
Instrukcja obsługi                                                                
Lodówka 
Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi
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Uwagi odnośnie utylizacji urządzenia 
 
Urządzenie zawiera materiały nadające się do powtórnego 
wykorzystania i powinno być utylizowane w odpowiedni sposób - nie 
należy wyrzucać go ze zmieszanymi odpadkami gospodarstwa 
domowego. Urządzenia AGD, które nie są już potrzebne, muszą być 
utylizowane w profesjonalny i odpowiedni sposób, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Podczas utylizacji urządzenia należy upewnić się, że obieg płynu 
chłodzącego nie został uszkodzony, aby zapobiec wylaniu się płynu, 
który on zawiera (dane na tabliczce) i oleju. 

• Unieruchomić urządzenie AGD 
• Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci zasilania. 
• Odciąć kabel przyłączeniowy. 

 OSTRZEŻENIE 
Zagrożenie uduszenia materiałem opakowania i folią plastikową! 
 
Nie pozwalać dzieciom na zabawę materiałami z opakowania. 
 

Materiały z opakowania należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca 

zbiórki odpadów do recyklingu.
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Opis urządzenia AGD 

Ważne 
Całą żywność należy 
przechowywać w opakowaniu  
i pod przykryciem. 

Stopki z regulowaną 
wysokością 

Elementy obsługi i sterowania 

Oświetlenie wnętrza 
(listwa LED) 
(FKUv 1613, FKUv 1663) 

Tabliczka znamionowa 

Półki z kratki 

        Ważne 
 
Maksymalne obciążenie 
półki z kratki wynosi 45 
kg. 

Emisja hałasu z urządzenia 
Poziom hałasu podczas działania urządzenia nie 
przekracza 70 dB(A) (względny poziom hałasu 1 pW). 



 

 

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia 

• Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu 
urządzenia, powinno ono zostać odpakowane 
przez dwie osoby. 
 

• W razie uszkodzenia urządzenia podczas dostawy, 
należy natychmiast skontaktować się z dostawcą 
przed podłączeniem urządzenia do zasilania. 
 

• Aby zagwarantować bezpieczną obsługę, należy 
upewnić się że urządzenie jest ustawione i 
podłączone w sposób, jak opisano w niniejszej 
instrukcji obsługi. 

 

• Należy odłączyć urządzenie od sieci zasilania jeśli 
wystąpi jakakolwiek awaria. Wyciągnąć wtyczkę, 
wyłączyć lub wyjąć bezpiecznik. 

 

• Podczas odłączania urządzenia należy ciągnąć za 
wtyczkę, a nie za kabel. 

 

• Wszelkie naprawy i prace nad urządzeniem 
powinny być prowadzone wyłącznie przez dział 
obsługi klienta, ponieważ prace wykonywane przez 
nieuprawnione osoby mogą okazać się 
niebezpieczne dla użytkownika. To samo odnosi się 
do kabla zasilającego. 

 

• Nie dopuszczać otwartego ognia lub źródła zapłonu 
do wnętrza urządzenia. Podczas transportu i 
czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że 
obieg środka chłodzącego nie został uszkodzony. 
W razie uszkodzenia, upewnić się, że w pobliżu nie 
ma źródeł zapłonu i dobrze wentylować 
pomieszczenie. 

 

• Nie stawać na cokole, szufladach lub drzwiach, ani 
nie używać ich do podparcia czegokolwiek. 

 

• Niniejsze urządzenie AGD może być używane 
przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby 
z dysfunkcjami fizycznymi, sensorycznymi lub 
umysłowymi lub nie posiadające doświadczenia i 
wiedzy, jeśli będą one pod nadzorem, lub zostały 
poinstruowane odnośnie bezpiecznego użycia 
urządzenia i rozumieją istniejące ryzyko. Dzieciom 
nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i 
konserwacja nie mogą być wykonywane przez 
dzieci bez nadzoru. 
 

• Unikać dłuższego kontaktu skóry z zimnymi 
powierzchniami lub schłodzoną/zamrożoną 
żywnością. Takie zimno może spowodować ból, 
odrętwienie i odmrożenie. W razie dłuższego 
kontaktu skóry należy używać środków 
ochronnych, np. należy ubrać rękawice. 
 

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

 

• W urządzeniu nie należy przechowywać materiałów 
wybuchowych lub sprayów z zawartością palnych 
substancji takich, jak butan, propan, pentan itp. 
Elementy elektryczne mogą spowodować zapłon 
wyciekających gazów. Można zidentyfikować 
zawartość takich sprayów dzięki wydrukowanej 
zawartości lub symbolu płomienia. 

 

• Nie używać elektrycznych urządzeń AGD wewnątrz 
tego urządzenia. 

 

• Jeśli posiadacie urządzenie AGD zamykane na 
zamek, nie należy trzymać klucza w pobliżu 
urządzenia lub w miejscu dostępnym dla dzieci. 

 

• Urządzenie zaprojektowano do użycia w 
zamkniętych przestrzeniach. Nie użytkować 
urządzenia na zewnątrz lub w miejscu, gdzie będzie 
narażone na zachlapanie wodą lub działanie 
wilgoci. 

 

• Listwy LED oświetlają wnętrze urządzenia. Nie 
nadają się do oświetlania pomieszczenia. 

 

• Podczas transportu lub obsługiwania urządzenia 
na wysokości ponad 1500 m nad poziomem morza, 
szyba w drzwiach może pęknąć z powodu spadku 
ciśnienia powietrza. Kawałki rozbitego szkła mają 
ostre krawędzie i mogą spowodować poważne 
obrażenia. 
 
Zakres użycia urządzenia 
 
To urządzenie AGD nadaje się wyłącznie do użytku 
w celu chłodzenia żywności w środowisku domowym 
lub podobnym. 
Obejmuje to na przykład użycie w: 
- kuchniach personelu, w instytucjach 
zapewniających noclegi ze śniadaniem, 
- przez gości w domkach letniskowych, hotelach, 
motelach i innych formach zakwaterowania osób, 
- w gastronomii i w podobnych usługach sprzedaży 
hurtowej. 
 
Urządzenia AGD należy używać wyłącznie w sposób przyjęty w 
środowisku domowym. Wszelkie inne sposoby użycia nie są 
dopuszczalne. 
 
Niniejsze urządzenie AGD nie nadaje się do przechowania i chłodzenia 
leków, krwi, preparatów laboratoryjnych lub tym podobnych substancji i 
produktów ujętych w Dyrektywie Urządzeń Medycznych 2007/47/WE. 
Wszelkie niewłaściwe użycie urządzenia AGD może spowodować w 
rezultacie uszkodzenie lub zepsucie się przechowywanych artykułów. 
 
Co więcej, to urządzenie AGD nie jest odpowiednie do pracy w 
potencjalnie wybuchowych warunkach. 

  



 

 

Klasyfikacja klimatu 
Klasyfikacja klimatu wskazuje temperaturę 
pokojową, w której urządzenie AGD może 
być obsługiwane w celu uzyskania pełnej 
wydajności chłodzenia. 
Klasyfikacja klimatu wskazana jest na 
tabliczce znamionowej. 
Lokalizacja tabliczki znamionowej 
przedstawiona jest w rozdziale 
zatytułowanym Opis urządzenia. 

Nie obsługiwać urządzenia AGD poza zakresem 

podanej temperatury pokojowej. 

Ustawianie 
• Nie umieszczać urządzenia w miejscu 
wystawionym na promienie słońca lub w 
pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych 
źródeł ciepła. 

• Nie zakrywać otworów lub kratek 

wentylacyjnych. 

• Nie umieszczać urządzeń AGD generujących 
ciepło, np. kuchenek mikrofalowych, tosterów, 
itp. na górze urządzenia. 
 
• Norma EN 378 podaje, że pomieszczenie, w 
którym instalowane jest urządzenie musi mieć 
objętość 1m3 na 8 g środka chłodzącego R 600a użytego w 
urządzeniu, aby uniknąć powstania palnej mieszanki powietrza i 
gazu w pomieszczeniu, w którym mieści się urządzenie, w razie 
wycieku z układu środka chłodzącego. Ilość środka chłodzącego 
użytego w Waszym urządzeniu jest podana na tabliczce typu 
wewnątrz urządzenia. 

Poziomowanie urządzenia AGD 
• Umieścić urządzenie w jego ostatecznej 
pozycji w miejscu instalacji. 
• Skompensować nierówności podłogi 
używając stopek z regulowaną wysokością. 

 
Ważne 
Urządzenie musi być wyrównane w 
poziomie i w pionie. Jeśli urządzenie nie 
jest wypoziomowane, główny korpus 
urządzenia może ulec deformacji i drzwi 
nie będą się zamykały we właściwy 
sposób. 

 

Wymiary do instalacji (mm) 

Wersja 1 
Wymagany jest przekrój min. 200 cm2 na blacie do wentylacji 
tylnej części urządzenia. 

Wersja 2 
Jeśli nie zapewniono żadnej kratki wentylacyjnej w blacie, 
musi być co najmniej 860 mm wysokości do blatu, aby 
zapewnić  rozproszenie ciepła do przodu. 

Zamek zabezpieczający 
Zamek na drzwiach urządzenia wyposażony jest w mechanizm 
bezpieczeństwa. 

Zamykanie urządzenia na klucz 

• Wsunąć klucz jak pokazuje 
strzałka 1. 

• Przekręcić klucz o 90o. 

Aby otworzyć zamek urządzenia 
należy powtórzyć tą samą 
procedurę w tej samej kolejności. 
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Klasse/Klasa 
Classe/Klasa 

Ap-BpWP-Tip» BnitHiiilfim 

Capadt 
I AP-TjpaWP-Tlpo I V ‘ “ —
 ' ’ ” 

Klasyfikacja 
klimatu 

Temperatura pokojowa 

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 

 

 

• Zawsze należy instalować urządzenie bezpośrednio przy ścianie. 

 



 

Połączenie elektryczne 
Urządzenia należy zasilać wyłącznie prądem zmiennym (AC). 

Dopuszczalne napięcie i częstotliwość są podane na tabliczce 
znamionowej. Lokalizacja tabliczki znamionowej przedstawiona jest 
w rozdziale zatytułowanym Opis urządzenia AGD. 

Gniazdko musi być odpowiednio uziemione i zabezpieczone 
bezpiecznikiem. Prąd wyzwalający bezpiecznika musi być w 
zakresie pomiędzy 10 A i 16 A. 

Gniazdko musi być usytuowane za urządzeniem i 

musi być łatwo dostępne. 

 
Elementy obsługi i sterowania 

 
1 Wyświetlacz temperatury (wyświetlacz) 

2 Przyciski ustawiania temperatury 

3 Przycisk włączenia/wyłączenia 

4 Przycisk wentylatora 

5 Przycisk włączenia/wyłączenia ostrzeżenia dźwiękowego 

Symbole na wyświetlaczu 

 

Tryb konfiguracji jest aktywowany (aktywacja blokady 
przed dziećmi i regulacja jasności wyświetlacza) 

Alarm (symbol miga, jeśli temperatura wewnątrz 
urządzenia jest zbyt wysoka) 

Blokada przed dziećmi jest aktywowana 

Symbol włączenia wentylatora 

Tryb demo jest aktywowany. 

 
 

 

 

 

Ustawianie temperatury  

Wcisnąć przycisk góra/dół. Wyświetlacz 

temperatury zacznie migać. 

Wcisnąć przycisk góra/dół, następnie 
niższa wartość temperatury zapali się na 
wyświetlaczu. 
Naciskać przycisk góra/dół dopóki pożądana wartość nie zostanie 
wyświetlona. 

Po pewnym okresie użytkowania, temperatura wnętrza dopasuje 
się do wartości, która została ustawiona. 

Jeśli F1 lub F2 pojawia się na wyświetlaczu, w urządzeniu 
wystąpiła awaria. W takim przypadku, należy skontaktować się z 
działem obsługi klienta. 
 

Alarm otwartych drzwi 
Jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 180 sekund, wydany 

zostanie akustyczny sygnał ostrzegawczy. 

Alarm powraca do stanu gotowości, gdy drzwi zostaną zamknięte. 

Alarm temperatury 
Jeśli temperatury wewnątrz przekraczają dopuszczalny zakres, 
wydany zostanie akustyczny sygnał ostrzegawczy a wyświetlacz 
temperatury będzie migał. 
 
Po dłuższej awarii zasilania, temperatura we wnętrzu może podnieść 
się do zbyt wysokiego poziomu. Po przywróceniu zasilania, można 
obserwować spadek temperatury na wyświetlaczu. 

• Skasować akustyczny sygnał ostrzegawczy 
wciskając przycisk Alarm. 

Wyświetlacz temperatury przestanie migać 
natychmiast, gdy temperatura wewnątrz uzyska 
ustawioną wartość. 

 

 

Alarm temperatury po awarii urządzenia 
Jeśli w urządzeniu wystąpi awaria, temperatura wnętrza 
może wzrosnąć za wysoko lub spaść zbyt nisko. Wydany zostanie 
akustyczny sygnał ostrzegawczy a wyświetlacz temperatury będzie 
migał. 
 
Jeśli wyświetlana temperatura jest zbyt wysoka (za ciepła), 
najpierw należy sprawdzić, czy drzwi są dobrze zamknięte. 
 
Jeśli wyświetlacz temperatury nadal pokazuje wartość, która jest 
zbyt wysoka lub zbyt niska po jednej godzinie, skontaktować się z 
działem obsługi klienta 
 
• Skasować akustyczny sygnał ostrzegawczy wciskając przycisk 
Alarm. 
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 Włączanie/ 

wyłączanie    Wentylacja 
 Góra/dół 

5 

 
 
 
Alarm 

Jeśli drzwi muszą być otwarte przez dłuższy czas, 

aby umieścić rzeczy w urządzeniu, należy skasować 

akustyczny sygnał ostrzegawczy poprzez wciśnięcie 

przycisku Alarm .  

Nie podłączać urządzenia z użyciem 
przedłużacza lub gniazdka przenośnego. 

Nie stosować wolno stojących inwertorów 
(przetworników prądu stałego na prąd zmienny, 
trójfazowy) lub wtyczek energo-oszczędnych. 
Ryzyko uszkodzenia elektronicznego sytemu 
sterowania! 

Włączanie i wyłączanie urządzenia AGD 
 
Włączanie urządzenia 

Wciśnij przycisk włącz/wyłącz dopóki 

wyświetlacz temperatury nie zapali się. 

Wyłączanie urządzenia AGD 

 
Włącz/ 
wyłącz 

 

Wcisnąć przycisk włącz/wyłącz przez ok. 3 sekundy, tak, 

aby wyświetlacz temperatury zgasł 

Uwaga 
Jeśli przycisk włącz/wyłącz zostanie wciśnięty przez 
następne 3 sekundy od wyłączenia wyświetlania 
temperatury, urządzenie zostaje włączone ponownie. 

 

 

 

 

 
Góra/dół 

1 

 



 

 

Tryb konfiguracji  

W trybie konfiguracji można ustawić blokadę przed dziećmi i 
uregulować jasność wyświetlacza. 

Regulacja jasności wyświetlacza 

Blokada przed dziećmi ma na celu ochronę urządzenia przed 

wyłączeniem i ustawienie temperatury chroniące przed 

przypadkową zmianą 

 

Wcisnąć  przez 5 sek. Wyświetlacz = 

                   Wentylacja                                                        

Aktywacja blokady przed dziećmi  

 Wyświetlacz =  

        Góra/dół                                 

 

Wcisnąć  przez 5 sek. Wyświetlacz =  

                   Wentylacja                                                        

 

 Wyświetlacz =  

      Wentylacja                              

 

 Wyświetlacz =  

    Wentylacja                          

 

 Ustawić pożądaną jasność z użyciem przycisku                   

    Góra/dół    

 

 

 Wyświetlacz =  

     Wentylacja                                 

H0 = minimalna jasność 
H5 = maksymalna jasność 

 

 Wyświetlacz =  

      Wentylacja                              

 

 Wyświetlacz =  

Włacz/wyłącz                                  

Blokada przed dziećmi jest aktywowana 

 

 Jasność regulacji zostanie aktywowana po minucie                

Włącz/wyłącz   

Uwaga 

 

Dezaktywacja blokady przed dziećmi 

Jeśli wciśnięty zostanie przycisk, wyświetlacz zapali się na jedną minutę 

z maksymalną jasnością. 

Podczas odbioru technicznego urządzenia jasność regulacji będzie 

aktywna dopiero, gdy ustawiona temperatura urządzenia zostanie 

uzyskana. 

 

Tryb demo 

Tryb demo można aktywować w celu prezentacji urządzenia na 

wystawach lub salonach wystawowych, tak, jakby był w zwykłym trybie 

pracy. 

Tryb DEMO pojawia się na wyświetlaczu. 

W tym trybie obieg chłodzenia jest wyłączony! 

Jeśli tryb ten zostanie aktywowany przypadkiem, można go dez-

aktywować jak podano niżej. 

                   

 +  przez 5 sekund 

  Włacz/wyłącz        Góra/dół  

  

Wyświetlacz =  

 

 Wyświetlacz =  

    Wentylacja                         

 

 Wyświetlacz =  

       Wentylacja                               

 

Wcisnąć  przez 5 sekund. Wyświetlacz =  

                         Wentylacja                                                                 

 

 Wyświetlacz = 

       Wentylacja                              

 

 Wyświetlacz = 

      Wentylacja                                

 

 Wyświetlacz =  

   Włacz/wyłącz                              

Blokada przed dziećmi jest dezaktywowana. 



 

Czyszczenie 
Czyścić urządzenie przynajmniej dwa razy w roku. 

Przed czyszczeniem zawsze należy odłączyć urządzenie od 
sieci zasilania - wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci zasilania 
lub wyłączyć lub wykręcić bezpiecznik. 

• Wyczyścić wnętrze, części wyposażenia i ściany zewnętrzne 
letnią wodą ora niewielką ilością detergentu.

  
Chłodzenie wentylatorem 
Przy włączonej funkcji wentylatora, w komorze chłodzenia zostanie 
uzyskany jednorodny rozkład temperatury. 
Zalecane jest: 
- w wysokich temperaturach pokojowych (ok. 33°C lub wyżej), 
- jeśli wilgotność powietrza jest wysoka (np. w okresie letnim). 
  

Nie używać rozpuszczalników chemicznych lub środków 
czyszczących z zawartością piasku lub kwasu. 
 

Nie stosować urządzeń czyszczących na parę  

z powodu ryzyka obrażeń i uszkodzeń       

Chłodzenie 

Włączanie: 
Wcisnąć przycisk wentylatora – 

symbol  zapali się. 

Oświetlenie wnętrza 
Wnętrze urządzenia jest oświetlane 
przez listwę LED na górze 
kontenera. 

Wciskając włącznik oznaczony jako 
„S” włączamy oświetlenie 
wewnętrzne. 

Intensywność światła LED 
odpowiada klasie lasera 1/1M. 

 Ważne 
Pokrywę światła może 
zdejmować wyłącznie personel 
obsługi klienta. 

• Upewnić się, że woda z czyszczenia nie 
przedostaje się  do elementów elektrycznych 
lub kratki wentylacyjnej.  

• Należy usunąć kurz z jednostki chłodzącej i 
wymiennika ciepła - metalowa siatka z tyłu 
urządzenia AGD - raz do roku.    

 

• Nie uszkodzić i nie usuwać tabliczki znamionowej 
wewnątrz urządzenia. Jest ona bardzo ważna dla celów serwisu. 

Półki z kratki mogą być 
przekładane aby pomieścić 
butelki i opakowania różnej 
wielkości. 
Otwory wentylacyjne wewnątrz 
nie mogą być przesłonięte. 

 

• Wyczyścić otwory drenujące w komorze 
lodówki cienkim przedmiotem, np. 
patyczkiem kosmetycznym z watką lub 
podobnym.  

Jeśli pokrywa zostanie zdjęta, nie należy patrzeć 
bezpośrednio w światło przez soczewki optyczne  
z niewielkiej odległości. Może to uszkodzić wzrok. 



 

 

 
Nieprawidłowe działanie 
• F1 lub F2 pojawia się na wyświetlaczu. 

- Doszło do awarii urządzenia. Skontaktować się z działem obsługi  
klienta. 

 

Można usunąć następujące wady działania sprawdzając 
samemu ich możliwe przyczyny: 

• Urządzenie nie działa: 

- Czy urządzenie jest włączone? 

- Czy wtyczka jest właściwie dopasowana w gniazdku zasilania? 

- Czy bezpiecznik jest nienaruszony? 

• Jeśli po włożeniu wtyczki do kontaktu chłodziarka nie włączy 
się, ale wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu 
temperatury. 

- Tryb demo jest aktywowany. Dezaktywować tryb demo jak opisano 
w rozdziale zatytułowanym Tryb demo. 

• Duży hałas w czasie działania: 

- Czy urządzenie równomiernie stoi na podłodze? 

- Czy urządzenie powoduje wibracje pobliskich przedmiotów lub 
mebli lub obiektów? Należy pamiętać, że hałasu powodowanego 
przez obieg zamrażarki nie da się uniknąć. 

Przełożenie zawiasów drzwi

 

• Temperatura nie jest wystarczająco niska: 

- Czy ustawienie temperatury jest odpowiednie (patrz „Ustawianie 

temperatury”)? 

- Czy osobno zainstalowany termometr pokazuje prawidłowe odczyty 
temperatury? 

- Czy system wentylacji pracuje właściwie? 

- Czy urządzenie jest umieszczone za blisko źródła ciepła? 

Jeśli żadna z powyższych 

przyczyn nie zachodzi i nie 

możecie usunąć wady we 

własnym zakresie, należy 

skontaktować się z najbliższym 

działem obsługi klienta podając 

oznaczenie typu 1, numer 

serwisowy 2 i numer 

urządzenia 3 jak przedstawiono na tabliczce znamionowej. 

Lokalizacja tabliczki znamionowej przedstawiona jest w rozdziale 
zatytułowanym Opis urządzenia. 
 
 
 

Wyłączanie Waszego urządzenia 
Jeśli Wasze urządzenie ma pozostać wyłączone przez dłuższy okres, 
należy je wyłączyć i odłączyć wtyczkę lub wyłączyć lub wykręcić 
bezpiecznik. 

Wyczyścić urządzenie i pozostawić otwarte drzwi, aby uniknąć 
nieprzyjemnych zapachów. 

Urządzenie spełnia wymagania stosownych przepisów bezpieczeństwa i 
Dyrektyw KE 2004/108/KE oraz 2006/95/KE.

1. Odkręcić wspornik zawiasu 
 
Ważne 
Mocowanie drzwi ma 
mechanizm sprężynowy 
umożliwiający automatyczne 
zamykanie się drzwi. 
Wspornik zawiasu obraca się w 
lewo, kiedy śruby zostaną 
poluzowane. 
 

2. Wyciągnąć drzwi na dole i wyjąć. 

3. Przenieść uchwyt i zaślepki na przeciwną stronę 

drzwi. 
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11 

11. Wyjąć zamek. 

5. Wcisnąć klucz. 

Przekręcić klucz o 90o 

4. Wsunąć klucz. 

8. Przekręcić zamek zgodnie z 

kierunkiem ruchu wskazówek zegara  

o ok. 3o. 

9. Wyjąć zawleczkę. 

10. Przekręcić zamek o 90o zgodnie z 

kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 

6. Zdjąć pokrywę 

 

7. Wyjąć śrubę 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Obrócić zamek dalej 
około 3° zgodnie z 
kierunkiem ruchu 
wskazówek zegarka. 
16. Wsunąć zawleczkę. 

12. Przenieść pokrywy na przeciwną 
stronę. 

Uwaga do punktu 16 
Po włożeniu, poprzeczna zawleczka musi 
być wsunięta do rowka zatrzasku. 

 

17. Wkręcić śrubę i przymocować 

dekiel pokrywy. 

14 Obrócić zamek z powrotem 
o 90° przeciwnie do 
kierunku ruchu wskazówek 
zegara. 

18. Włożyć klucz. 
Przekręcić klucz o 90°. 

13. Włożyć zamek jak pokazano 
na ilustracji. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 21. Przenieść zawleczkę na wspornik zawiasu 
na przeciwną stronę. 

Regulacja bocznego nachylenia 
drzwi 

Jeśli drzwi są pod kątem, dopasować kąt. 

22. Zamontować drzwi na 
zawleczce zawiasu i 
zamknąć. 

19. Przenieść zawleczkę na 

górę na drugiej stronie. 

23. Wsunąć wspornik w dolne mocowanie w 
drzwiach. 
Obrócić wspornik zawiasu o 90o – sprężyna jest 
ściśnięta. Przykręcić śrubami wspornik zawiasu.  

20. Przenieść pokrywę na przeciwną stronę. 

Poluzować śruby i przesunąć 
wspornik w prawo lub w lewo. 
Dokręcić śruby. 
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