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Szanowny 
Kliencie

Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż 
kiedykolwiek. Urządzenie  to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. 
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem. 

Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
ny przed zapakowaniem pod względem bezpieczeń-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie 
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed 
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi 
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

Z poważaniem
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

• Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania 
w domu lub w obiektach, takich jak: kuchnia dla 
pracowników; w sklepach, biurach i innych środo-
wiskach pracy, korzystanie przez klientów hoteli, 
moteli i innych placówek mieszkalnych, w wiej-
skich budynkach mieszkalnych, w obiektach noc-
legowych.

• Producent zastrzega sobie możliwość dokonywa-
nia zmian niewpływających na działanie urządze-
nia. 

• Niektóre zapisy w niniejszej instrukcji są ujedno-
licone dla wyrobów chłodniczych różnych typów, 
(dla chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki lub za-
mrażarki). Informacja na temat rodzaju Twojego 
urządzenia znajduje się w Karcie Produktu dołą-
czonej do wyrobu.

• Producent nie ponosi od po wiedzialnoś ci za szkody 
wynikłe z nie prze strze ga nia zasad umieszczonych 
w niniejszej instrukcji.

• Prosimy o zachowanie tej in struk cji w celu wyko-
rzystania jej w przy szło ści lub przekazania ewen-
tu al ne mu na stęp ne mu użytkownikowi.

• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użyt-
kowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej 
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomo-
ści sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzo-
rem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzę-
tu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich 
bezpieczeństwo.

• Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze-
nia nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzie-
ci. Nie należy po zwa lać im bawić się urządzeniem. 
Nie wol no im siadać na elementach wysuwanych i 
zawieszać się na drzwiach.

• Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze 
otoczenia, która jest podana w karcie produktu. 
Nie należy użytkować jej w piwnicy, sieni, w nie-
ogrzewanym domku letniskowym jesienią i zimą.
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• Podczas ustawiania, przesuwania, podnoszenia 
nie należy chwytać za uchwyty drzwi, ciągnąć 
za skraplacz z tyłu lodówki oraz dotykać ze spo łu 
kompresora.

• Urządzenia nie należy przechylać o więcej niż 40° 
od pionu pod czas transportu, przenoszenia lub 
usta wia nia. Jeżeli taka sytuacja za ist nia ła włą cze-
nie urządzenia może nastąpić min. po 2 go dzi nach 
od jego ustawienia (rys. 2).

• Przed każdą czynnością kon ser wa cyj ną należy 
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie nale-
ży ciągnąć za przewód, lecz chwytać za korpus 
wtyczki.

• Dźwięki słyszalne jako trzaskanie lub pękanie są 
spowodowane przez rozszerzanie i kur cze nie się 
części na skutek zmian temperatury.

• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy na pra-
wiać urządzenia we własnym za kre sie. Naprawy, 
wy ko ny wa ne przez oso by nie posiadające wyma-
ganych kwalifikacji mogą stanowić poważne nie-
bezpieczeństwo dla użytkownika urzą dze nia.

• Należy przewietrzyć przez kilka mi nut pomieszcze-
nie, w którym znajduje się urządzenie (po miesz-
cze nie to musi mieć przy naj mniej 4m3; dla wyrobu 
z izobutanem/R600a) w przypadku uszkodzenia 
układu chłod ni cze go.

• Produktów choćby tylko częściowo roz mro żo nych 
nie można ponownie za mra żać.

• Napojów w butelkach i puszkach, w szcze gól no ści 
napojów gazowanych dwu tlen kiem węgla nie na-
leży prze cho wy wać w komorze zamrażarki. Puszki 
i butelki mogą po pę kać.

• Nie brać do ust produktów za mro żo nych bezpo-
średnio wyjętych z zamrażarki (lody, kostki lodu, 
itp.), ich ni ska temperatura może spowodować 
dotkliwe odmrożenia.

• UWAGA: Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu 
chłodniczego, np. przez nakłucie kanałów środka 
chłodniczego w parowniku, złamanie rur. Wytry-
skujący czynnik chłodniczy jest palny. W przypad-
ku dostania się do oczu należy przepłukać je czy-
stą wodą i wezwać natychmiast lekarza.

• Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to 
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powinien być wymieniony w specjalistycznym za-
kładzie naprawczym.

• Urządzenie służy do przechowywania żywności, 
nie używaj go do innych celów.

• Urządzenie należy całkowicie odłączyć od zasila-
nia (poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sie-
ciowego) na czas wykonywania czynności takich 
jak czyszczenie, konserwacja czy zmiana miejsca 
ustawienia.

• To urządzenie może być używane przez dzieci w 
wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczo-
nej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej 
oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości 
sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały po-
instruowane na temat korzystania z urządzenia w 
sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z 
użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny ba-
wić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja 
urządzenia nie powinna być wykonywania przez 
dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane 
przez odpowiednią osobę.

• W celu uzyskania większej ilości miejsca w zamra-
żarce można wyjąć z niej szuflady i umieszczać 
produkty bezpośrednio na półkach*. Nie ma to 
wpływu na charakterystykę termiczną i mecha-
niczną wyrobu. Zadeklarowana pojemność zamra-
żarki została obliczona z wyjętymi szufladami.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem / 
materiały palne

• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyj-
mować produkty z urządzenia chłodniczego.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności należy prze-
strzegać następujących zasad:
• Otwieranie drzwi na dłuższy czas może powodo-

wać znaczne podwyższenie temperatury w komo-
rach urządzenia.

• Regularnie czyścić powierzchnie mające kontakt z 
żywnością oraz w zależności od występowania do-

* W zależności od modelu
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stępne instalacje odprowadzania wody.
• Przechowywać surowe mięso i ryby w odpowied-

nich pojemnikach w chłodziarce, aby nie miały 
kontaktu z pozostałą żywnością i nie kapały z nich 
na inną żywność.

• Dwugwiazdkowe komory zamrażarki służą do 
przechowywania wcześniej zamrożonej żywności, 
przechowywania lub mrożenia lodów oraz zamra-
żania kostek lodu.

• Komory jednogwiazdkowe, dwugwiazdkowe i trzy-
gwiazdkowe nie służą do zamrażania świeżej żyw-
ności.

Rodzaje komór

Docelo-
wa tem-
peratura 
przecho-
wywania 
[OC]

Odpowiednia żywność

1 Chłodziarka +2≤+8
Jajka, gotowana żywność, zapakowana żywność, owo-
ce i warzywa, nabiał, ciasta, napoje i inne produkty 
nie nadające się do zamrożenia.

2 Zamrażarka ! ≤-18

Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty słod-
kowodne oraz produkty mięsne (zalecane 3 miesiące, 
im dłuższy czas przechowywania, tym mniej smaczny 
i odżywczy jest produkt), odpowiednia na zamrożone 
świeże produkty.

3 Zamrażarka 
@ ≤-18

Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty słod-
kowodne oraz produkty mięsne (zalecane 3 miesiące, 
im dłuższy czas przechowywania, tym mniej smaczny 
i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone 
świeże produkty.

4 Zamrażarka # ≤-12

Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty słod-
kowodne oraz produkty mięsne (zalecane 2 miesiące, 
im dłuższy czas przechowywania, tym mniej smaczny 
i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone 
świeże produkty.

5 Zamrażarka $ ≤-6

Owoce morza (ryby, krewetki, małże), produkty słod-
kowodne oraz produkty mięsne (zalecany 1 miesiąc, 
im dłuższy czas przechowywania, tym mniej smaczny 
i odżywczy jest produkt), nieodpowiednia na mrożone 
świeże produkty.

6 Komora bez-
gwiazdkowa -6≤0

Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre 
zapakowane przetworzone produkty, itp. (zalecane 
spożycie tego samego dnia, najlepiej w ciągu maksy-
malnie 3 dni). Częściowo zapakowane przetworzone 
produkty (produkty nie nadające się do zamrożenia)
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7 Komora schła-
dzania 2≤+3

Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, pro-
dukty słodkowodne, itp. (7 dni poniżej 0°C, powyżej 
0°C zalecane jest spożycie tego samego dnia, najlepiej 
maksymalnie w ciągu 2 dni). Owoce morza (poniżej 
0°C przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania w 
temperaturze powyżej 0°C)

8

Komora do 
przechowy-
wania świeżej 
żywności

0≤+4
Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, goto-
wane produkty, itp. (zalecane spożycie tego samego 
dnia, najlepiej w ciągu maksymalnie 3 dni).

9
Komora do 
przechowywa-
nia wina

+5≤+20 Czerwone, białe, musujące wino itp.

• Uwaga: należy przechowywać produkty zgodnie 
z zalecaniami dla komór lub według temperatury 
przechowywania produktu.

• Jeśli urządzenie chłodnicze nie będzie użytkowane 
i puste przez długi czas, należy je wyłączyć, roz-
mrozić, wymyć, wysuszyć i pozostawić z otwar-
tymi drzwiami, aby uniknąć powstania pleśni we-
wnątrz.

• Czyszczenie dystrybutora wody (dla produktów 
z dystrybutorem wody): Wyczyścić zbiorniki na 
wodę jeśli nie były użytkowane przez 48 godzin; 
jeśli woda nie była spuszczana przez 5 dni, wypłu-
kać instalację wodną podłączoną do sieci wodocią-
gowej.

• Minimalny okres, w którym dostępne są części za-
mienne niezbędne do naprawy urządzenia wynosi 
7 lub 10 lat w zależności od rodzaju i przeznacze-
nia części zamiennej i jest zgodny z Rozporządze-
niem Komisji (UE) 2019/2019.

• Wykaz części zamiennych i procedura ich zama-
wiania są dostępne na stronach internetowych 
producenta, importera lub upoważnionego przed-
stawiciela.

• Więcej informacji o produkcie znajduje się w unij-
nej Bazie Danych Produktów EPREL na stronie  
https://eprel.ec.europa.eu. Informacje można 
uzyskać skanując kod QR z etykiety energetycz-
nej lub wpisując model wyrobu z etykiety ener-
getycznej w wyszukiwarce EPREL https://eprel.
ec.europa.eu/
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INSTALACJA I WARUNKI 
PRACY URZĄDZENIA

To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie 
do zabudowy.

Instalacja przed pierwszym uruchomieniem

• Należy wyrób rozpakować, usunąć taśmy klejące zabezpieczające 
drzwi i wyposażenie. Ewentualne po zo stałe reszt ki kleju można usu-
nąć delikatnym środkiem myjącym

• Styropianowych elementów opakowania nie należy wyrzucać. W 
przy pad ku ko niecz no ści ponownego prze wożenia, chłodziarko-za-
mra żar kę na le ży zapakować w ele men ty ze sty ro pia nu i fo lię oraz 
za bez pie czyć taśmą kle ją cą.

• Wnętrze chłodziarki i zamrażarki oraz ele men ty wyposażenia należy 
wymyć let nią wodą z do dat kiem pły nu do mycia na czyń, a na stęp nie 
wy trzeć i wy su szyć.

• Chłodziarko-zamrażarkę należy ustawić na równym, poziomym i sta-
bilnym podłożu, w su chym, prze wie trza nym i nie na sło necz nio nym 
pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, takich jak kuch nia, grzej nik 
centralnego ogrze wa nia, rura centralnego ogrzewania, instalacja 
wody ciepłej itp.

• Na powierzchniach zewnętrznych wyrobu może znajdować się folia 
ochronna, należy ją usunąć.

• Należy zapewnić ustawienie wyrobu w poziomie,odpowiednio wkrę-
cając 2 regulowane nóżki (Rys. 3).

• Dla zapewnienia swobodnego otwierania drzwi, odległość pomiędzy 
ścianą boczną wyrobu (od strony zawiasów drzwi), a ścianą pomiesz-
czenia przedstawiona jest na rysunku 5.*

• Należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia i swobodny 
obieg powietrza ze wszystkich stron urządzenia (Rys. 6).*

Minimalne odległości od źródeł ciepła

• od kuchni elektrycznych, gazowych i innych - 30 mm,
• od pieców zasilanych olejem lub węglem - 300 mm,
• od piekarników do zabudowy - 50 mm

Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wyżej określonych odległości należy 
zastosować odpowiednią płytę izolacyjną

Uwaga:
• Tylna ściana lodówki, a szczególnie skraplacz i inne elementy układu 

chłodniczego nie mogą stykać się z innymi elementami, które mogą 
powodować uszkodzenie, w szczególności (z rurą CO i doprowadza-
jącą wodę).

• Niedopuszczalne jest jakiekolwiek manipulowanie czę ścia mi agre ga-
tu. Na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę, aby nie uszko dzić rur ki ka-
pi lar nej, wi docz nej we wnę ce na sprę żar kę. Rur ka ta nie może być 
do gi na na, prostowana ani zwijana. 

• Uszkodzenie rurki ka pi lar nej przez użyt kow ni ka od bie ra mu pra wa 
wy ni ka ją ce z gwarancji (rys. 8).

• W wybranych modelach uchwyt drzwi znajduje się wewnątrz wyrobu 
i należy go przykręcić własnym wkrętakiem.
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Podłączenie zasilania

• Przed podłączeniem zaleca się ustawić pokrętło regulatora tempe-
ratury na pozycję „OFF” lub inna powodującą odłączenie urządzenia 
od zasilania (Patrz strona z opisem sterowania).

• Urządzenie należy podłączyć do sieci prądu przemiennego 220-
240V, 50Hz, po przez prawidłowo zainstalowane gniazd ko elektrycz-
ne, uziemione i za bez pie czo ne bezpiecznikiem 10 A.

• Uziemienie urządzenia jest wy ma ga ne przepisami prawa. Producent 
zrze ka się jakiejkolwiek od po wie dzial no ści z ty tu łu ewen tu al nych 
szkód, jakie mogą po nieść osoby lub przedmioty na sku tek niewy-
pełnienia obowiązku na ło żo ne go przez ten przepis. 

• Nie należy używać łączników adaptacyjnych, gniazd wielokrotnych 
(rozdzielaczy), przed łu ża czy dwużyłowych. Jeśli za cho dzi koniecz-
ność sto so wa nia przed łu ża cza, może to być tylko przed łu żacz z 
kółkiem ochronnym, jed no gniaz do wy po sia da ją cy atest bezpieczeń-
stwa VDE/GS.

• Jeśli zostanie zastosowany przed łu żacz (z kołkiem ochronnym, 
po sia da ją cy znak bezpieczeństwa), to jego gniazdo musi leżeć w 
bezpiecznej od le gło ści od zle wo zmy wa ków i nie może być narażone 
na zalewanie wodą i różnymi ściekami.

• Dane znajdują się na tabliczce znamionowej, umieszczonej na dole 
ściany wewnątrz ko mo ry chłodziarki**

Odłączenie od zasilania

Należy zapewnić możliwość odłączenia urzą dze nia od sieci elektrycznej, 
poprzez wyjęcie wtyczki lub wyłączenie wy łącz ni ka dwubiegunowego 
(rys. 9).

Klasa klimatyczna

Informacja o klasie klimatycznej urządzenia znajduje się na tabliczce 
znamionowej. Wskazuje ona, w jakiej temperaturze otoczenia (tj. po-
mieszczenia, w którym pracuje) wyrób działa optymalnie (prawidłowo).

Klasa 
klimatyczna Dozwolona temperatura otoczenia

SN rozszerzona 
umiarkowana

Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w 
temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 
10 °C do 32 °C

N umiarkowana
Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w 
temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 
16 °C do 32 °C

ST subtropikalna
Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w 
temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 
16 °C do 38 °C

T tropikalna
Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w 
temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 
16 °C do 43 °C

* Nie dotyczy urządzeń do zabudowy
** W zależności od modelu
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ROZPAKOWANIE

Urządzenie na czas trans por tu zostało 
za bez pie czo ne przed uszko dze niem. 
Po roz pa ko wa niu urzą dze nia pro si-
my Pań stwa o usu nię cie ele men tów 
opa ko wa nia w spo sób nieza gra ża ją cy 
śro do wi sku. 
Wszystkie materiały za sto so wa ne do 

opa ko wa nia są nie szko dli we dla środowiska na tu ral-
ne go, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano 
je od po wied nim symbolem.

Uwaga! Materiały opa ko wa nio we(wo recz ki po li ety-
le no we, kawałki sty ro pia nu itp.) na le ży w trakcie 
rozpakowywania trzy mać z dala od dzieci.
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USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ
DZEŃ

To urządzenie jest oznaczone zgodnie 
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE 
oraz polską Ustawą o zużytym sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym 
symbolem przekreślonego kontenera 
na odpady. Takie oznakowanie infor-
muje, 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 prowa-
dzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lo-
kalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, 
tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie 
tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elek-
trycznym i elektronicznym przyczynia się do unik-
nięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecno-
ści składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego 
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
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STEROWANIE
Sterowanie urządzeniem

Panel sterowania jest przedstawiony na rysunku 10, dla przypomnienia 
znajduje się on również poniżej:

Przyciski urządzenia

 - Przycisk zmiany obszaru w urzą-
dzeniu podczas zmiany temperatury

 - Przycisk zmiany funkcji
 - Przycisk zmiany temperatury
 - Przycisk potwierdzenia / odblokowa-

nia urządzenia 

Zmiana temperatury wewnątrz komo
ry chłodziarki

Naciśnij kilkakrotnie przycisk  do 
momentu aż oznaczenie dwóch górnych 
komór zacznie migać- . Następnie 
przyciskiem  ustaw odpowiednią tem-
peraturę w zakresie od 2OC do 8OC. Aby 
zatwierdzić naciśnij przycisk .

Zmiana temperatury wewnątrz komo
ry zamrażarki

Naciśnij kilkakrotnie przycisk  do 
momentu aż oznaczenie dwóch dolnych 
komór zacznie migać- . Następnie 
przyciskiem  ustaw odpowiednią tem-
peraturę w zakresie od -16OC do -24OC. 
Aby zatwierdzić naciśnij przycisk .

Wyłączenie komory chłodziarki

Naciśnij kilkakrotnie przycisk  do 
momentu aż oznaczenie dwóch komór 
górnych zacznie migać. Następnie przyci-
skiem  wyłącz komorę (naciskaj  
aż na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie 
„OF”). Komora chłodziarki zostanie całko-
wicie wyłączona. 
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CoolAdapt*

Wygodne rozwiązanie umożliwiające dowolne wykorzystanie prawej 
komory zamrażarki, którą w razie potrzeby można wykorzystywać jako 
chłodziarkę. Należy jednak pamiętać, że żywności raz rozmrożonej nie 
powinno się mrozić ponownie, dlatego wyjmij żywność przed zmianą 
funkcjonalności tej komory.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk  do momentu aż oznaczenie lewej 
dolnej komory zacznie migać. Następnie przyciskiem  ustaw od-
powiednią temperaturę w zakresie od +5OC do -24OC. Aby zatwierdzić 
naciśnij przycisk .

Funkcje urządzenia

 - Funkcja ta powoduje obniżenie temperatury wewnątrz komory 
chłodziarki do 2OC. Użyj tej funkcji po załadunku komory dużą ilością 
świeżej żywności. Aby aktywować funkcję szybkiego chłodzenia, dotknij 
kilkakrotnie , aż do momentu aktywacji ikony , następnie naciśnij 

 w celu zatwierdzenia. Aby wyłączyć funkcję, dotknij kilkakrotnie 
, aż do momentu gdy  zacznie migać, następnie naciśnij  w 

celu wyłączenia funkcji.

 - Funkcja ta powoduje obniżenie temperatury wewnątrz komory 
zamrażarki do -32OC. Użyj tej funkcji po załadunku komory zamrażarki 
dużą ilością świeżej żywności. Funkcja wyłączy się automatycznie po 
upływie 26h od aktywacji. Aby aktywować funkcję szybkiego zamra-
żania, dotknij kilkakrotnie , aż do momentu aktywacji ikony 
, następnie naciśnij  w celu zatwierdzenia. Aby wyłączyć funkcję, 
dotknij kilkakrotnie , aż do momentu gdy  zacznie migać, na-
stępnie naciśnij  w celu wyłączenia funkcji.

 - Funkcja Wakacje powinna zostać aktywowana, gdy urządzenie 
nie będzie użytkowane (nie będą otwierane drzwi komór) przez dłuższy 
czas. Przykładowo podczas dłuższej nieobecności w domu). Aby akty-
wować funkcję Wakacje dotknij kilkakrotnie , aż do momentu akty-
wacji ikony , następnie naciśnij  w celu zatwierdzenia. Funkcja 
ta powoduje ustawienie temperatury wewnątrz komory chłodziarki na 
14OC. Uwaga: Przed włączeniem funkcji Wakacje, usuń ze swojej lo-
dówki łatwo psujące się produkty. Funkcja Wakacje nie ma wpływu 
na temperaturę wewnątrz komory zamrażarki. Aby wyłączyć funkcję, 
dotknij kilkakrotnie , aż do momentu gdy  zacznie migać, 
następnie naciśnij  w celu wyłączenia funkcji.

 - Funkcja ta powoduje ustawienie temperatury wewnątrz komór 
urządzenia: 5OC dla komory chłodziarki, -18OC dla komory zamrażar-
ki oraz -7OC dla komory z funkcją CoolAdapt. Aby aktywować funkcję 
Smart, dotknij kilkakrotnie , aż do momentu aktywacji ikony , 
następnie naciśnij  w celu zatwierdzenia. Aby wyłączyć funkcję, do-
tknij kilkakrotnie , aż do momentu gdy  zacznie migać, następ-
nie naciśnij  w celu wyłączenia funkcji.

* Dotyczy tylko FY5169.3DFBX
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 - Blokada rodzicielska powoduje blokadę panelu sterowania. Aby ją 
aktywować naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, na wy-
świetlaczu pojawi się symbol . Przyciski na panelu będą nieaktywne 
(za wyjątkiem ). Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, podczas aktyw-
nego symbolu  dotknij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. 
Symbol  zniknie, a przyciski będą aktywne. Uwaga: Funkcja Blo-
kady Rodzicielskiej aktywuje się samoczynnie po około 3 minutach gdy 
drzwi komór nie są otwierane, oraz nie są zmieniane żadne nastawy na 
panelu sterowania.

Alarm otwartych drzwi

Jeżeli drzwi urządzenia pozostają otwarte dłużej niż 3 minuty, pojawi 
się dźwięk akustyczny. Aby go wyłączyć, zamknij drzwi poprawnie.

Alarm podwyższonej temperatury wewnątrz komory zamrażarki

Jeżeli wewnątrz komory zamrażarki temperatura jest wyższa niż 10OC, 
na wyświetlaczu będzie migać symbol komory zamrażarki. Gdy tempe-
ratura spadnie poniżej 10OC, symbol przestanie migać.

Funkcja podtrzymania pamięci

Jeżeli nastąpi zanik napięcia, nastawy nie zostaną skasowane. Po po-
nownym podłączeniu do zasilania, urządzenie będzie pracować z usta-
wieniami sprzed zaniku.

Kody błędów

Urządzenie symbolizuje awarie niektórych podzespołów. Jeżeli na wy-
świetlaczu pojawi się E0, E1, E2, EH lub EC, należy skontaktować się 
z serwisem. Urządzenie będzie pracować dalej pomimo wyświetlanego 
symbolu błędu na panelu.

UV Hygiene Technology

To połączenie technologii sterylizacji i wydłużających świeżość. Filtr 
węglowy umieszczony w tunelu wentylacyjnym niweluje nieprzyjemny 
zapach, następnie, odświeżone powietrze jest naświetlane światłem UV 
neutralizującym drobnoustroje i bakterie, po czym jest wdmuchiwane 
do komory chłodziarki.
Funkcja aktywuje się wraz z włączeniem urządzenia do zasilania. Funk-
cja działa 20min, następnie się automatycznie wyłącza i aktywuje się 
ponownie dopiero po otwarciu drzwi. Aby wyłączyć funkcję całkowicie, 
dotknij kilkakrotnie , aż do momentu gdy  zacznie migać, na-
stępnie naciśnij  w celu wyłączenia funkcji.
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Wytwarzanie kostek lodu

Lodówka wyposażona jest w system do wytwarzania kostek lodu (Rys. 
19). Aby wytworzyć kostki lodu, wysuń szufladę z pojemnikami do wy-
twarzania kostek. Przy pomocy naczynia uzupełnij pojemniki odpowied-
nią ilością wody i wsuń szufladę. Po 24h od uzupełnienia pojemników 
wodą kostki są gotowe. Przekręć pokrętło, aby kostki wypadły samo-
czynnie do zasobnika. Jeżeli kostki nie wypadają z tacek, przekręć po-
krętła powtórnie i puść je, sprężyna cofnie tacki do pierwotnej pozycji i 
spowoduje, że kostki wypadną z tacek wprost do zasobnika. Potwórz tę 
czynność kilkakrotnie.

Uwaga, nie umieszczaj żywności w zasobniku na kostki lodu. 

Inwerter

Praca kompresora jest sygnalizowana na wyświetlaczu urządzenia. Gdy 
kompresor pracuje, odpowiedni wskaźnik podświetla się, gdy kompre-
sor przestaje pracować, wskaźnik gaśnie.
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OBSŁUGA I FUNKCJE
Przechowywanie produktów w chłodziarce i zamrażarce

• Produkty należy umieszczać na ta le rzy kach, w pojemnikach lub opa-
ko wa ne w fo lię spożywczą. Roz sta wić rów no mier nie na powierzchni 
półek. 

• Należy zwrócić uwagę czy żywność nie do ty ka ściany tylnej, jeżeli 
tak, wówczas może to spo wo do wać oszro nie nie lub za wil go ce nie pro-
duktów.

• Nie należy wstawiać do chłodziarki naczyń z gorącą zawartością.
• Produkty łatwo przejmujące zapachy obce, jak masło, mleko, ser bia-

ły oraz ta kie, które wydzielają in ten syw ny za pach, np. ryby, wędliny, 
sery – należy umieszczać na półkach opakowane w folię lub w szczel-
nie zamkniętych po jem ni kach.

• Przechowywanie warzyw po sia dających dużą ilość wody, spowoduje 
osadzanie się pary wodnej nad po jem ni ka mi na warzywa; nie prze-
szkadza to pra wi dło we mu funk cjo no wa niu chło dziar ki.

• Przed włożeniem do chłodziarki wa rzy w należy je dobrze osuszyć. 
• Za duża ilość wil go ci skraca czas prze cho wy wa nia warzyw, zwłaszcza 

li ścia stych.
• Należy przechowywać warzywa nie myte. Mycie usuwa naturalną 

ochronę, dla te go lepiej umyć warzywa bez po śred nio przed spoży-
ciem.

• Dopuszcza się układanie produktów na półkach drucianych parowni-
ka zamrażarki.*

• Możliwe jest usunięcie dolnego kosza dla zwiększenia przestrzeni za-
ładunku i ułożenie produktów w komorze na dnie do max. wysoko-
ści.*

Zamrażanie produktów**

• Zamrażać można praktycznie wszyst kie artykuły spożywcze, z wy-
jątkiem jarzyn spożywanych w stanie su ro wym, np. zielonej sałaty.

• Do zamrażania używa się jedynie ar ty ku łów spożywczych o najwyż-
szej ja ko ści, podzielonych na porcje prze zna czo ne do jednorazowego 
spożycia.

• Produkty należy opakować w ma te riały bez zapachu, odporne na 
przenikanie po wie trza i wilgoci oraz nie wrażli we na tłuszcze. Najlep-
szymi ma te ria ła mi są: wo recz ki, arkusze z folii po li ety le no wej, alu-
miniowej.

• Opakowanie powinno być szczelne i ściśle przylegać do zamrożonych 
pro duk tów. Nie należy sto so wać opa ko wań szklanych. 

• Świeże i ciepłe artykuły spożywcze (w temperaturze otoczenia), wło-
żone w celu zamrożenia, nie powinny stykać się już z zamrożoną 
żywnością.

• Zaleca się, aby w ciągu doby nie wkła dać do zamrażarki, jed no ra zo-
wo wię cej świeżej żywności niż podano w karcie produktu.

• Dla zachowania dobrej jakości za mra ża nych produktów zaleca się 
prze gru po wać znajdujące się w środkowej szufladzie zamrażarki 
mro żon ki tak, aby nie sty ka ły się z pro duk ta mi jesz cze nie zamrożo-
nymi*.

• Zalecamy zamrożone porcje prze su nąć na jedną stronę szuflady za-
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mra ża nia, a świeże porcje do zamrożenia, ułożyć po przeciwnej stro-
nie mak sy mal nie do su nię te do ściany tylnej i bocznej szuflady.

• Do zamrażania produktów używać przestrzeni oznaczonej ! .
• Należy pamiętać, że na tem pe ra tu rę w komorze zamrażarki mają 

wpływ między innymi: temperatura oto cze nia, stopień wypełnienia 
pro duk ta mi żyw no ścio wy mi, czę sto tli wość otwierania drzwi, nastawa 
ter mo sta tu

• Gdyby po zamknięciu komory za mra żar ki drzwi nie dawały się na-
tych miast otworzyć z powrotem, ra dzi my po cze kać 1 do 2 minut, aż 
powstałe tam pod ci śnie nie zo sta nie skompensowane.

Czas przechowywania zamrożonych produktów zależy od ich jakości w 
stanie świeżym przed zamrożeniem, oraz od temperatury przechowywa-
nia. Przy zachowaniu temperatury -18°C lub niższej zalecane są nastę-
pujące okresy przechowywania:

Produkty Miesiące

Wołowina 6-8

Cielęcina 3-6

Podroby 1-2

Wieprzowina 3-6

Drób 6-8

Jaja 3-6

Ryby 3-6

Warzywa 10-12

Owoce 10-12

Komora szybkiego chłodzenia nie służy do przechowywania mrożonego 
jedzenia. W komorze tej można wytwarzać i przechowywać kostki lodu.

Uwaga: Jeżeli urządzenie nie posiada komory ! , oznacza to, że 
To urządzenie chłodnicze nie jest odpowiednie na potrzeby zamrażania 
środków spożywczych.

* Dotyczy urządzeń z komorą zamrażarki w dolnej części sprzętu
** Dotyczy urządzeń posiadających komorę zamrażarki !
*** Nie dotyczy urządzeń wyposażonych w komory zamrażania oznaczonych !
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JAK EKONOMICZNIE 
UŻYTKOWAĆ LODÓWKĘ

Porady praktyczne
• Nie umieszczać lodówki ani zamrażarki w pobliżu grzejników, pie-

karników lub narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecz-
nych.

• Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte. Raz lub dwa 
razy do roku należy je oczyścić, odkurzyć.

• Wybrać właściwą temperaturę: temperatura 6 do 8°C w lodówce 
oraz -18°C w zamrażarce jest wystarczająca.

• Podczas wyjazdu na urlop, należy zwiększyć temperaturę w lodów-
ce.

• Drzwi lodówki lub zamrażarki otwierać tylko, gdy jest to konieczne. 
Dobrze jest wiedzieć, jaka żywność jest przechowywana w lodówce 
i dokładnie gdzie się znajduje. Niewykorzystane produkty należy jak 
najszybciej schować z powrotem do lodówki lub zamrażarki zanim 
się nagrzeją.

• Regularnie wycierać wnętrze lodówki ściereczką nasączoną łagod-
nym detergentem. Urządzenia bez funkcji automatycznego rozmra-
żania, należy regularnie rozmrażać. Nie pozwolić na uformowanie 
się warstwy szronu o grubości powyżej 10 mm.

• Uszczelkę wokół drzwi utrzymywać w czystości, w przeciwnym wy-
padku drzwi nie będą się całkowicie domykać. Należy zawsze wy-
mienić uszkodzoną uszczelkę.

Co oznaczają gwiazdki?

$ Temperatura nie wyższa niż -6°C wystarcza do przechowa-
nia zamrożonej żywności przez około tydzień. Szuflady lub 
komory oznaczone jedną gwiazdką spotyka się (najczęś-
ciej) w tańszych lodówkach.

# W temperaturze poniżej -12°C można przechowywać żyw-
ność przez 1-2 tygodnie bez utraty smaku. Nie jest ona 
wystarczająca do zamrażania żywności.

@ Głównie stosowane do zamrażania żywności w temperatu-
rze poniżej -18°C. Pozwala na zamrożenie świeżej żywności 
o masie do 1 kg.

! Tak oznaczone urządzenie pozwala na przechowywanie 
żywności w temperaturze poniżej -18°C i zamrażanie więk-
szych ilości żywności.
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Porady praktyczne
Ze względu na naturalną cyrkulację powietrza, w komorze lodówki wy-
stępują różne strefy temperatur.
Obszar najchłodniejszy znajduje się bezpośrednio ponad szufladami na 
warzywa. W tej strefie należy przechowywać delikatne i łatwo psujące 
się produkty jak:
- ryby, mięso, drób,
- wędliny, gotowe potrawy,
- potrawy lub wypieki zawierające jaja lub śmietanę,
- świeże ciasto, mieszanki ciast,
- pakowane warzywa i inną świeżą żywność z etykietą nakazującą prze-
chowywanie w temperaturze około 4°C.
Najcieplej jest w górnej części drzwi. Tutaj najlepiej przechowywać 
masło i sery.

Produkty, których nie należy przechowywać w lodówce
Nie wszystkie produkty nadają się do przechowywania w lodówce. Nale-
żą do nich:
- owoce i warzywa wrażliwe na niskie temperatury, jak na przykład 
banany, avocado, papaja, marakuja, bakłażany, papryka, pomidory i 
ogórki,
- owoce niedojrzałe,
- ziemniaki.

Uwaga:
Przykładowe rozmieszczenie produktów w urządzeniu- Rys. 12.

Aby osiągnąć najlepszy poziom konserwacji żywności przez jak najdłuż-
szy okres i uniknąć jej marnowania, należy rozmieścić produkty jak po-
kazano na Rys 12. Dodatkowo rysunek ten obrazuje rozkład szuflad, ko-
szy i półek, który umożliwia najbardziej efektywne wykorzystanie energii 
przez urządzenie chłodnicze.

Przechowywanie żywności w odpowiednich warunkach i temperaturze, 
wydłuży jej okres przydatności do spożycia i zoptymalizuje zużycie ener-
gii elektrycznej. Zakres odpowiednich temperatur powinien znajdować 
się na opakowaniach lub etykietach produktów spożywczych.
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ODSZRANIANIE, MYCIE I 
KONSERWACJA

Uwaga: Do czyszczenia obudowy i części plastikowych wyrobu nigdy nie 
używać rozpuszczalników oraz ostrych, ściernych środków czyszczących 
(np. proszków czy mleczek do czyszczenia)! Stosować tylko delikatne 
środki myjące w płynie oraz miękkie szmatki. Nie używać gąbek.

Powierzchnie zewnętrzne wykonane z tworzywa należy czyścić ścierecz-
ką z mikro fibry, w innym przypadku pojawią się nieodwracalne mikro 
rysy.

Odszranianie i mycie chłodziarki ***
• Na ścianie tylnej komory chłodziarki po wsta je szron, który jest usu-

wany au to ma tycz nie. W czasie odszraniania, wraz ze skro pli na mi, 
do otworu w rynience mogą do sta wać się zanieczyszczenia. Może 
to spo wo do wać zatkanie otworu. W  takim przypadku otwór należy 
delikatnie prze tkać przepychaczem (Rys.  13).

• Urządzenie pracuje cyklicznie: chło dzi (wówczas na ścianie tylnej 
osa dza się szron) następnie odszrania się (krople spływają po ścia-
nie tylnej).

• Przed przystąpieniem do czysz cze nia należy bezwzględnie odłączyć 
urzą dze nie od zasilania, poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka sie cio-
we go, wy łą cze nie lub wykręcenie bezpiecznika. Nie wolno dopuścić 
do tego, aby woda dostała się do panelu ste ro wa nia lub oświetlenia.

• Nie zalecamy stosować środków do roz mra ża nia w aerozolu. Mogą 
one po wo do wać powstawanie mie sza nin wy bu cho wych, zawierać 
roz pusz czal ni ki mo gą ce uszkodzić pla sti ko we części urzą dze nia, a 
nawet być szko dli we dla zdro wia.

• Należy zwrócić uwagę, aby w miarę moż li wo ści woda używana do 
mycia nie spły wa ła przez otwór odpływowy do po jem ni ka odparo-
wania. 

• Całe urządzenie z wyjątkiem uszczel ki drzwi należy myć delikatnym 
de ter gen tem. Uszczelkę w drzwiach należy wyczyścić czy stą wodą i 
wytrzeć do sucha. 

• Należy umyć ręcznie dokładnie wszystkie elementy wyposażenia 
(pojemniki na warzywa, balkoniki, półki szklane itp.).

Odszranianie i mycie zamrażarki**
• Odszranianie komory zamrażania za le ca się połączyć z myciem wy-

robu.
• Większe nagromadzenie się lodu na powierzchniach mrożących, 

utrudnia sku tecz ność pracy urządzenia i po wo du je zwiększone zuży-
cie energii elek trycz nej.

• Zalecamy rozmrażać urządzenie przy naj mniej raz lub dwa razy w 
roku. W razie większego nagromadzenia się lodu, rozmrażanie należy 
przeprowadzać częściej.

• Jeśli w środku znajdują się produkty, to należy ustawić pokrętło na 
pozycję max. na około 4 godziny przed planowanym rozmrożeniem. 
Zapewni to możliwość przechowywania produktów w tem pe ra tu rze 
otoczenia przez dłuższy czas.
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• Po wyjęciu żywności z zamrażarki należy włożyć do miski, owinąć 
kilkoma warstwami papieru gazetowego, zawinąć w koc i przechowy-
wać w chłodnym miejscu.

• Rozmrażanie zamrażarki powinno być przeprowadzone możliwie 
szybko. Dłuż sze przechowywanie produktów w temperaturze otocze-
nia, skraca czas ich przydatności do spożycia.

Aby odszronić komorę zamrażarki, na le ży**

• Wyłączyć urządzenie przy pomocy panelu sterowania, następnie wy-
jąć wtyczkę z gniazdka.

• Otworzyć drzwi, wyjąć produkty.
• W zależności od modelu wysuń kanalik odpływowy znajdujący się w 

dolnej części komory zamrażarki i podstaw naczynie.
• Zostawić drzwi otwarte, przyspieszy to proces rozmrażania. Dodat-

kowo można umieścić w komorze zamrażarki naczynie z gorącą (ale 
nie gotującą się) wodą.

• Wymyć i wysuszyć wnętrze za mra żar ki.
• Uruchomić urządzenie zgodnie z od po wied nim punktem instrukcji.

Automatyczne odszranianie chłodziarki****
Komora chłodziarki została wyposażona w funkcję automatycznego od-
szraniania. Jednakże na tylnej ścianie komory chłodziarki może stworzyć 
szron. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy wiele świeżych produktów spożyw-
czych przechowuje się w komorze chłodziarki.

Automatyczne odszranianie zamrażarki****
Komora zamrażarki została wyposażona w funkcję automatycznego od-
szraniania (no-frost). Żywność jest zamrażana schłodzonym powietrzem 
obiegowym, a wilgoć z komory zamrażarki odprowadzana na zewnątrz. 
W rezultacie w zamrażarce nie tworzy się zbędne oblodzenie i szron a 
produkty nie przymarzają do siebie.

Mycie ręczne komory chłodziarki i zamrażarki.****

Zaleca się aby co najmniej raz do roku umyć komorę chłodziarki i zamra-
żarki. Zapobiega to powstawaniu bakterii i nieprzyjemnych zapachów. 
Należy wyłączyć cały wyrób, wyciągnąć z komór produkty i umyć przy 
użyciu wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Na koniec wytrzeć ko-
mory szmatką.

Wyjmowanie i wkładanie półek*****

Unieść i wysunąć półkę, a następnie wsunąć do oporu tak, aby zatrzask 
półki znalazł się w wybraniu prowadnicy (Rys. 15).

Wyjmowanie i wkładanie balkonika*****

Unieść balkonik, wyjąć i wsadzić od góry z powrotem w pożądane poło-
żenie (Rys. 16).

Uwaga: W żadnym wypadku do wnętrza za mra żar ki nie wolno wstawiać 
grzej ni ka elek trycz ne go, nawiewowego, ani su szar ki do włosów.
** Dotyczy urządzeń posiadających komorę zamrażarki ! .
 Nie dotyczy urządzeń z Systemem Bezszronowym
*** Dotyczy urządzeń posiadających komorę chłodziarki. 
 Nie dotyczy urządzeń z Systemem Bezszronowym
**** Dotyczy urządzeń wyposażonych w System Bezszronowy
*****  Nie dotyczy zamrażarek
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LOKALIZACJA USTEREK

Objawy Możliwe przyczyny Sposób naprawy

Urządzenie nie działa Przerwa w obwodzie insta-
lacji elektrycznej

- sprawdzić, czy wtycz ka 
jest włożona prawidłowo do 
gniaz da sieci zasilającej
- sprawdzić, czy ka bel za-
silający urządzenia nie jest 
uszko dzo ny
- sprawdzić, czy jest napię-
cie w gniazd ku pod łą cza jąc 
inne urządzenie np. lamp kę 
nocną
- sprawdzić, czy urządze-
nie jest włączone poprzez 
ustawienie termostatu na 
pozycji większej od „OFF” 
lub „0”.

Nie działa oświe tle nie we-
wnątrz komory

Żarówka jest po lu zo wa na 
lub przepalona (W urządze-
niach z oświetleniem żaro-
wym).

- sprawdzić punkt poprzed-
ni “Urządzenie nie działa” 
- dokręcić lub wy mie nić 
przepaloną ża rów kę (W 
urządzeniach z oświetle-
niem żarowym).

Ciągła praca urzą dze nia

Złe ustawienie pokrętła 
regulacyjnego

- przestawić pokrętło na 
niższą pozycję 

Pozostałe przyczyny jak w 
pkt „Urządzenie zbyt słabo 
chodzi i/lub mrozi”

- sprawdzić wg ptk. po-
przedniego „Urządzenie 
zbyt słabo chłodzi i/lub 
mrozi”

W dolnej czę ści chło dziar ki 
gro ma dzi się woda

Otwór odprowadzenia wody 
jest niedrożny (dotyczy 
urządzeń z otworem do 
odprowadzania skroplin)

- przeczyścić otwór od-
pływowy (patrz instrukcja 
obsługi rozdział - „Odszra-
nianie chłodziarki”)

Utrudniony obieg powietrza 
wewnątrz komory

- ułożyć produkty spożyw-
cze i pojemniki tak aby 
nie dotykały tylnej ściany 
chłodziarki

Dźwięki nie po cho dzą ce od 
normalnej pra cy urzą dze nia

Urządzenie nie jest wypo-
ziomowane - wypoziomować urządzenie

Urządzenie styka się z 
meblami i/lub innymi 
przedmiotami

- urządzenie ustawić swo-
bodnie tak, aby nie dotyka-
ło innych przedmiotów
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Urządzenie zbyt słabo chło-
dzi i/lub mrozi

Złe ustawienie pokrętła 
regulacyjnego

- przestawić pokrętło na 
wyższą pozycję 

Temperatura otoczenia jest 
większa lub mniejsza od 
temperatury podanej w 
tabeli ze specyfikacją tech-
niczną urządzenia.

- urządzenie przy sto so wa ne 
jest do pra cy w tem pe ra-
tu rze, która jest podana 
w tabeli ze specyfikacją 
techniczną urządzenia.

Urządzenie stoi w miej scu 
nasłonecznionym lub w 
pobliżu źródeł cie pła

- zmienić miej sce ustawie-
nia urzą dze nia wg. in struk-
cji ob słu gi

Jednorazowy za ła du nek 
dużą ilością cie płych pro-
duk tów

- poczekać do 72 godzin na 
wy chło dze nie (zmro że nie) 
pro duk tów i osiągnięcie 
żądanej tem pe ra tu ry we-
wnątrz komory 

Utrudniony obieg po wie trza 
wewnątrz urzą dze nia

- ułożyć produkty spożyw-
cze i pojemniki tak aby 
nie do ty ka ły tylnej ściany 
chło dziar ki

Utrudniony obieg po wie trza 
z tyłu urzą dze nia

- odsunąć urzą dze nie od 
ściany min. 30 mm 

Drzwiczki chłodziarki/za-
mrażarki są zbyt czę sto 
otwierane i/lub za dłu go 
pozostają otwarte

- zmniejszyć czę sto tli wość 
otwierania drzwi i/lub skró-
cić czas, w którym drzwi 
po zo sta ją otwarte

Drzwi nie domykają się
- produkty i pojemniki uło-
żyć tak aby nie utrudniały 
zamykania drzwi

Kompresor rzadko się 
załącza

- sprawdzić, czy tempe-
ratura otoczenia nie jest 
mniejsza niż zakres klasy 
klimatycznej

Źle włożona uszczelka drzwi - wcisnąć uszczelkę 

W trakcie normalnego użytkowania sprzętu chłodniczego mogą wystąpić 
różnego rodzaju dźwięki, które nie mają żadnego wpływu na poprawną 
pracę lodówki.

Dźwięki, które łatwo usunąć:
• hałas, gdy lodówka nie stoi pionowo - wyregulować ustawienie przy 

pomocy wkręcanych nóżek z przodu. Ewentualnie pod rolki z tyłu 
podłożyć miękki materiał, szczególnie gdy podłoga jest z płytek.

• ocieranie się o sąsiedni mebel - odsunąć lodówkę.
• skrzypienie szuflad lub półek - wyjąć i ponownie włożyć szufladę lub 

półkę.
• dźwięki od dotykających się butelek - odsunąć butelki od siebie.

Dźwięki, które mogą być słyszalne podczas prawidłowej eksploatacji wy-
nikają z pracy termostatu, sprężarki (załączenie), układu chłodniczego 
(kurczenie i rozszerzanie materiału pod wpływem różnic temperatur oraz 
przepływu czynnika chłodzącego).
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GWARANCJA, OBSŁUGA 
POSPRZEDAŻOWA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpo-
wiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po stę po-
wa niem z wyrobem.
Serwis
• Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czyn no ści re gu la-

cyj ne były wy ko ny wa ne przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzo-
wany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy napra-
wiać urządzenia we własnym zakresie. 

• Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych 
kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkow-
nika urządzenia.

• Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane 
przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest 
podany w karcie gwarancyjnej.

• Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, prze-
róbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego 
części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z 
instrukcją obsługi.

Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. 
Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w 
karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryj-
ny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody 
przepisz go poniżej:

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania 
wy mie nio nych poniżej dyrektyw europejskich:

• Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU
• Dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2014/30/EU
• Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC
• Dyrektywy RoHS 2011/65/EU

i dlatego wyrób został oznakowany  oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



- 28 -

Poštovani Klijenti,
Od danas svakodnevne obaveze će da budu jedno-
stavnije nego ikad. Uređaj  je spoj jednostavne 
upotrebe i savršene efikasnosti. Posle čitanja instruk-
cije upotreba uređaja nije nikakav problem. 

Oprema koja je izašla iz fabrike je pre pakovanja rigo-
rozno proverena na kontrolnim tačkama sa obzirom 
na bezbednost i funkcionalnost.

Molimo Vas da pre pokretanja uređaja pažljivo pro-
čitate instrukciju za upotrebu. Pridržavanje pravila iz 
instrukcije će da Vas zaštiti od nepravilne eksploataci-
je. Instrukciju sačuvati i čuvati na mestu koje je uvek 
pri ruci.

Za izbegavanje nesretnih slučajeva pažljivo pročitati 
instrukciju za upotrebu.

Sa poštovanjem
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NAPOMENE O BEZBEDNOJ 
UPOTREBI 

• Uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
• Proizvođač pridržava pravo na promene koje ne 

utiču na rad uređaja. 
• Neke informacije u ovom uputstvu su standardne 

za razne tipove uređaja (frižidere, frižidere-za-
mrzivače ili zamrzivače). Informacija o vrsti Tvog 
uređaja nalazi se u Katri Proizvoda koja je ispo-
ručena sa uređajem.

• Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu prou-
zrokovanu nepridržavanjem pravila navedenih 
uovoj instrukciji.

• Molimo da sačuvate ovu instrukciju u cilju kori-
štenja u budućnosti ili davanja eventualnom sle-
dećem korisniku.

• Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane 
lica (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, 
senzornim ili mentalnim sposobnostima ili onih 
koji nemaju dovoljno znanja i iskustva. U sluča-
ju da dođe do upotrebe ovog uređaja odstrane 
navedenih lica neophodan je nadzor i davanje 
instrukcija osobe koja je odgovorna za njihovu 
bezbednost.

• Obratitiposebnu pažnju da uređaj ne koriste deca 
ostavljena bez nadzora. Ne dozvoljavati da se 
deca igraju sa uređajem. Zabranjeno je sedanje 
na pomičnim elementima i vešanje na vratima. 

• Frižider-zamrzivač ispravno radi u temperaturi 
okoline koja je navedena u tablici sa tehničkom 
specifikacijom. Ne koristiti ga u podrumu, na ula-
zu, u vikendicama bez grejanja u jesen i zimi.
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• Prilikom postavljanja, pomeranja, dizanja, ne 
hvatati za dršku vrata, ne povlačiti za parni kon-
denzator i ne dirati sistem kompresora .

• Frižider-zamrzivač prilikom transporta ne nagi-
njati više od 40° od vertikale. Ako je došlo do 
takve situacije, uključivanje uređaja može da 
nastupi min. 2 sata posle njegovog postavljanja 
(crt. 2).

• Pre svake operacije vezane uz održavanje izvući 
utikač iz mrežne utičnice. Ne povlačiti za kabel, 
nego uhvatiti korpus utikača.

• Zvukovi slični lupanju ili pucanju su prouzrokova-
ni širenjem i skupljanjem delova zbog promene 
temperature.

• Iz bezbednosnih razloga samostalno ne poprav-
ljati uređaj. Popravke koje obavljaju osobe bez 
odgovarajućih kvalifikacija mogu da uzrokuju oz-
biljnu opasnost po korisnika uređaja.

• Prozračiti na nekoliko minuta prostoriju u kojoj se 
nalazi uređaj (prostorija mora da ima najmanje 4 
m3; za proizvod sa izobutanom/R600a) u slučaju 
oštećenja sistema za hlađenje 

• Ne zamrzavati namirnice koje su u najmanjem 
stepenu već zamrznute.

• U odeljku zamrzivača ne čuvati pića u bocama i 
konzervama, posebno gazirana pića sa ugljen di-
oksidom. Boce i konzerve mogu da popucaju.

• Ne jesti zamrznute proizvode direktno izvađene 
iz zamrzivača (sladoled, kocke leda, itd.), njihova 
niska temperatura može da prouzrokuje ozbiljne 
promrzline.

• Paziti da se ne ošteti protok rashladnog kruga, np 
probušeni kanali rashladnog sredstva u parnom 
kompresoru, lomljenje cevi. Ispušteni rashlad-
ni medij je zapaljiv. U slučaju kontakta sa očima 
oprati ih čistom vodom i odmah se obratiti lekaru.

• Ako se kabel za napajanje ošteti, trebali bi da ga 
promenimo u ovlaštenoj servisnoj tački.
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• Uređaj služi za čuvanje hrane, ne koristiti ga za 
druge ciljeve.

• Uređaj potpuno isključiti iz mreže (izvući utikač 
iz mrežne utičnice) tokom obavljanja takvih ak-
tivnosti kao čišćenje, održavanje ili promena po-
ložaja. 

• Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godi-
na i osobe sa umanjenim fi zičkim, senzornim ili 
psihičkim sposobnostima i osobe koje ne pose-
duju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su pod 
nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno ko-
rišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje 
korišćenje uređaja sa sobom nosi. Deca ne smeju 
da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje 
uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

• U cilju dobijanja što više mesta u zamrzivaču mo-
guće je vađenje ladice i stavljanje namirnica di-
rektno na police*. To nema uticaj na termičke ni 
mehaničke osobine uređaja. Zapremina zamrzi-
vača je izračunata sa izvađenim ladicama.

Upozorenje: Opasnost od požara / 
zapaljivi materijali 

• Deca od 3 do 8 godina mogu da stavljaju i vade 
proizvode iz aparata za hlađenje.

Za zaštitu hrane od zagađenja pridržavati se sledećih 
pravila:
• Otvaranje vrata duže vreme može da prouzrokuje 

podizanje temperature u odeljcima aparata.
• Redovno čistiti površine koje su u kontaktu sa 

hranom i – ako se pojavljuju – dostupne instalacije 
za odvodnju vode.  

• Sirovo meso i ribe čuvati u odgovarajućim 
spremnicima u frižideru, da nemaju kontakt sa 
ostalom hranom i da ne kaplju na ostalu hranu. 

* Zavisi od modela
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• Odeljak sa dve zvezdice frižidera služi za 
čuvanje prethodno zamrznute hrane, čuvanje ili 
zamrzavanje sladoleda i zamrzavanje kocki leda.

• Odeljci sa jednom, dve ili tri zvezdice ne služe za 
zamrzavanje sveže hrane. 

Vrste odeljaka
Ciljna 
temperatura 
čuvanja [OC]

Odgovarajuća hrana

1 Frižider +2≤+8
Jaja, kuhana hrana, pakovana hrana, voće i 
povrće, mlečni proizvodi, kolači, napici i ostali 
proizvodi koji nisu prikladni za zamrzavanje.

2 Zamrzivač ! ≤-18

Plodovi mora (ribe, kozice, dagnje), slatkovodni 
proizvodi, mesni proizvodi (preporučeno vreme 
čuvanja iznosi 3 meseca, što je duže vreme 
čuvanja, proizvodi su sve manje ukusni i gube 
hranjivu vrednost), prikladna za zamrznute 
sveže proizvode.

3 Zamrzivač 
@ ≤-18

Plodovi mora (ribe, kozice, dagnje), slatkovodni 
proizvodi, mesni proizvodi (preporučeno vreme 
čuvanja iznosi 3 meseca, što je duže vreme 
čuvanja, proizvodi su sve manje ukusni i gube 
hranjivu vrednost), neprikladna za zamrznute 
sveže proizvode.

4 Zamrzivač # ≤-12

Plodovi mora (ribe, kozice, dagnje), slatkovodni 
proizvodi, mesni proizvodi (preporučeno vreme 
čuvanja iznosi 2 meseca, što je duže vreme 
čuvanja, proizvodi su sve manje ukusni i gube 
hranjivu vrednost), neprikladna za zamrznute 
sveže proizvode.

5 Zamrzivač $ ≤-6

Plodovi mora (ribe, kozice, dagnje), slatkovodni 
proizvodi, mesni proizvodi (preporučeno vreme 
čuvanja iznosi 1 mesec, što je duže vreme 
čuvanja, proizvodi su sve manje ukusni i gube 
hranjivu vrednost), neprikladna za zamrznute 
sveže proizvode.

6 Odeljak bez 
zvezdice -6≤0

Sveža svinjetina, govedina, ribe, piletina, neki 
pakovani prerađeni proizvodi, itd. (preporučeno 
je konzumiranje istog dana, najbolje u vremenu 
maksimalno 3 dana).   Delomično pakirani 
prerađeni proizvodi (proizvodi koji nisu prikladni 
za zamrzavanje). 

7
Odeljak za lako 
pokvarljivu 
hranu

2≤+3

Sveža/zamrznuta svinjetina, govedina, piletina, 
slatkovodni proizvodi, itd. (7 dana ispod  0°C, 
iznad 0°C je preporučeno konzumiranje istog 
dana, najbolje u vremenu 2 dana).  Plodovi 
mora (ispod 0°C kroz 15 dana, nije preporučeno 
čuvanje na temperaturi iznad 0°C)
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8
Odeljak za 
čuvanje sveže 
hrane

0≤+4

Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina, kuhani 
proizvodi, itd. (preporučeno je konzumiranje 
istog dana, najbolje u vremenu maksimalno 3 
dana).  

9 Odeljak za 
čuvanje vina +5≤+20 Crno, belo vino, šampanjci itd.

• Pažnja: proizvode čuvati u skladu sa preporukama 
za odeljke ili prema temperaturama čuvanja 
proizvoda. 

• Ako aparat za hlađenje nije korišten i ako je 
prazan duže vreme, trebamo da ga isključimo, 
odmrznemo, operemo, osušimo i ostavimo sa 
otvorenim vratima da se u unutrašnjosti ne bi 
stvorila buđ.

• Čišćenje dispenzera za vodu (za aparate sa 
dispenzerom vode):  Očistiti spremnike za vodu, 
ako nisu bili korišteni 48 sati; ako voda nije bila 
ispuštena 5 dana, isprati instalaciju za vodu koja 
je priključena na vodovodnu mrežu.

• Minimalni period,  tokom kojeg su raspoloživi 
rezervni delovi potrebni za popravku aparata, 
iznosi 7 ili 10 godina, zavisno od vrste i namene 
rezervnog dela i u skladu je sa Direktivom Komisije 
(UE) 2019/2019. 

• List rezervnih delova i procedura naručivanja 
delova je dostupna na web sajtu proizvođača, 
uvoznika ili ovlaštenog predstavnika.

• Više informacija o proizvodu nalazi se u Evropskoj 
bazi podataka o označavanju energetske 
efikasnosti (EPREL) na sajtu  https://eprel.
ec.europa.eu. Informacije možete da dobijete 
skeniranjem QR koda sa energetske etikete ili 
upisujući model proizvoda sa energetske etikete 
u pretraživač EPREL (https://eprel.ec.europa.eu/
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INSTALACIJA I USLOVI 
RADA UREĐAJA 

Ovaj aparat za hlađenje nije namenjen za ugrađivanje.

Instalacija pre prvog pokretanja 

• Ukloniti ambalažu sa proizvoda, ukloniti trake za lepljenje koje štite 
vrata i opremu. Eventualne ostatke lepka možemo da uklonimo deli-
katnim sredstvom za pranje.

• Ne bacati delove ambalaže od stiropora. U slučaju neophodnosti po-
novnog prevoženja frižider-zamrzivač zapakovati u elemente od sti-
ropora i foliju i zaštititi trakom za lepljenje. 

• Unutrašnjost frižidera i zamrzivača i elemente opreme oprati mlakom 
vodom sa dodatkom sredstva za pranje suđa, posle toga prebrisati i 
osušiti.

• Frižider-zamrzivač postaviti na ravnoj, horizontalnoj i stabilnoj povr-
šini, u suvoj, provetrenoj, neosunčanoj prostoriji, što dalje od izvora 
topline, kao što su kuhinja, radijator centralnog grejanja, cevi cen-
tralnog grejanja, instalacija tople vode, itd. 

• Na vanjskim površinama proizvoda može da se pojavi zaštitna folija 
koju treba ukloniti.

• Podešavamo odgovarajući horizontalni položaj, uvrčući 2 regulisane 
nožice (Crt. 3).

• Za slobodno otvaranje vrata udaljenost između bočnog zida proizvo-
da (od strane šarke vrata) i zida prostorije predstavljena je na crtežu 
5.*

• Pobrinuti se za odgovarajuću ventilaciju prostorije i slobodnu cirkula-
ciju vazduha sa svih strana uređaja (Crt. 6).*

Minimalne udaljenosti od izvora topline

• od električne pećnice, pećnice na gas i ostalih - 30 mm,
• od peći na ulje ili ugalj - 300 mm,
• od ugradbenih rerni - 50 mm

Ako nije moguće održavanje više navedenih udaljenosti upotrebiti odgo-
varajuću izolacionu ploču.

Pažnja:
• Zadnja stenka frižidera, a posebno kondenzator i ostali elementi si-

stema za hlađenje ne mogu da budu u dodiru sa ostalim elementima 
koji mogu da prouzrokuju oštećenja, posebno sa CO cevi i cevi za 
dovod vode). 

• Nedopuštena je bilo kakva manipulacija delovima agregata. Posebnu 
pažnju obratiti da se ne bi oštetila kapilarna cevčice koja je vidljiva 
u udubini za kompresor. Ta cevčica ne može da bude savijana, izrav-
navana ili omotavana. 

• Oštećenje kapilarne cevčice od strane korisnika poništava prava koje 
daje garanacija (crt. 8).

• U izabranim modelima drška za vrata nalazi se unutar proizvoda i 
treba je pričvrstiti svojim odvijačem.
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Uključivanje napona 

• Pre priključivanja preporučuje se podešavanje dugmeta regulatora 
temperature u položaj „OFF“ ili drugi koji uzrokuje isključivanje ure-
đaja iz mreže (Vidi stranicu sa opisom upravljanja).

• Uređaj uključiti u mrežu naizmenične struje 230V, 50Hz, pomoću 
ispravno instalirane električne utičnice, sa uzemljenjem i osiguračem 
10 A.

• Uzemljenje uređaja određuju zakonski propisi. Proizvođač ne snosi 
odgovornost u vezi sa potencijalnim štetama na osobama ili predme-
tima prouzrokovane nepridržavanjem zakonskih propisa. 

• Ne upotrebljavati adaptere, višestruke utičnice, dvožilne produžetke. 
Ako je neophodna upotreba produžetka, to može da bude produže-
tak sa zaštitnim poklopcem i jednom utičnicom koji poseduje atest 
sigurnosti VDE/GS.

• Ako je primenjen produžetak (sa zaštitnim poklopcem i atestom si-
gurnosti), njegova utičnica mora da se nalazi u sigurnoj udaljenosti 
od sudopera i ne može da bude izložena na delovanje vode ili otpad-
nih voda.

• Podaci se nalazena nazivnoj pločici, smeštenoj na dnu stenke unutar 
komore frižidera**.

Isključivanje iz struje 

Obezbediti mogućnost isključivanja uređaja iz električne mreže, izvlače-
njem utikača ili isključivanjem dvopolnog prekidača. (crt. 9).

Klimatska klasa

Informacija o klimatskoj klasi uređaja nalazi se na nazivnoj pločici. Ona 
pokazuje u kakvoj temperaturi okoline (tj. prostorije u kojoj rad) uređaj 
deluje optimalno (pravilno).

Klimatska 
klasa Dopuštena temperatura okoline

SN subnormalni 
Aparat za hlađenje je namenjen za upotrebu 
na temperaturama okoline u rasponu od 10 °C 
do 32 °C

N normalni
Aparat za hlađenje je namenjen za upotrebu 
na temperaturama okoline u rasponu od 16 °C 
do 32 °C

ST suptropski 
Aparat za hlađenje je namenjen za upotrebu 
na temperaturama okoline u rasponu od 16 °C 
do 38 °C

T tropski 
Aparat za hlađenje je namenjen za upotrebu 
na temperaturama okoline u rasponu od 16 °C 
do 43 °C

* Ne tiče se uređaja za ugrađivanje
** Zavisi od modela
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UKLANJANJE PAKOVANJA

Uređaj je za vreme transporta zaštićen 
od oštećenja. Posle vađenja uređaja 
iz pakovanja molimo Vas da elemente 
ambalaže uklonite na način koji ne 
ugrožava prirodnu sredinu. 
Svi materijali korišteni za ambalažu 
nisu štetni za prirodnu okolinu, 100% 
je moguća reciklaža i označeni su 

odgovarajućim simbolom.

Pažnja! Ambalažne materijale (polietilenske kesice, 
komadiće stiropora itd.) prilikom uklanjanja 
ambalaže držati daleko od dece.
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ODLAGANJE ISTROŠENIH 
UREĐAJA

Ovaj uređaj je označen u skladu sa 
evropskom direktivom 2012/19/
EU. Ujedno je označen simbolom 
precrtanog kontejnera za otpatke. 
Oznaka na proizvodu pokazuje da 
ovaj proizvod posle njegovog životnog 
veka ne može da bude biti tretiran 
kao ostali kućni otpad. 

Korisnik ima obavezu da ovaj proizvod preda na 
odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu potrošene 
električne i elektronske opreme. Institucije za 
prikupljanje ovakvog otpada, uključujući lokalne 
sabirne tačke, kupovna mesta, opštinske jedinice, 
sačinjavaju odgovarajući sistem koji omogućava 
zbrinjavanje ove opreme.
Pravilno odlaganje potrošene električne i elektronske 
opreme sprečava potencijalne negativne posledice 
za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu da 
budu uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem 
ovog proizvoda.
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UPRAVLJANJE
Upravljanje aparatom

Komandna ploča je predstavljena na crtežu 10, crtež je takođe prikazan 
niže:

Tasteri aparata

 - taster za promenu zone u aparatu 
tokom promene temperature 

 - Taster za promenu funkcije
 - Taster za promenu temperature
 - Taster za potvrdu / deblokiranje 

aparata 

Promena temperature u komori 
frižidera

Nekoliko puta pritisnuti taster  do 
momenta kad oznake dve gornje komore 
počnu da titraju- . Kasnije tasterom 

 podesiti odgovarajuću temperaturu 
u rasponu od 2OC do 8OC. Za potvrdu 
pritisnuti taster .

Promena temperature u komori 
zamrzivača

Nekoliko puta pritisnuti taster  do 
momenta kad oznake dve donje komore 
počnu da titraju- . Kasnije tasterom 

 podesiti odgovarajuću temperaturu 
u rasponu od -16OC do -24OC. Za potvrdu 
pritisnuti taster .

Uključivanje komore frižidera

Nekoliko puta pritisnuti taster  do 
momenta kad oznake dve gornje komore 
počnu da titraju. Kasnije tasterom  
isključiti komoru (pritiskati  dok se na 
displeju ne pojavi oznaka „OF”). Komora 
frižidera će da bude potpuno isključena. 

CoolAdapt*

Komforno rešenje koje omogućava slobodnu upotrebu desne komore 
zamrzivača koju u slučaju potrebe možemo da koristimo kao frižider.  
Treba pamtiti da hranu, koja je jednom odmrznuta, ne smemo opet 
zamrzavati, zato namirnice treba izvaditi pre promene funkcije ove 
komore. 
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Nekoliko puta pritisnuti taster  do momenta kad oznaka 
leve donje komore počne da titra. Kasnije tasterom  podesiti 
odgovarajuću temperaturu u rasponu od +5OC do -24OC. Za potvrdu 
pritisnuti taster .

Funkcije aparata

 - Ova funkcija uzrokuje snižavanje temperature u komori frižidera do 
2OC. Ovu funkciju upotrebiti kad komoru napunimo velikom količinom 
hrane.  Za aktiviranje funkcije brzog hlađenja nekoliko puta dodirnuti 

 dok se ne aktivira ikona , kasnije pritisnuti  za potvrdu.  Za 
isključivanje funkcije nekoliko puta dodirnuti  , do momenta kad  
počne da titra, kasnije pritisnuti  za isključenje funkcije.

 - Ova funkcija uzrokuje snižavanje temperature u komori 
zamrzivača do -32OC. Ovu funkciju upotrebiti kad napunimo komoru 
zamrzivača velikom količinom sveže hrane. Funkcija se automatski 
isključuje 26h sati posle aktiviranja.  Za aktiviranje funkcije brzog 
zamrzavanja nekoliko puta dodirnuti  dok se ne aktivira ikona 
, kasnije pritisnuti  za potvrdu.  Za isključivanje funkcije nekoliko 
puta dodirnuti  , do momenta kad  počne da titra, kasnije 
pritisnuti  za isključenje funkcije.

 - Funkciju Godišnji Odmor aktiviramo kad aparat neće biti 
korišten (vrata komora će biti zatvorena) duže vreme.  Na primer 
kod dužeg odsustva iz kuće).  Za aktiviranje funkcije Godišnji Odmor 
nekoliko puta dodirnuti  dok se ne aktivira ikona , kasnije 
pritisnuti  za potvrdu. Ova funkcija podešava temperaturu u komori 
frižidera na 14OC. Pažnja: Pre uključivanja funkcije Godišnji Odmor, 
iz frižidera ukloniti namirnice koje se brzo kvare.  Funkcija Godišnji 
Odmor ne utiče na temperaturu u komori zamrzivača.  Za isključenje 
funkcije nekoliko puta dodirnuti  do momenta kad  počne da 
titra, posle toga pritisnuti  za isključenje funkcije. 

 - Ova funkcija podešava temperature u komorama aparata: 5OC 
u komori frižidera, -18OC u komori zamrzivača i -7OC za komoru s 
funkcijom CoolAdapt. Za aktiviranje funkcije Smart nekoliko puta 
dodirnuti  dok se ne aktivira ikona , kasnije pritisnuti  za 
potvrdu.  Za isključivanje funkcije nekoliko puta dodirnuti , do 
momenta kad  počne da titra, kasnije pritisnuti  za isključenje 
funkcije.

 - Roditeljska blokada aktivira blokadu komandne ploče.  Za 
aktiviranje blokade pritisnuti i 3 sekunde pridržati taster , na 
displeju se pojavljuje simbol . Tasteri na ploči nisu aktivni (osim 

). Za isključenje blokade dok je aktivan simbol  dodirnuti i 3 
sekunde pridržati . Simbol  nestaje i tasteri se opet aktiviraju.  
Pažnja: Funkcija Blokade se samostalno aktivira posle oko 3 minute 
kad vrata komore nisu otvarana ili ne menjamo nikakve parametre na 
komandnoj ploči.

* Tiče se samo FY5169.3DFBX
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Alarm otvorenih vrata.

Ako su vrata aparata otvorena duže od 3 minute, oglašava se zvučni 
signal.  Alarm se isključuje kad pravilno zatvorimo vrata. 

Alarm previsoke temperature u komori zamrzivača

Ako je u komori zamrzivača temperatura viša od 10OC, na displeju titra 
simbol komore zamrzivača. Kad temperatura padne ispod 10OC, simbol 
prestaje da titra. 

Funkcija memorije

U slučaju prekida napona podešeni parametri nisu poništeni.  Posle 
povratka napajanja aparat nastavlja s parametrima koji su podešeni 
pre prekida struje.

Kodovi grešaka

Aparat prikazuje kvarove pojedinih sklopova. Ako se na displeju pojavi 
E0, E1, E2, EH ili EC, obratiti se servisu.  Aparat nastavlja s radom bez 
obzira na simbol greške koji je upaljen na komandnoj ploči. 

UV Hygiene Technology

Ovo je spoj tehnologije sterilizacije i produžavanja svežine.  Ugljeni 
filter, koji se nalazi u tunelu za ventilaciju, ublažava neugodni miris, 
kasnije je osveženi vazduh ozračen UV svetlom koje neutralizuje 
mikrobe i bakterije, a na kraju je opet upuvan u komoru frižidera.
Funkcija se aktivira kad je aparat uključen u električnu mrežu.  
Funkcija deluje 20 min, posle čega se automatski isključuje i aktivira 
tek posle otvaranja vrata.  Za potpuno isključenje funkcije nekoliko 
puta dodirnuti , do momenta kad  počne da titra, kasnije 
pritisnuti  za isključenje funkcije. 

Pravljenje kocki leda

Frižider je opremljen sistemom za pravljenje kocki leda (Crt. 19). 
Kocke leda pravimo tako da izvlačimo ladicu sa posudama za pravljenje 
kocki. Pomoću posude popuniti posude odgovarajućom količinom vode 
i  zatvoriti ladicu. Posle 24h od dopunjavanja posude vodom kocke su 
gotove. Okrenuti regulator da bi kocke same ispale u posudu.  Ako 
kocke ne ispadaju iz tacni, ponovo okrenuti regulatore i pustiti ih, 
opruga povlači tacne u početni položaj i uzrokuje da kocke iz tacni 
ispadaju direktno u posudu. Ovu radnju ponoviti nekoliko puta.

Pažnja, ne stavljati hranu u posudu za kocke leda. 

Inverterski kompresor

Rad kompresora je signaliziran na displeju aparata.  Kad kompresor 
radi, pali se odgovarajući indikator, kad kompresor prestaje raditi, 
indikator se gasi. 
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UPOTREBA I FUNKCIJE
Pohranjivanje namirnica u frižideru i zamrzivaču

• Proizvode stavljati na tanjiiriće, u spremnike ili pakovati u foliju za 
hranu. Ravnormerno rasporediti po površini polica. 

• Obratiti pažnju da hrana ne dodiruje zadnju stenku, ako dodiruje 
može da uzrokuje inje ili vlaženje namirnica.

• lU frižider ne stavljati vruće posude.
• Proizvode koji lako primaju strane mirise, kao maslac, mleko, beli sir 

i takve koji imaju intenzivni miris, np. ribe, suvomesnati proizvodi, 
sirevi – čuvati na policama umotane u foliju ili u nepropusnim spre-
mnicima.

• Pohranjivanje povrća koje sadržava veliku količinu vode uzrokuje 
kondenzaciju vodene pare iznad spremnika za povrće; to ne smeta 
tokom pravilnog rada frižidera. 

• Povrće dobro osušiti pre ostavljanja u frižideru. 
• Prevelika koncentracija vlage skraćuje vreme pohranjivanja povrća, 

posebno lisnatog.
• Čuvati neoprano povrće. Pranje uklanja prirodnu zaštitu, zato je bolje 

oprati povrće pre upotrebe.
• Preporučujemo slaganje proizvoda u košaricama 1, 2, 3* do prirodne 

granice popunjenosti (Crt. 11a/11b).**

1. Pakovani proizvodi
2. Polica isparivača / polica
3. Prirodna granica popunjenosti
4. !

• Dopušteno je slaganje namirnica na žičanim policama isparivača za-
mrzivača.*

• Dopušteno je slaganje proizvoda na polici 20-30 mm više od prirodne 
granice popunjenosti.**

• Moguće je uklanjanje donje ladice zbog povećavanja zapremine i po-
hranjivanje namirnica u komori na dnu do max. visine.*

Zamrzavanje namirnica **

• Možemo da zamrzavamo praktički sve prehrambene proizvode, osim 
salata, np. zelene salate.

• Za zamrzavanje koristimo isključivo povrće najvišeg kvaliteta, pode-
ljeno na porcije namenjene za jednokratnu konzumaciju.

• Namirnice pakovati u materijale bez mirisa, otporne na prolaz vazdu-
ha i vlage i otporne na masnoće. Najbolji materijali su: vrećice, am-
balaža od polietilenske i aluminijumske folije.

• Pakovanje bi trebalo da bude nepropusno i dobro prilegati uz zamr-
znute proizvode. Ne koristiti staklenu ambalažu. 

• Sveže i tople namirnice (u temperaturi okoline) koje su stavljene 
na zamrzavanje ne bi trebale da budu u dodiru sa već zamrznutom 
hranom.

• Preporučuje se da se dnevno u zamrzivač ne stavlja jednokratno više 
svežih namirnica od količine navedene u nazivnoj pločici sa tehnič-
kom specifikacijom uređaja.
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• Zbog održavanja dobrog kvaliteta zamrznutih namirnica preporučeno 
je grupisanje namirnica iz srednje ladice zamrzivača tako da ne dola-
ze u dodir sa hranom koja još nije zamrznuta.

• Preporučujemo da zamrznute porcije prebacite na jednu stranu ladi-
ce , a sveže porcije za zamrzavanje ostaviti sa suprotne strane mak-
simalno približne zadnjoj i bočnoj stenki ladice.

• Za zamrzavanje namirnica koristiti prostor označen ! .
• Pamtiti da na temperaturu u komori zamrzivača imaju uticaj izme-

đu ostalog: temperatura okoline, stepen popunjenosti namirnicama, 
učestalost otvaranja vrata, parametri termostata. 

• Ako se posle zatvaranja komore zamrzivača vrata ne mogu odmah 
da otvore, pričekajte 1 do 2 minuta, pod se ne izravna podpritisak.

Vreme pohranjivanja zamrznutih proizvoda zavisi od njihovog kvaliteta u 
svežem stanju pre zamrzavanja i od temperature čuvanja.
Pri temperaturi -18°C ili nižoj preporučujemo sledeće periode čuvanja:

Namirnice Meseci

Govedina 6-8

Teletina 3-6

Iznutrice 1-2

Svinjetina 3-6

Piletina 6-8

Jaja 3-6

Ribe 3-6

Povrće 10-12

Voće 10-12

Komora za brzo hlađenje ne služi za čuvanje zamrznute hrane. U toj ko-
mori možemo da pravimo i čuvamo kocke leda.

Pažnja: Ako aparat nema komoru ! , to znači da nije odgovarajući 
za zamrzavanje hrane. 

* Tiče se uređaja sa komorom zamrzivača u donjem delu uređaja
** Tiče se uređaja koji poseduju komoru zamrzivača !
*** Ne tiče se uređaja opremljenih sa komorama zamrzavanja označenih !
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KAKO EKONOMIČNO 
KORISTITI FRIŽIDER 

Praktični saveti

• Ne postavljati frižider niti zamrzivač u blizini radijatora, pećnica ili 
stavljati na mestu na koje direktno padaju sunčane zrake.

• Proveriti da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Jedanput, dvaput go-
dišnje čistiti i ukloniti prljavštinu.

• Izabrati odgovarajuću temperaturu: temperatura 6 do 8°C u frižideru 
ili-18°C u zamrzivaču je dovoljna.

• U slučaju odlaska na godišnji odmor, povisiti temperaturu u frižideru.
• Vrata frižidera ili zamrzivača otvarati samo kad je to neophodno. 

Dobro je znati kakve namirnice se nalaze u frižideru i gde se tačno 
nalaze. Neiskorištene namirnice što pre ponovo staviti u frižider ili 
zamrzivač dok se ne ugriju. 

• Redovno brisati unutrašnjost frižidera krpicom namočenom u delikat-
nom deterdžentu. Uređaje bez funkcije automatskog odmrzavanja, 
regularno odmrzavati. Ne dopustiti da nastene sloj inja debljine veće 
od 10 mm.

• Brtvu pored vrata čistiti, u protivnom vrata mogu da se ne zatvaraju 
do kraja. Uvek menjati oštećenu brtvu.

Šta znače zvezdice?

$ Temperatura koja nije viša od -6°C dovoljna je za čuvanje 
zamrznutih namirnica oko 7 dana. Ladice ili komore koje su 
označene jednom zvezdicom (najčešće) susrećemo u jefti-
nijim frižiderima.

# Na temperaturi nižoj od -12°C možemo da čuvamo namir-
nice 1-2 sedmice bez gubitka njihovog ukusa. Nije dovoljna 
za zamrzavanje namirnica. 

@ Uglavnom se koristi za zamrzavanje namirnica na tempe-
raturi ispod -18°C. Omogućava zamrzavanje sveže hrane 
težine do 1 kg.

! Tako označeni uređaj omogućava čuvanje namirnica na 
temperaturi ispod -18°C i zamrzavanje većih količina hrane.
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Zone temperatura u frižideru

Sa obzirom na prirodnu cirkulaciju vazduha, u komori frižidera pojavlju-
ju se zone raznih temperatura.
Najhladnija zona nalazi se direktno iznad ladica za povrće. U toj zoni 
pohranjivati delikatne namirnice koje se lako kvare kao:
- ribe, meso, piletina,
- suvo meso, gotova jela,
- jela ili kolače koji sadržavaju jaja ili vrhnje,
- sveže testo, razna testenina,
- pakovano povrće i ostale sveže namirnice hranu sa etiketom koja nala-
že čuvanje na temperaturi oko 4°C.
• Najtoplije je u gornjem delu vrata. Tu je najbolje ostaviti maslac i 

sireve.

Proizvodi koje ne bi trebalo držati u frižideru

• Postoje namirnice koje nisu prilagođene za frižider. U toj grupi su:
- voće i povrće osetljivo na niske temperature, kao što su banane, avo-
kado, papaja, marakuja, patlidžani, paprika, paradajz i krastavci,
- nezrelo voće,
- kropmir.

Pažnja:
Primer rasporeda namirnica u uređaju (Crt. 12).

Za ostvarivanje najboljeg nivoa čuvanja hrane kroz što duži period i 
izbegavanje bacanja namirnice razmestiti kako je prikazano na Crt.12.  
Dodatno, ovaj crtež prikazuje razmeštaj ladica, košara i polica, koji 
omogućava da aparat za hlađenje troši energiju na najefikasniji način. 

Čuvanje hrane u odgovarajućim uslovima i temperaturi produžava 
rok trajanja hrane i optimizira potrošnju električne energije.  Raspon 
odgovarajućih temperatura trebao bi da se nalazi na pakovanju ili 
etiketama prehrambenih proizvoda.
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UKLANJANJE INJA, PRANJE I 
ODRŽAVANJE 

Za čišćenje kućišta i plastičnih delova uređaja nikad ne koristiti razređi-
vače ili oštra, sredstva za ribanje (np. praškove ili mleko za čišćenje)! 
Koristiti samo delikatna tečna sredstva za pranje i meke krpice. Ne ko-
ristiti sunđere.

Uklanjanje inja iz frižidera***
• Na zadnjoj stenci pretinca frižidera stvara se inje koje se automatski 

uklanja. Za vreme uklanjanja inja zajedno sa otopljenom vodom u 
odvodnu cev može da uđe prljavština. To može da prouzrokuje za-
štopavanje otvora. U tom slučaju delikatno pročistiti otčepljivačem 
(Crt. 13).

• Uređaj radi u ciklusima: hladi (tada se na zadnjoj stenci taloži inje), 
posle toga uklanja inje (kapi koje cure po zadnjoj stenci).

• Pre čišćenja uvek isključiti uređaj iz mreže, izvaditi utikač iz mreže 
utičnice, isključiti ili odvrnuti osigurač. Ne možemo dopustiti da voda 
dođe do komandne ploče ili rasvete.

• Ne preporučujemo sredstva za odmrzavanje u aerosolu. Mogu da 
prouzrokuju nastajanje eksplozivnih smesa, sadržavaju razređivače 
koji oštećuju plastične delove uređaja, pa čak i da štete zdravlju.

• Obratiti pažnju da po mogućnosti voda kojom peremo ne utiče u 
otvor koji vodi u spremnik za isparavanje. 

• Celi uređaj, osim brtve za vrata, prati delikatnim deterdžentom. Br-
tvu za vrata čistiti čistom vodom i osušiti krpom. 

• Ručno temeljno oprati sve elemente opreme (spremnike za povrće, 
police, satklene police, itd.).

Uklanjanje inja iz zamrzivača**
• Uklanjanje inja iz zamrzivača je dobro povezati sa čišćenjem uređaja.
• Veća količina leda na površinama za zamrzavanje otežava efikasni 

rad uređaja i uzrokuje povećanu potrošnju električne energije.
• Preporučujemo da odmrzavate uređaj jedanput, dvaput godišnje.
• Ako se unutra nalaze namirnice, podesiti regulator u položaj max.a 

oko 4 sata pre planiranog odmrzavanja. To će da nam omogući duže 
čuvanje namirnica u temperaturi okoline.

• Posle vađenja namirnica iz zamrzivača, omotati ih sa nekoliko slojeva 
novina, omotati u deku i čuvati na hladnom mestu.

• Odmrzavanje zamrzivača trebali bi da obavimo što brže. Duže ostav-
ljanje namirnica na temperaturi okoline skraćuje njihov rok upotrebe.
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U cilju uklanjanja inja:**
• Isključiti uređaj pomoću komandne table, posle toga izvaditi utikač 

iz utičnice.
• Otvoriti vrata, izvaditi namirnice.
• Ovisno od modela izvaditi odvodni kanalić koji se nalazi u donjem 

delu komore zamrzivača i podmetnuti posudu.
• Ostaviti otvorena vrata, to ubrzava proces odmrzavanja. Dodatno u 

komoru zamrzivača je moguće staviti posudu sa vrelom (ale ne ki-
pućom) vodom.

• Oprati i osušiti unutrašnjost zamrzivača.
• Pokrenuti uređaj shodno sa odgovarajućom tačkom u uputstvima.

Automatsko odleđivanje hladnjaka****
Hladnjak posjeduje funkciju automatskog odleđivanja. Usprkos tome na 
zadnjoj stijenci komore hladnjaka može se stvoriti inje i led. To se obično 
dešava kad u komori hladnjaka čuvamo veliku količinu svježih namirnica.

Automatsko odleđivanje zamrzivača****
Zamrzivač je opremljen funkcijom automatskog odleđivanja (no-frost). 
Namirnice su zamrznute kruženjem hladnog zraka, a vlaga je odvođena 
iz komore zamrzivača. Zato se ne stvara nepotrebni sloj leda, a inje se 
ne lijepi na namirnice.

Ručno pranje hladnjaka i zamrzivača.****
Hladnjak i zamrzivač prati najmanje jednom godišnje. Pranje spreča-
va razmnožavanje bakterija i neugodne mirise. Isključiti uređaj, izvaditi 
namirnice iz komora i oprati vodom s dodatkom blagog deterdženta. Na 
kraju komore prebrisati krpom. 

Vađenje i umetanje polica *****
Izvući policu, a posle toga je ubaciti do kraja dok se kvačica ne nađe u 
vodilici (Crt. 15).

Vađenje i umetanje police *****
Dignuti policu, izvaditi i umetnuti odozgo u željeni položaj (Crt. 16).

Ni u kojem slučaju u zamrzivač stavljati električnu grejalicu, ventilator, 
niti fem za kosu.

**  Tiče se uređaja koji poseduju komoru zamrzivača !
 Ne tiče se uređaja sa sistemom bez vlage i leda
***  Tiče se uređaja koji poseduju komoru za hlađenje. 
 Ne tiče se uređaja sa sistemom bez vlage i leda
****  Tiče se uređaja sa sistemom bez vlage i leda
*****  Ne tiče se zamrzivača škrinja
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REŠAVANJE PROBLEMA

Simptomi Mogući uzrok Rešenje problema 

Uređaj ne radi Uređaj nema napajanja Iz 
električne mreže

- proveriti da li je utikač 
pravilno utaknut u utičnicu 
električne mreže 
- proveriti da li je kabel za 
napajanje oštećen  
- proveriti ima li napona 
u utičnici uključujući neki 
drugi uređaj, np. noćnu 
lampu. 
- proveriti da li je uređaj 
uključen podešavajući ter-
mostat u poziciju veću od 
od „OFF” ili „0”.

Ne radi rasveta unutar 
odeljka

Sijalica nije dobro zavrnuta 
ili se spalila (U uređajima 
sa sijalicom).

- proveriti prethodnu tačku 
„Uređaj ne radi”- zavrnu-
ti ili promeniti pregorelu 
sijalicu(U uređajima sa 
sijalicom).

Neprestani rad uređaja

Regulator nije ispravno 
postavljen

- postaviti regulator u nižu 
poziciju 

Ostali uzroci kao tač. 
„Uređaj preslabo hladi i/ili 
zamrzava”

- proveriti shodno prethod-
noj tač. „Uređaj preslabo 
hladi i/ili zamrzava”

U donjem delu friždera se 
skuplja voda 

Otvor za odvod vode je 
začepljen (tiče se uređaja 
sa otvorom za odvođenje 
otopljene vode)

- očistiti otvor za odvod 
vode (vidi instrukcija za 
upotrebu glava - „Uklanja-
nje inja iz frižidera”)

Otežani protok vazduha 
unutar odeljka 

- poslagati namirnice i 
spremnike tako da ne dodi-
ruju zadnju stenku frižidera

Zvukovi koji se ne pojavlju-
ju tokom normalnog rada 
uređaja 

Uređaj nie stoji dobro Uređaj nie stoji dobro 
Uređaj dodiruje nameštaj i/
ili druge predmete 

Uređaj dodiruje nameštaj i/
ili druge predmete 
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Simptomi Mogući uzrok Rešenje problema 

Temperatura unutar ure-
đaja nije dovoljno niska ili 
previsoka

Regulator nije ispravno 
postavljen 

- postaviti regulator u višu 
poziciju 

Temperatura okoline je 
veća ili manja od tempe-
rature koja je navedena u 
tablici sa tehničkom specifi-
kacijom uređaja.

- uređaj je prilagođen za 
rad u temperaturi koja 
je navedena u tablici sa 
tehničkom specifikacijom 
uređaja

Uređaj se nalazi na osunča-
nom mestu ili blizu izvora 
topline 

- promeniti položaj ure-
đaja shodno instrukciji za 
upotrebu 

Jednokratno punjenje 
velikom količinom toplih 
namirnica 

- pričekati do 72 sata na 
hlađenje (zamrzavanje) 
namirnica i ostvarivanje 
željene temperature unutar 
odeljka . 

Otežani protok vazduha 
unutar uređaja 

- poslagati namirnice i 
spremnike tako da ne dodi-
ruju zadnju stenku frižidera 

Otežani protok vazduha sa 
zadnje strane uređaja 

- odmaknuti uređaj od zida 
min. 30 mm 

Vratanca frižidera/zamrzi-
vača su prečesto otvarana 
i/ili su predugo otvorena 

- smanjiti učestalost otva-
ranja vrata i/ili skratiti vre-
me kad su vrata otvorena. 

Vrata se ne zatvaraju
- poslagati namirnice i 
spremnike tako da ne ote-
žavaju zatvaranje vrata 

Kompresor se retko uklju-
čuje 

- proveriti da temperatura 
okoline nije manja od ras-
pona klimatske klase. 

Loše umetnuta brtva vrata - utisnuti brtvu 
Regulator nije ispravno 
postavljen

- postaviti regulator u nižu 
poziciju 

Ostali uzroci kao tač. 
„Uređaj preslabo hladi i/ili 
zamrzava”

- proveriti shodno prethod-
noj tač. „Uređaj preslabo 
hladi i/ili zamrzava”

Tokom normalnog rada uređaja za hlađenje mogu da se pojave razni 
zvukovi koji nemaju nikakav uticaj na pravilno delovanje frižidera.

Zvukovi koje je lako otkloniti:
• buka,kad frižider nije dobro postavljen - podesiti pomoću nožica za 

regulaciju spreda. Eventualno ispod rola pozadi podmetnuti meki 
materijal, posebno kad je podloga od pločica.

• dodirivanje obližnjeg nameštaja – odmaknuti frižider.
• škripe ladice ili police – izvaditi i ponovo umetnuti ladicu ili policu.
• zvukovi boca koje se dodiruju - odmaknuti boce od sebe.

Zvukovi koje čujemo tokom pravilne eksploatacije uređaja proizlaze iz 
rada termostata, kompresora (uključivanje), sistema za hlađenje (sku-
pljanje i širenje materijala pod uticajem razlike temperatura i protoka 
rashladnog medija).
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GARANCIJA, USLUGE POSLE 
PRODAJE

Garancija
Garantne usluge u skladu sa garantnim listom. Proizvođač ne snosi 
odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu nepravilnom upotrebom 
proizvoda.
Servis
• Proizvođač sugerira da sve popravke i regulacione delatnosti obavlja 

Fabrički Servis ili Ovlašteni Servis proizvođača. Iz bezbednosnih 
razloga samostalno ne popravljati uređaj. 

• Popravke koje obavljaju osobe bez odgovarajućih kvalifikacija mogu 
da uzrokuju ozbiljnu opasnost po korisnika uređaja.

• Minimalni period garancije za aparat, koji nudi proizvođač, uvoznik 
ili ovlašteni predstavnik, je naveden u garantnom listu.

• Aparat gubi garanciju u slučaju samovoljnih promena ili prepravki, 
skidanja plombi ili druge zaštite sa aparata ili njegovih delova, ili 
drugog samovoljnog uplitanja u konstrukciju aparata koje nije u 
skladu sa uputstvima za upotrebu.

Prijavljivanje popravke i pomoć u slučaju kvara
Ako aparat zahteva popravku, stupite u kontakt sa servisom. Adresni 
podaci i kontaktni broj telefona nalaze se u garantnom listu. Pre 
stupanja u kontakt, pripremite serijski broj aparata koji se nalazi na 
nazivnoj pločici. Prepišite ga niže kako biste ga imali pri ruci:

Izjava proizvođača

Proizvođač nižim izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne uslove niže 
navedenih evropskih direktiva:

• niskonaponske direktive 2014/35/UE
• direktive elektromagnetske kompatibilnosti 2014/30/UE
• direktive ekodizajna 2009/125/UE
• direktive RoHS 2011/65/UE

i zato je proizvod označen  i poseduje deklaraciju usklađenosti koja je pre-
dočavana organima za nadzor tržišta.



- 50 -

5

32



- 51 -

6

8

9

10

min 30 mm



- 52 -

15 16

12



- 53 -

19







Amica S.A.
ul . Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki 

tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320
www.amica.pl

Amica International GmbH
Lüdinghauser Str. 52
D-59387 Ascheberg

Tel: 0 25 93 - 95 67-0
www.amica-group.de


