
Thanks for choosing

This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.
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Chłodziarka
 KA
 Space 400
Skrócona instrukcja obsługi

PL

This story begins with 
a cool glimpse of light 
which easily burns into 
a creative mind.
A story of timeless 
moments of a serious 
passion prepared to 
become a delicious 
art creation.

Dziękujemy za wybór 
naszego produktu
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Skrócony poradnik
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU KITCHENAID
W celu uzyskania kompleksowej pomocy 
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie 
www . kitchenaid . eu/ register

 Przed użyciem urządzenia 
należy uważnie przeczytać 
instrukcje bezpieczeństwa.

Komora chłodziarki
1. Panel sterowania
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator i antybakteryjny filtr 

przeciwzapachowy*
4. Szklana półka
5. „Haute Cuisine”*
6. Szuflady „Snack and Delicate”*
7. Wyjmowana taca „Sliding tray” (wyjmowana 

półka)*
8. Szuflada „Dynamic 0°”
9. Szuflada na owoce i warzywa
10. Tabliczka znamionowa (umieszczona z boku 

szuflady na owoce i warzywa)
11. Taca na jajka*
12. Półki drzwiowe
13. Półka na butelki*

Komora zamrażarki
14. „Stop Frost”*
15. Górna szuflada (strefa zamrażania oraz 

przechowywania produktów zamrożonych i 
głęboko mrożonych)

16. Szuflady środkowa i dolna (strefa 
przechowywania produktów zamrożonych)

17. Tacka do lodu

Pierwsze użycie
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny przed podłączeniem go 
do sieci. Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Optymalne 
temperatury przechowywania żywności są ustalone fabrycznie.
Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura 
przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy należy 
umieścić w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu). Sygnał dźwiękowy 
oznacza, że włączył się alarm temperatury: Aby wyłączyć alarmy dźwiękowe, należy nacisnąć przycisk.

Elementy i funkcje urządzenia

* Dostępne tylko w wybranych modelach
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Uwaga: Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki wewnątrz komory można wyjąć.
Funkcje i dane techniczne mogą różnić się w zależności od modelu.

Strefa umiarkowana
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, 
masła, dżemu
Strefa chłodna
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów 
delikatesowych, jogurtów
Najzimniejsza strefa
Zalecana do przechowywania wędlin i deserów, mięsa oraz ryb
Szuflada na warzywa i owoce
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* Dostępne tylko w wybranych modelach

Panel sterowania

Funkcja „Fresh Control”
Urządzenie jest zdolne do szybkiego automatycznego osiągania optymalnej wewnętrznej temperatury 
przechowywania. Funkcja ta pozwala również na kontrolowanie wilgotności wewnątrz urządzenia. W celu 
zapewnienia poprawnego działania wentylator musi pracować. Tę funkcję można włączać i wyłączać (patrz 
Opis wentylatora).

Filtr antybakteryjny*
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie 
wentylatora. Procedura wymiany jest opisana na opakowaniu filtra.

Przycisk Wł./Tryb czuwania 

Naciskać przycisk   i przytrzymać przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie (w trybie czuwania na 
wyświetlaczu świecą się dwie kreski). Aby włączyć urządzenie, należy krótko nacisnąć ten przycisk ponownie.
Uwaga: Nie powoduje to odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Wyświetlacz temperatury
Wyświetlacz może prezentować temperaturę komory chłodziarki (między 2°C a 8°C) lub temperaturę 
komory zamrażarki (między -16°C a -24°C).
Aby uniknąć marnowania żywności, należy sprawdzić zalecane ustawienia i czas przechowywania 
produktów. Informacje te znaleźć można w instrukcji obsługi na stronie internetowej.

Temperatura w komorze chłodziarki
Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku .

Szybkie chłodzenie 

ZOBACZ SZYBKI PRZEWODNIK PO TREŚCI
Zalecane ustawienie: +4°C
Przed umieszczeniem dużej ilości świeżej żywności w komorze chłodziarki należy nacisnąć przycisk .
Gdy funkcja jest włączona, wyświetla się ikona . Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach. 
Można ją również wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk .

Wyłączanie alarmu dźwiękowego  
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk .

Temperatura w komorze zamrażarki
Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku .

ZOBACZ SZYBKI PRZEWODNIK PO TREŚCI
Zalecane ustawienie: -18°C

Fast Freeze (Szybkie zamrażanie) 

Na 24 godziny przed umieszczeniem dużej liczby produktów do zamrożenia w strefie zamrażania należy 
nacisnąć przycisk . Gdy funkcja jest włączona, świeci się ikona . Funkcja wyłącza się automatycznie po 48 
godzinach. Można ją również wyłączyć ręcznie, naciskając ponownie przycisk .
Uwaga: unikać bezpośredniego kontaktu świeżej żywności z żywnością zamrożoną. Aby zoptymalizować tempo 
zamrażania, można wyjąć szuflady, a żywność umieścić bezpośrednio na dnie komory.

Vacation (Wakacje) 
Tej funkcji można użyć w przypadku dłuższej nieobecności. Nacisnąć przycisk  i przytrzymać go przez 3 
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sekundy, aby włączyć funkcję. Na wyświetlaczu widoczna będzie temperatura komory chłodziarki (+12°C) 
oraz będzie świecić ikona . Po włączeniu funkcji należy wyjąć żywność z komory chłodziarki i zamknąć 
drzwi – chłodziarka będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę uniemożliwiającą powstanie przykrych 
zapachów. Natomiast w zamrażarce utrzyma się ustawiona temperatura. Aby wyłączyć funkcję , nacisnąć 
przycisk  i przytrzymać przez trzy sekundy.

Komora chłodziarki
Wentylator*
Wentylator poprawia rozkład temperatur w urządzeniu, co pozwala lepiej chronić przechowywaną żywność 
i wyeliminować nadmierną wilgotność. Domyślnie wentylator jest włączony. Wentylator można włączyć/
wyłączyć, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy przyciski Fast Freeze (Szybkie zamrażanie) i Freezer 
(Zamrażarka) . Jeśli wentylator zostanie WŁĄCZONY, lampka wyświetlacza zacznie migać, a sygnał 
dźwiękowy włączy się jeden raz. Natomiast jeśli wentylator zostanie WYŁĄCZONY, lampka wyświetlacza 
zacznie migać, a sygnał dźwiękowy włączy się dwa razy. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 27°C lub 
jeśli na szklanych półkach występują krople wody, w celu zapewnienia poprawnego przechowywania 
żywności należy włączyć wentylator. Wyłączenie wentylatora pozwala ograniczyć zużycie energii.
Uwaga: wentylator zostaje ponownie włączony automatycznie pod awarii zasilania lub wyłączeniu 
urządzenia. Nie wolno blokować strumienia powietrza produktami żywnościowymi.

Wyjmowanie szuflady i tacy „Sliding tray” (wyjmowana półka)

21

1 2

21 1

Dynamic 0°*
Ta szuflada została specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby utrzymać niską temperaturę i zachować 
świeżość żywności przez dłuższy czas (na przykład: świeży makaron, śmietana, pesto/salsa, domowe 
przetwory, krem do ciasta, pudding, ser śmietankowy, wędliny, desery, mięso i ryby).
Temperatura wewnątrz szuflady wynosi od +3°C do -2°C. Aby szuflada spełniała swoją funkcję prawidłowo, 
tryb wakacyjny musi być wyłączony.

Humidity Control (Kontrola wilgotności)*
Wybór poziomu wilgotności w szufladzie 
na warzywa i owoce: przesunąć 
przełącznik tak, aby ustawić poziom 
wilgotności najbardziej odpowiedni dla 
przechowywanej żywności.

* Dostępne tylko w wybranych modelach
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Usuwanie usterek
Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta:
1. Ponownie włączyć urządzenie, aby upewnić się, czy problem nie został rozwiązany. W razie 

potrzeby powtórzyć tę operację po upływie godziny.
2. Przeprowadzić kontrolę opisaną w części Rozwiązywanie problemów instrukcji obsługi lub na 

stronie www.kitchenaid.eu, a następnie ponownie włączyć urządzenie.

Jeśli problem utrzymuje się, skontaktować się z najbliższym Centrum Obsługi Klienta.
W tym przypadku należy opisać problem technikowi oraz podać dokładny typ i model posiadanego 
urządzenia, a także kod Assistance umieszczony na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz 
komory chłodziarki. Dzięki tym informacjom technik będzie mógł natychmiast określić rodzaj 
czynności, którą należy wykonać.

W przypadku konieczności naprawy zaleca się kontakt z Autoryzowanym Centrum Pomocy Technicznej.

Zachęcamy do skorzystania z naszej strony internetowej www.kitchenaid.eu, aby zapoznać się z 
pełną instrukcją obsługi.
Dodatkowo, znajdą tam Państwo wiele użytecznych informacji, na przykład: inspirujące przepisy 
wymyślone i przetestowane przez ambasadorów naszej marki, lub najbliższą szkołę gotowania 
KitchenAid.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

System oświetlenia (w zależności od 
modelu)

Produkt ten wyposażony jest w 4 
boczne lampki klasy efektywności 
energetycznej F oraz w górną 
lampkę klasy efektywności 
energetycznej G

Informacje ogólne
Szuflady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w niniejszej skróconej instrukcji nie 
podano inaczej.
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą 
widoczność w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, przy jednoczesnym bardzo niskim zużyciu energii.

Usuwanie odpadów
Drzwi i pokrywy urządzenia chłodniczego powinny być usunięte przed wyrzuceniem go na wysypisko, 
aby uniknąć uwięzienia w nim dzieci lub zwierząt

Komora zamrażarki
Kostki lodu*
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do komory zamrażarki.
Nigdy nie używać ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 12 i 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.
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