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A változtatások jogát fenntartjuk.

 Biztonsági el írások

Saját biztonsága és a helyes használat bizto-
sítása érdekében a készülék üzembe helye-
zése és els  használata el tt olvassa át fi-
gyelmesen ezt a használati útmutatót, beleért-
ve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szük-
ségtelen hibák és balesetek elkerülése érde-
kében fontos annak biztosítása, hogy minden-
ki, aki a készüléket használja, jól ismerje an-
nak m ködését és biztonságos használatát.

rizze meg ezt a használati útmutatót, és ha
a készüléket elajándékozza vagy eladja, az
útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak tel-
jes élettartamán keresztül mindenki, aki hasz-
nálja, 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 ké-
pesség , 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 ké-
szülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeleté-
r l annak biztosítása érdekében, hogy ne
játsszanak a készülékkel.

• Minden csomagolóanyagot tartson a gyer-
mekekt l távol. Fulladásveszélyesek.

• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a du-
gaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálóza-

ti tápkábelt (olyan közel a készülékhez,
amennyire csak lehet), és távolítsa el az aj-
tót annak megel zése érdekében, hogy a
játszó gyermekek áramütést szenvedjenek,
vagy magukat a készülékbe zárják.

• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készü-
lék egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy
fedéllel ellátott régi készülék helyére kerül,
akkor ne felejtse el a régi készülék kidobá-
sa el tt használatra alkalmatlanná tenni a
rugós zárat. Ennek az a célja, hogy gyerek-
ek ne tudjanak bennrekedni a készülékben.

Általános biztonsági tudnivalók

Vigyázat 

A készülékházon vagy a beépített szerkeze-
ten lév  szell z nyílásokat tartsa akadály-
mentesen

• A készülék rendeltetése háztartási élelmi-
szerek és/vagy italok tárolása, és hasonló
felhasználási területen való alkalmazása,
mint például:

– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák;

– tanyaházak, hotelek, motelek és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén
az ügyfelek számára;

– szállások reggelivel;

– étkeztetés és hasonló, nem kereskedelmi
jelleg  alkalmazások.

• Ne használjon mechanikus szerkezetet
vagy mesterséges eszközöket a leolvasztá-
si folyamat el segítésére.

• Ne m ködtessen más elektromos készülé-
ket (például fagylaltkészít  gépet) h t be-
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rendezések belsejében, hacsak ezt a gyár-
tó kifejezetten jóvá nem hagyja.

• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a h -
t kör.

• Izobután (R600a) h t anyagot tartalmaz a
készülék h t köre, ez a környezetre cse-
kély 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 bár-
milyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy
áramütést okozhat.

Vigyázat A veszélyhelyzetek megel zé-
se érdekében mindenféle elektromos

részegység (hálózati tápkábel, dugasz, komp-
resszor) cseréjét hivatalos szervizképvisel -
nek vagy szakképzett szervizmunkatársnak
kell elvégeznie.

1. A hálózati tápkábelt nem szabad meg-
hosszabbítani.

2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt
ne nyomja össze vagy károsítsa a ké-
szülék hátlapja. Az összenyomott vagy
sérült hálózati dugasz túlmelegedhet
és tüzet okozhat.

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. Ára-
mütés vagy t z veszélye.

6. Nem szabad m ködtetni a készüléket,
ha a bels  világítás lámpabúrája nincs
a helyén (ha van a készüléken).

• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körül-
tekintéssel járjon el.

• Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és ne
is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze ned-
ves vagy vizes, mivel ez a b rsérüléseket,
illetve fagyás miatti égési sérüléseket ered-
ményezhet.

• Ne tegye ki hosszú id n keresztül közvetlen
napsütésnek a készüléket.

• Az ebben a készülékben m köd  izzólám-
pák (ha vannak ilyenek a készülékben) ki-
zárólag háztartási eszközökhöz kifejlesz-
tett, különleges fényforrások. Nem alkalma-
sak helyiségek megvilágítására.

Napi használat

• Ne tegyen meleg edényt a készülék m a-
nyag részeire.

• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot
a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.

• A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó
ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa
el az idevonatkozó utasításokat.

Ápolás és tisztítás

• A karbantartás el tt kapcsolja ki a készülé-
ket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzat-
ból.

• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.

• Rendszeresen vizsgálja meg a h t szek-
rényben a leolvadt víz számára kialakított
vízelvezet t. Szükség esetén tisztítsa meg
a vízelvezet t. Ha a vízelvezet  el van zá-
ródva, a víz összegy lik a készülék aljában.

Üzembe helyezés

Fontos Az elektromos hálózatra való
csatlakoztatást illet en kövesse a megfelel
fejezetek útmutatását.

• Csomagolja ki a készüléket, és ellen rizze,
vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztas-
sa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sé-
rüléseket azonnal jelentse ott, ahol a ké-
szüléket vásárolta. Ilyen esetben rizze
meg a csomagolást.

• Ajánlatos legalább négy órát várni a készü-
lék bekötésével és hagyni, hogy az olaj vis-
szafolyjon a kompresszorba.

• Megfelel  leveg áramlást kell biztosítani a
készülék körül, ennek hiánya túlmelegedés-

 

3www.zanussi.com

www.preciz.hu



hez vezet. Az elégséges szell zés elérése
érdekében kövesse a vonatkozó üzembe
helyezési utasításokat.

• Amikor csak lehetséges, a készülék hátlap-
ja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni
a forró alkatrészek (kompresszor, konden-
zátor) megérintését vagy megfogását az
esetleges égési sérülések megel zése ér-
dekében.

• A készüléket nem szabad radiátorok vagy
t zhelyek közelében elhelyezni.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hoz-
záférhet  legyen a készülék telepítése
után.

• Csak ivóvízhálózatra csatlakoztatható (Ha
fel van szerelve vízcsatlakozóval).

Szerviz

• A készülék szervizeléséhez szükséges
minden villanyszerelési munkát szakképzett

villanyszerel nek vagy kompetens sze-
mélynek kell elvégeznie.

• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott
szervizközpont javíthatja, és csak eredeti
pótalkatrészek használhatók.

Környezetvédelem

Ez a készülék sem a h t folyadék-kerin-
get  rendszerben, sem a szigetel

anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget
károsító gázokat. A készüléket nem szabad a
lakossági hulladékkal és szeméttel együtt ki-
dobni. A szigetel hab gyúlékony gázokat tar-
talmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól be-
szerezhet  vonatkozó rendelkezésekkel össz-
hangban kell hulladékba helyezni. Vigyázzon,
ne sérüljön meg a h t egység, különösen há-
tul a h cserél  környéke. A készüléken hasz-
nált és  szimbólummal megjelölt anyagok
újrahasznosíthatóak.

M ködés

Bekapcsolás

Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Forgassa a h mérséklet-szabályozót az óra-
mutató 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 minimá-
lis h tést érjen el.

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

Általában egy közepes beállítás a legin-
kább megfelel .

A pontos beállítás kiválasztásakor azonban
szem el tt kell tartani, hogy a készülék belse-
jében uralkodó h mérséklet az alábbi ténye-
z kt l függ:

• szobah mérséklet

• az ajtónyitások gyakorisága

• a tárolt élelmiszer mennyisége

• a készülék helye.

Fontos 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 folyamatosan 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 szá-
rítsa ki.

Fontos Ne használjon mosószereket vagy
súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felü-
letét.

Napi használat

Friss élelmiszerek lefagyasztása

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

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

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Az els  indításkor, illetve hosszabb használa-
ton kívüli id  után, miel tt az élelmiszereket a
rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2
óráig a készüléket a magasabb beállításokon.

Fontos 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 "felolvadási 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 élelmisze-
rek 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 álla-
potban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is
megf zhet k: ebben az esetben a f zés ideje
meghosszabbodik.

Fontos Ez a készülék Franciaországban
kerül értékesítésre.
Az ebben az országban érvényben lév
rendelkezésekkel összhangban a
h t szekrény alsó rekeszébe helyezett
speciális eszközzel (lásd az ábrát) kell
szállítani, hogy jelezze, az a készülék
leghidegebb zónája.

Mozgatható polcok

A hûtõszekrény falai több sor csúszósínnel
vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés sze-
rinti helyre lehessen tenni.
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Az ajtó polcainak elhelyezése

Ha különbözõ mére-
tû élelmiszercsoma-
gok tárolásának sze-
retne helyet biztosí-
tani, az ajtópolcokat
különbözõ magassá-
gokba állíthatja.

Fokozatosan húzza
a polcot a nyilakkal
jelölt irányba, amíg ki
nem szabadul, majd
szükség szerint te-
gye új helyre.

Hasznos javaslatok és tanácsok

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 folya-
matosan üzemel, ami miatt jég vagy dér
képz dik a párologtatón. Ha ez bekövetke-
zik, forgassa a h mérséklet-szabályozót
alacsonyabb beállításokra, hogy lehet vé
tegye az automatikus leolvasztást, és így
takarékoskodjon az áramfogyasztással.

Ötletek friss élelmiszerek h téséhez

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folya-
dékot a h t szekrényben

• takarja le vagy csomagolja be az élelmisze-
reket, 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 nejlonzacs-
kóba és helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra.
Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két
napnál hosszabb ideig ily módon a húst.
Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell ta-
karni, majd bármelyik polcon elhelyezhet k.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg kell
ket tisztítani és számukra külön biztosított fi-

ók(ok)ban elhelyezni. Amikor citromlé érintke-
zik a h t vel, annak m anyag részeit elszí-
nezheti. Ezért ajánlott a citrusféléket külön tá-
rolóedényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedények-
be kell helyezni, vagy alufóliába vagy nejlon-
zacskókba csomagolni ket, és a lehet  leg-
több leveg t kiszorítani körülöttük.
Palackok: legyen kupakjuk, és tárolja ket az
ajtó palacktartó rekeszében.
Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fokhagy-
ma nincs becsomagolva, tilos ket a h t -
szekrényben tartani.

Ötletek fagyasztáshoz

Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fa-
gyasztási eljárást, tartson be néhány fontos
ajánlást:

• az adatlapon megtekintheti azt a maximális
élelmiszer-mennyiséget, amely 24 órán be-
lül lefagyasztható;
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• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igény-
be. Ez alatt az id szak alatt nem szabad to-
vábbi fagyasztásra váró élelmiszert beten-
ni;

• csak els  osztályú, friss és alaposan meg-
tisztított élelmiszereket fagyasszon le;

• készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyor-
san és teljesen megfagyjanak, és hogy a
kés bbiekben csak a kívánt mennyiséget
kelljen felolvasztani;

• csomagolja az ételt alufóliába vagy folpack-
ba, és ellen rizze, hogy sikerült-e a csoma-
golással kizárni a leveg t;

• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fa-
gyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefa-
gyasztott adagokhoz, mert különben az
utóbbiaknak megemelkedik a h mérsékle-
te;

• a zsírszegény ételeket könnyebben és hos-
szabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat;
a só csökkenti az élelmiszerek élettartamát;

• ha a vízb l képz dött jeget a fagyasztóre-
keszb l történ  kivétel után rögtön fogyasz-
tani kezdik, fagyásból ered  égési sérülé-
seket okozhat a b rön;

• ajánlatos minden egyes csomagon feltün-
tetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon
lehessen követni a tárolási id ket.

Ötletek fagyasztott élelmiszerek
tárolásához

Annak érdekében, hogy a legjobb teljesít-
ményt érje el a készüléknél:

• ellen rizze, hogy a kereskedelmileg lefa-
gyasztott élelmiszereket megfelel en tárol-
ta-e az eladó;

• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott élel-
miszerek a lehet  legrövidebb id n belül el-
kerüljenek az élelmiszerüzletb l a fagyasz-
tóba;

• ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább
nyitva;

• a kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan
romlanak, és nem fagyaszthatók vissza;

• ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltün-
tetett 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  végezhet rajta karbantartást, és tölt-
heti fel újra.

Id szakos tisztítás

A készüléket rendszeresen tisztítani kell:

• a készülék belsejét és a tartozékokat lan-
gyos vízzel és egy kevés semleges moso-
gatószerrel tisztítsa meg.

• rendszeresen ellen rizze az ajtótömítése-
ket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyez désmentességét.

• gondosan öblítse le és szárítsa meg.

Fontos 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
áramfogyasztást.

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

Számos konyhai felülettisztító olyan vegysze-
reket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/ká-
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rosíthatják a készülékben használt m anya-
gokat. Ebb l az okból javasoljuk, hogy a ké-
szülék 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 során a dér min-
den alkalommal automatikusan leolvad a h -
t rekesz elpárologtatójáról, amint a kompres-
szor leáll. 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 lefo-
lyónyílást, amely a
jégmentesítésb l
származó vizet befo-
gadja, rendszeresen
megtisztítsa, nehogy
a víz túlfolyjon és rá-
csöpögjön a készü-
lékben lév  élelmi-
szerekre.

A fagyasztó leolvasztása

Bizonyos mennyiség  dér mindig képz -
dik a fagyasztó polcain és a fels  rekesz

körül.

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

A zúzmara eltávolításához a következ  lépé-
seket hajtsa végre:

1. Kapcsolja ki a készüléket.

2. Szedjen ki minden tárolt élelmiszert, cso-
magolja ket több réget újságpapírba, és
tegye hideg helyre.

3. Az ajtót hagyja nyitva.

4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa
ki alaposan a készülék belsejét, és dugja
vissza a dugót.

5. Kapcsolja be a készüléket.

6. Állítsa be a h mérséklet-szabályozót a
maximális hideg elérésére, és üzemeltes-
se a készüléket két-három órán keresztül
ezen a beállításon.

7. Pakolja vissza a korábban kiszedett élel-
miszereket a rekeszbe.

Fontos Soha ne próbálja meg éles
fémeszközök segítségével lekaparni a jeget a
párologtatóról, mert megsértheti. Ne
használjon mechanikus szerkezetet vagy
mesterséges eszközöket az olvasztási
folyamat el segítésére, ha azokat a gyártó
nem ajánlja. Ha a jégmentesítés alatt a
fagyasztott élelmiszercsomagoknak
megemelkedik a h mérséklete, emiatt
lerövidülhet a biztonságos tárolási
élettartamuk.

A készülék üzemen kívül helyezése

Amikor a készüléket hosszabb id n keresztül
nem használják, tegye meg az alábbi óvintéz-
kedéseket:

• válassza le a készüléket a táphálózatról;

• vegye ki az összes élelmiszert;

• olvassza le (évente javasolt) és tisztítsa
meg a készüléket és az összes tartozékot

• hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy
ne képz djenek kellemetlen szagok.

Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja, kérjen
meg valakit, hogy alkalmanként ellen rizze,
nehogy egy áramkimaradás esetén a benne
lév  élelmiszer tönkremenjen.
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Mit tegyek, ha...

Vigyázat A hibaelhárítás megkezdése
el tt húzza ki a hálózati dugaszt a fali

aljzatból.
Csak szakképzett villanyszerel  vagy
kompetens személy végezhet el bármilyen

olyan hibaelhárítást, amely nem szerepel a
jelen kézikönyvben.

Fontos Normál használat közben a bizonyos
hangok hallhatók (kompresszor, h t folyadék
áramlása).

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem m ködik. A
lámpa nem m ködik.

A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket.

 A hálózati dugasz nincs helyesen
csatlakoztatva a hálózati aljzatba.

Csatlakoztassa a hálózati dugaszt
helyesen a hálózati aljzatba.

 A készülék nem kap áramot.
Nincs feszültség a hálózati aljzat-
ban.

Csatlakoztasson egy másik elektro-
mos készüléket a hálózati aljzatba.
Forduljon szakképzett villanyszere-
l höz.

A lámpa nem m ködik. A lámpa készenléti üzemmódban
van.

Zárja be és nyissa ki az ajtót.

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

A kompresszor folyamato-
san m ködik.

A h mérséklet nincs helyesen be-
állítva.

Állítson be magasabb h mérsékle-
tet.

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

 Túl gyakori az ajtó nyitogatása. Ne hagyja nyitva az ajtót a szüksé-
gesnél hosszabb id n át.

 A termékh mérséklet túl magas. Hagyja, hogy a termékh mérséklet
a szobah mérsékletre csökkenjen a
tárolás el tt.

 A szobah mérséklet túl magas. Csökkentse a szobah mérsékletet.

Víz folyik le a h t szekrény
hátlapján.

Az automatikus leolvasztási folya-
mat során a zúzmara leolvad a
hátlapon.

Ez normális jelenség.

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 foly-
jon.

Ügyeljen rá, hogy a termékek ne ér-
jenek a hátsó falhoz.

Víz folyik a padlóra. A leolvasztási vízkifolyó nem a
kompresszor fölötti párologtató tál-
cához csatlakozik.

Csatlakoztassa a leolvasztási vízki-
folyót a párologtató tálcához.

A készülékben a h mérsék-
let túl alacsony.

A h mérséklet-szabályozó nincs
helyesen beállítva.

Állítson be magasabb h mérsékle-
tet.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás

A készülékben a h mérsék-
let túl magas.

A h mérséklet-szabályozó nincs
helyesen beállítva.

Állítson be alacsonyabb h mérsék-
letet.

Izzócsere

Figyelem Húzza ki a dugaszt a hálózati
aljzatból.

Távolítsa el a lámpa-
burkolat csavarját.
Távolítsa el a lámpa-
burkolatot (lásd az
ábrát).
Cserélje ki a meghi-
básodott izzót egy
ugyanolyan teljesít-
mény , kifejezetten
háztartási berende-
zésekhez gyártott iz-
zóra (a maximális
teljesítmény fel van
tüntetve a lámpabur-
kolaton).
Helyezze vissza a
lámpaburkolatot.
Csavarja be a lám-
paburkolat csavarját.
Csatlakoztassa a há-
lózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
Nyissa ki az ajtót.
Gy z djön meg ar-
ról, hogy a világítás
m ködik-e.

Az ajtó záródása

1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.

2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvas-
sa el az „Üzembe helyezés” c. szakaszt.

3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótö-
mítéseket. 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 a fülke mm 1225

szélessége a fülke mm 560

Mélység a fülke mm 550
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H t tér nettó térfogata liter 193

Fagyasztótér nettó térfogata liter 17

Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A+
+ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé haté-
kony)

 A+

Energiafogyasztás (a használattól és az el-
helyezést l függ en)

kWh/év 225

Fagyasztótér csillagszám jele  ****

Áramkimaradási biztomság óra 12

Fagyasztási teljesítmény kg/24 óra 2

Klímaosztály  SN/N/ST

Feszültség Volt 230

Zajteljesítmény dB/A 36

Beépíthet  Igen

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

Üzembe helyezés

Figyelem A készülék üzembe helyezése
el tt figyelmesen olvassa el a „Biztonsági

információk” cím  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:

Klímabe-
sorolás

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

Elektromos csatlakoztatás

Az elektromos csatlakoztatás el tt gy z djön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett fe-
szültség és frekvencia megegyezik-e a ház-
tartási hálózati áram értékeivel.
A készüléket kötelez  földelni. A elektromos
hálózatba ill  vezeték dugója ilyen érintkezés-
sel van ellátva. Ha a háztartási hálózati csat-
lakozóaljzat 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 irányelvek-
nek.

Fontos Az üzembe helyezéshez olvassa el a
szerelési utasításokat.
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Környezetvédelmi tudnivalók

A következ  jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra:  . Újrahasznosításhoz
tegye a megfelel  konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az

elektromos és elektronikus hulladékot. A 
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre,
vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felel s hivatallal.
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