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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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následující symboly:
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spot ebi e p ed poškozením.
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Upozorn ní k ochran  životního prost edí

Zm ny vyhrazeny

Obsah 3
www.preciz.hu



 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)

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

kvalifikovaný elektriká  nebo osoba s p íslušným oprávn ním.

• 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.

PROVOZ

Zapnutí
Zasu te zástr ku do nást nné zásuvky.
Oto te regulátorem teploty doprava na st ední nastavení.

Vypnutí
Chcete-li spot ebi  vypnout, oto te regulátorem teploty do polohy "O".

Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spot ebi  nastavit, postupujte takto:

• oto te regulátorem teploty sm rem na nižší nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teploty.
4) Pokud je spot ebi  vybaven vodovodní p ípojkou.

6 Provoz
www.preciz.hu



• oto te regulátorem teploty sm rem na vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty.

Nejvhodn jší je obvykle st ední nastavení.

P i hledání p esného nastavení m jte na pam ti, že teplota uvnit  spot ebi e závisí na:

• teplot  místnosti

• etnosti otev ení dve í

• množství vložených potravin

• umíst ní spot ebi e.

Jestliže je okolní teplota vysoká, nebo je spot ebi  zcela zapln ný, a spot ebi  je p itom na-
stavený na nejnižší teplotu, m že b žet nep etržit  a na zadní st n  se pak tvo í námraza.
V tomto p ípad  je nutné nastavit vyšší teplotu, aby se spot ebi  automaticky odmrazil, a tím
snížil spot ebu energie.

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

Zmrazování erstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování erstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených
a hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat erstvé potraviny, je nutné zm nit st ední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování oto te regulátorem teploty sm rem na vyšší nastavení, abyste
dosáhli maximálního chladu.

Teplota chladicího oddílu pak m že klesnout pod 0°C. V tomto p ípad  oto te regulátorem
teploty zp t na teplejší nastavení.

erstvé potraviny, které chcete zmrazit, položte do horního oddílu.

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.

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).

P i prvním použití 7
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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.

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 .

8 Denní používání
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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.

Vyjmutí mrazicích koš  z mrazni ky
Koše na zmrazování potravin jsou vybaveny za-
rážkou, aby se nedaly náhodn  odstranit, nebo
nevypadly. Chcete-li je z mrazni ky vyjmout, vy-
táhn 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 mra-
zni 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.

1
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• Tepelné roztažení m že zp sobit náhlé zapraskání. Jde o p irozený a neškodný fyzikální
jev. Nejde o závadu.

• Když se kompresor spustí nebo vypne, m žete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru te-
ploty. Nejde o závadu.

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



• 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.

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.

išt ní a údržba 11
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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.
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.

Odmrazování mrazni ky
Na policích mrazni ky a okolo horního oddílu se vždy bude tvo it ur ité množství námrazy.
Mrazni ku odmrazujte, když vrstva námrazy dosáhne tlouš ky kolem 3 - 5 mm.
Námrazu odstraníte v následujících krocích:

• vytáhn te zástr ku ze zásuvky, nebo vypn te spot ebi

• vyjm te všechny zmrazené potraviny, zabalte je do n kolika vrstev novin a dejte je na
chladné místo

• vytáhn te zásuvky mrazni ky

• zásuvky zabalte do n jakého izolujícího materiálu, nap . do p ikrývky nebo novin.
Rozmrazování m žete urychlit tak, že do mrazni -
ky postavíte nádoby s horkou vodou (ne va ící).

• Uvoln te odvod ovácí kanálek z jeho umíst ní,
zasu te ho jako na obrázku a dejte ho ho spod-
ní ásti zásuvky mrazni ky, kam se m že svést
voda

• Když za ne led tát, opatrn  ho seškrábn te.
Použijte d ev nou nebo plastovou škrabku

• Až roztaje všechen led, vy ist te a vyt ete
vnit ek spot ebi e, a pak vra te odvod ovací
kanálek zp t na místo.

• Zapn te spot ebi  a vložte do n j mražené potraviny.
Doporu ujeme zapnout spot ebi  na n kolik hodin v nejvyšší poloze ovlada e termo-
statu, aby dosáhl co nejrychleji vhodné teploty k uchování potravin.

12 išt ní a údržba
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K odstra ování námrazy z výparníku nepoužívejte nikdy ostré kovové nástroje, mohli byste
ho poškodit. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné pomocné
prost edky, které nejsou doporu eny výrobcem. Zvýšení teploty zmražených potravin b -
hem odmrazování m že zkrátit dobu jejich skladování.

CO D LAT, KDYŽ...

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

Zapnutý spot ebi  vydává r zné zvuky (kompresor a zvuk cirkulace). Tyto zvuky nezname-
nají poruchu, ale normální provoz.

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

 Teplota jídla je p íliš vysoká. P ed vložením nechte potraviny
vychladnout na pokojovou teplotu.

 Teplota v místnosti je p íliš vyso-
ká.

Snižte teplotu v místnosti.

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 rozmražené vody neústí
do odpa ovacího tácu nad kom-
presorem.

P ipojte vývod rozmražené vody k
vypa ovacímu tácu.

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“.

 Regulátor teploty m že být ne-
správn  nastavený.

Nastavte vyšší teplotu.

Co d lat, když... 13
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Problém Možná p í ina ešení

Teplota ve spot ebi i je
p íliš nízká.

Regulátor teploty m že být ne-
správn  nastavený.

Nastavte vyšší teplotu.

Teplota ve spot ebi i je
p íliš vysoká.

Regulátor teploty m že být ne-
správn  nastavený.

Nastavte nižší teplotu.

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

 Teplota jídla je p íliš vysoká. P ed vložením nechte potraviny
vychladnout na pokojovou teplotu.

 Vložili jste p íliš velké množství
potravin najednou.

Dávejte do spot ebi e mén  po-
travin najednou.

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 zasunutá správn
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.

 Vadná žárovka. Viz „Vým na žárovky“.

Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkon , zavolejte do nejbližšího po-
prodejního st ediska.

Vým na žárovky
1. Spot ebi  odpojte od sít .
2. Zatla ením na pohyblivou ást uvoln te

kryt žárovky (1).
3. Sejm te kryt žárovky (2).
4. Vym te žárovku za novou o stejném vý-

konu a ur enou pouze pro použití v domá-
cích spot ebi ích.

5. Nasa te kryt žárovky.
6. P ipojte spot ebi  k síti.
7. Otev ete dve e spot ebi e. P esv d te se, že se osv tlení rozsvítí.

Zav ení dve í
1. Vy ist te t sn ní dve í.

1 2
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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  20 h

Nap tí  230 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:

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

Technické údaje 15
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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.

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.

A B

m
m

m
m

m
in

1
0
0

2
0

2

4
3

1
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Vyrovnání
Po umíst ní spot ebi e zkontrolujte, zda stojí rov-
n . M žete ho vyrovnat se ízením dvou dolních
p edních noži ek.

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).

Zm na sm ru otvírání dve í

UPOZORN NÍ
P ed každou inností vytáhn te zástr ku ze sí ové zásuvky.

K provedení následujícího postupu doporu ujeme p izvat další osobu, která bude v pr b hu
prácí držet dve e spot ebi e.

A

B

C
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1. Otev ete dve e. Vyšroubujte st ední zá-
v s (m2). Sejm te plastovou podložku
(m1).

2. Vyjm te podložku (m6) a p esu te ji na
opa nou stranu epu záv su (m5).

3. Sejm te dve e.

4. Odstra te levou krytku epu st edního
záv su (m3,m4) a nasa te ji na druhou
stranu.

5. ep st edního záv su (m5) nasa te do
levého otvoru dolních dve í.

6. Pomocí nástroje odstra te krytku (b1).
Odšroubujte ep dolního záv su (b2) a
podložku (b3) a nasa te je na opa né
stran .

7. Krytku (b1) nasa te na opa né stran .

8. Vytáhn te záslepky (t1) na horní stran
obou dve í a umíst te je na druhou stra-
nu.

9. Dolní dve e op t nasa te na ep dolní-
ho záv su (b2).

10. St ední záv s (m2) nasa te do levého
otvoru dolních dve í.

m1 m2

m3 m4

m5
m6

b1

b2

b3

1
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11. Odšroubujte ep horního záv su (t1) a
zašroubujte ho na opa né stran .

12. Nasa te horní dve e na ep horních
dve í.

13. Dolní dve e nasa te na ep st edního
záv su (m5), oboje dve e lehce naklo -
te.

14. Zašroubujte prost ední záv s (m2). Ne-
zapome te vložit pod st ední záv s pla-
stovou podložku (m1).

15. Odstra te krytky (h1). Odstra te krytky
ep  (h2).

16. Odšroubujte držadla (h3) a p ipevn te je
na opa né stran .

17. Krytky (h2) nasa te na opa né stran .
Na záv r zkontrolujte, zda:

• Jsou všechny šrouby utažené.

• Magnetické t sn ní p iléhá ke sk íni.

• Dve e se dob e otvírají i zavírají.
P i nízké okolní teplot  (nap . v zim ) se m -
že stát, že t sn ní nebude dokonale doléhat.
V tomto p ípad  po kejte, až t sn ní samo
zm kne.
Pokud nechcete zm nu sm ru otvírání dve í provád t sami, obra te se na nejbližší st edi-
sko poprodejního servisu. Odborník z poprodejního servisu provede zm nu sm ru otevírání
dve í na vaše náklady.

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
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.

t1

h1

h2

h3

Poznámky k životnímu prost edí 19
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FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von
seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen
Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren
können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie
sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.

ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu
Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...

Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop

20
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 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Feh-
lern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicher-
heitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der
gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichts-
maßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung der-
selben von jeder Haftung freigestellt ist.

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähig-

keiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefah-
ren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel

(so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappver-
schluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappver-
schluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät
nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Ein-
baunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem

normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben
wird.

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und

sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

22 Sicherheitshinweise
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Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Kompo-
nenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzka-
bel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.

WARNUNG!

Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren
nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.

1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht

oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und
kann einen Brand verursachen.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und

Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung5) der Innenbeleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu

Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Die Leuchtmittel6) für dieses Gerät sind Speziallampen, die ausschließlich für Haushalts-

geräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsge-

fahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 7)

• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten

Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der

Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme

aus dem Gefrierschrank gegessen wird.

5) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
6) Falls Lampe vorhanden.
7) Wenn das Gerät mit dem Frost-Free-System ausgestattet ist.
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Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker

aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Ver-

wenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reini-

gen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser
auf dem Boden des Geräts an.

Montage

Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden
Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Neh-
men Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden um-

gehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen,
damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bau-
teilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufge-
stellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugäng-

lich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 8)

Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von

einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kun-

dendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase.
Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält ent-
zündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie er-
halten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbeson-
dere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses
Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol  markiert sind, können recycelt werden.

8) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist.
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BETRIEB

Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.

Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".

Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögli-

che Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche

Kühlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im
Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.

Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrig-
ste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rück-
wand zu Frostbildung kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur gewählt wer-
den, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren Energie-
verbrauch.

ERSTE INBETRIEBNAHME

Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten
durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungs-
mittel. Sorgfältig nachtrocknen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche be-
schädigt wird.
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TÄGLICHER GEBRAUCH

Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von
gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht er-
forderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

In diesem Fall kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen
Sie den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.

Legen Sie die einzufrierenden frischen Lebensmittel in das obere Fach.

Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen,
bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.

Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit
den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Ab-
tauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort ge-
kocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.

Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Ver-
fügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank ent-
nommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.

Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Anzahl
von Führungsschienen ausgestattet, die verschie-
dene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen
bieten.
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Flaschenhalter
Im voreingestellten Flaschenhalter können Fla-
schen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert wer-
den.

Legen Sie nur verschlossene Flaschen in den Fla-
schenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung
befindet.

Sie können die Neigung des Flaschenhalters nach
oben verstellen, damit dort auch bereits geöffnete
Flaschen gelagert werden können. Ziehen Sie dazu
den Flaschenhalter nach oben und lassen Sie ihn in die nächste Stellung einrasten.

Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in verschiedener Hö-
he positioniert werden; damit ermöglichen
Sie das Lagern verschieden großer Lebens-
mittelpackungen.
Bitte nehmen Sie die Einstellungen wie folgt
vor:
Ziehen Sie den Einsatz langsam in Richtung
der Pfeile soweit heraus, bis er ganz aus der
Führung ist, und setzen Sie ihn dann nach
Wunsch wieder ein.
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Entnahme von Gefrierkörben aus dem Gefrierschrank
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausge-
stattet, der die versehentliche Entnahme oder ein
Herausfallen verhindert. Um einen Gefrierkorb aus
dem Gefrierschrank zu nehmen, ziehen Sie den
Korb zu sich her, bis er den Anschlag erreicht, und
kippen den Korb mit der Vorderseite nach oben,
bis er sich herausnehmen lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück in das
Gerät legen möchten, heben Sie die Vorderseite
des Korbs leicht an und setzen ihn in das Gefrier-
gerät ein. Sobald Sie über die Endpunkte sind,
drücken Sie den Gefrierkorb wieder in seine ur-
sprüngliche Position.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel

durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Sur-

ren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine na-

türliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des Temperaturreg-

lers zu hören. Das ist normal.

Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt

notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige

Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie
in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automati-
sches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.

Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühl-

schrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn

diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

1

2
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Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt
werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse gründlich und legen Sie es in die
speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt
werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren wer-

den kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weite-

ren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter

Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig

gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder

in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben;

• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass
diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;

• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;

• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;

• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.

Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachge-

recht gelagert wurden.
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• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen.

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.

• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.

• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT!

Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausge-
führt werden.

Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas

Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren

Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie
darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums
beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterück-
seite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.

Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur
mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch
aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in
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einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöff-
nung des Tauwassers in der Mitte des Kühl-
schrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt
und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Be-
nutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reini-
gungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföff-
nung befindet.

Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des oberen Fachs bildet sich stets etwas
Reif.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
• ziehen Sie zur Unterbrechung der Stromversorgung den Netzstecker aus der Wandsteck-

dose
• verpacken Sie das gesamte Gefriergut in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern

Sie es an einem kühlen Ort
• nehmen Sie die Gefrierschubladen heraus
• wickeln Sie die Gefrierschubladen in wärmeisolierendes Material wie z. B. Decken oder

Zeitungen ein.
Stellen Sie Schalen mit heißem Wasser (das nicht
kochen darf) in das Gerät, um den Abtauprozess
zu beschleunigen.
• Lösen Sie den Ablaufkanal unten im Gerät aus

seiner Halterung und drücken Sie ihn wie in der
Abbildung ersichtlich nach innen. Stellen Sie ei-
ne Schüssel in die untere Gefrierschublade, um
das Wasser aufzufangen.

• Es ist möglich, die Eisschicht vorsichtig mit dem
beigefügten Eiskratzer zu entfernen, wenn sie
anzutauen beginnt. Verwenden Sie einen Scha-
ber aus Holz oder Kunststoff

• Wischen Sie das Gerät aus, wenn das Eis komplett abgetaut ist. Trocknen Sie es dann
gründlich aus und setzen Sie den Ablaufkanal wieder an seine ursprüngliche Stelle.
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• Setzen Sie die Schubladen mit den Lebensmitteln wieder ein und schalten Sie den Ge-
frierschrank ein.

Es wird empfohlen, das Gerät jetzt einige Stunden lang mit der höchsten Einstellung
des Temperaturregler laufen zu lassen, damit es die erforderliche Lagertemperatur
schnellstmöglich erreicht.

Entfernen Sie Reif und Eis vom Verdampfer bitte niemals mit scharfen Gegenständen, da
dieser dadurch beschädigt werden könnte. Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleuni-
gen. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes kann die La-
gerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.

WAS TUN, WENN …

VORSICHT!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt wer-
den.

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühl-
kreislauf)

Störung Mögliche Ursache Abhilfe

Das Gerät ist zu laut. Das Gerät ist nicht korrekt abge-
stützt.

Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
steht (alle vier Füße müssen fest
auf dem Boden stehen).

Der Kompressor arbeitet
ständig.

Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.

Stellen Sie eine wärmere Tempe-
ratur ein.

 Die Tür ist nicht richtig ge-
schlossen.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

 Die Tür wurde zu häufig geöff-
net.

Lassen Sie die Tür nicht länger als
unbedingt erforderlich offen.

 Die Produkttemperatur ist zu
hoch.

Lassen Sie die Produkttemperatur
auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie die Produkte einlagern.

 Die Raumtemperatur ist zu
hoch.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Wasser fließt auf die hin-
tere Platte des Kühl-
schranks.

Beim automatischen Abtauen
schmilzt der Frost auf der hint-
eren Platte.

Das ist normal.

Wasser fließt in den Kühl-
schrank.

Der Wasserabflusskanal ist ver-
stopft.

Reinigen Sie den Wasserabfluss-
kanal.
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Störung Mögliche Ursache Abhilfe

 Die eingelegten Produkte ver-
hindern, dass das Wasser zum
Kollektor fließt.

Stellen Sie sicher, dass die Pro-
dukte nicht die hintere Platte be-
rühren.

Wasser fließt auf den Bo-
den.

Der Tauwasserablauf läuft nicht
in die Verdampferschale über
dem Kompressor.

Befestigen Sie den Tauwasserab-
lauf an der Verdampferschale.

Zu hohe Reif- und Eisbil-
dung.

Das Gefriergut ist nicht korrekt
verpackt.

Verpacken Sie die Produkte bes-
ser.

 Die Tür ist nicht richtig ge-
schlossen.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

 Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.

Stellen Sie eine höhere Tempera-
tur ein.

Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.

Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.

Stellen Sie eine höhere Tempera-
tur ein.

Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.

Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.

Stellen Sie eine niedrigere Tempe-
ratur ein.

 Die Tür ist nicht richtig ge-
schlossen.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

 Die Produkttemperatur ist zu
hoch.

Lassen Sie die Produkttemperatur
auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie die Produkte einlagern.

 Es wurden gleichzeitig zu viele
Produkte zum Eingefrieren ein-
gelegt.

Legen Sie gleichzeitig weniger
Produkte zum Eingefrieren ein.

Die Temperatur im Kühl-
schrank ist zu hoch.

Es zirkuliert keine Kaltluft im In-
nern des Gerätes.

Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkuliert.

Die Temperatur im Ge-
frierschrank ist zu hoch.

Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.

Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkuliert und die Pro-
dukte dies nicht verhindern.

Das Gerät funktioniert
nicht.

Das Gerät ist abgeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein.

 Der Netzstecker ist nicht richtig
in die Steckdose gesteckt.

Stecken Sie den Netzstecker rich-
tig in die Steckdose.

 Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.

Versuchen Sie bitte, ob ein ande-
res Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Kontaktieren Sie ei-
nen qualifizierten Elektriker.

Die Lampe funktioniert
nicht.

Die Lampe ist im Standby-Mo-
dus.

Öffnen und schließen Sie die Tür.

 Die Lampe ist defekt. Siehe hierzu "Ersetzen der Lam-

pe".
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Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Ihr Gerät nach dem Durchführen der oben
genannten Überprüfungen noch immer nicht korrekt arbeitet.

Austauschen der Lampe
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steck-

dose.
2. Drücken Sie das bewegliche Teil, um die

Lampenabdeckung auszuhängen (1).
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (2).
4. Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit der

gleichen Leistung, die für Haushaltsgeräte
geeignet sein muss.

5. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
6. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
7. Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.

Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kun-

dendienst.

TECHNISCHE DATEN

   

Abmessungen   

 Höhe 1850 mm

 Breite 595 mm

 Tiefe 658 mm

Ausfalldauer  20 h

Spannung  230 V

Frequenz  50 Hz

Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typschild innen links im Gerät sowie
auf der Energieplakette.

GERÄT AUFSTELLEN

WARNUNG!

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleis-
ten.

1 2
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Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Kli-
maklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:

Klimaklasse Umgebungstemperatur

SN +10°C bis + 32°C

N +16°C bis + 32°C

ST +16°C bis + 38°C

T +16°C bis + 43°C

Standort
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wär-
mequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem
Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Die Luft
muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren kön-
nen. Damit das Gerät die optimale Leistung brin-
gen kann, wenn es unter einer überhängenden
Wand installliert wird, muss der Mindestabstand
zwischen der Geräteoberseite und der Wand min-
destens 100 mm betragen. Allerdings sollte die
Aufstellung des Gerätes unter einer überhängen-
den Wand nach Möglichkeit vermieden werden.
Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Gerätes
kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße
am Sockel des Gerätes erfolgen.

WARNUNG!

Es muss möglich sein, das Gerät vom Netz zu trennen; nach der Installation muss die Steck-
dose daher zugänglich bleiben.

Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -fre-
quenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Miss-
achtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

A B
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Distanzstücke hinten
Die beiden Distanzstücke befinden sich im Beutel
mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke an-
zubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter der Schrau-

be ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die richtige

Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.

Ausrichten
Bei der Aufstellung des Gerätes ist dieses waage-
recht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei
Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes er-
reichen.

2

4
3

1
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Entfernen der Ablagenhalter
Das Gerät ist mit Ablagenhaltern ausgestattet, die
zum Sichern der Ablagen während des Transports
dienen.
Entfernen Sie diese Halter wie folgt:
1. Schieben Sie die Ablagenhalter in Pfeilrich-

tung (A).
2. Heben Sie die Ablage hinten an und drücken

Sie sie nach vorn, bis sie sich herausnehmen
lässt (B).

3. Entfernen Sie die Halter (C).

Wechsel des Türanschlags

WARNUNG!

Vor dem Durchführen von Arbeiten am Gerät ist stes der Stecker aus der Steckdose zu zie-
hen.

Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchge-
führt werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Tür. Das mittlere Schar-
nier (m2) lösen. Das Kunststoff-Distanz-
stück (m1) entfernen.

2. Das Distanzstück (m6) entfernen und an
der anderen Seite des Scharnierhaltes-
tifts (m5) befestigen.

3. Die Türen entfernen.
4. Den linken Stift der mittleren Abde-

ckung (m3, m4) entfernen und an der
anderen Seite befestigen.

5. Den Stift der mittleren Abdeckung (m5)
in der linken Bohrung der unteren Tür
befestigen.

A

B

C

m1 m2

m3 m4

m5
m6
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6. Die Abdeckung (b1) mit einem geeigne-
ten Werkzeug entfernen. Den Haltestift
(b2) des unteren Scharniers lösen, das
Distanzstück (b3) entfernen und an der
gegenüberliegenden Seite montieren.

7. Die Abdeckung (b1) auf der anderen Sei-
te wieder anbringen.

8. Die Stöpsel (t1) an der Oberseite beider
Türen entfernen und an der anderen
Seite befestigen.

9. Die untere Tür wieder in den Haltestift
des unteren Scharniers (b2) einhängen.

10. Das mittlere Scharnier (m2) in die linke
Bohrung der unteren Tür einsetzen.

11. Den Haltestift des oberen Scharniers (t1)
lösen und an der gegenüberliegenden
Seite montieren.

12. Die obere Tür in den Haltestift des obe-
ren Scharniers einhängen.

13. Die obere Tür wieder in den Haltestift
des mittleren Scharniers (m5) einhän-
gen; dabei beide Türen leicht neigen.

14. Das mittlere Scharnier (m2) festschrau-
ben. Das Kunststoff-Distanzstück (m1)
nicht vergessen.

15. Nehmen Sie die Abdeckungen (h1) ab.
Nehmen Sie die Haltestifte der Abde-
ckungen (h2) ab.

16. Die Griffe (h3) abschrauben und an der
gegenüberliegenden Seite montieren.

17. Die Haltestifte der Abdeckungen (h2)
auf der anderen Seite wieder anbringen.

Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen,
dass:
• alle Schrauben fest angezogen sind
• der Magnet am Gerät haftet
• die Tür korrekt öffnet und schließt

b1

b2

b3

1

t1

h1

h2

h3
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Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im Winter) kann es sein, dass die Türdichtung
nicht richtig am Gerät anliegt. In diesem Fall können Sie auf die natürliche Anpassung der
Dichtung warten oder diesen Vorgang durch Erwärmen mit einem Fön beschleunigen.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten
nicht selber durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre
Kosten umbauen.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
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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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A felhasználói kézikönyvben az alábbi
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biztonságát szolgálják, illetve információk
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készülék károsodását.

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk
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 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezé-
se és 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 lámpaburkolata9) 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 lámpaizzók10) 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. 11)

• 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.

9) Ha a bels  világításnak van burkolata.
10) Ha készülék rendelkezik lámpával.
11) 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. 12)

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

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

alkatrészek használhatók.

12) 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.

M KÖDÉS

Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Forgassa a h mérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyez  irányban egy kö-
zepes beállításra.

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

H mérséklet-szabályozás
A h mérséklet szabályozása automatikusan történik.
A készülék üzemeltetéséhez a következ k szerint járjon el:
• Forgassa a h mérséklet-szabályozót az alacsonyabb beállítások felé, hogy minimális h -

tést érjen el.
• Forgassa a h mérséklet-szabályozót a magasabb beállítások felé, hogy maximális h tést

érjen el.

Általában egy közepes beállítás a leginkább megfelel .

A pontos beállítás kiválasztásakor azonban szem el tt kell tartani, hogy a készülék belsejé-
ben uralkodó h mérséklet az alábbi tényez kt l függ:
• szobah mérséklet
• az ajtónyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék helye.

Ha a környezeti h mérséklet magas, vagy a készülék a maximális határig meg van terhelve,
a h t szekrényt pedig a legalacsonyabb értékre állították be, el fordulhat, hogy folyamato-
san h t, s emiatt dér képz dik a bels  falán. Ebben az esetben a tárcsát a legmagasabb
h mérsékleti értékre kell állítani az automatikus jégmentesítés elindításához, ezzel pedig
csökkentett energiafogyasztást lehet elérni.
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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

Friss élelmiszerek lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyh tött élelmiszerek hosszú távú tárolására.
Friss élelmiszerek lefagyasztásához nem szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást.
Azonban gyorsabb fagyasztási m velet érdekében forgassa a h mérséklet-szabályozót a
magasabb beállítások felé, hogy maximális h tést érjen el.

Ilyen feltételek mellett a h t rekesz h mérséklete 0°C alá eshet. Ha ez történik, állítsa a
h mérséklet-szabályozót melegebb beállításra.

Helyezze a lefagyasztandó friss élelmiszert a fels  rekeszbe.

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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Mozgatható polcok
A h t szekrény falai több sor csúszósínnel van-
nak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti helyre
lehessen tenni.

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.
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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.

A fagyasztókosarak kivétele a fagyasztóból
A fagyasztókosarakon van egy ütköz , amely me-
gakadályozza véletlen kivételüket vagy leesésü-
ket. Amikor ki szeretné venni a fagyasztóból, húz-
za maga felé a kosarat, és amikor az elérte a vég-
pontot, az elejét felfele billentve vegye ki a kosa-
rat.
Amikor vissza kívánja rakni, kissé emelje meg a
kosár elejét, hogy be lehessen illeszteni a fa-
gyasztóba. 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.

1

2
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• A h tágulás hirtelen recseg  zajt okozhat. Ez egy természetes, veszélytelen fizikai jelen-
ség. Ez normális jelenség.

• A kompresszor ki- vagy bekapcsolásakor hallani lehet a h mérséklet-szabályozó halk
kattanását. 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.

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;
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• 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:
• 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.
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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
Bizonyos mennyiség  dér mindig képz dik a fagyasztó polcain és a fels  rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúzmararéteg vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
A zúzmara eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat:
• húzza ki a dugót a fali aljzatból, vagy kapcsolja ki a készüléket
• szedjen ki minden tárolt élelmiszert, csomagolja ket több réteg újságpapírba, és tegye

hideg helyre
• Vegye ki a fagyasztófiókokat
• Tegyen szigetel  anyagot (pl. takaró vagy újságpapír) a fiókok köré.
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A leolvasztás felgyorsítható, ha meleg (nem forró)
vizet tartalmazó fazekakat helyez a fagyasztóba.
• Oldja le a vízelvezet  csatornát a tárolási hely-

zetb l, nyomja be az ábrának megfelel en, és
helyezze az alsó fagyasztófiókba, ahol a víz ös-
szegy lhet

• Óvatosan kaparja le a jeget, amikor elkezd felo-
lvadni. Használjon fa vagy m anyag kaparókést

• Amikor az összes jég elolvadt, tisztítsa ki és tö-
rölje szárazra a készülékházat, majd tegye vis-
sza a vízelvezet  csatornát a helyére.

• Kapcsolja be a készüléket, és pakolja vissza a fagyasztott élelmiszereket.
Javasoljuk, hogy néhány óráig a h mérséklet-szabályzó legmagasabb állásában üze-
meltesse a készüléket, hogy minél hamarabb elérje a megfelel  tárolási h mérsékle-
tet.

Soha ne próbálja meg éles fémeszközök segítségével lekaparni a jeget a párologtatóról,
mert megsértheti. Csak a gyártó által ajánlott mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására. Ha a jégmentesítés alatt a fagyasztott élelmi-
szercsomagoknak megemelkedik a h mérséklete, emiatt lerövidülhet a biztonságos tárolási
élettartamuk.

MIT TEGYEK, HA...

FIGYELEM
A hibakeresés elõtt válassza le a készüléket a táphálózatról.
Csak szakképzett villanyszerelõ vagy kompetens személy végezhet el bármilyen olyan hi-
baelhárítást, amely nem szerepel a jelen kézikönyvben.

A készülék m ködése bizonyos hangokkal jár (kompresszor és keringési hang). Ez azonban
a normál m ködés része, vagyis nem jelent meghibásodást.

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 bezárása" c.
szakaszt.

 Túl gyakori az ajtó nyitogatása. Ne tartsa nyitva az ajtót a szüksé-
gesnél hosszabb id n át.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás

 A termékh mérséklet túl magas. Hagyja, hogy a termékh mérsék-
let a szobah mérsékletre csök-
kenjen a tárolás el tt.

 A szobah mérséklet túl magas. Csökkentse a szobah mérsékle-
tet.

Víz folyik le a h t szek-
rény hátlapján.

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

Ez helyes.

Víz folyik be a h t szek-
rénybe

A vízkifolyó eltöm dött. Tisztítsa ki a vízkifolyót.

 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 vízkifolyó nem a
kompresszor fölötti párologtató
tálcához csatlakozik.

Csatlakoztassa a leolvasztási víz-
kifolyót a párologtató tálcához.

Túl sok a jég és a zúzma-
ra.

Az élelmiszerek nincsenek meg-
felel en becsomagolva.

Csomagolja be jobban az élelmi-
szereket.

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

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

Állítson be magasabb h mérsék-
letet.

A készülékben a h mér-
séklet túl alacsony.

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

Állítson be magasabb h mérsék-
letet.

A készülékben a h mér-
séklet túl magas.

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

Állítson be alacsonyabb h mér-
sékletet.

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

 A termékh mérséklet túl magas. Hagyja, hogy a termékh mérsék-
let a szobah mérsékletre csök-
kenjen a tárolás el tt.

 Túl sok termék van tárolva egy
id ben.

Tároljon kevesebb terméket egy
id ben.

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 le-
gyen hidegleveg -keringés a ké-
szülékben.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás

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

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

Csatlakoztassa a hálózati dugaszt
helyesen a hálózati aljzatba.

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

Csatlakoztasson egy másik elekt-
romos készüléket a hálózati alj-
zatba. Forduljon szakképzett vil-
lanyszerel höz.

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

Zárja be és nyissa ki az ajtót.

 A lámpa hibás. Olvassa el az "Izzó kicserélése"
c. szakaszt.

Ha a készülék a fenti ellenõrzések elvégzése után még mindig nem megfelelõen mûködik,
forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.

Az izzó cseréje
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Nyomja be a mozgatható egységet a bur-

kolat kioldásához (1).
3. Vegye le a lámpaburkolatot (2).
4. Olyan csereizzót használjon, melynek tel-

jesítményjellemz i azonosak az eredeti-
vel, és kifejezetten háztartási eszközök-
höz gyártották.

5. Helyezze vissza a lámpaburkolatot.
6. Csatlakoztassa a készüléket.
7. Nyissa ki az ajtót Gy z djön meg arról, hogy a világítás bekapcsol-e.

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

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

1 2
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Szélesség mm 595

Mélység mm 658

H t szekrény nettó térfogata liter 245

Fagyasztótér nettó térfogata liter 92

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

 A++

Energiafogyasztás (a használattól és az
elhelyezést l függ en)

kWh/év 214

Csillagbesorolás  ****

Felolvadási id óra 20

Fagyasztási kapacitás kg/24 óra 4

Klímabesorolás  N/ST/T

Feszültség Volt 230

Zajszint dB/A 38

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:

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
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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.

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

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).

Az ajtó megfordításának lehet sége

VIGYÁZAT
Bármilyen m velet végrehajtása el tt húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.

Azt javasoljuk, hogy a következ  m veletek végrehajtásához vegye igénybe egy másik sze-
mély segítségét, aki a m veletek során er sen fogja a készülék ajtajait.

A

B

C
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1. Nyissa ki az ajtókat. Csavarozza ki a kö-
zéps  zsanért (m2). Vegye le a m a-
nyag távtartót (m1).

2. Távolítsa el a távtartót (m6), és helyezze
át a zsanér forgócsapjának (m5) másik
oldalára.

3. Vegye le az ajtókat.
4. Távolítsa el a középs  zsanér bal oldali

borítócsapját (m3, m4), és helyezze át a
másik oldalra.

5. Illessze a középs  zsanér csapját (m5)
az alsó ajtó bal oldali furatába.

6. Egy szerszám használatával vegye le a
borítást (b1). Csavarja le az alsó zsanér
forgócsapját (b2) és a távtartót (b3),
majd szerelje fel ket a másik oldalon.

7. Helyezze vissza a borítást (b1) az ellen-
kez  oldalra.

8. Távolítsa el mindkét ajtó fels  oldalán lé-
v  dugaszokat (t1), és helyezze át ket
a másik oldalra.

9. Illessze az alsó ajtót az alsó zsanér for-
gócsapjára (b2).

10. Illessze a középs  zsanért (m2) az alsó
ajtó bal oldali furatába.

m1 m2

m3 m4

m5
m6

b1

b2

b3

1
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11. Csavarozza ki a fels  zsanér forgócsap-
ját (t1), és helyezze be az ellenkez  ol-
dalra.

12. Illessze a fels  ajtót a fels  ajtó forgó-
csapjára.

13. Illessze a fels  ajtót a középs  zsanér
forgócsapjára (m5), kissé megdöntve
mindkét ajtót.

14. Csavarozza vissza a középs  zsanért
(m2). Ne feledkezzen meg a m anyag
távtartóról (m1).

15. Vegye le a borításokat (h1). Vegye le a
borítócsapokat (h2).

16. Csavarozza ki a fogantyúkat (h3), és
csavarozza be az ellenkez  oldalra.

17. Helyezze vissza a borítócsapokat (h2)
az ellenkez  oldalra.

Hajtson végre egy végleges ellen rzést, hogy
megbizonyosodjon következ kr l:
• Minden csavar meg van szorítva.
• A mágneses tömítés a konyhaszekrény-

hez tapad.
• Az ajtó jól nyílik és csukódik.
Ha a környezeti h mérséklet alacsony (pl. télen), el fordulhat, hogy a tömítés nem tapad
hozzá tökéletesen a készülékszekrényhez. Ebben az esetben meg kell várnia a tömítés ter-
mészetes illeszkedését.
Ha nem szeretné saját maga végrehajtani a fenti m veleteket, forduljon a legközelebbi szer-
vizközponthoz. A szervizszakember elvégzi az ajtók megfordítását költségtérítés ellenében.

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.

t1

h1

h2

h3
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PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY

akujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok zna ky
AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol dokonalý
výkon po mnoho rokov, za pomoci inova ných
technológií, ktoré u ah ujú život - vlastností, ktoré u
bežných spotrebi och nenájdete. Venujte, prosím,
nieko ko minút pre ítaniu si tohto návodu, aby ste svoj
spotrebi  využili o najlepšie.

PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL

V internetovom obchode AEG nájdete všetko, o
potrebujete, aby vaše spotrebi e AEG skvelo vyzerali a
bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou
príslušenstva navrhnutého a vytvoreného pod a
najvyšších kvalitatívnych noriem, aké by ste o akávali -
od špeciálnych košíkov na príbor, držiakov na f aše až po
vrecká na jemnú bielize …

Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop
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 BEZPE NOSTNÉ POKYNY

V záujme vlastnej bezpe nosti a na zabezpe enie správneho používania si pred nainštalova-
ním a prvým použitím spotrebi a starostlivo pre ítajte tento návod na používanie vrátane
tipov a upozornení. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbyto ným chybám a úrazom
zaru ilo, že všetci užívatelia tohto spotrebi a budú podrobne oboznámení s jeho obsluhou a
s bezpe nostnými pokymni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa vždy nachádzali pri spo-
trebi i, aj po pres ahovaní alebo predaji inej osobe, a aby bol každý, kto ho používa po celú
dobu jeho životnosti, riadne informovaný o používaní a bezpe nosti spotrebi a.
Dodržiavajte tieto bezpe nostné pokyny na ochranu zdravia, života a majetku, pretože vý-
robca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalos ou.

Bezpe nos  detí a zranite ných osôb
• Tento spotrebi  nie je ur ený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorický-

mi alebo duševnými schopnos ami, ani pre osoby s nedostato nými skúsenos ami a ve-
domos ami, ak nie je zabezpe ený doh ad alebo pou enie o bezpe nom používaní spo-
trebi a zo strany osoby zodpovednej za ich bezpe nos .

Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte ma  istotu, že sa nebudú so spotrebi om hra .

• Všetky obaly odstrá te z dosahu detí. Hrozí riziko zadusenia.

• Ak spotrebi  likvidujete, vytiahnite zástr ku spotrebi a z elektrickej zásuvky, odrežte pri-
pojovací kábel (pod a možnosti o najbližšie k spotrebi u) a demontujte dvierka, aby deti
pri hre nemohol zasiahnu  elektrický prúd a aby sa nemohli zatvori  vnútri spotrebi a.

• Ak má tento spotrebi  s magnetickými tesneniami dvierok nahradi  starší spotrebi  s
pružinovým uzáverom (príchytkou dvierok) na dvierkach alebo na veku, pred likvidáciou
starého spotrebi a poško te zatvárací mechanizmus tak, aby bol nefunk ný. Predídete
tak uviaznutiu hrajúcich sa detí v spotrebi i.

Všeobecné bezpe nostné pokyny

VAROVANIE

Vetracie otvory na telese spotrebi a alebo na vstavanej konštrukcii nesmú by  prekryté.

• Spotrebi  je ur ený na uchovávanie potravín a nápojov v bežnej domácnosti, ako sa vy-
svet uje v návode na použitie.

• Na urých ovanie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani umelé
prostriedky.

• Vnútri chladiacich spotrebi ov nepoužívajte iné elektrické spotrebi e (ako sú výrobníky
zmrzliny), ak nie sú schválené na tento ú el výrobcom.

• Nepoškodzuje chladiaci okruh.

• Chladiaci okruh spotrebi a obsahuje izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou kompati-
bilitou so životným prostredím, ktorý je však hor avý.

Po as prepravy a inštalácie spotrebi a dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu as
chladiaceho okruhu.

Ak sa chladiaci okruh poškodil:
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– nepribližujte sa s otvoreným oh om ani so zápalnými zdrojmi

– dokonale vyvetrajte miestnos  so spotrebi om

• Je nebezpe né upravova  technické vlastnosti alebo akoko vek meni  tento spotrebi .
Akéko vek poškodenie prípojného kábla môže spôsobi  skrat, požiar alebo zásah elektric-
kým prúdom.

VAROVANIE

Elektrické komponenty (sie ový kábel, zástr ka, kompresor) smie vymie a  len autorizovaný
servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný personál, aby sa predišlo nebezpe enstvu.

1. Napájací kábel sa nesmie predlžova .

2. Presved te sa, že napájací kábel za spotrebi om nie je stla ený ani poškodený. Prit-
la ená alebo poškodená sie ová zástr ka sa môže prehria  a spôsobi  požiar.

3. Zabezpe te, aby ste mali vždy vo ný prístup k zásuvke elektrickej siete.

4. Ne ahajte za napájací elektrický kábel.

5. Ak je elektrická zásuvka uvo nená, zástr ku nezapájajte. Hrozí riziko zásahu elektric-
kým prúdom alebo požiaru.

6. Spotrebi  nesmiete používa , ak chýba kryt lampy13) vnútorného osvetlenia.

• Tento spotrebi  je ažký. Pri jeho premiest ovaní postupujte opatrne.
• Ak máte vlhké alebo mokré ruky, z mraziaceho priestoru ni  nevyberajte ani sa ni oho

nedotýkajte, pretože môže dôjs  k odretiu kože na rukách alebo k omrzlinám.
• Zabrá te dlhodobému vystaveniu spotrebi a priamemu slne nému svetlu.
• Žiarovky 14) použité v tomto spotrebi i sú špeciálne žiarovky ur ené iba na použitie v do-

mácich spotrebi och. Nie sú vhodné ako osvetlenie izieb v domácnosti.

Každodenné používanie
• Nekla te horúce hrnce na plastové diely spotrebi a.
• Neuchovávajte v spotrebi i hor avý plyn ani tekutinu, pretože môžu explodova .
• Potraviny nekla te priamo na otvor na vývod vzduchu na zadnej stene. 15)

• Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znova zmrazova .
• Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
• Odporú ania výrobcu spotrebi a na uchovávanie potravín sa musia striktne dodržiava .

Pozri príslušné pokyny.

• Do mraziaceho priestoru nekla te sýtené ani šumivé nápoje, pretože v nádobách vzniká
tlak, ktorý môže spôsobi  ich explóziu a tá spôsobí poškodenie spotrebi a.

• Zmrzlina môže spôsobi  mrazové popáleniny, ak sa konzumuje priamo po vybratí zo spo-
trebi a.

Starostlivos  a istenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebi  vypnite a vytiahnite jeho zástr ku zo zásuvky elek-

trickej siete.
• Pri istení spotrebi a nepoužívajte kovové predmety.
13) Ak sa má používa  kryt.
14) Ak sa v tomto spotrebi i používajú žiarovky.
15) Ak je spotrebi  beznámrazový.
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• Na odstra ovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú škrabku.

• Pravidelne kontrolujte odtokový kanálik na rozmrazenú vodu z chladiaceho priestoru.
Pod a potreby ho vy istite. Ak je odtokový kanálik upchatý, voda sa bude zhromaž ova
na dne spotrebi a.

Inštalácia

Pri elektrickom zapájaní starostlivo dodržiavajte pokyny uvedené v príslušných odsekoch.

• Spotrebi  rozba te a skontrolujte, i nie sú vidite né poškodenia. Spotrebi  nepripájajte,
ak je poškodený. Prípadné poškodenia okamžite nahláste v mieste, kde ste si spotrebi
zakúpili. V takomto prípade si odložte obal.

• Pred zapojením spotrebi a po kajte najmenej štyri hodiny, aby olej mohol stiec  spä  do
kompresora.

• Okolo spotrebi a musí by  zabezpe ené dostato né vetranie, v opa nom prípade hrozí
prehrievanie. Aby ste dosiahli dostato né vetranie, ria te sa pokynmi na inštaláciu.

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

• Spotrebi  sa nesmie umiest ova  v blízkosti radiátorov alebo sporákov.

• Ubezpe te sa, i je sie ová zástr ka po nainštalovaní spotrebi a prístupná.

• Spotrebi  pripájajte výhradne k zdroju pitnej vody.16)

Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách spotrebi a musí vykona  kvalifikovaný

elektrikár alebo zaškolená osoba.

• Servis tohto výrobku musí vykonáva  autorizované servisné stredisko. Musia sa používa
výhradne originálne náhradné dielce.

Ochrana životného prostredia

Chladiaci okruh ani izola né materiály spotrebi a neobsahujú plyny, ktoré by mohli poško-
di  ozónovú vrstvu. Spotrebi  sa nesmie likvidova  spolo ne s komunálnym ani domovým
odpadom. Penová izolácia obsahuje hor avé plyny: spotrebi  sa musí likvidova  v súlade s
platnými predpismi, ktoré vám na požiadanie poskytnú miestne orgány. Dávajte pozor, aby
sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane blízko výmenníka tepla. Materiá-
ly použité v tomto spotrebi i ozna ené symbolom  sú recyklovate né.

PREVÁDZKA

Zapínanie
Zasu te zástr ku do zásuvky elektrickej siete.
Oto te regulátor teploty v smere pohybu hodinových ru i iek do strednej polohy.

Vypínanie
Aby ste spotrebi  vypli, oto te regulátor teploty do polohy "O".

16) Ak sa ráta s pripojením na prívod vody.
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Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky.
Pri prevádzkovaní spotrebi a postupujte takto:
• minimálne chladenie sa dosiahne oto ením regulátora teploty na nižšie nastavenia.

• maximálne chladenie sa dosiahne oto ením regulátora teploty smerom na vyššie nasta-
venia.

Stredné nastavenie je vo všeobecnosti najvhodnejšie.

Presné nastavenie si treba vybera  s prihliadnutím na skuto nos , že teplota v spotrebi i
závisí od:

• teploty v miestnosti

• od toho, ako asto sa otvárajú dvere

• množstva uchovávaných potravín

• umiestnenia spotrebi a.

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

PRVÉ POUŽITIE

istenie interiéru
Pred prvým použitím spotrebi a umyte jeho vnútro a všetky jeho diely vlažnou vodou s prí-
davkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach nového spo-
trebi a a potom všetky povrchy dôkladne osušte.

Nepoužívajte abrazívne istiace prostriedky ani prášky, pretože by poškodili povrch.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Zmrazovanie erstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie erstvých potravín a na uchovávanie mraze-
ných a hlboko zmrazených potravín po dlhší as.
Pri zmrazovaní erstvých potravín nie je nutné meni  nastavenie spotrebi a.
Na dosiahnutie rýchlejšieho zmrazovania oto te regulátor teploty smerom na intenzívnejšie
chladenie.

Za uvedených podmienok môže teplota v chladiacom priestore klesnú  pod 0°C. Ak sa tak
stane, oto te regulátor teploty na nižšie nastavenie (teplejšie).

erstvé potraviny, ktoré sa majú zmrazi , vložte do horného oddelenia.
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Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po ur itom ase mimo prevádzky nechajte spotrebi
pred vložením potravín beža  najmenej 2 hodiny s najvyššími nastaveniami.

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

Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa pred použitím môžu rozmrazova  v chladia-
com priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od asu, ktorý máme k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca vari  aj ke  sú ešte zmrazené, priamo z mrazni ky: v tomto
prípade varenie potrvá dlhšie.

Prestavite né police
Steny chladni ky sú vybavené nieko kými lištami,
aby ste police mohli umiestni  do požadovanej
polohy.

Stojan na f aše

F aše ukladajte (hrdlom vpred) na príslušný stojan.

Ak je stojan vo vodorovnej polohe, ukladajte na
iba zatvorené f aše.

Stojan na f aše môžete sklopi , aby ste na  mohli
uklada  aj otvorené f aše. Aby ste stojan sklopili,
potiahnite ho, aby sa dal pooto i  smerom hore a
vsunú  do nasledujúcej vyššej polohy.
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Umiestnenie poli iek na dvierkach
Aby ste mohli uloži  balenia s potravinami
rôznych ve kostí, poli ky na dvierkach mož-
no umiestni  do rôznej výšky.
Pri týchto úpravách postupujte takto:
postupne vytiahnite policu v smere šípky, až
pokia  sa neuvo ní, potom ju vložte do inej
požadovanej polohy.

Vybratie zmrazovacích zásuviek z mrazni ky
Zmrazovacie zásuvky sú vybavené zarážkami, kto-
ré bránia ich náhodnému vybratiu alebo vypadnu-
tiu. Pri ich vyberaní z mrazni ky potiahnite zásuv-
ku smerom k vám a pri dosiahnutí koncovej polo-
hy vyberte zásuvku naklonením jej prednej asti
nahor.
Pri vkladaní prednú as  zásuvky mierne nadvih-
nite a vložte zásuvku do mrazni ky. Po prekonaní
zarážky zatla te zásuvky na miesto.

UŽITO NÉ RADY A TIPY

Normálne zvuky pri prevádzke
• Po as pre erpávania chladiva cez rúrky po u  žblnkotanie alebo bublanie. Je to normál-

ne.
• Kým je kompresor v prevádzke, pre erpáva sa chladivo a z kompresora po u  bzu anie

alebo pulzovanie. Je to normálne.

1

2
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• Tepelná dilatácia môže spôsobova  neo akávané praskavé zvuky. Ide o prirodzený, ne-
škodný fyzikálny jav. Je to normálne.

• Pri zapnutí a vypnutí kompresora po u  "kliknutie" teplotného regulátora. Je to normál-
ne.

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

nutné.

• Ak je okolitá teplota vysoká, regulátor teploty je nastavený na vyššie nastavenie a spotre-
bi  je plne naložený, kompresor môže beža  nepretržite, pri om sa vytvorí námraza alebo
ad na výparníku. Ak sa tak stane, oto te regulátor teploty smerom k nižším nastave-

niam, aby bolo možné automatické odmrazovanie a aby ste ušetrili elektrickú energiu.

Rady na chladenie erstvých potravín
Aby ste dosiahli o najvyššiu výkonnos :

• do chladni ky nevkladajte teplé potraviny ani odparujúce sa kvapaliny

• potraviny prikryte alebo zaba te, hlavne ak majú prenikavú arómu

• potraviny uložte tak, aby vzduch mohol vo ne cirkulova  okolo nich

Rady na chladenie
Užito né rady:
Mäso (všetky druhy) : zaba te do polyetylénových vreciek a položte na sklenenú policu nad
zásuvkou na zeleninu.
Kvôli bezpe nosti mäso takto uchovávajte najviac jeden alebo dva dni.
Varené a studené jedlá a pod..: treba ich prikry  a potom uloži  na ktorúko vek policu.
Ovocie a zelenina: treba dôkladne o isti  a vloži  do špeciálnej zásuvky (zásuviek).
Maslo a syry: treba ich vloži  do špeciálnych vzduchotesných nádob, zabali  do alobalu ale-
bo vloži  do polyetylénových vreciek, aby sa k nim dostalo o najmenej vzduchu.
F aše s mliekom: mali by by  uzavreté vie kom a treba ich skladova  v stojane na f aše na
vnútornej strane dverí.
V chladni ke sa nesmú skladova  banány, zemiaky, cibu a ani cesnak.

Rady na zmrazovanie
Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádzame nieko ko dôležitých rád:

• maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmrazi  za 24 hodín. sa uvádza na typovom
štítku;

• zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto ase sa nesmú pridáva  žiadne alšie potraviny na
zmrazovanie;

• Zmrazujte iba potraviny špi kovej kvality, erstvé a dôkladne vy istené;

• potraviny naporcujte na malé porcie, aby sa mohli rýchlo a úplne zmrazi  a aby ste ne-
skôr mohli odmrazi  iba potrebné množstvo;

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

• Nedovo te, aby sa erstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmraze-
né, predídete tak zvýšeniu ich teploty;
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• chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie ako tu né; so  skracuje dobu skladova-
te nosti potravín;

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

• odporú a sa ozna i  každé balenie dátumom zmrazovania, aby ste mohli presne sledova
dobu uchovávania;

Rady na uchovávanie mrazených potravín
Aby ste maximálne využili možnosti tohto spotrebi a:

• presved ite sa, že maloobchodný predajca adekvátne skladuje komer né mrazené potra-
viny;

• dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli z predajne potravín do mrazni ky pod a mož-
nosti o najrýchlejšie;

• neotvárajte dvere príliš asto a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je absolútne nevyh-
nutné.

• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nesmú sa znova zmrazova .

• Neprekra ujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín.

OŠETROVANIE A ISTENIE

POZOR

Pred akouko vek údržbou spotrebi  odpojte od elektrickej siete.

Tento spotrebi  obsahuje uh ovodíky v chladiacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu
a plnenie chladiaceho okruhu vykonáva  výhradne autorizovaní technici.

Pravidelné istenie
Spotrebi  sa musí pravidelne isti :

• umyte vnútro spotrebi a a príslušenstvo vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho sapo-
nátu.

• pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a vyutierajte ich, aby boli isté a bez ne istôt.

• dôkladne ich opláchnite a utrite dosucha.

Nevy ahujte, nepresúvajte a nepoškodzujte žiadne rúrky a/ani káble v skrinke.
Nikdy nepoužívajte žiadne istiace prostriedky, drsné práškové prípravky, aromatizované
istiace prípravky ani voskové leštiace prostriedky na istenie interiéru, pretože poškodzujú

povrch a zanechávajú silnú vô u.

Kefou vy istite kondenzátor ( iernu mriežku) a kompresor na zadnej stene spotrebi a. Touto
operáciou zvýšite výkonnos  spotrebi a a usporíte elektrickú energiu.

Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

Mnohé zna kové isti e kuchynských povrchov obsahujú chemikálie, ktoré môžu pôsobi
agresívne/poškodi  plasty použité v tomto spotrebi i. Z tohto dôvodu sa odporú a isti
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vonkajší kryt tohto spotrebi a iba teplou vodou s malým množstvom umývacieho prostried-
ku.
Po istení znova pripojte zariadenie k sie ovému napájaniu.

Odmrazovanie chladni ky
Pri normálnom používaní sa námraza automaticky odstra uje z výparníka chladiaceho prie-
storu pri každom zastavení motora kompresora. Odmrazená voda steká cez žliabok do oso-
bitnej nádoby na zadnej stene spotrebi a, nad motorom kompresora, z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby sa vypúš ací otvor v strednej asti
chladiaceho priestoru pravidelne istil, aby sa za-
bránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na potra-
viny vnútri chladni ky. Používajte dodávanú špe-
ciálnu istiacu pomôcku, ktorú nájdete už vloženú
vo vypúš acom otvore.

Odmrazovanie mrazni ky
Na policiach a v okolí hornej asti mrazni ky sa vždy vytvára ur ité množstvo námrazy.
Ke  vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3-5 mm, mrazni ku odmrazte.
Pri odstra ovaní námrazy vykonajte nasledujúce kroky:

• vytiahnite zástr ku prívodného elektrického kábla zo sie ovej zásuvky alebo vypnite spo-
trebi

• vyberte všetky skladované potraviny, zaba te ich do nieko kých vrstiev novinového pa-
piera a uložte na studenom mieste

• Vyberte zásuvky mrazni ky

• zásuvky zaba te do izola ného materiálu, napr. prikrývok alebo novín.
Odmrazovanie môžete urýchli , ak do mrazni ky
vložíte misky s horúcou vodou (nie vriacou).

• Uvo nite odtokový kanálik z miesta, kde je bež-
ne uložený, vtla te ho na miesto pod a ilustrá-
cie a nechajte ho ústi  do spodnej zásuvky
mrazni ky, kde sa zachytí odmrazená voda

• Ke  sa ad za ne odmrazova , pozorne ho
oškrabte. Použite drevenú alebo plastovú škrab-
ku

• Ke  sa rozpustí všetok ad, vnútro spotrebi a
o istite a poutierajte dosucha, potom vložte kanálik spä  na miesto.

• zapnite mrazni ku a vložte spä  mrazené potraviny.
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Odporú a sa necha  spotrebi  nieko ko hodín v innosti pri najvyššom nastavení ovlá-
da a termostatu, aby sa o najskôr dosiahla vhodná teplota skladovania.

Na odstra ovanie námrazy z výparníka nikdy nepoužívajte ostré predmety, mohli by ste ho
poškodi . Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostried-
ky, ak ich neodporu il výrobca. Po as odmrazovania spotrebi a stúpne teplota balí kov
zmrazených jedál a preto sa môže skráti  ich trvanlivos .

O ROBI , KE ...

POZOR

Pred odstra ovaním problémov odpojte spotrebi  od elektrickej siete.
Opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, smie vykonáva  výhradne vyškolený elektri-
kár alebo technik.

Pri prevádzke spotrebi  vydáva ur ité zvuky (zvuk kompresora a cirkulujúceho chladiaceho
média). Neznamená to poruchu, je to sprievodný jav normálnej prevádzky.

Problém Možná prí ina Riešenie

Spotrebi  je hlu ný. Spotrebi  nestojí pevne vo vo-
dorovnej polohe.

Skontrolujte, i je spotrebi  sta-
bilný (všetky štyri noži ky musia
stá  pevne na podlahe).

Kompresor pracuje nepre-
tržite.

Regulátor teploty je možno ne-
správne nastavený.

Nastavte vyššiu teplotu.

 Dvere spotrebi a nie sú zatvore-
né správne.

Pozrite as  "Zatvorenie dverí".

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

 Teplota jedál je príliš vysoká. Pred vložením do spotrebi a ne-
chajte jedlá najprv vychladnú  na
izbovú teplotu.

 Teplota prostredia je príliš vyso-
ká.

Znížte teplotu v miestnosti.

Po zadnej stene chladni ky
steká voda.

Po as automatického procesu
rozmrazovania sa rozmrazuje
námraza na zadnej stene.

Je to normálne.

Voda steká do chladiaceho
priestoru.

Je upchatý odtokový kanálik na
rozmrazenú vodu.

Vy istite odtokový kanálik.

 Potraviny uložené v spotrebi i
bránia odtekaniu vody do od-
vodného kanálika.

Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.

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

Skontrolujte, i voda z odtokové-
ho kanálika môže vteka  do od-
parovacej misky.
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Problém Možná prí ina Riešenie

Príliš ve a námrazy a adu. Potraviny nie sú správne zabale-
né.

Lepšie zaba te potraviny.

 Dvere spotrebi a nie sú zatvore-
né správne.

Pozrite as  "Zatvorenie dverí".

 Regulátor teploty je možno ne-
správne nastavený.

Nastavte vyššiu teplotu.

Teplota v spotrebi i je prí-
liš nízka.

Regulátor teploty je možno ne-
správne nastavený.

Nastavte vyššiu teplotu.

Teplota v spotrebi i je prí-
liš vysoká.

Regulátor teploty je možno ne-
správne nastavený.

Nastavte nižšiu teplotu.

 Dvere spotrebi a nie sú zatvore-
né správne.

Pozrite as  "Zatvorenie dverí".

 Teplota jedál je príliš vysoká. Pred vložením do spotrebi a ne-
chajte jedlá najprv vychladnú  na
izbovú teplotu.

 Do chladni ky ste vložili ve a
potravín sú asne.

Do spotrebi a vkladajte naraz
menej potravín.

Teplota v chladni ke je
príliš vysoká.

V spotrebi i neprúdi studený
vzduch.

Zabezpe te prúdenie studeného
vzduchu v spotrebi i.

Teplota v mrazni ke je prí-
liš vysoká.

Potraviny sú uložené príliš blízko
pri sebe.

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

Spotrebi  nefunguje. Spotrebi  je vypnutý. Zapnite spotrebi .

 Zástr ka spotrebi a nie je správ-
ne zasunutá do sie ovej zásuvky.

Zapojte zástr ku správne do zá-
suvky elektrickej siete.

 Spotrebi  nie je napájaný elek-
trinou. Zásuvka elektrickej siete
nie je pod napätím.

Do zásuvky elektrickej siete zapoj-
te iný spotrebi . Zavolajte vyško-
leného elektrikára.

Nesvieti žiarovka. Osvetlenie je v pohotovostnom
režime.

Zatvorte a otvorte dvierka.

 Žiarovka je vypálená. Pozrite as  "Výmena žiarovky".

Ak spotrebi  napriek hore popísaným kontrolám nefunguje bezchybne, zavolajte servisné
stredisko.

Výmena žiarovky

1. Spotrebi  odpojte od siete.
2. Posunutím pohyblivej asti uvo nite kryt

osvetlenia (1).
3. Vyberte kryt žiarovky (2). 1 2
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4. Vyme te žiarovku iba za žiarovku s rovnakým príkonom a špeciálne ur enú pre domáce
spotrebi e.

5. Namontujte kryt osvetlenia.
6. Zapojte spotrebi .
7. Otvorte dvierka. Skontrolujte, i sa žiarovka rozsvietila.

Zatvorenie dverí
1. O istite tesnenia dverí.
2. Pod a potreby upravte dvere. Pozrite as  "Inštalácia".
3. Pod a potreby vyme te poškodené tesnenie dverí. Kontaktujte autorizované servisné

stredisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

   

Rozmer   

 Výška 1850 mm

 Šírka 595 mm

 H bka 658 mm

as zvýšenia teploty (akumu-
la ná doba)

 20 h

Napätie  230 V

Frekvencia  50 Hz

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

INŠTALÁCIA

VAROVANIE

Aby bola zaru ená bezpe ná a správna innos  spotrebi a, pred jeho inštaláciou si pozorne
pre ítajte "bezpe nostné pokyny".

Výber miesta
Tento spotrebi  nainštalujte v mieste, kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej triede uve-
denej na typovom štítku spotrebi a:

Klimatická trieda Okolitá teplota

SN +10 °C až + 32 °C

N +16 °C až + 32 °C

ST +16 °C až + 38 °C

T +16 °C až + 43 °C
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Umiestnenie
Spotrebi  má by  nainštalovaný alej od zdrojov
tepla, ako radiátory, ohrieva e vody, priame sl-
ne né svetlo a pod. Dbajte, aby za zadnou stenou
spotrebi a mohol vo ne prúdi  vzduch. Ak spotre-
bi  umiestnite pod presahujúcu nástennú skrinku,
na zaru enie optimálnych prevádzkových podmie-
nok musí by  vzdialenos  medzi spotrebi om a
nástennou skrinkou najmenej 100 mm. Ideálnym
riešením však je neumiest ova  spotrebi  pod ná-
stennú skrinku s previsom. Na presné vyrovnanie
do vodorovnej polohy sú ur ené nastavite né no-
ži ky spotrebi a.

VAROVANIE

Spotrebi  sa musí da  odpoji  od prívodu sie ové-
ho napätia; zástr ka preto musí zosta  prístupná aj po inštalácii.

Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presved ite, i napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpo-
vedajú napätiu vašej domácej siete.
Spotrebi  musí by  uzemnený. Napájací elektrický kábel je na tento ú el vybavený prísluš-
ným kontaktom. Ak domáca sie ová zásuvka nie je uzemnená, spotrebi  pripojte k samo-
statnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Pora te sa s kvalifikovaným elektriká-
rom.
Výrobca odmieta akúko vek zodpovednos  pri nedodržaní hore uvedených bezpe nostných
opatrení.
Tento spotrebi  vyhovuje nasledujúcim smerniciam. ES.

Zadné vymedzovacie vložky
Dve vymedzovacie vložky nájdete vo vrecku s do-
kumentáciou.
Vymedzovacie vložky nainštalujte nasledujúcim
spôsobom:

1. Uvo nite skrutku.

2. Zasu te vymedzovaciu vložku pod skrutku.

3. Nato te vložku do správnej polohy.

4. Skrutky znovu dotiahnite.
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Vyrovnanie do vodorovnej polohy
Pri umiest ovaní spotrebi a dbajte, aby bol vyrov-
naný do vodorovnej polohy. Možno to dosiahnu
pomocou dvoch nastavite ných predných no-
ži iek.

Vyberanie držiakov poli iek
Váš spotrebi  je vybavený držiakmi poli iek, ktoré
zais ujú police po as prepravy.
Pri ich vyberaní postupujte takto:

1. Presu te držiaky police v smere šípky (A).

2. Policu nadvihnite v zadnej asti a potla te ju
vpred, kým sa neuvo ní (B).

3. Vyberte úchytky (C).

Možnos  zmeny smeru otvárania dverí

VAROVANIE

Pred akýmko vek zásahom vytiahnite zástr ku spotrebi a zo zásuvky elektrickej siete.

Pri vykonávaní nasledujúcich operácií vám odporú ame, aby vám pomáhala druhá osoba,
ktorá pridrží dvere spotrebi a po as úkonov.

A

B

C
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1. Otvorte dvere. Odskrutkujte stredný zá-
ves (m2). Vyberte plastovú vymedzova-
ciu vložku (m1).

2. Vyberte vymedzovaciu vložku (m6) a na-
sa te ju na opa nú stranu apu závesu
(m5).

3. Vyberte dvere.

4. Vyberte kolík avého krytu na strednom
závese (m3, m4) a premiestnite ho na
opa nú stranu.

5. Nasa te kolík stredného závesu (m5) do
otvoru na avej strane spodných dverí.

6. Pomocou nástroja odstrá te kryt (b1).
Odskrutkujte ap spodného závesu (b2)
a vymedzovaciu vložku (b3) a namontuj-
te ich na opa nej strane.

7. Nasa te kryt (b1) na opa nú stranu.

8. Vyberte vie ka (t1) z hornej strany na
oboch dverách a premiestnite ich na
druhú stranu.

9. Nasa te spodné dvere na spodný ap
závesu (b2).

10. Zasu te stredný záves (m2) do avého
otvoru spodných dverí.

m1 m2

m3 m4

m5
m6

b1

b2

b3

1
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11. Odskrutkujte ap horného závesu (t1) a
namontujte ho na opa nej strane.

12. Nasa te horné dvere na ap horných
dverí.

13. Opä  nasu te horné dvere na ap stred-
ného závesu (m5), oboje dvere mierne
naklo te.

14. Znovu zaskrutkujte stredný záves (m2).
Nezabudnite na plastovú vymedzovaciu
vložku (m1).

15. Vyberte kryty (h1). Vyberte kolíky krytov
(h2).

16. Vyskrutkujte rukoväte (h3) a namontujte
ich na opa nej strane.

17. Nasa te kolíky krytu (h2) na opa nú
stranu.

Uskuto nite kone nú kontrolu a dbajte, aby:

• Všetky skrutky boli zatiahnuté.

• Magnetické tesnenie musí prilieha  k spo-
trebi u.

• Dvere sa musia správne otvára  a zatvára .
Ak je okolitá teplota nízka (t.j. v zime), môže
sa sta , že tesnenie nebude dokonale prilieha . V takom prípade po kajte, kým sa tesnenie
samovo ne neprispôsobí.
Ak predchádzajúce úkony nechcete urobi  sami, zavolajte najbližšie autorizované servisné
stredisko. Zmenu smeru otvárania dverí vykoná technik za poplatok.

OTÁZKY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol  na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záru nom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádza  ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzda  do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za ú elom jeho alšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predaj a uskuto uje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a
udské zdravie.

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.

t1

h1

h2

h3
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