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Instrukcja obsługi           

Chłodziarka 

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym  włączeniem chłodziarki  
 

 

 

 

 

 

  



Wskazówki dotyczące utylizacji 

Chłodziarka zawiera materiały, które mogą być ponownie wykorzystane i należy je 

odpowiednio utylizować - nie z nieposortowanymi odpadami z gospodarstw domowych. 

Urządzenia, które nie są już potrzebne muszą być utylizowane w sposób profesjonalny i 

właściwy, zgodnie z aktualnymi miejscowymi regulacjami i przepisami. 

Podczas utylizacji chłodziarki należy upewnić się, że czynnik obwodu chłodniczego nie 

jest uszkodzony, aby zapobiec niekontrolowanemu wyciekowi  zawartego w nim 

czynnika chłodniczego (informacja na tabliczce znamionowej) oraz oleju. 

• Należy wyłączyć chłodziarkę. 

• Wyciągnąć wtyczkę z zasilania. 

• Odciąć przewód zasilający. 

 

OSTRZEŻENIE 
Istnieje zagrożenie uduszeniem materiałami opakowaniowymi i folią! 
Dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.  
Zaleca się dostarczenie materiałów opakowaniowych do punktu skupu surowców wtórnych . 
 

Zakres zastosowania urządzenia 

Chłodziarka jest przeznaczona wyłącznie do chłodzenia produktów spożywczych w warunkach  domowych 

lub podobnych. Obejmuje to, 

Na przykład, wykorzystanie  

- w kuchniach dla personelu, hotelach i stołówkach, 

- przez gości w domkach kempingowych, hotelach, motelach i innych formach zakwaterowania, 

- w gastronomii i podobnych usługach w sprzedaży hurtowej. 

Chłodziarkę należy użytkować wyłącznie w sposób zwyczajowo przyjęty w warunkach domowych. Wszelkie 

inne sposoby użytkowania są niedopuszczalne. Chłodziarka nie nadaje się do przechowywania i chłodzenia 

leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych materiałów i produktów objętych przez 

dyrektywę 2007/47 / WE o wyrobach medycznych. Każde niewłaściwe stosowanie urządzenia może 

doprowadzić do uszkodzenia lub zepsucia przechowywanych 

produktów. Ponadto chłodziarka nie nadaje się do eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

 

 

 

 

 

  



 

Opis chłodziarki 

 

 

Uwaga 
FK 2642, FK 3642, FK 4142, FK 5442 
Świetlówki oświetla tylko wnętrze chłodziarki. Nie 
nadaje do oświetlania pomieszczenia. 

Uwaga 
FKV 2643, FKV 3643, FKV 4143, FKV 5443 
Listwa LED oświetla tylko wnętrze chłodziarki. Nie 
nadaje się do oświetlania pomieszczenia. 

 
 
 
 
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia  

 Aby uniknąć uszkodzeń w urządzeniu lub zagrożenia zdrowia  chłodziarkę należy rozpakowywać i 
ustawiać przy udziale dwóch osób.  

 W przypadku, gdy chłodziarka zostanie uszkodzona w trakcie dostawy, należy niezwłocznie 
skontaktować się z dostawcą, przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej. 

 Dla zapewnienia prawidłowego działania chłodziarkę należy montować i podłączać tylko zgodnie z 
instrukcją obsługi i obowiązującymi przepisami  

 W razie awarii chłodziarkę odłączyć z sieci przez wyciągnięcie wtyczki lub wykręcenie bezpiecznika.  

 Przy odłączaniu chłodziarki należy ciągnąć za wtyczkę nie za kabel. 

 Wszelkie naprawy i prace na chłodziarce mogą być wykonywane tylko przez dział obsługi klienta, 
gdyż nieuprawnione naprawy mogą być wysoce niebezpieczne dla użytkownika. To samo dotyczy 
wymiany kabla zasilającego. 

Ważna informacja 

FK 2642, FKV 2643, FK 3642, FKV 3643 

FK 4142, FKV 4143 

Maksymalne obciążenie na półkę drucianą wynosi 45 kg. 

FK 5442, FKV 5443 

Maksymalne obciążenie na półkę drucianą wynosi 60 kg. 

 

 

 

Ważna informacja 

Wszelkie artykuł spożywcze należy przechowywać w 

opakowaniu i przykryte 

 

 
Nóżki o regulowanej wysokości 

Półki druciane 

Tabliczka znamionowa 

Wyświetlacz temperatury 

Oświetlenie wnętrza 

(Listwa oświetlenia diodowego) 

Oświetlenie wnętrza 

(Świetlówka) 

Regulator temperatury 



 Zabrania się wprowadzania do urządzenia otwartego płomienia lub źródeł zapłonu. Podczas 
transportowania i czyszczenia urządzenia należy zapewnić, aby obwód czynnika chłodniczego nie 
uległ uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia należy sprawdzić czy w pobliżu nie znajdują się źródła 
zapłonu i zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 

 Zabrania się stawania na cokole, szufladach, drzwiach chłodziarki, oraz wykorzystywania ich do 
podpierania.  

 Chłodziarka może być używana przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze, a także przez osoby o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych  lub psychicznych lub braku doświadczenia i 
wiedzy, jeśli są one pod nadzorem i zostały poinformowane o zasadach bezpiecznego użytkowania 
lub zostały poinformowane o mogących wystąpić zagrożeniach. Zabrania się dzieciom zabaw tym 
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. 

 Należy unikać długotrwałego kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami lub schłodzoną/ zamrożoną 
żywnością. Może to powodować ból, drętwienie i odmrożenia. W przypadku długotrwałego 
kontaktu ze skórą należy założyć rękawice ochronne. 

 Nie należy spożywać żywności, która była przechowywana zbyt długo, ponieważ może to 
spowodować zatrucie pokarmowe. 

 Zabrania się przechowywania w chłodziarce wszelkich materiałów wybuchowych ani sprayów 
zawierających palne gazy nośne takie jak butan, propan, pentan itp.. Komponenty elektryczne mogą 
spowodować zapłon wycieków gazu. Tego typu spraye można rozpoznać na podstawie 
drukowanego na nich  symbolu płomienia. 

 Zabrania się używania urządzeń elektrycznych wewnątrz chłodziarki. 

 W przypadku chłodziarki zamykanej, nie należy pozostawiać klucza przy chłodziarce lub w miejscu 
dostępnym dla dzieci. 

 Chłodziarka jest przeznaczona do użytku w zamkniętych przestrzeniach. Nie należy korzystać z 
urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie jest ono narażone na zachlapanie wodą lub wilgoć. 

 Podczas transportu lub eksploatacji chłodziarki na wysokości ponad 1500 m n. p. m, szyba w 
drzwiach może pęknąć ze względu na zmniejszone ciśnienie powietrza. Rozerwane fragmenty mają 
ostre krawędzie i mogą spowodować poważne obrażenia. 
 

Klasa klimatyczna 

Klasa klimatyczna określa temperaturę otoczenia, w których chłodziarka może być eksploatowana w 
celu osiągnięcia pełnej wydajności chłodzenia. 

Klasa klimatyczna jest podawana na tabliczce znamionowej: 

Pozycja tabliczki znamionowej podana jest w rozdziale zatytułowanym Opis chłodziarki. 
 

 
 

Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia 

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 to +43°C 

 

 



Zabrania się eksploatowania chłodziarki poza określonym zakresem temperatur otoczenia. 

 

Emisja hałasu z chłodziarki 

 

Poziom hałasu podczas pracy chłodziarki wynosi poniżej 70 dB (A) 
(Względny poziom hałasu wynosi 1 pW). 
 

 

Ustawianie 

 Chłodziarki nie należy ustawiać w miejscach nasłonecznionych ani w pobliżu 
kuchenek, grzejników i podobnych źródeł ciepła 

 Podłoga, na której stoi chłodziarka musi być pozioma i równa. Nierówności 
podłogi można skompensować dokonując regulacji nóżkami. 

 Zabrania się zasłaniania otworów lub kratek wentylacyjnych 

 

 

 
• Norma EN 378 określa, że pomieszczenie, w którym zostanie ustawiona 
chłodziarka, musi mieć pojemność 1 m3 na 8 g czynnika chłodniczego R 600a 
stosowanego w urządzeniu, tak, aby uniknąć powstawania łatwopalnej mieszaniny 
gazu / powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się chłodziarka w razie nieszczelności w obwodzie 
chłodniczym. Ilość czynnika chłodniczego 
stosowana w urządzeniu jest wskazana na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.  
• Urządzenia należy zawsze ustawiać bezpośrednio na ścianie. 
 

Wymiary urządzenia 

 



Połączenia elektryczne 

Chłodziarkę można zasilać tylko z prądem przemiennym (AC). 
Dopuszczalne napięcie i częstotliwość są oznaczone na tabliczce znamionowej. Położenie tabliczki 
znamionowej pokazano w rozdziale zatytułowanym Opis chłodziarki . 
Gniazdko musi być prawidłowo uziemione i chronione przez bezpiecznik. 
Prąd zadziałania bezpiecznika musi wynosić pomiędzy 10 A i 16 A. 
Gniazdo nie może znajdować się bezpośrednio za urządzeniem i musi być 
łatwo dostępne. 
Nie należy podłączać urządzenia za pomocą przedłużacza lub kabla 
przedłużającego z gniazdkami.  
Zabrania się stosowania niezależnych falowników (konwersja prądu stałego do 
prądu przemiennego / trójfazowego) lub wtyczek energooszczędnych. Jest to 
związane z ryzykiem uszkodzenia elektronicznego układu sterującego! 
 

Włączanie i wyłączanie chłodziarki  
Zaleca się wyczyszczenie wnętrza chłodziarki przed pierwszym włączeniem . (patrz Czyszczenie). 
Włączanie chłodziarki 
Podłączyć chłodziarkę do sieci elektrycznej – wówczas chłodziarka jest włączona. 
Wyłączanie chłodziarki 
Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub ustawić pokrętło regulacji temperatury na 0. 
Ważna informacja 

Gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w pozycji "0", układ chłodziarki 
jest wyłączony, lecz chłodziarka nie jest całkowicie odłączona od sieci. Przed czyszczeniem zawsze należy 
odłączyć chłodziarkę od sieci zasilającej. Należy wyjąć 
wtyczkę. 

Ustawianie temperatury 
Ustawianie temperatury wewnątrz chłodziarki dokonywane jest za pomocą 
regulatora temperatury. 

 

Im bliżej nastawy max., znajduje się pokrętło regulacji temperatury, tym niższa 
jest temperatura we wewnętrzu. 
Regulator należy ustawić pomiędzy pozycjami „0” i „max”, zgodnie z 
wymaganiami. 
 

 

 

Wyświetlacz temperatury 

FKv 2643, FKv 3643, FKv 4143, FKv 5443 

 

Wyświetlacz temperatury jest zasilany  baterią, którą można nabyć u  
wyspecjalizowanego dealera. 

Wymiana baterii 

 

 Należy otworzyć komorę baterii za pomocą małego śrubokrętu 

 Wymienić baterię 

 Zamknąć komorę baterii 

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat Er lub HH, oznacza to awarię chłodziarki. Należy 
skontaktować się z działem obsługi klienta podając wyświetlany numer awarii.  



Chłodzenie 

 

Chłodzenie 
Druciane półki można przemieszczać, w celu 
dopasowania do różnych wysokości butelek lub 
opakowań. 

Alkohole wysoko procentowe powinny być szczelnie 
zamknięte i przechowywane w pozycji pionowej. 

Szczeliny wentylacyjne umieszczone od wewnątrz nie 
mogą być zasłonięte! 

 
Oświetlenie wewnętrzne 

Można włączać i wyłączać wciskając 
przełącznik S. 

 
Oświetlenie wnętrza 
FKv 2643, FKv 3643 
FKv 4143, FKv 5443 

 

Wnętrze chłodziarki jest oświetlane listwą diodową 
znajdującą się u góry komory wewnętrznej. 

Natężenie oświetlenia diodowego odpowiada klasie 
lasera 1/1M 

Ważna informacja 

Pokrywa oświetlenia może być zdejmowana tylko 
przez personel serwisu klienta. Po zdemontowaniu 
pokrywy, zabrania się patrzenia bezpośrednio na 
światło przez soczewki optyczne z niewielkiej 
odległości. Może to spowodować uszkodzenie 
wzroku. 

 

 

 
Oświetlenie wnętrza 

FK 2642, FK 3642, FK 4142, FK 5442 

Oświetlenie wnętrza jest zamontowane wewnątrz u góry 

Wymiana świetlówki 

- Należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania! 

- Wykręcić śrubę z tyłu pokrywy oświetlenia 

- Odłączyć pokrywę z tyłu i wyjąć 

- Wymienić świetlówkę 

- Wstawić pokrywę od przodu i zatrzasnąć ją w 
jej miejscu z tyłu 

- Wkręcić śrubę w pokrywę 

 
 
 



Zamek zabezpieczający 

Zamek w drzwiach chłodziarki jest wyposażony w 
mechanizm zabezpieczający 

 

Zamykanie chłodziarki 

- Należy wstawić klucz, tak jak wskazano strzałką 
1 

- Obrócić klucz o 90o 

W celu odblokowania chłodziarki, należy 
powtórzyć tą samą procedurę w tej samej 
kolejności 

 
 

Odszraniane 

Komora chłodziarki odszrania się automatycznie 

Przy pracy z ustawieniem termostatu na bardzo niską temperaturę, może dojść do oblodzenia tylnej 
wewnętrznej ściany. 

W takim przypadku, chłodziarkę należy odszraniać ręcznie 

- Należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania! 

- wyjąc artykuły spożywcze z chłodziarki i przechowywać je w chłodnym miejscu. 

- Pozostawić drzwi chłodziarki otwarte podczas odszraniania.  Po odszranianiu zebrać pozostałą wodę i 
wyczyścić chłodziarkę. 

Nie należy stosować żadnych urządzeń mechanicznych ani innych sztucznych pomocy przy odszranianiu 
innych niż te zalecane przez producenta. 

 

Czyszczenie 

Chłodziarkę należy czyścić co najmniej dwa razy w roku. 

Przed czyszczeniem, należy zawsze wyłączyć chłodziarkę. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania lub wyłączyć 
lub wykręcić bezpiecznik. 

 Należy oczyścić wnętrze chłodziarki, wyposażenie oraz zewnętrzne ściany letnią wodą z dodatkiem 
niewielkiej ilości detergentu. Zabrania się stosowania środków czyszczących o właściwościach 
ściernych lub kwaśnych, a także rozpuszczalników chemicznych. 

 Należy zapewnić, aby woda czyszcząca nie przedostawała się do komponentów elektrycznych lub 
kratek wentylacyjnych 

 Należy usuwać kurz z agregatu chłodzącego oraz wymiennika ciepła – metalowa kratka z tyłu 
chłodziarki – raz w c roku. 

 Nie niszczyć i nie usuwać tabliczki znamionowej z urządzenia, jest to ważne dla czynności 
serwisowych 

Zabrania się stosowania parowych urządzeń czyszczących, ponieważ istnieje ryzyko doznania obrażeń i 
uszkodzenia chłodziarki. 
  



Awaria urządzenia 

 
W przypadku awarii urządzenia podczas pracy, należy sprawdzić, czy nie jest ono spowodowane błędną obsługą. 
Istnieje możliwość usunięcia we własnym zakresie następujących usterek: 
• Chłodziarka nie działa: 
- Czy chłodziarka jest włączona? 
- Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do  gniazdka? 
- Czy bezpiecznik jest nienaruszony? 
• Głośne dźwięki podczas pracy: 
- Czy chłodziarka stoi stabilnie na podłodze? 
- Czy chłodziarka nie powoduje wibracji sąsiadujących elementów umeblowania lub przedmiotów? Należy pamiętać, 
że hałas powodowany przez układ czynnika chłodniczego jest nieunikniony. 
• Temperatura nie jest wystarczająco niska: 
- Czy ustawienie temperatury jest prawidłowe (patrz "Ustawianie temperatury")? 
- Czy w chłodziarce nie zostały umieszczone nadmierne ilości świeżej żywności? 
- Czy zainstalowany oddzielnie termometr wskazuje poprawne odczyty? 
- Czy system wentylacji działa prawidłowo? 
- Czy chłodziarka nie stoi zbyt blisko źródła ciepła? 
 

Jeżeli żadna z powyższych przyczyn nie ma 
zastosowania i nie można usunąć awarii we 
własnym zakresie, należy skontaktować się z 
najbliższym oddziałem obsługi klienta podając 
oznaczenie typu (1), numer seryjny (2) oraz 
numer chłodziarki (3) zgodnie ze wskazaniami 
tabliczki znamionowej 
 

 
 

Położenie tabliczki znamionowej jest podane w rozdziale zatytułowanym Opis chłodziarki 

 

Wyłączanie chłodziarki  

Jeśli chłodziarka ma być wyłączona na dłuższy okres czasu, należy ją wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania lub 
wyłączyć lub wykręcić bezpiecznik. 

Oczyścić chłodziarkę i pozostawić drzwi otwarte w celu uniknięcia nieprzyjemnych zapachów. 

 

Dopuszczalna temperatura pokojowa do przechowywania chłodziarki po wyłączeniu z eksploatacji mieści się w 
zakresie od -10oC do +50oC 

Przechowywanie chłodziarki poza tym zakresem temperatur może spowodować uszkodzenie chłodziarki i 
spowodować jej wadliwe działanie. 

Chłodziarka jest zgodna z właściwymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz Dyrektywami WE 2004/108/WE 
oraz 2006/95/WE Zmiana zawiasów w drzwiach 

 
Zawiasy powinny być zmieniane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę. 
Zmiana zawiasów drzwiowych musi być wykonywana przez dwie osoby. 
 



1. Wykręcić śrubę z dolnego wspornika zawiasu 

 
2. Otworzyć drzwi o około 45o i unieść je w 

górę 

Ważna informacja 

Z uwagi na duży ciężar, drzwi muszą być 
podtrzymywane przez jedną osobę 

3. Końcem palca wypchnąć w górę trzpień 

4.  

5. 4. Pociągnąć drzwi do przodu i zdjąć je w dół  

 
 

 
 

5. Przenieść uchwyt drzwiowy i 

przymocować z drugiej strony 

6. Włożyć kluczyk. 



  

7. Włożyć kluczyk 

Obrócić kluczyk o 90o 

8. Zdjąć osłonę 

9. Wykręcić wkręt 

 

10. Obrócić zamek o ok. 

3o w prawo 

11. Wyjąć trzpień 

 

 

12. Wyjąc tuleję 

13. Obrócić zamek wstecz o 

90o w lewo 

 

 

14. Wyjąć zamek 

15. Ponownie 

wprowadzić tuleję 

16. Przenieść osłony na 

drugą stronę 

17. Przenieść trzpień i 

tuleję 

18. Wyjąc tuleję 

19. Wstawić zamek tak, jak 

pokazano na rysunku 

 

 



  
 

20. Obrócić zamek o 90o w 

prawo 

21 Ponownie wstawić 

tuleję zawiasu 

22 Obrócić zamek dalej o ok. 

3o w prawo 

23 Wstawić trzpień 

Uwaga do punktu 23 

Po wstawieniu, sworzeń trzpienia musi 

być zazębiony w rowku zaczepu 

24. Wkręcić wkręt i 

zamocować nasadkę 

osłaniającą 

25. Wstawić kluczyk 

Obrócić kluczyk o 90o 

26. Wykręcić trzpień, za pomocą 

dostarczonego klucza 

27. Wkręcić trzpień po drugiej stronie  

28. Odkręcić wspornik 

zawiasu 

29. Zdjąć osłonę, obrócić o 180o i 

zamontować ponownie po przeciwnej 

stronie 

30. Wkręcić wspornik zawiasu 

w jego miejsce 



 

 

 

31. Wstawić trzpień w otwór przewidziany do montażu 

lewostronnego. Trzpień należy podtrzymać palcem 

wskazującym podczas montowania drzwi 

32. Drzwi należy ustawić na górnym 

kołku, tak jak pokazano na rysunku, a 

następnie naprowadzić je na dolny 

wspornik zawiasu 

Ważna informacja 

Ze względu na duży ciężar drzwi muszą 

być  zabezpieczane przez jedną osobę 

33. Drzwi należy unieść do góry i 

obracać trzpień, dopóki nie wpasuje 

się on w otwór we wsporniku zawiasu 

Powoli opuścić drzwi. Dolna część 

trzpienia musi być całkowicie 

zagłębiona w otworze wspornika 

zawiasu 

34. Wkręcić śrubę w trzpień 

ponownie i dokręcić  

Regulacja bocznego przechyłu drzwi 

Jeśli drzwi są pod kątem, należy wyregulować kąt 

 

35. Wykręcić środkową śrubę ze wspornika zawiasu 

Śruba ta nie jest już potrzebna 

36. Wykręcić śruby i przesunąć wspornik 

zawiasu w prawo lub w lewo 

Dokręcić śruby 


