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SZANOWNI PAŃSTWO!

 � Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. W przypadku nieprzestrzegania 
zaleceń zawartych w instrukcji istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się, uszkodzenia 
urządzenia oraz utraty prawa do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. Instrukcję należy 
zachować przez cały okres użytkowania urządzenia chłodniczego.

 � Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad 
umieszczonych w niniejszej instrukcji.

 � W przypadku sprzedaży urządzenia nowemu właścicielowi należy przekazać także instrukcję.

DANE OGÓLNE:

 � Urządzenie chłodnicze – dwukomorowa chłodziarko–zamrażarka (dalej chłodziarka), 
przeznaczona do krótkookresowego przechowywania produktów w komorze chłodzącej, 
i długookresowego przechowywania zamrożonych produktów oraz przygotowania kostek 
lodu  spożywczego  w  komorze  mrożącej.

 � Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 � Nie zakrywać otworów wentylacyjnych znajdujących w górnej części i po bokach chłodziarki.
 � W przedziałach urządzenia przeznaczonych do przechowywania żywności nie należy 

umieszczać urządzeń elektrycznych, chyba że należą do typu zalecanego przez producenta. 

       OSTRZEŻENIE! Nie używać urządzeń mechanicznych ani środków innych 
niż zalecane przez producenta, żeby przyspieszyć proces odszraniania.

 � Utylizację urządzenia należy prowadzić zgodnie z krajowymi przepisami.

       Uwaga! Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio przy łatwopalnych 
i rozprzestrzeniających ogień przedmiotach i substancjach (lakiery, 
farby itp.) 

 � Czynnikiem chłodzącym urządzenia jest izobutan (R600a), naturalny gaz, bezpieczny dla 
środowiska ale łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia zwrócić uwagę, by   
nie uszkodzić układu chłodniczego, a przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej 
koniecznie sprawdzić czy rurki obiegu chłodniczego nie są uszkodzone. Wyciekający czynnik 
chłodniczy może powodować obrażenie oczu. W takim przypadku należy przemyć je dużą 
ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą.

 � Uwaga! Nie dopuszczać do uszkodzenia układu chłodniczego. W przypadku uszkodzenia 
układu chłodniczego:

 •   Nie używać otwartego ognia. Należy bez zwłocznie odłączyć urządzenie od sieci 
elektrycznej  

•   Nie używać urządzeń iskrzących – nie włączać sprzętu elektrycznego i oświetle-
niowego.

•    Niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie: należy przewietrzyć przez kilka minut 
pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie (pomieszczenie to musi mieć 
przynajmniej 4 m3; dla wyrobu z izobutanem/ R600a) w przypadku uszkodzenia 
układu chłodniczego.
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 � Urządzenie nie jest zaprojektowane do przechowywania substancji o właściwościach wy-
buchowych, takich jak pojemniki z aerozolem zawierające łatwopalny propelent.

 � Zabronione jest przechowywanie w urządzeniu benzyny lub innych płynów łatwopalnych.
 � To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ogra-

niczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia 
lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat ko-
rzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem 
urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia 
nie powinna być wykonywania przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez 
odpowiednią osobę.

 � Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządzenia nie korzystały pozostawione bez opieki 
dzieci. Nie należy pozwalać im bawić się urządzeniem. Nie wolno im siadać na elementach 
wysuwanych i zawieszać  się na drzwiach.

 � Urządzenie chłodnicze należy koniecznie podłączyć do gniazdka z uziemieniem. Gniazd-
ko z uziemieniem do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej powinno znajdować się 
w dostępnym miejscu.

 � W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego jego wymianę należy, w celu uniknięcia zagro-
żeń, zlecić producentowi, przedstawicielowi serwisu producenta lub osobie o podobnych 
kwalifikacjach.

 � Zabrania się 
•   podłączania urządzenia do sieci elektrycznej mającej niesprawne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem prądowym; 
•   stosowania dla podłączania urządzenia do sieci elektrycznej łączników, wielo wtyczkowych 

gniazd (mających dwa lub więcej miejsc do dołączenia), przedłużaczy;
•   przechowywania w urządzeniu substancji grożących wybuchem; 
•   przechowywania w zamrażarce szklanych naczyń z płynami zamarzającymi; 

 � Częstotliwość i moc energii elektrycznej w Państwa mieszkaniu powinny odpowiadać 
parametrom podanym na tabliczce znamionowej chłodziarki.

 � Należy uważać, aby przy stawianiu chłodziarki nie przycisnąć przewodu zasilającego, co 
może spowodować jego uszkodzenie. Na przewodzie zasilającym nie stawiać ciężkich przed-
miotów, np. samego urządzenia chłodniczego, mebli, sprzętów gospodarstwa domowego, 
gdyż mogą uszkodzić przewód.

 � Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego chłodziarki nie została przyciśnięta przez 
ścianę tylną chłodziarki lub w inny sposób uszkodzona. Nie przyciskać wtyczki przewodu 
zasilającego tylną ścianę chłodziarki. Uszkodzona wtyczka może być przyczyną pożaru! 
Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany 
punkt serwisowy.

 � Uwaga: Nie zdejmować pokrywy lampki LED. W razie awarii należy skontaktować się z dzia-
łem serwisu w celu uzyskania pomocy.

JEDYNIE PERSONEL SERWISU JEST UPRAWNIONY DO USUWANIA WSZELKICH USTEREK 
TECHNICZNYCH I KONSTRUKCYJNYCH. 
OSTRZEŻENIE! Wszystkie części elektryczne (wtyczka, przewód zasilania, sprężarka 
itp.) muszą być wymieniane przez licencjonowa nego technika lub innego wykwalifi-
kowanego pracownika serwisu.
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 � Uwaga. Urządzenie zawiera środek chłodzący i śladowe ilości oleju dlatego też uszkodzony 
sprzęt należy zabezpieczyć stosując się do zaleceń służących ochronie środowiska. 

 � Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia również wtedy gdy uszkodzony jest przewód 
zasilający lub wtyczka – naprawy powinien dokonać pracownik autoryzo wanego serwisu, 
w przeciwnym wypadku grozi niebezpieczeństwo. 

 � Urządzenie nie jest odpowiednim urządzeniem do przechowywania próbek na ukowych i 
medycznych.

 � Chłodziarkę odłączoną od sieci (czyszczenie, przesuwanie na inne miejsce itp.) ponownie 
można włączyć do sieci po upływie co najmniej 15 min.

 � Zabrania się użytkowania urządzenia niesprawnego technicznie.
 � Przed każdą czynnością konserwacyjną należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie 

należy ciągnąć za przewód, lecz chwytać za korpus wtyczki. 
 � Nie wkładać wtyczki, jeśli gniazdko jest luźne. Istnieje ryzyko porażenia elektrycz nego lub 

pożaru.
 � Należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej wyjmując wtyczkę przewodu z gniazda 

podczas: 
•   przestawiania jej na inne miejsce; 
•   zmywania podłogi pod urządzeniem; 
•   wyjazdu na długi okres (dłuższy niż 14 dni); 
•   usunięcia niesprawności; 

 � Na urządzeniu nie stawiać włączonych urządzeń elektrycznych: kuchenek mikrofalowych, 
suszarek do włosów, żelazek, czajników elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych – 
mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.

 � Nie stawiać na urządzeniu chłodniczym naczyń z płynami, kwiatów w wazonach ani innych 
naczyniach wypełnionych płynem. Chłodziarka jest urządzeniem wolno stojącym i nie 
powinna być zabudowywana.

Urządzenie chłodnicze należy przewozić tylko w pozycji pionowej. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku przewożenia urządze-
nia bez przestrzegania warunków transportu.

Producent gwarantuje niezawodną pracę urządzenia przy wilgotności względnej do 
70 procent oraz w temperaturze otoczenia od +16 od +32°C Klasa klimatyczna chło-
dziarki N.

 � Unikać długotrwałego wystawienia urządzenia na bezpośrednie działanie promieni sło-
necznych. Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.

 � Nie wyjmować ani nie dotykać produktów z zamrażarki mokrymi/wilgotnymi rękami, po-
nieważ może to powodować podrażnienie skóry i odmrożenia.

 � Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania 
(torby plastikowe, kartony, styropian itp.). 

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo 
uduszenia!
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INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZĄDZENIA

INSTALOWANIE:

 � Urządzenie jest ciężkie. Trzeba uważać podczas jego przemieszczania. Chłodziarkę ustawić 
w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze 
otoczenia, która jest podana w karcie produktu.

Chłodziarki nie użytkować w pomieszczeniu nieogrzewanym lub na balkonie. Usta-
wić chłodziarkę z dala od źródeł ciepła – kuchenek, kaloryferów, bezpośrednich pro-
mieni słonecznych. Chłodziarka nie może stykać się z instalacją grzewczą, gazową, 
wodociągową, a także nie należy jej stawiać obok urządzeń elektrycznych.

Minimalne odległości od źródeł ciepła:
od kuchni elektrycznych, gazowych i innych – 30 mm, od pieców zasilanych olejem lub wę-
glem – 300 mm, od piekarników do zabudowy – 50 mm
Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wyżej określonych odległości należy zastosować odpo-
wiednią płytę izolacyjną.
 

 � Nie zakrywać otworu wentylacyjnego w górnej części chłodziarki 
– wokół urządzenia należy zapewnić dobry przepływ powietrza. 
Pomiędzy górną częścią obudowy chłodziarki a meblem znajdują-
cym nad chłodziarką należy pozostawić co najmniej 10 cm wolnej 
przestrzeni. W przeciwnym wypadku chłodziarka zużywa więcej 
prądu, a sprężarka może ulec przegrzaniu. 

 � Jeżeli chłodziarka stoi w rogu. Dla zapewnienia swobodnego otwierania 
drzwi, odległość pomiędzy ścianą boczną wyrobu (od strony zawia-
sów drzwi), a ścianą pomieszczenia przedstawiona jest na rysunku.

 � Chłodziarka powinna stać na równym podłożu, nie można jej opierać 
o ścianę. W razie potrzeby wysokość chłodziarki należy wyregulować 
przy użyciu nóżek: obracając nóżki w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara podnosimy przód chłodziarki do góry, a obracając 
w przeciwnym kierunku opuszczamy go na dół. Drzwi chłodziarki 
ustawionej w pozycji nieco odchylonej do tyłu będą zamykać się 
samoczynnie.
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PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY:

Zaleca się przygotować urządzenie do pracy przy pomocy drugiej osoby.
 � Usunąć wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne elementy opakowania, w tym także czerwone 

zabezpieczenia transportowe. OSTRZEŻENIE: Po otwarciu drzwi zamrażarki wypadnie z niej 
mały czerwony element, który można wyrzucić, ponieważ służy on wyłącznie w czasie trans-
portu. Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia nie należy chwytać za uchwyty drzwi, 
ciągnąć za skraplacz z tyłu lodówki oraz dotykać zespołu kompresora. Stawiając chłodziarkę 
na miejsce, jej przednią część należy nieco przechylić do tyłu; opartą na kółkach łatwo można 
ustawić w żądanym miejscu.

Przed włączeniem urządzenia chłodniczego do sieci zasilającej należy usunąć opako-
wanie i wszelkie i materiały transportowe.

 � Z opakowania wyjąć dwie podpory i wstawić je do prowadnic w górnej części z tyłu chłodziarki.
 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

 � Po pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się lekki specyficzny zapach. Zapach zniknie, 
kiedy rozpocznie się proces mrożenia.

Przed włączeniem urządzenia chłodniczego do sieci zasilającej należy odczekać co 
najmniej 4 godziny. W przeciwnym wypadku sprężarka chłodziarki może ulec uszko-
dzeniu.
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OPIS URZĄDZENIA, PODSTAWOWE CZĘŚCI (RYS. 1)

A – komora chłodziarki
B – komora zamrażarki

Ilustracja służy tylko jako przykład, szczegóły można sprawdzić na urządzeniu.

1. Termostat
2. Włącznik oświetlenia
3. Półki o regulowanej wysokości
4. Półka szklana
5. Szuflada na owoce i warzywa
6. Sekcja do przechowywania zamrożonych 

produktów

7. Sekcja szybkiego zamrażania
8. Półki na drzwiach
9. Pojemnik na jaja
10. Skraplacz
11. Pojemnik na wodę
12. Sprężarka
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OBSŁUGA I FUNKCJE

REGULACJA TEMPERATURY:

Temperatura w komorze chłodziarki jest regulowana za pomocą pokrętła termostatu 1 (rys. 1) 
poprzez jego obrót w jedną lub drugą stronę. Wartość temperatury jest oznaczona liczbami 
na pokrętle termostatu.
Temperatura może być regulowana w siedmiu pozycjach.
0 = sprężarka wyłączona UWAGA! Napięcie nie jest odłączone. 
1 = najwyższa temperatura (chłodzenie minimalne)
7 = najniższa temperatura (chłodzenie maksymalne)
 

Temperatura w komorze chłodziarki może ulec zmianie pod wpływem temperatury 
otoczenia, w zależności od ilości produktów spożywczych, ich temperatury oraz czę-
stotliwości otwierania drzwi chłodziarki. Dlatego zalecamy:

•  ustawienie chłodziarki z dala od źródeł ciepła,
•   umieszczanie w chłodziarce produktów spożywczych o temperaturze nie przekraczającej 

temperatury otoczenia,
•   zamykanie drzwi chłodziarki,
•   otwieranie drzwi chłodziarki wyłącznie na czas wyjmowania lub wkładania produktów.

W ZIMNYM POMIESZCZENIU CHŁODZIARKA CHŁODZI W MNIEJSZYM STOPNIU,  
CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ WZROSTU TEMPERATURY W CHŁODZIARCE. 
Pokrętłem termostatu należy ustawić niższą temperaturę.

STREFY TEMPERATUR W CHŁODZIARCE:

Ze względu na naturalną cyrkulację powietrza, w komorze chłodziarki występują różne strefy 
temperatur.
•   Obszar najchłodniejszy znajduje się bezpośrednio ponad szufladami na warzywa. W tej stre-

fie należy przechowywać delikatne i łatwo psujące się produkty:
    – ryby, mięso, drób,
    – wędliny, gotowe potrawy,
    – potrawy lub wypieki zawierające jaja lub śmietanę,
    – świeże ciasto, mieszanki ciast.
•  Najcieplej jest w górnej części drzwi. Tutaj najlepiej przechowywać masło i sery.

ZAMRAŻANIE PRODUKTÓW:

Sekcja szybkiego zamrażania w komorze zamrażalnika jest oznaczona symbolem 
Przed  zamrażaniem  produktów,  rączkę  termoregulatora,   należy  ustawić w pozycji mak-
symalnego chłodzenia „7“ na 24h.
Gotowe do zamrożenia świeże produkty spożywcze ułożyć w jednym lub dwu szeregach  
w sekcji szybkiego zamrażania. Po upływie doby zamrożone produkty spożywcze przełożyć 
z sekcji szybkiego zamrażania do szuflady do przechowywania (rys. 1). Zamrożone produkty 
mogą pozostać na półce lub być przełożone na dno komory. Po zakończeniu zamrażania, po-
krętło termostatu ustawić we wcześniejszej pozycji.



10

P
L

 � Nie należy przekraczać maksymalnej ilości zamrażanych produktów: 7,5 kg w ciągu 24 godz.
 � Pozostawić, co najmniej 3 cm wolnej przestrzeni pomiędzy zamrażanymi produktami spo-

żywczymi i górnymi przegrodami.
 � W sekcji zamrażarki nie umieszczać niezapakowanych produktów spożywczych.
 � Nie zamrażać napojów musujących, produktów spożywczych w szklanych pojemnikach lub 

butelkach.
 � Zamrażane świeże produkty spożywcze nie mogą stykać się z zamrożonymi produktami.
 � Nie należy zamrażać produktów spożywczych o temperaturze przekraczającej temperaturę 

otoczenia.
 � Należy surowo przestrzegać terminu przydatności do spożycia podanego na opakowaniu 

zamrożonego produktu spożywczego.
 � ZAMROŻONE RYBY I WĘDLINY ZALECA SIĘ PRZECHOWYWAĆ W KOMORZE ZAMRAŻALNIKA 

DO 6 MIESIĘCY, SERY, MIĘSO DROBIOWE, WIEPRZOWINĘ,  BARANINĘ DO 8 
MIESIĘCY, WOŁOWINĘ, OWOCE I WARZYWA DO 12 MIESIĘCY.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ODSZRANIANIE KOMORY CHŁODZIARKI PRZEBIEGA W SPOSÓB AUTOMA-
TYCZNY. Szron powstający na tylnej ściance komory chłodziarki w czasie 
przerw w pracy sprężarki topnieje, powstająca woda spływa rynienką spu-
stową do wanienki pojemnika znajdującego się na sprężarce (rys. 1) i na-

stępnie wyparowuje.
KOMORĘ ZAMRAŻALNIKA należy odszraniać, co najmniej dwa razy w roku lub gdy grubość 
warstwy szronu na ściankach przekroczy 5 mm.
Należy wykonać poniższe czynności w następującej kolejności:
1. UWAGA! Wyłączyć chłodziarkę z sieci zasilającej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu za-

silającego z gniazdka.
2. Wyjąć produkty spożywcze z komory zamrażalnika.
3. Zdjąć pokrywę dolną. Wysunąć kanalik odpływowy z komory zamrażarki, obrócić go 180° 

i zabezpieczyć (zob. ilustracja 4).
4. Podłożyć odpowiedni pojemnik pod wystającą końcówkę kanalika. Drzwi pozostawić 

otwarte.
5. Gdy szron roztopi się, powierzchnie komory zamrażarki i akcesoria wytrzeć do sucha.
6. Złożyć z powrotem kanalik i założyć osłonę.
7. Ustawić regulator temperatury w najwyższej pozycji. Po upływie 24 godzin można z powro-

tem ustawić normalną temperaturę.

CHŁODZIARKĘ NALEŻY CZYŚCIĆ REGULARNIE.
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NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZED ODSZRANIANEMU KOMORY ZAMRAŻALNIKA I CZYSZCZENIEM TYLNEJ 
CZĘŚCI OBUDOWY CHŁODZIARKI KONIECZNIE NALEŻY WYŁĄCZYĆ CHŁODZIARKĘ Z  SIECI ZASILAJĄCEJ 
POPRZEZ WYCIĄGNIĘCIE WTYCZKI PRZEWODU ZASILAJĄCEGO Z GNIAZDKA

•  Powierzchnie wewnętrzne i części z tworzyw sztucznych należy chronić przed działaniem 
tłuszczów, kwasów, sosów. W przypadku rozlania wyżej wymienionych substancji, po-
wierzchnię należy niezwłocznie zmyć ciepłą wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń. 
Następnie wytrzeć do sucha.

•  Należy regularnie czyścić uszczelkę drzwi. Wytrzeć do sucha.
•  REGULARNIE CZYŚCIĆ OTWÓR KANAŁU SPUSTOWEGO WODY PRZY UŻYCIU SPECJALNEGO 

DOSTARCZONEGO URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA.
•  Co najmniej raz w roku należy usunąć kurz z tylnej części obudowy chłodziarki oraz sprężar-

ki. Do odkurzania można używać miękkiej szczotki, serwetek elektrostatycznych lub odku-
rzacza.

•  Do czyszczenia wnętrza i powierzchni zewnętrznych chłodziarki NIE MOŻNA używać środ-
ków czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, alkohol, benzynę. Do czyszczenia 
NIE UŻYWAĆ ścierek lub gąbek z warstwą ścierną.

•  PRZY DŁUŻSZYM WYŁĄCZENIU URZĄDZENIA NALEŻY POZOSTAWIĆ DRZWI OTWARTE.

USTERKI I ICH USUWANIE. JEŻELI...

•  Chłodziarka włączona do gniazdka zasilającego nie działa. Sprawdzić, czy instalacja 
elektryczna w Państwa mieszkaniu jest sprawna. Sprawdzić, czy kabel zasilający jest prawi-
dłowo podłączony do gniazdka.

•  Urządzenie pracuje zbyt głośno. Sprawdzić, czy chłodziarka jest stabilna i stoi na równej 
powierzchni. W celu wypoziomowania należy wyregulować przednie nóżki. Sprawdzić, czy 
chłodziarka nie styka się z meblami lub części układu chłodzącego w tylnej części obudowy 
nie stykają się ze ścianą. Odsunąć chłodziarkę od mebli lub ściany. Sprawdzić, czy hałasu nie 
wywołują butelki, konserwy, naczynia wewnątrz chłodziarki, czy przedmioty nie stykają się.

•  Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda. Sprawdzić, czy otwór rynienki spustowej 
wody z rozmrażania nie jest zatkany. Oczyścić otwór rynienki spustowej wody przy użyciu 
dołączonego oczyszczacza.

•  Pod chłodziarką zbiera się woda. Pojemnik do zbierania wody spadł ze sprężarki. Umieścić 
pojemnik na sprężarce.

•  Przy otwieraniu drzwi chłodziarki odstaje gumowa taśma uszczelniająca. Taśma jest 
zabrudzona lepkimi produktami spożywczymi (tłuszczem, syropem). Taśmę uszczelniającą 
i rowki oczyścić ciepłą wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń, następnie wytrzeć do 
sucha. Taśmę uszczelniająca wstawić na miejsce.

•  Temperatura w chłodziarce jest zbyt wysoka, przerwy w pracy sprężarki są zbyt krót-
kie. Sprawdzić, czy drzwi są dobrze domknięte, czy przy wyjmowaniu i wkładaniu produk-
tów drzwi nie były otwarte dłużej niż jest to potrzebne, czy nie umieszczono w chłodziarce 
wielu ciepłych produktów spożywczych.

•  Na powierzchni chłodziarki zbiera się rosa. Wilgotność względna powietrza w pomiesz-
czeniu przekracza 70 proc. Należy przewietrzyć pomieszczenie, w którym stoi chłodziarka 
i jeżeli jest to możliwe, usunąć przyczynę zawilgocenia.
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UWAGI DOTYCZĄCE ODGŁOSÓW PRACY URZĄDZENIA. Niektóre dźwięki należy trak-
tować jako normalne odgłosy pracy chłodziarki w czasie chłodzenia – nie stanowią 
one usterki.

•  Szumy, bulgotania, szmery są wynikiem obiegu czynnika chłodzącego w układzie chłodzą-
cym. Silniejszy odgłos pomruku lub pstryknięcia przez krótki czas wydaje sprężarka przy 
włączaniu się.

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Zmianę kierunku otwierania drzwi chłodziarki zalecamy przeprowadzić przy pomocy drugiej 
osoby. Będą potrzebne: klucz do nakrętek nr 8 oraz nr 10, śrubokręt krzyżowy.
Przy zmianie kierunku otwierania drzwi ZABRANIA SIĘ układania chłodziarki w pozycji pozio-
mej. Należy wykonać poniższe czynności w następującej kolejności:
1. UWAGA! Wyłączyć chłodziarkę z sieci zasilającej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu 

zasilającego z gniazdka.
2. Odłącz urządzenie od zasilania.Zdemontuj listwę dolną delikatnie wyciągając ją do siebie 

(pkt 1).
3. Za pomocą wkrętaka płaskiego usuń zaślepki C. Przytrzymując drzwi chłodziarki odkręć 

zespół zawiasu (pkt 6), zdemontuj drzwi unosząc je ku górze równolegle do korpusu 
urządzenia. Z zawiasu górnego wykręć trzpień i wkręć go z drugiej strony zawiasu (pkt 6).

4. Zdemontuj nakładki trzpienia znajdujące się w nakładce dolnej drzwi chłodziarki (pkt 5). 
Usuń zaślepkę otworu trzpienia zawiasu środkowego w górnej nakładce drzwi zamrażarki 
(pkt 9).

5. Usuń zaślepki otworów montażowych pod zawias środkowy (pkt 8).
6. Przytrzymując drzwi zamrażarki (pkt 3) odkręć zawias środkowy (pkt 4), zdemontuj drzwi 

unosząc je ku górze równolegle do korpusu urządzenia.
7. Odkręć zawias dolny (pkt 7), odkręć trzpień i wkręć go w przeciwległy otwór (pkt 2). Odkręć 

uchwyt listwy dolnej znajdujący się po drugiej stronie korpusu lodówki.
8. Zamontuj zawias dolny po drugiej stronie korpusu urządzenia. Zamontuj drzwi zamrażarki 

w taki sposób, by trzpień zawiasu dolnego znajdował się w odpowiednim otworze nakładki.
9. Pozostałe kroki związane z montażem drzwi wykonuj analogicznie do powyższych zapisów.
10. Sprawdź ustawienie drzwi względem korpusu urządzenia. Jeżeli drzwi znajdują się 

w prawidłowej pozycji użyj zaślepek by zasłonić otwory w korpusie i w drzwiach oraz 
zamontuj dolną osłonę.

11. Zdemontuj uchwyty drzwi i przykręć je z drugiej strony drzwi chłodziarki i zamrażarki. W celu 
demontażu uchwytu usunąć zaślepki śrub (pkt A) i wykręcić śruby. Uchwyt przesunąć w bok 
(w kierunku miejsca wcześniejszego montażu uchwytu do drzwi) i delikatnie pociągnąć do 
siebie. Sposób montażu uchwytu wykonaj analogicznie do demontaż
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OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA WARSTWY OZONOWEJ

Do produkcji naszego wyrobu użyto środków chłodniczych i spieniających w 100% wolnych 
od FCKW i FKW, co wpływa korzystnie na ochronę warstwy ozonowej i zmniejszenie efektu 
cieplarnianego.
Natomiast zastosowana nowoczesna technologia i przyjazna dla środowiska izolacja powo-
duje niskie zużycie energii.

RECYKLING OPAKOWANIA

Nasze opakowania wykonywane są z materiałów przyjaznych dla środowiska na-
turalnego, nadających się do ponownego wykorzystania:
• Opakowanie zewnętrzne z tektury / folii
• Kształt z wolnego od FCKW, polistyrenu spienionego (PS)
• Folie i worki z polietylenu (PE)
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Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (EU) nr 1060/2010 
 
 

Nazwa dostawcy MPM  AGD S.A. 
Nazwa modelu MPM-304-KB-40S 
Kategoria domowego modelu chłodniczego1) 7 
Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ (niskie zużycie) do G (wysokie zuŻycie) A+ 
Zużycie energii w kWh/rocznie2) 238 
Pojemność chłodziarki netto 233 l 
Objętość komory chłodziarki w zmiennej temperaturze netto  
Pojemność zamrażalnika netto  54 l 
Pojemność komor y na wino netto  
Oznaczenie gwiazdkowe  
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażalnika 4* 
Temperatura projektowa  
Temperatura projektowa w chłodziarce 5°C 
Temperatura projektowa w zamrażalniku -18°C 
Temperatura projektowa  
Temperatura projektowa komory na wino  
System bezszronowy  
Bezpieczny czas przechowywania »X« godzin bez zasilania 18 
„Zdolność zamrażania” w kg/24h 7,5 
Klasa klimatyczna: W [klasa klimatyczna].3) N 
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A)Re1pW 40 

 
1) 

(1) Chłodziarka z co najmniej jedną komorą do przechowywania świeżej żywności (2) Chłodziarka z komorą piwniczną, piwniczka i 
urządzenia do przechowywania wina (3) Chłodziarko schładzarka i chłodziarka z komorą bezgwiazdkową (4) Chłodziarka z komorą 
jednogwiazdkową (5) Chłodziarka z komorą dwugwiazdkową (6) Chłodziarka z komorą trzygwiazdkową (7) Chłodziarko-zamrażarka 
(8) Zamrażarka szafowa (9) Zamrażarka skrzyniowa (10) Urządzenie wielofunkcyjne i inne urządzenia chłodnicze 

2) 
Na podstawie wyników testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w cyklu 24godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii zależy od 
sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje 

3) 
Urządzenia chłodnicze jest przeznaczone do pracy w temperaturze odpowiedniej dla danej klasy klimatycznej od X°C do °C: Rozszerzona 
umiarkowana SN Średnia temperatura otoczenia °C od +10 do +32; Umiarkowana N Średnia temperatura otoczenia °C od +16 do +32; 
Subtropikalna ST Średnia temperatura otoczenia °Cod +16 do +38; Tropikalna T Średnia temperatura otoczenia °C od +16 do +43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mpm.pl 

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Jeżeli nie będziemy więcej użytkować wyrobu, to przed złomowaniem ze zużytego 
sprzętu należy odciąć przewód przyłączeniowy.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz 
polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem prze-
kreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz 
gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się 
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynika-
jących z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwa-
rzania takiego sprzętu.

SERWIS GWARANCYJNY

W PRZYPADKU USTEREK W PRACY CHŁODZIARKI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY NIE MA MOŻ-
LIWOŚCI USUNIĘCIA PRZYCZYN USTEREK WE WŁASNYM ZAKRESIE. Jeżeli nie ma możliwości 
usunięcia usterek we własnym zakresie, należy telefonicznie lub pisemnie skontaktować się 
z przedstawicielem serwisu. Koniecznie należy podać model i numer chłodziarki. Dane te są 
umieszczone na etykiecie produktu, przyklejonej na ściance komory chłodziarki.

DANE TECHNICZNE

Klasa energetyczna: A+
Roczne zużycie energii: 238 kWh/rok
Zdolność zamrażania: 7,5 kg/24h
Pojemność chłodziarki: 233 l
Pojemność zamrażalnika: 54 l
Wymiary urządzenia: 60 x 176 x 65 cm
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Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy  
do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy 

MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska

tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72
www.mpm.pl

BDO: 000027599


