
 

Instrukcja obsługi                                                                         
Lodówka 
Przed pierwszym włączeniem należy przeczytać instrukcję obsługi
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Uwagi dotyczące utylizacji 
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 miejscowymi przepisami prawa. 

Podczas utylizacji urządzenia należy upewnić się, że układ czynnika 
chłodzącego nie został uszkodzony, aby zapobiec wylaniu się z 
niego płynu, który zawiera (dane na tabliczce) lub oleju. 

• Unieruchomić urządzenie. 
• 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. 

Zakres użycia urządzenia 

To urządzenie 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 należy używać wyłącznie w sposób przyjęty w 
środowisku domowym. Wszelkie inne sposoby użycia nie są 
dopuszczalne. 

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do przechowania i chłodzenia 
leków, plazmy krwi, preparatów laboratoryjnych lub tym podobnych 
substancji i produktów ujętych w Dyrektywie Urządzeń Medycznych 
2007/47/WE. Wszelkie niewłaściwe użycie urządzenia może 
spowodować w rezultacie uszkodzenie lub zepsucie się 
przechowywanych artykułów. 

Co więcej, to urządzenie nie jest odpowiednie do pracy w 
potencjalnie wybuchowych warunkach.   

FKDv 4203 

 
Stopki o regulowanej 
wysokości 

Opis urządzenia AGD 

Wyświetlacz (listwa LED) 

 

Oświetlenie wnętrza 
(listwa LED)                       Regulacja temperatury   

Regulacja temperatury 

Wyświetlacz temperatury 

Tabliczka znamionowa 

Oświetlenie wnętrza 
(listwa LED) 

Uwaga 
  

Listwy LED oświetlają wnętrze urządzania. 

Nie nadają się od oświetlania 

pomieszczenia. 

 

Ważne 

Całą żywność należy przechowywać w 
opakowaniu i pod przykryciem. 
 

FKDv 4213 

Stopki o regulowanej 
wysokości 



 

 

 

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia 

• Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu 

urządzenia, powinno ono zostać rozpakowane 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 nieprawidłowość. Wyciągnąć 

wtyczkę, wyłączyć lub zaprzestać użytkowania. 

• 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 płynu 

chłodzącego nie został uszkodzony. W razie 

uszkodzenia, upewnić się, że w pobliżu nie ma źródeł 

zapłonu i utrzymywać dobrą wentylację pomieszczenia. 

• Nie stawać na cokole, szufladach lub drzwiach, ani nie 

używać ich do podparcia czegokolwiek. 

• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w 

wieku powyżej 8 lat lub starsze oraz przez osoby 

niepełnosprawne, z dysfunkcjami fizycznymi, 

sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadające 

doświadczenia lub wiedzy, które są pod nadzorem lub 

zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego użycia 

urządzenia i rozumieją istniejące ryzyko. Dzieciom nie 

wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i 

konserwacja użytkownika 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 

stosować środki ochronne, 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 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 na miejscu, gdzie 

 będzie narażone na zachlapanie wodą lub działanie 

wilgoci. 

• 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 ciała. 

 

Klasyfikacja klimatu 
Klasyfikacja klimatu wskazuje 
temperaturę pokojową,  w której 
urządzenie 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. 
 

Klasyfikacja klimatu Temperatura pokojowa 
SN +10°C do +32°C 
N +16°C do +32°C 

ST +16°C do +38°C 
SN-ST +10°C do +38°C 

T +16°C do +43°C 
SN-T +10°C do +43°C 

  

Nie obsługiwać urządzenia poza zakresem 

podanej temperatury pokojowej. 

Emisja hałasu z urządzenia 

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



 

Ustawianie 
• Nie umieszczać urządzenia w miejscu wystawionym na promienie 
słońca lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych źródeł 
ciepła. 
• Podłoga, na której stoi urządzenie powinna być pozioma i równa. 
Należy skompensować nierówności podłogi za pomocą 
regulowanych stopek. 

• Odstęp wynoszący co najmniej 20 cm musi pozostać pomiędzy 
górną krawędzią urządzenia i sufitem. 

 

• Nie zakrywać otworów lub kratek 

wentylacyjnych. 

• Norma EN 378 podaje, że pomieszczenie, w 
którym instalowane jest urządzenie musi mieć 
objętość 1m3 na 8 g środka chłodzącego R 600a 
zastosowanego w urządzeniu, aby uniknąć 
powstania palnej mieszanki powietrza i gazu w 
pomieszczeniu, w którym mieści się urządzenie, 
w razie wycieku z obiegu środka chłodzącego. 
Ilość środka chłodzącego użytego w Waszym 
urządzeniu jest podana na tabliczce 
znamionowej wewnątrz urządzenia. 

• Zawsze należy instalować urządzenie 
bezpośrednio przy ścianie. 

 

Podłączenie do sieci elektrycznej 
Urządzenie 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. 

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. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ważne 
Gdy regulator temperatury jest ustawiony na „0”, system 
chłodzenia jest wyłączony, ale urządzenie nie jest całkowicie 
odłączone od sieci. 

Przed czyszczeniem zawsze należy odłączyć urządzenie od 
sieci zasilania. Wyjąć wtyczkę. 

Ustawianie temperatury 
Ustawić temperaturę wewnątrz urządzenia z użyciem regulatora 
temperatury. 

Gdy regulator jest ustawiony na maks., temperatura wewnątrz 
urządzenia jest na najniższym poziomie. 

Ustawić regulator temperatury pomiędzy 0 i maks. 
zgodnie z potrzebą.  

Usuwanie blokady transportowej 
Włączanie i wyłączanie urządzenia 
 
Zaleca się czyszczenie wnętrza 
urządzenia przed jego pierwszym 
włączeniem (patrz Czyszczenie). 
 
Włączanie urządzenia 
Podłączyć urządzenie do sieci – 
urządzenie jest włączone. 
 
Wyłączanie urządzenia   
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania 
lub ustawić sterowanie temperatury na 0.   

 
 

Nie podłączać urządzenia z użyciem 
przedłużacza lub gniazdka przenośnego. 

Wymiary urządzenia 
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Odmrażanie 
 

Komora chłodziarki odmraża się automatycznie. 

Podczas pracy z ustawieniem termostatu na bardzo zimny tryb, 
tylna, wewnętrzna ściana może ulec zalodzeniu. 

W takim przypadku należy urządzenie odmrozić ręcznie. 

• Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci 
zasilania! 

• Usunąć żywność z urządzenia AGD i przechować w   
chłodnym miejscu.                  

  
Oświetlenie wnętrza 
Wyświetlacz 

Może być włączane i wyłączane przez 
naciskanie włącznika (S). 

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

• Pozostawić drzwi urządzenia otwarte podczas rozmrażania. Po 
odmrożeniu zebrać pozostałą wodę i wyczyścić urządzenie. 

Używać wyłącznie środków zalecanych przez 

producenta aby przyśpieszyć proces 

odmrażania. 

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, wyposażenie i ściany zewnętrzne letnią 
 wodą z niewielkim dodatkiem detergentu. Nie używać szorstkich 
 lub kwasowych środków czyszczących lub rozpuszczalników 
 chemicznych. 

• 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 - raz do roku. 

• Nie uszkodzić lub usuwać tabliczki znamionowej wewnątrz 
urządzenia. Jest ona bardzo ważna do celów serwisu.

 

Nie stosować urządzeń czyszczących na parę  

z powodu ryzyka odniesienia obrażeń ciała  

i uszkodzenia urządzenia. 

Wyłączanie urządzenia na dłużej 

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 
powstania nieprzyjemnych zapachów. 

Dopuszczalna temperatura pokojowa do przechowywania 
urządzenia po jego wyłączeniu z użycia wynosi od -10°C do 
+50°C. Przechowywanie urządzenia w temperaturze poza tym 
zakresem może doprowadzić do jego uszkodzenia i 
nieprawidłowego działania. 

Urządzenie spełnia wymagania stosownych przepisów 
bezpieczeństwa i Dyrektyw UE 2014/30/UE oraz 2014/35/UE.

Półki z kratki można przesuwać w celu 
zmieszczenia butelek o różnych 
wysokościach.   

 Ważne 
Maksymalne obciążenie półki z kratki 
wynosi 45 kg. 
Nie wolno zasłaniać wewnętrznych 
otworów  wentylacyjnych 

 

 

Zamykanie urządzenia na klucz 

• Włożyć klucz jak pokazuje strzałka 1 

• Przekręcić klucz o 90o 
Aby otworzyć urządzenie kluczem, 
należy powtórzyć tą samą procedurę w 
tej samej kolejności  

Pokrywę światła może zdejmować 
wyłącznie personel obsługi klienta. 
Jeśli pokrywa zostanie zdjęta, nie 
należy patrzeć bezpośrednio w 
światło przez soczewki optyczne z 
niewielkiej odległości. Może to 
uszkodzić wzrok. 

 

Chłodzenie 
 

Intensywność światła LED 
odpowiada klasie lasera 1/1M. 

Ważne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowe działanie 
Można usunąć następujące wady działania sprawdzając 
samemu jego możliwe przyczyny: 

• Urządzenie nie działa: 

- Czy urządzenie jest włączone? 

- Czy wtyczka jest właściwie dopasowana w gniazdku zasilania? 

- Czy bezpiecznik jest nienaruszony? 

• Duży hałas w czasie działania: 

- Czy urządzenie stabilnie 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. 

• Temperatura nie jest wystarczająco niska: 
- Czy ustawienie temperatury jest odpowiednie (patrz „Ustawianie 

temperatury”)? 
- Czy w urządzeniu nie umieszczono nadmiernej ilości świeżej 

żywności? 
- 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. 

2. 
Przełożyć zatyczkę. 

Wkręcić uchwyt. 

Uchwyt i śruby M4x16 dostarczone 

są w zestawie akcesoriów. 

1.  

Odkręcić wspornik zawiasu. 

Wyciągnąć drzwi na dole i unieść. 

Przełożenie zawiasów drzwi w FKDv 4203 
 
Zawiasy drzwi powinny być zamieniane wyłącznie przez 
przeszkolonego specjalistę. Zamiana zawiasów drzwi musi 
być wykonana przez dwie osoby. 
 

Ważne 
Drzwi muszą być przez kogoś podtrzymywane. 

 OSTRZEŻENIE! 
Ciężkie drzwi. 

Zagrożenie obrażeniem lub uszkodzeniem 

mienia. Prace modyfikacji możecie wykonać 

tylko jeśli możecie unieść ciężar 25 kg. 

3. 
Wyjąć śrubę. Włożyć klucz. 

Przekręcić klucz o 90°. 

Lokalizacja tabliczki znamionowej przedstawiona jest w rozdziale 
zatytułowanym Opis urządzenia. 

4. 
Wyjąć zawleczkę. 

Przekręcić zamek. 

5. 
Wyjąć zamek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

Wyjąć zasuwkę drzwi, 

obrócić i zdemontować 

 

 

 

 

 

9.  

Wsunąć zamek 

 

 

 

 

 

 

10. 

Obrócić zamek 

Wsunąć zawleczkę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
Włożyć klucz. 

Przekręcić 
klucz o 90°. 

6. 
Przenieść pokrywy na przeciwną 
stronę. 

 

11. 
Włożyć klucz. 

Przekręcić klucz o 90°. 

Włożyć śrubę. 

12. 
Przenieść zawleczkę zawiasu 
na przeciwną stronę. 

13. 
Przenieść pokrywę na 
przeciwną stronę. 

14. 
Przenieść zawleczkę na 
wspornik zawiasu na 
przeciwną stronę. 

15. 
Zamontować drzwi na 
zawleczce zawiasu i zamknąć. 

Ważne 
Teraz drzwi muszą być przez 

kogoś podtrzymywane. 

  

 

o
 I

 

I

S 16. 
Wsunąć wspornik zawiasu w 
dolnym mocowaniu drzwi i dokręcić 
na miejsce. 

Jeśli drzwi są pod 

kątem, dopasować 

kąt. 

17. 

Poluzować śruby i przesunąć wspornik 

zawiasu w prawo lub w lewo. Dokręcić 

śruby. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przełożenie zawiasów drzwi w 4213 
Zawiasy drzwi powinny być zamieniane wyłącznie przez 

przeszkolonego specjalistę. Zamiana zawiasów drzwi musi 

być wykonana przez dwie osoby. 

Ważne 
Należy upewnić się, że element 
zabezpieczający w transporcie został 
przymocowany do urządzenia. 

3.  

Przesunąć dół drzwi do przodu i wysunąć je 

w dół. Ostrożnie umieścić drzwi na miękkiej 

powierzchni. 

OSTRZEŻENIE! 
Ciężkie drzwi. 

Zagrożenie obrażeniem lub uszkodzeniem 
mienia. 

Prace modyfikacji możecie wykonać tylko 
jeśli możecie unieść ciężar 25 kg. 

4. 
Przełożyć zatyczkę. 

Wkręcić uchwyt. 

Uchwyt i śruby M4x16 dostarczone są w 

zestawie akcesoriów. 

śruby. 
Uwaga 
Teraz drzwi muszą być przez kogoś podtrzymywane. 

Uwaga 
Zamocowanie drzwi posiada 
mechanizm sprężynowy umożliwiający 
drzwiom automatyczne zamykanie się. 

Wspornik zawiasu obraca się w lewo, 
gdy śruby zostaną poluzowane. 

Przytrzymać wspornik zawiasu i wyjąć 

śrubę z prawej strony. 

Obrócić wspornik zawiasu w lewo i 

nadal go przytrzymywać. 

180° 

6  

Odkręcić zawleczkę zawiasu, obrócić go o 

180° poziomo i wsunąć w otwór po lewej 

stronie. 

7. 
Wyjąć śrubę. 

Włożyć klucz. 

Przekręcić klucz 
o 90°. 

Wysunąć wspornik 
zawiasu 

Poluzować śruby: z lewej strony i dolną 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 
Wyjąć zawleczkę.  

Przekręcić zamek. 

9. 
Wyjąć zamek. 

10. 
Przenieść pokrywy na przeciwną 
stronę. 

11. 
Włożyć klucz. 

Przekręcić 
klucz o 90°. 

15. 
Włożyć klucz. 

Przekręcić 
klucz o 90°. 

Włożyć śrubę. 

16. 
Przenieść zawleczkę zawiasu na 
przeciwną stronę. 

17.  
Przenieść pokrywę na 
przeciwną stronę. 

12. 
Wyjąć zasuwkę drzwi, 
odwrócić i zmontować z 
powrotem. 

13. 
Włożyć 
zamek. 

18. 

Dopasować element 

zabezpieczający w transporcie. 

2{x— 

14. 
Przekręcić zamek.  

Wsunąć zawleczkę. 



 

22. 
Przykręcić wspornik zawiasu. 

Regulacja bocznego pochylenia 
drzwi 

Jeśli drzwi są pod kątem, dopasować kąt.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  
Przekręcić wspornik zawiasu w prawo. Napina to sprężynę 
w mechanizmie zamykającym. 

20.  
Zamontować drzwi na zawleczce 
zawiasu i zamknąć. 

Uwaga 
Teraz drzwi muszą być przez kogoś 

podtrzymywane. 

23.  

Poluzować śruby i przesunąć wspornik 

zawiasu w prawo lub w lewo. 

R  

—ŕr 
 

CD 
 

® © CD 

 

24.   

Usunąć element zabezpieczający w  

transporcie. 

Pociągnąć uchwyt do przodu (1) i 

usunąć element zabezpieczający w 

transporcie do góry(2). 

19.  

Wsunąć wspornik zawiasu jak przedstawiono na ilustracji 

i przytrzymać go. 

Druga osoba ma unieść drzwi z podłogi i przysunąć je do 

urządzenia. 

Dokręcić śruby. 
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