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Önre gondoltunk,  

amikor megalkottuk ezt a terméket. 
 
 
 
 
Üdvözöljük az Electrolux világában! 
 
Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi 
termékek széles választékát kínálja, amelyek kényelmesebbé teszik az életét. Kérjük, hogy szánjon pár percet a 
Használati útmutató elolvasására, hogy új készülék minden előnyét ki tudja használni. Biztosak vagyunk abban, 
hogy ennek a készüléknek a segítségével a jövőben valamivel könnyebb lesz az élete. Ehhez kívánunk sok sikert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebben a Használati útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk: 
 

 

A figyelmeztető háromszöggel jelölt és/vagy a figyelmeztető szavakkal (Figyelmeztetés! Vigyázat! 
Figyelem!) kezdődő részek nemcsak az Ön biztonságára vonatkozó útmutatásokat, hanem a 
készülék működésére vonatkozó fontos megjegyzéseket tartalmazzák. 

 
Ezek a sorok kiegészítő információkat és hasznos tanácsokat tartalmaznak a készülék 
használatához. 

 
A lóherével jelölt részek a készülék gazdaságos és környezetbarát használatához adnak fontos 
útmutatásokat. 

 
A terméken, vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási 
hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására 
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.  
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék 
nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. 
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen 
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, 
ahol a terméket vásárolta. 
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 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK 
 
Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó 
Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a 
készüléket eladja, vagy egy másik személynek 
ajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati 
útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő 
is megfelelő információkat szerezhessen a 
készülék használatával kapcsolatban.  
Ha ezt a mágneszáras ajtajú készüléket egy öreg, 
hagyományos zárral rendelkező készülék helyett 
vásárolja meg, akkor a régi készülék 
zárszerkezetét tegye használhatatlanná, hogy a 
gyerekek ne zárhassák magukra a készüléket. 
A következőkben felsorolt figyelmeztetések és 
útmutatások az Ön és a készülék védelmét 
szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket 
használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az 
itt leírtakat. 
 
Biztonság 
• Ezt a készüléket felnőttek által történő 

használatra készítették. Ügyeljen ezért arra, 
hogy a gyermekek a készüléket ne 
használhassák játékszerként. 

• A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása 
tilos. 

• A készülék belső-, illetve külső részeinek 
tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cseréjénél 
a kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a 
csatlakozó dugót a konnektorból. 

• A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a 
mozgatásánál ügyeljen erre! 

• A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat, 
ezért soha ne fogyassza azt azonnal. 

• A készülék mozgatásakor ügyeljen arra, hogy 
a hűtőrendszert semmilyen körülmények 
között ne érje sérülés, mert szivárgás 
következhet be. 

• Tilos a készüléket fűtőtest, vagy gáztűzhely 
közvetlen közelében felállítani. 

• Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak 
kitett helyre sem. 

• A készülék oldalfalainál és a hátoldalon 
biztosítani kell a levegő megfelelő 
cirkulálását.  

• CSAK FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKNÉL 
(beépítettet kivéve): az optimális felállítási 
hely a pince. 

• Ne helyezzen elektromos gépet (pl. 
fagylaltkészítő gép) a készülékbe. 

 
Működési zavarok - Vevőszolgálat 
• Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás 

elektromos hálózatában változtatásra van 
szükség, akkor azt kizárólag elektromos 
szakemberrel, szervizzel végeztesse el. 

• A meghibásodott készülék javítását, beleértve a 
csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási 
jegyben kijelölt szerviz javíthatja, eredeti 
pótalkatrész felhasználásával.  

• Nagyon fontos, hogy a készülék javításához csak 
eredeti gyári pótalkatrészeket használjanak. 

• Ennek a készüléknek a hűtőköre szénhidrogént 
tartalmaz. Ezért a karbantartást és az utántöltést 
kizárólag szakember, szerviz végezheti. 

• Soha ne használjon a készülék tisztításához 
fémből készült tárgyat, mert károsodhat a 
készülék. 

• Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját 
maga megjavítani a készüléket. Az elektromos 
készülékek javítását csak szakképzett személy, 
szerviz javíthatja. Mindig forduljon a kijelölt 
szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz. 

 
Használat 
• A háztartási hűtő- és fagyasztószekrények 

kizárólag friss élelmiszerek tárolására, illetve 
lefagyasztására alkalmasak.  

• A legjobb teljesítmény +18oC és 43oC (T 
osztály), +18oC és 38oC (ST osztály), +16oC és 
32oC (N osztály), +10oC és 32oC (SN osztály) 
környezeti hőmérséklet között biztosítható. A 
készülék klímaosztályba sorolást az adattábla 
tartalmazza.  
Figyelem: Ha ezt a készüléket más környezeti 
hőmérsékleten üzemeltetik, mint ami az 
adattáblán megadott klímaosztálynak megfelel, 
akkor nem garantálható a fagyasztórekeszben 
tárolt áruk megfelelő minőségű tárolása. Ilyen 
esetben előfordulhat, hogy a lefagyasztott 
élelmiszerek meglehetősen gyorsan 
megromlanak, ezért ezeket minél gyorsabban fel 
kell használni. 

• Az egyszer felolvasztott árukat nem szabad 
ismét lefagyasztani. 

• A mélyhűtött-, illetve a fagyasztott áruk 
tárolásánál mindig tartsa be a gyártó előírásait. 

• A hűtő- és fagyasztó készülékek működésének 
természetes velejárója, hogy a levegő 
nedvességtartalma a hideg felületeken dér, 
illetve jég formájában lecsapódik. Ez a jégréteg – 
modelltől függően – automatikus módon, vagy 
kézi leolvasztással távolítható el.    

• A jég-, illetve a dérlerakódást nem szabad 
fémtárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen 
megsérülhet. Ehhez a művelethez csak a 
mellékelt műanyag jégkaparót szabad használni.  

• Szénsavtartalmú italokat ne tároljon a 
fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert 
könnyen szétrobbanhatnak. 
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Felállítás 
• Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó 

vezeték ne kerülhessen a készülék alá. 
Fontos: A megsérült csatlakozó vezetéket csak 
gyári kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől, 
vagy a Vevőszolgálattól rendelhet meg. 

• Ha a készülék üzemel, akkor a készülék 
hátoldalán található kondenzátor és a 
kompresszor erősen felmelegszik. Biztonsági 
okok miatt mindig gondoskodjon arról, hogy a 
szellőző nyílások tiszták legyenek és semmi ne 
akadályozza a levegő mozgását.  

Figyelem: A szellőző nyílásokat tartsa mindig 
tisztán, hogy ne tömődhessenek el. A nem 
megfelelő szellőzés a készülék szabálytalan 
működéséhez vezet, illetve károsodás éri magát 
a készüléket is.  

• A felmelegedő hátsó részeket (pl. 
kompresszorház, kondenzátor és a hozzátartozó 
csövek) ne hagyja szabadon, ezért a készüléket 
mindig háttal fordítva helyezze a falhoz. 

 

Környezetvédelem 
Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem 
tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A 
kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási 
szemétbe dobni.  
A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán 
lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. Ez a 
hűtőkészülék megfelel a vonatkozó 
környezetvédelmi előírásoknak és a javítása csak 
a környezetvédelmi rendszabályok figyelembe 
vételével történhet. 
Az ehhez a készülékhez használt csomagoló 
anyagok újrahasznosíthatók és a -
szimbólummal vannak jelölve. 
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 HASZNÁLAT 
 
A készülék szállítása következtében előfordulhat, 
hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyik 
át. Ezért várjon legalább 2 órát az üzembe 
helyezéssel, hogy az olaj a kompresszorba 
visszafolyhasson. 

A belső részek tisztítása 
Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a 
belső- és a külső részeket, valamint a tartozékokat 
langyos vízzel (kevés mosogatószerrel keverve) 
alaposan kitisztítani. A tisztítás után hagyja jól 
kiszáradni a készüléket. 
 

Kérjük, hogy semmiféle súrolószert ne 
használjon, mert ezzel károsíthatja a 
készüléket. 

 
 

Kezelőpanel 
 

 
 
A. Riasztó lámpa 

B. Üzemi ellenőrző lámpa 

C. Gyorsfagyasztó gomb  

D. Gyorsfagyasztás ellenőrző lámpa 

E. Hőfokszabályzó (termosztát) 
 

 
 
Ez a fagyasztó „négycsillagos”-jelzéssel van ellátva, 
ami azt jelenti, hogy éppúgy alkalmas friss 
élelmiszerek lefagyasztására, mint mélyhűtött áruk 
tárolására. 
 
Használatba vétel 
Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba. 
A felgyulladó ellenőrző lámpa (B) azt mutatja, hogy a 
készülék elektromos feszültség alatt van. 
Forgassa el a hőfokszabályzót (E) a „0”-állás fölé. Az 
ellenőrző lámpa (A) felgyullad. 
A készülék készenléti állapotba történő visszaállítása 
a hőfokszabályzónak (E) a "0"-állásba való 
forgatásával végezhető el. 
A zöld lámpa világít tovább. 
 
Hőfokszabályzás 
A hőmérséklet szabályzása automatikusan történik, 
amit a hőfokszabályzó gombnak az alacsonyabb 
(melegebb), vagy a magasabb (hidegebb) számokra 
való elforgatásával lehet beállítani 
A helyes hűtési hőmérséklet beállításánál figyelembe 
kell venni: 
• a környezeti hőmérsékletet,  
• az ajtónyitások gyakoriságát,  
• a behelyezett élelmiszerek mennyiségét és  
• a készülék felállításának helyét. 
A közepes beállítás a legtöbbször megfelelő. 

Fontos! 
Magasabb környezeti hőmérsékleten 
(nyáron) a legmagasabb hűtési fokozat 
beállítása és jelentős élelmiszer 
mennyiség hűtése mellett a készülék 
folyamatos üzemelésre kapcsolhat, ami a 
hátsó falon jégképződést eredményez. 
Ilyen esetben a hőfokszabályzó gombot 
állítsa melegebb hűtési fokozatra, hogy 
az automatikus leolvasztás működésbe 
léphessen és csökkenjen az 
energiafogyasztás. 

 
 
Gyorsfagyasztás 
Nyomja meg a gyorsfagyasztó-gombot (C). Az 
ellenőrző lámpa (D) felgyullad.  

A gyorsfagyasztó funkció 52 óra múlva minden 
esetben automatikusan kikapcsol és kialszik a sárga 
jelzőlámpa. 
 
Riasztó lámpa (E) 
A riasztó lámpa akkor gyullad fel, ha a készülék belső 
hőmérséklete emelkedni kezd és ez által a készülék 
már nem biztosítja a megfelelő tárolási 
hőmérsékletet. A lámpa akkor is világít, amikor 
bekapcsolja a készüléket és addig marad 
bekapcsolva, amíg a készülék el nem éri a megfelelő 
tárolási hőmérsékletet.  
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Hőfokriasztás 
Az Ön fagyasztója egy figyelmeztető hangjelző 
rendszerrel van kialakítva, ami jelzi, ha a 
fagyasztótérben túl magas a hőmérséklet, ami már 
nem biztonságos a lefagyasztott élelmiszerek 
számára (melegebb mint –12oC). A figyelmeztető 
hang addig marad bekapcsolva, amíg a piros 
hőfokellenőrző lámpa ki nem alszik, illetve ameddig 
be van kapcsolva a gyorsfagyasztó üzemmód. 
Ha a piros ellenőrző lámpa kialszik, akkor a 
gyorsfagyasztó kapcsolót újra ki lehet kapcsolni. 

 
Friss élelmiszerek lefagyasztása 
Ha a készülék már üzemel, akkor az élelmiszerek 
behelyezése előtt legalább 12 órával korábban be 
kell kapcsolni a gyorsfagyasztó üzemmódot.  
Az élelmiszerek behelyezése után 24 óra múlva a 
lefagyasztási folyamat befejeződik. Ezen idő után 
újra a normál üzemmódot kell beállítani. 
A fagyasztóban lefagyasztható élelmiszer 
mennyiséget (24 órán belül) az adattábláról lehet 
leolvasni.  
A lefagyasztandó élelmiszereket a legfelső fiókokban 
kell elhelyezni. 
A csomagokat a képen látható módon kell elrendezni. 

 
 
A mélyhűtött áruk tárolása 
A készülék hosszabb üzemen kívüli helyezése után, 
vagy az első üzembe helyezésnél a mélyhűtött áruk 
bepakolása előtt a hőfokszabályzó gombot a 
legmagasabb állásba kell forgatni. Kb. 2 óra múlva 
ismét vissza lehet állítani egy közepes beállításnak 
megfelelő hűtési üzemmódot. 
Az optimális teljesítmény megtartásához az 
élelmiszereket mindegyik kihúzható fiókba és 
kosárba (az utolsó legalsó fiók kivételével) be lehet 
pakolni és közvetlenül rá lehet helyezni a 
hűtőfelületre is. Ügyelni kell azonban arra, hogy a 
rekeszek oldalánál lévő max. befogadóképességet 
jelző szintet  ne lépjük túl (ahol látható). 
 

Fontos! 
Üzemzavar, vagy hosszabb 
áramkimaradás esetén, ha ez a 
kimaradás hosszabb ideig tart, mint  a 
műszaki adatoknál megadott „Tárolási 
idő üzemzavar esetén” adatszáma, akkor 
az élelmiszereket rövid időn belül fel kell 
használni, vagy azonnal meg kell főzni és 
ismét le kell fagyasztani (kihűlés után). 

 
Fagyasztási naptár 

 
A szimbólumok különféle mélyhűtött árukat 
jelentenek. 
A számok az egyes mélyhűtött áruk eltarthatósági 
idejét jelölik hónapokban megadva. A megadott 
tárolási idők érvényessége az adott élelmiszer 
minőségétől és a lefagyasztás előtti állapotától is 
függ. 
 
Felolvasztás 
A lefagyasztott, vagy a mélyhűtött élelmiszereket a 
főzés előtt fel kell olvasztani. Legjobb, ha az 
ételcsomagokat először egy hűtőszekrénybe helyezi 
be, vagy szobahőmérsékleten hagyja felolvadni. A 
kisebb darabokat lefagyasztott állapotban is 
elkezdheti főzni. Természetesen ilyenkor a főzési idő 
hosszabb lesz. 
 
Jégkocka készítés 
A készülékhez egy, vagy több jégkocka készítésére 
alkalmas tálat mellékeltek, amit vízzel megtöltve a 
fagyasztótérbe kell állítani. 
A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből 
készült hegyes tárgyakat. 

 
Jégakkuk  

A fagyasztószekrény 2 db jégakkuval van ellátva, 
amelyek áramszünet, vagy üzemzavar esetén több 
órával megnövelik a lefagyasztott élelmiszer 
csomagok felmelegedéséhez szükséges időt. A 
jégakkuk a felső fiókban találhatók. 
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TANÁCSOK 

 
Tanácsok a lefagyasztáshoz 
A friss élelmiszerek lefagyasztásánál mindig tartsa 
szem előtt az alábbi tanácsokat: 

• A fagyasztóban (24 órán belül) lefagyasztható 
maximális ételmennyiséget az adattábla 
tartalmazza. 

• A fagyasztási folyamat időtartama kb. 24 óra. 
Ezen alatt az idő alatt ne pakoljon be újabb 
csomagokat a fagyasztó rekeszbe. 

• A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az 
élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a 
lefagyasztási folyamat és így adott esetben 
mindig csak a szükséges adagot kell 
felolvasztania. 

• Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be 
alu-, vagy műanyag fóliába. 

• El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek 
közvetlenül érintkezhessenek a már lefagyasztott 
árukkal, mert így elkerülhető, hogy azok 
megolvadhassanak. 

• Vigyázzon arra, hogy a fagyasztóból kivett 
fagyott áruk és a jégkockák is könnyen az 
égéshez hasonló fagyási sérüléseket 
okozhatnak. 

• Célszerű az egyes ételcsomagokra felírni a 
lefagyasztási dátumot, mert így könnyen 
ellenőrizheti az eltarthatósági időt. 

• Ne helyezzen be a fagyasztó rekeszbe 
szénsavtartalmú italokat, mert ezek 
felrobbanhatnak. 

 
Tanácsok a mélyhűtött árukhoz 
A készülék optimális működésének érdekében tartsa 
szem előtt az alábbi szempontokat: 

• Mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt 
mélyhűtött áru megfelelően volt-e tárolva a 
boltban. 

• Az élelmiszer megvásárlása, hazaszállítása és 
tárolása között mindig a lehető legrövidebb idő 
teljen el. 

• Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa 
ki. 

• Az egyszer már felengedett élelmiszerek gyorsan 
megromlanak, ezért azokat nem szabad ismét 
lefagyasztani. 

• A gyártó által megadott eltarthatósági időt nem 
szabad túllépni. 

• Ne helyezzen be a fagyasztó rekeszbe 
szénsavtartalmú italokat, mert ezek 
felrobbanhatnak. 
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KARBANTARTÁS 
 
 

 
Minden tisztítási és karbantartási munka 
megkezdése előtt ki kell húzni a 
csatlakozó dugót a konnektorból. 

 
Figyelem! 
Ennek a készüléknek a hűtőegysége 
szénhidrogént tartalmaz. Ezért a 
karbantartást, illetve a hűtőközeg 
feltöltését kizárólag arra feljogosított 
szakember végezheti. 

 
 
Rendszeres tisztítás 
A jég-, illetve a dérlerakódást nem szabad 
fémtárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen 
megsérülhet. Ehhez a művelethez csak a mellékelt 
műanyag jégkaparót szabad használni.  

A készülék belső terét és a tartozékokat is 
rendszeresen tisztítani kell, amit szódabikarbónás 
langyos vízzel végezhet el.  

Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a 
készüléket. 

A készülék hátoldalán lévő kondenzátort (fekete 
rácsot) és kompresszort is portalanítani kell, amely 
puha kefével, vagy porszívóval végezhető el. A 
portalanítás kihatással van a készülék 
teljesítményére, egyúttal csökkenti az 
energiafelhasználást is. 

Számos konyhai tisztítószer olyan vegyi anyagot 
tartalmaz, amely károsíthatja a hűtőkészülék 
műanyag felületeit. Ezért azt ajánljuk, hogy a 
készülék külső burkolatát csak enyhén 
mosogatószeres meleg vízzel tisztítsa. 
 
Üzemen kívül helyezés 
• Hosszabb idejű üzemen kívül helyezéskor, pl. 

szabadság ideje alatt, végezze el a 
következőket: 

• Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a 
csatlakozó dugót a fali konnektorból. 

• Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, 
olvassza le és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a 
tartozékokat. 

• A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a 
kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, 
kissé hagyja nyitva az ajtót. 

 

 9
http://www.markabolt.hu



Leolvasztás  
 

Ha a fagyasztószekrényben a lerakódott jégréteg 
eléri a 4 mm-es vastagságot, akkor a mellékelt 
műanyag jégkaparóval le kell kaparni a jégréteget. 
Ebben az esetben nem kell kikapcsolni a készüléket 
és nem kell kipakolni az élelmiszereket. 

 

Ha a lerakódott dér és jégréteg vastagsága 
megnövekedett, akkor a készüléket teljesen le kell 
olvasztani az alábbiak szerint: 

1. Húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból. 
2. A fagyasztótérben lévő élelmiszereket csomagolja 

be újságpapírba és tegye őket hűvös helyre.  
3. Hagyja nyitva az ajtót, helyezze a műanyag 

kaparót az olvadékvíz kivezető nyíláshoz és 
helyezzen alá egy megfelelő méretű edényt. 

4. A leolvasztási folyamat után alaposan szárítsa ki 
a belső részeket. A műanyag jégkaparót őrizze 
meg. 

 
 

Figyelem! 

Soha ne használjon fémből készült 
tárgyakat a készülék tisztításához, mert 
ezek károsodásokat okozhatnak. 

Soha ne használjon mechanikus, vagy pl. 
kémiai szereket a leolvasztás 
meggyorsításához. 
A leolvasztás alatt megnövekedett 
hőmérsékletű mélyhűtött élelmiszerek 
eltarthatósági ideje lerövidül. 

5. Kapcsolja be újra a készüléket, a hőfokszabályzó 
gombbal állítsa be a szükséges hűtési hőfokot. 

6. Kb. 2-3 óra múlva pakolja vissza az 
élelmiszereket a készülékbe. 
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MŰSZAKI ADATOK 
 
A fagyasztószekrény hasznos űrtartalma (liter) 164 

Energiahatékonysági osztály A 

Energiafogyasztás (kWh/24 h) 0,660 

Energiafogyasztás (kWh/24 / év) 241 

Fagyasztó-teljesítmény (kg/24 h) 20 

Eltarthatósági idő üzemzavar esetén (-18oC/-9oC h) 31 

A készülék mérete: 

Magasság (mm) 1400 

Szélesség (mm) 600 

Mélység (mm) 625 

Zajkibocsátás (dB/A) 38 
 
A műszaki adatokat az adattábla tartalmazza. Az adattábla a készülék oldalán, balra lent található. 
 
 
 
 
 
 

MŰKÖDÉSI ZAVAROK 
 
Amennyiben a használat során működési zavarok 
jelentkeznének, akkor kérjük, hogy mielőtt a 
szervizhez fordulna ellenőrizze az alábbiakat. 

• Csatlakoztatta a hálózati dugaszt a konnektorba? 
• Van áramellátás a lakásban? 
• Megfelelő a hőfokszabályzó gomb beállítása? 
• Ha a készülék zajosan működik, akkor 

ellenőrizze, hogy nem érintkezik-e a környező 
bútorzattal, ami a szokatlan rezgést okozza. 

• Ha vízfoltok láthatók a készülék körül, akkor 
vizsgálja meg, hogy nincs-e eltömődve a kifolyó 
nyílás (lásd a "Leolvasztás" c. fejezetet). 

 

Ha az előző vizsgálatok elvégzése sem vezet sikerre, 
akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett 
szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz. 

A szervizhez való a bejelentéskor mondja be a 
hiba jellegét, adja meg a készülék pontos típusát, 
gyártási számát és sorozatszámát, amelyeket az 
adattábláról (bal oldalon lenn) olvashat le. 
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ÜZEMBE HELYEZÉS 
 
Felállítás 
A készüléket hőforrásoktól távol (fűtőtesttől, sütőtől 
és főzőhelytől) kell elhelyezni és nem szabad  
közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani. 
Biztonsági okokból be kell tartani a képen megadott 
szellőzéshez szükséges beépítési méreteket. 
A készülék elhelyezése a konyhai felső szekrény 
alatt.  
A készülék elhelyezése a felső szekrény nélküli 
konyhában.  
 

 

Figyelem! 

A szellőző nyílásokat mindig tisztán kell 
tartani. 
A vízszintes helyzetbe való pontos beállítást 
a készülék alsó részén található menetes 
lábakkal kell elvégezni. 

 

 
 
Elektromos csatlakoztatás 
 
A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a 
készülék adattábláján megadott feszültségérték és 
frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A 
normál feszültség értéktől való ±6 %-os eltérés még 
megengedett.  

A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt 
konnektorba szabad csatlakoztatni. Amennyiben a 
helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor 
elektromos szakemberrel, szervizzel szereltessen 
egyet a készülék közelébe.  

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a 
csatlakozó dugó és vezeték cseréjét is, csak a 
kijelölt szerviz végezheti. 

A fenti előírások be nem tartásából eredő 
károkért a gyártó minden felelősséget elhárít 
magától. 

Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül 
hagyása az áramütés kockázatával jár! 

 

 
 
 

Ez a készülék megfelel az alábbi EWG 
irányelveknek: 

 − 73/23 EWG 19/02/73 (Kisfeszültségi 
irányelv) 

 − 89/336 EWG 03/05/89 (Elektromágneses 
kompatibilitásra vonatkozó irányelv a 
változásokkal bezárólag) 

 
Figyelem! 
A készülék üzembe helyezés után 
biztosítani kell, hogy az elektromos 
hálózatról történő leválasztás érdekében 
könnyen hozzá lehessen férni a csatlakozó 
dugaszhoz. 

 
 
Hátsó távtartók 
A készülékhez mellékelt csomagban 2 db távtartó 
található, amelyeket a készülék hátsó részére kell 
felszerelni. 
Ehhez lazítsa ki a készülék fedelén lévő csavarokat. 
Tolja be a távtartókat a csavarfejek alá, majd húzza 
meg szorosan a csavarokat. 
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Az ajtónyitás irányának 
megcserélése 
 
Az ajtó nyitásirányát balról (szállítási állapot) jobbra 
lehet megcserélni, ha a felállítás helye ezt 
megköveteli. 
 

 

Figyelem! 
Az ajtónyitás irányának megcserélése alatt a 
készüléket nem szabad az elektromos 
hálózatra csatlakoztatni. Ki kell húzni a 
csatlakozó dugót a fali konnektorból. 

A következő lépések elvégzéséhez egy másik 
személy segítségére is szükség van az ajtók 
megtartásához. 
• Nyissa ki az egyenesen álló készülék ajtóit. 
• Oldja ki a két csavart és vegye le a műanyag 

dugókat. 
• Vegye le a szerelvényt (d) és erősítse fel az 

ellenkező oldalra. 
• Fektesse a készüléket hátoldalára. 

 
• Távolítsa el a zsanért takaró műanyag fedőt (3). 
• Oldja ki a felső zsanért és távolítsa el (1-2). 
• Oldja ki a csavart és távolítsa el az ajtóhatárolót 

(4). 

 
• Távolítsa el az ajtókat. 
• Vegye le a szellőzőrácsot (D). 

 
• Egy 10 mm-es kulccsal csavarozza ki az alsó 

zsanércsapot és csavarozza vissza az ellenkező 
oldalon. 

• Az alsó zsanért (E) szerelje fel az ellentétes 
ajtóoldalon és erősítse fel a korábban kiszerelt 
csavarokkal. 

• Húzza ki a szellőzőrácsból a fedelet (F) és 
szerelje fel az ellenkező oldalon. 

• Helyezze vissza a szellőzőrácsot. 
• Helyezze vissza a készülék ajtóit. 
• Ügyeljen arra, hogy az ajtók párhuzamosak 

legyenek a felső fedőlappal. 
• Erősítse fel az ajtóhatárolót az ellenkező oldalon 

(4). 
• Igazítsa be és erősítse fel a felső zsanért az 

ellenkező oldalon (1-2). 
• Helyezze be újra a zsanért takaró 2 db műanyag 

fedőt (3). 
• Állítsa újra egyenes pozícióba a készüléket. 
• Nyissa ki az ajtókat és a csavarokkal erősítse fel 

a felső ajtó műanyag fedőit. 

 
• Erősítse fel az ajtófogantyúkat az ellenkező 

oldalon. A készülékhez mellékelt csomagban 
található műanyag dugókat helyezze be a 
szabadon maradt furatokba. 
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Igazítsa be a készülék helyzetét és várjon legalább 2 
órát a készülék üzembe helyezésével. Ha az 
ajtónyitás irányának megcserélését nem tudja 
elvégezni, akkor forduljon a Vevőszolgálathoz, aki díj 
ellenében elvégzi a szükséges ajtócserét. 
 

 

Figyelem! 

Az ajtó cseréjének az elvégzése után ne 
felejtse el szorosan meghúzni a 
csavarokat és ellenőrizze azt is, hogy a 
mágneses tömítés pontosan felfekszik-e 
bútornál. Alacsony környezeti 
hőmérsékletnél (pl. télen) előfordulhat, 
hogy a tömítés nem fekszik fel pontosan 
a szekrénynél. Egy bizonyos idő eltelte 
után a tömítés automatikusan be fog 
illeszkedni a helyére. Ha ezt a folyamatot 
fel szeretné gyorsítani, akkor egy 
hajszárítóval melegítse meg a tömítést. 
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Európai jótállás 
A készülék jótállásáért az Electrolux felel, a következő oldalon felsorolt országokban, a készülék jótállási jegyében 
törvényileg meghatározott időszakra. 
Ha az alább felsorolt országok valamelyikéből átköltözik egy másikba, amely szintén a listán található, akkor a 
készülék jótállása is Önnel költözik a következő feltételek mellett: 

• A készülék jótállási ideje a vásárlás időpontjától kezdődik, amelyet a készülék eladója által kiállított, 
érvényes vásárlási okirat igazol. 

• A készülék jótállási ideje és működésre, valamint alkatrészre vonatkozó tartalma megegyezik a lakóhelye 
szerinti országban alkalmazott, jelen modellt, vagy készülékfajtát érintő előírásokkal. 

• A készülék jótállása a készülék eredeti vásárlójának személyére szól és más felhasználóra át nem 
ruházható. 

• A készüléket az Electrolux által kibocsátott útmutatónak megfelelően helyezik üzembe és használják, és 
csak háztartási célra alkalmazzák, azaz nem kereskedelmi célra. 

• A készüléket az új lakóhelye szerinti országban hatályban levő törvényi szabályozásoknak megfelelően 
helyezik üzembe. 

 
Jelen Európai Jótállás rendelkezései nincsenek kihatással az Ön törvényileg szabályozott jogaira. 
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