
Instrukcja obsługi

Chłodziarka
Prosimy przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.



Wskazówki dotyczące utylizacji
Urządzenie zawiera wiele materiałów nadających

się do recyklingu i powinno być utylizowane we

właściwy sposób. Zużytego sprzętu nie powinno

się umieszczać w miejscach składowania śmieci,

razem z innymi odpadami. Utylizacja musi

odbywać się zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Należy upewnić się czy obieg

chłodniczy nie jest uszkodzony, aby zapobiec w

ten sposób niekontrolowanemu wydostaniu się

oleju bądź czynnika chłodniczego (dane na

tabliczce znamionowej).

- wyłącz urządzenie

- wyciągnij wtyczkę z gniazdka

- przetnij przewód przyłączeniowy

OSTRZEŻENIE

Istnieje zagrożenie uduszenia folią i materiałami

opakowaniowymi! Nie należy pozwalać dzieciom

na zabawę opakowaniem. Materiały z

opakowania należy oddać do punktu zbiórki.

Zakres zastosowań urządzenia 

Urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i mrożenia 

produktów spożywczych wyłącznie w warunkach 

gospodarstwa domowego lub w podobnych miejscach, 

przykładowo:

- w kuchniach, w pensjonatach 

- dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach 

noclegowych

- w cateringu i innych usługach hurtowych 

Z urządzenia można korzystać wyłącznie w sposób zwyczajowo

przyjęty w środowisku domowym. Niedopuszczalne są wszelkie inne

zastosowania. Urządzenie nie nadaje się do przechowywania leków,

plazmy krwi, preparatów laboratoryjnych ani innych materiałów i

produktów w rozumieniu Dyrektywy Medycznej 2007/47/EG. Użycie

niezgodne z przeznaczeniem może spowodować utratę lub zepsucie

przechowywanych produktów. Co więcej, urządzenie nie jest

przeznaczone do użytkowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Opis urządzenia



Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące 

bezpieczeństwa

• Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, urządzenie

należy rozpakowywać i ustawiać przy udziale

dwóch osób.

• W przypadku stwierdzenia uszkodzeń

urządzenia, przed podłączeniem go do sieci

należy niezwłocznie powiadomić dostawcę.

• Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie

urządzenia, należy upewnić się że zostało ono

ustawione i podłączone zgodnie z instrukcją

obsługi.

• W razie awarii urządzenie należy odłączyć od

sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki lub

wykręcenie bezpiecznika.

• Podczas odłączania urządzenia z sieci należy

ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

• Naprawy oraz ewentualne modernizacje

urządzenia mogą być wykonywane tylko przez

uprawniony serwis. Dotyczy to także wymiany

przewodu przyłączeniowego. Nieprzestrzeganie

tego zalecenia może spowodować zagrożenie dla

użytkownika.

• Nie należy wprowadzać do urządzenia otwartego

płomienia lub źródła iskrzenia. Podczas

transportu i mycia należy uważać, aby nie

uszkodzić obiegu chłodniczego. W przypadku

uszkodzenia obiegu nie dopuścić, aby w pobliżu

znalazło się źródło ognia. Należy dokładnie

przewietrzyć pomieszczenie.

• Nie należy stawać na listwach, szufladach ani

drzwiach urządzenia oraz używać ich jako

podparcia.

• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w

wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej

sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej

bądź osoby nieposiadające wiedzy lub

doświadczenia, pod warunkiem że znajdują się

pod nadzorem lub zostały poinstruowane w

zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i

rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie

powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i

konserwacja urządzenia nie mogą być

dokonywane przez dzieci bez nadzoru.

• Należy unikać długotrwałego kontaktu skóry z

zimnymi powierzchniami czy mrożonkami. Może

to spowodować bóle, zdrętwienia i odmrożenia.

W przypadku długotrwałego kontaktu należy

podjąć środki ochronne, np. założyć rękawice.

• Nie wolno spożywać produktów, które zbyt długo

są przechowywane w urządzeniu, gdyż mogą

spowodować zatrucie pokarmowe.

• Nie wolno wkładać do urządzenia substancji

wybuchowych ani pojemników z łatwopalnymi

substancjami w sprayu jak np. butan, propan,

pentan itp. Wydzielające się gazy mogą ulec

zapłonowi poprzez elektryczne elementy

urządzenia. Pojemniki z tego typu substancjami

można rozpoznać po umieszczonym na nich

symbolu płomienia lub na podstawie składu

substancji.

• Nie wolno używać urządzeń elektrycznych we

wnętrzu urządzenia.

• W przypadku urządzeń zamykanych na zamek nie

należy trzymać klucza przy urządzeniu bądź w

zasięgu dzieci.

• Urządzenie jest przeznaczone do pracy w

zamkniętych pomieszczeniach. Nie wolno

uruchamiać urządzenia na dworze, w miejscach

wilgotnych oraz narażonych na wytrysk wody.

Klasa klimatyczna
W zależności od klasy klimatycznej urządzenie
jest dostosowane do pracy w określonych
przedziałach temperatur otoczenia. Aby uzyskać
odpowiednią wydajność chłodzenia, należy
przestrzegać zakresów temperatur podanych dla
klas klimatycznych.

Klasa klimatyczna urządzenia
jest podana na tabliczce znamionowej.

Umiejscowienie tabliczki znamionowej
można znaleźć w rozdziale „Opis urządzenia”

Klasa klimatyczna Zakres
temperatur
4 (SN) +10°C do +32°C
4 (N) +16°C do +32°C
4+ (ST) +16°C do +38°C
4+ (SN-ST) +10°C do +38°C
5 (T) +16°C do +43°C
5 (SN-T) +10°C do +43°C

Nie należy uruchamiać urządzenia w 
temperaturach przekraczających podany zakres. 

Poziom hałasu

Podczas pracy urządzenia poziom hałasu wynosi

70 dB (A).



• Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach

bezpośredniego nasłonecznienia oraz obok

piekarników, grzejników i innych źródłach ciepła.

• Podłoga w miejscu ustawienia powinna być równa i

gładka. Nierówności można zniwelować regulując

wysokość nóżek.

• Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych.

Ustawianie urządzenia

• Kubatura pomieszczenia w którym

ustawiamy urządzenie musi wynosić wg

normy EN 378 1 m3 na 8 g czynnika

chłodniczego R600a, aby w razie

wypłynięcia czynnika chłodniczego nie

powstała łatwopalna mieszanina gazu i

powietrza. Dane o ilości użytego czynnika

chłodniczego znajdują się na tabliczce

znamionowej wewnątrz lodówki.

• Urządzenie należy ustawiać przy ścianie.

Wymiary urządzenia

FKv 2640 125 cm 60 cm 61 cm 65 cm 118 cm

FKv 3640 164 cm 60 cm 61 cm 65 cm 118 cm

FKv 4140 180 cm 60 cm 61 cm 65 cm 118 cm

FKv 5440 164 cm 75 cm 73 cm 85 cm 141 cm

GKvesf 4145 180 cm 60 cm 61 cm 65 cm 118 cm

GKvesf 5445 164 cm 75 cm 73 cm 85 cm 141 cm

Podłączanie do sieci

• Rodzaj prądu (prąd zmienny), napięcie i 

częstotliwość w miejscu ustawienia lodówki 

muszą być zgodne z danymi na tabliczce 

znamionowej. Umiejscowienie tabliczki 

znamionowej znajduje się w rozdziale „Opis 

urządzenia”

• Urządzenie należy podłączać wyłącznie do 

gniazdka ze stykiem ochronnym i posiadającym w 

instalacji zasilającej bezpiecznik pomiędzy 10 A a 

16 A. 

• Gniazdko musi być łatwo dostępne 

– nie może być schowane za tylną 

ścianą lodówki. 

• Nie należy podłączać urządzenia 

za pomocą kabla przedłużającego 

ani rozgałęziacza.

• Nie należy używać inwertorów (przyrządów 

przetwarzających prąd stały na prąd zmienny / 

prąd trójfazowy)  ani wtyczek oszczędzających 

energię, gdyż grozi to uszkodzeniem 

elektronicznego systemu kontroli urządzenia. 

Włączanie i wyłączanie urządzenia

• Zalecamy umycie wnętrza urządzenia przed 

pierwszym uruchomieniem (zobacz rozdział: 

„Czyszczenie”) 

Włączanie urządzenia

Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej-

urządzenie jest włączone.

Wyłączanie urządzenia

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka lub ustaw regulator 

temperatury na pozycję 0.

Ważne!

Gdy regulator temperatury jest ustawiony w 

pozycji "0", system chłodzenia jest wyłączony, 

ale urządzenie nie jest całkowicie odłączone od 

zasilania. Przed przystąpieniem do czyszczenia 

należy odłączyć urządzenie od sieci i wyjąć 

wtyczkę.



• Temperaturę we wnętrzu urządzenia można

ustawiać za pomocą regulatora temperatury

• Im wskaźnik temperatury jest bliżej ustawienia

„max”, tym zimniejsza jest temperatura we wnętrzu.

• Temperaturę można regulować pomiędzy

ustawieniem „0” a „max” zgodnie z potrzebami.

Ustawianie temperatury

Wyświetlacz temperatury

Chłodzenie 

• Ruszty można ustawić na dowolnie wybranej 

wysokości. Umożliwia to pomieszczenie dużych 

opakowań i wysokich butelek. 

•Wysokoprocentowe alkohole powinny być 

szczelnie zamknięte i należy je przechowywać w 

pozycji pionowej.

• Nie można zakrywać kratek wentylacyjnych 

znajdujących się wewnątrz urządzenia! 

Zamek zabezpieczający

Zamek został wyposażony w mechanizm 

bezpieczeństwa.  

Zamykanie urządzenia

• należy włożyć klucz do zamka tak jak 

przedstawiono na obrazku (1)

• następnie należy przekręcić klucz o 90° (2)

W  celu otwarcia urządzenia należy wykonać 

powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

FKv 2640,  FKv 3640, FKv 4140, FKv 5440

GKvesf 4145, GKvesf 5445  

Wskaźnik temperatury jest zasilany przez baterię 

dostępną w sklepach specjalistycznych.  

Wymiana baterii

• Otwórz pojemnik na baterię małym 

śrubokrętem.

•Wymień baterię i zamknij pojemnik.

Pojawienie się na wyświetlaczu wskazania Er lub 

HH oznacza usterkę urządzenia. Należy zwrócić 

się do punktu serwisowego i podać symbol 

widniejący na wyświetlaczu.



Urządzenie odszrania się automatycznie.

Podczas pracy przy ustawieniu na najniższą 

temperaturę może jednak pojawić się oblodzenie na 

tylnej ścianie. Chłodziarkę trzeba wtedy odmrozić 

ręcznie:

•Wyjmij wtyczkę z gniazdka

•Wyjmij produkty z chłodziarki i przechowuj je w 

chłodnym miejscu

• Podczas odmrażania pozostaw otwarte drzwi

•Wodę z odmrażania wytrzyj ścierką

• Umyj chłodziarkę

Do odmrażania nie wolno używać urządzeń

mechanicznych ani innych sztucznych środków

pomocniczych. Należy korzystać wyłącznie ze

środków rekomendowanych przez producenta.

Odszranianie

Czyszczenie

Zakłócenia i usterki

Urządzenie należy czyścić co najmniej 2 razy w roku.

Przed rozpoczęciem mycia wyłącz urządzenie.

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka lub wykręć

bezpiecznik.

•Wnętrze, części wyposażenia i ściany zewnętrzne

należy myć letnią wodą z dodatkiem środka

myjącego. Nie wolno używać środków

posiadających właściwości ścierne, chemicznych

rozpuszczalników ani środków czyszczących z

zawartością kwasów.

• Nie wolno dopuścić by woda dostała się do

metalowych kratek wentylacyjnych lub do

elektrycznych elementów.

• Co najmniej raz w roku należy usunąć kurz z

powierzchni urządzenia oraz metalowych kratek

wentylatora znajdujących się na tylnej ścianie

chłodziarki.

• Nie wolno zdejmować tabliczki znamionowej oraz

należy uważać aby jej nie uszkodzić ponieważ jest

niezbędna do celów serwisowych.

Nie wolno używać urządzeń czyszczących za

pomocą pary ze względu na ryzyko uszkodzenia

bądź zranienia.

Jeżeli pojawi się usterka podczas pracy urządzenia,

należy ustalić czy jej przyczyną jest awaria systemu.

Niektóre zakłócenia można usunąć samodzielnie:

Urządzenie nie pracuje:

- Urządzenie jest podłączone do sieci?

- Wtyczka tkwi dokładnie w gniazdku?

- Bezpiecznik jest nienaruszony?

Urządzenie pracuje zbyt głośno:

- Sprawdź czy urządzenie stabilnie stoi na podłodze

- Sprawdź czy stojące obok meble lub przedmioty nie

ulegają wibracjom podczas pracy agregatu. Prosimy

jednak wziąć pod uwagę, że nie można całkowicie

wyeliminować odgłosów wywołanych przepływem

czynnika chłodniczego w układzie chłodniczym.

Temperatura nie jest wystarczająco niska:

- Czy ustawiono odpowiednią wartość temperatury?

(zobacz rozdział: „ustawianie temperatury”)

- Czy nie włożono zbyt wielu świeżych produktów na

raz?

- Czy oddzielnie włożony termometr wskazuje

prawidłową wartość temperatury?

- Czy system wentylacyjny działa prawidłowo?

- Czy chłodziarka nie stoi zbyt blisko urządzeń

wydzielających ciepło?

Jeśli nie wystąpi żadna z wyżej wymienionych przyczyn

i nie potrafimy samodzielnie usunąć usterki, należy

udać się do serwisu. Zgłaszając usterkę należy podać

dane z tabliczki znamionowej:

- oznaczenie modelu (1) 

- numer serwisowy (2) 

- numer seryjny (3)

Umiejscowienie tabliczki znamionowej opisane jest w 

rozdziale  „Opis urządzenia”.



Jeśli chłodziarka nie będzie użytkowana przez dłuższy

czas należy ją wyłączyć (wyciągnąć wtyczkę lub

wykręcić bezpiecznik), umyć, a drzwi pozostawić

otwarte, aby nie powstawały nieprzyjemne zapachy.

Dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu w

którym przechowywane jest urządzenie wynosi od

-10°C do +50°C.

Przechowywanie urządzenia w warunkach

przekraczających podane temperatury może

wpłynąć na zniszczenie urządzenia i spowodować

awarię.

Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz

dyrektywy UE 2004/108/EC oraz 2006/95/EC.

Wyłączanie urządzenia

Przekładanie zawiasów drzwi
Zawiasy drzwi mogą być zmieniane przez

wykwalifikowanego pracownika. Zmiana zawiasów

powinna być wykonywana przy udziale dwóch osób.

1. Wyjmij śrubę z dolnego wspornika zawiasu.

2. Otwórz drzwi pod kątem 

45° i podnieś je.

Ważne!

Ze względu na duży ciężar

Drzwi, powinny być one

podtrzymywane przez jedną

osobę.

3. Wciśnij bolec w górnym 

kierunku. 

4. Pociągnij drzwi do przodu 

a następnie zdejmij je w 

kierunku do dołu. 

5.    Uchwyt drzwi i zaślepki zamontuj po przeciwnej 

stronie. 

6. Wykręć bolec. Użyj do tego dołączonego klucza.

7. Wkręć bolec po przeciwnej stronie.



8.    Przemontuj wspornik blokujący na drugą stronę

9.   Wykręć wspornik zawiasu

10.   Osłonę zdejmij, obróć o 180° i umieść ją po 

przeciwnej stronie 

11.    Przykręć wspornik zawiasu na miejsce

12.    Obróć drzwi o 180°

13.   Włóż bolec do mocowania znajdującego  się w 

drzwiach, po lewej stronie. Palcem 

wskazującym przytrzymaj bolec  podczas 

montowania drzwi. 



14. Umieść drzwi w górnym bolcu 
tak jak przedstawiono na 

obrazku, a następnie 
poprowadź je w kierunku 
dolnego bolca.

Ważne!

Ze względu na duży ciężar drzwi,
powinny być one podtrzymywane

przez jedną osobę.

15. Unieś drzwi nieco w górę i 
przekręć bolec aż do 
momentu gdy wpasuje się w 
otwór wspornika zawiasu. 
Powoli opuść drzwi. Dolna 
część bolca musi być 
dokładnie wkręcona w otwór 
wspornika zawiasu. 

16.   Wkręć śrubę w bolec i dokręć.

Regulacja konta nachylenia drzwi

Jeśli drzwi otwierają się pod złym kątem,
należy je wyregulować.

17. Usuń środkową śrubę ze wspornika 
zawiasu. Śruba ta nie będzie potrzebna.

18. Odkręć śruby i przesuń wspornik 
zawiasu w prawo lub w lewo. Dokręć 
śruby.


