
S72300DSX0 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2
PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23
SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 43

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


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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 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.

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)

• 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.

1) Ha a belső világításnak van burkolata.
2) Ha készülék rendelkezik lámpával.
3) Ha a készülék dérmentesítő rendszerű.
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• 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.
• Rendszeresen vizsgálja meg a hűtőszekrényben a leolvadt víz számára kialakított vízel-

vezetőt. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezetőt. Ha a vízelvezető el van záródva, a
víz összegyűlik a készülék aljában.

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.

MŰKÖDÉS

Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányban egy kö-
zepes beállításra.

Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.

Hőmérséklet-szabályozás
A hőmérséklet szabályozása automatikusan történik.
A készülék üzemeltetéséhez a következők szerint járjon el:
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az alacsonyabb beállítások felé, hogy minimális hű-

tést érjen el.
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb beállítások felé, hogy maximális hűtést

érjen el.
Általában egy közepes beállítás a leginkább megfelelő.

A pontos beállítás kiválasztásakor azonban szem előtt kell tartani, hogy a készülék belsejé-
ben uralkodó hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet
• az ajtónyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék helye.
Ha a környezeti hőmérséklet magas, vagy a készülék a maximális határig meg van terhelve,
a hűtőszekrényt pedig a legalacsonyabb értékre állították be, előfordulhat, hogy folyamato-
san hűt, s emiatt dér képződik a belső falán. Ebben az esetben a tárcsát a legmagasabb
hőmérsékleti értékre kell állítani az automatikus jégmentesítés elindításához, ezzel pedig
csökkentett energiafogyasztást lehet elérni.
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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 élelmiszerek lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására.
Friss élelmiszerek lefagyasztásához nem szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást.
Azonban gyorsabb fagyasztási művelet érdekében forgassa a hőmérséklet-szabályozót a
magasabb beállítások felé, hogy maximális hűtést érjen el.

Ilyen feltételek mellett a hűtőrekesz hőmérséklete 0°C alá eshet. Ha ez történik, állítsa a
hőmérséklet-szabályozót melegebb beállításra.

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 élelmiszerek használat előtt a hűtőrekeszben vagy szo-
bahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre ehhez a
művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is
megfőzhetők: ebben az esetben a főzés ideje meghosszabbodik.
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Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor csúszósínnel van-
nak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti helyre
lehessen tenni.

Az ajtó polcainak elhelyezése
Ha különböző méretű élelmiszercsomagok tárolá-
sának szeretne helyet biztosítani, az ajtópolcokat
különböző magasságokba állíthatja.
A polcok áthelyezésénél a következők szerint jár-
jon el:
Fokozatosan húzza a polcot a nyilakkal jelölt
irányba, amíg ki nem szabadul, majd szükség sze-
rint tegye új helyre.

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.
• 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.

Hasznos javaslatok és tanácsok 9
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Energiatakarékossági ötletek
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva.
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a hőmérséklet-szabályozó magas beállításon van,

és a készülék teljesen meg van töltve, be, előfordulhat, hogy a kompresszor folyamato-
san üzemel, ami miatt jég vagy dér képződik a párologtatón. Ha ez bekövetkezik, forgas-
sa a hőmérséklet-szabályozót alacsonyabb beállításokra, hogy lehetővé tegye az auto-
matikus leolvasztást, és így takarékoskodjon az áramfogyasztással.

Ötletek friss élelmiszerek hűtéséhez
A legjobb teljesítmény elérése érdekében:
• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrényben
• takarja le vagy csomagolja be az élelmiszereket, különösen ha valamelyiknek erős az

aromája
• úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő szabadon körbe tudja járni őket.

Ötletek a hűtőszekrény használatához
Hasznos tanácsok:
Hús (minden fajtája): csomagolja nejlonzacskóba és helyezze a zöldséges fiók feletti üveg-
lapra.
Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két napnál hosszabb ideig ily módon a húst.
Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell takarni, majd bármelyik polcon elhelyezhetők.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg kell őket tisztítani és számukra külön biztosított
fiók(ok)ban elhelyezni.
Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedényekbe kell helyezni, vagy alufóliába vagy nejlon-
zacskókba csomagolni őket, és a lehető legtöbb levegőt kiszorítani körülöttük.
Tejesüvegek: legyen kupakjuk, és tárolja őket az ajtó palacktartó rekeszében.
Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fokhagyma nincs becsomagolva, tilos őket a hűtőszek-
rényben tartani.

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;

10 Hasznos javaslatok és tanácsok
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


• 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.

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.
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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 hűtőszekrény leolvasztása
Rendeltetésszerű használat közben a dér minden alkalommal automatikusan leolvad a hű-
tőrekesz párologtatójáról, amint leáll a kompresszor. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
készülék hátulján a kompresszor felett egy vályún keresztül belefolyik egy különleges tar-
tályba, és ott elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna közepén
látható lefolyónyílást, amely a jégmentesítésből
származó vizet befogadja, rendszeresen megtisz-
títsa, nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a ké-
szülékben lévő élelmiszerekre. Használja a kapott
speciális tisztítót, amely már eleve bent található a
lefolyónyílás belsejében.

A fagyasztó leolvasztása
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.

Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúzmararéteg vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.

A zúzmara eltávolításához a következő lépéseket hajtsa végre:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Szedjen ki minden tárolt élelmiszert, csomagolja őket több réget újságpapírba, és tegye

hideg helyre.
3. Az ajtót hagyja nyitva.
4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa ki alaposan a készülék belsejét, és dugja vis-

sza a dugót.
5. Kapcsolja be a készüléket.
6. Állítsa be a hőmérséklet-szabályozót a maximális hideg elérésére, és üzemeltesse a ké-

szüléket két-három órán keresztül ezen a beállításon.
7. Pakolja vissza a korábban kiszedett élelmiszereket a rekeszbe.
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Soha ne próbálja meg éles fémeszközök segítségével lekaparni a jeget a párologtatóról,
mert megsértheti. Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket az
olvasztási folyamat elősegítésére, ha azokat a gyártó nem ajánlja. Ha a jégmentesítés alatt
a fagyasztott élelmiszercsomagoknak megemelkedik a hőmérséklete, emiatt lerövidülhet a
biztonságos tárolási élettartamuk.

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 dugaszt a fali aljzatból.
Csak szakképzett villanyszerelő vagy kompetens személy végezhet el bármilyen olyan hi-
baelhárítást, amely nem szerepel a jelen kézikönyvben.

Normál használat közben a bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék áramlá-
sa).

Probléma 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 készülék nem működik.
A lámpa nem működik.

A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket.

 A hálózati dugasz nincs helyes-
en csatlakoztatva a hálózati alj-
zatba.

Csatlakoztassa a hálózati dugaszt
helyesen a hálózati aljzatba.

 A készülék nem kap áramot.
Nincs feszültség a hálózati alj-
zatban.

Csatlakoztasson egy másik elekt-
romos készüléket a hálózati alj-
zatba.
Forduljon szakképzett villanysze-
relőhöz.

A lámpa nem működik. A lámpa készenléti üzemmód-
ban van.

Zárja be és nyissa ki az ajtót.

 A lámpa hibás. Olvassa el az "Izzó kicserélése"
c. szakaszt.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás
A kompresszor folyama-
tosan működik.

A hőmérséklet nincs helyesen
beállítva.

Állítson be magasabb hőmérsék-
letet.

 Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.
szakaszt.

 Túl gyakori az ajtó nyitogatása. Ne hagyja nyitva az ajtót a szük-
ségesnél hosszabb időn át.

 A termékhőmérséklet túl magas. Hagyja, hogy a termékhőmérsék-
let a szobahőmérsékletre csök-
kenjen a tárolás előtt.

 A szobahőmérséklet túl magas. Csökkentse a szobahőmérsékle-
tet.

Víz folyik le a hűtőszek-
rény hátlapján.

Az automatikus leolvasztási fo-
lyamat során a zúzmara leolvad
a hátlapon.

Ez normális jelenség.

Víz folyik be a hűtőszek-
rénybe.

A vízkifolyó eltömődött. Tisztítsa ki a vízkifolyót.

 Az élelmiszerek megakadályoz-
zák, hogy a víz a vízgyűjtőbe
folyjon.

Ügyeljen rá, hogy a termékek ne
érjenek a hátsó falhoz.

Víz folyik a padlóra. A leolvasztási vízkifolyó nem a
kompresszor fölötti párologtató
tálcához csatlakozik.

Csatlakoztassa a leolvasztási víz-
kifolyót a párologtató tálcához.

A készülékben a hőmér-
séklet túl alacsony.

A hőmérséklet-szabályozó nincs
helyesen beállítva.

Állítson be magasabb hőmérsék-
letet.

A készülékben a hőmér-
séklet túl magas.

A hőmérséklet-szabályozó nincs
helyesen beállítva.

Állítson be alacsonyabb hőmér-
sékletet.

 Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.
szakaszt.

 A termékhőmérséklet túl magas. Hagyja, hogy a termékhőmérsék-
let a szobahőmérsékletre csök-
kenjen a tárolás előtt.

 Túl sok termék van tárolva egy
időben.

Tároljon kevesebb terméket egy
időben.

A hűtőszekrényben a hő-
mérséklet túl magas.

Nincs hideglevegő-keringetés a
készülékben.

Gondoskodjon arról, hogy legyen
hideglevegő-keringetés a készü-
lékben.

A fagyasztóban a hőmér-
séklet túl magas.

A termékek túl közel vannak
egymáshoz.

Tárolja a termékeket úgy, hogy le-
gyen hideglevegő-keringés a ké-
szülékben.

Túl sok a zúzmara. Az élelmiszer nincs megfelelően
becsomagolva.

Csomagolja be megfelelően az
élelmiszereket.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás
 Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.

szakaszt.
 A hőmérséklet-szabályozó nincs

helyesen beállítva.
Állítson be magasabb hőmérsék-
letet.

Izzócsere
1. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
2. Távolítsa el a lámpaburkolat csavarját.
3. Távolítsa el a lámpaburkolatot (lásd az

ábrát).
4. Olyan csereizzót használjon, melynek tel-

jesítményjellemzői azonosak az eredeti-
vel, és kifejezetten háztartási eszközök-
höz gyártották. (a maximális teljesítmény
a lámpaburán látható).

5. Helyezze vissza a lámpaburkolatot.
6. Csavarja be a lámpaburkolat csavarját.
7. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a hálózati aljzatba.
8. Nyissa ki az ajtót. Győződjön meg arról, hogy a lámpa felgyullad-e.

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
A készülék kategóriája Hűtőszekrény - fagyasztószekrény
Magasság mm 1404
Szélesség mm 545
Mélység mm 604
Hűtőszekrény nettó térfogata liter 184
Fagyasztótér nettó térfogata liter 44
Energiaosztály (A++ és G között, ahol az
A++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé
hatékony)

 A++
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Energiafogyasztás (a használattól és az
elhelyezéstől függően)

kWh/év 185

Csillagbesorolás  ****
Felolvadási idő óra 19
Fagyasztási kapacitás kg/24 óra 3
Klímabesorolás  SN-N-ST-T
Feszültség Volt 230
Zajszint dB/A 40
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

Hátsó távtartók
A dokumentációt tartalmazó zacskóban található két távtartó, amelyeket az ábrán látható
módon kell felszerelni.
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1. Illessze a távtartókat a furatokba. Győződ-
jön meg arról, hogy a nyíl (A) a képen lát-
ható módon van pozícionálva.

2. Forgassa el az óramutató járásával ellent-
étes irányba a távtartókat 45°-kal, amíg a
helyükre nem zárnak.

Vízszintbe állítás

Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy vízszintben álljon. Ez az alul elöl találha-
tó két szabályozható láb segítségével érhető el.

45˚
A
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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 nyitási irányának 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 dugaszát a csatlakozóaljzatból.
2. Nyissa ki a fagyasztó ajtaját. Lazítsa

meg a zsanért.
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3. Kissé meghúzva távolítsa el az ajtókat,
és távolítsa el a zsanért.

4. Az ellenkező oldalon távolítsa el a furat-
borításokat.

3

2

1
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5. Csavarozza ki mindkét szabályozható
lábat és az alsó ajtózsanér csavarjait.
Távolítsa el az alsó ajtózsanért, és sze-
relje fel az ellenkező oldalra.

6. Csavarozza ki az alsó legszélső csavart,
és csavarozza be az ellenkező oldalra.

7. Csavarozza ki a felső ajtótartó csapot.
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8. Csavarozza vissza a csapot az ellenke-
ző oldalra.

9. Illessze az ajtókat a csapokra, és szerel-
je fel az ajtókat. Szerelje fel a zsanért.

10. Az ellenkező oldalon helyezze el a furat-
borításokat.

11. Húzza meg a zsanért. Ügyeljen rá, hogy
az ajtók be legyenek igazítva.

12. Távolítsa el, és szerelje fel a fogantyút5)

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 a következőkről:
• Minden csavar meg van-e húzva.

3

2

1

5) Ha van fogantyú

Üzembe helyezés 21
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


• Az ajtó megfelelően nyílik és csukódik.
Ha a környezeti hőmérséklet alacsony (pl. télen), előfordulhat, hogy a tömítés nem tapad
hozzá tökéletesen a készülékházhoz. Ebben az esetben várja meg, amíg a tömítés magától
hozzáidomul a készülékházhoz.
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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Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH

Dziękujemy za wybór tego produktu AEG.
Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej
pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które
ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć
w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego
wykorzystania urządzenia.

AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co
niezbędne do utrzymania urządzeń AEG w doskonałym
stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy
akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce,
półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...

Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
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 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed in-
stalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając
szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia po-
winni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia
oraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządze-
nia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych należy przestrze-
gać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.

Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra-

niczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiada-
jące wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.

• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód za-
silający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed
porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.

• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządze-
nie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego
urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzie-
niu dziecka.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w meblu do zabudowy nie mogą być za-
kryte ani zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych

warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani

żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz

urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producen-
ta.

• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
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• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a),
który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone
żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego
mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.

OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wszelkie elementy elektryczne (przewód zasilający, wtycz-
kę, sprężarkę) może wymienić wyłącznie autoryzowany serwis lub technik o odpowiednich
kwalifikacjach.

1. Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona ani

uszkodzona przez tylną ściankę urządzenia. Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka
może się przegrzewać i spowodować pożar.

3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdko sieciowe jest obluzowane, nie wolno wkładać do niego wtyczki prze-

wodu zasilającego. Występuje zagrożenie porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza żarówki6) oświetlenia wnętrza.

• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas jego przenoszenia.
• Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokry-

mi rękoma, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry lub odmrożenie.
• Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Żarówki oświetlenia7) zastosowane w tym urządzeniu są specjalnymi żarówkami prze-

znaczonymi wyłącznie do urządzeń domowych. Nie nadają się one do oświetlania pomie-
szczeń domowych.

Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogą

spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej

ściance. 8)

• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instrukcjami jej pro-

ducenta.
6) Jeśli urządzenie jest wyposażone w klosz.
7) Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie.
8) Jeśli urządzenie jest bezszronowe.
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• Należy ściśle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.

• W zamrażarce nie należy przechowywać napojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie
w pojemniku może spowodować ich eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.

• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio
po ich wyjęciu z zamrażarki.

Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę prze-

wodu zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy stoso-

wać plastikową skrobaczkę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór odpływowy skroplin w chłodziarce. W razie koniecz-

ności należy go wyczyścić. Jeżeli otwór odpływowy jest zablokowany, woda zacznie się
zbierać na dnie chłodziarki.

Instalacja
Podłączenie elektryczne urządzenia należy wykonać zgodnie z wskazówkami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.

• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w żaden sposób uszkodzone. Nie wol-
no podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natych-
miast zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku należy zachować opakowanie.

• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby
olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.

• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowied-
nia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację,
należy postępować zgodnie z wskazówkami dotyczącymi instalacji.

• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia należy ustawić od ściany, aby uniknąć doty-
kania lub chwytania za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym
oparzeniom.

• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę pitną. 9)

Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być przepro-

wadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

9) Jeśli przewidziane jest podłączenie do sieci wodociągowej.
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Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów
szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami ko-
munalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utyli-
zować zgodnie z obowiązującymi przepisami, które można uzyskać od władz lokalnych. Na-
leży unikać uszkodzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wymienniku ciepła.
Materiały zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbolem  , nadają się do po-
nownego przetworzenia.

EKSPLOATACJA

Włączanie
Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego w gniazdku.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara w położenie
środkowe.

Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło regulacji temperatury w położenie "O".

Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
W celu uregulowania urządzenia należy wykonać następujące czynności:
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stronę niższego ustawienia, aby uzyskać mini-

malne chłodzenie.
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stronę wyższego ustawienia, aby uzyskać mak-

symalne chłodzenie.

Ustawienie środkowe jest zazwyczaj najbardziej odpowiednie.

Tym niemniej należy wybrać dokładne ustawienie temperatury, biorąc pod uwagę fakt, że
temperatura wewnątrz urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu
• częstości otwierania drzwi
• ilości przechowywanej żywności
• ustawienia urządzenia.

Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka lub urządzenie jest w pełni załadowane, a wybrano
ustawienie najniższej temperatury, urządzenie może pracować bez przerwy, co powoduje
tworzenie się szronu na tylnej ściance. W takim przypadku należy ustawić pokrętło na wy-
ższą temperaturę, aby umożliwić automatyczne usuwanie szronu, a w rezultacie zmniejszyć
zużycie energii.
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PIERWSZE UŻYCIE

Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim elementy letnią wodą z łagodnym myd-
łem, a następnie dokładnie je wysuszyć.

Nie należy stosować detergentów ani proszków do szorowania, ponieważ mogą one uszko-
dzić powierzchni urządzenia.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania mrożonek, żyw-
ności głęboko zamrożonej oraz do mrożenia świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie potrzeba zmieniać średniego ustawienia.
Jednakże w celu szybszego zamrożenia należy obrócić regulator temperatury na wyższe
ustawienie w celu uzyskania maksymalnego ochłodzenia.

W takiej sytuacji temperatura w chłodziarce może spaść poniżej 0°C. Jeśli to nastąpi, należy
ponownie ustawić temperaturę na wyższą.

Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia lub po okresie jego nieużywania, przed
włożeniem żywności do komory zamrażarki należy odczekać co najmniej 2 godziny od włą-
czenia urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy chłodzenia.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia żywności, spowodowanego na przykład bra-
kiem zasilania przez okres czasu dłuższy niż podany w parametrach technicznych w punk-
cie "Czas utrzymywania temperatury bez zasilania", należy szybko skonsumować rozmro-
żoną żywność lub niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).

Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki należy przed użyciem rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie od czasu przeznaczonego na tę opera-
cję.
Małe kawałki można gotować w stanie zamrożonym, od razu po wyjęciu z zamrażarki. W
takim przypadku gotowanie potrwa jednak dłużej.
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Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w kilka
prowadnic umożliwiających umieszczenie półek
zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów spoży-
wczych w opakowaniach o różnej wielkości, półki
w drzwiach można umieszczać na różnych wyso-
kościach.
Aby dokonać odpowiedniego ustawienia, należy:
stopniowo wyciągać półkę w kierunku strzałek, a
następnie umieścić ją w żądanym miejscu.

PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI

Zwykłe odgłosy pracy urządzenia
• Podczas przetłaczania czynnika chłodniczego przez rurki i inne elementy układu chłodzą-

cego może być słyszalny odgłos cichego bulgotania lub odgłos przypominający wrzenie
wody. Jest to właściwe.

• Gdy sprężarka jest włączona, a czynnik chłodzący jest pompowany, słychać warkot i od-
głos pulsowania pochodzący ze sprężarki. Jest to właściwe.

• Rozszerzalność cieplna może powodować nagłe odgłosy pękania. Jest to naturalne, nie-
groźne zjawisko. Jest to właściwe.

• Gdy sprężarka się włącza lub wyłącza, słychać ciche kliknięcie regulatora temperatury.
Jest to właściwe.
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Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to

absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, pokrętło regulacji temperatury jest ustawione w

najwyższej pozycji, urządzenie jest w pełni załadowane sprężarka będzie pracowała bez-
ustannie, powodując zbieranie się szronu lub lodu na parowniku. W takim przypadku na-
leży obrócić pokrętło regulacji temperatury w kierunku niższego ustawienia, aby umożli-
wić automatyczne usuwanie szronu i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce przechowywać ciepłej żywności ani parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub owinąć, szczególnie te, które mają silny zapach.
• Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół artykułów spożywczych.

Wskazówki dotyczące przechowywania żywności
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietylenowych worków i umieścić na szklanej półce
nad szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je przechowywać w ten sposób najwyżej przez jeden
lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.: należy je przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla nich szu-
fladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub zapako-
wać w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby maksymalnie ograniczyć dostęp po-
wietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie nakrętki i przechowywać na półce na butelki na
drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie są zapakowane, nie należy przechowywać
w chłodziarce.

Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, należy skorzystać z poniższych ważnych wska-
zówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na tablicz-

ce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy wkładać do zamrażarki

więcej żywności przeznaczonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczy-

szczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później

rozmrażać tylko potrzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetycz-

ne zamknięcie.
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• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, niezamrożonej żywności z zamrożonymi produk-
tami, aby uniknąć wzrostu temperatury produktów zamrożonych.

• Produkty niskotłuszczowe przechowują się lepiej i dłużej niż o wysokiej zawartości tłusz-
czu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania żywności.

• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodować
odmrożenia skóry.

• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na każdym opakowaniu w celu kontrolowania
długości okresu przechowywania.

Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności
Aby urządzenie funkcjonowało z najlepszą wydajnością, należy:
• sprawdzać, czy mrożonki były odpowiednio przechowywane w sklepie.
• zapewnić jak najszybszy transport zamrożonej żywność ze sklepu do zamrażarki.
• nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to

absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świeżość i nie może być ponownie zamrażana.
• Nie przekraczać daty przydatności do spożycia podanej przez producenta żywności.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie
od zasilania.

Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianie
mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.

Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za pomocą ciepłej wody z dodatkiem łagodnego myd-

ła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić uszczelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.

Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie niszczyć rurek i/lub przewodów umieszczonych w urzą-
dzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie stosować środków czyszczących, proszków do szo-
rowania, pachnących środków czyszczących lub wosku do polerowania, gdyż mogą one
uszkodzić powierzchnię i pozostawić silny zapach.

Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą szczotki. Po-
prawi to wydajność urządzenia i zmniejszy zużycie energii elektrycznej.

Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
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Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszko-
dzić tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca się mycie zewnętrznych
części urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.

Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem przy wyłączeniu silnika sprężarki w czasie normalnego użytkowania
szron jest usuwany automatycznie z parownika komory chłodziarki. Roztopiony szron spły-
wa rynienką do specjalnego pojemnika z tyłu urządzenia nad sprężarką, gdzie odparowuje.
Należy pamiętać o okresowym czyszczeniu otwo-
ru odpływowego na środku kanału komory chło-
dziarki w celu zapobieżenia przelewaniu się wody
i kapaniu na żywność. Należy używać specjalnej
przetyczki dostarczanej z urządzeniem, a umie-
szczonej w otworze odpływowym.

Rozmrażanie zamrażarki
Na półkach i wokół górnej komory zamrażarki będzie tworzyła się pewna ilość szronu.

Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.

Aby usunąć szron, należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszelką przechowywaną żywność, zawinąć ją w kilka warstw gazet i umieścić w

chłodnym miejscu.
3. Zostawić otwarte drzwi.
4. Po zakończeniu rozmrażania, dokładnie wysuszyć wnętrze i ponownie umieścić wtycz-

kę w gniazdku.
5. Włączyć urządzenie.
6. Ustawić regulator temperatury w celu uzyskania maksymalnego chłodzenia i pozostawić

takie ustawienie przez dwie - trzy godziny.
7. Umieścić w zamrażarce wcześniej wyjętą żywność.
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Do usuwania szronu ze skraplacza nie używać ostrych metalowych przedmiotów, ponieważ
mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. Do przyspieszania procesu rozmrażania nie
używać urządzeń mechanicznych ani żadnych innych "nienaturalnych" metod oprócz tych,
które są zalecane przez producenta. Wzrost temperatury zamrożonych artykułów żywnoś-
ciowych może spowodować skrócenie czasu ich przechowywania.

Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, należy wykonać następujące czynności:
1. odłączyć urządzenie od zasilania
2. wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
3. rozmrozić i wyczyścić urządzenie oraz wszystkie akcesoria
4. pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy poprosić kogoś o regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności w przypadku przerwy w zasilaniu.

CO ZROBIĆ, GDY…
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do usunięcia problemu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Usuwanie problemów nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji można powierzyć wyłącznie
wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej osobie.

Podczas normalnej pracy urządzenia słyszalne są pewne dźwięki (sprężarka, obieg czynni-
ka chłodniczego).

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie pracuje głoś-
no

Urządzenie nie jest prawidłowo
ustawione

Należy sprawdzić, czy urządzenie
stoi stabilnie (wszystkie cztery
nóżki powinny stać na podłodze)

Urządzenie nie działa. Nie
działa oświetlenie.

Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.

 Wtyczka przewodu zasilającego
nie została właściwie podłączo-
na do gniazdka.

Włożyć wtyczkę prawidłowo do
gniazdka.

 Brak zasilania urządzenia. Brak
napięcia w gniazdku.

Podłączyć inne urządzenie elek-
tryczne do tego gniazdka.
Skontaktować się z wykwalifiko-
wanym elektrykiem.

Nie działa oświetlenie. Oświetlenie działa w trybie
oszczędzania energii.

Zamknąć i otworzyć drzwi.

 Żarówka jest uszkodzona. Patrz „Wymiana żarówki”.
Sprężarka pracuje bezus-
tannie.

Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.

Ustawić wyższą temperaturę.
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
 Drzwi nie są prawidłowo za-

mknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.

 Drzwi są otwierane zbyt często. Nie pozostawiać drzwi otwartych
dłużej, niż jest to konieczne.

 Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.

Pozostawić produkty, aby ostygły
do temperatury pokojowej i dopie-
ro wtedy włożyć je do urządzenia.

 Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.

Obniżyć temperaturę w pomie-
szczeniu.

Po tylnej ściance chło-
dziarki spływa woda.

Podczas procesu automatyczne-
go rozmrażania szron rozmraża
się na tylnej ściance.

Jest to normalne zjawisko.

Woda spływa do komory
chłodziarki.

Odpływ skroplin jest zatkany. Wyczyścić odpływ skroplin.

 Produkty uniemożliwiają spływa-
nie skroplin do rynienki na tylnej
ściance.

Upewnić się, że produkty nie sty-
kają się z tylną ścianką.

Woda wypływa na podło-
gę.

Końcówka wężyka odprowadza-
jącego skropliny nie jest skiero-
wana do pojemnika umieszczo-
nego nad sprężarką.

Zamocować końcówkę wężyka
odprowadzającego skropliny w
pojemniku umieszczonym nad
sprężarką.

Temperatura w urządze-
niu jest zbyt niska.

Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.

Ustawić wyższą temperaturę.

Temperatura w urządze-
niu jest zbyt wysoka.

Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.

Ustawić niższą temperaturę.

 Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.

Patrz „Zamykanie drzwi”.

 Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.

Pozostawić produkty, aby ostygły
do temperatury pokojowej i dopie-
ro wtedy włożyć je do urządzenia.

 Włożono jednocześnie zbyt wie-
le produktów.

Ograniczyć liczbę jednocześnie
przechowywanych produktów.

Temperatura w chłodziar-
ce jest zbyt wysoka.

Brak cyrkulacji zimnego powie-
trza w urządzeniu.

Zapewnić cyrkulację zimnego po-
wietrza w urządzeniu.

Temperatura w zamrażar-
ce jest zbyt wysoka.

Produkty są umieszczone zbyt
blisko siebie.

Produkty należy przechowywać w
sposób umożliwiający cyrkulację
zimnego powietrza.

Zbyt dużo szronu. Produkty spożywcze nie są
właściwie zapakowane.

Zapakować prawidłowo produkty
spożywcze.

 Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.

Patrz „Zamykanie drzwi”.
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
 Temperatura nie jest prawidłowo

ustawiona.
Ustawić wyższą temperaturę.

Wymiana żarówki
1. Należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
2. Odkręcić śrubkę klosza lampy.
3. Zdjąć klosz (patrz ilustracja).
4. Wymienić przepaloną żarówkę na nową

żarówkę o takiej samej mocy i zaprojekto-
waną specjalnie do urządzeń domowych.
(moc maksymalna jest podana na kloszu
żarówki).

5. Zainstalować klosz żarówki.
6. Dokręcić śrubkę klosza.
7. Umieścić wtyczkę w gniazdku.
8. Otworzyć drzwi. Upewnić się, że oświetlenie się włącza.

Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie konieczności wyregulować drzwi. Patrz punkt "Instalacja".
3. W razie konieczności wymienić uszkodzone uszczelki drzwi. Skontaktować się z autory-

zowanym punktem serwisowym.

DANE TECHNICZNE

   
Wymiary   
 Wysokość 1404 mm
 Szerokość 545 mm
 Głębokość 604 mm
Czas utrzymywania temperatu-
ry bez zasilania

 19 h

Napięcie  230 V
Częstotliwość  50 Hz

Dane techniczne są widoczne na tabliczce znamionowej znajdującej się z lewej strony wew-
nątrz urządzenia oraz na etykiecie informującej o zużyciu energii.
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INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Przed instalacją urządzenia należy dokładnie przeczytać "Informacje dotyczące bezpieczeń-
stwa" w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i prawidłowego działania urządzenia.

Ustawianie
To urządzenie należy zainstalować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu (w ga-
rażu lub piwnicy), aby jednak uzyskać optymalną wydajność urządzenia należy je zainstalo-
wać w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na
tabliczce znamionowej urządzenia:

Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T od +16°C do +43°C

Tylne elementy dystansowe
W torebce z dokumentacją znajdują się dwa elementy dystansowe, które należy zamonto-
wać tak, jak pokazano na rysunku.
1. Włożyć elementy dystansowe w otwory.

Upewnić się, że strzałka (A) jest ustawio-
na tak, jak pokazano na rysunku.

2. Obrócić elementy dystansowe o 45° w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara, aż zostaną zablokowane.

45˚
A
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Poziomowanie

W trakcie ustawiania urządzenia należy zwrócić uwagę, aby było ono prawidłowo wypozio-
mowane. Służą do tego dwie regulowane przednie nóżki.

Miejsce instalacji
Urządzenie należy zainstalować z dala od źródeł
ciepła, takich jak kaloryfery, bojlery, bezpośrednie
promienie słoneczne itd. Należy zapewnić swo-
bodny przepływ powietrza z tyłu urządzenia. W
przypadku zamontowania urządzenia pod wiszącą
szafką, dla zapewnienia jego optymalnej spraw-
ności, odległość między górną powierzchnią urzą-
dzenia a szafką musi wynosić co najmniej 100
mm. Najlepiej jednak nie ustawiać urządzenia pod
wiszącymi szafkami. Urządzenie można dokładnie
wypoziomować dzięki regulowanym nóżkom. Jeśli
urządzenie zostanie ustawione w kącie pomie-
szczenia w taki sposób, że zawiasy skierowane są
do ściany, wówczas odległość między ścianą i urządzeniem musi wynosić co najmniej 10
mm, w celu umożliwienia otwarcia drzwi na tyle szeroko, aby dało się wyjąć półki.
OSTRZEŻENIE!
Należy zapewnić możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania; dlatego, po zainsta-
lowaniu urządzenia, musi być łatwy dostęp do wtyczki.

Zmiana kierunku otwierania drzwi
Aby wykonać poniższe czynności, zalecane jest skorzystanie z pomocy drugiej osoby, która
przytrzyma drzwi urządzenia.

Aby zmienić kierunek otwierania drzwi, należy wykonać następujące czynności:

15
m
m
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m
m
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m
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1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
2. Otworzyć drzwi zamrażarki. Odkręcić

zawias.

3. Zdjąć oba skrzydła drzwi delikatnie je
pociągając i wyjąć zawias.

3

2

1
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4. Usunąć zaślepki otworów znajdujące się
po drugiej stronie.

5. Odkręcić obie regulowane nóżki oraz
śruby dolnego zawiasu drzwi. Zdjąć do-
lny zawias drzwi i zamocować go po
przeciwnej stronie.

6. Odkręcić dolną śrubę znajdującą się po
drugiej stronie i przykręcić ją po przeciw-
nej stronie.
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7. Odkręcić sworzeń górnego zawiasu.

8. Przykręcić go po drugiej stronie.

9. Założyć drzwi wpasowując je na sworz-
nie zawiasów. Zamocować zawias.

3

2

1
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10. Umieścić zaślepki w otworach po prze-
ciwnej stronie.

11. Dokręcić zawias. Sprawdzić, czy drzwi
są prawidłowo ustawione i wyrównane.

12. Odkręcić uchwyt10) i zamontować go po
przeciwnej stronie.

13. Ustawić i wypoziomować urządzenie,
odczekać co najmniej cztery godziny, a
następnie podłączyć je do źródła zasila-
nia.

Na końcu upewnić się, czy:
• Wszystkie śruby zostały dokręcone.
• Drzwi otwierają i zamykają się prawidłowo.
Jeśli temperatura otoczenia jest niska (np. zi-
mą), uszczelka może nie przylegać dokładnie
do obudowy. Należy poczekać na naturalne dopasowanie się uszczelki.
Jeżeli użytkownik nie chce samodzielnie wykonywać opisanych czynności, powinien zwrócić
się o pomoc do najbliższego autoryzowanego serwisu. Specjalista z serwisu odpłatnie zmie-
ni kierunek otwierania drzwi.

Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz
częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instala-
cji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączonego do urządze-
nia posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie nale-
ży odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.

10) Jeśli przewidziano
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PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky
AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol dokonalý
výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných
technológií, ktoré uľahčujú život - vlastností, ktoré u
bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím,
niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj
spotrebič využili čo najlepšie.

PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL

V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo
potrebujete, aby vaše spotrebiče AEG skvelo vyzerali a
bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou
príslušenstva navrhnutého a vytvoreného podľa
najvyšších kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali -
od špeciálnych košíkov na príbor, držiakov na fľaše až po
vrecká na jemnú bielizeň…

Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop
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V tejto príručke používatel’a sa používajú
nasledujúce symboly:

Dôležité informácia týkajúce sa váš osobnej
bezpečnosti a informácie o tom, ako predíst'
poškodeniu spotrebiča.

Všeobecné informácie a tipy

Environmentálne informácia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
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 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpečenie správneho používania si pred nainštalo-
vaním a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na používanie vrátane
tipov a upozornení. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbytočným chybám a úrazom
zaručilo, že všetci užívatelia tohto spotrebiča budú podrobne oboznámení s jeho obsluhou a
s bezpečnostnými pokymni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa vždy nachádzali pri spo-
trebiči, aj po presťahovaní alebo predaji inej osobe, a aby bol každý, kto ho používa po celú
dobu jeho životnosti, riadne informovaný o používaní a bezpečnosti spotrebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny na ochranu zdravia, života a majetku, pretože vý-
robca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzoric-

kými alebo duševnými schopnosťami, ani pre osoby s nedostatočnými skúsenosťami a
vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní
spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte mať istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

• Všetky obaly odstráňte z dosahu detí. Hrozí riziko zadusenia.
• Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku spotrebiča z elektrickej zásuvky, odrežte pri-

pojovací kábel (podľa možnosti čo najbližšie k spotrebiču) a demontujte dvierka, aby deti
pri hre nemohol zasiahnuť elektrický prúd a aby sa nemohli zatvoriť vnútri spotrebiča.

• Ak má tento spotrebič s magnetickými tesneniami dvierok nahradiť starší spotrebič s pru-
žinovým uzáverom (príchytkou dvierok) na dvierkach alebo na veku, pred likvidáciou sta-
rého spotrebiča poškoďte zatvárací mechanizmus tak, aby bol nefunkčný. Predídete tak
uviaznutiu hrajúcich sa detí v spotrebiči.

Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE

Vetracie otvory nezakrývajte a udržiavajte ich bez prekážok.
• Spotrebič je určený na uchovávanie potravín a nápojov v bežnej domácnosti, ako sa vy-

svetľuje v návode na použitie.
• Na urýchľovanie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani umelé

prostriedky.
• Vnútri chladiacich spotrebičov nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (ako sú výrobníky

zmrzliny), ak nie sú schválené na tento účel výrobcom.
• Nepoškodzuje chladiaci okruh.
• Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou kompati-

bilitou so životným prostredím, ktorý je však horľavý.
Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť
chladiaceho okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
– nepribližujte sa s otvoreným ohňom ani so zápalnými zdrojmi
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– dokonale vyvetrajte miestnosť so spotrebičom
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo akokoľvek meniť tento spotrebič.

Akékoľvek poškodenie prípojného kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elek-
trickým prúdom.

VAROVANIE
Elektrické komponenty (sieťový kábel, zástrčka, kompresor) smie vymieňať len autorizovaný
servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

1. Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
2. Presvedčte sa, že napájací kábel za spotrebičom nie je stlačený ani poškodený. Pri-

tlačená alebo poškodená sieťová zástrčka sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľný prístup k zásuvke elektrickej siete.
4. Neťahajte za napájací elektrický kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zástrčku nezapájajte. Hrozí riziko zásahu elektric-

kým prúdom alebo požiaru.
6. Spotrebič nesmiete používať, ak chýba kryt lampy11) vnútorného osvetlenia.

• Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
• Ak máte vlhké alebo mokré ruky, z mraziaceho priestoru nič nevyberajte ani sa ničoho

nedotýkajte, pretože môže dôjsť k odretiu kože na rukách alebo k omrzlinám.
• Zabráňte dlhodobému vystaveniu spotrebiča priamemu slnečnému svetlu.
• Žiarovky 12) použité v tomto spotrebiči sú špeciálne žiarovky určené iba na použitie v do-

mácich spotrebičoch. Nie sú vhodné ako osvetlenie izieb v domácnosti.

Každodenné používanie
• Neklaďte horúce hrnce na plastové diely spotrebiča.
• Neuchovávajte v spotrebiči horľavý plyn ani tekutinu, pretože môžu explodovať.
• Potraviny neklaďte priamo na otvor na vývod vzduchu na zadnej stene. 13)

• Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znova zmrazovať.
• Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
• Odporúčania výrobcu spotrebiča na uchovávanie potravín sa musia striktne dodržiavať.

Pozri príslušné pokyny.
• Do mraziaceho priestoru neklaďte sýtené ani šumivé nápoje, pretože v nádobách vzniká

tlak, ktorý môže spôsobiť ich explóziu a tá spôsobí poškodenie spotrebiča.
• Zmrzlina môže spôsobiť mrazové popáleniny, ak sa konzumuje priamo po vybratí zo spo-

trebiča.

Starostlivosť a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elek-

trickej siete.
• Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety.
• Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú škrabku.
11) Ak sa má používať kryt.
12) Ak sa v tomto spotrebiči používajú žiarovky.
13) Ak je spotrebič beznámrazový.
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• Pravidelne kontrolujte odtokový kanálik na rozmrazenú vodu z chladiaceho priestoru.
Podľa potreby ho vyčistite. Ak je odtokový kanálik upchatý, voda sa bude zhromažďovať
na dne spotrebiča.

Inštalácia
Pri elektrickom zapájaní starostlivo dodržiavajte pokyny uvedené v príslušných odsekoch.

• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia. Spotrebič nepripájajte,
ak je poškodený. Prípadné poškodenia okamžite nahláste v mieste, kde ste si spotrebič
zakúpili. V takomto prípade si odložte obal.

• Pred zapojením spotrebiča počkajte najmenej štyri hodiny, aby olej mohol stiecť späť do
kompresora.

• Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, v opačnom prípade hrozí
prehrievanie. Aby ste dosiahli dostatočné vetranie, riaďte sa pokynmi na inštaláciu.

• Výrobok treba vždy podľa možnosti umiestňovať k stene, aby sa predišlo dotyku alebo
zachyteniu horúcich dielov (kompresor, kondenzátor) a možným popáleninám.

• Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
• Ubezpečte sa, či je sieťová zástrčka po nainštalovaní spotrebiča prístupná.
• Spotrebič pripájajte výhradne k zdroju pitnej vody.14)

Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný

elektrikár alebo zaškolená osoba.
• Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko. Musia sa používať

výhradne originálne náhradné dielce.

Ochrana životného prostredia
Chladiaci okruh ani izolačné materiály spotrebiča neobsahujú plyny, ktoré by mohli poškodiť
ozónovú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s komunálnym ani domovým od-
padom. Penová izolácia obsahuje horľavé plyny: spotrebič sa musí likvidovať v súlade s
platnými predpismi, ktoré vám na požiadanie poskytnú miestne orgány. Dávajte pozor, aby
sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane blízko výmenníka tepla. Mate-
riály použité v tomto spotrebiči označené symbolom  sú recyklovateľné.

PREVÁDZKA

Zapínanie
Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
Otočte regulátor teploty v smere pohybu hodinových ručičiek do strednej polohy.

Vypínanie
Aby ste spotrebič vypli, otočte regulátor teploty do polohy "O".

14) Ak sa ráta s pripojením na prívod vody.
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Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky.
Pri prevádzkovaní spotrebiča postupujte takto:
• minimálne chladenie sa dosiahne otočením regulátora teploty na nižšie nastavenia.
• maximálne chladenie sa dosiahne otočením regulátora teploty smerom na vyššie nasta-

venia.

Stredné nastavenie je vo všeobecnosti najvhodnejšie.

Presné nastavenie si treba vyberať s prihliadnutím na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
• teploty v miestnosti
• od toho, ako často sa otvárajú dvere
• množstva uchovávaných potravín
• umiestnenia spotrebiča.

Pri vysokej teplote okolia alebo pri naplnení spotrebiča a nastavení spotrebiča na najnižšiu
teplotu môže spotrebič pracovať nepretržite, čo spôsobí tvorbu námrazy na zadnej stene. V
tomto prípade sa koliesko regulátora musí nastaviť na vyššiu teplotu, aby bolo umožnené
odmrazovanie a znížila sa spotreba energie.

PRVÉ POUŽITIE

Čistenie interiéru
Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho vnútro a všetky jeho diely vlažnou vodou s prí-
davkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach nového spo-
trebiča a potom všetky povrchy dôkladne osušte.
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani prášky, pretože by poškodili povrch.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín a na uchovávanie mraze-
ných a hlboko zmrazených potravín po dlhší čas.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné meniť nastavenie spotrebiča.
Na dosiahnutie rýchlejšieho zmrazovania otočte regulátor teploty smerom na intenzívnejšie
chladenie.

Za uvedených podmienok môže teplota v chladiacom priestore klesnúť pod 0°C. Ak sa tak
stane, otočte regulátor teploty na nižšie nastavenie (teplejšie).
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Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po určitom čase mimo prevádzky nechajte spotrebič
pred vložením potravín bežať najmenej 2 hodiny s najvyššími nastaveniami.

V prípade neúmyselného rozmrazenia potravín, napríklad v dôsledku výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že doba výpadku energie bola dlhšia ako údaj uvedený v technic-
kých údajoch pod položkou "akumulačná doba", treba rozmrazené potraviny čo najskôr spo-
trebovať alebo uvariť a až potom znova zmraziť (po ochladení).

Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa pred použitím môžu rozmrazovať v chladia-
com priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času, ktorý máme k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť aj keď sú ešte zmrazené, priamo z mrazničky: v tomto
prípade varenie potrvá dlhšie.

Prestaviteľné police
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými lištami,
aby ste police mohli umiestniť do požadovanej po-
lohy.

Umiestnenie poličiek na dverách
Aby ste mohli uložiť balenia s potravinami rôznych
veľkostí, poličky na dverách možno umiestniť do
rôznej výšky.
Pri týchto úpravách postupujte takto:
postupne vytiahnite policu v smere šípky, až kým
sa neuvoľní, potom ju vložte do inej požadovanej
polohy.
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UŽITOČNÉ RADY A TIPY

Normálne zvuky pri prevádzke
• Počas prečerpávania chladiva cez rúrky počuť žblnkotanie alebo bublanie. Je to normál-

ne.
• Kým je kompresor v prevádzke, prečerpáva sa chladivo a z kompresora počuť bzučanie

alebo pulzovanie. Je to normálne.
• Tepelná dilatácia môže spôsobovať neočakávané praskavé zvuky. Ide o prirodzený, ne-

škodný fyzikálny jav. Je to normálne.
• Pri zapnutí a vypnutí kompresora počuť "kliknutie" teplotného regulátora. Je to normálne.

Upozornenie na šetrenie energiou
• Neotvárajte dvere príliš často a nenechávajte ich otvorené dlhšie ako je absolútne nevyh-

nutné.
• Ak je okolitá teplota vysoká, regulátor teploty je nastavený na vyššie nastavenie a spotre-

bič je plne naložený, kompresor môže bežať nepretržite, pričom sa vytvorí námraza alebo
ľad na výparníku. Ak sa tak stane, otočte regulátor teploty smerom k nižším nastaveniam,
aby bolo možné automatické odmrazovanie a aby ste ušetrili elektrickú energiu.

Rady na chladenie čerstvých potravín
Aby ste dosiahli čo najvyššiu výkonnosť:
• do chladničky nevkladajte teplé potraviny ani odparujúce sa kvapaliny
• potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak majú prenikavú arómu
• potraviny uložte tak, aby vzduch mohol voľne cirkulovať okolo nich

Rady na chladenie
Užitočné rady:
Mäso (všetky druhy) : zabaľte do polyetylénových vreciek a položte na sklenenú policu nad
zásuvkou na zeleninu.
Kvôli bezpečnosti mäso takto uchovávajte najviac jeden alebo dva dni.
Varené a studené jedlá a pod..: treba ich prikryť a potom uložiť na ktorúkoľvek policu.
Ovocie a zelenina: treba dôkladne očistiť a vložiť do špeciálnej zásuvky (zásuviek).
Maslo a syry: treba ich vložiť do špeciálnych vzduchotesných nádob, zabaliť do alobalu ale-
bo vložiť do polyetylénových vreciek, aby sa k nim dostalo čo najmenej vzduchu.
Fľaše s mliekom: mali by byť uzavreté viečkom a treba ich skladovať v stojane na fľaše na
vnútornej strane dverí.
V chladničke sa nesmú skladovať banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak.

Rady na zmrazovanie
Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádzame niekoľko dôležitých rád:
• maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín. sa uvádza na typovom

štítku;
• zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto čase sa nesmú pridávať žiadne ďalšie potraviny na

zmrazovanie;
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené;
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• potraviny naporcujte na malé porcie, aby sa mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby ste ne-
skôr mohli odmraziť iba potrebné množstvo;

• Potraviny zabaľte do alobalu alebo do polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli zabalené
vzduchotesne;

• Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmraze-
né, predídete tak zvýšeniu ich teploty;

• chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie ako tučné; soľ skracuje dobu skladovateľ-
nosti potravín;

• zmrzliny konzumované bezprostredne po vybraní z mraziaceho priestoru môžu spôsobiť
popálenie kože mrazom;

• odporúča sa označiť každé balenie dátumom zmrazovania, aby ste mohli presne sledo-
vať dobu uchovávania;

Rady na uchovávanie mrazených potravín
Aby ste maximálne využili možnosti tohto spotrebiča:
• presvedčite sa, že maloobchodný predajca adekvátne skladuje komerčné mrazené potra-

viny;
• dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli z predajne potravín do mrazničky podľa mož-

nosti čo najrýchlejšie;
• neotvárajte dvere príliš často a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je absolútne nevyh-

nutné.
• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nesmú sa znova zmrazovať.
• Neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín.

OŠETROVANIE A ČISTENIE
POZOR
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladiacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu a
plnenie chladiaceho okruhu vykonávať výhradne autorizovaní technici.

Pravidelné čistenie
Spotrebič sa musí pravidelne čistiť:
• umyte vnútro spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho saponá-

tu.
• pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez nečistôt.
• dôkladne ich opláchnite a utrite dosucha.

Nevyťahujte, nepresúvajte a nepoškodzujte žiadne rúrky a/ani káble v skrinke.
Nikdy nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, drsné práškové prípravky, aromatizované či-
stiace prípravky ani voskové leštiace prostriedky na čistenie interiéru, pretože poškodzujú
povrch a zanechávajú silnú vôňu.
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Kefou vyčistite kondenzátor (čiernu mriežku) a kompresor na zadnej stene spotrebiča. Tou-
to operáciou zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporíte elektrickú energiu.

Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

Mnohé značkové čističe kuchynských povrchov obsahujú chemikálie, ktoré môžu pôsobiť
agresívne/poškodiť plasty použité v tomto spotrebiči. Z tohto dôvodu sa odporúča čistiť von-
kajší kryt tohto spotrebiča iba teplou vodou s malým množstvom umývacieho prostriedku.
Po čistení znova pripojte zariadenie k sieťovému napájaniu.

Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza automaticky odstraňuje z výparníka chladiaceho prie-
storu pri každom zastavení motora kompresora. Odmrazená voda steká cez žliabok do oso-
bitnej nádoby na zadnej stene spotrebiča, nad motorom kompresora, z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby sa vypúšťací otvor v strednej časti
chladiaceho priestoru pravidelne čistil, aby sa za-
bránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na potravi-
ny vnútri chladničky. Používajte dodávanú špeciál-
nu čistiacu pomôcku, ktorú nájdete už vloženú vo
vypúšťacom otvore.

Odmrazovanie mrazničky
Na policiach a v okolí hornej časti mrazničky sa vždy vytvára určité množstvo námrazy.

Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3-5 mm, mrazničku odmrazte.

Pri odstraňovaní námrazy vykonajte nasledujúce kroky:
1. Vypnite spotrebič.
2. Vyberte všetky skladované potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novinového pa-

piera a uložte na studenom mieste.
3. Nechajte dvere otvorené.
4. Po ukončení odmrazovania vnútro osušte a zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej sie-

te.
5. Zapnite spotrebič.
6. Nastavte regulátor teploty na maximálne chladenie a nechajte spotrebič v činnosti pri

tomto nastavení približne dve až tri hodiny.
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7. Vložte späť potraviny, ktoré ste predtým vybrali.

Na odstraňovanie námrazy z výparníka nikdy nepoužívajte ostré predmety, mohli by ste ho
poškodiť. Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické prostriedky, ani iné
zariadenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom. Počas odmrazovania spotrebiča stúpne te-
plota balíčkov zmrazených jedál a preto sa môže skrátiť ich trvanlivosť.

Obdobia mimo prevádzky
Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, treba vykonať tieto preventívne opatrenia:
1. spotrebič odpojte od elektrického napájania
2. vyberte všetky potraviny
3. odmrazte a vyčistite spotrebič a všetky časti príslušenstva
4. nechajte dvere/dvierka pootvorené, aby sa zabránilo vzniku nepríjemného zápachu

Ak sa chladnička ponecháva zapnutá, požiadajte niekoho, aby ju raz za čas skontroloval a
zabránil tak znehodnoteniu potravín v prípade výpadku napájania

ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pred vykonaním kontrol na odstránenie problémov odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, smie vykonávať výhradne vyškolený elektri-
kár alebo technik.

Počas bežnej prevádzky chladnička vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).

Problém Možná príčina Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo-
trebiča

Spotrebič nestojí pevne na pod-
klade

Skontrolujte, či spotrebič stabilne
stojí (všetky štyri nožičky musia
priliehať k podlahe)

Spotrebič nefunguje. Ne-
svieti žiarovka.

Spotrebič je vypnutý. Zapnite spotrebič.

 Sieťová zástrčka spotrebiča nie
je správne zasunutá do sieťovej
zásuvky.

Zapojte sieťovú zástrčku správne
do zásuvky elektrickej siete.

 Spotrebič nie je napájaný elektri-
nou. Zásuvka elektrickej siete
nie je pod napätím.

Do zásuvky elektrickej siete skú-
ste zapojiť iný spotrebič.
Zavolajte kvalifikovaného elektri-
kára.

Nesvieti žiarovka. Žiarovka je v pohotovostnom re-
žime.

Zatvorte a otvorte dvierka.

 Žiarovka je vypálená. Pozrite časť „Výmena žiarovky“.
Kompresor pracuje nepre-
tržite.

Nie je správne nastavená teplo-
ta.

Nastavte vyššiu teplotu.
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Problém Možná príčina Riešenie
 Dvere spotrebiča nie sú zatvore-

né správne.
Pozrite časť „Zatvorenie dverí“.

 Dvere sa príliš často otvárajú. Dvere nenechávajte otvorené dlh-
šie, ako je to nevyhnutné.

 Teplota potravín je príliš vysoká. Pred vložením do spotrebiča ne-
chajte potraviny najprv vychlad-
núť na izbovú teplotu.

 Okolitá teplota v miestnosti je
príliš vysoká.

Znížte teplotu v miestnosti.

Po zadnej stene chladnič-
ky steká voda.

Počas automatického rozmrazo-
vania sa námraza roztápa na
zadnej stene.

Je to normálne.

Voda steká do chladiace-
ho priestoru.

Upchaný odtokový kanálik na
rozmrazenú vodu.

Vyčistite odtokový kanálik.

 Potraviny uložené v spotrebiči
bránia odtekaniu vody do odto-
kového kanálika.

Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.

Voda steká na podlahu. Voda z rozmrazenej námrazy
nevteká do odparovacej misky
nad kompresorom.

Pripevnite odtokový kanálik k od-
parovacej miske.

Teplota v spotrebiči je prí-
liš nízka.

Nie je správne nastavená teplo-
ta.

Nastavte vyššiu teplotu.

Teplota v spotrebiči je prí-
liš vysoká.

Nie je správne nastavená teplo-
ta.

Nastavte nižšiu teplotu.

 Dvere spotrebiča nie sú zatvore-
né správne.

Pozrite časť „Zatvorenie dverí“.

 Teplota potravín je príliš vysoká. Pred vložením do spotrebiča ne-
chajte potraviny najprv vychlad-
núť na izbovú teplotu.

 Do chladničky ste vložili veľa po-
travín súčasne.

Do chladničky vkladajte naraz
menej potravín.

Teplota v chladničke je
príliš vysoká.

V spotrebiči neprúdi studený
vzduch.

Zabezpečte prúdenie studeného
vzduchu v spotrebiči.

Teplota v mrazničke je
príliš vysoká.

Potraviny sú uložené príliš blíz-
ko pri sebe.

Balíčky potravín uložte tak, aby
bolo umožnené prúdenie vzdu-
chu.

Príliš veľa námrazy. Potraviny nie sú správne zabale-
né.

Potraviny zabaľte správne.

 Dvere spotrebiča nie sú zatvore-
né správne.

Pozrite časť „Zatvorenie dverí“.

 Nie je správne nastavená teplo-
ta.

Nastavte vyššiu teplotu.
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Výmena žiarovky
1. Vytiahnite zástrčku prívodného kábla zo zásuvky elektrickej siete.
2. Odskrutkujte skrutku krytu osvetlenia.
3. Vyberte kryt osvetlenia (pozrite obrázok).
4. Vymeňte opotrebovanú žiarovku za žia-

rovku s rovnakým príkonom a špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče. (maximál-
ny príkon je uvedený na kryte žiarovky).

5. Namontujte kryt osvetlenia.
6. Utiahnite skrutku krytu osvetlenia.
7. Zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky

elektrickej siete.
8. Otvorte dvere. Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.

Zatvorenie dverí
1. Očistite tesnenia dverí.
2. Podľa potreby upravte dvere. Pozrite časť "Inštalácia".
3. Podľa potreby vymeňte poškodené tesnenie dverí. Kontaktujte autorizované servisné

stredisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

   
Rozmer   
 Výška 1404 mm
 Šírka 545 mm
 Hĺbka 604 mm
Čas zvýšenia teploty (akumu-
lačná doba)

 19 h

Napätie  230 V
Frekvencia  50 Hz

Technické informácie sú uvedené na typovom štítku na ľavej vnútornej stene spotrebiča a
na štítku s údajmi o spotrebe energie.

INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Aby bola zaručená bezpečná a správna činnosť spotrebiča, pred jeho inštaláciou si pozorne
prečítajte "bezpečnostné pokyny".
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Výber miesta
Tento spotrebič môžete nainštalovať na suchom dobre vetranom mieste v interiéri (v garáži
alebo v pivnici), ale na dosiahnutie optimálnej výkonnosti ho nainštalujte v miestnosti, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na výrobnom štítku spotrebiča:

Klimatická trieda Okolitá teplota
SN +10 °C až + 32 °C
N +16 °C až + 32 °C
ST +16 °C až + 38 °C
T +16 °C až + 43 °C

Zadné vymedzovacie vložky
Vo vrecku s dokumentáciou sú dve rozperné vložky, ktoré sa musia namontovať ako na ob-
rázku.
1. Vymedzovacie vložky zasuňte do otvorov.

Presvedčite sa, či šípka (A) zodpovedá
ilustrácii.

2. Vymedzovacie vložky otočte proti smeru
pohybu hodinových ručičiek o 45°, aby sa
zaistili v správnej polohe.

45˚
A
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Vyrovnanie do vodorovnej polohy

Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby bol vyrovnaný do vodorovnej polohy. Vyrovna-
nie do vodorovnej polohy je možné dosiahnuť pomocou dvoch nastaviteľných nožičiek vpre-
du v dolnej časti spotrebiča.

Umiestnenie
Spotrebič by mal byť nainštalovaný ďaleko od te-
pelných zdrojov ako radiátory, ohrievače vody,
priame slnečné svetlo a pod. Zaručte, aby za za-
dnou stenou spotrebiča mohol voľne prúdiť
vzduch. Na zaručenie čo najvyššej výkonnosti tre-
ba v prípade umiestnenia spotrebiča pod presahu-
júcou nástennou skrinkou zaručiť, že vzdialenosť
medzi hornou stenou spotrebiča a nástennou
skrinkou bude aspoň 100 mm. Ideálnym riešením
však je neumiestňovať spotrebič pod nástennú
skrinku s previsom. Presné vyrovnanie do vodo-
rovnej polohy sa zaručí pomocou jednej alebo
viacerých nastaviteľných nožičiek spotrebiča. Ak
je skrinka spotrebiča umiestnená v rohu a stranou so závesmi k stene, vzdialenosť medzi
stenou a skrinkou spotrebiča musí byť najmenej 10 mm, aby sa dvere dali dostatočne otvo-
riť a aby sa dali vybrať police.

VAROVANIE
Spotrebič sa musí dať odpojiť elektrického napájania; zástrčka preto bude musieť byť po
inštalácii prístupná.

Možnosť zmeny smeru otvárania dvierok
Pri vykonávaní nasledujúcich operácií odporúčame, aby vám pomáhala druhá osoba, ktorá
počas úkonov pridrží dvere spotrebiča.

15
m
m
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m
m

10
0m

m
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Pri zmene smeru otvárania dverí vykonajte nasledujúce kroky:
1. Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
2. Otvorte dvere mrazničky. Uvoľnite zá-

ves.

3. Dvere mierne potiahnite, odstráňte a od-
montujte záves.

3

2

1
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4. Na opačnej strane odstráňte kryty otvo-
rov.

5. Vyskrutkujte obe nastaviteľné nožičky a
odmontujte skrutky dolného závesu dve-
rí. Odstráňte dolný záves dverí a nain-
štalujte ho na opačnú stranu.

6. Vyskrutkujte dolnú skrutku úplne na bo-
ku a namontujte na opačnú stranu.
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7. Vyskrutkujte horný čap pridržiavajúci
dvere.

8. Namontujte čap späť na opačnú stranu.

9. Nasaďte dvere na čapy a nainštalujte
dvere. Nainštalujte záves.

3

2

1

60 Inštalácia
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


10. Na opačnej strane nainštalujte kryty
otvorov.

11. Utiahnite záves. Skontrolujte, či sú dve-
re vyrovnané.

12. Odstráňte a nainštalujte rukoväť 15)

opačnej strane.
13. Spotrebič umiestnite na požadované

miesto a vyrovnajte, počkajte najmenej
štyri hodiny a potom ho zapojte do elek-
trickej zásuvky.

Vykonajte záverečnú kontrolu a uistite sa, že:
• Všetky skrutky sú dotiahnuté.
• Dvere sa správne otvárajú a zatvárajú.
Ak je okolitá teplota nízka (t.j. v zime), môže
sa stať, že tesnenie nebude dokonale prilie-
hať. V takom prípade počkajte, kým sa tesnenie samovoľne neprispôsobí.
Ak predchádzajúce úkony nechcete urobiť sami, zavolajte najbližšie autorizované servisné
stredisko. Zmenu smeru otvárania dverí vykoná technik za poplatok.

Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpo-
vedajú napätiu vašej domácej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací elektrický kábel je na tento účel vybavený prísluš-
ným kontaktom. Ak domáca sieťová zásuvka nie je uzemnená, spotrebič pripojte k samo-
statnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s kvalifikovaným elektriká-
rom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nedodržaní hore uvedených bezpečnostných
opatrení.
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam. ES.

OTÁZKY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol  na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.

15) Ak sa nachádza na
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