
Thanks for choosing

Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.

Quick Reference Guide



Skrócona instrukcja obsługi PL
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU KITCHENAID
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy 
zarejestrować urządzenie na stronie  
www.  kitchenaid.eu/register

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać 
instrukcje bezpieczeństwa.

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. Idealne 
temperatury przechowywania żywności są ustawione 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). Jeśli urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, 
oznacza to, że włączył się alarm temperaturowy: wcisnąć przycisk, aby 
wyłączyć alarmy dźwiękowe.

PANEL STEROWANIA
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1. Wyświetlacz temperatury
2. Shock Freeze (Bardzo szybkie zamrażanie)
3. Wyłączanie alarmu dźwiękowego/Alarmu 

awarii zasilania
4. Temperatura zamrażarki - Kontrola Fast 

freeze (Szybkiego zamrażania)/kontrola 
zamrażania

5. Funkcja Eco night
6. Przycisk Wł. / Trybu czuwania

 PRZYCISK WŁ. / TRYBU CZUWANIA
Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 

sekundy przycisk. Kiedy urządzenie pracuje w trybie czuwania, światło 
chłodziarki nie zapala się. Aby włączyć urządzenie, należy krótko 
nacisnąć ten przycisk ponownie.
Uwaga: nie powoduje to odłączenia urządzenia od zasilania.

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY
Aby uniknąć zwiększenia ilości odpadów spożywczych, należy zapoznać 
się z zalecanymi ustawieniami i czasem przechowywania w internetowej 
instrukcji obsługi.

  WYŁĄCZANIE ALARMU DŹWIĘKOWEGO
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk  .

ALARM AWARII ZASILANIA 
Alarm włącza się w przypadku długotrwałej przerwy w 

dostawie prądu, która spowodowała wzrost temperatury wewnątrz 
komory zamrażarki. Czerwona kontrolka miga  i włącza się sygnał 
akustyczny, który ustaje w momencie zamknięcia drzwi. Mogą 
migać kontrolki temperatury komory zamrażarki. Aby wyłączyć 
alarm dźwiękowy, nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy 
. Jeżeli komora zamrażarki nie osiągnęła optymalnej temperatury 
przechowywania żywności, może zostać włączony alarm temperatury 
(patrz informacje dotyczące tego alarmu). Przed spożyciem produktów 
sprawdzić ich stan.

TEMPERATURA W KOMORZE ZAMRAŻARKI
Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku „Freezer” 
(Zamrażarka).
Zalecane ustawienia:
Komora zamrażarki: -18°C

 FAST FREEZE (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Na 24 godziny przed włożeniem dużej ilości produktów do komory 

zamrażarki, nacisnąć przycisk „Freezer” (Zamrażarka) i przytrzymać przez 3 
sekundy. Gdy funkcja jest włączona, świeci ikona .
Funkcja zostaje wyłączona automatycznie po 48 godzinach. Można 
także wyłączyć ją ręcznie, naciskając ponownie przycisk „Freezer” 
(Zamrażarka) i przytrzymując go przez 3 sekundy.
Uwaga: należy unikać bezpośredniego kontaktu świeżej żywności 
z żywnością wcześniej zamrożoną. Aby zoptymalizować prędkość 
zamrażania, należy wyjąć szuflady i umieścić żywność bezpośrednio na 
dnie komory.

 FREEZE CONTROL (KONTROLA ZAMRAŻANIA)
„Freeze Control” to zaawansowana technologia, która pozwala 

na zredukowanie do minimum wahań temperatury w całej komorze 
zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza. 
Zredukowanie oparzelin mrozowych do 50%; żywność zachowuje 
naturalny kolor i jakość. Aby włączyć/wyłączyć funkcję „Freeze Control” 
(Kontrola zamrażania), wcisnąć przycisk Kontroli zamrażania 
. Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie temperatur: 
od -22°C do -24°C. Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie 
ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji temperatura 
zostanie automatycznie obniżona do -22°C, aby dostosować się do 
wymaganego zakresu pracy. Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik 
ustawi temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, 
funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona. Podczas działania funkcji 
„Szybkiego zamrażania” funkcja „Freeze Control” jest niedostępna, do 
czasu włączenia funkcji „Szybkiego zamrażania”.

 SHOCK FREEZE (BARDZO SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Komora „Shock Freeze” została specjalnie zaprojektowana 

do bardzo szybkiego zamrażania do 2 kg świeżej żywności. Upewnić 
się, że od poprzedniego włączenia funkcji „Shock Freeze” minęło co 
najmniej 12 godzin (jeśli w ogóle była włączana). Funkcji nie należy 
włączać częściej niż co 12 godzin. Upewnić się, że funkcja „Fast Freeze” 
(Szybkie zamrażanie) nie jest włączona. Aktywować funkcję „Shock 
Freeze”, krótko dotykając przycisku na panelu sterowania: ikona zapala 
się i wentylatory na dole komory włączają się. Umieścić żywność, 
która ma zostać zamrożona, w komorze, kilka centymetrów (min. 2 
cm) od wentylatorów znajdujących się z tyłu komory. Aby uzyskać 
maksymalną prędkość zamrażania, zalecamy nie wyłączać funkcji 
„Shock Freeze” przed jej automatycznym wyłączeniem.

 FUNKCJA ECO NIGHT (ECO NIGHT )
Funkcja Eco Night umożliwia skupienie poboru energii przez 

urządzenie poza godzinami szczytu (zwykle oznacza to godziny 
nocne). Wówczas energia dostępna jest w dużej ilości i jest tańsza 
niż w ciągu dnia (dotyczy to wyłącznie krajów, które różnicują taryfy 
w oparciu o dzienny rozkład zapotrzebowania na energię – należy 
sprawdzić plan taryfowy w lokalnym zakładzie energetycznym). Aby 
włączyć funkcję, nacisnąć przycisk Eco Night na początku okresu 
obowiązywania niższych stawek (w zależności od obowiązującego 
planu stawek). Jeżeli na przykład czas obowiązywania niższych 
stawek zaczyna się o godzinie 22.00, należy o tej godzinie nacisnąć 
przycisk. Gdy świeci się dioda LED, funkcja jest włączona. Po włączeniu 
tej funkcji urządzenie automatycznie rozpoczyna dostosowywanie 

* Dostępne tylko w wybranych modelach
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* Dostępne tylko w wybranych modelach

poboru energii do czasu, tj. w nocy pobiera więcej energii niż w ciągu 
dnia.
Ważne: Aby funkcja działała prawidłowo, musi być włączona zarówno 
w nocy jak w i dzień. Funkcja pozostanie włączona do czasu jej 
wyłączenia (zostanie również wyłączona w przypadku awarii prądu 

lub wraz z wyłączeniem urządzenia). W celu wyłączenia funkcji należy 
ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Gdy dioda LED nie świeci, funkcja 
jest wyłączona.
Uwaga: zużycie energii przez urządzenie jest określone przy wyłączonej 
funkcji Eco night.

JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ

**

A.Panel sterowania
B. Oświetlenie (LED)
C. Klapy zamrażarki (obszar 
zamrażania)
D. Shock Freeze (Bardzo szybkie 
zamrażanie)
E. Środkowa szuflada (strefa 
zamrażania)
F. Mała szuflada zamrażarki
G. Duża szuflada zamrażarki
H. Przegroda szuflady*
I. Środkowa szuflada
L. Dolna szuflada
M. Tabliczka znamionowa * (z 
boku szuflady)
N. Akumulatory zimna
O. Tacka na lód*

* Dostępne tylko w pewnych 
modelach.

Legenda

SZUFLADY ZAMRAŻARKI

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/
ugotowanych potraw

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 wyznaczonym czasie 
podana jest na tabliczce znamionowej.

Limity załadunku żywności są zdeterminowane przez kosze, klapki, 
szuflady, półki itd. Należy upewnić się, czy po załadowaniu można nadal 
korzystać z nich bez utrudnień.

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

Produkt ten wyposażony jest w górne 
oświetlenie klasy efektywności energetycznej G

INFORMACJE OGÓLNE 
Szuflady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w 
niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej. System oświetlenia 
wewnątrz komory chłodziarki korzysta z oświetlenia LED, które zapewnia 
lepsze oświetlenie niż w przypadku tradycyjnych żarówek, a także bardzo 
niskie zużycie energii.

Drzwi oraz pokrywy chłodziarki należy usunąć przed wyrzuceniem 
urządzenia, aby zapobiec uwięzieniu w środku dzieci lub zwierząt.



Zasady, standardową dokumentację, informacje na temat zamawiania części zamiennych oraz 
dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:
• Odwiedzając naszą stronę internetową docs . kitchenaid . eu i parts - selfservice . whirlpool . com
• Używając QR-Code
• Ewentualnie można, skontaktować się naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w książeczce 

gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki 
znamionowej produktu.

Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy QR-Code wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta 
zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych 
https://eprel.ec.europa.eu.

USUWANIE USTEREK

Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania

Panel sterowania jest 
wyłączony, urządzenie nie 
działa.

Urządzenie może pracować w trybie 
czuwania.
Być może wystąpił problem z zasilaniem 
elektrycznym urządzenia.

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł. / Trybu czuwania. 
Sprawdzić:
• Czy nie wystąpiła przerwa w dostawie prądu;
• Czy wtyczka została poprawnie wciśnięta w gniazdo, a przełącznik 

dwubiegunowy sieci (jeśli gniazdo jest w niego wyposażone) jest 
we właściwym położeniu (umożliwia zasilenie urządzenia);

• Czy urządzenia ochronne domowej instalacji elektrycznej są 
sprawne;

• Czy kabel zasilania nie został uszkodzony.

Nie działa oświetlenie 
wewnętrzne.

Oświetlenie może wymagać wymiany. Modele z oświetleniem LED: skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem wsparcia technicznego.

Urządzenie może pracować w trybie 
czuwania.

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł. / Trybu czuwania.

Krawędź przednia 
urządzenia w pobliżu 
uszczelki drzwiowej jest 
gorąca.

Nie jest to usterka. Jest to celowy 
efekt mający na celu zapobieżenie 
powstawaniu skroplin.

Nie wymaga rozwiązania.

Czerwona ikona  miga i 
słychać sygnał dźwiękowy.

Alarm otwartych drzwi
Włącza się, gdy drzwi komory 
chłodziarki lub zamrażarki pozostają 
otwarte przez dłuższy czas.

Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, zamknąć drzwi urządzenia.

Miga czerwona ikona  
, jest włączony sygnał 
dźwiękowy i wyświetlona 
jest ikona .

Alarm przerwy w zasilaniu
Zostaje włączony w przypadku 
dłuższej przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, która powoduje 
podwyższenie temperatury w komorze 
zamrażarki.
Uwaga: nie można ustawić innej 
temperatury produktu, aż do wyłączenia 
alarmu przerwy w zasilaniu.

Przed wyłączeniem sygnału dźwiękowego należy zwrócić uwagę 
na temperaturę widoczną na wyświetlaczu. Jest to najwyższa 
temperatura, jaką osiągnęła komora zamrażarki w trakcie awarii 
zasilania. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy krótko nacisnąć 
przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy”.
Po naciśnięciu przycisku wyświetlacz temperatury ponownie będzie 
wskazywać ustawioną temperaturę. Jeśli komora zamrażarki nie 
osiągnęła optymalnej temperatury przechowywania żywności, 
może zostać włączony alarm temperatury komory zamrażarki (patrz 
informacje dotyczące tego alarmu). Przed spożyciem sprawdź stan 
żywności.

Świeci czerwona ikona  
(nie miga), włączony jest 
sygnał dźwiękowy i miga 
wyświetlacz temperatury 
zamrażarki.

Alarm temperatury komory 
zamrażarki
Alarm temperatury komory zamrażarki 
wskazuje, że temperatura w komorze nie 
jest optymalna. Może to mieć miejsce w 
następujących sytuacjach: W przypadku 
używania urządzenia po raz pierwszy, 
po odmrożeniu i/lub wyczyszczeniu 
urządzenia, a także przypadku mrożenia 
dużej ilości żywności, lub gdy drzwi 
zamrażarki nie są całkowicie zamknięte.

Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz 
alarm dźwiękowy” (wyświetlacz temperatury przestanie migać). 
Po osiągnięciu optymalnej temperatury czerwona ikona zostaje 
automatycznie wyłączona. Jeśli alarm temperatury komory zamrażarki 
jest nadal aktywny, należy skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem wsparcia technicznego.

Świeci czerwona ikona 
 , włączony jest 

sygnał dźwiękowy i na 
wyświetlaczu miga litera „F”.

Alarm nieprawidłowego działania
Alarm wskazuje usterkę podzespołu 
urządzenia.

Wezwać autoryzowany serwis wsparcia technicznego. Aby wyłączyć 
sygnał dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm 
dźwiękowy”.

* Dostępne tylko w wybranych modelach



Wydrukowano we Włoszech

PL

400011574459


