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PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

D kujeme vám, že jste si zvolili výrobek zna ky AEG. Aby
vám bezchybn  sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s
pomocí inovativních technologií, které usnad ují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u oby ejných spot ebi
nenajdete. Sta í v novat pár minut tení a zjistíte, jak z
n ho získat co nejvíce.

P ÍSLUŠENSTVÍ A SPOT EBNÍ MATERIÁL

V e-shopu spole nosti AEG naleznete vše, co pot ebujte
k udržování všech vašich spot ebi  AEG v perfektním
stavu. eká na vás široká nabídka p íslušenství
navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší
standardy kvality, které o ekáváte: od speciálního
kuchy ského vybavení po koší ky na p íbory, od držák
na lahve po vaky na choulostivé prádlo…

Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
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V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:

D ležité informace týkající se Vaší
bezpe nosti a informace o ochran
spot ebi e p ed poškozením.

Všeobecné informace a rady

Upozorn ní k ochran  životního prost edí

Zm ny vyhrazeny
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 BEZPE NOSTNÍ INFORMACE

V zájmu své bezpe nosti a správného chodu spot ebi e si p ed jeho instalací a prvním pou-
žitím pozorn  P e t te návod k použití v etn  rad a upozorn ní. K ochran  p ed nežádoucí-
mi omyly a nehodami je d ležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento
spot ebi , seznámily s jeho provozem a bezpe nostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte
a zajist te, aby z staly u spot ebi e i v p ípad  jeho p est hování na jiné místo nebo prode-
je dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spot ebi e mohli
ádn  informovat o jeho používání a bezpe nosti.

Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek,
a uv domte si, že výrobce neru í za úrazy a poškození zp sobené jejich nedodržením.

Bezpe nost d tí a hendikepovaných osob
• Tento spot ebi  nesm jí používat osoby (v etn  d tí) se sníženými fyzickými, smyslový-

mi nebo duševními schopnostmi, nebo bez pat i ných zkušeností a znalostí, pokud je ne-
sledují osoby odpov dné za jejich bezpe nost, nebo jim nedávají p íslušné pokyny k pou-
žití spot ebi e.

Na d ti je t eba dohlédnout, aby si se spot ebi em nehrály.

• Všechny obaly uschovejte z dosahu d tí. Hrozí nebezpe í udušení.
• Jestliže likvidujete starý spot ebi , vytáhn te zástr ku ze zásuvky, od ízn te napájecí ka-

bel (co nejblíže u spot ebi e) a odstra te dve e, aby nedošlo k úrazu d tí elektrickým
proudem, nebo se d ti nemohly zav ít uvnit .

• Jestliže je tento spot ebi  vybaven magnetickým t sn ním dve í a nahrazuje starší
spot ebi  s pružinovým zámkem (západkou) na dve ích nebo víku, nezapome te p ed lik-
vidací pružinový zámek znehodnotit. D ti se pak nemohou ve spot ebi i zav ít jako ve
smrteln  nebezpe né pasti.

Všeobecné bezpe nostní informace

UPOZORN NÍ

Udržujte voln  pr chodné v trací otvory na povrchu spot ebi e nebo kolem vestav ného
spot ebi e.

• Tento spot ebi  je ur en k uchovávání potravin nebo nápoj  v b žné domácnosti, jak je
uvedeno v návodu k použití.

• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prost edky.

• V prostoru chladicích spot ebi  nepoužívejte jiné elektrické p ístroje (nap . zmrzlinové
strojky) než typy schválené k tomuto ú elu výrobcem.

• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.

• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spot ebi e, je p írodní
plyn, který je dob e snášen životním prost edím, ale je ho lavý.

B hem p epravy a instalace spot ebi e dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné ás-
ti chladicího okruhu.

Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,

– nepoužívejte v blízkosti spot ebi e otev ený ohe  a jiné zápalné zdroje;
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– d kladn  vyv trejte místnost, ve které je spot ebi  umíst ný.
• Zm na technických parametr  nebo jakákoli jiná úprava spot ebi e je nebezpe ná. Jaké-

koli poškození kabelu m že zp sobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

UPOZORN NÍ
Jakoukoliv elektrickou sou ást (napájecí kabel, zástr ku, kompresor) smí z d vodu možné-
ho rizika vym ovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu.

1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástr ka stla ená nebo poškozená zadní stranou spot ebi e.

Stla ená nebo poškozená zástr ka se m že p eh át a zp sobit požár.
3. Ov te si, zda je zástr ka spot ebi e dob e p ístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je sí ová zásuvka uvoln ná, nezasunujte do ní zástr ku. Hrozí nebezpe í úra-

zu elektrickým proudem, nebo požáru.
6. Spot ebi  nesmí být spušt n bez krytu žárovky1) vnit ního osv tlení.

• Tento spot ebi  je t žký. P i p emis ování spot ebi e bu te proto opatrní.
• Nevytahujte v ci z mrazni ky, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, pro-

tože byste si mohli zp sobit od eniny nebo omrzliny.
• Spot ebi  nesmí být dlouhodob  vystaven p ímému slune nímu zá ení.
• Žárovky2) použité v tomto spot ebi i jsou ur ené pouze pro použití v domácích spot ebi-

ích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osv tlení místností.

Denní používání

• Ve spot ebi i nestavte horké nádoby na plastové ásti spot ebi e.
• Neskladujte v n m ho lavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte p ímo na v trací otvory v zadní st n . 3)

• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokyn  daného výrobce.
• Pokyny výrobce spot ebi e týkající se uchování potravin je nutné p ísn  dodržovat. i te

se p íslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysli níku uhli itého nebo

nápoje s bublinkami, protože vytvá ejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a
poškodit spot ebi .

• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazni ky, hrozí nebezpe í popálení.

išt ní a údržba

• P ed išt ním nebo údržbou vždy spot ebi  vypn te a vytáhn te sí ovou zástr ku ze sít .
• Ne ist te spot ebi  kovovými p edm ty.
• K odstran ní námrazy nepoužívejte ostré p edm ty. Použijte plastovou škrabku.
• Pravideln  kontrolujte a ist te odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený,

uvoln te ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladni ky.
1) Pokud je spot ebi  vybaven krytem žárovky.
2) Pokud je spot ebi  vybaven osv tlením.
3) Pokud je spot ebi  beznámrazový.
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Instalace

U elektrického p ipojení se pe liv  i te pokyny uvedenými v p íslušných odstavcích.

• Vybalte spot ebi  a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spot ebi  poškozený, nezapo-
jujte ho do sít . P ípadné poškození okamžit  nahlaste prodejci, u kterého jste spot ebi
koupili. V tomto p ípad  si uschovejte obal.

• Doporu ujeme vám, abyste se zapojením spot ebi e po kali nejmén  ty i hodiny, aby
olej mohl natéct zp t do kompresoru.

• Okolo spot ebi e musí být dostate ná cirkulace vzduchu, jinak by se p eh íval. K dosaže-
ní dostate ného v trání se i te pokyny k instalaci.

• Pokud je to možné, m l by spot ebi  stát zadní stranou ke st n , aby byly jeho horké
ásti nep ístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o n  zachytit nebo se spálit.

• Spot ebi  nesmí být umíst n v blízkosti radiátor  nebo sporák .

• Zkontrolujte, zda je zástr ka po instalaci spot ebi e p ístupná.

• Spot ebi  p ipojte výhradn  k p ívodu pitné vody. 4)

Obsluha
• Jakékoliv elektriká ské práce, nutné pro zapojení tohoto spot ebi e, smí provád t pouze

kvalifikovaný elektriká  nebo osoba s p íslušným oprávn ním.

• Nedemontujte kryt LED osv tlení. V p ípad  pot eby vým ny elektronické desky LED
osv tlení kontaktujte místní odd lení servisní pé e o zákazníky.

• Pokud je spot ebi  nutné opravit, obra te se na autorizované servisní st edisko, které smí
použít výhradn  originální náhradní díly.

Ochrana životního prost edí

Tento p ístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím
okruhu, ani v izola ních materiálech. Spot ebi  nelikvidujte spole n  s domácím odpadem a
smetím. Izola ní p na obsahuje ho lavé plyny: spot ebi  je nutné zlikvidovat podle p ísluš-
ných p edpis , které získáte na obecním ú ad . Zabra te poškození chladicí jednotky, hlav-
n  vzadu v blízkosti vým níku tepla. Materiály použité u tohoto spot ebi e ozna ené symbo-
lem  jsou recyklovatelné.

4) Pokud je spot ebi  vybaven vodovodní p ípojkou.
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OVLÁDACÍ PANEL

1

7

6

5

2

3

4

1 Tla ítko pro nastavení nižší teploty chladni ky

2 Tla ítko pro nastavení vyšší teploty chladni ky

3 Tla ítko ON/OFF

Tla ítko OK

4 Tla ítko pro nastavení vyšší teploty mrazni ky

5 Displej

6 Tla ítko pro nastavení nižší teploty mrazni ky

7 Tla ítko Mode

P ednastavený zvuk tla ítek lze na hlasit jší zm nit sou asným stisknutím tla ítka „Mo-
de“ 7  a tla ítka „mínus“ 6  na n kolik sekund. Zm nu je možné vrátit.

Displej

9

8

7

10

1

6

5

3

2

4

1 Ukazatel teploty chladni ky
2 Funkce Dovolená
3 Funkce Extra vlhkost
4 Chladni ka vypnuta
5 Ukazatel teploty mrazni ky
6 Ukazatel výstrahy
7 Funkce chlazení nápoj

Ovládací panel 7
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8 Funkce FROSTMATIC
9 Funkce COOLMATIC

10 Funkce d tské pojistky

Zapnutí spot ebi e
Spot ebi  se zapíná následujícím postupem:
1. Sí ovou zástr ku zasu te do zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskn te tla ítko ON/OFF .
3. Po n kolika sekundách by se mohla spustit zvuková výstraha.

Vypnutí zvukové výstrahy viz ást „Výstraha vysoké teploty“.

4. Pokud se na displeji zobrazí "dEMo", spot ebi  se nachází v režimu Demo. Viz „Co d -
lat, když...“.

5. Ukazatele teploty ukazují nastavenou výchozí teplotu.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl „Regulace teploty“.

Vypnutí spot ebi e
Spot ebi  se vypíná následujícím postupem:

1. Stiskn te a podržte tla ítko ON/OFF po dobu p ti sekund.

2. Displej se vypne.

3. Spot ebi  odpojíte od elektrické sít  vytáhnutím zástr ky ze sí ové zásuvky.

Vypnutí chladni ky
Chladni ku vypnete následovn :

1. Stiskn te tla ítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona.

Bliká ukazatel Vypnutí chladni ky.

Ukazatel chladni ky zobrazuje árky.

2. Stisknutím tla ítka OK akci potvr te.

3. Zobrazí se ukazatel funkce Vypnutí chladni ky.

Zapnutí chladni ky
Chladni ku zapnete následovn :

1. Stiskn te regulátor teploty chladni ky.
Nebo:

1. Stiskn te tla ítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona.

Bliká ukazatel Vypnutí chladni ky.

2. Stisknutím tla ítka OK akci potvr te.

3. Ukazatel funkce Vypnutí chladni ky zhasne.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl „Regulace teploty“.

Regulace teploty
Nastavenou teplotu chladni ky a mrazni ky m žete upravit zmá knutím tla ítka pro regulaci
teploty.
Nastavená výchozí teplota:

8 Ovládací panel
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• +5 °C v chladni ce
• -18 °C v mrazni ce
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou teplotu.

Pokud chcete obnovit nastavenou výchozí teplotu, spot ebi  vypn te.

Nastavené teploty bude dosaženo do 24 hodin.
Výkyvy o pár stup  kolem nastavené teploty jsou normální a nejedná se o závadu
spot ebi e.

Nastavené teploty z stanou uloženy i p i výpadku proudu.

Funkce d tské pojistky
Pomocí funkce d tské pojistky zablokujete tla ítka p ed necht ným použitím.
Tuto funkci zapnete následovn :
1. Opakovan  stiskn te tla ítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona.
2. Ukazatel funkce d tské pojistky zabliká.
3. Stisknutím tla ítka OK akci potvr te.

Zobrazí se ukazatel funkce d tské pojistky.
Tuto funkci vypnete následovn :
1. Opakovan  stiskn te tla ítko Mode, dokud ukazatel funkce d tské pojistky neza ne bli-

kat.
2. Stisknutím tla ítka OK akci potvr te.
3. Ukazatel funkce d tské pojistky se p estane zobrazovat.

Funkce Extra vlhkost
Pokud pot ebujete zvýšit vlhkost v chladni ce, doporu ujeme zapnout funkci Extra vlhkost.
Tuto funkci zapnete následovn :
1. Stiskn te tla ítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona.

Ukazatel funkce Extra vlhkost za ne blikat.
2. Stisknutím tla ítka OK akci potvr te.

Zobrazí se ukazatel funkce Extra vlhkost.
Tuto funkci vypnete následovn :
1. Stisknutím tla ítka Mode, dokud ukazatel funkce Extra vlhkost neza ne blikat.
2. Stisknutím tla ítka OK akci potvr te.
3. Ukazatel funkce Extra vlhkost se p estane zobrazovat.

Funkce COOLMATIC
Pot ebujete-li nap íklad po nákupu uložit velké množství teplých potravin, doporu ujeme za-
pnout funkci COOLMATIC, aby se potraviny rychleji zchladily a nezah ály ostatní potraviny
již uložené v chladni ce.
Tuto funkci zapnete následovn :
1. Opakovan  stiskn te tla ítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona.

Za ne blikat ukazatel COOLMATIC.

Ovládací panel 9
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2. Stisknutím tla ítka OK volbu potvr te.

Zobrazí se ukazatel COOLMATIC.
Funkce COOLMATIC se automaticky vypne asi za šest hodin.
Tuto funkci vypnete p ed jejím automatickým vypnutím následovn :

1. Stiskn te tla ítko Mode, dokud neza ne blikat ukazatel COOLMATIC.

2. Stisknutím tla ítka OK volbu potvr te.

3. Ukazatel COOLMATIC se p estane zobrazovat.

Tato funkce se vypne p i nastavení jiné teploty chladni ky.

Funkce Minute Minder
Pomocí funkce Minute Minder nastavíte, aby ve stanovený moment zazn la zvuková výstra-
ha (nap íklad, když na ur itou dobu pot ebujete nechat vychladnout p ipravovanou sm s ne-
bo když pot ebujete p ipomenout, že máte v mrazni ce uložené lahve k rychlému zchlaze-
ní).
Tuto funkci zapnete následovn :
1. Opakovan  stiskn te tla ítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona.

Za ne blikat ukazatel Minute Minder .

asova  po dobu n kolika sekund ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut).
2. Stisknutím tla ítka regulace teploty chladni ky upravte nastavenou hodnotu asova e v

rozsahu od 1 do 90 minut.
3. Stisknutím tla ítka OK volbu potvr te.

Zobrazí se ukazatel Minute Minder .

asova  za ne blikat (min).
Na konci odpo ítávání asu zabliká ukazatel Minute Minder a rozezní se zvuková signaliza-
ce:
1. Vyndejte všechny nápoje z mrazni ky.
2. Stisknutím tla ítka OK vypnete zvukovou signalizaci a funkci vypnete.
Funkci je možné kdykoli b hem odpo ítávání vypnout:
1. Stiskn te tla ítko Mode, dokud neza ne blikat ukazatel Minute Minder .
2. Stisknutím tla ítka OK volbu potvr te.
3. Ukazatel Minute Minder se p estane zobrazovat.
Nastavenou dobu lze kdykoliv b hem odpo tu zm nit sou asným stisknutím tla ítek nasta-
vení nižší a vyšší teploty chladni ky.

Funkce FROSTMATIC
Tuto funkci zapnete následovn :
1. Opakovan  stiskn te tla ítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona.

Za ne blikat ukazatel FROSTMATIC.
2. Stisknutím tla ítka OK volbu potvr te.

Zobrazí se ukazatel FROSTMATIC.
Funkce se automaticky vypne za 52 hodin.
Tuto funkci vypnete p ed jejím automatickým vypnutím následovn :

10 Ovládací panel
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1. Stiskn te tla ítko Mode, dokud neza ne blikat ukazatel FROSTMATIC.
2. Stisknutím tla ítka OK volbu potvr te.
3. Ukazatel FROSTMATIC se p estane zobrazovat.

erstvé potraviny, které chcete zmrazit, vložte do koše FROSTMATIC.
Tato funkce se vypne p i nastavení jiné teploty mrazni ky.

Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v oddílu mrazni ky (nap íklad z d vodu výpadku proudu) je signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty mrazni ky
• zvukovým signálem.
Resetování výstrahy:
1. Stiskn te libovolné tla ítko.
2. Zvukový signál se vypne.
3. Ukazatel teploty mrazni ky na pár sekund zobrazí nejvyšší dosaženou teplotu. Poté

op t zobrazuje nastavenou teplotu.
4. Ukazatel výstrahy bude stále blikat, dokud nedojde k obnovení normálních provozních

podmínek.
Pokud podmínky výstrahy pominou, ukazatel výstrahy se p estane zobrazovat.

Výstraha otev ených dve í
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dve e chladni ky otev ené n kolik minut. Výstraha
otev ených dve í je signalizována:
• blikajícím ukazatelem výstrahy
• zvukovou signalizací
Po obnovení normálních podmínek (zav ené dve e) se výstraha vypne.

P I PRVNÍM POUŽITÍ

ist ní vnit ku spot ebi e
P ed prvním použitím spot ebi e vymyjte vnit ek a všechno vnit ní p íslušenství vlažnou vo-
dou s trochou neutrálního mycího prost edku, abyste odstranili typický pach nového výrob-
ku, a pak vše d kladn  ut ete do sucha.

Nepoužívejte isticí prost edky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch
spot ebi e.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Skladování zmrazených potravin
Po prvním spušt ní spot ebi e nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spot ebi  p ed
vložením potravin b žet nejmén  2 hodiny na vyšší nastavení.

P i prvním použití 11
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V p ípad  náhodného rozmrazení, nap íklad z d vodu výpadku proudu, a pokud výpadek
proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údaj , je nutné rozmrazené
potraviny rychle spot ebovat nebo ihned uva it i upéct a potom op t zmrazit (po ochlazení).

Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné p ed použitím rozmrazit v chladni ce
nebo p i pokojové teplot , podle toho, kolik máte asu.
Malé kousky lze dokonce p ipravit ješt  zmrazené, p ímo z mrazni ky: as p ípravy bude
ale v tomto p ípad  delší.

Chlazení vzduchem
Technologie ClimaTech umož uje rychlé zchlaze-
ní potravin a udržení rovnom rn jší teploty uvnit
oddílu.
Tento systém umož uje rychlé zchlazení potravin
a udržení rovnom rn jší teploty uvnit  oddílu.

filtru CleanAir Control
Tento spot ebi  je vybavený uhlíkovým filtrem za klapkou na zadní st n  jednotky rozvodu
vzduchu.
Filtr istí vzduch odstra ováním nežádoucích pach  v chladicím oddílu a tím dále zlepšuje
kvalitu skladování potravin.

12 Denní používání
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P emístitelné police
Na st nách chladni ky jsou kolejni ky, do kterých
se podle p ání zasunují police.

Rošt na láhve
Láhve položte (hrdly dop edu) do roštu umíst né-
ho v chladni ce.

Pokud je rošt umíst ný vodorovn , položte do n j
pouze zav ené láhve.

Rošt na láhve m žete vp edu nadzdvihnout, aby-
ste do n j mohli také uložit již otev ené lahve. Vy-
táhn te rošt tak, abyste ho mohli nato it nahoru a
položit na vyšší úrove .

Denní používání 13
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Umíst ní dve ních poli ek
Dve ní poli ky m žete umístit do r zné výšky
a vkládat tak do nich r zn  velká balení po-
travin.
Postupujte následovn :
pomalu posunujte polici ve sm ru šipek, až
se uvolní, a pak ji zasu te do zvolené polo-
hy.

Zásuvka FreshBox
Tento systém umož uje rychlé zchlazení potravin
a udržení rovnom rn jší teploty uvnit  zásuvky.

Tuto funkci zapnete následovn :
1. Zapn te funkci COOLMATIC.
2. Rozsvítí se ukazatel funkce COOLMATIC.
3. Posu te klapku sm rem nahoru dle obrázku.
Tuto funkci vypnete následovn :
1. Klapku stáhn te dol .
2. Vypn te funkci COOLMATIC.
3. Ukazatel funkce COOLMATIC se p estane zo-

brazovat.

Funkce se vypne automaticky po n kolika hodi-
nách.

14 Denní používání
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Režim ProFresh
Pokud není oddíl využívaný jako zásuvka Fresh-
Box, lze nastavení zm nit za ú elem jeho použití
pouze jako chladicí zásuvky.

Tuto funkci zapnete následovn :
1. Posu te klapku sm rem nahoru dle obrázku.
Tuto funkci vypnete následovn :
1. Klapku stáhn te dol .

Funkce QuickChill pro nápoje
Tato funkce umož uje rychle vychlazení nápoj .
Tuto funkci zapnete následovn :
1. Zásuvku FreshBox vyjm te nebo ji položte vý-

še a dle obrázku umíst te držák na lahve p ed
otvory rychlého chlazení QuickChill.

2. Zapn te funkci COOLMATIC.
3. Rozsvítí se ukazatel funkce COOLMATIC.
4. Posu te klapku sm rem nahoru dle obrázku.
Tuto funkci vypnete následovn :
1. Klapku stáhn te dol .
2. Vypn te funkci COOLMATIC.
3. Ukazatel funkce COOLMATIC se p estane zobrazovat.

Funkce se vypne automaticky po n kolika hodinách.

Denní používání 15
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Zásuvka MAXIBOX
Zásuvka je vhodná pro uložení ovoce a zeleniny.
Uvnit  zásuvky je p epážka, kterou m žete nasta-
vit do r zných poloh, a rozd lit tak prostor podle
vlastních požadavk .
Na dn  zásuvky je m ížka (podle modelu), která
chrání ovoce i zeleninu p ed vlhkostí, jež se m že
tvo it na dn  zásuvky.
Všechny sou ásti zásuvky m žete vyjmout a vy i-
stit.

Vyjmutí mrazicích koš  z mrazni ky

1

2

2

1

Koše na zmrazování potravin jsou vybaveny zarážkou, aby se nedaly náhodn  odstranit,
nebo nevypadly. Chcete-li je z mrazni ky vyjmout, vytáhn te koš sm rem k sob  až na
doraz, a pak koš vytáhn te zdvihnutím jeho p ední ásti sm rem nahoru.
Chcete-li koš vrátit zp t, lehce nadzdvihn te p ední ást koše, abyste ho mohli vložit do
mrazni ky. Jakmile je koš nad zarážkami, zasu te koš dozadu do jeho polohy.

UŽITE NÉ RADY A TIPY

Normální provozní zvuky
• Když je chladicí kapalina erpána chladicím hadem nebo potrubím, m žete slyšet zvuk

slabého bublání i zur ení. Nejde o závadu.

• Když je kompresor spušt ný a erpá se chladící médium, m že to být doprovázeno
drn ením nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o závadu.

• Tepelné roztažení m že zp sobit náhlé zapraskání. Jde o p irozený a neškodný jev. Nej-
de o závadu.

Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte asto dve e, ani je nenechávejte otev ené déle, než je nezbytn  nutné.

16 Užite né rady a tipy
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• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spot ebi  je
zcela zapln ný, m že kompresor b žet nep etržit  a na výparníku se pak tvo í námraza
nebo led. V tomto p ípad  je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se
spot ebi  automaticky odmrazil, a tím snížil spot ebu energie.

Tipy pro chlazení erstvých potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladni ky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpa ují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou v ni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl proudit voln  vzduch.

Tipy pro chlazení
Užite né rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sá ku a položte na sklen nou polici nad
zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpe né konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny.
Va ená jídla, studená jídla apod.: m žete zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být d kladn  o išt né, vložte je do speciální zásuvky (nebo zásu-
vek), které jsou sou ástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchot sné nádob  nebo zabalené do hliníkové fólie i
do polyetylénového sá ku, aby k nim m l vzduch co nejmén  p ístup.
Láhve s mlékem: musí být uzav eny ví kem a uloženy v držáku na láhve ve dve ích.
Banány, brambory, cibule a esnek smí být v chladni ce pouze tehdy, jsou-li zabalené.

Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující d ležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém

štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této dob  nep idávejte žádné další potraviny ke

zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvot ídní kvality, erstvé a dokonale isté;
• p ipravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak mo-

žné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a p esv d te se, že jsou balí ky vzducho-

t sné;
• erstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvý-

šily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tu né; s l zkracuje délku bez-

pe ného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou p i konzumaci okamžit  po vyjmutí z mrazicího oddílu zp sobit

popáleniny v ústech;
• doporu ujeme napsat na každý balí ek viditeln  datum uskladn ní, abyste mohli správn

dodržet dobu uchování potravin.

Užite né rady a tipy 17
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Tipy pro skladování zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spot ebi e dodržujte následující podmínky:
• vždy si p i nákupu ov te, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správn

skladované;
• zajist te, aby zmrazené potraviny byly z obchodu p ineseny v co nejkratším možném a-

se;
• neotvírejte asto dve e, ani je nenechávejte otev ené déle, než je nezbytn  nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat;
• nep ekra ujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu.

IŠT NÍ A ÚDRŽBA

POZOR
P ed každou údržbou vytáhn te zástr ku spot ebi e ze zdroje elektrického napájení.

Tento spot ebi  obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a dopl ování smí proto
provád t pouze autorizovaný pracovník.

Pravidelné išt ní
Spot ebi  je nutné pravideln  istit:
• vnit ek a všechno vnit ní p íslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycí-

ho prost edku;
• pravideln  kontrolujte t sn ní dví ek a otírejte je, aby bylo isté, bez usazených ne istot;
• d kladn  vše opláchn te a osušte.

Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnit  spot ebi e, netahejte za n  a nepoškozuj-
te je.
Nikdy nepoužívejte k išt ní vnit ku spot ebi e abrazivní prášky, vysoce parfémované isticí
prost edky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach.

Kondenzátor ( erná m ížka) a kompresor na zadní stran  spot ebi e ist te kartá em. Tím
se zlepší výkon spot ebi e a sníží spot eba energie.

Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém.

ada prost edk  na ist ní povrch  v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
um lou hmotu použitou v tomto spot ebi i. Doporu ujeme proto istit povrch spot ebi e po-
uze teplou vodou s trochou tekutého mycího prost edku na nádobí.
Po išt ní znovu p ipojte spot ebi  k elektrické síti.

Odmrazování chladni ky
B hem normálního používání se námraza automaticky odstra uje z výparníku chladicího
oddílu p i každém zastavení motoru kompresoru. Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní stran  spot ebi e nad motorem kompresoru, kde se odpa uje.

18 išt ní a údržba
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Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu, který se
nachází uprost ed žlábku v chladicím oddíle, se
musí pravideln  istit, aby voda nemohla p etéct
na uložené potraviny. Používejte speciální isticí
nástroj, který najdete již zasunutý do odtokového
otvoru.

Rozmrazování mrazni ky
Mrazicí oddíl tohoto modelu je beznámrazového typu "no frost". To znamená, že se v za-
pnutém spot ebi i nevytvá í námraza ani na vnit ních st nách, ani na potravinách.
Zajiš uje to nep etržitá cirkulace chladného vzduchu uvnit  oddílu automaticky ízeným ve-
ntilátorem.

CO D LAT, KDYŽ...

POZOR
P i hledání a odstra ování závady vytáhn te zástr ku ze sí ové zásuvky.
Odstra ování závady, která není uvedena v tomto návodu, smí provád t pouze kvalifikova-
ný elektriká  nebo osoba s p íslušným oprávn ním.

B hem normálního provozu vydává spot ebi  r zné zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém Možná p í ina ešení

Spot ebi  je hlu ný. Spot ebi  není správn  posta-
ven.

Zkontrolujte, zda spot ebi  stojí
stabiln  (všechny ty i noži ky
musí stát na podlaze).

Kompresor funguje
nep etržit .

Regulátor teploty m že být ne-
správn  nastavený.

Nastavte vyšší teplotu.

 Dve e nejsou správn  zav ené. Viz „Zav ení dve í“.

 Otvírali jste dve e p íliš asto. Nenechávejte dve e otev ené dé-
le, než je nezbytn  nutné.

 Teplota potravin je p íliš vysoká. Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti, teprve pak je
vložte do spot ebi e.

Co d lat, když... 19
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Problém Možná p í ina ešení

 Teplota v místnosti je p íliš vyso-
ká.

Snižte teplotu v místnosti.

 Je zapnutá funkce FROSTMA-
TIC.

Viz „Funkce FROSTMATIC“.

 Je zapnutá funkce COOLMA-
TIC.

Viz „Funkce COOLMATIC“.

Po vnit ní zadní st n
chladni ky stéká voda.

B hem automatického odmrazo-
vání se na zadní st n  rozmra-
zuje námraza.

Nejde o závadu.

V chladni ce te e voda. Odtokový otvor je ucpaný. Vy ist te odtokový otvor.

 Vložené potraviny brání odtoku
vody do odtokového otvoru.

P emíst te potraviny tak, aby se
nedotýkaly zadní st ny.

Na podlahu te e voda. Vývod rozmrazené vody (kon-
denzátu) neústí do odpa ovací
misky nad kompresorem.

Vložte vývod rozmrazené vody
(kondenzátu) do odpa ovací mis-
ky.

P íliš mnoho námrazy a
ledu.

Potraviny nejsou ádn  zabale-
né.

Zabalte potraviny lépe.

 Dve e nejsou správn  zav ené. Viz „Zav ení dve í“.

 Teplota v chladni ce je p íliš ní-
zká.

Nastavte vyšší teplotu.

Teplota ve spot ebi i je
p íliš vysoká.

Dve e nejsou správn  zav ené. Viz „Zav ení dve í“.

 Teplota potravin je p íliš vysoká. Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti, teprve pak je
vložte do spot ebi e.

 Vložili jste p íliš velké množství
lahví najednou.

Ukládejte do spot ebi e menší
množství potravin.

Teplota v chladni ce je
p íliš vysoká.

Ve spot ebi i neobíhá chladný
vzduch.

Zkontrolujte, zda ve spot ebi i
m že dob e obíhat chladný
vzduch.

P íliš vysoká teplota v
mrazni ce.

Potraviny jsou položeny p íliš
t sn  u sebe.

Uložte potraviny tak, aby mohl
dob e obíhat chladný vzduch.

Spot ebi  nefunguje. Spot ebi  je vypnutý. Zapn te spot ebi .

 Zástr ka není správn  zasunutá
do zásuvky.

Zasu te zástr ku správn  do zá-
suvky.

 Spot ebi  je bez proudu. Zásuv-
ka není pod proudem.

Zasu te do zásuvky zástr ku jiné-
ho elektrického spot ebi e. Obra -
te se na kvalifikovaného elektri-
ká e.

Osv tlení nefunguje. Osv tlení je v pohotovostním re-
žimu.

Zav ete a otev ete dve e.
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Problém Možná p í ina ešení

"dEMo" se zobrazí na dis-
pleji.

Spot ebi  je v režimu Demo. Na p ibližn  10 sekund podržte
stisknuté tla ítko OK, dokud ne-
zazní dlouhý zvukový signál a na
krátkou chvíli se nevypne displej:
spot ebi  za ne pracovat v nor-
málním režimu.

Pokud tyto rady nevedou k žádnému výsledku, zavolejte nejbližší zna kový servis.

Zav ení dve í
1. Vy ist te t sn ní dve í.
2. Pokud je to nutné, dve e se i te. i te se pokyny v ásti "Instalace".

3. V p ípad  pot eby vadné t sn ní dve í vym te. Obra te se na servisní st edisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

   

Rozm ry   

 Výška 1850 mm

 Ší ka 595 mm

 Hloubka 658 mm

Skladovací as p i poruše  18 h

Nap tí  230 - 240 V

Frekvence  50 Hz

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umíst ném na vnit ní levé stran  spot ebi-
e a na energetickém štítku.

INSTALACE

UPOZORN NÍ
P e t te si pe liv  "Bezpe nostní informace" ješt  p ed instalací k zajišt ní bezpe nosti a
správného provozu spot ebi e.

Umíst ní
Spot ebi  instalujte na míst , jehož okolní teplota odpovídá klimatické t íd  uvedené na ty-
povém štítku spot ebi e:

Technické údaje 21
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Klimatická t ída Okolní 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

Umíst ní
Spot ebi  musí být instalovaný v dostate né vzdá-
lenosti od zdroj  tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
p ímý slune ní svit apod. Ujist te se, že vzduch
m že voln  cirkulovat kolem zadní ásti spot ebi-
e. Jestliže je spot ebi  umíst ný pod záv snými

sk í kami kuchy ské linky, je pro zajišt ní správ-
ného výkonu nutná minimální vzdálenost mezi
horní ástí spot ebi e a záv snými sk í kami ale-
spo  100 mm. Pokud je to ale možné, spot ebi
pod záv sné sk í ky nestavte. Správné vyrovnání
zajiš uje jedna nebo více se iditelných noži ek na
spodku spot ebi e.

UPOZORN NÍ
Spot ebi  musí být odpojitelný od elektrické sít ,
proto musí být zástr ka i po instalaci dob e p ístupná.

P ipojení k elektrické síti
Spot ebi  smí být p ipojen k síti až po ov ení, že nap tí a frekvence uvedené na typovém
štítku odpovídají nap tí v domácí síti.
Spot ebi  musí být podle zákona uzemn n. Zástr ka napájecího kabelu je k tomuto ú elu
vybavena p íslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemn ná, pora te se s od-
borníkem a p ipojte spot ebi  k samostatnému uzemn ní v souladu s platnými p edpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpov dnost v p ípad  nedodržení výše uvedených pokyn .
Tento spot ebi  je v souladu se sm rnicemi EHS.

A B

m
m

m
m

m
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1
0
0
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0
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Zadní rozp rky
Dv  rozp rky naleznete v sá ku s dokumentací.
P i montáži rozp rek postupujte následovn :
1. Uvoln te šroub.
2. Zasu te rozp rku pod šroub.
3. Oto te rozp rku do správné polohy.
4. Utáhn te všechny šrouby.

Vyrovnání
Po umíst ní spot ebi e zkontrolujte, zda stojí rov-
n . M žete ho vyrovnat se ízením dvou dolních
p edních noži ek.

2

4
3

1
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Odstran ní držák  polic

Spot ebi  je vybaven držáky polic, kterými je mo-
žné police bezpe n  zajistit b hem p epravy.
Chcete-li je odstranit, postupujte takto:
1. Posu te držáky polic ve sm ru šipky (A).
2. Nadzdvihn te polici zezadu a pak ji zatla te

dop edu, až se uvolní (B).
3. Odstra te zarážky (C).

Instalace filtru CleanAir Control

Filtr CleanAir Control je filtr z aktivního uhlí-
ku, který pohlcuje nep íjemné pachy a umo-
ž uje zachování té nejlepší chuti a v n
všech potravin bez nebezpe í mísení v ní.
Uhlíkový filtr se dodává v plastovém sá ku,
aby se zachovaly jeho vlastnosti a životnost.
Filtr musí být umíst n za klapku p ed zapnu-
tím spot ebi e.
1. Otev ete kryt klapky.
2. Vyjm te filtr z plastového sá ku.
3. Vložte filtr do št rbiny na zadní stran

krytu klapky.
4. Zav ete kryt klapky.

S filtrem zacházejte opatrn , aby se z jeho povrchu nemohlo nic uvolnit. Filtr by se m l m -
nit každých šest m síc .

Zm na sm ru otvírání dve í

Pokud chcete zm nit sm r otvírání dve í, obra te se na nejbližší zastoupení poprodejního
servisu. Odborník z poprodejního servisu provede zm nu sm ru otevírání dve í na vaše ná-
klady.

POZNÁMKY K ŽIVOTNÍMU PROST EDÍ

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepat í do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sb rného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
za ízení. Zajišt ním správné likvidace tohoto výrobku pom žete zabránit negativním

A

B

C
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d sledk m pro životní prost edí a lidské zdraví, které by jinak byly zp sobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobn jší informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
p íslušného místního ú adu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod , kde
jste výrobek zakoupili.
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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
jellemz ket, melyek a mindennapi teend ket
nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más
készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány
percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot
hozhassa ki készülékéb l.

KIEGÉSZÍT  TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK

Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz
szükséges, hogy AEG készülékeinek ragyogó külsejét és
tökéletes m ködését fenntartsa. Ezzel együtt széles
választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és
az Ön min ségi igényeinek megfelel en tervezett és
kivitelezett egyéb kiegészít  tartozékokat - a különleges
f z edényekt l az ev eszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnem -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 els  használata el tt 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 m -
ködését és biztonságos használatát. rizze 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, megfelel  információkkal rendelkezzen annak
használatát és biztonságát illet en.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmu-
tatóban szerepl  óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felel s az ezek elmulasztása miatt
bekövetkez  károkért.

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

ség , illetve megfelel  tapasztalatok és ismeretek híján lév  személyek (beleértve a
gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felel s személy nem biztosít
számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.

Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletér l annak biztosítása érdekében, hogy ne játs-
szanak a készülékkel.

• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekekt l 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 megel zése 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
el tt 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 lév  szell z nyílásokat 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 el segítésére.
• Ne m ködtessen más elektromos készüléket (például fagylaltkészít  gépet) h t beren-

dezések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a h t kör.
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• Izobután (R600a) h t anyagot tartalmaz a készülék h t köre, ez a környezetre csekély
hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony.

A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a h t -
kör semmilyen összetev je nem sérült meg.

Ha a h t kör megsérült:
– kerülje nyílt láng és t zgyújtó eszközök használatát
– alaposan szell ztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található

• Veszélyes a termék m szaki jellemz it megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon
átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést
okozhat.

VIGYÁZAT
A veszélyhelyzetek megel zése érdekében mindenféle elektromos részegység (hálózati
tápkábel, dugasz, kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképvisel nek 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 hozzáférhet  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 bels  világítás lámpaburkolata5) 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 b rsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket okozhat.
• Ne tegye ki hosszú id n keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket.
• Az ebben a készülékben található lámpaizzók6) kizárólag háztartási eszközök számára

tervezett fényforrások. Nem alkalmasak a helyiség megvilágítására.

Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék m anyag részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lév  leveg kimenet elé. 7)

• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefagyasztani.
• Az el recsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival össz-

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

el az idevonatkozó utasításokat.

5) Ha a bels  világításnak van burkolata.
6) Ha készülék rendelkezik lámpával.
7) Ha a készülék dérmentesít  rendszer .
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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 ered  égéseket okozhat, ha rögtön a készülékb l kivéve enni
kezdik.

Ápolás és tisztítás
• A karbantartás el tt 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 készülékr l történ  eltávolításához. Használjon

m anyag kaparókést.
• Rendszeresen vizsgálja meg a h t szekrényben a leolvadt víz számára kialakított vízel-

vezet t. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezet t. Ha a vízelvezet  el van záródva, a
víz összegy lik a készülék aljában.

Üzembe helyezés

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást illet en kövesse a megfelel  fejezetek útmuta-
tását.

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

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

• Megfelel  leveg áramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedés-
hez vezet. Az elégséges szell zés 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 megel zése érdekében.

• A készüléket nem szabad radiátorok vagy t zhelyek közelében elhelyezni.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhet  legyen a készülék telepítése után.
• A készüléket csak ivóvízhálózathoz csatlakoztassa. 8)

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

lanyszerel nek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• Ne távolítsa el a LED-világítás borítását. A LED-világítás kapcsolótáblájának cseréjéhez,

szükség esetén lépjen kapcsolatba a legközelebbi ügyfélszolgálathoz.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pót-

alkatrészek használhatók.

8) Ha van vízcsatlakozás.
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Környezetvédelem

Ez a készülék sem a h t folyadék-keringet  rendszerben, sem a szigetel  anyagokban
nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulla-
dékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetel hab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készülé-
ket a helyi hatóságoktól beszerezhet  vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulla-
dékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a h t egység, különösen hátul a h cserél  kör-
nyéke. A készüléken használt és  szimbólummal megjelölt anyagok újrahasznosíthatóak.

KEZEL PANEL

1

7

6

5

2

3

4

1 H t tér h mérséklet-csökkent  gomb
2 H t tér h mérséklet-növel  gomb
3 ON/OFF gomb

OK gomb
4 Fagyasztó h mérséklet-növel  gomb
5 Kijelz
6 Fagyasztó h mérséklet-csökkent  gomb
7 Mode gomb

A gyári billenty hang-beállítást hangosabbra módosíthatja, ha néhány másodpercig
egyszerre benyomja a MODE 7  (üzemmód) és MINUS 6  (mínusz) gombokat. Az ere-
deti hang visszaállítható.
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Kijelzés

9

8

7

10

1

6

5

3

2

4

1 H t  h mérséklet-visszajelz
2 Nyaralás üzemmód
3 Extra nedvesség funkció
4 H t  Ki
5 Fagyasztó h mérséklet-visszajelz
6 Figyelmeztet  kijelzés
7 Italh t  funkció
8 FROSTMATIC funkció
9 COOLMATIC funkció

10 Gyermekzár funkció

Bekapcsolás
A készülék bekapcsolásához tegye a következ ket:
1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelz  nincs bekapcsolva, nyomja meg az ON/OFF gombot.
3. Néhány másodperc után megszólalhat a riasztó.

A riasztó nullázásához lásd a "Magas h mérséklet miatti riasztás" c. részt.
4. Ha a "dEMo" megjelenik a kijelz n, a készülék bemutató üzemmódban van. Lásd a „Mit

tegyek, ha..." c. részt.
5. A h mérséklet-visszajelz  a beállított alapértelmezett h mérsékletet mutatja.
Eltér  h mérséklet beállításához lásd a „H mérséklet-szabályozás” c. részt.

Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához tegye a következ ket:
1. Nyomja meg a ON/OFF gombot 5 másodpercig.
2. A kijelz  kikapcsol.
3. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

A h t  kikapcsolása
A h t  kikapcsolásához:
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1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a megfelel  ikon megjelenik.

A h t  kikapcsolás kijelzés villog.

Vonások láthatóak a h t  kijelz jén.
2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez.
3. A h t  kikapcsolás kijelzés látható.

A h t  bekapcsolása
A h t  bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a h t  h mérséklet-szabályozóját.
Vagy:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a megfelel  ikon megjelenik.

A h t  kikapcsolás kijelzés villog.
2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez.
3. A h t  kikapcsolás kijelzés elt nik.
Eltér  h mérséklet beálltásához lásd a "H mérséklet-szabályozás" c. részt.

A h mérséklet beállítása
A h t  vagy a fagyasztó beállított h mérséklete a h mérséklet-szabályozó gombbal változ-
tatható meg.
Beállított alapértelmezett h mérséklet:
• +5°C a h t  esetében
• -18°C a fagyasztó esetében
A h mérséklet visszajelz k a beállított h mérsékletet mutatják.

Az alapértelmezett h mérséklet visszaállítására kapcsolja ki a készüléket.

A beállított új h mérsékletet a készülék 24 órán belül éri el.
A beállított h mérséklett l való néhány fokos eltérés normális jelenség, nem a készülék
meghibásodását jelzi.

A beállított h mérsékletet a készülék áramszünet esetén is megjegyzi.

Gyermekzár funkció
A Gyermekzár funkció segítségével letilthatja a készülék gombjainak m ködtetését.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a megfelel  ikon megjelenik.
2. A Gyermekzár visszajelz  villog.
3. Nyomja meg a OK gombot a meger sítéshez.

A Gyermekzár visszajelz  világít.
A funkció kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a Gyermekzár visszajelz  villogni kezd.
2. Nyomja meg a OK gombot a meger sítéshez.
3. A Gyermekzár visszajelz  kialszik.
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Extra nedvesség funkció
Ha növelni szeretné a h t tér nedvességtartalmát, javasoljuk az Extra nedvesség funkció
használatát.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a megfelel  ikon megjelenik.

Az Extra nedvesség visszajelz  villog.
2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez.

Az Extra nedvesség visszajelz  világít.
A funkció kikapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg az Extra nedvesség visszajelz  villogni kezd.
2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez.
3. Az Extra nedvesség visszajelz  kialszik.

COOLMATIC funkció
Ha nagyobb mennyiség  meleg élelmiszert kell behelyeznie a készülékbe, például egy élel-
miszer-bevásárlás után, azt javasoljuk, hogy aktiválja a COOLMATIC funkciót a termékek
gyorsabb leh tése és annak megel zése érdekében, hogy a már a h t szekrényben lév
élelmiszerek felmelegedjenek.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a megfelel  ikon megjelenéséig.

A COOLMATIC jelz  villog.
2. A meger sítéshez nyomja meg az OK gombot.

A COOLMATIC kijelz  jelenik meg.
A COOLMATIC funkció kb. 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejez dése el tti kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a COOLMATIC jelz  villogni kezd.
2. A meger sítéshez nyomja meg az OK gombot.
3. A COOLMATIC kijelz  nem világít tovább.

A funkció akkor is kikapcsol, ha eltér  h t tér-h mérsékletet állít be.

Minute Minder funkció
A Minute Minder funkció segítségével figyelmeztet  hangjelzést állíthat be a kívánt id re. Ez
akkor lehet hasznos, ha egy receptnél megadott ideig szükséges h teni a tésztát, vagy ha
azt szeretné, hogy ne feledkezzen meg a gyors leh lés érdekében a mélyh t be tett pa-
lackról.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a megfelel  ikon megjelenéséig.

A Minute Minder jelz  villog.

Az Id zít  néhány másodpercig a beállított értéket (30 perc) mutatja.
2. Nyomja meg a H t h mérséklet gombot, és módosítsa az id zítési értéket 1 és 90 má-

sodperc között.
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3. A meger sítéshez nyomja meg az OK gombot.

A Minute Minder kijelz  jelenik meg.

Az id zítési érték villogni kezd (min).
A visszaszámlálás végén a Minute Minder visszajelz  villogni kezd, és egy hangjelzés hall-
ható:
1. Vegye ki a fagyasztórekeszben lév  italokat.
2. A hang kikapcsolásához és a funkció leállításához nyomja meg az OK gombot.
A funkciót a visszaszámlálás során bármikor kikapcsolhatja:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a Minute Minder jelz  villogni kezd.
2. A meger sítéshez nyomja meg az OK gombot.
3. A Minute Minder kijelz  nem világít tovább.
Az id t a visszaszámlálás során és lejáratkor módosíthatja, ha megnyomja a h mérséklet-
csökkent  gombot vagy a h mérséklet-növel  gombot.

FROSTMATIC funkció
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a megfelel  ikon megjelenéséig.

A FROSTMATIC jelz  villog.
2. A meger sítéshez nyomja meg az OK gombot.

A FROSTMATIC kijelz  jelenik meg.
Ez a funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejez dése el tti kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a FROSTMATIC jelz  villogni kezd.
2. A meger sítéshez nyomja meg az OK gombot.
3. A FROSTMATIC kijelz  nem világít tovább.

Helyezze a lefagyasztandó friss élelmiszert FROSTMATIC kosárba.
A funkció egy másik fagyasztási h mérséklet kiválasztásával kapcsol ki.

Magas h mérséklet miatti riasztás
A fagyasztótérben a h mérséklet (például áramkimaradás miatti) emelkedését a következ k
jelzik:
• villognak a riasztó és a fagyasztó h mérséklet visszajelz i
• a riasztó hangjelzése.
A riasztó nullázásához:
1. Nyomja meg bármelyik gombot.
2. A hangjelz  kikapcsol.
3. A fagyasztó h mérséklet-visszajelz je néhány másodpercig kijelzi a készülékben kelet-

kezett legmagasabb h mérsékletet. Ezután a beállított h mérsékletet mutatja.
4. A riasztó visszajelz je tovább villog, a h mérséklet helyreállásáig.
Ezután a riasztó visszajelz je kialszik.
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Nyitott ajtó riasztás
Figyelmeztet  hangjelzés hallható, ha a h t szekrény ajtaja pár percig nyitva marad. A nyi-
tott ajtó miatti riasztás elemei a következ k:
• villogó Riasztás jelzés
• hangjelzés
Amikor a normál feltételek helyreálltak (az ajtó zárva), a riasztás kikapcsol.

ELS  HASZNÁLAT

A készülék belsejének tisztítása
A készülék legels  használata el tt 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

Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az els  indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli id  után, miel tt az élelmiszereket a
rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2 óráig a készüléket a magasabb beállításokon.

Véletlenszer en, például áramkimaradás miatt bekövetkez  leolvadás esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig tart, mint az az érték, amely a m szaki jellemz k között a "felo-
lvadási id " alatt fel van tüntetve, a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell f zni, majd pedig a (kih lés után) újra lefagyasztani.

Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszerek használat el tt a h t rekeszben vagy szo-
bah mérsékleten kiolvaszthatók, attól függ en, hogy mennyi id  áll rendelkezésre ehhez a
m velethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is
megf zhet k: ebben az esetben a f zés ideje meghosszabbodik.
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Leveg h tés
A ClimaTech technológia segítségével gyorsab-
ban leh theti az ételt, és egyenletes h mérsékle-
tet biztosíthat a h t térben.
Ez az eszköz lehet vé teszi az élelmiszerek gyors
leh tését és az egyenletes h mérsékletet a h t -
térben.

CleanAir Control sz r  kicserélése
A készüléket egy szén légsz r vel láttuk el, amely a leveg forgató doboz hátsó falán egy
fedél mögött található.
A sz r  megtisztítja a h t tér leveg jét a nemkívánatos szagoktól, ezáltal is javítva a tárolás
min ségét.

Mozgatható polcok
A h t szekrény falai több sor csúszósínnel van-
nak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti helyre
lehessen tenni.
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Palacktartó
Helyezze a palackokat (el re felé néz  nyílással)
az el re beállított polcra.

Ha a polc vízszintesen van elhelyezve, csak zárt
palackokat tegyen rá.

A palacktartó polc korábban felnyitott palackok tá-
rolásához megdönthet . Ehhez húzza felfele a
polcot addig, amíg az felfele el nem fordítható, és
helyezze a következ  magasabb szintre.

Az ajtó polcainak elhelyezése
Ha különböz  méret  élelmiszercsomagok
tárolásának szeretne helyet biztosítani, az aj-
tópolcokat különböz  magasságokba állíthat-
ja.
A polcok áthelyezésénél a következ k sze-
rint járjon el:
Fokozatosan húzza a polcot a nyilakkal jelölt
irányba, amíg ki nem szabadul, majd szük-
ség szerint tegye új helyre.

FreshBox fiók
Ez a berendezés lehet vé teszi az élelmiszerek
gyors leh tését és egységes h mérsékletet bizto-
sít a rekeszben.
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A funkció bekapcsolásához:
1. Kapcsolja be a COOLMATIC funkciót.
2. A COOLMATIC visszajelz je világítani kezd.
3. Csúsztassa felfelé a zárólemezt (lásd az áb-

rát).
A funkció kikapcsolásához:
1. Csúsztassa lefelé a zárólemezt.
2. Kapcsolja ki a COOLMATIC funkciót.
3. A COOLMATIC visszajelz je kialszik.

Néhány óra múlva a funkció automatikusan kikap-
csol.

ProFresh üzemmód
Ha a rekeszt FreshBoxüzemmódban kívánja
használni, a beállítások módosíthatóak, és az ala-
csony h mérséklet  fiókként használható.

A funkció bekapcsolásához:
1. Csúsztassa felfelé a zárólemezt (lásd az áb-

rát).
A funkció kikapcsolásához:
1. Csúsztassa lefelé a zárólemezt.
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Italok h tése a QuickChillfunkcióval
Ez a funkció kiválóan alkalmas az italok gyorsh -
tésére.
A funkció bekapcsolásához:
1. Távolítsa el vagy helyezze fel a FreshBox fió-

kot, és tegye a kép szerint a palacktartó áll-
ványt a QuickChill fedél elé.

2. Kapcsolja be a COOLMATIC funkciót.
3. A COOLMATIC visszajelz je világítani kezd.
4. Csúsztassa felfelé a zárólemezt (lásd az áb-

rát).
A funkció kikapcsolásához:
1. Csúsztassa lefelé a zárólemezt.
2. Kapcsolja ki a COOLMATIC funkciót.
3. A COOLMATIC visszajelz je kialszik.

Néhány óra múlva a funkció automatikusan kikapcsol.

MAXIBOX fiók
A fiók gyümölcsök és zöldségek tárolására alkal-
mas.
Van egy elválasztóelem a fiókban, amely különbö-
z  helyzetekbe állítható be, ami lehet vé teszi a
fióknak az egyéni igényeknek legjobban megfelel
felosztását.
Van egy rács (ha látható) a fiók alján, hogy elvá-
lassza a gyümölcsöket és a zöldségeket az alsó
felületen esetlegesen képz d  nedvességt l.
A fiókelemek tisztítás céljából kivehet k

A fagyasztókosarak kivétele a fagyasztóból

1

2

2

1
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A fagyasztókosarakon van egy ütköz , amely megakadályozza véletlen kivételüket vagy
leesésüket. Amikor ki szeretné venni a fagyasztóból, húzza maga felé a kosarat, és ami-
kor az elérte a végpontot, az elejét felfele billentve vegye ki a kosarat.
Amikor vissza kívánja rakni, kissé emelje meg a kosár elejét, hogy be lehessen illeszteni a
fagyasztóba. Amikor túljutott a végpontokon, nyomja vissza a kosarakat a helyükre.

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

Normál m ködéssel járó hangok
• Esetleg egy halk csobogó vagy bugyborékoló hangot is lehet hallani, amikor a h t köze-

get a rendszer a hátsó tekercseken vagy vezetéken. Ez normális jelenség.
• Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a h t szekrényben körbe halad a szivattyúzott

anyag; ekkor zümmög  és pulzáló zaj hallatszik a kompresszor fel l. Ez normális jelen-
ség.

• A h tágulás hirtelen recseg  zajt okozhat. Ez egy természetes, veszélytelen fizikai jelen-
ség. Ez normális jelenség.

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

és a készülék teljesen meg van töltve, be, el fordulhat, hogy a kompresszor folyamato-
san üzemel, ami miatt jég vagy dér képz dik a párologtatón. Ha ez bekövetkezik, forgas-
sa a h mérséklet-szabályozót alacsonyabb beállításokra, hogy lehet vé tegye az auto-
matikus leolvasztást, és így takarékoskodjon az áramfogyasztással.

Ötletek friss élelmiszerek h téséhez
A legjobb teljesítmény elérése érdekében:
• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a h t szekrényben
• takarja le vagy csomagolja be az élelmiszereket, különösen ha valamelyiknek er s az

aromája
• úgy helyezze be az ételeket, hogy a leveg  szabadon körbe tudja járni ket.

Ötletek a h t szekrény 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 elhelyezhet k.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg kell ket tisztítani és számukra külön biztosított
fiók(ok)ban elhelyezni.
Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedényekbe kell helyezni, vagy alufóliába vagy nejlon-
zacskókba csomagolni ket, és a lehet  legtöbb leveg t kiszorítani körülöttük.
Tejesüvegek: legyen kupakjuk, és tárolja ket az ajtó palacktartó rekeszében.
Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fokhagyma nincs becsomagolva, tilos ket a h t szek-
rényben tartani.
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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 id szak alatt nem szabad továb-

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

s bbiekben csak a kívánt mennyiséget kelljen felolvasztani;
• csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba, és ellen rizze, hogy sikerült-e a csomago-

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

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

só csökkenti az élelmiszerek élettartamát;
• ha a vízb l képz dött jeget a fagyasztórekeszb l történ  kivétel után rögtön fogyasztani

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

hessen követni a tárolási id ket.

Ötletek fagyasztott élelmiszerek tárolásához
Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt érje el a készüléknél:
• ellen rizze, hogy a kereskedelmileg lefagyasztott élelmiszereket megfelel en tárolta-e az

eladó;
• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehet  legrövidebb id n belül elke-

rüljenek az élelmiszerüzletb l 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 id tartamot.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELEM
Bármilyen karbantartási m velet el tt áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozódugó
kihúzásával.

Ennél a készüléknél szénhidrogén van a h t egységben; ezért csak megbízott szerel  vé-
gezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra.

Id szakos tisztítás
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
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• a készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges mosogató-
szerrel tisztítsa meg.

• rendszeresen ellen rizze az ajtótömítéseket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tisz-
taságát és szennyez désmentességét.

• gondosan öblítse le és szárítsa meg.

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

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

Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a h t rendszer.

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

A h t szekrény leolvasztása
Rendeltetésszer  használat közben a dér minden alkalommal automatikusan leolvad a h -
t rekesz 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 h t szekrény-csatorna közepén
látható lefolyónyílást, amely a jégmentesítésb l
származó vizet befogadja, rendszeresen megtisz-
títsa, nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a ké-
szülékben lév  élelmiszerekre. Használja a kapott
speciális tisztítót, amely már eleve bent található a
lefolyónyílás belsejében.

A fagyasztó leolvasztása
Ennek a modellnek a fagyasztórekesze "no frost" típusú. Ez azt jelenti, hogy a m ködés
közben nem képz dik dér a készülékben, sem a bels  falakon, sem pedig az élelmiszere-
ken.
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A dér hiánya annak köszönhet , hogy a rekesz belsejében folyamatos a hideg leveg  kerin-
getése, amelyet egy automatikus vezérlés  ventillátor biztosít.

MIT TEGYEK, HA...

FIGYELEM
A hibaelhárítás megkezdése el tt húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból.
Kizárólag szakképzett villanyszerel  vagy kompetens személy végezhet olyan hibaelhárí-
tást, amelyet ez a kézikönyv nem tartalmaz.

Normál használat közben bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, h t folyadék áramlá-
sa).

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A készülék zajos. A készülék alátámasztása nem
megfelel .

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

A kompresszor folyama-
tosan m ködik.

Lehet, hogy a h mérséklet-sza-
bályozó beállítása nem megfele-
l .

Állítson be magasabb h mérsék-
letet.

 Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el „Az ajtó becsukása” c.
részt.

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

 A termék h mérséklete túl ma-
gas.

Tárolás el tt várja meg, amíg a
termék leh l szobah mérséklet -
re.

 A szobah mérséklet túl magas. Csökkentse a szoba h mérsékle-
tét.

 A FROSTMATIC funkció be van
kapcsolva.

Olvassa el a „FROSTMATIC funk-
ció” c. részt.

 A COOLMATIC funkció be van
kapcsolva.

Olvassa el a „COOLMATIC funk-
ció” c. részt.

Víz folyik le a h t szek-
rény hátlapján.

Az automatikus leolvasztás so-
rán a dér megolvad a hátlapon.

Ez normális jelenség.

Víz folyik be a h t szek-
rénybe.

A vízkifolyó eltöm dött. Tisztítsa meg a kifolyónyílást.

 Az élelmiszerek megakadályoz-
zák, hogy a víz a vízgy jt be
folyjon.

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

Víz folyik a padlóra. A leolvasztási víz nem a komp-
resszor fölötti párologtató tálcá-
ba folyik.

Illessze a leolvasztási víz kifolyó-
ját a párologtató tálcához.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás

Túl sok dér és jég képz -
dött.

Az élelmiszerek nincsenek meg-
felel en becsomagolva.

Csomagolja be jobban az élelmi-
szereket.

 Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el „Az ajtó becsukása” c.
részt.

 A h t szekrényben a h mérsék-
let túl alacsony.

Állítson be magasabb h mérsék-
letet.

A készülékben a h mér-
séklet túl magas.

Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el „Az ajtó becsukása” c.
részt.

 A termék h mérséklete túl ma-
gas.

Tárolás el tt várja meg, amíg a
termék leh l szobah mérséklet -
re.

 Egyszerre túl sok terméket he-
lyezett be.

Tároljon kevesebb terméket egy-
szerre.

A h t szekrényben a h -
mérséklet túl magas.

Nincs hidegleveg -keringetés a
készülékben.

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

A fagyasztóban a h mér-
séklet túl magas.

A termékek túl közel vannak
egymáshoz.

Tárolja a termékeket úgy, hogy ne
akadályozzák a hidegleveg -ke-
ringést.

A készülék nem m ködik. A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket.

 A hálózati dugasz nincs megfe-
lel en csatlakoztatva a hálózati
aljzatba.

Csatlakoztassa megfelel en a há-
lózati dugaszt a hálózati csatlako-
zóaljzatba.

 A készülék nem kap tápfeszült-
séget. Nincs feszültség a háló-
zati csatlakozóaljzatban.

Csatlakoztasson egy másik elekt-
romos készüléket a hálózati csat-
lakozóaljzatba. Forduljon szak-
képzett villanyszerel höz.

A világítás nem m ködik. A világítás készenléti üzemmód-
ban van.

Csukja be, majd nyissa ki az ajtót.

"dEMo" jelenik meg a ki-
jelz n.

A készüléknek bemutató mód-
ban van.

Tartsa körülbelül 10 másodpercen
át lenyomva az OK gombot, miu-
tán a hosszú hangjelzés hallat-
szott, és a kijelz  rövid id re le-
kapcsolt: a készülék normál
üzemmódba vált.

Amennyiben a fenti tanácsok nem vezetnek eredményre, hívja a legközelebbi márkaszer-
vizt.

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.
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M SZAKI ADATOK

Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelel en

   

Gyártó védjegye Electrolux

A készülék kategóriája H t szekrény - fagyasztószekrény

Magasság mm 1850

Szélesség mm 595

Mélység mm 658

H t szekrény nettó térfogata liter 239

Fagyasztótér nettó térfogata liter 78

Energiaosztály (A++ és G között, ahol az
A++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé
hatékony)

 A+

Energiafogyasztás (a használattól és az
elhelyezést l függ en)

kWh/év 298

Csillagbesorolás  ****

Felolvadási id óra 18

Fagyasztási kapacitás kg/24 óra 10

Klímabesorolás  SN/T

Feszültség Volt 230 - 240

Zajszint dB/A 42

Beépített  Nem

A m szaki adatok megtalálhatók a készülék belsejében bal oldalon lév  adattáblán és az
energiatakarékossági címkén.

ÜZEMBE HELYEZÉS

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

Elhelyezés
Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, amelynek környezeti h mérséklete megfelel
annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van tüntetve:
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Klímabesorolás Környezeti h mérséklet

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

Elhelyezés
A készüléket minden h forrástól, például radiáto-
roktól, kazánoktól, közvetlen napsütést l stb. távol
kell üzembe helyezni. Gondoskodjon arról, hogy a
leveg  szabadon áramolhasson a készülék hát-
lapja körül. A legjobb teljesítmény elérése érdeké-
ben, ha a készüléket egy falra függesztett elem
alá helyezik, a készülék fels  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.

VIGYÁZAT
Lehet vé kell tenni, hogy a készüléket le lehessen
kötni a hálózati áramról; ezért a dugónak az üzembe helyezés után legyen könnyen elérhe-
t nek kell lennie.

Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás el tt gy z djön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett fe-
szültség és frekvencia megegyezik-e a háztartási hálózati áram értékeivel.
A készüléket kötelez  földelni. A elektromos hálózatba ill  vezeték dugója ilyen érintkezés-
sel van ellátva. Ha a háztartási hálózati csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lév  jogszabályok szerint külön földpólushoz, miután konzultált
egy képesített villanyszerel vel.
A gyártó minden felel sséget elhárít magától, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelveknek.
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Hátsó távtartók
A két távtartót a dokumentáció tasakjában találja.
A távtartók felszereléséhez hajtsa végre az alábbi
lépéseket:
1. Csavarja ki a csavart.
2. Illessze a távtartót a csavar alá.
3. Fordítsa a távtartót a megfelel  pozícióba.
4. Csavarja vissza a csavarokat.

Vízszintbe állítás
Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy
vízszintben álljon. Ez az alul elöl található két sza-
bályozható láb segítségével érhet  el.

2

4
3

1
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A polctartók eltávolítása
A készülékében olyan polctartók találhatók, ame-
lyek segítségével a polcokat szállítás közben fixál-
ni lehet.
A polctartókat az alábbi eljárással tudja kivenni:
1. Forgassa a polctartókat a nyíl (A) irányába.
2. Emelje ki a polcot hátulról, és nyomja el refe-

le, amíg ki nem szabadul (B).
3. Vegye ki a rögzít ket (C).

A CleanAir Controlüzembe helyezése
A CleanAir Control sz r  egy aktívszén-sz -
r , amely magába szívja a kellemetlen sza-
gokat, és lehet vé teszi az összes élelmiszer
esetében a legjobb íz és aroma meg rzését
annak kockázata nélkül, hogy az élelmisze-
rek átvennék egymás szagát.
A készülék leszállításakor a szénsz r  egy
m anyag tasakban van, hogy meg rizze
élettartamát és jellemz it. A sz r t a készü-
lék bekapcsolása el tt kell a sz r tartóba be-
helyezni.
1. Nyissa ki a sz r tartó fedelét.
2. Vegye ki a sz r t a m anyag tasakból.
3. Helyezze be a sz r t a fedél mögött lév  nyílásba.
4. Csukja vissza a fedelet.

A sz r vel óvatosan bánjon, nehogy leváljanak le részecskék a felületér l. A sz r t féléven-
te javasolt cserélni.

Az ajtónyitás megfordítása
Ha meg akarja változtatni az ajtó nyitási irányát, akkor forduljon a legközelebbi Ügyfélszol-
gálathoz. Az ügyfélszolgálat szakembere költségtérítés ellenében elvégzi az ajtók megfordí-
tását.

A

B

C
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KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelel  begy jt  helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésér l, segít megel zni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvez tlen következményeket,
amelyeket ellenkez  esetben a termék nem megfelel  hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végz
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
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Z MY L  O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH

Dzi kujemy za wybór tego produktu AEG.
Zaprojektowali my go z my l  o wieloletniej bezawaryjnej
pracy i wyposa yli my w innowacyjne technologie, które
u atwiaj  ycie — nie wszystkie te funkcje mo na znale
w zwyk ych urz dzeniach. Prosimy o po wi cenie kilku
minut na lektur  w celu zapewnienia najlepszego
wykorzystania urz dzenia.

AKCESORIA I MATERIA Y EKSPLOATACYJNE

W sklepie internetowym AEG mo na znale  wszystko co
niezb dne do utrzymania urz dze  AEG w doskona ym
stanie technicznym i wizualnym. W ród szerokiej gamy
akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
zgodnie z wysokimi standardami jako ci, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztu ce,
pó ki na butelki oraz torby do delikatnego prania...

Odwied  sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
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W niniejszej instrukcji u yte zosta y
nast puj ce symbole:

Wa ne informacje dotycz ce
bezpiecze stwa u ytkownika oraz
prawid owej eksploatacji urz dzenia.

Informacje i wskazówki ogólne

Informacje dot. ochrony rodowiska

Producent zastrzega sobie mo liwo
wprowadzenia zmian bez wcze niejszego
powiadomienia
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 INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA

W celu zapewnienia bezpiecze stwa u ytkownika i bezawaryjnej pracy urz dzenia przed in-
stalacj  i pierwszym u yciem nale y uwa nie przeczyta  instrukcj  obs ugi, zwracaj c
szczególn  uwag  na wskazówki oraz ostrze enia. Wszyscy u ytkownicy urz dzenia po-
winni pozna  zasady jego bezpiecznej obs ugi. Pozwoli to unikn  niepotrzebnych pomy ek i
wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obs ugi przez ca y czas u ywania urz dzenia
oraz przekazanie jej kolejnemu u ytkownikowi w razie odst pienia lub sprzeda y urz dze-
nia.
W celu unikni cia szkód na zdrowiu i yciu osób oraz szkód materialnych nale y przestrze-
ga  rodków ostro no ci podanych w niniejszej instrukcji obs ugi, gdy  producent nie jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.

Bezpiecze stwo dzieci i osób upo ledzonych
• Niniejsze urz dzenie nie jest przeznaczone do u ytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra-

niczonych zdolno ciach fizycznych, sensorycznych czy umys owych, a tak e nieposiada-
j ce wiedzy lub do wiadczenia w u ytkowaniu tego typu urz dze , chyba, e b d  one
nadzorowane lub zostan  poinstruowane na temat korzystania z tego urz dzenia przez
osob  odpowiedzialn  za ich bezpiecze stwo.

Dzieci nale y pilnowa , aby mie  pewno , e nie bawi  si  urz dzeniem.
• Opakowanie nale y przechowywa  w miejscu niedost pnym dla dzieci. Istnieje ryzyko

uduszenia.
• W przypadku utylizacji urz dzenia nale y wyj  wtyczk  z gniazdka, odci  przewód za-

silaj cy (jak najbli ej urz dzenia) i odkr ci  drzwi, aby uchroni  bawi ce si  dzieci przed
pora eniem pr dem lub przed zamkni ciem si  w rodku urz dzenia.

• Je li to urz dzenie zawieraj ce magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zast pi  urz dze-
nie z blokad  spr ynow  (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego
urz dzenia do utylizacji nale y usun  blokad . Zapobiegnie to przypadkowemu uwi zie-
niu dziecka.

Ogólne zasady bezpiecze stwa

OSTRZE ENIE!

Otwory wentylacyjne w obudowie urz dzenia lub w meblu do zabudowy nie mog  by  za-
kryte ani zanieczyszczone.
• Urz dzenie jest przeznaczone do przechowywania ywno ci i/lub napojów w zwyk ych

warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obs ugi.
• Do przy pieszenia procesu rozmra ania nie wolno u ywa  urz dze  mechanicznych ani

adnych innych sztucznych metod.
• Nie nale y stosowa  innych urz dze  elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewn trz

urz dze  ch odniczych, o ile nie zosta y one dopuszczone do tego celu przez producen-
ta.

• Nale y zachowa  ostro no , aby nie uszkodzi  uk adu ch odniczego.
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• W uk adzie ch odniczym urz dzenia znajduje si  czynnik ch odniczy izobutan (R600a),
który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest atwopalny).

Nale y upewni  si , e podczas transportu i instalacji urz dzenia nie zosta y uszkodzone
adne elementy uk adu ch odniczego.

Je li uk ad ch odniczy zosta  uszkodzony, nale y:

– unika  otwartego p omienia oraz innych róde  zap onu;
– dok adnie przewietrzy  pomieszczenie, w którym znajduje si  urz dzenie.

• Ze wzgl dów bezpiecze stwa zabrania si  dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urz dzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilaj cego
mog  spowodowa  zwarcie, po ar i/lub pora enie pr dem.

OSTRZE ENIE!
Aby unikn  niebezpiecze stwa, wszelkie elementy elektryczne (przewód zasilaj cy, wtycz-
k , spr ark ) mo e wymieni  wy cznie autoryzowany serwis lub technik o odpowiednich
kwalifikacjach.

1. Nie wolno przed u a  przewodu zasilaj cego.
2. Nale y upewni  si , e wtyczka przewodu zasilaj cego nie zosta a przygnieciona ani

uszkodzona przez tyln  ciank  urz dzenia. Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka
mo e si  przegrzewa  i spowodowa  po ar.

3. Nale y zapewni  dost p do wtyczki przewodu zasilaj cego urz dzenia.
4. Nie ci gn  za przewód zasilaj cy.
5. Je eli gniazdko sieciowe jest obluzowane, nie wolno wk ada  do niego wtyczki prze-

wodu zasilaj cego. Wyst puje zagro enie pora enia pr dem lub po aru.
6. Nie wolno u ywa  urz dzenia bez klosza arówki9) o wietlenia wn trza.

• Urz dzenie jest ci kie. Nale y zachowa  ostro no  podczas jego przenoszenia.
• Nie wolno wyjmowa  ani dotyka  przedmiotów w komorze zamra arki wilgotnymi/mokry-

mi r koma, poniewa  mo e to spowodowa  uszkodzenie skóry lub odmro enie.
• Nie nale y wystawia  urz dzenia na bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych.
• arówki o wietlenia10) zastosowane w tym urz dzeniu s  specjalnymi arówkami prze-

znaczonymi wy cznie do urz dze  domowych. Nie nadaj  si  one do o wietlania pomie-
szcze  domowych.

Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawia  gor cych naczy  na plastikowych elementach urz dzenia.
• Nie wolno przechowywa  atwopalnych gazów ani p ynów w urz dzeniu, poniewa  mog

spowodowa  wybuch.
• Nie wolno umieszcza  ywno ci bezpo rednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej

ciance. 11)

• Mro onek nie wolno ponownie zamra a  po rozmro eniu.
• Zapakowan  zamro on  ywno  nale y przechowywa  zgodnie z instrukcjami jej pro-

ducenta.
9) Je li urz dzenie jest wyposa one w klosz.
10) Je li urz dzenie jest wyposa one w o wietlenie.
11) Je li urz dzenie jest bezszronowe.
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• Nale y ci le stosowa  si  do wskazówek dotycz cych przechowywania podanych przez
producenta urz dzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.

• W zamra arce nie nale y przechowywa  napojów gazowanych, poniewa  du e ci nienie
w pojemniku mo e spowodowa  ich eksplozj  i w rezultacie uszkodzenie urz dzenia.

• Lody na patyku mog  by  przyczyn  odmro e  w przypadku konsumpcji bezpo rednio
po ich wyj ciu z zamra arki.

Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji nale y wy czy  urz dzenie i wyj  wtyczk  prze-

wodu zasilaj cego z gniazdka.

• Nie wolno czy ci  urz dzenia metalowymi przedmiotami.

• Nie wolno u ywa  ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urz dzenia. Nale y stoso-
wa  plastikow  skrobaczk .

• Nale y regularnie sprawdza  otwór odp ywowy skroplin w ch odziarce. W razie koniecz-
no ci nale y go wyczy ci . Je eli otwór odp ywowy jest zablokowany, woda zacznie si
zbiera  na dnie ch odziarki.

Instalacja

Pod czenie elektryczne urz dzenia nale y wykona  zgodnie z wskazówkami podanymi w
odpowiednich rozdzia ach.

• Rozpakowa  urz dzenie i sprawdzi , czy nie jest w aden sposób uszkodzone. Nie wol-
no pod cza  urz dzenia, je li jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia nale y natych-
miast zg osi  sprzedawcy. W tym przypadku nale y zachowa  opakowanie.

• Zaleca si  odczekanie co najmniej czterech godzin przed pod czeniem urz dzenia, aby
olej móg  sp yn  z powrotem do spr arki.

• Nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj  ze wszystkich stron urz dzenia. Nieodpowied-
nia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyska  wystarczaj c  wentylacj ,
nale y post powa  zgodnie z wskazówkami dotycz cymi instalacji.

• W razie mo liwo ci tyln  ciank  urz dzenia nale y ustawi  od ciany, aby unikn  doty-
kania lub chwytania za ciep e elementy (spr arka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym
oparzeniom.

• Urz dzenia nie wolno umieszcza  w pobli u kaloryferów lub kuchenek.

• Nale y zadba  o to, aby po instalacji urz dzenia mo liwy by  dost p do wtyczki sieciowej.

• Urz dzenie mo na pod czy  wy cznie do instalacji doprowadzaj cej wod  pitn . 12)

Serwis
• Wszelkie prace elektryczne zwi zane z napraw  urz dzenia powinny by  przeprowadzo-

ne przez wykwalifikowanego elektryka lub inn  kompetentn  osob .

• Nie klosza o wietlenia LED. W przypadku konieczno ci wymiany p ytki o wietlenia LED
nale y skontaktowa  si  z najbli szym autoryzowanym punktem serwisowym.

• Naprawy urz dzenia musz  by  wykonywane przez autoryzowany punkt serwisowy. Na-
le y stosowa  wy cznie oryginalne cz ci zamienne.

12) Je li przewidziane jest pod czenie do sieci wodoci gowej.
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Ochrona rodowiska

W obiegu czynnika ch odniczego ani w materia ach izolacyjnych urz dzenia nie ma gazów
szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urz dzenia nie nale y wyrzuca  wraz z odpadami ko-
munalnymi i mieciami. Pianka izolacyjna zawiera atwopalne gazy: urz dzenie nale y utyli-
zowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, które mo na uzyska  od w adz lokalnych. Na-
le y unika  uszkodzenia uk adu ch odniczego, szczególnie z ty u przy wymienniku ciep a.
Materia y zastosowane w urz dzeniu, które s  oznaczone symbolem  , nadaj  si  do po-
nownego przetworzenia.

PANEL STEROWANIA

1

7

6

5

2

3

4

1 Przycisk obni ania temperatury ch odziarki

2 Przycisk podwy szania temperatury ch odziarki

3 Przycisk ON/OFF

Przycisk OK

4 Przycisk podwy szania temperatury zamra arki

5 Wy wietlacz

6 Przycisk obni ania temperatury zamra arki

7 Przycisk Mode

Mo na zmieni  zdefiniowany d wi k przycisków na g o niejszy, naciskaj c jednocze -

nie i przytrzymuj c przez kilka sekund przycisk MODE (TRYB) 7  oraz MINUS 6  . T
zmian  mo na cofn .
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Wy wietlacz

9

8

7

10

1

6

5

3

2

4

1 Wska nik temperatury ch odziarki

2 Funkcja „Wakacje”
3 Funkcja podwy szonej wilgotno ci
4 Wy czenie ch odziarki
5 Wska nik temperatury zamra arki
6 Wska nik alarmu
7 Funkcja „Ch odzenie napojów”
8 Funkcja FROSTMATIC
9 Funkcja COOLMATIC

10 Funkcja „Blokada uruchomienia”

W czanie
Aby w czy  urz dzenie, nale y:
1. W o y  wtyczk  przewodu zasilaj cego do gniazdka elektrycznego.
2. Je li wy wietlacz jest wy czony, nacisn  przycisk ON/OFF .
3. Po kilku sekundach mo e zosta  wyemitowany sygna  d wi kowy alarmu.

Informacje na temat wy czania alarmu znajduj  si  w rozdziale „Alarm wysokiej tempe-
ratury”.

4. Je li na wy wietlaczu pojawi si  symbol "dEMo", urz dzenie dzia a w trybie demo. Patrz
„Co zrobi , gdy...”.

5. Wska niki temperatury wskazuj  ustawion  domy ln  temperatur .
Aby wybra  ustawienie innej temperatury, nale y zapozna  si  z rozdzia em „Regulacja
temperatury”.

Wy czanie
Aby wy czy  urz dzenie, nale y wykona  nast puj ce czynno ci:
1. Nacisn  przycisk ON/OFF i przytrzyma  przez 5 sekund.
2. Wy wietlacz wy czy si .
3. Aby od czy  urz dzenie od zasilania, nale y wyj  wtyczk  elektryczn  z gniazda zasi-

laj cego.
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Wy czanie ch odziarki
Aby wy czy  ch odziark :

1. Nacisn  kilkakrotnie przycisk Mode, a  pojawi si  odpowiednia ikona.

Miga wska nik wy czenia ch odziarki.

Wska nik ch odziarki wy wietla kreski.

2. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi  wybór.

3. Widoczny jest wska nik wy czenia ch odziarki.

W czanie ch odziarki
Aby w czy  ch odziark :

1. Nacisn  regulator temperatury ch odziarki.
Lub:

1. Nacisn  kilkakrotnie przycisk Mode, a  pojawi si  odpowiednia ikona.

Miga wska nik wy czenia ch odziarki.

2. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi  wybór.

3. Wska nik wy czenia ch odziarki zga nie.
Aby wybra  ustawienie innej temperatury, nale y zapozna  si  z rozdzia em „Regulacja
temperatury”.

Regulacja temperatury
Ustawienia temperatury ch odziarki i zamra arki mo na zmienia  za pomoc  przycisku re-
gulatora temperatury.
Domy lne ustawienia temperatury:
• +5°C w komorze ch odziarki

• -18°C w komorze zamra arki
Wska niki temperatury wskazuj  ustawione temperatury.

Aby przywróci  ustawion  domy ln  temperatur , nale y wy czy  urz dzenie.

Ustawiona temperatura zostanie osi gni ta w ci gu 24 godzin.
Wahania temperatury w zakresie kilku stopni w stosunku do ustawionej temperatury s  nor-
malnym zjawiskiem i nie oznaczaj  awarii urz dzenia.

W przypadku awarii zasilania ustawiona temperatura pozostaje zapisana w pami ci.

Funkcja „Blokada uruchomienia”

Aby zablokowa  dzia anie przycisków przed przypadkowym u yciem, nale y wybra  funkcj
„Blokada uruchomienia”.
Aby w czy  funkcj :
1. Nacisn  kilkakrotnie przycisk Mode, a  pojawi si  odpowiednia ikona.
2. Wska nik blokady uruchomienia zacznie miga .
3. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi  wybór.

Wska nik blokady uruchomienia b dzie widoczny.
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Aby wy czy  funkcj :

1. Nacisn  kilkakrotnie przycisk Mode, a  zacznie miga  wska nik blokady uruchomienia.

2. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi  wybór.

3. Wska nik blokady uruchomienia zga nie.

Funkcja podwy szonej wilgotno ci
W przypadku potrzeby zwi kszenia poziomu wilgotno ci w ch odziarce, zalecane jest w -
czenie funkcji podwy szonej wilgotno ci.
Aby w czy  funkcj , nale y:

1. Nacisn  kilkakrotnie przycisk Mode, a  pojawi si  odpowiednia ikona.

Zacznie miga  wska nik podwy szonej wilgotno ci.

2. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi .

Pojawi si  wska nik podwy szonej wilgotno ci.
Aby wy czy  funkcj , nale y:

1. Nacisn  przycisk Mode, a  zacznie miga  wska nik podwy szonej wilgotno ci.

2. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi .

3. Wska nik podwy szonej wilgotno ci zniknie.

Funkcja COOLMATIC
Je eli istnieje konieczno  przechowania wi kszej ilo ci ciep ych produktów spo ywczych,
na przyk ad po zrobieniu zakupów, zaleca si  w czenie funkcji COOLMATIC w celu szyb-
kiego sch odzenia produktów bez ryzyka podwy szenia temperatury ywno ci, która ju
znajduje si  w ch odziarce.
Aby w czy  funkcj , nale y:

1. Nacisn  kilkakrotnie przycisk Mode, a  pojawi si  odpowiednia ikona.

Wska nik COOLMATIC zacznie miga .

2. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi .

Zostanie wy wietlony wska nik COOLMATIC.
Funkcja COOLMATIC wy cza si  automatycznie po oko o 6 godzinach.
Aby wy czy  funkcj  przed jej automatycznym wy czeniem:

1. Naciska  przycisk Mode, a  zacznie miga  wska nik COOLMATIC.

2. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi .

3. Wska nik COOLMATIC wy czy si .

Funkcja wy cza si  po wybraniu innego ustawienia temperatury w ch odziarce.

Funkcja Minute Minder
Funkcja Minute Minder , umo liwiaj ca ustawienie alarmu d wi kowego, jest przydatna np.
w przypadku konieczno ci sch adzania przez okre lony czas jakiego  produktu lub przy-
pomnienia, e w zamra arce znajduj  si  butelki umieszczone tam w celu szybkiego sch o-
dzenia.
Aby w czy  funkcj , nale y:

1. Nacisn  kilkakrotnie przycisk Mode, a  pojawi si  odpowiednia ikona.
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Wska nik Minute Minder zacznie miga .

Przez kilka sekund b dzie wy wietlana ustawiona warto  dla minutnika (30 minut).

2. Nacisn  przycisk temperatury ch odziarki, aby zmieni  ustawienie minutnika w zakresie
od 1 do 90 minut.

3. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi .

Zostanie wy wietlony wska nik Minute Minder .

Wskazanie minutnika zacznie miga  (min).
Po zako czeniu odliczania wska nik Minute Minder zacznie miga  i zostanie wyemitowany
d wi kowy sygna  alarmowy:

1. Wyj  napoje przechowywane w komorze zamra arki.

2. Nacisn  przycisk OK , aby wy czy  sygna  d wi kowy i zako czy  dzia anie funkcji.
Funkcj  mo na wy czy  w dowolnej chwili przed zako czeniem odliczania:

1. Naciska  przycisk Mode, a  zacznie miga  wska nik Minute Minder .

2. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi .

3. Wska nik Minute Minder wy czy si .
W dowolnej chwili przed zako czeniem odliczania oraz po jego zako czeniu mo na zmieni
ustawiony czas poprzez naci ni cie przycisku obni ania temperatury ch odziarki oraz przy-
cisku podwy szania temperatury ch odziarki.

Funkcja FROSTMATIC
Aby w czy  funkcj , nale y:

1. Nacisn  kilkakrotnie przycisk Mode, a  pojawi si  odpowiednia ikona.

Wska nik FROSTMATIC zacznie miga .

2. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi .

Zostanie wy wietlony wska nik FROSTMATIC.
Funkcja wy cza si  automatycznie po 52 godzinach.
Aby wy czy  funkcj  przed jej automatycznym wy czeniem:

1. Naciska  przycisk Mode, a  zacznie miga  wska nik FROSTMATIC.

2. Nacisn  przycisk OK, aby potwierdzi .

3. Wska nik FROSTMATIC wy czy si .

Umie ci  wie  ywno  do zamro enia w koszu oznaczonym symbolem FROSTMATIC.
Funkcja wy cza si  po wybraniu innej temperatury zamra arki.

Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamra arki (spowodowany, na przyk ad, awari  zasilania)
jest sygnalizowany poprzez:

• miganie wska ników alarmu i temperatury zamra arki
• d wi k alarmowy.
Anulowanie alarmu:
1. Nacisn  dowolny przycisk.
2. Sygna  d wi kowy wy czy si .
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3. Wska nik temperatury zamra arki przez kilka sekund wskazuje najwy sz  odnotowan
temperatur . Nast pnie ponownie wskazuje ustawion  temperatur .

4. Wska nik alarmu miga a  do chwili przywrócenia normalnych warunków.
Gdy normalne warunki przechowywania zostan  przywrócone, wska nik alarmu zga nie.

Alarm otwartych drzwi
Je li drzwi ch odziarki pozostaj  otwarte przez kilka minut, w cza si  alarm d wi kowy.
Alarm otwartych drzwi jest sygnalizowany poprzez:

• miganie wska nika alarmu
• sygna  d wi kowy
Po przywróceniu normalnych warunków pracy (zamkni te drzwi) alarm d wi kowy wy cza
si .

PIERWSZE U YCIE

Czyszczenie wn trza
W celu usuni cia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urz dzenia
nale y wymy  jego wn trze i znajduj ce si  w nim elementy letni  wod  z agodnym myd-
em, a nast pnie dok adnie je wysuszy .

Nie nale y stosowa  detergentów ani proszków do szorowania, poniewa  mog  one uszko-
dzi  powierzchni urz dzenia.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Przechowywanie zamro onej ywno ci
W przypadku pierwszego uruchomienia urz dzenia lub po okresie jego nieu ywania, przed
w o eniem ywno ci do komory zamra arki nale y odczeka  co najmniej 2 godziny od w -
czenia urz dzenia przy ustawieniu wy szej mocy ch odzenia.

Je eli dojdzie do przypadkowego rozmro enia ywno ci, spowodowanego na przyk ad bra-
kiem zasilania przez okres czasu d u szy ni  podany w parametrach technicznych w punk-
cie "Czas utrzymywania temperatury bez zasilania", nale y szybko skonsumowa  rozmro-
on  ywno  lub niezw ocznie podda  j  obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozi

(po ostudzeniu).

Rozmra anie
G boko zamro on  ywno  lub mro onki nale y przed u yciem rozmrozi  w komorze
ch odziarki lub w temperaturze pokojowej, zale nie od czasu przeznaczonego na t  opera-
cj .
Ma e kawa ki mo na gotowa  w stanie zamro onym, od razu po wyj ciu z zamra arki. W
takim przypadku gotowanie potrwa jednak d u ej.
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Ch odzenie powietrza
Technologia ClimaTech umo liwia szybkie sch a-
dzanie ywno ci i zapewnia bardziej równomiern
temperatur  w komorze.
To rozwi zanie umo liwia szybkie sch adzanie
ywno ci i zapewnia bardziej równomiern  tempe-

ratur  w komorze.

Filtr CleanAir Control
Urz dzenie wyposa one jest w filtr w glowy umieszczony za pokryw  na tylnej ciance os-
ony kana u wentylacyjnego.
Filtr oczyszcza powietrze w komorze ch odziarki z niepo danych zapachów, podnosz c ja-
ko  przechowywanej ywno ci.

Zmiana po o enia pó ek
ciany komory ch odziarki wyposa ono w kilka

prowadnic umo liwiaj cych umieszczenie pó ek
zgodnie z aktualnymi potrzebami.
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Pó ka na butelki
Uk ada  butelki (szyjkami do przodu) na wcze niej
ustawionej pó ce.

Je li pó ka jest ustawiona poziomo, umieszcza
wy cznie zamkni te butelki.

Pó ka na butelki mo e zosta  przechylona, aby
umo liwi  przechowywanie wcze niej otwartych
butelek. W tym celu nale y wysun  pó k  na tyle
aby mo na by o unie  jej przedni  cz  i za-
montowa  na nast pnym wy szym poziomie.

Rozmieszczanie pó ek na drzwiach
Aby umo liwi  przechowywanie artyku ów
spo ywczych w opakowaniach o ró nej wiel-
ko ci, pó ki w drzwiach mo na umieszcza
na ró nych wysoko ciach.
Aby dokona  odpowiedniego ustawienia, na-
le y:
stopniowo wyci ga  pó k  w kierunku wska-
zywanym przez strza ki a  do jej zwolnienia,
a nast pnie umie ci  j  w danym miejscu.

Szuflada FreshBox
To rozwi zanie umo liwia szybkie sch adzanie
ywno ci i zapewnia bardziej równomiern  tempe-

ratur  w szufladzie.
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Aby w czy  funkcj , nale y:

1. W czy  funkcj  COOLMATIC.

2. W czy si  wówczas wska nik COOLMATIC.

3. Przesun  pokryw  w gór , jak pokazano na
rysunku.

Aby wy czy  funkcj , nale y:

1. Przesun  pokryw  w dó .

2. Wy czy  funkcj  COOLMATIC.

3. Wska nik COOLMATIC wy czy si .

Po kilku godzinach funkcja wy cza si  automa-
tycznie.

Tryb ProFresh
Je li komora nie musi pracowa  w trybie Fresh-
Box, mo na zmieni  ustawienia, aby spe nia a ona
jedynie funkcj  szuflady z nisk  temperatur .

Aby w czy  funkcj , nale y:

1. Przesun  pokryw  w gór , jak pokazano na
rysunku.

Aby wy czy  funkcj , nale y:

1. Przesun  pokryw  w dó .
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Funkcja QuickChill
Ta funkcja umo liwia szybkie sch adzanie napo-
jów.
Aby w czy  funkcj , nale y:

1. Wyj  lub umie ci  wy ej szuflad  FreshBox,
a nast pnie umie ci  pó k  na butelki na wy-
soko ci otworów QuickChill, jak pokazano na
rysunku.

2. W czy  funkcj  COOLMATIC.

3. W czy si  wówczas wska nik COOLMATIC.

4. Przesun  pokryw  w gór , jak pokazano na
rysunku.

Aby wy czy  funkcj , nale y:

1. Przesun  pokryw  w dó .

2. Wy czy  funkcj  COOLMATIC.

3. Wska nik COOLMATIC wy czy si .

Po kilku godzinach funkcja wy cza si  automatycznie.

Szuflada MAXIBOX
Szuflada nadaje si  do przechowywania owoców i
warzyw.
We wn trzu szuflady znajduje si  przegródka, któ-
r  mo na umie ci  w ró nym po o eniu, co po-
zwala na podzielenie szuflady wed ug potrzeb.
Na spodzie szuflady znajduje si  wk adka (je li
zosta a przewidziana) pozwalaj ca na oddzielenie
warzyw i owoców od wilgoci mog cej si  zbiera
na dnie szuflady.
Wszystkie elementy szuflady mo na wyj  w celu
wyczyszczenia

Codzienna eksploatacja 65

www.preciz.hu



Wyjmowanie koszy z zamra arki

1

2

2

1

Kosze zamra arki posiadaj  ograniczniki, które zapobiegaj  ich przypadkowemu wyj ciu
lub wypadni ciu. W przypadku wyjmowania kosza z zamra arki nale y poci gn  kosz do
siebie i po maksymalnym wysuni ciu wyj  kosz podnosz c jego przód.
Aby w o y  kosz, nale y lekko podnie  jego przedni  cz  i w o y  do rodka zamra-
arki. Po wsuni ciu poza ograniczniki, wcisn  kosz na miejsce.

PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI

Zwyk e odg osy pracy urz dzenia
• Podczas przet aczania czynnika ch odniczego przez rurki i inne elementy uk adu ch odz -

cego mo e by  s yszalny odg os cichego bulgotania lub odg os przypominaj cy wrzenie
wody. Jest to w a ciwe.

• Gdy spr arka jest w czona, a czynnik ch odz cy jest pompowany, s ycha  warkot i od-
g os pulsowania pochodz cy ze spr arki. Jest to w a ciwe.

• Rozszerzalno  cieplna mo e powodowa  nag e odg osy p kania. Jest to naturalne, nie-
gro ne zjawisko fizyczne. Jest to w a ciwe.

Wskazówki dotycz ce oszcz dzania energii
• Nie otwiera  zbyt cz sto drzwi zamra arki i nie zostawia  ich otwartych d u ej ni  jest to

absolutnie konieczne.
• Je li temperatura otoczenia jest wysoka, pokr t o regulacji temperatury jest ustawione w

najwy szej pozycji, urz dzenie jest w pe ni za adowane spr arka b dzie pracowa a bez-
ustannie, powoduj c zbieranie si  szronu lub lodu na parowniku. W takim przypadku na-
le y obróci  pokr t o regulacji temperatury w kierunku ni szego ustawienia, aby umo li-
wi  automatyczne usuwanie szronu i jednocze nie zmniejszy  zu ycie energii.

Wskazówki dotycz ce przechowywania wie ej ywno ci
Aby uzyska  najlepsze wyniki:
• Nie przechowywa  w ch odziarce przechowywa  ciep ej ywno ci ani paruj cych p ynów.

66 Przydatne rady i wskazówki
www.preciz.hu



• Artyku y spo ywcze nale y przykry  lub owin , szczególnie te, które maj  silny zapach.

• Zapewni  swobodny przep yw powietrza wokó  artyku ów spo ywczych.

Wskazówki dotycz ce przechowywania ywno ci
Przydatne wskazówki:
Mi so (ka dy rodzaj): zapakowa  do polietylenowych worków i umie ci  na szklanej pó ce
nad szuflad  na warzywa.
Ze wzgl dów bezpiecze stwa mo na je przechowywa  w ten sposób najwy ej przez jeden
lub dwa dni.

ywno  gotowana, potrawy na zimno itp.: nale y je przykry  i umie ci  na dowolnej pó ce.
Owoce i warzywa: nale y je dok adnie oczy ci  i umie ci  w przeznaczonych dla nich szu-
fladach.
Mas o i ser: nale y je umieszcza  w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub zapako-
wa  w foli  aluminiow  lub woreczki polietylenowe, aby maksymalnie ograniczy  dost p po-
wietrza.
Butelki z mlekiem: nale y za o y  na nie nakr tki i przechowywa  na pó ce na butelki na
drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, je li nie s  zapakowane, nie nale y przechowywa
w ch odziarce.

Wskazówki dotycz ce zamra ania
Aby uzyska  najlepsze wyniki zamra ania, nale y skorzysta  z poni szych wa nych wska-
zówek:

• Maksymaln  ilo  ywno ci, któr  mo na zamrozi  w ci gu 24 godzin, podano na tablicz-
ce znamionowej.

• Proces zamra ania trwa 24 godziny. W tym czasie nie nale y wk ada  do zamra arki
wi cej ywno ci przeznaczonej do zamro enia.

• Nale y zamra a  tylko artyku y spo ywcze najwy szej jako ci, wie e i dok adnie oczy-
szczone.

• ywno  nale y dzieli  na ma e porcje, aby móc j  szybko zupe nie zamrozi , a pó niej
rozmra a  tylko potrzebn  ilo .

• ywno  nale y pakowa  w foli  aluminiow  lub polietylenow  zapewniaj c  hermetycz-
ne zamkni cie.

• Nie dopuszcza  do stykania si  wie ej, niezamro onej ywno ci z zamro onymi produk-
tami, aby unikn  wzrostu temperatury produktów zamro onych.

• Produkty niskot uszczowe przechowuj  si  lepiej i d u ej ni  o wysokiej zawarto ci t usz-
czu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania ywno ci.

• Spo ywanie sorbetu bezpo rednio po wyj ciu z komory zamra arki mo e spowodowa
odmro enia skóry.

• Zaleca si  umieszczanie daty zamro enia na ka dym opakowaniu w celu kontrolowania
d ugo ci okresu przechowywania.

Wskazówki dotycz ce przechowywania zamro onej ywno ci
Aby urz dzenie funkcjonowa o z najlepsz  wydajno ci , nale y:

• sprawdza , czy mro onki by y odpowiednio przechowywane w sklepie.
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• zapewni  jak najszybszy transport zamro onej ywno  ze sklepu do zamra arki.

• nie otwiera  zbyt cz sto drzwi zamra arki i nie zostawia  ich otwartych d u ej ni  jest to
absolutnie konieczne.

• Po rozmro eniu ywno  szybko traci wie o  i nie mo e by  ponownie zamra ana.

• Nie przekracza  daty przydatno ci do spo ycia podanej przez producenta ywno ci.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, nale y od czy  urz dzenie
od zasilania.

Uk ad ch odniczy urz dzenia zawiera w glowodory. Prace konserwacyjne i uzupe nianie
mog  wykonywa  wy cznie technicy autoryzowanego serwisu.

Okresowe czyszczenie
Urz dzenie nale y czy ci  regularnie:

• Wn trze i akcesoria nale y czy ci  za pomoc  ciep ej wody z dodatkiem agodnego myd-
a.

• Nale y regularnie sprawdza  i czy ci  uszczelki drzwi.

• Dok adnie op uka  i wysuszy .

Nie ci gn , nie przesuwa  ani nie niszczy  rurek i/lub przewodów umieszczonych w urz -
dzeniu.
Do czyszczenia wn trza urz dzenia nie stosowa  rodków czyszcz cych, proszków do szo-
rowania, pachn cych rodków czyszcz cych lub wosku do polerowania, gdy  mog  one
uszkodzi  powierzchni  i pozostawi  silny zapach.

Oczy ci  skraplacz (czarna kratka) i spr ark  z ty u urz dzenia za pomoc  szczotki. Po-
prawi to wydajno  urz dzenia i zmniejszy zu ycie energii elektrycznej.

Nale y uwa a , aby nie uszkodzi  uk adu ch odniczego.

Niektóre kuchenne rodki czyszcz ce zawieraj  substancje chemiczne, które mog  uszko-
dzi  tworzywo zastosowane w urz dzeniu. Z tego wzgl du zaleca si  mycie zewn trznych
cz ci urz dzenia ciep  wod  z niewielk  ilo ci  p ynu do mycia naczy .
Po czyszczeniu ponownie pod czy  urz dzenie do zasilania.

Rozmra anie ch odziarki
Za ka dym razem przy wy czeniu silnika spr arki w czasie normalnego u ytkowania
szron jest usuwany automatycznie z parownika komory ch odziarki. Roztopiony szron sp y-
wa rynienk  do specjalnego pojemnika z ty u urz dzenia nad spr ark , gdzie odparowuje.
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Nale y pami ta  o okresowym czyszczeniu otwo-
ru odp ywowego na rodku kana u komory ch o-
dziarki w celu zapobie enia przelewaniu si  wody
i kapaniu na ywno . Nale y u ywa  specjalnej
przetyczki dostarczanej z urz dzeniem, a umie-
szczonej w otworze odp ywowym.

Rozmra anie zamra arki
Komora zamra arki w tym modelu jest typu "no-frost" ("bezszronowa"). Oznacza to, e pod-
czas dzia ania urz dzenia szron nie gromadzi si  na wewn trznych ciankach ani na yw-
no ci.
Jest to mo liwe dzi ki ci g ej cyrkulacji zimnego powietrza wewn trz tej komory, co zapew-
nia automatycznie sterowany wentylator.

CO ZROBI , GDY…

UWAGA!
Przed przyst pieniem do usuni cia problemu nale y wyj  wtyczk  z gniazdka.
Rozwi zywanie problemów nieuwzgl dnionych w niniejszej instrukcji mo na powierzy  wy-

cznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej osobie.

Podczas normalnego u ytkowania urz dzenia s ycha  odg osy jego pracy (spr arka, obieg
czynnika ch odniczego).

Problem Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

Urz dzenie pracuje g o -
no.

Urz dzenie nie jest prawid owo
ustawione.

Nale y sprawdzi , czy urz dzenie
stoi stabilnie (wszystkie cztery
nó ki powinny sta  na pod odze).

Spr arka pracuje bezus-
tannie.

Regulator temperatury mo e by
ustawiony nieprawid owo.

Ustawi  wy sz  temperatur .

 Drzwi nie s  prawid owo za-
mkni te.

Patrz „Zamykanie drzwi”.

 Drzwi s  otwierane zbyt cz sto. Nie pozostawia  otwartych drzwi
d u ej ni  to konieczne.
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Problem Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

 Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.

Pozostawi  produkty, aby ostyg y
do temperatury pokojowej i dopie-
ro wtedy w o y  je do urz dzenia.

 Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.

Obni y  temperatur  w pomie-
szczeniu.

 Funkcja FROSTMATIC jest w -
czona.

Patrz „Funkcja FROSTMATIC”.

 Funkcja COOLMATIC jest w -
czona.

Patrz „Funkcja COOLMATIC”.

Po tylnej ciance ch o-
dziarki sp ywa woda.

Podczas procesu automatyczne-
go rozmra ania szron roztapia
si  na tylnej ciance.

Jest to w a ciwe.

Woda sp ywa do komory
ch odziarki.

Odp yw skroplin jest zatkany. Oczy ci  odp yw skroplin.

 Produkty uniemo liwiaj  sp ywa-
nie skroplin do rynienki na tylnej
ciance.

Upewni  si , e produkty nie sty-
kaj  si  z tyln  ciank .

Woda wylewa si  na pod-
og .

Ko cówka w yka odprowadza-
j cego skropliny nie jest skiero-
wana do pojemnika umieszczo-
nego nad spr ark .

Zamocowa  ko cówk  w yka
odprowadzaj cego skropliny w
pojemniku umieszczonym nad
spr ark .

Osadza si  za du o szro-
nu i lodu.

ywno  nie zosta a prawid owo
zapakowana.

Nale y dok adniej zapakowa
ywno .

 Drzwi nie s  prawid owo za-
mkni te.

Patrz „Zamykanie drzwi”.

 Temperatura w ch odziarce jest
zbyt niska.

Ustawi  wy sz  temperatur .

Temperatura w urz dze-
niu jest zbyt wysoka.

Drzwi nie s  prawid owo za-
mkni te.

Patrz „Zamykanie drzwi”.

 Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.

Pozostawi  produkty, aby ostyg y
do temperatury pokojowej i dopie-
ro wtedy w o y  je do urz dzenia.

 W o ono jednocze nie zbyt wie-
le produktów.

Ograniczy  liczb  jednocze nie
wk adanych produktów.

Temperatura w ch odziar-
ce jest zbyt wysoka.

Brak obiegu zimnego powietrza
w urz dzeniu.

Zapewni  obieg zimnego powie-
trza w urz dzeniu.

Temperatura w zamra ar-
ce jest zbyt wysoka.

Produkty s  umieszczone zbyt
blisko siebie.

Produkty nale y przechowywa  w
sposób umo liwiaj cy obieg zim-
nego powietrza.

Urz dzenie nie dzia a. Urz dzenie jest wy czone. W czy  urz dzenie.
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Problem Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

 Wtyczka przewodu zasilaj cego
nie zosta a prawid owo pod -
czona do gniazdka.

Pod czy  prawid owo wtyczk  do
gniazdka.

 Urz dzenie nie jest zasilane.
Brak napi cia w gniazdku elek-
trycznym.

Pod czy  inne urz dzenie elek-
tryczne do tego samego gniazd-
ka. Skontaktowa  si  z wykwalifi-
kowanym elektrykiem.

Nie dzia a o wietlenie. O wietlenie jest w trybie czuwa-
nia.

Zamkn  i otworzy  drzwi.

"dEMo" pojawia si  na
wy wietlaczu.

Urz dzenie jest w trybie demo. Nacisn  przycisk OK na oko o
10 sekund po us yszeniu d ugiego
sygna u d wi kowego. Wy wiet-
lacz wy czy si  na chwil : urz -
dzenie rozpocznie normaln  pra-
c .

Je eli podane rozwi zania nie pomagaj , nale y skontaktowa  si  z najbli szym autory-
zowanym serwisem.

Zamykanie drzwi

1. Wyczy ci  uszczelki drzwi.

2. W razie konieczno ci wyregulowa  drzwi. Patrz punkt "Instalacja".

3. W razie konieczno ci wymieni  uszkodzone uszczelki drzwi. Skontaktowa  si  z autory-
zowanym punktem serwisowym.

DANE TECHNICZNE

   

Wymiary   

 Wysoko 1850 mm

 Szeroko 595 mm

 G boko 658 mm

Czas utrzymywania temperatu-
ry bez zasilania

 18 h

Napi cie  230 - 240 V

Cz stotliwo  50 Hz

Dane techniczne s  widoczne na tabliczce znamionowej znajduj cej si  z lewej strony wew-
n trz urz dzenia oraz na etykiecie informuj cej o zu yciu energii.
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INSTALACJA

OSTRZE ENIE!
Przed instalacj  urz dzenia nale y dok adnie przeczyta  "Informacje dotycz ce bezpiecze -
stwa" w celu zapewnienia w asnego bezpiecze stwa i prawid owego dzia ania urz dzenia.

Ustawianie
Urz dzenie nale y instalowa  w miejscu, w którym temperatura otoczenia b dzie odpowia-
da  klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urz dzenia:

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

Miejsce instalacji
Urz dzenie nale y zainstalowa  z dala od róde
ciep a, takich jak kaloryfery, bojlery, bezpo rednie
promienie s oneczne itd. Nale y sprawdzi , czy z
ty u urz dzenia zapewniony jest swobodny obieg
powietrza. W przypadku zamontowania urz dze-
nia pod wisz c  szafk , dla zapewnienia jego op-
tymalnej sprawno ci, odleg o  mi dzy górn  po-
wierzchni  urz dzenia a szafk  musi wynosi  co
najmniej 100 mm. Najlepiej jednak nie ustawia
urz dzenia pod wisz cymi szafkami. Urz dzenie
mo na dok adnie wypoziomowa  dzi ki regulowa-
nym nó kom.

OSTRZE ENIE!
Nale y zapewni  mo liwo  od czenia urz dze-
nia od ród a zasilania; dlatego po zainstalowaniu urz dzenia jego wtyczka musi si  znajdo-
wa  w atwo dost pnym miejscu.

Przy cze elektryczne
Przed pod czeniem urz dzenia do sieci elektrycznej nale y sprawdzi , czy napi cie oraz
cz stotliwo  podane na tabliczce znamionowej odpowiadaj  parametrom domowej instala-
cji zasilaj cej.
Urz dzenie musi by  uziemione. Wtyczka przewodu zasilaj cego do czonego do urz dze-
nia posiada styk uziemiaj cy . Je li gniazdko zasilania nie jest uziemione, urz dzenie nale-
y odr bnie uziemi  zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniaj c to z wykwalifikowanym

elektrykiem.
Producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci w przypadku nieprzestrzegania powy szych
wskazówek dotycz cych bezpiecze stwa.
Niniejsze urz dzenie spe nia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
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Tylne elementy dystansowe

W torebce z dokumentacj  znajduj  si  dwa ele-
menty dystansowe.
Zamontowa  elementy dystansowe wykonuj c na-
st puj ce czynno ci:

1. Poluzowa  rub .

2. Wsun  element dystansowy pod eb ruby.

3. Obróci  element dystansowy do w a ciwego
po o enia.

4. Dokr ci  rub .

Poziomowanie

W trakcie ustawiania urz dzenia nale y zwróci
uwag  na jego prawid owe wypoziomowanie. S u-

 do tego dwie regulowane przednie nó ki.

2

4
3

1
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Wyjmowanie elementów blokady pó ek

Urz dzenie jest wyposa one w blokad  pó ek,
która umo liwia zabezpieczenie pó ek podczas
transportu.
Aby je zdj , nale y:

1. Przesun  elementy blokady pó ek w kierunku
oznaczonym strza k  (A).

2. Podnie  pó k  z ty u i wypycha  j  do przo-
du, dopóki nie zostanie uwolniona (B).

3. Wyj  blokady (C).

Instalacja filtra CleanAir Control

W glowy filtr powietrza CleanAir Control za-
wiera w giel aktywny poch aniaj cy nieprzy-
jemne zapachy oraz pozwalaj cy jednocze -
nie zachowa  najlepszy smak i zapach
wszystkich artyku ów ywno ciowych i zapo-
biec przenikaniu go do innych artyku ów.
Filtr w glowy jest dostarczany w woreczku
foliowym w celu wyd u enia jego ywotno ci i
zachowania w a ciwo ci. Filtr nale y umie -
ci  pod pokryw  przed w czeniem urz dze-
nia.

1. Otworzy  pokryw .

2. Wyj  filtr z woreczka foliowego.

3. Wsun  filtr w prowadnice znajduj ce si  za pokryw .

4. Zamkn  pokryw .

Z filtrem nale y obchodzi  si  delikatnie, aby nie uszkodzi  jego powierzchni. Filtr nale y
wymienia  co sze  miesi cy.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Je li zachodzi potrzeba zmiany kierunku otwierania drzwi, nale y skontaktowa  si  z auto-
ryzowanym serwisem. Specjalista z autoryzowanego serwisu odp atnie zmieni kierunek ot-
wierania drzwi.

A

B

C
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OCHRONA RODOWISKA

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, e tego produktu nie wolno traktowa
tak, jak innych odpadów domowych. Nale y odda  go do w a ciwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmuj cego si  z omowanym sprz tem elektrycznym i elektronicznym.
W a ciwa utylizacja i z omowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wp ywu
z omowanych produktów na rodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyska  szczegó owe
dane dotycz ce mo liwo ci recyklingu niniejszego urz dzenia, nale y skontaktowa  si  z
lokalnym urz dem miasta, s u bami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
zosta  zakupiony.
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