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Zadržava se pravo na izmjene.

 Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.

Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i

osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.

• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez

nadzora.

Opća sigurnost
• Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za

slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u

prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, bed&breakfast ustanova i drugih

vrsta smještaja
• Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom

elementu ne smiju biti blokirani.
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• Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.

• Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
• Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje

namirnica ako nisu preporučeni od strane proizvođača.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo

neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.

• U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.

• Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
serviser ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako
bi se izbjegla opasnost.

Sigurnosne upute
Postavljanje

UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.

• Odstranite svu ambalažu
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni

uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju

isporučenih s uređajem.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je

težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Provjerite može li zrak kružiti oko uređaja.
• Pričekajte najmanje 4 sata prije

priključivanja uređaja na električno
napajanje. Na taj način se omogućuje
povrat ulja u kompresor.

• Uređaj ne postavljajte u blizini radijatora,
štednjaka, pećnica ili ploča za kuhanje.

• Stražnji dio uređaja mora biti postavljen uz
zid.

• Uređaj ne postavljajte na direktno sunčevo
svjetlo.

• Ne postavljajte ovaj uređaj na prevlažna i
prehladna mjesta, poput gradilišta, garaža
ili vinskih podruma.

• Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli ogrebotine
na podu.

Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i strujnog
udara.

• Uređaj mora biti uzemljen.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba

izvršiti kvalificirani električar.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci

na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.

• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.

• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.

• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel napajanja,
kompresor). Za zamjenu električnih
komponenti kontaktirajte ovlašteni servis.

• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.

• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu
tek po završetku postavljanja. Provjerite
postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.

• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
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Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede, opeklina,
strujnog udara ili požara.

• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje

(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to moguće.

• Pazite da ne uzrokujete oštećenje u
sustavu hlađenja. U njemu se nalazi
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Ovaj plin je
zapaljiv.

• Ako dođe do oštećenja u sustavu hlađenja,
provjerite da nema vatre i izvora plamena
u prostoriji. Dobro prozračujte prostoriju.

• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.

• U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.

• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.

• Zapaljive predmete ili predmete namočene
zapaljivim sredstvima ne stavljajte u
uređaj, pored ili na njega.

• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.

• Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.

• Nemojte ponovno zamrzavati odmrznute
namirnice.

• Poštujte upute za spremanje na ambalaži
smrznutih namirnica.

Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili oštećenja
uređaja.

• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.

• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.

• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust začepljen,
na dnu uređaja će se skupljati odmrznuta
voda.

Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili gušenja.

• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se

djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali ovog

uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove.

Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.

• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
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Opis proizvoda
Pregled proizvoda

1

4

2

3

5

1 Upravljačka ploča
2 Krilca
3 Košare zamrzivača

4 Nazivna pločica
5 Maxibox košare

Rad uređaja
Upravljačka ploča

1 2 3

1 Svjetlo alarma
2 Indikator snage
3 Regulator temperature

Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u smjeru

kazaljke na satu do srednje vrijednosti. 
Indikator i svjetlo alarma će se uključiti.
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Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".

Regulacija temperature
Temperatura se podešava automatski.
1. Okrenite regulator temperature prema

nižim postavkama kako biste postigli
manji stupanj hladnoće.

2. Okrenite regulator temperature prema
višim postavkama kako biste postigli veći
stupanj hladnoće.

Općenito je najprikladnija srednja
postavka. Međutim, potrebno je
odabrati točnu postavku imajući u
vidu da temperatura u uređaju ovisi
o:
• sobnoj temperaturi
• koliko se često otvaraju vrata
• količini pohranjenih namirnica
• mjestu gdje je uređaj

postavljen.

Ako je temperatura u prostoriji
visoka ili je uređaj potpuno pun i
postavljen na najnižu temperaturu,
on može neprekidno raditi pa se na
stražnjoj stjenci može stvarati inje.
U tom slučaju tipku regulatora
treba podesiti na višu temperaturu
kako bi se omogućilo automatsko
odmrzavanje i manja potrošnja
električne energije.

Alarm za visoku temperaturu
Porast temperature u odjeljku zamrzivača
(primjerice zbog nestanka struje ili otvorenih
vrata) signalizirat će se bljeskanjem svjetla
alarma.
Svjetlo alarma prestaje bljeskati nakon što se
uspostave normalni uvjeti.

Svakodnevna uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i sav
unutrašnji pribor operite toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan
miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.

Ne koristite deterdžente ili
abrazivna sredstva jer mogu
oštetiti završni sloj.

Spremanje zamrznute hrane
Prilikom prvog pokretanja ili nakon perioda
bez uporabe, prije stavljanje proizvoda u
odjeljak ostavite uređaj da radi najmanje 2
sata.
Košare zamrzivača osiguravaju da brzo i
jednostavno pronađete pakiranu hranu koju
želite. Ako su spremljene velike količine
namirnica, uklonite sve ladice osim ladice za
donju košaru koja mora biti na mjestu kako bi
omogućila dobru cirkulaciju zraka. Hrana se
može stavljati na sve police koje su najmanje
15 mm udaljene od vrata.

UPOZORENJE!
U slučaju slučajnog odmrzavanja,
na primjer zbog nestanka
električne energije, ako je
električna energija bila isključena
dulje od vremena prikazanog
grafikonu "vrijeme podizanja" u
tehničkim značajkama, hrana se
mora brzo potrošiti ili odmah
skuhati te zatim ponovno
zamrznuti (nakon hlađenja).

Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i
dugotrajno čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica. Za zamrzavanje svježe
hrane, stavite je u ladice ili krila zamrzivača.
Svježe namirnice koje trebate zamrznuti
stavite u srednji odjeljak, budući da je to
najhladnija točka.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na nazivnoj
pločici, naljepnici koja se nalazi u
unutrašnjosti uređaja.
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Postupak zamrzavanja traje 24 sata. tijekom
tog perioda nemojte dodavati druge namirnice
za zamrzavanje.

Odmrzavanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije
uporabe, može se otopiti u odjeljku hladnjaka
ili na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu
koje je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su još
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.

Vađenje košara za zamrzavanje iz
zamrzivača
Košare za zamrzavanje imaju graničnik koji
sprječava neželjeno vađenje ili ispadanje.

1. U vrijeme vađenja iz zamrzivača, izvucite
košaru prema sebi te, nakon izvlačenja do
kraja.

2. Izvadite košaru podižući njen prednji dio
prema gore.

1 2

Pri vraćanju na mjesto malo podignite prednju
stranu košare kako biste je umetnuli u
zamrzivač. Kada prijeđete krajnje točke
gurnite košare natrag u njihov položaj.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

Opća upozorenja
POZOR!
Uređaj isključite iz električne mreže
prije bilo kakvih radova na
održavanju.

Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i
ponovo punjenje mora izvršiti
isključivo ovlašteni tehničar.

Pribor i dijelovi uređaja ne mogu se
prati u perilici posuđa.

Redovito čišćenje
POZOR!
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele unutar
elementa.

POZOR!
Pazite da ne oštetite rashladni
sustav.

POZOR!
Prilikom pomicanja kućišta
podignite prednji kraj kako biste
izbjegli ogrebotine na podu.

Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom

vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na vratima i

čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga.

3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i kompresor

u stražnjem dijelu uređaja čistite četkom. 
Ovaj će postupak poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju.

Odleđivanje zamrzivača
POZOR!
Nikada ne koristite oštre metalne
predmete za struganje inja s
isparivača jer biste ga mogli
oštetiti. Nemojte koristiti
mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka
odleđivanja osim onih koje
preporučuje proizvođač. Rast
temperature pakiranja zamrznutih
namirnica tijekom odleđivanja
može skratiti njihov siguran rok
čuvanja.
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Otprilike 12 sati prije odmrzavanja
postavite nižu temperaturu kako bi
se nakupilo dovoljno rezervne
hladnoće za slučaj prekida rada.

Određena količina inja uvijek će se nakupljati
na policama zamrzivača i oko gornjeg
odjeljka.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja dosegne
debljinu od 3-5 mm.
1. Isključite uređaj ili izvucite utikač iz

utičnice napajanja.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u više

slojeva novinskog papira i stavite ih na
hladno mjesto. 

UPOZORENJE!
Zamrznute namirnice nemojte
dirati vlažnim rukama. Ruke bi
vam se mogle zamrznuti na
hrani.

3. Ostavite vrata otvorena i umetnite
plastični strugač u odgovarajuće sjedište
na sredini donjeg dijela, stavljajući
spremnik za sakupljanje odleđene vode

ispod njega. 

Kako biste ubrzali proces odleđivanja,
stavite lonac tople vode u pretinac
zamrzivača. Nadalje, uklonite komade
leda koji se lome prije nego je odleđivanje
dovršeno.

4. Po završetku odmrzavanja, dobro osušite
unutrašnjost i čuvajte strugač za daljnje
korištenje.

5. Uključite uređaj.
Nakon tri sata vratite prethodno izvađene
namirnice u odjeljak zamrzivača.

Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Iskopčajte uređaj iz električnog napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Ostavite vrata otvorena kako biste

spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
UPOZORENJE!
Ako ćete uređaj ostaviti uključenim,
zamolite nekog da ga svako toliko
provjeri kako biste spriječili da se
hrana u njemu pokvari u slučaju
prekida napajanja.

Savjeti
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u cijevima

tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora

tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti

uređaja uzrokovan termičkom dilatacijom
(prirodna i neopasna fizička pojava).

• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.

Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati

otvorena duže no što je potrebno.

• Ako je temperatura okoline visoka, a
regulator temperature postavljen na nisku
temperaturu i uređaj pun, kompresor može
neprekidno raditi, što stvara inje ili led na
isparivaču. Ukoliko se to dogodi, postavite
regulator temperature prema toplijim
postavkama kako biste omogućili
automatsko odmrzavanje i uštedu
električne energije.

• Ako je predviđeno, nemojte uklanjati
akumulatore hladnoće iz košare
zamrzivača.

Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta:
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• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata prikazana je
na nazivnoj pločici;

• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za
zamrzavanje tijekom tog razdoblja;

• zamrzavajte samo svježe i dobro očišćene
namirnice vrhunske kvalitete;

• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i
potpuno zamrzavanje i kako biste
omogućili naknadno otapanje samo
željene količine;

• zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da je
pakovanje nepropusno;

• nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom
hranom, tako ćete spriječiti porast
temperature zamrznute hrane;

• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok
čuvanja namirnica;

• vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjeljka zamrzivača,
može prouzročiti smrzotine na koži;

• preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu
pohranjivanja.

Savjeti za čuvanje zamrznutih namirnica
Za postizanje najboljih performansi uređaja,
pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li prodavač ispravno čuvao

zamrznutu hranu koju ste kupili;
• zamrznutu hranu iz trgovine namirnicama

prebacite u zamrzivač u što kraćem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati

otvorena duže no što je potrebno;
• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se

brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti;

• namirnice ne čuvajte dulje od roka kojeg je
otisnuo proizvođač.

Rješavanje problema

UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

Što učiniti kad...

Problem Mogući uzrok Rješenje

Uređaj ne radi. Uređaj je isključen. Uključite uređaj.

 Električni utikač nije ispravno
utaknut u utičnicu mrežnog
napajanja.

Ispravno utaknite utikač u utičnicu
mrežnog napajanja.

 Nema napona u utičnici elek‐
trične mreže.

Priključite drugi električni uređaj
na utičnicu mrežnog napajanja.
Obratite se ovlaštenom serviseru.

Uređaj je bučan. Uređaj ne stoji pravilno. Provjerite stoji li uređaj stabilno.

Indikator uključenosti bljeska. Došlo je do pogreške u mjer‐
enju temperature.

Kontaktirajte ovlaštenog elektri‐
čara ili najbliži ovlašteni servisni
centar.

Uređaj ne radi ispravno. Kontaktirajte ovlaštenog elektri‐
čara ili najbliži ovlašteni servisni
centar.
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Problem Mogući uzrok Rješenje

Kompresor neprekidno radi. Temperatura je neispravno
postavljena.

Pogledajte odjeljak "Rad uređaja".

 Odjednom je u uređaj stavlje‐
no puno namirnica.

Pričekajte nekoliko sati pa ponov‐
no provjerite temperaturu.

 Sobna temperatura je previ‐
soka.

Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.

 Hrana stavljena u uređaj bila
je pretopla.

Prije pohranjivanja ostavite namir‐
nice da se ohlade do sobne tem‐
perature.

Vrata nisu pravilno zatvorena. Pogledajte poglavlje "Zatvaranje
vrata".

Stvara se previše inja i leda. Vrata nisu ispravno zatvorena
ili je brtva deformirana/prljava.

Pogledajte poglavlje "Zatvaranje
vrata".

Namirnice nisu ispravno umo‐
tane.

Bolje umotajte namirnice.

Temperatura je neispravno
postavljena.

Pogledajte odjeljak "Rad uređaja".

Vrata nisu poravnata ili se su‐
daraju s ventilacijskom rešet‐
kom.

Uređaj nije dobro niveliran. Pogledajte poglavlje "Niveliranje".

Temperatura u uređaju je pre‐
niska/previsoka.

Regulator temperature nije is‐
pravno postavljen.

Postavite na višu/nižu tempera‐
turu.

Temperatura hrane je previ‐
soka.

Prije spremanja namirnica osta‐
vite ih da se ohlade na sobnu
temperaturu.

Debljina leda veća je od 4-5
mm.

Odmrznite uređaj.

Vrata se često otvaraju. Vrata otvarajte samo kada je po‐
trebno.

Nema cirkulacije hladnog zra‐
ka u uređaju.

Provjerite kruži li hladan zrak unu‐
tar uređaja.

Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, nazovite najbliži
ovlašteni servis marke.

Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.

2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Pogledajte "Postavljanje".

3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se post-
prodajnoj službi.

10 www.zanussi.com
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Postavljanje

UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

Namještanje
Uređaj se može postaviti na suho mjesto s
dobrom ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:

Klimat‐
ska kla‐

sa

Temperatura okoline

SN od +10°C do + 32°C

N +16°C do + 32°C

ST +16°C do + 38°C

T +16°C do + 43°C

Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim tipovima
modela kada rade izvan ovog
raspona. Ispravan rad može se
zajamčiti samo unutar navedenog
raspona temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite se
prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem ovlaštenom
servisnom centru

Položaj
POZOR!
Mora biti omogućeno iskopčavanje
uređaja iz električne mreže: utikač
zato mora biti lako dostupan nakon
postavljanja.

Uređaj udaljite od izvora topline, kao što su
radijatori, bojleri, izravna sunčeva svjetlost,
itd. Osigurajte slobodan protok zraka oko
stražnjeg dijela kućišta uređaja. Za osiguranje
najboljeg rada, ako se uređaj nalazi ispod
visećeg zidnog elementa, minimalna
udaljenost između vrha kućišta uređaja i
visećeg elementa treba biti najmanje 100 mm.
Međutim, u savršenim se uvjetima uređaj ne
bi smio nalaziti ispod visećih zidnih

elemenata. Točno niveliranje osigurava se
pomoću jedne ili više podesivih nožica na
podnožju kućišta uređaja.

A B

20mm

min
100mm

Spajanje na električnu mrežu
• Prije spajanja, provjerite odgovaraju li

napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.

• Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena, spojite
uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s
važećim propisima, konzultirajući
ovlaštenog električara.

• Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.

• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU.

Stražnji odstojnici
Dva odstojnika možete pronaći u vrećici s
dokumentacijom.
1. Otpustite vijak.
2. Umetnite odstojnik ispod vijka.
3. Okrenite odstojnik u ispravan položaj.
4. Ponovno zategnite vijke.

www.zanussi.com 11
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2

4

3
1

Niveliranje
Prilikom namještanja uređaja provjerite stoji li
u vodoravnom položaju. To se može postići
pomoću dvije podesive nožice na prednjem
donjem dijelu.

Promjena smjera otvaranja vrata
UPOZORENJE!
Prije obavljanja bilo koje radnje,
izvucite utikač iz utičnice.

1. Uređaj pažljivo nagnite unazad, tako da
kompresor ne dodiruje pod.

2. Skinite podnožje.
3. Odvijte i uklonite donje šarke.

4. Uklonite vrata.
5. Odvijte gornji zatik i zavijte ga na suprotnu

stranu.

2

1

6. Ponovno namjestite vrata. 
Provjerite je li rub vrata paralelan s rubom
gornjeg dijela.

7. Odvijte gornji zatik (A) i zavijte ga na
suprotnu stranu.

A

B

8. Skinite poklopac (B) i postavite ga na
suprotnu stranu.

9. Zavijte donje šarke.
10. Ponovno namjestite podnožje.
11. Postavite uređaj uspravno.
12. Postavite rukohvat na suprotnu stranu i

postavite plastične kapice (nalaze se u
vrećici s uputama) u tri otvora.

POZOR!
Ponovno namjestite i poravnajte
uređaj, pričekajte najmanje četiri
sata i zatim ga spojite na utičnicu
električne mreže.

12 www.zanussi.com
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Obavite završnu provjeru kako
biste bili sigurni da:
• su svi vijci zategnuti.
• magnetna brtva prianja na

kućište.
• se vrata ispravno otvaraju i

zatvaraju.
Ako je temperatura okoline niska
(npr. zimi), brtva možda neće
savršeno prianjati na kućište. U
tom slučaju, pričekajte da se brtva
prirodno prilagodi. U slučaju da ne
želite obaviti gore navedene
radnje, kontaktirajte najbliži
postprodajni servis. Serviser
postprodajnog servisa na vaš će
račun obaviti promjenu smjera
otvaranja vrata.

Tehnički podaci
Tehnički podaci
U skladu s 1/1998. (I. 12.) IKIM
ministarskog dekreta

   

Proizvođač Electrolux

Kategorija proizvoda Zamrzivač

Visina mm 1540

Širina mm 595

Dubina mm 658

Neto volumen zamrzivača Litara 197

Energetska klasa (od A++ do G, gdje je A+
+ energetski najučinkovitija, G je energetski
manje učinkovita)

 A++

Potrošnja energije (ovisno o uporabi i
smještaju)

kWh/god. 193

Klasa uređaja  ****

Vrijeme zadržavanja temperature Sati 30

Kapacitet zamrzavanja Kg/24 h 24

Klimatska klasa  SN-N-ST-T

Napon Volti 230 - 240

www.zanussi.com 13
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Frekvencija Hz 50

Razina buke dB/A 40

Ugrađeno  Ne

Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj
pločici na vanjskoj ili unutarnjoj strani uređaja
i na energetskoj oznaci.

BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale koji na sebi imaju
oznaku . Ambalažu za recikliranje odložite
u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja te u recikliranju
otpada od električnih i elektroničkih uređaja.
Uređaje označene simbolom  ne odlažite
zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite
na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.

14 www.zanussi.com
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A változtatások jogát fenntartjuk.

 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.

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.

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.
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• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
• 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.

Biztonsági utasítások
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.

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.

• 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
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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.

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.

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.

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 ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.

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

1

4

2

3

5

1 Kezelőpanel
2 Lenyitható rekeszajtók
3 Fagyasztó kosarak

4 Adattábla
5 Maxibox kosarak

Működés
Kezelőpanel

1 2 3

1 Figyelmeztető fény
2 Bekapcsolás-visszajelző
3 Hőmérséklet-szabályozó

Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a

konnektorhoz.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az

óramutató járásával megegyező irányban
egy közepes beállításra. 
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Az ellenőrző lámpa és a figyelmeztető
fény bekapcsol.

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

A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik.
1. A minimális hűtés érdekében forgassa a

hőmérséklet-szabályozót az alacsonyabb
beállítások felé.

2. A maximális hűtés érdekében forgassa a
hőmérséklet-szabályozót a magasabb
beállítások felé.

Általában a közepes beállítás a
legmegfelelőbb. A pontos beállítás
kiválasztásakor azonban szem
előtt kell tartani, hogy a készülék
belsejében levő hőmérséklet a
következő tényezőktől is függ:
• szobahőmérséklet
• az ajtónyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék elhelyezése.

Ha a környezeti hőmérséklet
magas, vagy a készülék a
maximális határig meg van
terhelve, a hűtőtér hőmérsékletét
pedig a legalacsonyabb értékre
állították be, előfordulhat, hogy
folyamatosan hűt, s emiatt dér
képződik a belső falán. Ebben az
esetben a szabályozógombot a
legmagasabb hőmérsékleti értékre
kell állítani az automatikus
jégmentesítés elindításához, ezzel
pedig csökkentett
energiafogyasztást lehet elérni.

Magas hőmérséklet miatti riasztás
A fagyasztótér hőmérsékletének emelkedését
(pl. korábbi áramkimaradás vagy nyitva
hagyott ajtó miatt) a villogó figyelmeztető fény
jelzi.
Amikor a normál feltételek helyreálltak, a
figyelmeztető fény abbahagyja a villogást.

Napi használat
A készülék belsejének tisztítása
Az első használat előtt mossa ki a készülék
belsejét és az összes belső tartozékot
semleges kémhatású tisztítószeres, langyos
vízzel, hogy eltávolítsa a teljesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki a
készüléket.

Ne használjon mosószereket vagy
súrolóporokat, mert ezek
megsérthetik a felületet.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli periódus után, mielőtt
élelmiszereket helyezne a fagyasztótérbe,
üzemeltesse legalább 2 órán keresztül a
készüléket.
A fagyasztófiókok használatával könnyen és
gyorsan megtalálja a kívánt élelemcsomagot.
Ha nagyobb mennyiségű élelmet kell tárolni,
eltávolíthatja a fiókokat, kivéve az alsót,

melynek mindig a helyén kell maradnia, a
levegő megfelelő áramlásának biztosítása
érdekében. Minden polcra helyezhető az
ajtótól 15 mm-re kinyúló étel.

VIGYÁZAT!
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.

Friss élelmiszer lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú
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tárolására is. A friss élelmiszereket
lefagyasztáshoz helyezze a fagyasztó
rekeszekbe vagy fedelekbe.
Helyezze a fagyasztásra váró friss élelmiszert
a fagyasztószekrény középső rekeszébe,
mivel ez a leghidegebb pont.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék belsejében
található adattáblán van feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe:
ez alatt az idő alatt ne tegyen be további
lefagyasztandó élelmiszert.

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.

A fagyasztókosarak kivétele a
fagyasztóból
A fagyasztókosarakon van egy ütköző, amely
megakadályozza véletlen kivételüket vagy
leesésüket.
1. Amikor szeretné kivenni a fagyasztóból,

húzza maga felé a kosarat, amíg az el
nem éri a végpontot.

2. Az elejét felfelé billentve vegye ki a
kosarat.

1 2

Amikor vissza kívánja helyezni, kissé emelje
meg a kosár elejét, hogy be lehessen
illeszteni a fagyasztóba. Amikor túljutott a
végpontokon, nyomja vissza a kosarakat a
helyükre.

Ápolás és tisztítás

VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

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.

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.
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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.

A fagyasztó leolvasztása
FIGYELMEZTETÉS!
Soha ne próbálja meg éles
fémeszközzel 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.

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, és tegye a
műanyag kaparókést a megfelelő alsó
középső támaszra, és tegyen alá egy tálat
a kiolvadt víz összegyűjtése céljából.

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 szárítsa ki
alaposan a készülék belsejét, és őrizze
meg a jégkaparót, hogy máskor is
felhasználhassa.

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

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.

Hasznos tanácsok és javaslatok
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).

www.zanussi.com 21

pr
ec

iz
.h
u



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

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).

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.

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.

Hibaelhárítás

VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Mit tegyek, ha...

Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem működik. A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

 A hálózati dugasz nincs meg‐
felelően csatlakoztatva a kon‐
nektorba.

Csatlakoztassa megfelelően a
hálózati dugaszt a konnektorba.

 Nincs feszültség a konnektor‐
ban.

Csatlakoztasson egy másik elek‐
tromos készüléket a hálózati alj‐
zatba. Forduljon szakképzett villa‐
nyszerelőhöz.

A készülék zajos. A készülék alátámasztása
nem megfelelő.

Ellenőrizze, hogy a készülék sta‐
bilan áll-e.

A bekapcsolás jelzőfény villog. Hiba lépett fel a hőmérséklet
mérése közben.

Kérjük, forduljon egy szakképzett
villanyszerelőhöz vagy a legköze‐
lebbi márkaszervizhez.

A készülék nem működik
megfelelően.

Kérjük, forduljon egy szakképzett
villanyszerelőhöz vagy a legköze‐
lebbi márkaszervizhez.

A kompresszor folyamatosan
működik.

A hőmérséklet beállítása nem
megfelelő.

Olvassa el a „Működés” c. sza‐
kaszt.

 Túl sok élelmiszert helyezett
egyszerre a készülékbe.

Várjon néhány órát, majd ellenőr‐
izze ismét a hőmérsékletet.

 A szobahőmérséklet túl
magas.

Lásd az adattáblán a Klímaosztály
táblázatot.

 Túl sok meleg ételt tett a hű‐
tőbe.

A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahőmérsé‐
kletre.

Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el „Az ajtó becsukása” cí‐
mű részt.

Túl sok dér és jég képződött. Az ajtó nincs megfelelően be‐
zárva vagy az ajtótömítés de‐
formálódott/elszennyeződött.

Olvassa el „Az ajtó becsukása” cí‐
mű részt.

Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagolva.

Csomagolja be jobban az élelmis‐
zereket.

A hőmérséklet beállítása nem
megfelelő.

Olvassa el a „Működés” c. sza‐
kaszt.

Az ajtó beállítása helytelen, va‐
gy a szellőzőrács útjában van.

A készülék szintezése nem
megfelelő.

Olvassa el a „Vízszintbe állítás”
részt.

A készülékben a hőmérséklet
túl alacsony/magas.

A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.

Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

Az élelmiszerek hőmérséklete
túl magas.

Hagyja, hogy az élelmiszerek a
szobahőmérsékletre hűljenek a
tárolás előtt.

A dér vastagsága 4-5 mm-nél
nagyobb.

Olvassza le a készüléket.

Túl gyakran nyitja ki az ajtót. Az ajtót csak akkor nyissa ki, ha
szükséges.

Nem kering a hideg levegő a
készülékben.

Gondoskodjon arról, hogy kerin‐
geni tudjon a hideg levegő a kés‐
zülékben.

Amennyiben a fenti tanácsok nem
vezetnek eredményre, hívja a
legközelebbi márkaszervizt.

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. Hívja a márkaszervizt.

Üzembe helyezés

VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

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‐
maosz‐

tály

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.

Elhelyezés
FIGYELMEZTETÉS!
Gondoskodni kell arról, hogy a
készüléket probléma esetén
haladéktalanul le lehessen
választani a hálózati áramkörről,
ezért a dugasznak az üzembe
helyezés után könnyen elérhető
helyen kell lennie.

A készüléket minden hőforrástól, például
radiátortól, vízmelegítőtől, közvetlen
napsütéstől stb. távol kell üzembe helyezni.
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Gondoskodjon arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátoldala körül. Ha
a készüléket egy falra függesztett egység alá
helyezi, a legjobb teljesítmény érdekében a
készülék felső lapja és a fali egység között
legalább 100 mm távolságot kell hagyni.
Azonban az az ideális, ha a készüléket nem
egy falra függesztett egység alatt helyezi el. A
pontos vízszintbe állítás a készülék alján
található egy vagy több állítható láb révén
biztosítható.

A B

20mm

min
100mm

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.

• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

Hátsó távtartók
A két távtartó a dokumentációt tartalmazó
tasakban található.

1. Lazítsa meg a csavart.
2. Helyezze a távtartót a csavarfej alá.
3. Fordítsa a távtartót a megfelelő helyzetbe.
4. Húzza meg a csavart.

2

4

3
1

Vízszintbe állítás
Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra,
hogy vízszintben álljon. Ez az elülső oldalon
alul található két állítható láb segítségével
érhető el.

Az ajtó nyitási irányának megfordítása
VIGYÁZAT!
Bármilyen művelet végrehajtása
előtt húzza ki a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatból.

1. Döntse óvatosan hátra a készüléket úgy,
hogy a kompresszor ne érjen a padlóhoz.

2. Vegye le a lábazati lemezt.
3. Csavarozza ki és távolítsa el az alsó

zsanérokat.
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4. Vegye le az ajtót.
5. Csavarozza ki a felső csapot, és

csavarozza be az ellenkező oldalra.

2

1

6. Helyezze vissza az ajtót. 
Győződjön meg arról, hogy az ajtó éle
párhuzamos-e a felső lap élével.

7. Csavarozza ki a csapot (A), és
csavarozza be az ellenkező oldalra.

A

B

8. Távolítsa el a dugaszt (B), és helyezze az
ellenkező oldalra.

9. Csavarozza be az alsó zsanérokat.
10. Helyezze vissza a lábazati lemezt.
11. Állítsa fel a készüléket.
12. Szerelje fel a fogantyút az ellenkező

oldalra, és dugaszolja be a szabadon
maradt furatokat a műanyag dugaszokkal
(a kezelési kézikönyvet tartalmazó
zacskóban található).

FIGYELMEZTETÉS!
Állítsa vissza a készüléket az
eredeti helyzetébe, állítsa
vízszintbe, és várjon legalább négy
órát, mielőtt csatlakoztatná a
hálózati vezetéket a hálózati
aljzathoz.

Hajtson végre egy végső
ellenőrzést, hogy
megbizonyosodjon a
következőkről:
• Minden csavar meg van-e

húzva.
• A mágneses tömítés a

készülékházhoz tapad-e.
• Az ajtó megfelelően nyílik és

csukódik-e.
Ha a környezeti hőmérséklet
alacsony (pl. télen), előfordulhat,
hogy az ajtótömítés nem tapad
hozzá tökéletesen a
szekrénytesthez. Ebben az
esetben várja meg, amíg a tömítés
magától hozzáidomul a
szekrénytesthez. Ha nem szeretné
saját maga végrehajtani a fenti
műveleteket, forduljon a
legközelebbi márkaszervizhez. A
márkaszerviz szakembere
költségtérítés ellenében elvégzi az
ajtók nyitásirányának
megfordítását.

Műszaki információk
Műszaki adatok
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM miniszteri
rendeletnek megfelelően
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Gyártó védjegye Electrolux

A készülék kategóriája Fagyasztó

Magasság mm 1540

Szélesség mm 595

Mélység mm 658

Fagyasztó nettó térfogata liter 197

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

 A++

Villamosenergia -fogyasztás (24 órás szab‐
ványos vizsgálati eredmények alapján. A
mindenkori energiafogyasztás a készülék
használatától és elhelyezéstől függ.)

kWh/év 193

Fagyasztótér csillagszám jele  ****

Áramkimaradási biztonság Óra 30

Fagyasztási teljesítmény kg/24 óra 24

Klímaosztály  SN-N-ST-T

Feszültség Volt 230 - 240

Frekvencia Hz 50

Zajteljesítmény dB/A 40

Beépíthető  Nem

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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Pridržujemo si pravico do sprememb.

 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.

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.

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.
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• V predelkih za shranjevanje hrane v napravi ne uporabljajte
električnih priprav, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

• 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.

Varnostne informacije
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.

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.

Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin,
električnega udara ali požara.
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• 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.

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.

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.
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Opis izdelka
Pregled izdelka

1

4

2

3

5

1 Upravljalna plošča
2 Spustna vrata
3 Košare za zamrzovanje

4 Ploščica za tehnične navedbe
5 Košare Maxibox

Delovanje
Upravljalna plošča

1 2 3

1 Opozorilna lučka
2 Indikator napajanja
3 Regulator temperature

Vklop
1. Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Regulator temperature obrnite v smeri

urnega kazalca na srednjo nastavitev. 
Zasvetita kontrolna in opozorilna lučka.
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Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.

Nastavitev temperature
Temperatura se samodejno prilagaja.
1. Za dosego najšibkejše ohlajenosti obrnite

regulator temperature proti nižji nastavitvi.
2. Za dosego najmočnejše ohlajenosti

obrnite regulator temperature proti višji
nastavitvi.

Običajno je najprimernejša srednja
nastavitev. Vendar pa je treba
točno nastavitev izbrati ob
upoštevanju, da je temperatura v
napravi odvisna od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• prostora, kjer se naprava

nahaja.

Če je temperatura okolja visoka ali
je naprava povsem napolnjena in
nastavljena na najnižjo
temperaturo, lahko neprestano
deluje, zaradi česar na zadnji steni
nastaja ivje. V tem primeru mora
biti regulator nastavljen na višjo
temperaturo, da je omogočeno
samodejno odtaljevanje in s tem
zmanjšanje porabe energije.

Alarm visoke temperature
Zvišanje temperature v zamrzovalniku (npr.
zaradi predhodnega izpada električne
energije ali odprtih vrat) ponazarja utripajoča
opozorilna lučka.
Ko se ponovno vzpostavijo normalni pogoji,
opozorilna lučka preneha utripati.

Vsakodnevna uporaba
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave očistite notranjost
in vso notranjo opremo z mlačno vodo in
blagim milom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušite.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali
grobih praškov, ker lahko
poškodujete premaz.

Shranjevanje zamrznjenih živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe mora zamrzovalnik delovati vsaj
dve uri, preden vanj položite živila.
Predali v zamrzovalniku omogočajo hitro in
preprosto iskanje želenih živil. Če nameravate
shraniti večje količine živil, odstranite vse
predale, razen spodnjega, ki mora ostati na
svojem mestu, da je zagotovljeno dobro
kroženje zraka. Na vse police lahko položite
živila, ki segajo do 15 mm od vrat.

OPOZORILO!
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).

Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil in dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil. Če
želite zamrzniti sveža živila, ta položite v
predale v zamrzovalniku ali na police.
Sveža živila, ki jih želite zamrzniti, položite v
srednji predal zamrzovalnika, ker je
najhladnejši.
Največja količina živil, ki jo lahko zamrznete v
24 urah, je navedena na ploščici za
tehnične navedbe, oznaki v notranjosti
naprave.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur: v tem času
ne dodajajte drugih živil za zamrzovanje.
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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.

Odstranitev košar za zamrzovanje iz
zamrzovalnika
Košare za zamrzovanje imajo zaporno oviro
za preprečitev, da bi prišlo do nenamerne
odstranitve košar ali da bi te padle ven.
1. Ko košaro odstranjujete iz zamrzovalnika,

jo povlecite k sebi in izvlecite do konca.

2. Košaro odstranite tako, da dvignete njen
sprednji del.

1 2

Ko košaro vstavljate nazaj, malce dvignite
njen sprednji del, da jo vstavite v
zamrzovalnik. Ko pridete čez končne točke,
košare potisnite nazaj na mesto.

Vzdrževanje in čiščenje

OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

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.

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.

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.

Približno 12 ur pred odtaljevanjem
nastavite nižjo temperaturo, da se
nakopiči zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v delovanju.
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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 in v utor spodaj na
sredini vstavite plastično strgalo ter pod
njega postavite posodo za zbiranje

odtajane vode. 

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 zamrzovalnika in
shranite strgalo za naslednjič.

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

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.

Namigi in nasveti
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).

• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je slišen
blag klikajoč zvok regulatorja temperature.

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.

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.
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• 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.

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,

• odtajana živila hitro izgubijo kakovost in jih
ne smete ponovno zamrzniti,

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

Odpravljanje težav

OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

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 vtičnico.

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

Naprava je glasna. Naprava ni pravilno podprta. Preverite, ali je naprava stabilno
na tleh.

Utripa indikatorska lučka napa‐
janja.

Prišlo je do napake pri mer‐
jenju temperature.

Obrnite se na usposobljenega
električarja ali na najbližji pooblaš‐
čen servisni center.

Naprava ne deluje pravilno. Obrnite se na usposobljenega
električarja ali na najbližji pooblaš‐
čen servisni center.

Kompresor deluje neprekinjeno. Temperatura je nepravilno
nastavljena.

Oglejte si poglavje »Delovanje«.

 Hkrati je shranjenih veliko ži‐
vil.

Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
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Težava Možen vzrok Rešitev

 Temperatura v prostoru je
previsoka.

Oglejte si razpredelnico klimatskih
razredov na ploščici za tehnične
navedbe.

 Živila, ki ste jih dali v napravo,
so bila pretopla.

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

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

Nabralo se je preveč ivja in le‐
du.

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

Oglejte si »Zapiranje vrat«.

Živila niso pravilno zaščitena. Bolje zaščitite živila.

Temperatura je nepravilno
nastavljena.

Oglejte si poglavje »Delovanje«.

Vrata niso poravnana ali se zati‐
kajo ob prezračevalno rešetko.

Naprava ni poravnana. Oglejte si »Namestitev v vodorav‐
en položaj«.

Temperatura v napravi je pre‐
nizka/previsoka.

Regulator temperature ni pra‐
vilno nastavljen.

Nastavite višjo/nižjo temperaturo.

Temperatura živil je previso‐
ka.

Živila naj se pred hrambo ohladijo
na sobno temperaturo.

Ivje je debelejše od 4-5 mm. Odtajajte napravo.

Vrata ste pogosto odprli. Vrata odprite samo, če je treba.

V napravi ni kroženja hladne‐
ga zraka.

Poskrbite za kroženje hladnega
zraka v napravi.

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

Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.

2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si »
Namestitev«.

3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na servisno
službo.

Namestitev

OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

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

Klimat‐
ski

razred

Temperatura okolja

SN od +10 °C do + 32 °C

N od +16 °C do + 32 °C
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Klimat‐
ski

razred

Temperatura okolja

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.

Mesto namestitve
POZOR!
Omogočena mora biti izključitev
naprave iz napajanja; vtič mora biti
po namestitvi zato enostavno
dostopen.

Naprava naj bo postavljena čim dlje od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci, neposredna
sončna svetloba itd. Zagotovite nemoteno
kroženje zraka na hrbtni strani ohišja. Za
zagotovitev najboljšega delovanja, če je
naprava postavljena pod visečo stensko
enoto, mora biti najmanjša razdalja med
vrhom ohišja in stensko enoto najmanj 100
mm. Če je možno, naj naprava ne bo
postavljena pod visečimi stenskimi enotami.
Natančno namestitev v vodoravno lego
dosežete z eno ali več nastavljivimi nogami
na dnu ohišja.

A B

20mm

min
100mm

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.

Distančnika na hrbtni strani
V vrečki z dokumentacijo sta dva distančnika.
1. Popustite vijak.
2. Distančnik namestite pod vijak.
3. Distančnik obrnite v desno.
4. Ponovno privijte vijaka.
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Namestitev v vodoraven položaj
Ko nameščate napravo, se prepričajte, da je v
vodoravni legi. To lahko dosežete z
nastavljivima nogama na sprednji spodnji
strani.

Menjava strani odpiranja vrat
OPOZORILO!
Pred izvajanjem del iztaknite vtič iz
omrežne vtičnice.

1. Previdno nagnite napravo nazaj toliko, da
se kompresor ne more dotakniti tal.

2. Odstranite pokrov podnožja.
3. Odvijte in odstranite spodnja tečaja.

4. Odstranite vrata.
5. Odvijte zgornji zatič in ga privijte na

nasprotno stran.

2

1

6. Ponovno namestite vrata. 
Poskrbite, da bo rob vrat poravnan z
zgornjim delom.

7. Odvijte zatič (A) in ga privijte na
nasprotno stran.

A

B

8. Odstranite pokrovček (B) in ga namestite
na nasprotno stran.

9. Privijte spodnja tečaja.
10. Namestite pokrov podnožja.
11. Napravo postavite v pokončen položaj.
12. Pritrdite ročaj na nasprotno stran in

namestite plastična čepa (iz vrečke z
navodili) v odprtini.

POZOR!
Po prestavitvi vrat uravnajte
napravo in počakajte vsaj štiri ure,
preden jo vključite v vtičnico.
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Opravite končni pregled, da
preverite:
• Ali so priviti vsi vijaki.
• Ali se magnetno tesnilo stika z

omaro.
• Ali se vrata pravilno odpirajo in

zapirajo.
Če je temperatura okolice prenizka
(npr. pozimi), se tesnilo morda ne
bo povsem prilegalo omari. V tem
primeru počakajte, da pride do
naravnega prileganja tesnila. Če
zgoraj opisanega dela ne želite
opraviti sami, se obrnite na
poprodajno servisno službo.
Usposobljen serviser bo na vaše
stroške opravil zamenjavo strani
odpiranja vrat.

Tehnične informacije
Tehnični podatki
Glede na ministrsko uredbo 1/1998. (I. 12.)
IKIM.

   

Proizvajalec Electrolux

Kategorija izdelka Zamrzovalnik

Višina mm 1540

Širina mm 595

Globina mm 658

Neto zmogljivost zamrzovalnika litri 197

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

 A++

Poraba energije (odvisno od uporabe in
postavitve)

kWh/y 193

Klasifikacija z zvezdicami  ****

Čas naraščanja temperature ure 30

Zmogljivost zamrzovanja kg/24 h 24

Klimatski razred  SN-N-ST-T

Napetost V 230 - 240

Frekvenca Hz 50
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Nivo glasnosti dB/A 40

Vgradna  Ne

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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