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AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor
egy olyan beredezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:

Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com

További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk
 Általános információk és hasznos tanácsok
 Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.
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1.  BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
• A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és

csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a

gyermekektől.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek

tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.

1.2 Általános biztonság
• A készüléket háztartási, illetve más hasonló

felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb

munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb

lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára

• Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített
szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.

• Csak a gyártó által ajánlott mechanikus
berendezéseket vagy eszközöket használjon a
leolvasztás meggyorsítására.

• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.

MAGYAR 3

pr
ec

iz
.h
u



• Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos
berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.

• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.

• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.

• Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.

• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
gyártó szerelőjének vagy más hasonlóan képzett
személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés

VIGYÁZAT!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.

• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot

• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.

• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.

• Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.

• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.

• Várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.

• Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.

• A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.

• Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.

• Ne telepítse a készüléket túl párás
vagy hideg helyekre, például
építkezések felvonulási épületébe,
garázsba vagy borpincébe.

• A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.

2.2 Elektromos
csatlakoztatás

VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.

• A készüléket kötelező földelni.
• Minden elektromos csatlakoztatást

szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.

• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
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• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.

• Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a márkaszervizhez vagy
villanyszerelőhöz.

• A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.

• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.

• A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.

2.3 Használat
VIGYÁZAT!
Sérülés-, égés-, áramütés-
és tűzveszély.

• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.

• Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejében, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.

• Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a
hűtőkör alkatrészeit. A hűtőkör igen
környezetbarát földgázt, izobutánt
(R600a) tartalmaz. Ez a gáz
gyúlékony.

• Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.

• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.

• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A szénsav ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.

• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.

• Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.

• Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.

• Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.

• Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.

2.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.

• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.

• A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.

• Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.

2.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.

• Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.

• Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.

• Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.

• A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.

• A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
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ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.

• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.

3. MŰKÖDÉS
3.1 Kezelőpanel

1 2 3 4 5 6 7 8

1 A készülék BE/KI gombja
2 Hűtőtér hőmérséklet-csökkentő gomb
3 Hűtőtér hőmérséklet-növelő gomb
4 Mode gomb
5 OK gomb
6 Fagyasztó hőmérséklet-csökkentő

gomb

7 Fagyasztó hőmérséklet-növelő gomb
8 Kijelző
Lehetőség van a gyárilag beállított
billentyűhangok módosítására úgy, hogy
egyszerre lenyomja és néhány
másodpercig nyomva tartja a Mode és a
hőmérséklet-csökkentő gombot.

3.2 Kijelző

Off COOL FROST
MATICMATIC

min

K J HI

F GDCBA E

A) Hűtőrekesz kijelzése
B) Hűtőtér hőmérséklet-visszajelző és

időkijelző
C) Hűtőtér kikapcsolás kijelző
D) COOLMATIC funkció
E) Nyaralás funkció
F) FROSTMATIC funkció
G) Fagyasztó hőmérséklet-visszajelző
H) Fagyasztó rekesz kijelzése
I) Figyelmeztető visszajelző
J) ChildLock

funkció
K) Minute Minder funkció

3.3 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a tápkábel

csatlakozóját a hálózati aljzatba.

2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva,
nyomja meg a ON/OFF gombot.

Néhány másodperc után megszólalhat a
riasztó.
A hőmérséklet-visszajelző a beállított
alapértelmezett hőmérsékletet mutatja.
A riasztó nullázásához lásd a „Magas
hőmérséklet miatti riasztás” c. részt.
Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.
Ha "dEMo" jelenik meg a kijelzőn,
olvassa el a Mit tegyek, ha... című
fejezetet.
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Ha az ajtó néhány percig
nyitva marad, a világítás
automatikusan kialszik. A
világítást az ajtó
becsukásával és kinyitásával
lehet visszaállítani.

3.4 Kikapcsolás
1. Nyomja meg 5 másodpercre a BE/KI

gombot.
A kijelző kikapcsol.
2. Húzza ki a dugaszt a hálózati

aljzatból.

3.5 A hűtő kikapcsolása
1. Addig nyomja a Mode gombot, amíg

a megfelelő ikon megjelenik.
A hűtő OFF visszajelzője és a
hűtőrekesz visszajelzője villog.
A hűtő hőmérséklet-visszajelzőjén
vízszintes vonalak láthatóak.
2. A megerősítéshez nyomja meg az

OK gombot.
A hűtő OFF visszajelző jelenik meg.

3.6 A hűtő bekapcsolása
A hűtő bekapcsolásához elegendő
megnyomni a hűtő hőmérséklet-
szabályozó gombját. A hűtő más módon
történő bekapcsolása:
1. Addig nyomja a Mode gombot, amíg

a megfelelő ikon megjelenik.
A Hűtő OFF visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az

OK gombot.
A hűtő OFF visszajelző nem világít
tovább.

Eltérő hőmérséklet
beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás”
c. részt.

3.7 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet-szabályozó gombok
megnyomásával a hűtő és a fagyasztó
beállított hőmérséklete módosítható. 
Beállított alapértelmezett hőmérséklet:

• +5 °C a hűtő esetében
• -18 °C a fagyasztó esetében

A hőmérséklet-visszajelzők a beállított
hőmérsékletet mutatják.

A beállított új hőmérsékletet
a készülék 24 órán belül éri
el. A beállított hőmérsékletet
a készülék áramszünet
esetén is megjegyzi.

3.8 COOLMATIC üzemmód
Ha nagyobb mennyiségű meleg
élelmiszert kell behelyeznie a
készülékbe, például bevásárlás után,
akkor aktiválja a COOLMATIC
üzemmódot a termékek gyorsabb
lehűtése és annak megelőzése
érdekében, hogy a már a
hűtőszekrényben lévő élelmiszerek
felmelegedjenek.
Nyomja meg a COOLMATIC vagy Mode
gombot.
A COOLMATIC viszajelző megjelenik.
A COOLMATIC üzemmód kb. 6 óra
elteltével automatikusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsoláshoz addig ismételje a
műveletet, míg a COOLMATIC
visszajelző ki nem kapcsol.

A funkció akkor is kikapcsol,
ha eltérő hűtőtér-
hőmérsékletet állít be.

3.9 Holiday üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a
hűtőszekrény hosszabb távollét alatt
zárva és üresen álljon anélkül, hogy
kellemetlen szagok képződnének a
készülékben.

Ürítse ki a hűtőteret a
Holiday üzemmód
bekapcsolása előtt.

1. Nyomja meg a Mode gombot a
Holiday ikon megjelenéséig.

A Holiday ikon villog.
A hűtőtér hőmérséklet-visszajelző a
beállított hőmérsékletet mutatja.
2. Az OK gombot nyomja meg a

megerősítéshez.
A Holiday ikon megjelenik.
A Holiday üzemmód kikapcsolásához
addig ismételje az eljárást, míg a Holiday
visszajelző el nem tűnik.
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3.10 FROSTMATIC üzemmód
Nyomja meg a Mode gombot a
FROSTMATIC ikon megjelenéséig.
Ez a funkció 52 óra elteltével
automatikusan kikapcsol. A funkciónak
az automatikus befejezés előtti
kikapcsolásához válasszon egy másik
funkciót a Mode gombbal, vagy addig
tartsa nyomva a Mode gombot, míg egyik
speciális ikon sem lesz látható.

A funkció egy másik
fagyasztási hőmérséklet
kiválasztásakor is kikapcsol.

3.11 ChildLock funkció
A ChildLock funkció segítségével
letilthatja a készülék gombjainak
működtetését.
1. Addig nyomja a Mode gombot, amíg

a megfelelő ikon megjelenik.
A ChildLock visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az

OK gombot.
A ChildLock visszajelző jelenik meg.
A ChildLock funkció kikapcsolásához
addig ismételje az eljárást, míg a
ChildLock visszajelző el nem tűnik.

3.12 Magas hőmérséklet
miatti riasztás
A fagyasztótérben a hőmérséklet
(például áramkimaradás miatti)
emelkedését a riasztás ikon és a
fagyasztó hőmérséklet-visszajelzőinek
villogása, valamint a figyelmeztető
hangjelzés megszólalása jelzi.
Nyomja meg bármelyik gombot.
A hangjelző kikapcsol.
A fagyasztó hőmérséklet-visszajelzője
néhány másodpercig kijelzi a
készülékben keletkezett legmagasabb
hőmérsékletet, majd ismét a beállított
hőmérsékletet jelzi ki.

A hőmérséklet helyreállásáig
a riasztás visszajelző tovább
villog.

3.13 Nyitott ajtó riasztás
Ha az ajtó néhány percig nyitva marad, a
Riasztás jelzőfény villogni kezd, és
figyelmeztető hangjelzés hallható.
1. A Figyelmeztető hangjelzés

kikapcsolásához nyomja meg a
Riasztás gombot.

2. Csukja be az ajtót.
A Riasztás jelzőfény kikapcsol.

3.14 MinuteMinder üzemmód
A MinuteMinder üzemmód segítségével
figyelmeztető hangjelzést állíthat be a
kívánt időre. Ez akkor lehet hasznos, ha
egy receptnél megadott ideig szükséges
hűteni a tésztát, vagy ha azt szeretné,
hogy ne feledkezzen meg a gyors
lehűlés érdekében a mélyhűtőbe tett
palackról.
1. Nyomja meg a Mode vagy

MinuteMinder gombot.
A MinuteMinder ikon megjelenik.
Az Időzítő a beállított értéket mutatja (30
perc).
2. Nyomja meg a Hőmérséklet gombot,

és módosítsa az időzítési értéket 1
és 90 másodperc között.

A (min). Időzítő visszajelző jelenik meg.
A visszaszámlálás végén a MinuteMinder
ikon villogni kezd, és egy hangjelzés
hallható. Ekkor vegyen ki minden italt a
fagyasztórekeszből, majd a hang
kikapcsolásához és a funkció
leállításához nyomja meg a Mode vagy
MinuteMinder gombot.
A visszaszámlálás során vagy annak
végén az idő módosításához nyomja le a
Hőmérséklet gombot.
A visszaszámlálás során a funkció
kikapcsolásához addig ismételje az
eljárást, míg a MinuteMinder ikon el nem
tűnik.
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4. NAPI HASZNÁLAT
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

4.1 Friss élelmiszer
lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
1. Friss élelmiszer lefagyasztásához

aktiválja a FROSTMATIC funkciót
legalább 24 órával azelőtt, hogy a
lefagyasztani kívánt élelmiszert
behelyezi a fagyasztórekeszbe.

2. Helyezze a lefagyasztandó friss
élelmiszert a FROSTMATIC
rekeszbe.

A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.

4.2 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 óráig a
készüléket a magasabb beállításokon.
Ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, a legjobb teljesítmény elérése
érdekében vegye ki az összes fiókot és
kosarat a készülékből, és az élelmiszert
helyezze a hűtőpolcokra.

VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy az
élelmiszerek mennyisége ne
lépje túl a felső szekció
oldalfalán feltüntetett
terhelési határértéket (ahol

van ilyen) 

Véletlenszerű, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint az az érték, amely
a műszaki jellemzők között
az „áramkimaradási
biztonság” alatt van
feltüntetve, a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig (a
kihűlés után) újra
lefagyasztani.

4.3 Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól
függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az
esetben a főzés hosszabb ideig tart.

4.4 Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez.

Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból,
ne próbáljon fémeszközzel
segíteni.

1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a

fagyasztórekeszbe.

4.5 Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartóval
vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés
szerinti helyre lehessen tenni.
A jobb térkihasználás érdekében az
elülső félpolcok (A) a hátsók alá
helyezhetők. (B)
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4.6 Az ajtó polcainak
elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az

ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.

4.7 A fiók elhelyezése
1. A fiókkal emelje a polcot felfele és az

ajtóban lévő tartókból kifelé.
2. Vegye ki a tartókonzolt a polc alatti

vezetőelemből.
3. A fenti műveletet fordítva hajtsa

végre, ha a fiókot eltérő
magasságban szeretné elhelyezni.

5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
5.1 Normális működéssel járó
hangok:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
• Gyenge gurgulázó és bugyborékoló

hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.

• Zümmögő vagy pulzáló hang hallható
a kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.

• Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).

• Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.

5.2 Energiatakarékossági
tanácsok
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve

ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.

• Ha a környezeti hőmérséklet magas,
és a hőmérséklet-szabályozó
alacsony hőmérsékletre van állítva, a
készülék pedig teljesen meg van
töltve, előfordulhat, hogy a

kompresszor folyamatosan üzemel,
ami miatt jég vagy dér képződik a
párologtatón. Ha ez bekövetkezik,
állítsa a hőmérséklet-szabályozót
melegebb beállításokra, hogy
lehetővé tegye az automatikus
leolvasztást, és így takarékoskodjon
az áramfogyasztással.

• Ne vegye ki a jégakkumulátorokat a
fagyasztókosárból (ha van).

5.3 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
A legjobb teljesítmény elérése
érdekében:
• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó

folyadékot a hűtőszekrényben
• takarja le vagy csomagolja be az

élelmiszereket, különösen ha
valamelyiknek erős az aromája

• úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat

5.4 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
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• Hús (minden fajtája): csomagolja
nejlonzacskóba 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 takarni, majd bármelyik polcon
elhelyezhetők.

• Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
meg kell őket tisztítani és számukra
külön biztosított fiók(ok)ban
elhelyezni.

• Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedényekbe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.

• Palackok: legyen kupakjuk, és tárolja
őket vagy az ajtó palacktartó
rekeszében vagy (ha van) a
palacktartó állványon.

• Ha a banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.

5.5 Ötletek fagyasztáshoz
Ha a legjobban szeretné hasznosítani a
fagyasztási eljárást, tartson be néhány
fontos ajánlást:
• az adatlapon megtekintheti azt a

maximális élelmiszer-mennyiséget,
amely 24 óra alatt lefagyasztható;

• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem
szabad további fagyasztásra váró
élelmiszert betenni;

• csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket
fagyasszon le;

• készítsen kisebb adag ételeket, hogy
gyorsan és teljesen megfagyjanak, és
hogy a későbbiekben csak a kívánt
mennyiséget kelljen felolvasztani;

• csomagolja az ételt alufóliába vagy
folpackba, és ellenőrizze, hogy
sikerült-e a csomagolással kizárni a
levegőt;

• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem
fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a
már lefagyasztott adagokhoz, mert
különben az utóbbiaknak
megemelkedik a hőmérséklete;

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

• ha a vízből képződött jeget a
fagyasztórekeszből történő kivétel
után rögtön fogyasztani kezdik,
fagyásból eredő égési sérüléseket
okozhat a bőrön;

• ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.

5.6 Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
Annak érdekében, hogy a legjobb
teljesítményt érje el a készüléknél:
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg

lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó;

• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb
időn belül elkerüljenek az
élelmiszerüzletből a fagyasztóba;

• 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
feltüntetett tárolási időtartamot.

6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
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6.1 Általános
figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen karbantartási
művelet előtt válassza le a
készüléket a hálózatról.

A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz,
ezért csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást,
és töltheti fel újra.

A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.

6.2 Rendszeres tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékházban lévő
csöveket és/vagy kábeleket.

FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a hűtőkör.

FIGYELMEZTETÉS!
A készülék mozgatásakor a
készülék elejének peremét
emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a
padlót.

A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat

langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.

2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.

3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa

meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével. 
Ezzel a művelettel javíthatja a
készülék teljesítményét, és
csökkentheti az áramfogyasztást.

6.3 A hűtőszekrény
leolvasztása
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján,
a kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna
közepén látható lefolyónyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
befogadja, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a
készülékben lévő élelmiszerekre.

6.4 A fagyasztó leolvasztása
FIGYELMEZTETÉS!
Soha ne próbálja meg éles
fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról,
mert felsértheti azt. A
leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által
ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a
fagyasztott
élelmiszercsomagok
hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos
tárolási idejük lerövidülhet.
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A leolvasztás előtt kb. 12
órával állítson be
alacsonyabb hőmérsékletet
annak érdekében, hogy a
működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.

Bizonyos mennyiségű dér mindig
képződik a fagyasztó polcain és a felső
rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a
dérréteg vastagsága meghaladja a 3-5
mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy

húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a

készülékből, csomagolja be azokat
több réteg újságpapírba, és tegye
hideg helyre. 

VIGYÁZAT!
A fagyasztott árukhoz ne
nyúljon nedves kézzel. A
keze hozzáfagyhat az
élelmiszerhez.

3. Hagyja nyitva az ajtót. 
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék
langyos vizet a fagyasztórekeszbe.

Ezenkívül, távolítsa el azokat a
jégdarabokat, amelyek leolvasztás
közben letörnek.

4. A leolvasztás befejezése után
alaposan törölje szárazra a készülék
belsejét.

5. Kapcsolja be a készüléket.
3 óra elteltével pakolja vissza a korábban
kiszedett élelmiszereket a
fagyasztórekeszbe.

6.5 Ha a készülék nincs
használatban
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az

elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/

ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.

VIGYÁZAT!
Ha a készüléket
bekapcsolva hagyja, kérjen
meg valakit, időnként
ellenőrizze, hogy a benne
lévő étel nem romlott-e meg
áramkimaradás miatt.

7. HIBAELHÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

7.1 Mit tegyek, ha...

Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem működik. A készülék ki van kapcsol‐
va.

Kapcsolja be a készüléket.

 A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztatva
a konnektorba.

Csatlakoztassa megfelelően a
hálózati dugaszt a konnektor‐
ba.

 Nincs feszültség a konnek‐
torban.

Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A készülék zajos. A készülék alátámasztása
nem megfelelő.

Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.

A világítás nem működik. A világítás készenléti
üzemmódban van.

Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.

A világítás nem működik. A világítás izzója meghibá‐
sodott.

Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez.

A kompresszor folyamato‐
san működik.

A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.

Olvassa el a „Működés” c.
szakaszt.

 Túl sok élelmiszert helye‐
zett egyszerre a készü‐
lékbe.

Várjon néhány órát, majd elle‐
nőrizze ismét a hőmérsékletet.

 A szobahőmérséklet túl
magas.

Lásd az adattáblán a Klí‐
maosztály táblázatot.

 Túl sok meleg ételt tett a
hűtőbe.

A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.

Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.

A FROSTMATIC funkció
be van kapcsolva.

Olvassa el a „FROSTMATIC
funkció” c. részt.

A COOLMATIC funkció be
van kapcsolva.

Olvassa el a „COOLMATIC
funkció” c. részt.

Túl sok dér és jég képződött. Az ajtó nincs megfelelően
bezárva vagy az ajtótö‐
mítés deformálódott/
elszennyeződött.

Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.

Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagol‐
va.

Csomagolja be jobban az élel‐
miszereket.

A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.

Olvassa el a „Működés” c.
szakaszt.

A kompresszor nem indul el
azonnal a FROSTMATIC
kapcsoló megnyomása, ill‐
etve a hőmérséklet módosí‐
tása után.

Ez normális jelenség, nem
történt hiba.

A kompresszor kis idő múlva
elindul.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A kompresszor nem indul el
azonnal a COOLMATIC
kapcsoló megnyomása, ill‐
etve a hőmérséklet módosí‐
tása után.

Ez normális jelenség, nem
történt hiba.

A kompresszor kis idő múlva
elindul.

Víz folyik be a hűtőszekré‐
nybe.

A vízkifolyó eltömődött. Tisztítsa meg a kifolyónyílást.

Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.

Ügyeljen rá, hogy az élelmis‐
zerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.

A hőmérséklet nem állítható
be.

A FROSTMATIC vagy 
COOLMATIC funkció be
van kapcsolva.

Kapcsolja ki manuálisan a 
FROSTMATIC vagy COOL‐
MATIC funkciót, vagy a hőm‐
érséklet beállításával várjon a
funkció automatikus kikapcso‐
lásáig. Olvassa el a „FROST‐
MATIC vagy COOLMATIC
funkció” c. szakaszt.

A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.

A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.

Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.

Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.

Az élelmiszerek hőmérsé‐
klete túl magas.

Hagyja, hogy az élelmiszerek
a szobahőmérsékletre hűlje‐
nek a tárolás előtt.

Túl sok élelmiszer van tár‐
olva egy időben.

Tároljon kevesebb élelmiszert
egy időben.

A dér vastagsága 4-5 mm-
nél nagyobb.

Olvassza le a készüléket.

Túl gyakran nyitja ki az aj‐
tót.

Az ajtót csak akkor nyissa ki,
ha szükséges.

A FROSTMATIC funkció
be van kapcsolva.

Olvassa el a „FROSTMATIC
funkció” c. részt.

A COOLMATIC funkció be
van kapcsolva.

Olvassa el a „COOLMATIC
funkció” c. részt.

Nem kering a hideg levegő
a készülékben.

Gondoskodjon arról, hogy ker‐
ingeni tudjon a hideg levegő a
készülékben.
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Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
hívja a legközelebbi
márkaszervizt.

7.2 A lámpa izzójának cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Lépjen
kapcsolatba a márkaszervizzel.

7.3 Az ajtó becsukása
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.

8. ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

8.1 Elhelyezés
A készülék olyan száraz, jól szellőző
helyiségben helyezhető üzembe,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:

Klí‐
maosztá‐
ly

Környezeti hőmérséklet

SN +10 °C és +32 °C között

N +16 °C és +32 °C között

ST +16 °C és +38 °C között

T +16 °C és +43 °C között

Bizonyos működési
problémák léphetnek fel
egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső
értéken üzemelteti azokat. A
megfelelő működés
kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon
belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül
fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket,
forduljon a készülék
forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy
a legközelebbi
márkaszervizhez.

8.2 Elektromos
csatlakoztatás
• Az elektromos csatlakoztatás előtt

győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.

• A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.

• A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
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• A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.

8.3 Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.

5 cm min.

200 cm2

min.

200 cm2

9. ZAJOK
Normál működés közben bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék
áramlása).

BRRR!HISSS!

CL
IC
K!

BL
UB
B! CRACK!

SSSRRR!

OK

CLICK! CLICK!SSSRRR! SSSRRR!
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BRRR! BRRR!HISSS! HISSS!

BLUBB! BLUBB! CRACK!CRACK!

10. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
10.1 Műszaki adatok
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM miniszteri
rendeletnek megfelelően

   

Gyártó védjegye Electrolux

A készülék kategóriája Hűtő - Fagyasztó

Magasság mm 1780

Szélesség mm 560

Mélység mm 550

Hűtőtér nettó térfogata liter 192

Fagyasztó nettó térfogata liter 75

Energiaosztály (A++ és G között, ahol
az A++ a leghatékonyabb, a G a leg‐
kevésbé hatékony)

 A++
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Villamosenergia -fogyasztás (24 órás
szabványos vizsgálati eredmények
alapján. A mindenkori energiafogyasz‐
tás a készülék használatától és elhe‐
lyezéstől függ.)

kWh/év 230

Fagyasztótér csillagszám jele  ****

Áramkimaradási biztonság Óra 24

Fagyasztási teljesítmény kg/24 óra 12

Klímaosztály  SN-N-ST-T

Feszültség Volt 230 - 240

Frekvencia Hz 50

Zajteljesítmény dB/A 35

Beépíthető  igen

A műszaki adatok megtalálhatók a
készülék külsején vagy belsejében lévő

adattáblán és az energiatakarékossági
címkén.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A  jelzéssel ellátott anyagok
újrahasznosíthatóak. Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő 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 felelős
hivatallal.
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LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:

Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.aeg.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com

Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

 Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
 Vispārēja informācija un padomi
 Informācija par vides aizsardzību

Izmaiņu tiesības rezervētas.
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1.  DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un

cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem

nepieejamās vietās.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni

bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un

līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,

birojos un citās darba vietās
– Viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās

viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
• Sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās

konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
• Nelietojiet ražotāja neieteiktas mehāniskas ierīces vai

citus līdzekļus atkušanas procesa paātrināšanai.
• Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
• Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas paredzētajos

nodalījumos elektroierīces, ja vien to izmantošanu
neparedz ražotājs.

• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
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• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai
neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

• Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.

• Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, servisa
pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.

• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās

uzstādīšanas norādes.
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot

ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.

• Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.

• Nogaidiet vismaz četras stundas,
pirms pieslēdzat ierīci pie elektrības
padeves. Tas nepieciešams, lai ļautu
eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.

• Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.

• Ierīces aizmugurējā virsma jānovieto
pret sienu.

• Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
• Neuzstādiet ierīci vietās, kas ir pārāk

mitras vai pārāk aukstas, piemēram,
piebūvēs, garāžās vai vīna pagrabos.

• Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.

2.2 Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.

• Ierīce jābūt iezemētai.

• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.

• Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.

• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.

• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar servisa daļu vai
elektriķi, lai nomainītu elektriskās
detaļas.

• Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.

• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.

• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.

2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.

• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,

saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
dzesētāja shēmu. Tas satur izobutānu
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(R600a), dabasgāzi, kas ir videi
praktiski nekaitīga. Šī gāze uzliesmo.

• Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.

• Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.

• Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.

• Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.

• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.

• Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.

• Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.

• Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.

• Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.

2.4 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.

• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.

• Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.

• Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.

2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.

• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet

to.
• Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai

dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Šīs ierīces dzesētāja shēma un

izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.

• Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.

• Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.

3. LIETOŠANA
3.1 Vadības panelis

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ierīces taustiņš Ieslēgt/Izslēgt
2 Ledusskapja temperatūras

pazemināšanas taustiņš
3 Ledusskapja temperatūras

paaugstināšanas taustiņš
4 Mode taustiņš
5 OK taustiņš

6 Saldētavas temperatūras
pazemināšanas taustiņš

7 Saldētavas temperatūras
paaugstināšanas taustiņš

8 Displejs
Ir iespējams mainīt iepriekšējo skaņu
taustiņiem, dažas sekundes paturot
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vienlaikus nospiestu Mode taustiņu un
temperatūras pazemināšanas taustiņu.

3.2 Displejs

Off COOL FROST
MATICMATIC

min

K J HI

F GDCBA E

A) Ledusskapja nodalījuma indikators
B) Ledusskapja temperatūras indikators

un laika indikators
C) Ledusskapja izslēgšanas indikators
D) COOLMATIC funkcija
E) Brīvdienu funkcija
F) FROSTMATIC funkcija
G) Saldētavas temperatūras indikators
H) Saldētavas nodalījuma indikators
I) Brīdinājuma indikators
J) ChildLock

funkciju
K) Minute Minder funkcija

3.3 Ieslēgšana
1. Iespraudiet elektropadeves

kontaktdakšu elektrotīkla
kontaktligzdā.

2. Ja displejs ir izslēgts, nospiediet
ierīces taustiņu ON/OFF.

Pēc dažām sekundēm var ieslēgties
brīdinājuma signāls.
Temperatūras indikatori rāda sākotnēji
iestatīto temperatūru.
Lai izslēgtu brīdinājuma signālu, skatiet
sadaļu „Temperatūras paaugstināšanās
trauksme”.
Lai izvēlētos citu temperatūru, skatiet
sadaļu „Temperatūras regulēšana”.
Ja displejā parādās "dEMo", skatiet
sadaļu "Ko darīt, ja...".

Ja durvis palikušas pavērtas
uz dažām minūtēm, iekšējais
apgaismojums automātiski
izslēgsies. Apgaismojuma
funkcija tiek atiestatīta,
aizverot un atverot durvis.

3.4 Ierīces izslēgšana
1. Turiet nospiestu ierīces ieslēgšanas/

izslēgšanas taustiņu 5 sekundes.
Displejs izslēdzas.
2. Atvienojiet kontaktdakšu no

kontaktligzdas.

3.5 Ledusskapja izslēgšana
1. Nospiediet Mode, līdz parādās

atbilstošā ikona.
Ledusskapja OFF indikators un
ledusskapja nodalījuma indikators mirgo.
Ledusskapja temperatūras indikatorā
redzamas svītras.
2. Apstipriniet ar OK.
Redzams ledusskapja OFF indikators.

3.6 Ledusskapja ieslēgšana
Lai ieslēgtu ledusskapi, ir tikai jāpiespiež
ledusskapja temperatūras regulators. Lai
ieslēgtu ledusskapi citā veidā:
1. Nospiediet Mode, līdz parādās

atbilstošā ikona.
Mirgo ledusskapja OFF indikators.
2. Apstipriniet ar OK.
Ledusskapja OFF indikators nodziest.

Lai izvēlētos citu
temperatūru, skatiet sadaļu
„Temperatūras regulēšana”.

3.7 Temperatūras regulēšana
Iestatiet ledusskapja un saldētavas
temperatūru, nospiežot temperatūras
regulatorus. 
Sākotnēji iestatītā temperatūra:

• ledusskapī +5 °C
• saldētavā -18 °C
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Temperatūras indikatori rāda iestatīto
temperatūru.

Iestatītā temperatūra tiks
sasniegta 24 stundu laikā.
Strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā
iestatītā temperatūra
saglabājas.

3.8 COOLMATIC režīms
Ja nepieciešams ievietot lielāku
daudzumu siltu produktu (piemēram,
uzreiz pēc iepirkšanās), ieteicams
aktivizēt COOLMATIC funkciju, lai pēc
iespējas ātrāk atdzesētu produktus un
nepieļautu citu, ledusskapī jau ievietotu
produktu sasilšanu.
Nospiediet taustiņu COOLMATIC vai
Mode.
Iedegas indikators COOLMATIC.
Pēc aptuveni 6 stundām COOLMATIC
režīms automātiski izslēdzas.
Lai izslēgtu funkciju, pirms tā izslēdzas
automātiski, atkārtojiet soļus, līdz
COOLMATIC indikators nodziest.

Funkcija izslēdzas, izvēloties
ledusskapim citu iestatīto
temperatūru.

3.9 Holiday režīms
Šī funkcija ļauj turēt ledusskapi tukšu
ilgāku laiku atvaļinājuma laikā, neļaujot
rasties sliktām smakām.

Iztukšojiet ledusskapja
nodalījumu pirms Holiday
režīma ieslēgšanas.

1. Nospiediet Mode taustiņu, līdz
parādās Holiday indikatora ikona.

Mirgo Holiday ikona.
Ledusskapja temperatūras indikators
rāda iestatīto temperatūru.
2. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu

OK.
Parādās Holiday ikona.
Lai izslēgtu Holiday režīmu, atkārtojiet
procedūru, līdz Holiday indikatora ikona
nodziest.

3.10 FROSTMATIC režīms
Nospiediet taustiņu Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona FROSTMATIC.
Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 52
stundām. Lai izslēgtu funkciju pirms tā
izslēdzas automātiski, nospiediet Mode
taustiņu, lai atlasītu citu funkciju vai
nospiediet Mode taustiņu, līdz nav
redzama neviena no īpašajām ikonām.

Funkcija izslēdzas, izvēloties
saldētavai citu iestatīto
temperatūru.

3.11 ChildLock funkcija
Aktivizējiet ChildLock, funkciju, lai pogas
nevarētu lietot bez atļaujas.
1. Nospiediet Mode, līdz parādās

atbilstošā ikona.
Mirgo indikators ChildLock.
2. Apstipriniet ar OK.
Redzams indikators ChildLock.
Lai izslēgtu ChildLock funkciju, atkārtojiet
procedūru, līdz ChildLock indikators
nodziest.

3.12 Augstas temperatūras
brīdinājuma signāls
Temperatūras palielināšanās saldētavas
nodalījumā (piemēram, sakarā ar agrāku
energopadeves problēmu) tiek norādīta
ar mirgojošu trauksmes ikonu un
saldētavas temperatūras indikatoriem, un
skaņas signālu.
Nospiediet jebkuru taustiņu.
Skaņas signāls izslēdzas.
Saldētavas temperatūras indikators rāda
augstāko temperatūru uz dažām
sekundēm, pēc tam tas rāda
sasniedzamo temperatūru.

Brīdinājuma indikators
turpina mirgot, līdz
atjaunojas normālais režīms.

3.13 Durvju atvēršanās
brīdinājuma signāls
Ja durvis paliek atvērtas dažas minūtes,
sāk mirgot gaismas signāls un atskan
trauksme.
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1. Lai izslēgtu signālu, piespiediet
trauksmes taustiņu.

2. Aizveriet durvis.
Gaismas signāls izdzisīs.

3.14 MinuteMinder režīms
MinuteMinder režīmu izmanto, lai
iestatītu skaņas brīdinājuma signālu
vēlamajā laikā, kas ir ļoti noderīgi,
piemēram, ja saskaņā ar recepti
maisījumam noteiktu laiku jāatdziest vai,
ja nepieciešams atgādinājums, lai
neaizmirstu par saldētavā ātrai
atdzesēšanai ievietotajām pudelēm.
1. Nospiediet taustiņu Mode vai

MinuteMinder.
Parādās MinuteMinder ikona.

Taimeris rāda iestatīto laiku (30 minūtes).
2. Nospiediet ledusskapja temperatūras

taustiņu, lai mainītu iestatīto taimera
vērtību diapazonā no 1 līdz 90
minūtēm.

Redzams taimera indikators (min).
Laika atskaites beigās mirgo indikators
MinuteMinder un atskan skaņas signāls.
Tagad izņemiet dzērienus no saldētas
nodalījuma un nospiediet taustiņu Mode
vai MinuteMinder, lai izslēgtu skaņu un
izbeigtu funkciju.
Lai laika atskaites laikā vai beigās
mainītu laiku, nospiediet temperatūras
taustiņu.
Lai deaktivizētu šo funkciju jebkurā laika
atskaites laikā, atkārtojiet šīs darbības,
līdz MinuteMinder ikona nodziest.

4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

4.1 Svaigas pārtikas
sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, ir minēts 
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
1. Lai sasaldētu svaigus produktus,

aktivizējiet FROSTMATIC funkciju
vismaz 24 stundas pirms
sasaldēšanai paredzēto produktu
ievietošanas saldētavā.

2. Novietojiet svaigos produktus
FROSTMATIC nodalījumā.

Sasaldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā
neievietojiet citus produktus.

4.2 Saldētas pārtikas
uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietojat nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot visaugstāko temperatūru.

Ja jāuzglabā liels daudzums produktu,
izņemiet no ierīces visas atvilktnes un
grozus un novietojiet produktus uz
atdzesēšanai paredzētajiem plauktiem,
lai iegūtu vislabāko uzglabāšanas
rezultātu.

BRĪDINĀJUMS!
Pārbaudiet, vai produktu
apjoms nepārsniedz
noslodzes ierobežojumu,
kas minēts ierīces augšpusē

(ja tāds ir) 

Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, strāvas padeves
pārtraukuma dēļ, ja tas bijis
ilgāks par tehnisko datu
plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā,
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.

4.3 Atlaidināšana
Īpaši stipri sasaldēti vai saldēti produkti
pirms to lietošanas jāatlaidina
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ledusskapja nodalījumā vai istabas
temperatūrā (atkarībā no šim procesam
paredzētā laika).
Mazos gabaliņos var pat vārīt vēl saldētā
veidā, tieši no ledusskapja: šajā
gadījumā ēdiena gatavošanai būs
nepieciešams ilgāks laiks.

4.4 Kā iegūt ledus gabaliņus
Ierīces komplektācijā ir viena vai vairākas
ledus gabaliņu pagatavošanai
piemērotas paplātes.

Paplāšu izņemšanai no
saldētavas neizmantojiet
metāliskus priekšmetus.

1. Piepildiet šīs paplātes ar ūdeni
2. Ielieciet paplātes saldētavā.

4.5 Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas ir aprīkotas
ar balstiem, kas paredzēti plauktu ērtākai
izvietošanai.
Lai lietderīgāk izmantotu vietu, priekšējos
plauktus (A) var novietot tā, lai tie
atrastos zem aizmugurējiem plauktiem.
(B)

A

B

4.6 Durvju plauktu
novietošana
Lai uzglabātu dažāda lieluma produktus
iesaiņojumā, durvju plauktus var novietot
dažādā augstumā.

4.7 Atvilktnes novietošana
1. Paceliet plauktu ar atvilktni augšup

un prom no durvju turētājiem.
2. Noņemiet no vadotnes, kas atrodas

zem plaukta, atlikušo kronšteinu.
3. Lūdzu, rīkojieties pretējā secībā, lai

atvilktni ieliktu citā augstumā.

5. PADOMI UN IETEIKUMI
5.1 Skaņas normālas
darbības laikā
Darbības laikā ir normālas šādas skaņas:
• Viegla burbuļojoša skaņa atskan no

spirālēm, kad tiek sūknēts
dzesēšanas šķidrums;

• Viegla dūcoša un pulsējoša skaņa
atskan no kompresora, kad tiek
sūknēts dzesēšanas šķidrums;

• Pēkšņa rīboša skaņa no ierīces
iekšpuses, kuru izraisa termiskā
izplešanās (dabisks fizisks fenomens,
kas nav bīstams);
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• Viegla klikšķinoša skaņa no
temperatūras regulatora, kad
kompresors ieslēdzas un izslēdzas.

5.2 Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
• Neatveriet vai neatstājiet ierīces

durvis atvērtas ilgāk nekā tas
nepieciešams.

• Ja vides temperatūra ir augsta,
temperatūras regulators ir iestatīts
augstākajā stāvoklī un ierīcē ir
ievietots maksimāls produktu
daudzums, kompresors, iespējams,
darbosies nepārtrauktā darbības
režīmā, veidojot uz iztvaikotāja
apsarmojumu. Ja tas tā notiek,
iestatiet temperatūras regulatoru līdz
augstākiem iestatījumiem, tādējādi
ietaupot elektroenerģiju.

• Ja iespējams, neizņemiet aukstuma
akumulatorus no saldētavas groza.

5.3 Ieteikumi svaigu produktu
uzglabāšanai ledusskapī
Lai iegūtu vislabāko rezultātu:
• neuzglabājiet ledusskapī siltus

produktus vai gaistošus šķidrumus;
• pārklājiet vai iesaiņojiet produktus,

īpaši tos, kuriem piemīt stiprs
aromāts;

• novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.

5.4 Ieteikumi uzglabāšanai
ledusskapī
Noderīgi ieteikumi:
• Visa veida gaļa: iesaiņojiet polietilēna

maisiņos un novietojiet uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes.

• Drošības apsvērumu dēļ uzglabājiet
produktus šādā veidā tikai vienu vai
divas dienas.

• Pagatavoti ēdieni, aukstie ēdieni u.c.:
tie jāapsedz un tos var novietot
jebkurā plauktā.

• Augļi un dārzeņi: tie rūpīgi jānotīra un
jānovieto īpašās dārzeņu atvilktnē(s).

• Sviests un siers: jāievieto īpašos
gaisu necaurlaidīgos traukos vai
jāiesaiņo alumīnija folijā vai arī

polietilēna maisiņos, lai tiem
nepiekļūtu gaiss.

• Pudeles: tām vajadzīgs vāciņš un
jāuzglabā durvju pudeļu plauktā vai
(ja tāds ir) pudeļu plauktā.

• Ledusskapī nedrīkst uzglabāt
banānus, kartupeļus, sīpolus un
ķiplokus (ja vien tie nav iesaiņoti).

5.5 Ieteikumi produktu
sasaldēšanai
Lai iegūtu optimālu sasaldēšanas
rezultātu, lūk daži svarīgi ieteikumi:
• maksimālais pārtikas daudzums, ko

var sasaldēt 24 stundu laikā, ir
norādīts tehnisko datu plāksnītē;

• sasaldēšanas process ilgst 24
stundas. Šajā laikā nedrīkst pievienot
papildu produktus;

• sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes,
svaigus un rūpīgi notīrītus produktus;

• sagatavojiet produktus nelielās
porcijās, lai paātrinātu sasaldēšanu
un pēc tam izmantotu tikai
nepieciešamo daudzumu;

• iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai
polietilēna maisiņos un pārbaudiet, vai
iesaiņojumi ir gaisu necaurlaidīgi;

• neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai
saskarties ar jau sasaldētiem
produktiem, lai to temperatūra
nepaaugstinātos;

• liesi produkti uzglabājas labāk nekā
trekni produkti; sāls samazina pārtikas
uzglabāšanas ilgumu;

• lietojot saldētas sulas uzreiz pēc
izņemšanas no saldētavas, var rasties
ādas apsaldējumi;

• lai atcerētos produktu sasaldēšanas
laiku, ieteicams to pierakstīt uz katra
individuālā iepakojuma.

5.6 Ieteikumi saldētu
produktu uzglabāšanai
Lai panāktu šīs iekārtas labāko
sniegumu, jums vajadzētu:
• pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie

produkti tika pareizi uzglabāti;
• pēc iegādes ievietot saldētos

produktus saldētavā iespējami īsākā
laikā posmā;
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• neatvērt vai neatstāt ledusskapja
durvis atvērtas ilgāk nekā tas
nepieciešams;

• tiklīdz produkti atkausēti, tie ātri
bojājas un tos nedrīkst atkārtoti
sasaldēt;

• nepārsniegt produktu ražotāja
norādīto uzglabāšanas laiku.

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

6.1 Vispārīgie brīdinājumi
UZMANĪBU!
Pirms apkopes veikšanas
atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.

Šīs ierīces dzesēšanas bloks
satur ogļūdeņradi, tādēļ
apkopi un uzlādi var veikt
tikai kvalificēti speciālisti.

Ierīces papildpiederumus un
detaļas trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt nedrīkst.

6.2 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ledusskapja
caurules un/vai kabeļus.

UZMANĪBU!
Rīkojieties uzmanīgi, lai
nesabojātu dzesēšanas
sistēmu.

UZMANĪBU!
Pārvietojot ledusskapi,
paceliet to aiz priekšējās
malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.

Ierīce regulāri jātīra:
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar

remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu

un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.

3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.

4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku. 
Šī darbība uzlabos ierīces veiktspēju
un samazinās elektroenerģijas
patēriņu.

6.3 Ledusskapja atkausēšana
Parastā darbības režīma laikā, ik reizi
apstājoties kompresora motora darbībai,
tiek automātiski likvidēts apsarmojums,
kas veidojas uz ledusskapja nodalījumā
esošā iztvaikotāja. Ūdens, kas rodas
atkausēšanas laikā, tiek novadīts īpašā
tvertnē, kas atrodas ierīces aizmugurē
virs kompresora motora, un tur iztvaiko.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
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6.4 Saldētavas atkausēšana
UZMANĪBU!
Neizmantojiet cietus
skrāpjus ledus notīrīšanai no
iztvaikotāja, jo šādi to var
sabojāt. Nelietojiet ražotāja
neieteiktas mehāniskas
ierīces vai citus līdzekļus
atkausēšanas procesa
paātrināšanai. Atkausēšanas
laikā temperatūra saldētās
pārtikas iepakojumos
paaugstinās, tas var saīsināt
produktu derīguma laiku.

Lai uzkrātu pietiekamu
aukstuma rezervi, 12
stundas pirms atkausēšanas
iestatiet zemāku
temperatūru.

Uz saldētavas plauktiem un ap augšējo
nodalījumu vienmēr izveidojas sarmas
kārtiņa.
Atkausējiet saldētavu, kad ledus biezums
sasniedz aptuveni 3-5 mm.
1. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no

elektrotīkla.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to

vairākos avīžu slāņos un novietojiet
vēsā vietā. 

BRĪDINĀJUMS!
Nepieskarieties
saldētajiem produktiem
ar mitrām rokām. Jūsu
rokas var piesalt pie
ēdiena.

3. Atstājiet durvis atvērtas. 
Lai paātrinātu atkausēšanu,
novietojiet saldētavas nodalījumā
trauku ar siltu ūdeni. Papildus pirms
atkausēšanas pabeigšanas izņemiet
atkusušos ledus gabalus.

4. Kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi
nosusiniet iekšpusi.

5. Ieslēdziet ierīci.
Pēc trim stundām ievietojiet izņemto
pārtiku atpakaļ saldētavas nodalījumos.

6.5 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet produktus.
3. Atstājiet durvis pusvirus, lai

nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.

BRĪDINĀJUMS!
Ja ierīce tomēr paliek
ieslēgta, palūdziet, lai kāds
pārbauda saldētavu, neļaujot
produktiem sabojāties
elektroenerģijas padeves
pārtraukuma gadījumā.

7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

7.1 Ko darīt, ja ...

Problēma Iespējamie iemesli Risinājumi

Ierīce nedarbojas. Ierīce ir izslēgta. Ieslēdziet ierīci.
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Problēma Iespējamie iemesli Risinājumi

 Kontaktdakša nav pareizi
pievienota elektrotīkla kon‐
taktligzdai.

Pareizi ievietojiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.

 Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.

Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu elek‐
triķi.

Ierīce darbojoties rada troks‐
ni.

Ierīce nav pareizi atbalstī‐
ta.

Pārbaudiet, vai ierīce stāv sta‐
bili.

Lampa nedeg. Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.

Aizveriet un atveriet durvis.

Lampa nedeg. Lampa ir bojāta. Sazinieties ar pilnvarotu servi‐
sa centru.

Kompresors nepārtraukti
darbojas.

Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.

Skatiet sadaļu "Lietošana".

 Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas produk‐
tu.

Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.

 Telpas temperatūra ir pār‐
āk augsta.

Skatiet klimata klases tabulu
uz tehnisko datu plāksnītes.

 Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.

Pirms produktu uzglabāšanas
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.

Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.

Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
šana".

Ir aktivizēta FROSTMATIC
funkcija.

Skatiet sadaļu "Funkcija 
FROSTMATIC".

Ir aktivizēta COOLMATIC
funkcija.

Skatiet sadaļu "Funkcija 
COOLMATIC".

Pārāk liels apsarmojums vai
ledus kārta.

Durvis nav aizvērtas parei‐
zi vai blīvējums ir deformēj‐
ies/netīrs.

Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
šana".

Pārtikas produkti nav par‐
eizi iesaiņoti.

Iesaiņojiet pareizi pārtikas pro‐
duktus.

Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.

Skatiet sadaļu "Lietošana".

Kompresors nesāk darboties
uzreiz pēc FROSTMATIC
nospiešanas vai pēc temper‐
atūras mainīšanas.

Tas ir normāli. Kļūda nav
radusies.

Kompresors sāk darboties pēc
kāda laika posma.
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Problēma Iespējamie iemesli Risinājumi

Kompresors nesāk darboties
uzreiz pēc COOLMATIC no‐
spiešanas vai pēc tempera‐
tūras mainīšanas.

Tas ir normāli. Kļūda nav
radusies.

Kompresors sāk darboties pēc
kāda laika posma.

Ūdens ieplūst ledusskapī. Ūdens notece aizsērējusi. Iztīriet ūdens noteci.

Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens ko‐
lektorā.

Pārliecinieties, ka pārtikas pro‐
dukti neskaras pie aizmugures
paneļa.

Nevar iestatīt temperatūru. Ir aktivizēta FROSTMATIC
vai COOLMATIC funkcija.

Manuāli izslēdziet FROST‐
MATIC vai COOLMATIC , vai
gaidiet, līdz funkcija tiek au‐
tomātiski atiestatīta, lai iestatī‐
tu temperatūru. Skatiet sadaļu
„FROSTMATIC vai COOL‐
MATIC funkcija”.

Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.

Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.

Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.

Durvis nav pareizi aizvēr‐
tas.

Skatiet sadaļu "Durvju aizvēr‐
šana".

Pārtikas produktu tempera‐
tūra ir pārāk augsta.

Pirms ievietošanas ļaujiet pār‐
tikas produktiem atdzist līdz is‐
tabas temperatūrai.

Vienlaicīgi tiek uzglabāts
pārāk daudz pārtikas pro‐
duktu.

Glabājiet mazāk pārtikas pro‐
duktu vienlaicīgi.

Apsarmojuma kārtas bie‐
zums pārsniedz 4-5 mm.

Atkausējiet ierīci.

Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.

Atveriet durvis tikai tad, ja tas
ir nepieciešams.

Ir aktivizēta FROSTMATIC
funkcija.

Skatiet sadaļu "Funkcija 
FROSTMATIC".

Ir aktivizēta COOLMATIC
funkcija.

Skatiet sadaļu "Funkcija 
COOLMATIC".

Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.

Pārliecinieties, vai ierīcē notiek
aukstā gaisa cirkulācija.

Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko firmas
klientu apkalpošanas centru.

7.2 Lampas maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža LED iekšpuses
apgaismojums.
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar
tuvāko servisa centru.
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7.3 Durvju aizvēršana
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.

Skatiet sadaļu "Uzstādīšana".

3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar tuvāko
servisa centru.

8. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

8.1 Novietošana
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:

Klima‐
tiskā
klase

Temperatūras atbilstība

SN no +10 °C līdz 32 °C

N no +16 °C līdz 32 °C

ST no +16 °C līdz 38 °C

T no +16 °C līdz 43 °C

Ierīces izmantošana ārpus
noteiktā temperatūras
diapazona var radīt darbības
problēmas dažiem
modeļiem. Pareizu ierīces
darbību var garantēt,
izmantojot to tikai noteiktajā
temperatūras diapazonā. Ja
jums ir kādas šaubas par
ierīces uzstādīšanas vietu,
lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju, mūsu klientu
apkalpošanas centru vai
tuvāko servisa centru.

8.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
• Pirms ierīces pieslēgšanas

elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko

datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.

• Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.

• Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.

• Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām. Direktīvas.

8.3 Ventilācijas prasības
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.

5 cm min.

200 cm2

min.

200 cm2

9. TROKŠŅI
Normālas darbības laikā var dzirdēt dažādas skaņas (kompresora, aukstumaģenta
cirkulācijas).
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10. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
10.1 Tehniskie dati
Saskaņā ar 1/1998. (I. 12.) IKIM
ministrijas rīkojumu

   

Ražotājs Electrolux

Izstrādājuma kategorija Ledusskapis - saldē‐
tava

Augstums mm 1780

Platums mm 560

Dziļums mm 550

Ledusskapja neto ietilpība Litri 192

Saldētavas neto ietilpība Litri 75

Energoklase (no A++ līdz G, kur A++ ir
visefektīvākā, G ir vismazāk efektīvā)

 A++

Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) (atkarī‐
bā no lietojuma un novietojuma)

kWh/gadā 230

Zvaigžņu vērtējums  ****

Uzglabāšanas ilgums elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma gadījumā

Stundas 24

Sasaldēšanas jauda Kg/24 h 12

Klimatiskā klase  SN-N-ST-T

Spriegums Volti 230 - 240

Frekvence Hz 50

Trokšņu līmenis dB/A 35

Iebūvējams  jā

Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.

APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,

atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
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vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
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ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:

Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com

Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com

Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki.

 Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
 Splošne informacije in nasveti
 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.
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1.  NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta

naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo

izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila
• Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in

podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,

pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo

prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.

• Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni
konstrukciji naj ne bodo ovirane.

• Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih priprav ali
drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.

• Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
• V predelkih za shranjevanje hrane v napravi ne

uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
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• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.

• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.

• V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.

2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev

OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.

• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte

poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,

priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite

previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.

• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.

• Počakajte vsaj štiri ure, preden
napravo priključite na napajanje. To
pa zato, da olje steče nazaj v
kompresor.

• Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.

• Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.

• Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.

• Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore, kot so prizidki,
garaže ali vinske kleti.

• Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.

2.2 Priključitev na električno
napetost

OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.

• Naprava mora biti ozemljena.
• Električno priključitev mora opraviti

usposobljen električar.
• Preverite, ali so električni podatki na

ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.

• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.

• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.

• Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na servis ali električarja.

• Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.

• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.

• Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
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2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.

• Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.

• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.

• Pazite, da ne poškodujete hladilnega
krogotoka. Vsebuje izobutan (R600a),
zemeljski plin z visoko stopnjo
okoljske neoporečnosti. Ta plin je
vnetljiv.

• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.

• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.

• Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.

• V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.

• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.

• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja. Vroča sta.

• Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.

• Odtajane hrane ne zamrzujte
ponovno.

• Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.

2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.

• Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.

• Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.

• V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.

2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.

• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in

ga zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način

preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.

• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.

• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.

• Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.

3. DELOVANJE
3.1 Upravljalna plošča

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tipka za VKLOP/IZKLOP naprave
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2 Tipka za nižjo temperaturo v
hladilniku

3 Tipka za višjo temperaturo v
hladilniku

4 Tipka Mode
5 Tipka OK
6 Tipka za nižjo temperaturo v

zamrzovalniku

7 Tipka za višjo temperaturo v
zamrzovalniku

8 Prikazovalnik
Glasnost vnaprej določenega zvoka tipk
lahko spremenite, če sočasno za nekaj
sekund pritisnete tipko Mode in tipko za
nižjo temperaturo.

3.2 Prikazovalnik

Off COOL FROST
MATICMATIC

min

K J HI

F GDCBA E

A) Indikator hladilnika
B) Prikazovalnik temperature v

hladilniku in prikazovalnik
programske ure

C) Indikator za izklop hladilnika
D) Funkcija COOLMATIC
E) Funkcija Počitnice
F) Funkcija FROSTMATIC
G) Prikazovalnik temperature v

zamrzovalniku
H) Indikator zamrzovalnika
I) Indikator alarma
J) Funkcija ChildLock
K) Funkcija Minute Minder

3.3 Vklop
1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Pritisnite tipko ON/OFF za vklop/

izklop naprave, če je prikazovalnik
izklopljen.

Po nekaj sekundah se lahko vklopi
brenčalo alarma.
Prikazovalnika temperature kažeta
nastavljeno privzeto temperaturo.
Za ponastavitev alarma glejte »Alarm
visoke temperature«.
Za izbiro druge temperature si oglejte »
Nastavitev temperature«.
Če se na prikazovalniku prikaže "dEMo",
si oglejte poglavje »Kaj storite v
primeru ...«.

Če vrata nekaj minut
ostanejo odprta, lučka
samodejno ugasne. Lučka
ponovno zasveti ob
zapiranju in odpiranju vrat.

3.4 Izklop
1. Pet sekund pritiskajte tipko za

VKLOP/IZKLOP naprave.
Prikazovalnik se izklopi.
2. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.

3.5 Izklop hladilnika
1. Pritiskajte Mode, dokler se ne prikaže

ustrezna ikona.
Utripata indikator OFF za izklop
hladilnika in indikator hladilnika.
Prikazovalnik temperature v hladilniku
prikazuje črtici.
2. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator OFF za izklop
hladilnika.

3.6 Vklop hladilnika
Za vklop hladilnika je dovolj pritisk
regulatorja temperature v hladilniku. Za
vklop hladilnika na drug način:
1. Pritiskajte Mode, dokler se ne prikaže

ustrezna ikona.
Indikator OFF za izklop hladilnika utripa.
2. Za potrditev pritisnite OK.
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Indikator OFF za izklop hladilnika
ugasne.

Za izbiro druge temperature
si oglejte »Nastavitev
temperature«.

3.7 Nastavitev temperature
Nastavite temperaturi hladilnika in
zamrzovalnika s pritiskom regulatorjev
temperature. 
Privzeta nastavljena temperatura:

• +5 °C za hladilnik
• -18 °C za zamrzovalnik

Prikazovalnika temperature kažeta
nastavljeno temperaturo.

Nastavljena temperatura bo
dosežena v 24 urah. Po
izpadu električnega toka
ostane nastavljena
temperatura shranjena.

3.8 Način COOLMATIC
Če želite dati v hladilnik večjo količino
tople hrane, na primer po nakupu,
vklopite način COOLMATIC, da hitreje
ohladite izdelke in se s tem izognete
segrevanju ostale hrane v hladilniku.
Pritisnite tipko COOLMATIC ali Mode.
Prikaže se indikator COOLMATIC.
Po približno šestih urah se način
COOLMATIC samodejno izklopi.
Za izklop funkcije pred njenim
samodejnim izklopom postopek
ponavljajte, dokler indikator COOLMATIC
ne ugasne.

Funkcijo izklopite tako, da
izberete drugo nastavljeno
temperaturo v hladilniku.

3.9 Način Holiday
Ta funkcija vam omogoča, da med
daljšim dopustom ostane hladilnik zaprt
in prazen brez nastanka neprijetnih
vonjav.

Pred vklopom načina
Holiday izpraznite hladilnik.

1. Pritiskajte tipko Mode, dokler ne
zasveti ikona indikatorja Holiday.

Utripa ikona Holiday.
Prikazovalnik temperature v hladilniku
prikazuje nastavljeno temperaturo.
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Prikaže se ikona Holiday.
Za izklop načina Holiday postopek
ponavljajte, dokler ikona indikatorja
Holiday ne ugasne.

3.10 Način FROSTMATIC
Pritiskajte tipko Mode, dokler se ne
prikaže ikona FROSTMATIC.
Ta funkcija se samodejno izklopi po 52
urah. Za izklop funkcije pred njenim
samodejnim izklopom pritisnite tipko
Mode, da izberete drugo funkcijo, ali pa
pritiskajte tipko Mode, dokler ne vidite
nobene izmed posebnih ikon.

Funkcija se izklopi z izbiro
druge nastavljene
temperature v
zamrzovalniku.

3.11 Funkcija ChildLock
Funkcijo ChildLock vklopite, da zaklenete
tipke zaradi morebitnega nenamernega
upravljanja.
1. Pritiskajte Mode, dokler se ne prikaže

ustrezna ikona.
Indikator ChildLock utripa.
2. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator ChildLock.
Za izklop funkcije ChildLock postopek
ponavljajte, dokler indikator ne ugasne
ChildLock.

3.12 Alarm visoke
temperature
Zvišanje temperature v zamrzovalniku
(na primer zaradi predhodnega izpada
električne energije) ponazarjajo utripanja
ikone alarma in prikazovalnikov
temperature v zamrzovalniku ter zvočni
signal.
Pritisnite poljubno tipko.
Zvočni signal se izklopi.
Prikazovalnik temperature v
zamrzovalniku nekaj sekund prikazuje
najvišjo doseženo temperaturo, nato pa
ponovno prikaže nastavljeno
temperaturo.
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Indikator alarma utripa,
dokler se ponovno ne
vzpostavijo normalni pogoji.

3.13 Alarm za odprta vrata
Če vrata ostanejo nekaj minut odprta,
utripa opozorilna lučka in oglasi se
alarm.
1. Alarm izklopite s pritiskom tipke za

alarm.
2. Zaprite vrata.
Opozorilna lučka ugasne.

3.14 Način MinuteMinder
Način MinuteMinder se uporablja za
nastavitev zvočnega signala ob želenem
času, ki je koristen v primeru, če je v
receptu navedeno, da je treba mešanico
določen čas hladiti, ali ko potrebujete
opomnik, da ne pozabite steklenic, ki ste
jih dali v zamrzovalnik za hitrejše
ohlajanje.

1. Pritisnite tipko Mode ali
MinuteMinder.

Prikaže se ikona MinuteMinder.
Programska ura prikaže nastavljeno
vrednost (30 minut).
2. Pritisnite tipko za temperaturo, da

spremenite vrednost programske ure
od 1 do 90 minut.

Prikazan je indikator programske ure
(min).
Ob koncu odštevanja ikona
MinuteMinder utripa in oglasi se zvočni
signal. Takrat odstranite vso pijačo iz
zamrzovalnika in pritisnite tipko Mode ali
MinuteMinder, da izklopite zvok in
končate funkcijo.
Za spremembo časa med odštevanjem
ali na koncu pritisnite tipko za
temperaturo.
Če želite funkcijo izklopiti kadarkoli med
odštevanjem, postopek ponavljajte,
dokler ikona MinuteMinder ne ugasne.

4. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.

4.1 Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za
zamrzovanje svežih živil in dolgotrajno
shranjevanje zamrznjenih in globoko
zamrznjenih živil.
Največja količina živil, ki jo lahko
zamrznete v 24 urah, je navedena na 
ploščici za tehnične navedbe, oznaki v
notranjosti naprave.
1. Za zamrzovanje svežih živil vklopite

funkcijo FROSTMATIC vsaj 24 ur
prej, preden v zamrzovalni predal
položite živila, ki jih želite zamrzniti.

2. Sveža živila, ki jih želite zamrzniti,
položite v predal FROSTMATIC.

Postopek zamrzovanja traja 24 ur: v tem
času ne dodajajte drugih živil za
zamrzovanje.

4.2 Shranjevanje zamrznjenih
živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj zamrzovalnik vsaj dve uri
deluje pri najvišji nastavitvi, preden vanj
položite živila.
Če nameravate shraniti večje količine
živil, odstranite vse predale in košare iz
naprave in živila položite na hladilne
police za najboljšo učinkovitost.

OPOZORILO!
Poskrbite, da živila ne bodo
presegla meje, ki jo najdete
ob strani zgornjega dela

(kjer je primerno) 
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V primeru nenamernega
odtajanja, npr. ob izpadu
električnega toka, ki traja
dlje od vrednosti, navedene
v razpredelnici tehničnih
podatkov pod »Čas
naraščanja temperature«,
morate odtajana živila
porabiti hitro ali takoj skuhati
in ponovno zamrzniti (ko se
ohladijo).

4.3 Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena
živila lahko pred uporabo odmrznete v
hladilniku ali pri sobni temperaturi,
odvisno od razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz
zamrzovalnika: v tem primeru bo priprava
hrane trajale dlje.

4.4 Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.

Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne
uporabljajte kovinskih
predmetov.

1. Posodice napolnite z vodo.
2. Posodice za pripravo ledenih kock

postavite v zamrzovalnik.

4.5 Premične police
Stene hladilnika so opremljene s
številnimi nosilci, da so lahko police
postavljene tako, kot želite.
Za boljši izkoristek prostora lahko
sprednje police polovične širine (A)
položite pod zadnje. (B)

A

B

4.6 Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane
različnih velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.

4.7 Nameščanje drsne
posode
1. Dvignite polico z drsno posodo in jo

snemite z držal na vratih.
2. Odstranite držalo iz vodila pod polico.
3. Za vstavitev drsne posode na drugo

višino ponovite zgornji postopek v
obratnem vrstnem redu.

5. NAMIGI IN NASVETI
5.1 Običajni zvoki delovanja
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
• Med črpanjem hladilnega sredstva je

slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.

• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.

• Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
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• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.

5.2 Nasveti za varčevanje z
energijo
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne

puščajte odprtih dlje, kot je treba.
• Če je temperatura okolja visoka in je

regulator temperature nastavljen na
nizko temperaturo ter je naprava
povsem napolnjena, lahko kompresor
neprestano deluje, zaradi česar se na
izparilniku nabere ivje ali led. V tem
primeru nastavite regulator
temperature na višjo temperaturo, da
omogočite samodejno odtaljevanje in
prihranek pri porabi energije.

• Če so predvideni, ne odstranjujte
akumulatorjev hladu iz košare za
zamrzovanje.

5.3 Namigi za hlajenje svežih
živil
Za najboljšo učinkovitost:
• v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali

hlapljivih tekočin,
• živila pokrijte ali zavijte, še posebej,

če imajo močan vonj,
• živila shranite tako, da bo okoli njih

lahko prosto krožil zrak.

5.4 Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
• Meso (vse vrste): zavijte v

polietilenske vrečke in postavite na
stekleno polico nad predalom za
zelenjavo.

• Iz varnostnih razlogov na tak način
shranjujte le dan ali dva.

• Pripravljene jedi, hladne jedi itd.:
morate jih pokriti, postavite jih lahko
na katerokoli polico.

• Sadje in zelenjava: morate ju temeljito
očistiti in položiti v posebej za to
namenjen predal.

• Maslo in siri: morate jih položiti v
posebne nepropustne posode ali
zaviti v aluminijasto folijo ali
polietilenske vrečke, da izločite čim
več zraka.

• Steklenice: zaprte morajo biti s
pokrovčki in shranjene na vratni polici
za steklenice ali (če je na voljo) na
držalu za steklenice.

• Nepakiranih banan, krompirja, čebule
in česna ne smete hraniti v hladilniku.

5.5 Namigi za zamrzovanje
Za najboljši izkoristek postopka
zamrzovanja je na voljo nekaj
pomembnih namigov:
• Največja količina živil, ki jih lahko

zamrznete v 24 urah, je prikazana na
ploščici za tehnične navedbe.

• Postopek zamrzovanja traja 24 ur. V
tem času ne smete dodajati živil za
zamrzovanje.

• Zamrzujte le kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.

• Pripravite majhne porcije živil, da
bodo lahko hitro in povsem
zamrznjena ter da boste lahko
pozneje odtajali le želeno količino.

• Živila zaščitite z aluminijasto folijo ali
polietilenom in se prepričajte, da so
zavitki nepredušno zaprti.

• Sveža, nezmrznjena živila se ne
smejo dotikati že zamrznjenih živil, da
na ta način preprečite porast
temperature slednjih.

• Nemastna živila lahko shranjujete
lažje in dalj časa od mastnih; sol
skrajša dobo shranjevanja živil.

• Če kocke ledu uživate neposredno iz
zamrzovalnika, lahko povzročijo
ozebline.

• Posamezne zavitke je priporočljivo
označiti z datumom zamrzovanja, da
imate pod nadzorom čas
shranjevanja.

5.6 Namigi za shranjevanje
zamrznjenih živil
Za najboljšo učinkovitost naprave morate
narediti naslednje:
• prepričajte se, da je imel prodajalec

zamrznjena živila primerno shranjena,
• poskrbite, da bodo zamrznjena živila

iz trgovine v zamrzovalnik prenesena
v najkrajšem možnem času,

• vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je potrebno,
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• odtajana živila hitro izgubijo kakovost
in jih ne smete ponovno zamrzniti,

• ne prekoračite obdobja zamrzovanja,
ki ga navede proizvajalec živil.

6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.

6.1 Splošna opozorila
POZOR!
Pred vzdrževalnimi deli
izključite napravo.

Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.

Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem
stroju.

6.2 Redno čiščenje
POZOR!
Cevi in/ali kablov v omari ne
smete vleči, premikati ali jih
poškodovati.

POZOR!
Pazite, da ne poškodujete
hladilnega sistema.

POZOR!
Napravo pri premikanju
dvignite na sprednjem delu,
da ne opraskate tal.

Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo

z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.

2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.

3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na

hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko. 

Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.

6.3 Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino
za odtekanje odtajane vode na sredini
kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po
živilih v notranjosti.

6.4 Odtaljevanje
zamrzovalnika

POZOR!
Za strganje ivja z izparilnika
nikoli ne uporabljajte ostrih
kovinskih pripomočkov, saj
ga lahko poškodujete. Za
pospeševanje odtaljevanja
ne uporabljajte mehanske
naprave ali umetnih
sredstev, ampak samo tista,
ki jih priporoča proizvajalec.
Dvig temperature
zamrznjenih živil lahko med
odtaljevanjem skrajša
njihovo varno dobo
shranjevanja.
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Približno 12 ur pred
odtaljevanjem nastavite nižjo
temperaturo, da se nakopiči
zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v
delovanju.

Na policah zamrzovalnika in okoli
zgornjega predala se vedno nabere
določena količina ivja.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja
doseže debelino okoli 3-5 mm.
1. Izklopite napravo ali izvlecite

električni vtič iz vtičnice.
2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih

v več plasti časopisnega papirja in
postavite na hladno mesto. 

OPOZORILO!
Zamrznjenih živil se ne
dotikajte z mokrimi
rokami. Roke lahko
primrznejo nanje.

3. Vrata pustite odprta. 
Da bi postopek odtaljevanja
pospešili, postavite v zamrzovalnik

lonec tople vode. Poleg tega pred
končanim odtaljevanjem odstranite
kose ledu, ki se odlomijo.

4. Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost.

5. Vklopite napravo.
Po treh urah dajte prej odstranjena živila
nazaj v zamrzovalnik.

6.5 Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega

omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Pustite vrata odprta, da preprečite

nastanek neprijetnih vonjav.
OPOZORILO!
Če bo hladilnik ostal
vklopljen, prosite nekoga, da
ga občasno preveri, da se
živila v njem v primeru
izpada električne energije ne
bi pokvarila.

7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.

7.1 Kaj storite v primeru ...

Težava Možen vzrok Rešitev

Naprava ne deluje. Naprava je izklopljena. Vklopite napravo.

 Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.

Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
co.

 Ni napetosti v vtičnici. V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo. Ob‐
rnite se na usposobljenega
električarja.

Naprava je glasna. Naprava ni pravilno podpr‐
ta.

Preverite, ali je naprava stabil‐
no na tleh.

Luč ne sveti. Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.

Zaprite in odprite vrata.
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Težava Možen vzrok Rešitev

Luč ne sveti. Luč je okvarjena. Obrnite se na najbližji pooblaš‐
čen servisni center.

Kompresor deluje neprekin‐
jeno.

Temperatura je nepravilno
nastavljena.

Oglejte si poglavje »Delovanje
«.

 Hkrati je shranjenih veliko
živil.

Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.

 Temperatura v prostoru je
previsoka.

Oglejte si razpredelnico klimat‐
skih razredov na ploščici za
tehnične navedbe.

 Živila, ki ste jih dali v nap‐
ravo, so bila pretopla.

Počakajte, da se živila ohladijo
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.

Vrata niso pravilno zaprta. Oglejte si »Zapiranje vrat«.

Funkcija FROSTMATIC je
vklopljena.

Oglejte si »Funkcija FROST‐
MATIC«.

Funkcija COOLMATIC je
vklopljena.

Oglejte si »Funkcija COOL‐
MATIC«.

Nabralo se je preveč ivja in
ledu.

Vrata niso pravilno zaprta
ali pa je poškodovano/
umazano tesnilo.

Oglejte si »Zapiranje vrat«.

Živila niso pravilno zaščite‐
na.

Bolje zaščitite živila.

Temperatura je nepravilno
nastavljena.

Oglejte si poglavje »Delovanje
«.

Kompresor se ne zažene ta‐
koj po pritisku FROSTMAT‐
IC ali spremembi tempera‐
ture.

To je običajno, ni prišlo do
napake.

Kompresor se zažene čez ne‐
kaj časa.

Kompresor se ne zažene ta‐
koj po pritisku COOLMATIC
ali spremembi temperature.

To je običajno, ni prišlo do
napake.

Kompresor se zažene čez ne‐
kaj časa.

Voda teče v hladilnik. Zamašen je odvod vode. Očistite odvod vode.

Živila v napravi preprečuje‐
jo odtekanje vode v zbiral‐
nik.

Živila se ne smejo dotikati
zadnje stene.
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Težava Možen vzrok Rešitev

Temperature ni mogoče
nastaviti.

Funkcija FROSTMATIC ali 
COOLMATIC je vklopljena.

Ročno izklopite funkcijo 
FROSTMATIC ali COOLMAT‐
IC ali počakajte, da se funkcija
samodejno ponastavi na nas‐
tavljeno temperaturo. Oglejte
si »Funkcija FROSTMATIC ali 
COOLMATIC«.

Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.

Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.

Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.

Vrata niso pravilno zaprta. Oglejte si »Zapiranje vrat«.

Temperatura živil je previ‐
soka.

Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.

Hkrati je shranjenih veliko
živil.

Hkrati imejte shranjenih manj
živil.

Ivje je debelejše od 4-5
mm.

Odtajajte napravo.

Vrata ste pogosto odprli. Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.

Funkcija FROSTMATIC je
vklopljena.

Oglejte si »Funkcija FROST‐
MATIC«.

Funkcija COOLMATIC je
vklopljena.

Oglejte si »Funkcija COOL‐
MATIC«.

V napravi ni kroženja hlad‐
nega zraka.

Poskrbite za kroženje hladne‐
ga zraka v napravi.

Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, pokličite
najbližji pooblaščeni servis.

7.2 Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
Žarnico lahko zamenja le serviser.
Obrnite se na servisni center.

7.3 Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte

si »Namestitev«.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana

tesnila vrat. Obrnite se na servisni
center.

8. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.

8.1 Postavitev
To napravo lahko namestite v suhem,
dobro prezračevanem prostoru s
temperaturo, ki ustreza klimatskemu
razredu s ploščice za tehnične navedbe
naprave:
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Klimat‐
ski
razred

Temperatura okolja

SN od +10 °C do + 32 °C

N od +16 °C do + 32 °C

ST od +16 °C do + 38 °C

T od +16 °C do + 43 °C

Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko
zagotovljeno samo znotraj
določenega temperaturnega
območja. Če ste v dvomih
glede mesta namestitve
naprave, se obrnite na
prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
servisni center.

8.2 Priključitev na električno
napetost
• Pred priključitvijo naprave se

prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.

• Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.

• Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.

• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.

8.3 Zahteve glede
prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.

5 cm min.

200 cm2

min.

200 cm2

9. ZVOKI
Med običajnim delovanjem se pojavijo nekateri zvoki (kompresor, kroženje hladilnega
sredstva).

BRRR!HISSS!

CL
IC
K!

BL
UB
B! CRACK!

SSSRRR!

OK

www.aeg.com50

pr
ec

iz
.h
u



CLICK! CLICK!SSSRRR! SSSRRR!

BRRR! BRRR!HISSS! HISSS!

BLUBB! BLUBB! CRACK!CRACK!

10. TEHNIČNE INFORMACIJE
10.1 Tehnični podatki
Glede na ministrsko uredbo 1/1998. (I.
12.) IKIM.

   

Proizvajalec Electrolux
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Kategorija izdelka Hladilnik - Zamrzo‐
valnik

Višina mm 1780

Širina mm 560

Globina mm 550

Neto zmogljivost hladilnika litri 192

Neto zmogljivost zamrzovalnika litri 75

Energijski razred (od A++ do G, kjer je
A++ najučinkovitejši, G pa najmanj
učinkovit)

 A++

Poraba energije (odvisno od uporabe
in postavitve)

kWh/y 230

Klasifikacija z zvezdicami  ****

Čas naraščanja temperature ure 24

Zmogljivost zamrzovanja kg/24 h 12

Klimatski razred  SN-N-ST-T

Napetost V 230 - 240

Frekvenca Hz 50

Nivo glasnosti dB/A 35

Vgradna  Da

Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali

notranji strani naprave in energijski
nalepki.

SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.

*
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