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Tabliczka znamionowa, rys. A2
1 Nazwa urządzenia
2 Numer serwisowy
3 Nr seryjny
4 Wydajność zamrażania w kg/24 godziny

Elementy obsługowe i sterujące, rys. A1

Prezentacja urządzenia

tabliczka znamionowa

Przegląd urządzenia i wyposażenia, 
Komora chłodziarki

elementy obsługowe i sterujące

Półka na masło i sery, półka na jaja*

półka na konserwy, przenośna

odpływ wody z topnienia

taca do zamrażania*, akumulator chłodniczy* (w urządzeniach NoFrost)

przestrzeń VarioSpace przy powiększeniu półki*,

wentylator*

półka na wysokie butelki i napoje

 oświetlenie LED*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

bl

bm

bn

bo

bp

bq

br

 podzielna i wsuwana pod spód* półka środkowa

akumulator chłodniczy*

pojemnik na jaja*

półka o regulowanej wysokości

półka na warzywa

1

2

3

4

5

Regulator temperatury

Przycisk SuperFrost

Wskazanie temperatury chłodziarki

Przycisk alarmu temperatury*

Zamrażarka

Wskazanie temperatury zamrażarki

szuflady z systemem informacyjnym*
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Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać i dołączyć ją 
w przypadku przekazania urządzenia innemu użytkownikowi . 
Instrukcja obsługi została opracowana dla kilku modeli urządzeń. 
Mogą zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i 
urządzeniem.

Przepisy
• Urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia, zamrażania 

i przechowywania produktów spożywczych oraz do 
przygotowywania kostek lodu. Przeznaczone jest do 
stosowania w gospodarstwach domowych. W przypadku 
zastosowania innego niż opisane nie gwarantuje się 
niezawodności działania urządzenia.

• W zależności od klasy klimatycznej, urządzenie jest 
przeznaczone do pracy w zakresie wskazanych granic 
temperatury otoczenia. Nie należy przekraczać tych granic 
ani w górę, ani w dół! Klasa klimatyczna obowiązująca dla 
danego urządzenia podana jest na tabliczce znamionowej. 
Objaśnienie oznaczeń:

Klasa klimatyc-
zna

Temperatura otoczenia

SN od +10 °C do +32 °C
N od +16 °C do +32 °C
ST od +18 °C do +38 °C
T od +18 °C do +43 °C

- Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana 
kontroli.

- Urządzenie spe łn ia w ymagania obowią zujących 
przepisów bezpieczeństwa, jak również dyrektyw 
Uni i  Europejskiej 73 /23 /EWG oraz 89/336/EWG. 
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzegawcze

Wskazówka dotycząca utylizacji
Opakowanie wyprodukowane zostało z materiałów 
nadających się do ponownego przetworzenia.
-  Tektura falista/tektura
-  Elementy kształtowe z polistyrenu piankowego (styropianu)
-  Folie z polietylenu
-  Taśmy podtrzymujące z polipropylenu

• Materiał opakowaniowy nie jest przeznaczony dla 
dzieci — niebezpieczeństwo uduszenia folią!

• Opakowanie należy dostarczyć do oficjalnego punktu 
zbiorczego.

Zużyte urządzenie: Urządzenie zawiera jeszcze wartościowe 
materiały. Należy poddać je utylizacji z zachowaniem 
sortowania.
• Zuży te urządzenie należy nat ychmiast 

doprowadzić do stanu nieużywalności. Odłączyć 
wtyczkę sieciową, przeciąć przewód zasilający 
i doprowadzić zamek do nieużywalności, aby 
dzieci nie miały możliwości zamknięcia się 
wewnątrz.

• Uważać, aby podczas transportu zużytego urządzenia nie 
doszło do uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego.

• Informacje dotyczące zastosowanego czynnika chłodniczego 
znajdują się na tabliczce znamionowej.

• Utylizacja zużytych urządzeń musi odbyć się w sposób 
prawidłowy, zgodny z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Bezpieczeństwo techniczne
• Aby zapobiec szkodom osobowym i rzeczowym, 

urządzenie należy transportować wyłącznie w 
opakowaniu. Do ustawienia urządzenia potrzebne są 
dwie osoby. 

• Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy R600a jest przyjazny 
dla środowiska, ale łatwopalny.

• Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów obiegu 
czynnika chłodniczego. Wytryśnięcie czynnika chłodniczego 
może spowodować obrażenia oczu, może także dojść do 
zapłonu uwolnionego czynnika chłodniczego. 

• W przypadku ulatniania się czynnika chłodniczego, należy 
usunąć otwarte źródła ognia i źródła zapłonu z sąsiedztwa 
urządzenia, odłączyć wtyczkę z gniazda sieciowego i dobrze 
przewietrzyć pomieszczenie.

• W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy natychmiast 
poinformować dostawcę. Nie podłączać urządzenia do sieci.

• W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenie 
należy montować i podłączać zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w instrukcji obsługi.

• W razie usterek należy odłączyć urządzenie od sieci: Wyjąć 
wtyczkę z gniazda sieciowego (nie wolno przy tym ciągnąć 
za kabel) lub wyłączyć bądź wykręcić bezpiecznik.

• Naprawy i inne sposoby ingerencji w urządzenie 

należy powierzać wyłącznie serwisowi technicznemu, 
w przeciwnym razie powstają poważne zagrożenia dla 
użytkownika. Ta sama uwaga odnosi się do wymiany przewodu 
zasilającego.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania
• W urządzeniu nie wolno przechowywać żadnych 

materiałów wybuchowych ani puszek zawierających 
aerozole z palnymi propelentami, takimi jak butan, 
propan, pentan itd. Ewentualnie ulatniające się gazy mogłyby 
zapalić się w zetknięciu z częściami urządzenia przewodzącymi 
prąd elektryczny. Puszki takie można rozpoznać na podstawie 
nadrukowanego opisu zawartości lub symbolu płomienia na 
puszce.

• Wysokoprocentowy alkohol przechowywać wyłącznie w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach w pozycji stojącej.

• Wewnątrz urządzenia nie wolno manipulować otwartym 
ogniem ani źródłami ognia.

• Wewnątrz urządzenia nie wolno używać żadnych urządzeń 
elektrycznych (np. urządzeń do czyszczenia parą, 
grzejników).

• Cokołu, szufladek, drzwi itd. nie wolno używać jako podnóżków, 
nie wolno stosować ich jako podparcia.
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Podłączenie
Rodzaj prądu (prąd zmienny) i napięcie
w miejscu ustawienia muszą być zgodne z informacjami 
umieszczonymi na tabliczce znamionowej. Znajduje się 
ona na lewej ściance wewnątrz urządzenia, rys.A.
• Urządzenie wolno podłączać wyłącznie do 

gniazdek sieciowych zainstalowanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

• Gniazdko sieciowe musi być zabezpieczone bezpiecznikiem 
10 A lub wyższym, musi znajdować się poza obrysem tylnej 
ściany urządzenia i musi być łatwo dostępne.

• Urządzenia nie
- przyłączać do przetworników prądu stałego na prąd zmienny,
- stosować w połączeniu z tzw. wtyczkami oszczędzającymi 

energię elektryczną, może to doprowadzić do uszkodzenia 
elementów elektronicznych,

- podłączać razem z innymi urządzeniami poprzez przewód 
przedłużający ze względu na niebezpieczeństwo 
przegrzania.

• Po zdjęciu przewodu zasilającego z tylnej części urządzenia 
należy usunąć uchwyt przewodu — w przeciwnym razie 
drgania urządzenia będą powodować hałas!

Uruchomienie oraz elementy kontrolne• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez 
osoby (w tym dzieci) upośledzone fizycznie, sensorycznie lub 
umysłowo, a także przez osoby niedysponujące dostatecznym 
doświadczeniem i wiedzą, chyba że zostaną one przyuczone 
i w pierwszym okresie użytkowania będą nadzorowane przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie 
należy pozostawiać bez opieki, aby mieć pewność, że nie 
będą się one bawić urządzeniem.

• Należy unikać dłuższego kontaktu skóry z zimnymi powierzch-
niami lub schłodzonymi / zamrożonymi produktami. Mogłoby to 
być przyczyną bólu, utraty czucia skórnego oraz odmrożeń. W 
przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą należy stosować 
odpowiednie środki ochronne, np. rękawice.

• Nie spożywać lodów, szczególnie tych na bazie wody, ani 
kostek lodu bezpośrednio po wyjęciu z urządzenia. Niskie 
temperatury mogą spowodować tzw. „zimne oparzenie”.

• Nie należy spożywać zbyt długo przechowywanych produktów 
— może to prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Wskazówka dotycząca zabudowy i wentylacji
• Podczas ustawiania / zabudowy urządzenia należy zadbać 

o to, by nie uległy uszkodzeniu przewody obwodu czynnika 
chłodniczego.

• Nie wolno zakrywać szczelin wentylacyjnych. Należy 
zawsze dbać o dobrą wentylację!

• Zgodnie z normą EN 378, w pomieszczeniu, w którym 
ustawione będzie urządzenie, na każde 8 g czynnika 
chłodniczego R 600a należy zapewnić 1 m3 kubatury 
pomieszczenia, aby w razie wystąpienia wycieku 
w układzie chłodzenia nie doszło do wytworzenia 
wybuchowej mieszaniny gazu z powietrzem. Dane 
dotyczące ilości czynnika chłodniczego umieszczone są na 
tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.

• Przestrzegać załącznika do instrukcji zabudowy.
• Po zabudowaniu: usunąć wszystkie zabezpieczenia trans-

portowe, 
- zdjąć taśmy klejące lub elementy oddzielające* z półek i 

wsunąć półki w urządzeniu na wybraną wysokość.
- Zdjąć wszystkie folie ochronne: z listew ozdobnych i frontów 

szuflad.
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Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia zalecane jest 
jego wyczyszczenie. Bliższe informacje na ten temat zamieszczone 
są w rozdziale “Czyszczenie”.
Urządzenie należy włączyć ok. 4 godziny przed umieszczeniem 
w nim produktów. Produkty włożyć do urządzenia dopiero po tym, 
jak zgaśnie czerwona lampka alarmowa.

Włączanie i wyłączanie 
- Przy pomocy głównego włącznika/ wyłącznika 1 włączyć lub 

wyłączyć całe urządzenie , zamrażarkę oraz chłodziarkę.
W Włączanie: Przekręcić przy pomocy monety szczelinę 

regulatora 1 zamrażarki i lodówki tak, aby wskaźniki 
temperatury 3 i 4* migały/ świeciły się.

-  Lodówka jest włączona, jeżeli wskaźnik temperatury 3 
świeci się i włączone jest oświetlenie wewnętrzne.

- Zamrażarka jest włączona, jeżeli świeci się wskazanie 
temperatury 4*.

- Przycisk alarmu 5* świeci się na czerwono, dopóki nie zostanie 
osiągnięta wystarczająco niska temperatura mrożenia, potem 
gaśnie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 
“Alarm - sygnał ostrzegawczy, czerwona lampka alarmu”.

W Wyłączenie całego urządzenia: Przekręcić z powrotem przy 
pomocy monety szczelinę głównego włącznika/ wyłącznika 
1 do oporu do pozycji “0” tak, aby wskaźniki ustawienia 
temperatury zgasły. Lodówka i zamrażarka są wyłączone.

Ustawianie temperatury 
W Przekręcać regulator temperatury 1 przy pomocy monety do 

momentu, aż zaświeci się wskaźnik żądanej temperatury 3 / 
4*. Pozycje szczeliny oznaczają:

 1. Punkt  =  najwyższa temperatura,
   najniższa moc chłodzenia
 maks.   = najniższa temperatura, 
   największa moc chłodzenia
W Zalecana nastawa temperatury: dla lodówki: 5 °C
Podczas ustawiania miga wskaźnik świetlny ustawionej temperatury.
Wskazówka: należy wziąć pod uwagę to, że temperatury wewnątrz 
komory chłodniczej zależą od częstotliwości otwierania drzwi, 
przechowywanych produktów oraz temperatury w pomieszczeniu, 
w którym stoi urządzenie. 
W zależności od żądanej temperatury należy przestawić regulator.

Super Frost 2
Świeże produkty spożywcze wkładane do urządzenia  
powinny zostać jak najszybciej całkowicie zamrożone, a 
przechowywane już mrożone produkty powinny otrzymać 
“rezerwowe zimno”. Dzięki niej można najlepiej zachować 
wartości odżywcze, wygląd i smak zamrożonych produktów 
spożywczych.
W W ciągu 24 godzin można zamrozić maksymalnie taką ilość 

świeżych produktów spożywczych, jaka podana jest na tabliczce 
znamionowej w punkcie “Zdolność zamrażania ... kg/24h”. 
Podana maksymalna ilość produktów do zamrażania jest różna 
dla różnych modeli i klas klimatycznych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 
„Zamrażanie z wykorzystaniem funkcji SuperFrost”. 

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii 
• Zwrócić uwagę na to, aby szczeliny wentylacyjne były zawsze drożne. 
• Drzwi urządzenia otwierać w miarę możliwości tylko na krótko.
• Produkty spożywcze przechowywać posortowane. Nie 

przekraczać podanego terminu przechowywania.
• Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze zapa-

kowane lub pod przykryciem; chroni to przed osadzaniem się 
szronu.

• Gorące potrawy należy przed włożeniem do urządzenia 
schłodzić do temperatury pokojowej.

• Produkty mrożone rozmrażać w komorze chłodziarki.
• W razie zakłóceń w pracy urządzenia, drzwi należy pozostawić 

zamknięte. Zapewni to spowolnienie utraty zimna. i dłuższe 
zachowanie jakości mrożonych produktów.
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Wskaźnik temperatury
3 dla chłodziarki           4* dla zamrażarki
- Świecący się wskaźnik ustawienia temperatury świadczy o 

tym, że urządzenie pracuje.
- Poszczególnym wskaźnikom świetlnym przyporządkowane są 

zakresy temperatur. Wskazują one wybraną ustawioną wartość 
temperatury chłodzenia.

W ramach ustawień temperatury, np. wskaźnika od 5 °C do 
18°C pomiędzy dwoma punktami*, można ustawić nieco niższą 
temperaturę. W razie potrzeby powili dalej obracać termostat 
1 - wskaźnik świetlny zakresu temperatury, np. -18°C, zamiga 
przez chwilę. Miganie to potwierdza ustawienie wyższej wartości 
w granicach małego zakresu temperatury.

Alarm - sygnał ostrzegawczy, czerwona 
lampka alarmu*
Sygnał ostrzegawczy oraz czerwona lampka alarmu pomagają 
dobrze chronić przechowywane produkty oraz oszczędzać 
energię. 
WDźwięk milknie jeżeli wciśnięty zostanie przycisk wyłączenia 

alarmu 5,
- lub automatycznie, jeżeli ponownie osiągnięta zostanie 

wystarczająco niska temperatura przechowywania. 
- Rozbrzmiewa zawsze, gdy temperatura mrożenia nie jest 

wystarczająco niska (zależny od ustawienia temperatury). 
- Jednocześnie miga czerwona lampka przycisku wyłączenia alarm. 
Możliwe przyczyny: 
- po włożeniu ciepłych, świeżych produktów spożywczych do 

zamrażarki, 
- po dostaniu się do wnętrza urządzenia podczas układania i 

wyjmowania produktów zbyt dużej ilości ciepłego powietrza. 
Takie wahania temperatury nie mają żadnego wpływu na 
przechowywane produkty.

- Wciśnięcie przycisku wyłącznika alarmu powoduje, że lampka 
alarmowa przestaje migać i zaczyna świecić światłem ciągłym. 
Gaśnie dopiero wtedy, gdy stan alarmowy jest zakończony 
i temperatura wystarczająco spada. Tym samym sygnał 
ostrzegawczy staje się automatycznie ponownie gotowy do 
działania. 

W Dopiero, gdy przycisk Super Frost miga jednocześnie z którąś 
z lampek wskaźnika temperatury, oznacza to, wystąpił błąd. 
Należy zwrócić się do najbliższego punktu obsługi klienta i 
poinformować o migającym wskaźniku. Umożliwi to szybką i 
sprawną wymianę.

Rozmieszczenie żywności
W górnej przedniej części oraz na drzwiach jest najcieplej
Wskazówki dotyczące chłodzenia
- Produkty spożywcze należy tak przechowywać, aby zapewnić 

dobrą cyrkulację powietrza, nie należy stawiać ich za blisko 
siebie. Nie zasłaniać szczelin wentylacyjnych* na tylnej ścianie 
urządzenia - ma to wpływ na 
zdolność chłodzenia!

- Produkty łatwo oddające lub 
przyjmujące zapachy i smaki 
jak również płyny należy 
przechowywać zawsze w 
zamkniętych pojemnikach lub 
pod przykryciem.

Modyfikacja wyposażenia
W Półkę na konserwy  można 

przenieść w inne miejsce, półki na drzwiach można wyjmować 
do mycia: Półkę przesunąć do góry i wyciągnąć do przodu, 
następnie można półkę umieścić w wybranym miejscu 
postępując w sposób odwrotny.

W Przesuwając uchwyt na butelki i konserwy, można 
zabezpieczyć butelki przed przewróceniem się podczas 
otwierania i zamykania drzwi, chwytając przy tym zawsze za 
uchwyt z tworzywa sztucznego!

 Uchwyt można zdejmować do mycia: pociągnąć do przodu 
dolny brzeg uchwytu i wyzębić.

W Można zmieniać położenie 
półek szklanych*, w zależności 
o d  w ys o ko ś c i  p ro d u k t ó w 
spożywczych.

- Unieść półkę szklaną, wyżłobienie 
przeciągnąć przez nakładkę i 
przesunąć do góry lub na dół.

- Półki szklane* są zabezpieczone 
stoperami, uniemożliwiającymi ich 
niezamierzone wysunięcie się.

- Przednią część dna chłodziarki 
można wykorzystywać wyłącznie do krótkotrwałego 
przechowywania produktów spożywczych, np. podczas 
porządkowania lub sortowania. Ułatwia to obsługę. Produkty 
nie mogą jednak stać, ponieważ po zamknięciu drzwi mogą 
one zostać przesunięte do tylu lub przewrócone.

W Przechowywanie wysokich naczyń umożliwiają półki szklane: 
Dołączone szyny nakładki założyć na żądanej wysokości z 
prawej i lewej strony, zwracając przy tym uwagę na prawą (R) i 
lewą (L) część! Wsunąć półki szklane 1/2 zgodnie z . Półka 
szklana 2 z krawędzią ograniczającą musi znajdować się z 
tyłu!

Komora chłodziarki
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Zamrażarka
Funkcja SuperFrost
Świeże produkty żywnościowe powinny być jak najszybciej 
zamrożone w całej swojej masie, potrzebna jest też „rezerwa 
zimna” dla już przechowywanych mrożonek. Jest to możliwe 
dzięki funkcji SuperFrost. Dzięki niej można najlepiej zachować 
wartości odżywcze, wygląd i smak zamrożonych produktów 
spożywczych.
• W ciągu 24 godzin można zamrozić maksymalnie taką ilość 

świeżych produktów spożywczych, jaka podana jest na 
tabliczce znamionowej w punkcie „Wydajność zamrażania ... 
kg/24h”, rys. A2, poz. 4. Podana maksymalna ilość produktów 
do zamrażania jest różna dla różnych modeli i klas klimatyc-
znych.

Zamrażanie z funkcją SuperFrost
• Nacisnąć krótko przycisk SuperFrost 2, zapala się dioda LED.
 Temperatura zamrażania spada, urządzenie pracuje z 

najwyższą wydajnością chłodzenia. 
• W przypadku niewielkiej ilości produktów, które mają być 

zamrożone należy odczekać ok. 6 godzin. Czas ten zazwyczaj 
jest wystarczający. W przypadku ilości maksymalnej patrz 
tabliczka znamionowa punkt zdolność chłodzenia - trzeba 
odczekać ok. 24 godziny.

• Następnie włożyć do urządzenia świeże produkty najlepiej na 
górne półki.

- Funkcja SuperFrost wyłącza się automatycznie po ok. 65 
godzinach. Proces zamrażania jest zakończony - gaśnie 
przycisk Super Frost - urządzenie pracuje dalej w normalnym 
energooszczędnym trybie. 

Wskazówka: Funkcji SuperFrost nie trzeba wyłączać,
- jeżeli wkładane są produkty już zamrożone,
- przy zamrażaniu do ok. 2 kg świeżych produktów spożywczych 

dziennie. 
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Wskazówki dotyczące zamrażania i przechowywania
• Do zamrażania nadają się: mięso, dziczyzna, drób, świeże 

ryby, warzywa, owoce, produkty mleczne, chleb, pieczywo, 
gotowe dania.

 Nie nadają się: sałata głowiasta, rzodkiew, winogrona, całe 
jabłka i gruszki, tłuste mięso.

• Do opakowania produktów nadają się dostępne w 
handlu woreczki foliowe do zamrażania, pojemniki z tworzyw 
sztucznych, metalu i aluminium.

• Należy zapobiegać stykaniu się nowo włożonych produktów z 
już zamrożonymi. Opakowania produktów powinny być suche, 
zapobiegnie to zmrażaniu się ich z innymi opakowaniami.

• Na opakowaniu należy zapisać datę i zawartość, aby nie 
przekroczyć zaleconego czasu przechowywania produktu i 
nie dopuścić obniżenia jakości produktu.

• Produkty, przygotowywane samodzielnie do zamrażania, 
powinny zostać podzielone na odpowiednie, przydatne w danym 
gospodarstwie porcje. Aby produkty spożywcze szybko się 
zamroziły, nie powinno się przekraczać następujących ilości 
na opakowanie:

- owoce, warzywa do 1 kg,
- mięso do 2,5 kg.
• Warzywa należy po umyciu i podzieleniu na porcje blanszować 

(włożyć na 2 do 3 minut do gotującej się wody, następnie wyjąć 
i szybko ochłodzić w zimnej wodzie). Jeżeli blanszowanie 
odbywa się garnku parowym lub kuchence mikrofalowej, należy 
przestrzegać odpowiednich instrukcji).

• Nie wolno solić ani doprawiać świeżych produktów spożywczych 
oraz blanszowanych warzyw przed zamrażaniem. Inne potrawy 
można lekko posolić lub doprawić. W przypadku niektórych 
przypraw zmienia się ich intensywność smaku.

• Nie wolno zamrażać butelek ani puszek z napojami gazowanymi. 
Mogą one pęknąć. W przypadku szybkiego chłodzenia napojów, 
butelki należy wyjąć z zamrażarki najpóźniej po upływie 
godziny!

• Przechowywanie: Maks. obciążenie zamrażanymi produktami 
pojedynczych szuflad i półek wynosi 25 kg . 

• Podobne produkty należy zawsze przechowywać razem, 
pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnego długotrwałego otwarcia 
drzwi, a przez to na oszczędność energii.

• Nie wolno przekraczać podanych czasów przechowywania.

• Rozmrażać należy tylko taką ilość produktów, jaka właśnie 
jest potrzebna. Rozmrożone produkty żywnościowe możliwie 
najszybciej wykorzystać do przygotowania potraw.

 Zamrożone produkty można rozmrażać także w:
- piekarniku/piekarniku z termoobiegiem
- w kuchence mikrofalowej
- w temperaturze pokojowej
- w chłodziarce; oddane przez zamrożony produkt zimno zostanie 

wykorzystane do chłodzenia innych produktów.

System informacyjny*

Zamrożone produkty spożywcze powinny zostać zużyte przed 
upływem zalecanej daty przechowywania.
Liczby pomiędzy symbolami podają długość czasu przechowywania 
w miesiącach, zawsze dla kilku rodzajów mrożonek.
Podane okresy przechowywania są wartościami orientacyjnymi 
dla świeżo zamrożonych produktów żywnościowych. To, czy 
obowiązuję dolna czy górna granica, zależy od jakości produktów 
spożywczych i wstępnego przygotowania przed zamrożeniem. Dla 
bardziej tłustych produktów obowiązują zawsze dolne wartości. 

Taca do zamrażania
umożliwia zamrażanie luzem 
owoców jagodowych, ziół, 
warzyw i innych produktów o 
małych wymiarach. Zapobiega 
zmrażaniu się produktów. 
Zamrożone produkty zachowują 
swój kształt, ułatwione jest 
późniejsze porcjowanie. 
W Zamrażana produkty rozłożyć luźno na tacy do zamrażania
W Produkty zamrażać przez 10 do 12 godzin, następnie zapakować 

do woreczków lub pojemników i włożyć do szuflady. 
W Do rozmrożenia produkty ponownie luźno rozłożyć.

Akumulatory chłodnicze* 
zapobiegają zbyt szybkiemu 
wzrostowi temperatury w razie 
awarii zasilania elektrycznego, 
co ułatwia zachowanie jakości 
zamrożonych produktów.
Akumulatory chłodnicze 
można poddać przemarznięciu 
i przechowywać na tacy do 
zamrażania lub na pokrywie 
komory zamrażarki*.
W Wkładanie 
akumulatorów 
chłodniczych:
Usunąć górną szufladę. 
Wsunąć akumulator 
chłodniczy z tyłu u góry w 
pokrywę komory zamrażarki 
i zazębić z przodu.
W Wyjmowanie 
akumulatorów chłodniczych:
Usunąć górną szufladę. Chwycić akumulator chłodniczy z boku 
i nacisnąć w dół.

dania gotowe
lody

ryby
wieprzowina

Owoce
warzywa

wędliny
chleb

grzyby
dziczyzna

drób
wołowina/  
cielęcina
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VarioSpace*
- Po wyjęciu szuflady i płyty pomocniczej powstaje na wysokości 

dwóch szuflad miejsce na duże mrożonki. Umożliwia to 
zamrożenie np. w całości drobiu, mięsa, dużych kawałków 
dziczyzny a następnie, po rozmrożeniu, przyrządzanie ich 
“w całości”. W ten sposób można też przechowywać wysokie 
wypieki i opakowania z lodami.

- Wyjąć szufladę do opou u unieść z przodu.
- Wyjąć płytę pomoccniczą, unieść z przodu i wyciągnąć.
- W celu włożenia: postępować w odwrotnej kolejności; płytkę 

chłodzącą wsunąć do oporu.

- W urządzeniach z systemem NoFrost*: Zawsze należy 
pozostawić najniższą szufladę w urządzeniu.

- Przy wyjętej górnej szufladzie nie wolno zakrywać otworu 
wentylacyjnego na tylnej ścianie, jest to ważne dla prawidłowego 
działania urządzenia!

Rozmrażanie, czyszczenie

Wskazówki dotyczące rozmrażania
System No Frost* automatycznie rozmraża urządzenie.
Powstała wilgoć osadza się na parowniku, jest okresowo 
rozmrażana i odparowywana.
Dzięki automatycznemu procesowi rozmrażania, w komorze 
zamrażarki nie gromadzi się lód, pozwala to oszczędzić wysiłek 
i czas przeznaczony na ręczne rozmrażanie. 

W komorze zamrażalnika
W urządzeniach bez systemu NoFrost po dłuższym czasie pracy 
wytwarza się warstwa szronu lub lodu, w zależności od częstości 
otwierania drzwi i włożonych „ciepłych” produktów spożywczych. 
Jest to absolutnie normalne zjawisko. Jednak grubsza warstwa 
lodu powoduje zwiększenie zużycia energii. Dlatego zamrażarkę 
należy regularnie rozmrażać: Do rozmrażania nie wolno 
używać urządzeń elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do 
czyszczenia parą pod ciśnieniem, sprayów rozmrażających, 
otwartego ognia lub narzędzi metalowych do zeskrobywania lodu. 
Niebezpieczeństwo zranienia osób i uszkodzenia urządzenia! 
Na jedną dobę przed rozmrażaniem włączyć funkcję „Super 
Frost”, aby mrożonki otrzymały „rezerwę chłodu”.
Rozmrażanie: Wyciągnąć wtyczkę sieciową lub nacisnąć 
włącznik/wyłącznik zamrażarki tak, aby zgasł wskaźnik 
temperatury. Jeżeli wskaźnik nie gaśnie, oznacza to, że 
zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne. 
Podczas rozmrażania drzwi lodówki i zamrażalnika należy 
pozostawić otwarte. Wodę z rozmrażania zebrać gąbką lub 
szmatą. 

Czyszczenie
W Przed przystąpieniem do czyszczenia należy 

zawsze wyłączyć urządzenie. Wyjąć wtyczkę z 
gniazda sieciowego lub wyłączyć bądź wykręcić 
bezpiecznik.

W Wnętrze i elementy wyposażenia czyścić ręcznie letnią wodą z 
dodatkiem płynu do naczyń. Nie wolno stosować urządzeń do 
czyszczenia parą pod ciśnieniem, grozi to niebezpieczeństwem 
zranienia osób lub uszkodzeniem urządzenia!

W Zalecane jest używanie miękkich ściereczek oraz uniwersalnego 
płynu myjącego o obojętnym odczynie.

- Nie wolno stosować gąbek do szorowania/ zdrapywania, 
nie stosować skoncentrowanych środków do czyszczenia. 
W żadnym razie nie używać środków do czyszczenia ani 
rozpuszczalników zawierających cząsteczki ścierne lub 
kwasy.

W Należy zadbać o to, by woda z czyszczenia nie dostała się 
do rynienki odpływowej, szczelin wentylacyjnych i do części 
elektrycznych. Wytrzeć urządzenie do sucha.

- Nie wolno uszkodzić, a tym bardziej usunąć tabliczki 
znamionowej umieszczonej wewnątrz urządzenia, zawiera 
ona ważne informacje dla obsługi serwisowej.

W Półki środkowe, półki szklane i inne 
elementy wyposażenia wyczyścić 
ręcznie.

W Wyciągnąć półki zgodnie z rysunkiem: 
- Unieść półkę szklaną, przesunąć 

szczelinę nad nakładkę, opuścić na bok 
i wyciągnąć ukośnie.

- Półki środkowe należy wsuwać zawsze 
brzegiem odbojowym z tyłu zwróconym 
do góry, w przeciwnym razie produkty mogłyby przymarznąć 
do ścianki tylnej.

W Aby wyjąć górną półkę na drzwiach (półka 
na masło i sery), należy ją wyjmować 
zawsze razem z pokrywą*! Następnie 
należy odgiąć na zewnątrz ściankę 
pojemnika, aby uwolnić zatrzask pokrywy; 
można teraz zdjąć pokrywę odchylając ją 
w bok.

- Półki środkowe i półki na drzwiach mogą zostać rozebrane przed 
czyszczeniem - zdjąć listwy i części boczne z płyt szklanych.

- Zdjąć folie ochronne ze wszystkich listew ozdobnych.

W Wyczyścić otwór odpływowy na ścianie tylnej, zazwyczaj 
nad pojemnikiem na warzywa, strzałka 
na rys.. W razie potrzeby oczyścić 
przy pomocy cienkiego przedmiotu 
np. patyczka kosmetycznego lub 
podobnego narzędzia. 

W Następnie należy urządzenie ponownie 
podłączyć/ włączyć.

Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie wykorzystywane, 
należy je opróżnić, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, oczyścić, jak 
opisano powyżej, i pozostawić otwarte drzwi urządzenia, aby 
zapobiec powstaniu nieprzyjemnego zapachu. 
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Usterki - problemy?
Zamrażarka została skonstruowana i wyprodukowana w sposób 
zapewniający niezawodność działania i długi okres eksploat-
acji.
Jeżeli mimo tego w czasie użytkowania wystąpi zakłócenie 
pracy urządzenia, należy upewnić się, czy jego przyczyną nie 
jest błąd obsługi. W takim przypadku musimy także w okresie 
gwarancyjnym obciążyć Państwa kosztami naprawy.
Następujące usterki można usunąć samodzielnie sprawdzając 
możliwe przyczyny:
Usterka - potencjalna przyczyna i sposób usunięcia
Urządzenie nie działa, wskaźnik nie świeci się
- Czy urządzenie zostało prawidłowo włączone?
- Czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka?
-  Czy bezpiecznik gniazdka jest sprawny?
Oświetlenie wewnątrz nie działa
- Czy lodówka jest włączona?
- Czy drzwi były otwarte dłużej niż przez 15 minut?
- Żarówka spaliła się. 
Urządzenie pracuje za głośno
-  Czy urządzenie stoi stabilnie na podłożu, czy sąsiadujące z 

urządzeniem meble i inne przedmioty wprawiane są w wibracje 
przez agregat chłodniczy?

 Porozsuwać butelki i inne pojemniki, jeżeli one są przyczyną 
hałasu.

- Normalnymi objawami są: odgłosy przelewania się, bulgo-
tanie i szemranie, spowodowane przez krążący w układzie 
chłodzenia czynnik chłodniczy.

 Ciche kliknięcie, które słychać zawsze, kiedy automatycznie 
włącza lub wyłącza się agregat chłodniczy (silnik). 

 Warczenie silnika. które staje się nieco głośniejsze na krótki 
czas w momencie włączenia się agregatu. Przy włączonej 
funkcji SuperFrost, po włożeniu świeżych produktów lub jeżeli 
drzwi były przez długi czas otwarte, automatycznie podwyższa 
się moc chłodzenia. Bardziej intensywne warczenie spowo-
dowane jest hałasami przepływającego powietrza w 
wentylatorze.

Alarm rozbrzmiewa, temperatura nie jest wystarczająco 
niska.

- Czy włożono do urządzenia zbyt dużą ilość świeżych produk-
tów spożywczych bez uaktywnienia funkcji SuperFrost? (patrz 
rozdział „SuperFrost”)

- Czy drzwi urządzenia są prawidłowo domknięte?
- Czy wentylacja nawiewna i wywiewna jest wystarczająca?
 W razie potrzeby odsłonić zakryte kratki wentylacyjne.
- Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka? (patrz rozdział 

„Zasady użytkowania”)
-  Czy urządzenie było zbyt często otwierane lub było otwarte 

przez dłuższy czas?
- Można też odczekać, aż wymagana temperatura ustawi się 

sama.

Oświetlenie wewnętrzne
wyłącza się automatycznie przy otwartych dłużej niż przez 15 min 
drzwiach. Jeżeli nie zaświeci się w przypadku otwarcia drzwi, a 
zaświeca się wskaźnik ustawienia temperatury, oznacza to, że 
spaliła się żarówka. 

Wymiana żarówki:
W Dane żarówki: maks. 25 W, prąd i napięcie powinny być zgodne 

z danymi na tabliczce znamionowej. Należy stosować wyłącznie 
żarówki o takich samych rozmiarach, oprawka: E 14.

W Wyłączyć urządzenie. 
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, bądź 

wyłączyć lub wykręcić bezpiecznik.
W rys. F1: Chwycić pokrywę żarówki u góry oraz na dole i wyciągnąć.
W rys. F2: Wymienić żarówkę. Podczas wykręcania należy użyć 

siły, należy pokonać tarcie adhezyjne płytki zabezpieczającej. 
Podczas wkręcania żarówki należy zwrócić uwagę na to, 
by płytka zabezpieczająca była dobrze osadzona w cokole 
żarówki.

W Osłonę żarówki zawiesić z powrotem i zazębić po bokach.

Serwis i tabliczka znamionowa
W przypadku, gdy nie występuje żadna z opisanych powyżej 
przyczyn i nie byliście Państwo w stanie samodzielnie usunąć 
usterki lub w przypadku, gdy miga kilka lampek, należy zwrócić 
się do najbliższego punktu serwisowego (lista w załączeniu). 
Prosimy o podanie  
 nazwy urządzenia 1, 
 numeru serwisowego 2, 
 Nr seryjny 3 
zamieszczonych na 
tabliczce znamionowej oraz 
informacji, które wskaźniki 
się świecą. Umożliwi to 
szybką i sprawną naprawę. 
Tabliczka znamionowa 
znajduje się po lewej 
stronie wewnątrz urządzenia.
Do przybycia przedstawiciela serwisu drzwi urządzenia powinny 
być zamknięte, aby uniknąć dalszej utraty zimna.
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Instrukcja zabudowy Instrukcję zabudowy należy starannie przechowywać i dołączyć ją 
w przypadku przekazania urządzenia innemu użytkownikowi .
Instrukcja została opracowana dla kilku modeli lodówek. Mogą zatem 
występować pewne różnice pomiędzy opisem i urządzeniem.
Podczas zabudowywania wymagane będą następujące narzędzia 
dodatkowe: śrubokręt Torx®15, 20, 25, 30, nożyce, śrubokręt 
elektryczny

Zmiana kierunku otwierania drzwi
W razie potrzeby można zmienić kierunek otwierania się drzwi, 
jeżeli nie jest to konieczne, można pominąć ten punkt instrukcji i 
przejść do instrukcji zabudowy.

W W celu ułatwienia montaż wsunąć urządzenie do ok. 3/4 do wnęki 

W Unieść zaślepki 1, 2 3 4 i 5.
W Wykręcić górny trzpień zawiasu 6 z drzwi chłodziarki 7. 

Uwaga: Zabezpieczyć drzwi chłodziarki przed 
przewróceniem.

W Lekko wychylić drzwi chłodziarki 7 do przodu i unieść do 
góry.

W Wykręcić środkowy trzpień zawiasu 8. 
 Uwaga: Zabezpieczyć drzwi zamrażarki przed 

przewróceniem
W Unieść drzwi zamrażarki 9
W Odkręcić górną bl i środkową bm płytkę zawiasu i przykręcić 

po przeciwnej stronie przy użyciu tych samych śrub.
W Przełożyć dolną płytkę zawiasu bn z podkładką bo.
W Zamontować z powrotem drzwi zamrażarki 9: 
 założyć na dole na trzpień zawiasu bn i podkładkę bo, element 

Z. Włożyć trzpień zawiasu środkowego 8 przez płytkę zawiasu 
środkowego bm do zawiasu drzwi i przykręcić, element Y

W Zamontować z powrotem drzwi zamrażarki 7: 
 założyć na środkowy trzpień zawiasu 8, element Y.
 Włożyć górny trzpień zawiasu 6 przez zewnętrzny otwór 

w płytce zawiasu bl do zawiasu drzwi chłodziareki 7 i 
przykręcić, element X

W Założyć zaślepki po stronie przeciwnej obrócone o 180°

Wskazówki dotyczące zabudowy i wymiary

W Sprawdzić wymiary montażowe: 
A C D

ICUS 29 1571,5 523 1574-1590
ICUS 30 1769,5 669 1772-1788
ICUNS 30 1769,5 669 1772-1788

W Szafkę meblową wypoziomować przy pomocy poziomicy i 
kątownika. W razie potrzeby użyć podkładek. Pułap szafki 
meblowej oraz ściana boczna muszą być ułożone względem 
siebie prostopadle. 

W Chłodziarkę/zamrażarkę należy zabudowywać tylko w 
stabilnych meblach.

W Zachować bezwzględnie wymagane powierzchnie przekrojów 
wentylacyjnych:

- Głębokość wycięcia odpowietrzającego na tylnej ściance mebla 
musi wynosić min. 38 mm.

- Przekroje napowietrzające i odpowietrzające w cokole mebla 
i obudowie meblowej u góry powinny mieć min. 200 cm2.
Zasadniczo obowiązuje: Im większy przekrój odpowietrznika, 
tym bardziej energooszczędnie pracuje urządzenie.

X

Y

Z

Przed rozpoczęciem montażu:

W Usunąć uchwyt przewodu sieciowego  
ze ściany tylnej.

W Rozłożyć przewód sieciowy. 
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Przegląd elementów mocujących i ich zas-
tosowanie w urządzeniu

2

20

21

29

22

23 28

31 32

33 34

30 5

20

22
23

21
31 32

33 34

31 32

33 34

8 27 28

29

31 32

33 34

31 32

33 34

5

24 26

29

30

2526

2930

1

34

6

10

11

1213

28

Mocowanie w szafce kuchennej
W Wszystkie elementy mocujące* dostarczane są wraz z 

urządzeniem.
W Wsunąć urządzenie do 3/4 głębokości szafy

W Zamontować 
maskownicę 
wyrównawczą cl 
od strony uchwytu, 
równo |◀ ze ścianą 
boczną urządzenia: 
wsunąć w rowek i i 
zaczepić w otworach 
kluczowych 

- Przykleić listwę zakrywającą cm po stronie 
uchwytu równo z frontem na ścianę boczną 
urządzenia: Zdjąć folię ochronną i przykleić 
uszczelnienie. W razie potrzeby skrócić uszc-
zelnienie do wysokości wnęki. Założyć uszc-
zelnienie dokładnie poniżej kątownika mocującego cn .

W Zdjąć osłonę 2

W Przy pierwszym montażu: Zdjąć 
osłonę 3 ze środkowej płytki zawiasu 
bm

W Przykręcić kątownik mocując cn za 
pomocą śrub co

W  Wsunąć urządzenie we wnękę. 
Uważać na przewód zasilający!

W Wyrównać głębokość 
ustawienia urządzenia:

- Wyrównać przednią 
krawędź płytek zawiasów 
cq i cr oraz 

- kątownika mocującego cn 
równo  z przednią 
krawędzią dna i ściany 
bocznej mebla.

W Wyrównać wysokość urządzenia: za 
pomocą śrub nastawczych cr w płytkach 
zawiasów cp i cq

W Ustawić śrubę nastawczą cs w środkowej 
płytce zawiasu bm, aby zetknęła się ze 
ścianą boczną mebla.

 Uwaga: obrócić śrubę nastawczą cs 
ostrożnie do żądanego położenia, aby 
uniknąć uszkodzenia ściany mebla
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W Zamocować/przymocować 
urządzenie za pomocą długich 
wkrętów ct/cu we wnęce

 U góry pprzez kątownik mocujący 
c n ,  dociskając przy tym 
urządzenie do ściany mebla. 

 
 Na środku przez śrubę mocującą 

cs za pomocą śruby cu
 
 Na dole przez śruby nastawcze 

cr w płytce zawiasu cp i cq. 

- Zwrócić uwagę na prawidłowe 
osadzenie wszystkich śrub!

W W razie potrzeby przesunąć blendę 
wyrównującą cl� przesuwając ją 
równolegle do dna mebla. 

W Złożyć boczną część kątownika 
mocującego cn

W Zamocować osłonę 2 
- Wszystkie otwory zamknąć zatyczkami 

dl i 5

W Założyć osłonęna środkową płytkę zawiasu 
bm 3

W Łącznik drzwi dm, w zależności od 
wysokości uchwytu i faktu, czy drzwi 
są dzielone, zamontować przy użyciu 
śruby dn. 

- Przy całkowicie otwartych drzwiach 
wsunąć szynę łączącą do i przykręcić 
do drzwi mebla za pomocą śrub dp. 
Zachować odstęp d od krawędzi 
zewnętrznej drzwi mebla, d = 
grubość ściany szafy kuchennej.

- Wyjustować szynę łączącą drzwi w taki 
sposób, aby drzwi mebla nie przylegały uchwytem do korpusu 
mebla (odstęp ok. 1 mm).
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- W przypaku dużych lub podzielonych drzwi w 
razie potrzemy zamontować następną szynę 
łączącą!

______________________________________________
Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów i 
modeli urządzeń. Prosimy Państwa o zrozumienie, że jesteśmy 
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu, 
wyposażenia i rozwiązań technicznych.

29 27

29

25

26

5

20

22

11

3



LIEBHERR Hausgeräte
Ochsenhausen GmbH
Memmingerstrasse 77-79
D-88416 Ochsenhausen




