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AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy
készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz.
Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket,
melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket
más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK

Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG
készülékeinek ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt
széles választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi
igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett egyéb kiegészítő tartozékokat - a
különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az edénytartóktól a
fehérnemű-zsákokig...

Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop
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A felhasználói kézikönyvben az alábbi
szimbólumokat használjuk:

Fontos információk, amelyek személyes
biztonságát szolgálják, illetve információk
arra vonatkozóan, hogyan elõzheti meg a
készülék károsodását.

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk
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 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezé-
se és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a
tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében
fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak mű-
ködését és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készü-
léket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettar-
tamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak
használatát és biztonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmu-
tatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felelős az ezek elmulasztása miatt
bekövetkező károkért.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képes-

ségű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a
gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít
számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játs-
szanak a készülékkel.

• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek.
• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati

tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót an-
nak megelőzése érdekében, hogy a játszó gyermekek áramütést szenvedjenek, vagy
magukat a készülékbe zárják.

• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy fe-
déllel ellátott régi készülék helyére kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék kidobása
előtt használatra alkalmatlanná tenni a rugós zárat. Ennek az a célja, hogy gyerekek ne
tudjanak bennrekedni a készülékben.

Általános biztonsági tudnivalók
VIGYÁZAT

A készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadálymente-
sen.
• A készülék rendeltetése élelmiszerek és/vagy italok tárolása a normál háztartásban,

amint azt a jelen használati útmutató ismerteti.
• Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket a leolvasztási fo-

lyamat elősegítésére.
• Ne működtessen más elektromos készüléket (például fagylaltkészítő gépet) hűtőberen-

dezések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
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• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a készülék hűtőköre, ez a környezetre csekély
hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony.
A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtő-
kör semmilyen összetevője nem sérült meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található

• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon
átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést
okozhat.

VIGYÁZAT
A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében mindenféle elektromos részegység (hálózati
tápkábel, dugasz, kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképviselőnek vagy szakképzett
szervizmunkatársnak kell elvégeznie.

1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék

hátlapja. Az összenyomott vagy sérült hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet okoz-
hat.

3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék hálózati dugasza hozzáférhető legyen.
4. Ne húzza a hálózati kábelt.
5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Ez áramü-

tést vagy tüzet okozhat.
6. A készüléket tilos a belső világítás lámpaburkolata1) nélkül üzemeltetni.

• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Ne vegye ki, és ne érjen hozzá a fagyasztóban tárolt élelmiszerekhez nedves/vizes kéz-

zel, mivel ez bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket okozhat.
• Ne tegye ki hosszú időn keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket.
• Az ebben a készülékben található lámpaizzók2) kizárólag háztartási eszközök számára

tervezett fényforrások. Nem alkalmasak a helyiség megvilágítására.

VIGYÁZAT
A munkafelületre ne helyezzen fagyasztott ételt, mert a pára és a hideg levegő páralecsapó-
dást okozhat a belső oldalán. Az így keletkezett vízcseppek a készülék meghibásodásához
vezethetnek. Ezért ne helyezzen, vagy hagyjon semmilyen fagyasztott terméket a munkafel-
ületen.

Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lévő levegőkimenet elé. 3)

1) Ha a belső világításnak van burkolata.
2) Ha készülék rendelkezik lámpával.
3) Ha a készülék dérmentesítő rendszerű.
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• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefagyasztani.
• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival össz-

hangban tárolja.
• A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa

el az idevonatkozó utasításokat.
• Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban, ami

miatt felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben.
• A jégnyalóka fagyásból eredő égéseket okozhat, ha rögtön a készülékből kivéve enni

kezdik.

Ápolás és tisztítás
• A karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból.
• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
• Ne használjon éles tárgyakat a dérnek a készülékről történő eltávolításához. Használjon

műanyag kaparókést.
• Soha ne használjon hajszárítót vagy más fűtőkészüléket a leolvasztás meggyorsítására.

A túlzott hő károsíthatja a műanyag belsőt, és a nedvesség bejuthat az elektromos rend-
szerbe, és zárlatossá teheti azt.

Üzembe helyezés
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást illetően kövesse a megfelelő fejezetek útmuta-
tását.

• Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa
a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket
vásárolta. Ilyen esetben őrizze meg a csomagolást.

• Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj vissza-
folyjon a kompresszorba.

• Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedés-
hez vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe he-
lyezési utasításokat.

• Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a
forró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetle-
ges égési sérülések megelőzése érdekében.

• A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhető legyen a készülék telepítése után.
• A készüléket csak ivóvízhálózathoz csatlakoztassa. 4)

Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett vil-

lanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pót-

alkatrészek használhatók.

4) Ha van vízcsatlakozás.
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Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-keringető rendszerben, sem a szigetelő anyagokban
nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulla-
dékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készülé-
ket a helyi hatóságoktól beszerezhető vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulla-
dékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a hűtőegység, különösen hátul a hőcserélő kör-
nyéke. A készüléken használt és  szimbólummal megjelölt anyagok újrahasznosíthatóak.

KEZELŐPANEL

1 2 3 4 5

16

18

2022

24

1 Zöld be/ki jelzőfény
2 Hőmérséklet-szabályozó és be-/kikapcsoló
3 Sárga gyorsfagyasztás jelzőfény
4 Figyelmeztető hangjelzés leállítása és gyorsfagyasztás kapcsoló
5 Piros figyelmeztető jelzőfény

Bekapcsolás
1. Az üzembe helyezést követően hagyja a készüléket 4 órát állni a helyes pozícióban.
2. Illessze a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
3. Fordítsa a hőmérséklet szabályzót az óramutató járásával megegyező irányban << - 16

°C >> hőmérsékletnél kisebb pozícióba.
4. A zöld be/ki jelzőfény világítani fog, és a piros figyelmeztető jelzőfény villog.
5. A zöld be/ki jelzőfény azt jelenti, hogy a készülék be van kapcsolva.
6. A piros figyelmeztető jelzőfény villogása azt jelenti, hogy nem megfelelő a hőmérséklet

a fagyasztó rekeszben. Mindezek mellett szaggatott hangjelzés hallható, amely leállít-
ható a hangjelzésleállító és a a gyorsfagyasztó gomb együttes megnyomásával.

7. A fagyasztó első bekapcsolásakor a piros figyelmeztető jelzőfény villog, amíg a belső
hőmérséklet el nem éri a fagyasztott étel minőségének biztonságos megőrzéséhez
szükséges hőmérsékletet.

Kikapcsolás
1. A készülék kikapcsolásához forgassa a hőmérsékletszabályozót a "O" állásba.
2. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

Hőmérséklet-szabályozás
A készülék belsejében lévő hőmérsékletet a kezelősávon elhelyezkedő hőmérsékletszabá-
lyozó irányítja.
A készülék üzemeltetéséhez a következők szerint járjon el:
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• forgassa a hőmérsékletszabályozót az alacsonyabb beállítás felé, hogy minimális hűtést
érjen el.

• forgassa a hőmérsékletszabályozót a magasabb beállítás felé, hogy maximális hűtést ér-
jen el.

Általában a közepes beállítás a legmegfelelőbb.

A pontos beállítás kiválasztásakor azonban szem előtt kell tartani, hogy a készülék belsejé-
ben levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.

Piros figyelmeztető jelzőfény
Normál üzemi körülmények között a fagyasztó belső hőmérséklete a tárolt étel minőségé-
nek hosszú távú megőrzését biztosítja.
Amikor a hőmérséklet egy megadott szint fölé emelkedik (-12 °C) a készülék hang- és fény-
jelzéssel figyelmeztet. A fényjelzés villogó piros jelzőfény (piros figyelmeztető jelzőfény),
míg a hangjelzés egy szakaszos hang.
A figyelmeztető hangjelzést a figyelmeztető hangot kikapcsoló gomb megnyomásával állít-
hatja le.

A fagyasztó első bekapcsolásakor a piros figyelmeztető jelzőfény villog, amíg a belső hő-
mérséklet el nem éri a fagyasztott étel minőségének biztonságos megőrzéséhez szükséges
hőmérsékletet.

Gyorsfagyasztás funkció
Ha 3-4 kg-nál több élelmiszert szeretne fagyasztani:
1. A gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásához a friss étel behelyezése előtt 6-24 órával

tartsa nyomva gyorsfagyasztó gombot 2-3 másodpercig. A sárga gyorsfagyasztás jel-
zőfény világítani kezd. A kompresszor folyamatosan működni fog, biztosítva, hogy a
friss étel a lehető leggyorsabban lehűljön.

2. Bármikor lehetőség van a funkció kikapcsolására a gyorsfagyasztás gomb 2-3 másod-
percig történő nyomva tartásával.

3. Helyezze az ételeket a fagyasztó rekeszbe (felső doboz). A maximális fagyasztási tel-
jesítmény eléréséhez távolítsa el a fiókot (amennyiben van fiók), majd helyezze a fa-
gyasztani kívánt ételt közvetlenül a párologtatóra. Kisebb mennyiség fagyasztása ese-
tén a fiók eltávolítása nem szükséges.

4. Az étel teljes fagyása után (ami akár 24 órát is igénybe vehet) kikapcsolhatja a gyorsfa-
gyasztás funkciót a gyorsfagyasztás gomb 2-3 másodpercig történő nyomva tartásával.
A sárga gyorsfagyasztás jelzőfény kialszik.

5. Helyezze át a fagyott ételt a fagyasztó rekeszből a másik két rekeszbe (tárolóreke-
szek), hogy legyen hely további lefagyasztáshoz.
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Amennyiben bekapcsolva felejti a gyorsfagyasztást, 48 óra elteltével a funkció automatiku-
san kikapcsol. A sárga gyorsfagyasztás jelzőfény szintén kialszik.

ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa ki a készülék belsejét semleges szappanos lan-
gyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárít-
sa ki.

Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületét.

NAPI HASZNÁLAT

Friss élelmiszer lefagyasztása
A fagyasztórekesz (felső doboz) alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fa-
gyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására.
A friss étel fagyasztásához kapcsolja be a gyorsfagyasztás funkciót.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális élelmiszer-mennyiség a készülék belsejében talál-
ható adatlapon van feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen be további lefa-
gyasztandó élelmiszert.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a
rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2 óráig a készüléket a magasabb beállításokon.

Véletlenszerűen, például áramkimaradás miatt bekövetkező leolvadás esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig tart, mint az az érték, amely a műszaki jellemzők között a "felo-
lvadási idő" alatt fel van tüntetve, a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd pedig a (kihűlés után) újra lefagyasztani.

Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszereket felhasználás előtt szobahőmérsékleten
lehet kiolvasztani.
A kisebb darabok még akár fagyasztott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is
megfőzhetők: ebben az esetben a főzés hosszabb ideig tart.

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

Normál működéssel járó hangok
• Esetleg egy halk csobogó vagy bugyborékoló hangot is lehet hallani, amikor a hűtőköze-

get a rendszer a hátsó tekercseken vagy vezetéken. Ez normális jelenség.
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• Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a hűtőszekrényben körbe halad a szivattyúzott
anyag; ekkor zümmögő és pulzáló zaj hallatszik a kompresszor felől. Ez normális jelen-
ség.

• A hőtágulás hirtelen recsegő zajt okozhat. Ez egy természetes, veszélytelen fizikai jelen-
ség. Ez normális jelenség.

• A kompresszor ki- vagy bekapcsolásakor hallani lehet a hőmérséklet-szabályozó halk
kattanását. Ez normális jelenség.

Ötletek fagyasztáshoz
Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos aján-
lást:
• az adatlapon megtekintheti azt a maximális élelmiszer-mennyiséget, amely 24 órán belül

lefagyasztható;
• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem szabad továb-

bi fagyasztásra váró élelmiszert betenni;
• csak első osztályú, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;
• készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és hogy a ké-

sőbbiekben csak a kívánt mennyiséget kelljen felolvasztani;
• csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba, és ellenőrizze, hogy sikerült-e a csomago-

lással kizárni a levegőt;
• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefa-

gyasztott adagokhoz, mert különben az utóbbiaknak megemelkedik a hőmérséklete;
• a zsírszegény ételeket könnyebben és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat; a

só csökkenti az élelmiszerek élettartamát;
• ha a vízből képződött jeget a fagyasztórekeszből történő kivétel után rögtön fogyasztani

kezdik, fagyásból eredő égési sérüléseket okozhat a bőrön;
• ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon le-

hessen követni a tárolási időket.

Ötletek fagyasztott élelmiszerek tárolásához
Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt érje el a készüléknél:
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg lefagyasztott élelmiszereket megfelelően tárolta-e az

eladó;
• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb időn belül elke-

rüljenek az élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
• ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva.
• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók vissza.
• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltüntetett tárolási időtartamot.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELEM
Bármilyen karbantartási művelet előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozódugó
kihúzásával.
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Ennél a készüléknél szénhidrogén van a hűtőegységben; ezért csak megbízott szerelő vé-
gezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra.

Időszakos tisztítás
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
• a készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges mosogató-

szerrel tisztítsa meg.
• rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tisz-

taságát és szennyeződésmentességét.
• gondosan öblítse le és szárítsa meg.

Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sértse meg a készülékházban lévő csöveket és/vagy
kábeleket.
Soha ne használjon mosószereket, súrolóporokat, erőteljesen illatosított tisztítószereket
vagy viaszos polírozószereket a beltér tisztításához, mivel ezek károsítják a felületet, és
erőteljes illatot hagynak maguk után.

Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács), majd a készülék hátulján lévő kompresszort egy
kefével. Ezzel a művelettel javíthatja a készülék teljesítményét, és csökkentheti az áramfo-
gyasztást.

Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer.

Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszereket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/ká-
rosíthatják a készülékben használt műanyagokat. Ebből az okból javasoljuk, hogy a készü-
lék külső felületét kizárólag meleg vízzel tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószert adott.
A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket a táphálózathoz.

A fagyasztó leolvasztása
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.

A leolvasztás előtt kb. 12 órával állítsa a hőmérsékletszabályozót magasabb beállításra an-
nak érdekében, hogy a működés megszakítására elegendő hűtési tartalék halmozódjon fel.

A dér eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat:
1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a készülékből, csomagolja őket több réteg újságpapírba,

és tegye hideg helyre.

FIGYELEM
A fagyasztott árukhoz ne nyúljon nedves kézzel. A keze hozzáfagyhat az élelmiszerhez.
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3. Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a műa-
nyag kaparólapátot a megfelelő alsó kö-
zépső támaszra, és tegyen alá egy la-
vórt a kiolvadt víz összegyűjtése céljá-
ból.

A leolvasztási folyamat felgyorsítása érdeké-
ben helyezzen egy fazék meleg vizet a fa-
gyasztórekeszbe. Továbbá távolítsa el azokat
a jégdarabokat, amelyek leolvasztás közben
letörnek.
4. A jégmentesítés befejezése után szárít-

sa ki alaposan a készülék belsejét, és
őrizze meg a jégkaparót, hogy máskor is
felhasználhassa.

5. Kapcsolja be a készüléket.
6. Forgassa a hőmérséklet-szabályzót << -18°C >> állásba, és gyorsfagyasztó üzemmód-

ban működtesse a készüléket 4 órán át.
7. 4 óra elteltével pakolja vissza a korábban kiszedett élelmiszereket a rekeszekbe.

VIGYÁZAT
Soha ne próbálja meg éles fémeszközökkel lekaparni a jeget a párologtatóról, mert felsért-
heti azt.
A leolvasztás felgyorsítására kizárólag a gyártó által ajánlott eszközöket vagy anyagokat
használjon.
Ha a jégmentesítés alatt a fagyasztott élelmiszercsomagok hőmérséklete megemelkedik,
biztonságos tárolási élettartamuk lerövidülhet.

A készülék üzemen kívül helyezése
Amikor a készüléket hosszabb időn keresztül nem használják, tegye meg az alábbi óvintéz-
kedéseket:
1. válassza le a készüléket a táphálózatról
2. vegye ki az összes élelmiszert
3. olvassza le és tisztítsa meg a készüléket és az összes tartozékot.
4. hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy ne képződjenek kellemetlen szagok.

Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja, kérjen meg valakit, hogy alkalmanként ellenőrizze, ne-
hogy egy áramkimaradás esetén a benne lévő élelmiszer tönkremenjen.

MIT TEGYEK, HA...
VIGYÁZAT
A hibaelhárítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlako-
zóaljzatból.
Kizárólag szakképzett villanyszerelő vagy kompetens személy végezhet olyan hibaelhárí-
tást, amelyet ez a kézikönyv nem tartalmaz.
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Normál használat közben bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék áramlá-
sa).

A készülék működése szakaszos, tehát a kompresszor leállása nem jelent áramszünetet.
Ezért áramtalanítás előtt tilos hozzáérni a készülék elektromos alkatrészeihez.

Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás
A készülék zajos. A készülék alátámasztása nem

megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék sta-
bilan áll-e (mind a négy lábnak a
padlón kell állnia)

A kompresszor folyama-
tosan működik

A hőfokszabályozó beállítása
helytelen

Állítson be magasabb hőmérsék-
letet

 Az ajtók nincsenek jól becsukva,
vagy nem záródnak szorosan

Ellenőrizze, hogy az ajtók jól zá-
ródnak-e, és hogy a tömítések
sértetlenek és tiszták-e

 Túl gyakori az ajtó nyitogatása A szükséges időnél ne hagyja to-
vább nyitva az ajtót

 Egyszerre nagy mennyiségű le-
fagyasztandó élelmiszert helye-
zett a készülékbe

Várjon néhány órát, majd ellen-
őrizze ismét a hőmérsékletet

 Túl meleg élelmiszert helyezett
a készülékbe

A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel szobahőmérsékletre
lehűl

 A szobahőmérséklet túl magas. Csökkentse a szobahőmérsékle-
tet

Túl sok dér és jég képző-
dött

Az élelmiszerek nincsenek meg-
felelően becsomagolva

Csomagolja be jobban az élelmi-
szereket

 Az ajtók nincsenek jól becsukva,
vagy nem záródnak szorosan

Ellenőrizze, hogy az ajtók jól zá-
ródnak-e, és hogy a tömítések
sértetlenek és tiszták-e

 Lehet, hogy a hőmérséklet-sza-
bályozó beállítása nem megfele-
lő.

Állítson be magasabb hőmérsék-
letet

A fagyasztóban túl meleg
van

Lehet, hogy a hőmérséklet-sza-
bályozó beállítása nem megfele-
lő

Állítson be alacsonyabb hőmér-
sékletet

 Az ajtó nem záródik szorosan, il-
letve nincs megfelelően becsuk-
va

Ellenőrizze, hogy az ajtó jól záró-
dik-e, és hogy a tömítés sértetlen
és tiszta-e

 Egyszerre nagy mennyiségű le-
fagyasztandó élelmiszert helye-
zett a készülékbe

A lefagyasztandó élelmiszerekből
kisebb mennyiségeket helyezzen
be egyszerre.

 Túl meleg élelmiszert helyezett
a készülékbe

A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahőmér-
sékletre.
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Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás
 A lefagyasztandó élelmiszerek

egymáshoz túl közel kerültek
behelyezésre

Rendezze el úgy az élelmiszere-
ket, hogy közöttük szabadon ke-
ringhessen a hideg levegő.

A fagyasztóban túl hideg
van

Lehet, hogy a hőmérséklet-sza-
bályozó beállítása nem megfele-
lő

Állítson be magasabb hőmérsék-
letet

A készülék egyáltalán
nem működik. Sem a hű-
tés, sem a világítás nem
működik

A hálózati kábel csatlakozódu-
gója nincs megfelelően csatla-
koztatva a hálózati aljzatba

Csatlakoztassa megfelelően a
csatlakozódugót.

 A készülék nem kap áramot Próbáljon egy másik elektromos
készüléket csatlakoztatni a csatla-
kozóaljzathoz

 A készülék nincs bekapcsolva Kapcsolja be a készüléket
 Nincs feszültség a hálózati csat-

lakozóaljzatban (próbáljon egy
másik készüléket csatlakoztatni
hozzá)

Hívjon villanyszerelőt

A készülék egyáltalán
nem hűt

A hálózati kábel csatlakozódu-
gója nincs megfelelően csatla-
koztatva a hálózati aljzatba

Csatlakoztassa megfelelően a
csatlakozódugót

 Nincs feszültség a hálózati csat-
lakozóaljzatban (próbáljon egy
másik készüléket csatlakoztatni
hozzá)

Hívjon villanyszerelőt

 A készülék nincs bekapcsolva Kapcsolja be a készüléket
 A hőmérsékletszabályzó nem

üzemel
Ellenőrizze a hőmérsékletsza-
bályzót

A zöld jelzőlámpa villog Hőmérséklet szenzor hiba Hívja a fagyasztó szerviz munka-
társait

Az ajtó záródása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvassa el az "Üzembe helyezés" c. szakaszt.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótömítéseket. Forduljon a márkaszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően

   
Gyártó védjegye Electrolux
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A készülék kategóriája Fagyasztószekrény
Magasság mm 850
Szélesség mm 595
Mélység mm 635
Fagyasztótér nettó térfogata liter 92
Energiaosztály (A++ és G között, ahol az
A++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé
hatékony)

 A++

Energiafogyasztás (a használattól és az
elhelyezéstől függően)

kWh/év 145

Csillagbesorolás  ****
Felolvadási idő óra 24
Fagyasztási kapacitás kg/24 óra 14
Klímabesorolás  SN-N-ST-T
Feszültség Volt 230-240
Zajszint dB/A 39
Beépített  Nem

A műszaki adatok megtalálhatók a készülék belsejében bal oldalon lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén.

ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a "Biztonsági információk" c.
szakaszt saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében.

Elhelyezés
Ez a készülék száraz, jól szellőző helyiségekben (pl. pincében vagy garázsban) használha-
tó. Az optimális teljesítmény érdekében olyan helyen használja a készüléket, amelynek kör-
nyezeti hőmérséklete megfelel annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján
fel van tüntetve:

Klímabesorolás Környezeti hőmérséklet
SN +10°C és + 32°C között
N +16°C és + 32°C között
ST +16°C és + 38°C között
T +16°C és + 43°C között
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Vízszintbe állítás
Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy
vízszintben álljon. Ez az elülső rész alján található
két szabályozható láb (2) segítségével érhető el.
Szükség esetén beállíthatja a lábakat a távtartó
(1) eltávolításával.

Elhelyezés
A készüléket minden hőforrástól, például radiáto-
roktól, kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb. távol
kell üzembe helyezni. Gondoskodjon arról, hogy a
levegő szabadon áramolhasson a készülék hát-
lapja körül. A legjobb teljesítmény elérése érdeké-
ben, ha a készüléket egy falra függesztett elem
alá helyezik, a készülék felső lapja és a fali elem
között legalább 100 mm minimális távolságot kell
hagyni. Azonban az az ideális, ha a készüléket
nem egy falra függesztett elem alatt helyezik el. A
pontos vízszintezés a készülék alján található egy
vagy több állítható láb révén van biztosítva. Ha a
készülék sarokba van helyezve, és a zsanérokkal
ellátott oldala néz a fal felé, a fal és a készülék közötti távolságnak minimum 10 mm-nek kell
lennie annak érdekében, hogy az ajtót annyira ki lehessen nyitni, hogy a polcokat ki lehes-
sen venni.
VIGYÁZAT
Lehetővé kell tenni, hogy a készüléket le lehessen kötni a hálózati áramról; ezért a dugónak
az üzembe helyezés után legyen könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az ajtó nyitásirányának megfordítása
Azt javasoljuk, hogy a következő műveleteket egy másik személy segítségével végezze, aki
a készülék ajtóit a műveletek során megtartja.

Az ajtó nyitási irányának megváltoztatásához végezze el az alábbi lépéseket:
1. Húzza ki a hálózati kábel dugóját a csatlakozóaljzatból.
2. Döntse óvatosan hátra a készüléket úgy, hogy a kompresszor ne érhessen a padlóhoz.
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3. Csavarja ki mindkét szabályozható láb-
at.

4. Csavarozza ki az alsó ajtózsanér csa-
varjait.

5. Enyhén lefelé húzva vegye le a készülék
ajtaját.

6. Csavarozza ki a felső ajtózsanért, és
szerelje fel a másik oldalra.

7. Illessze a felső ajtót a felső ajtózsanérra.
8. Távolítsa el az alsó zsanért. Tegye át a

csapot a nyíl irányába.
9. Csavarozza ki a csavart, és tegye át az

ellenkező oldalra.
10. Szerelje át az alsó ajtózsanért a másik

oldalra, miközben az ajtó helyzetét válto-
zatlanul hagyja.

11. Csavarozza be az egyik csavart, illetve
az állítható lábat (2 darab), miután áthe-
lyezte a másik oldalra.

12. Távolítsa el a fogantyút5), és szerelje fel
az ellenkező oldalra.

13. Állítsa vissza a készüléket az eredeti
helyzetébe, állítsa vízszintbe, és várjon
legalább négy órát, mielőtt csatlakoztat-
ná a hálózati vezetéket a hálózati aljzat-
hoz.

Hajtson végre egy végső ellenőrzést, hogy
megbizonyosodjon következőkről:
• Minden csavar meg van húzva.
• Az ajtó megfelelően nyílik és csukódik.
Ha a környezeti hőmérséklet alacsony (pl. té-
len), előfordulhat, hogy a tömítés nem tapad hozzá tökéletesen a készülékházhoz. Ebben
az esetben várja meg, amíg a tömítés magától hozzáidomul a készülékházhoz.

5) Ha van fogantyú
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Ha nem szeretné saját maga végrehajtani a fenti műveleteket, forduljon a legközelebbi ügy-
félszolgálathoz. Az ügyfélszolgálat szakembere költségtérítés ellenében elvégzi az ajtók nyi-
tásirányának megfordítását.

Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett fe-
szültség és frekvencia megegyezik-e a háztartási hálózati áram értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. A elektromos hálózatba illő vezeték dugója ilyen érintkezés-
sel van ellátva. Ha a háztartási hálózati csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő jogszabályok szerint külön földpólushoz, miután konzultált
egy képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelveknek.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

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,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
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