3 secondi per spegnere o accendere il
frigorifero. Quando il frigo è spento, si accende
il simbolo (   ). Tutti gli altri simboli si spengono.

2. Funzione frigo rapido
Il pulsante (    ) ha due funzioni. Per attivare o
disattivare la funzione Quick Cool, premerlo
brevemente. L'indicatore Quick Cool si spegne
e il prodotto torna alle impostazioni normali.

3. Temperatura scomparto frigo:
pulsante di impostazione
Premere questo pulsante (    ) per impostare la 
temperatura dello scomparto frigo 
rispettivamente su 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8... 
Premere questo pulsante per impostare la 
temperatura desiderata per lo scomparto frigo.

4. Temperatura scomparto freezer:
pulsante di impostazione
Premere questo pulsante (    ) per impostare
la temperatura dello scomparto freezer
rispettivamente su -18, -19, -20, -21, -22,
-23, -24, -18... Premere questo pulsante per
impostare la temperatura dello scomparto
freezer secondo il valore desiderato.

5. Pulsante funzione Quick Freeze
Premere questo pulsante (    ) per attivare o
disattivare la funzione Quick Freeze. Quando
si attiva la funzione, lo scomparto freezer
viene raffreddato a una temperatura inferiore
rispetto a quella impostata.

6. Avvertenza disattivazione allarme:
In caso di mancanza di alimentazione/allarme
alta temperatura, dopo aver controllare gli
alimenti posizionati nello scomparto freezer,
premere il pulsante di disattivazione dell’allarme
(    ) per annullare l’avvertenza.

7. Eco Fuzzy
Tenere premuto il pulsante (      ) Eco Fuzzy per
3 secondi per attivare la funzione Eco Fuzzy. Il
frigorifero inizia a funzionare nella modalità più
economica almeno 6 ore dopo e si accende
l’indicatore di uso economico (    ). Tenere
premuto il pulsante della funzione Eco Fuzzy
per 3 secondi per disabilitarla. Questo
indicatore si accende dopo 6 ore quando la
funzione Eco Fuzzy è attivato, sempre che gli
sportelli non siano aperti.
ECO indicatore sarà attivo se la temperatura
dello scomparto freezer è impostata su -18°C.

8. Funzione Vacation
Per attivare la funzione di assenza (Vacation),
premere questo pulsante (      ) per 3 secondi e
l'indicatore della modalità assenza (    ) si attiva.
Quando la funzione assenza è attiva, “- -” si
visualizza sull'indicatore della temperatura dello
scomparto frigo e non viene eseguito il
raffreddamento attivo nello scomparto frigo.
Non si possono conservare gli alimenti nello
scomparto frigo in questa funzione. Gli altri
scomparti continuano a essere raffreddati
secondo le temperature impostate. Per
annullare questa funzione, premere di nuovo il
pulsante Vacation.

Usare la funzione Quick Freeze quando si desidera 
congelare velocemente gli alimenti posti nello 
scomparto freezer. Se è necessario congelare 
grandi quantità di cibo fresco, attivare questa 
funzione prima di inserire il cibo nel congelatore.
Se non si annulla la funzione Quick Freeze, essa si 
annulla automaticamente dopo 25 ore al massimo 
o quando lo scomparto congelatore ha raggiunto la 
temperatura richiesta. Questa funzione non viene 
richiamata quando l'alimentazione si ripristina dopo 
un'assenza di corrente. 

Usare la funzione Quick Cool quando si 
desidera raffreddare velocemente gli 
alimenti posti nello scomparto frigo. Se 
è necessario raffreddare grandi quantità 
di cibo fresco, attivare questa funzione 
prima di inserire il cibo nel frigo.
Se non si annulla manualmente, la 
funzione Quick Cool si annullerà 
automaticamente dopo 1 ore al massimo o 
quando lo scomparto frigo ha raggiunto la 
temperatura richiesta. Questa funzione non 
viene richiamata quando l'alimentazione si 
ripristina dopo un'assenza di corrente.

1 2 3 4 5 6

78



IT12

A) Scomparto frigo
Lo scomparto frigo si sbrina
automaticamente.
L'acqua di sbrinamento scorre nel tubo
di scarico tramite un contenitore di
raccolta posizionato nella parte
posteriore dell'elettrodomestico.
Controllare che il tubo sia collocato in
modo stabile con l'estremità nel vassoio
di raccolta sul compressore per evitare
che l'acqua spruzzi sull'istallazione
elettrica o sul pavimento.
B)  Scomparto freezer
Lo sbrinamento del tipo NO FROST è
completamente automatico. Non è
necessario alcun intervento da parte
dell’utente. L’acqua si raccoglie nel
vassoio del compressore. A causa del
calore del compressore, l’acqua evapora.
Avvertenza!
Le ventole nel freezer e negli scomparto
alimenti freschi mettono in circolo aria
fredda. Non inserire mai oggetti
attraverso la protezione. Non consentire
ai bambini di giocare con la ventola dello
scomparto alimenti freschi e del freezer.
Non conservare mai prodotti che
contengono gas propellenti infiammabili
(ad esempio erogatori, bombolette
spray, ecc.) o sostanze esplosive.
Non coprire le mensole con sostanze
protettive che possono ostruire la
circolazione dell'aria. Non permettere ai
bambini di giocare con l'elettrodomestico
o di manomettere i comandi.

Scomparto prodotti caseari 
(cella frigorifera)
Lo Scomparto prodotti caseari (cella 
frigorifera) fornisce una temperatura più 
bassa rispetto allo scomparto del 
frigorifero. Utilizzate questo scomparto per 
conservare i prodotti di salumeria (salami, 
salsicce, latticini, ecc.) che richiedono una 
temperatura di conservazione più bassa 
oppure carne, pollo o pesce per il 
consumo immediato. Non conservare 
frutta e verdura in questo scomparto. 

Non ostruire la protezione della ventola per 
garantire le migliori prestazioni dal proprio 
elettrodomestico. Assicurarsi che le ventole 
non sono bloccate (fermate) o danneggiate 
da alimenti o confezioni. Il blocco (arresto) 
o danneggiamento della ventola possono
provocare un aumento della temperatura
interna del freezer (sbrinamento).

Sistema dual cooling
Il frigorifero è dotato di due sistemi di 
raffreddamento separati per raffreddare 
lo scomparto cibi freschi e lo scomparto 
freezer. In questo modo, l’aria nello 
scomparto alimenti freschi e quella dello 
scomparto freezer non si mescolano. 
Grazie a questi due sistemi di 
raffreddamento separati, la velocità di 
raffreddamento è molto più alta di 
quella degli altri frigoriferi. Gli odori negli 
scomparti non si mischiano. Viene 
fornito inoltre un risparmio energetico 
aggiuntivo dal momento che lo 
sbrinamento è eseguito individualmente. 

Sbrinamento 
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HarvestFresh
Frutta e verdura conservate in cassetti 
illuminati con la tecnologia HarvestFresh 
conservano le loro vitamine più a lungo 
grazie alle luci blu, verdi, rosse e ai cicli 
di buio che simulano il ciclo della 
giornata.
Aprendo la porta del frigorifero durante il 
periodo di buio della tecnologia 
HarvestFresh, il frigorifero fa una 
rilevazione automatica e permette alla 
luce blu-verde o rossa di illuminare il 
cassetto per la propria comodità. Dopo 
aver chiuso lo sportello del frigorifero, il 
periodo di buio continuerà, come fosse il 
periodo notturno in un ciclo diurno.



6  Manutenzione e pulizia
A Non usare mai gasolio, benzene o 

sostanze simili per scopi di pulizia.
B È consigliato scollegare l’apparecchio 

prima della pulizia.
B Non utilizzare mai attrezzi appuntiti o 

sostanze abrasive, saponi, detergenti 
per la casa o cere per la pulizia.

C Utilizzare acqua tiepida per pulire 
l'alloggiamento del frigorifero e 
asciugarlo.

C Utilizzare un panno umido intriso 
di una soluzione composta da un 
cucchiaino di bicarbonato di soda e 
da circa mezzo litro di acqua e pulire 
l'interno, quindi asciugare.

B Assicurarsi che l'acqua non penetri 
nel quadro di comando della 
temperatura.

B Se il frigorifero non viene usato per un 
lungo periodo di tempo, scollegare il 
cavo di alimentazione, rimuovere tutti 
gli alimenti dal suo interno, pulirlo e 
lasciare lo sportello aperto.

C Controllare le guarnizioni dello 
sportello periodicamente per garantire 
che siano pulite e che non siano 
presenti particelle di alimenti.

A Per rimuovere le rastrelliere dello 
sportello, rimuovere tutto il contenuto 
e spingere semplicemente le 
rastrelliere verso l'alto.

A Non utilizzare mai agenti di pulizia o 
acqua contenente cloro per pulire le 
superfici esterne e le parti rivestite in 
cromo dell'apparecchio. Il cloro 
provoca corrosione su tali superfici 
di metallo.

Protezione delle superfici di 
plastica 
C Non inserire oli liquidi o piatti cotti in 

olio nel frigorifero se in contenitori 
non sigillati poiché questi possono 
danneggiare le superfici in plastica 
del frigorifero. In caso di fuoriuscita 
di olio sulle superfici in plastica, 
pulire e asciugare le parti della 
superfici con acqua tiepida.
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7  Ricerca e risoluzione dei problemi 
Prima di chiamare il servizio assistenza, rivedere la lista precedente. Si risparmierà 
tempo e denaro. Questa lista comprende frequenti reclami che non derivano da 
difetti di lavorazione o dai materiali utilizzati. Alcune delle funzioni descritte qui 
potrebbero non esistere nel proprio apparecchio.

Il frigorifero non funziona. 
• La spina non è inserita correttamente nella presa. >>>Inserire in modo sicuro la

spina nella presa.
• Il fusibile della presa a cui è collegato il frigorifero o il fusibile principale sono

saltati. >>>Controllare il fusibile.
Condensa sulla parete laterale dello scomparto frigo (MULTIZONE, COOL 
CONTROL e FLEXI ZONE).
• L'ambiente è molto freddo. >>>Non installare il frigorifero in luoghi in cui la

temperatura scende al di sotto di 10°C.
• Lo sportello è stato aperto con eccessiva frequenza. >>>Non aprire e chiudere

lo sportello del frigorifero con eccessiva frequenza.
• L'ambiente è molto umido. >>>Non installare il frigorifero in luoghi molto umidi.
• Gli alimenti che contengono liquidi sono conservati in contenitori aperti.

>>>Non conservare alimenti che contengono liquido in contenitori aperti.
• Lo sportello del frigorifero è lasciato aperto. >>>Chiudere lo sportello del

frigorifero.
• Il termostato è impostato ad un livello molto freddo. >>>Impostare il

termostato ad un livello adatto.

Il compressore non funziona.
• La protezione termica del compressore è inattiva in caso di mancanza di

corrente o di mancato collegamento alla presa, se il sistema refrigerante non è
ancora stato regolato. Il frigorifero comincerà a funzionare dopo circa 6 minuti.
Chiamare il servizio assistenza se il frigorifero non inizia a funzionare al termine
di questo periodo.

• Il frigorifero è nel ciclo di sbrinamento. >>>Si tratta di una cosa per un frigorifero
con sbrinamento completamente automatico. Il ciclo di sbrinamento si verifica
periodicamente.

• L'elettrodomestico non è collegato alla presa. >>>Accertarsi che la spina sia
inserita nella presa.

• Le regolazioni di temperatura non sono eseguite in modo corretto.
>>>Selezionare il valore di temperatura adatto.

• Vi è una mancanza di alimentazione. >>>Il frigorifero torna ad un
funzionamento normale quando viene ripristinata l'alimentazione.
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Il rumore aumenta quando il frigorifero sta lavorando.
• La performance operativa del frigorifero può cambiare secondo i cambiamenti

della temperatura ambiente. Si tratta di una cosa normale e non di un guasto.
Il frigorifero funziona frequentemente o per lunghi periodi.
• Il nuovo apparecchio è più grande del precedente. I frigoriferi più grandi lavorano

per un più lungo periodo di tempo.
• La temperatura ambiente può essere alta. >>>È normale che l'apparecchio

funzioni per periodi più lunghi in ambienti caldi.
• Il frigorifero è stato collegato alla presa di recente o è stato riempito di cibo.

>>>Quando il frigorifero è stato appena collegato all'alimentazione o caricato
con alimenti, ci vuole più tempo per raggiungere la temperatura impostata.
Questo è normale.

• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non mettere
alimenti caldi nel frigorifero.

• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a
lungo. >>>L’aria tiepida entrata nel frigorifero ne provoca il funzionamento per un
periodo più lungo. Non aprire gli sportelli di frequente.

• Lo sportello del freezer o dello scomparto frigo sono rimasti aperti.
>>>Controllare se gli sportelli sono perfettamente chiusi.

• Il frigo è regolato a temperatura molto bassa. >>>Regolare la temperatura del
frigorifero ad un livello più alto e attendere f no a che la stessa sia acquisita.

• La chiusura dello sportello del frigorifero o del freezer può essere usurata,
rotta o non inserita in modo appropriato. >>>Pulire o sostituire la guarnizione.
Guarnizioni rotte o danneggiate provocano il funzionamento del frigo per periodi
più lunghi per mantenere la temperatura corrente.

La temperatura ambiente è molto bassa  mentre la temperatura del frigorifero 
è sufficiente.
• La temperatura del freezer è regolata a temperatura molto bassa. >>>Regolare

la temperatura ad un livello più alto e controllare.
La temperatura ambiente è molto bassa  mentre la temperatura del freezer 
è sufficiente.
• La temperatura del frigo è regolata a temperatura molto bassa. >>>Regolare la

temperatura ad un livello più alto e controllare.
Gli alimenti che sono nei cassetti dello scomparto frigo sono congelati.

• La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>Regolare la
temperatura del frigo ad un livello più basso e controllare.
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La temperatura del frigo o freezer è molto alta.
• La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>L'impostazione della temperatura

dello scomparto frigo provoca effetti sulla temperatura del freezer. Cambiare le temperature di frigo
o freezer e aspettare finché i relativi scomparti non raggiungono una temperatura sufficiente.

• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a lungo. >>>Non aprire
gli sportelli di frequente.

• Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello.
• Il frigorifero è stato recentemente collegato all'alimentazione o caricato con alimenti. >>>Questo è

normale. Quando il frigorifero è stato appena collegato all'alimentazione o caricato con alimenti, ci
vuole più tempo per raggiungere la temperatura impostata.

• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non mettere alimenti caldi nel
frigorifero.

Vibrazioni o rumore.
• Il pavimento non è orizzontale o stabile. >>>Se il frigorifero ondeggia quando è mosso lentamente,

equilibrarlo regolando i piedini. Accertarsi anche che il pavimento sia in piano e forte abbastanza da 
sopportare il frigorifero.

• Gli articoli messi sul frigorifero possono provocare rumore. >>>Rimuovere gli articoli da sopra al 
frigorifero.

Ci sono rumori che provengono dal frigorifero come gocciolamenti, spruzzo di 
liquidi, ecc.

• Il flusso di liquido e gas si verifica secondo i principi operativi del frigorifero. Si tratta di una cosa
normale e non di un guasto.

Dal frigorifero si sente un fischio.
• Le ventole sono usate per raffreddare il frigorifero. Si tratta di una cosa normale e

non di un guasto.
Condensa  sulla parete interna del frigorifero.
• Il clima caldo/umido aumenta il ghiaccio e la condensa. Si tratta di una cosa normale e non di un 

guasto.
• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a lungo. >>>Non aprire

gli sportelli di frequente. Chiuderli se sono aperti.
• Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello.
Umidità al di fuori del frigorifero o tra le porte.

• Potrebbe esserci umidità nell'aria; questo è normale nei climi umidi. Al diminuire dell’umidità, la 
condensa scompare.
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Odore cattivo dentro al frigorifero.
• Non viene eseguita una pulizia regolare. >>>Pulire regolarmente l’interno del frigorifero con una

spugna, acqua tiepida o carbonato di sodio diluito in acqua.
• Alcuni contenitori o alcuni materiali per la confezione possono provocare odori. >>>Usare

contenitori diversi o marche diverse.
• Gli alimenti sono posti nel frigorifero in contenitori non coperti. >>>Tenere gli alimenti in contenitori

chiusi. I microrganismi che fuoriescono da contenitori non coperti possono provocare odori
sgradevoli.

• Rimuovere gli alimenti scaduti e che si sono rovinati nel frigorifero.

Lo sportello non è chiuso.
• Gli imballaggi degli alimenti impediscono la chiusura dello sportello. >>>Sostituire le confezioni che

ostruiscono lo sportello.
• Il frigorifero non è completamente poggiato sul pavimento. >>>Regolare i piedini per bilanciare il 

frigorifero.
• Il pavimento non è orizzontale o forte. >>>Accertarsi che il pavimento sia in piano, forte e in grado di

sopportare il frigorifero.

Gli scomparti frutta e verdura sono bloccati.
• Gli alimenti potrebbero toccare il tetto del cassetto. >>>Risistemare gli alimenti nel cassetto.
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