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 Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an
incorrect installation and use causes injuries and damages.
Always keep the instructions with the appliance for future
reference.

Children and vulnerable people safety
• This appliance can be used by children aged from 8 years and

above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Do not let children play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children

without supervision.
• Keep all packaging away from children.

General Safety
• This appliance is intended to be used in household and similar

applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other

working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other

residential type environments
• Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the

built-in structure, clear of obstruction.
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• Do not use mechanical devices or other means to accelerate
the defrosting process, other than those recommended by the
manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.
• Do not use electrical appliances inside the food storage

compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.

• Do not use water spray and steam to clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral

detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads, solvents or metal objects.

• Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.

Safety instructions

Installation

WARNING!
Only a qualified person must install
this appliance.

• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied

with the appliance.
• Always be careful when you move the

appliance because it is heavy. Always wear
safety gloves.

• Make sure the air can circulate around the
appliance.

• Wait at least 4 hours before connecting the
appliance to the power supply. This is to
allow the oil to flow back in the compressor.

• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.

• The rear of the appliance must stand against
the wall.

• Do not install the appliance where there is
direct sunlight.

• Do not install this appliance in areas that are
too humid or too colds, such as the
construction appendices, garages or wine
cellars.

• When you move the appliance, lift it by the
front edge to avoid scratching the floor.

Electrical connection

WARNING!
Risk of fire and electrical shock.

• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on

the rating plate agrees with the power
supply. If not, contact an electrician.

• Always use a correctly installed shockproof
socket.

• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.

• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Service or an electrician to change the
electrical components.

• The mains cable must stay below the level of
the mains plug.

• Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure
that there is access to the mains plug after
the installation.

• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug.
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Use

WARNING!
Risk of injury, burns, electrical shock
or fire.

• Do not change the specification of this
appliance.

• Do not put electrical appliances (e.g. ice
cream makers) in the appliance unless they
are stated applicable by the manufacturer.

• Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit. It contains isobutane
(R600a), a natural gas with a high level of
environmental compatibility. This gas is
flammable.

• If damage occurs to the refrigerant circuit,
make sure that there are no flames and
sources of ignition in the room. Ventilate the
room.

• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.

• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure on
the drink container.

• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance.

• Do not put flammable products or items that
are wet with flammable products in, near or
on the appliance.

• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.

• Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are wet or
damp.

• Do not freeze again food that has been
thawed.

• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.

Internal light

• The type of lamp used for this appliance is
not suitable for household room illumination

Care and cleaning

WARNING!
Risk of injury or damage to the
appliance.

• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.

• This appliance contains hydrocarbons in the
cooling unit. Only a qualified person must do
the maintenance and the recharging of the
unit.

• Regularly examine the drain of the appliance
and if necessary, clean it. If the drain is
blocked, defrosted water collects in the
bottom of the appliance.

Disposal

WARNING!
Risk of injury or suffocation.

• Disconnect the appliance from the mains
supply.

• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children and

pets to be closed inside of the appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation

materials of this appliance are ozone-friendly.
• The insulation foam contains flammable gas.

Contact your municipal authority for
information on how to discard the appliance
correctly.

• Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat exchanger.
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Product description

Product overview

9

7541 2 6

8

3

1 Vegetable drawers
2 Low temperature compartment
3 Cabinet shelves
4 Bottle rack
5 Control panel

6 Door shelves
7 Bottle shelf
8 Freezer drawers
9 Rating plate

Operation

Switching on

Insert the electrical plug into a wall socket.

Turn the temperature regulator clockwise to a
medium setting.

Switching off

To turn off the appliance, turn the temperature
regulator to the "O" position.

Temperature regulation

Turn the temperature regulator towards a lower
settings to obtain the minimum coldness, or
toward a higher settings to obtain the maximum
coldness. 

A medium setting is generally the
most suitable.

www.zanussi.com 5

pr
ec

iz
.h
u



The exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance
depends on:

• the room temperature;
• how often the door is opened;
• the quantity of food stored;
• the location of the appliance.

If the ambient temperature is high or
the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to a low
temperature, it may cause frost to
form on the rear wall. In this case,
set the temperature regulator to a
higher temperature to allow
automatic defrosting and reduced
energy consumption.

Daily use

WARNING!
Refer to Safety chapters.

Initial power on

CAUTION!
Before inserting the power plug in to
the outlet and switching on the
cabinet for the first time, leave the
appliance standing upright for at
least 4 hours. This will assure a
sufficient amount of time for the oil
to return to the compressor.
Otherwise the compressor or
electronic components may sustain
damage.

Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of
use, let the appliance run at least 2 hours
before putting products in the freezer
compartment.

The freezer baskets ensure that it is quick and
easy to find the food packages you want. If
large quantities of food are to be stored, remove
all drawers except for the bottom basket which
secures good air circulation. It is possible to
place food that protrudes 15 mm from the door
on all shelves except the top one.

In the event of accidental defrosting,
for example due to a power failure, if
the power has been off for longer
that the value shown in the technical
characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be
consumed quickly or cooked
immediately and then re-frozen (after
cooling).

Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing
fresh food and storing frozen and deep-frozen
food for a long time.

To freeze fresh foods it is not necessary to
change the medium setting.

However, for a faster freezing operation, turn
the temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.

In this condition, the refrigerator
compartment temperature might
drop below 0°C. If this occurs reset
the temperature regulator to a
warmer setting.

Place the fresh food to be frozen in the bottom
compartment.

The maximum amount of food that can be frozen
in 24 hours is specified on the rating plate, a
label located on the inside of the appliance.

The freezing process lasts 24 hours: during this
period do not add other food to be frozen.

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used,
can be thawed in the refrigerator compartment
or at room temperature, depending on the time
available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be
positioned as desired.
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Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various
sizes, the door shelves can be placed at
different heights.

Gradually pull the shelf in the direction of the
arrows until it comes free, then reposition as
required.

2

1

3

Bottle rack

Place bottles (with the opening facing front) in
the pre-positioned shelf.

Low temperature compartment

The low temperature compartment is suitable
for storing fresh food like fish, meat, seafood,
because the temperature inside is lower than
the rest of the fridge.

Removal of freezer baskets

The freezing baskets have a limit stop to prevent
their accidental removal or falling out. At the
time of its removal from the freezer, pull the
basket towards yourself and, upon reaching the
end point, remove the basket by tilting its front
upwards.

At the time of putting it back, slightly lift the
front of the basket to insert it into the freezer.
Once you are over the end points, push the
baskets back in their position.

1

2

Hints and tips

Normal operating sounds

The following sounds are normal during
operation:

• A faint gurgling and bubbling sound from
coils sound when refrigerant is pumped.

• A whirring and pulsating sound from the
compressor when refrigerant is pumped.

• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation (a

natural and not dangerous physical
phenomenon).

• A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor switches on
or off.

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
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• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on the
evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting and so
a saving in electricity consumption.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely
around it

Hints for refrigeration

Useful hints:

• Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.

• For safety, store in this way only one or two
days at the most.

• Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.

• Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.

• Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.

• Bottles: these need a cap and should be
stored on the door bottle shelf, or (if
equipped) on the bottle rack.

• Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:

• the maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;

• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added
during this period;

• freeze only top quality, fresh and thoroughly
cleaned, foodstuffs;

• prepare food in small portions to enable it to
be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only
the quantity required;

• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the packages
are airtight;

• do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;

• lean foods store better and longer than fatty
ones; salt reduces the storage life of food;

• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;

• it is advisable to show the freezing in date on
each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this
appliance, you should:

• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;

• be sure that frozen foodstuffs are transferred
from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;

• not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary;

• once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen;

• do not exceed the storage period indicated
by the food manufacturer.

Care and cleaning

WARNING!
Refer to Safety chapters.

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
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• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free from
debris.

• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the
cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning
products or wax polishes to clean
the interior as this will damage the
surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the
performance of the appliance and save
electricity consumption.

The lowest shelf, dividing the cooler
compartment from the 0°C compartment can be
removed only for cleaning. To remove it pull out
the shelf straight. The cover plates above the
drawers in the compartment can be taken out
for cleaning.

To ensure the best performance of
the 0°C compartment the lowest
shelf and cover plates must be put
back in their original position after
cleaning.

Take care of not to damage the
cooling system. When moving the
cabinet, lift it by the front edge to
avoid scratching the floor.

Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during
normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.

Defrosting the freezer

A certain amount of frost will always
form on the freezer shelves and
around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost
layer reaches a thickness of about
3-5 mm. Defrosting can be
accelerated by placing bowls with
hot water (not boiling) inside the
freezer.

CAUTION!
Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator
as you could damage it. Do not use
a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing
process other than those
recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may
shorten their safe storage life.

1. Switch off the appliance and pull out the
plug from the wall socket.

2. Remove any stored food, wrap it in several
layers of newspaper and put it in a cool
place.

3. Remove the freezer drawers.
4. Put insulating material around the drawers,

e.g. blankets or newspapers.
5. Leave the door open and insert the plastic

scraper in the appropriate seating at the
bottom centre, placing a basin underneath
to collect the defrost water.

6. Carefully scrape off the ice when it starts to
thaw (use a wood or a plastic scraper).

7. When all the ice has melted, dry the interior
thoroughly and keep the scraper for future
use.

8. Switch on the appliance and replace the
frozen foodstuff.
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Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:

1. Disconnect the appliance from electricity
supply.

2. Remove all food.
3. Defrost (if necessary) and clean the

appliance and all accessories.
4. Clean the appliance and all accessories.
5. Leave the door/doors open to prevent

unpleasant smells.
WARNING!
If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside from
spoiling in case of a power failure.

Troubleshooting

WARNING!
Refer to Safety chapters.

What to do if...

Problem Possible cause Solution

The appliance does not operate. The appliance is switched off. Switch on the appliance.

 The mains plug is not connec-
ted to the mains socket cor-
rectly.

Connect the mains plug to the
mains socket correctly.

 There is no voltage in the
mains socket.

Connect a different electrical appli-
ance to the mains socket. Contact
a qualified electrician.

The appliance is noisy. The appliance is not supported
properly.

Check if the appliance stands sta-
ble.

The lamp does not work. The lamp is in stand-by. Close and open the door.

The lamp is defective. Refer to "Replacing the lamp".

The compressor operates contin-
ually.

Temperature is set incorrectly. Refer to "Operation" chapter.

 Many food products were put
in at the same time.

Wait some hours and then check
the temperature again.

 The room temperature is too
high.

Refer to climate class chart on the
rating plate.

 Food products placed in the
appliance were too warm.

Allow food products to cool to
room temperature before storing.

The door is not closed correct-
ly.

Refer to "Closing the door".
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Problem Possible cause Solution

There is too much frost and ice. The door is not closed correct-
ly or the gasket is deformed/
dirty.

Refer to "Closing the door".

The water drainage plug is not
correctly positioned.

Position the water drainage plug in
the correct way.

Food products are not wrap-
ped properly.

Wrap the food products better.

Temperature is set incorrectly. Refer to "Operation" chapter.

Water flows on the rear plate of
the refrigerator.

During the automatic defrost-
ing process, frost melts on the
rear plate.

This is correct.

Water flows inside the refrigera-
tor.

The water outlet is clogged. Clean the water outlet.

Food products prevent that
water flows into the water col-
lector.

Make sure that food products do
not touch the rear plate.

Water flows on the floor. The melting water outlet is not
connected to the evaporative
tray above the compressor.

Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.

Door is misaligned or interferes
with ventilation grill.

The appliance is not levelled. Refer to "Levelling".

The temperature in the appliance
is too low/too high.

The temperature regulator is
not set correctly.

Set a higher/lower temperature.

The door is not closed correct-
ly.

Refer to "Closing the door".

The food products' tempera-
ture is too high.

Let the food products temperature
decrease to room temperature be-
fore storage.

Many food products are stored
at the same time.

Store less food products at the
same time.

The thickness of the frost is
greater than 4-5 mm.

Defrost the appliance.

The door has been opened of-
ten.

Open the door only if necessary.

There is no cold air circulation
in the appliance.

Make sure that there is cold air cir-
culation in the appliance.

If the advice does not lead to the
desired result, call the nearest
brand-mark service.

Closing the door

1. Clean the door gaskets.
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2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".

3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the After Sales Service.

Replacing the lamp

The appliance is equipped with a
longlife LED interior light.

CAUTION!
Disconnect the plug from the mains
socket.

1. At the same time, with the fingers expand
up and down the transparent cover and
unhook it in the direction of the arrows.

1

1

2

2. Replace the lamp with one of the same
power and shape, specifically designed for
household appliances. (the maximum power
is shown on the light bulb cover).

3. Reassemble the lamp cover.
4. Connect the plug to the mains socket.
5. Open the door. 

Make sure that the light comes on.

Installation

WARNING!
Refer to Safety chapters.

Positioning

This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate class
indicated on the rating plate of the appliance:

Climate
class

Ambient temperature

SN +10°C to + 32°C

N +16°C to + 32°C

ST +16°C to + 38°C

T +16°C to + 43°C

Some functional problems might
occur for some types of models
when operating outside of that
range. The correct operation can
only be guaranteed within the
specified temperature range. If you
have any doubts regarding where to
install the appliance, please turn to
the vendor, to our customer service
or to the nearest Service Centre

Electrical connection

• Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.

• The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power
supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance
with current regulations, consulting a
qualified electrician.

• The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not
observed.

• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
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Technical information

Technical data

According to 1/1998. (I. 12.) IKIM
ministerial decree

   

Producer Electrolux

Product category Refrigerator - Freezer

Height mm 1845

Width mm 595

Depth mm 642

Fridge net capacity Litre 226

Freezer net capacity Litre 111

Energy class (from A++ to G, where A++ is
the most efficient, G is the less efficient )

 A++

Energy consumption (depending on the us-
age and the placement)

kWh/y 242

Star rating  ****

Rising time Hours 30

Freezing capacity Kg/24h 4

Climatic class  SN-N-ST-T

Voltage Volts 230 - 240

Frequency Hz 50

Noise level dB/A 40

Built-in  No

The technical information are situated in the
rating plate, on the external or internal side of
the appliance and in the energy label.

ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put
the packaging in applicable containers to
recycle it. Help protect the environment and
human health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose

appliances marked with the symbol  with the
household waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your municipal
office.
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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.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy

karbantartási tevékenységet.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.

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.
• 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
arra, hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető legyen.
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• 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.

Belső világítás
• A készülékben levő lámpatípus nem

alkalmas helyiségek megvilágítására

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

9

7541 2 6

8

3

1 Zöldséges fiókok
2 Alacsony hőmérsékletű rekesz
3 Hűtőpolcok
4 Palacktartó állvány
5 Kezelőpanel

6 Ajtóban lévő polcok
7 Palacktartó polc
8 Fagyasztó fiókok
9 Adattábla

Működés
Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót az elektromos
hálózati aljzatba.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban egy
közepes beállításra.

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

A hőmérséklet beállítása
A minimális hűtés érdekében forgassa a
hőmérséklet-szabályozót az alacsonyabb
beállítások felé, illetve a maximális hűtés
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érdekében forgassa a hőmérséklet-
szabályozót a magasabb beállítások felé. 

Általában a közepes beállítás a
legmegfelelőbb.

A pontos beállítás kiválasztásakor szem előtt
kell tartani, hogy a készülék belsejében levő
hőmérséklet az alábbi tényezőktől 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
pakolva, a hűtőtér hőmérsékletét
pedig alacsony értékre állították
be, előfordulhat, hogy dér képződik
a készülék hátsó falán. Ebben az
esetben állítsa a hőmérséklet-
szabályozót a melegebb
hőmérsékleti értékre az
automatikus jégmentesítés
elindításához és a csökkentett
energiafogyasztás eléréséhez.

Napi használat

VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Első bekapcsolás
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék dugvillájának a hálózati
aljzathoz csatlakoztatása és a
hűtőszekrény első bekapcsolása
előtt legalább négy órát várjon a
készülék függőleges helyzetbe
állított állapotában. Ezzel elegendő
időt biztosít az olajnak arra, hogy
visszatérjen a kompresszorba.
Ellenkező esetben a kompresszor
vagy az elektronikus alkatrészek
folyamatosan károsodhatnak.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli periódus után, mielőtt
élelmiszereket helyezne a fagyasztórekeszbe,
üzemeltesse legalább 2 órán át a készüléket.
A fagyasztókosarak használatával könnyen
és gyorsan megtalálja a kívánt
élelemcsomagot. Ha nagyobb mennyiségű
élelmet kell tárolni, eltávolíthatja a fiókokat,
kivéve az alsót, mely a levegő megfelelő
áramlását biztosítja. A legfelső polcot kivéve
minden polcra helyezhető az ajtótól 15 mm-re
kinyúló étel.

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
tárolására is.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes
beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet érdekében
forgassa a hőmérséklet-szabályozót a
magasabb beállítások felé, hogy maximális
hűtést érjen el.

Ebben az esetben a
fagyasztórekesz hőmérséklete 0
°C alá is eshet. Ha ez az eset
előfordul, állítsa magasabb értékre
a hőmérséklet-szabályzót.

Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert az
alsó rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék belsejében
található adattáblán van feltüntetve.
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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.

Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó sínnel
vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés
szerinti helyre lehessen tenni.

Az ajtó polcainak elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
Fokozatosan húzza a polcot a nyilakkal jelölt
irányba, amíg ki nem szabadul, majd szükség
szerint tegye új helyre.

2

1

3

Palacktartó állvány
Helyezze a palackokat (előre felé néző
nyílással) az előre beállított polcra.

Alacsony hőmérsékletű rekesz
Az alacsony hőmérsékletű rekesz alkalmas
friss élelmiszerek (például hal, hús, tenger
gyümölcsei) tárolására, mivel a hőmérséklet
itt alacsonyabb, mint a hűtőszekrény többi
részében.

Fagyasztó kosarak eltávolítása
A fagyasztókosarakon van egy ütköző, amely
megakadályozza véletlen kivételüket vagy
leesésüket. Amikor szeretné kivenni a
fagyasztóból, húzza maga felé a kosarat, és
amikor az elérte a végpontot, az elejét felfelé
billentve vegye ki a kosarat.
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.

1

2
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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).

• 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
beállításra, hogy lehetővé tegye az
automatikus leolvasztást, és így
takarékoskodjon az áramfogyasztással.

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

Ötletek a hűtőszekrény használatához
Hasznos tanácsok:
• 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.

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;
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• 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.

Ápolás és tisztítás

VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Rendszeres tisztítás
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
• a készülék belsejét és a tartozékokat

semleges, szappanos, langyos vízzel
tisztítsa.

• rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára, hogy
biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.

• gondosan öblítse le, majd alaposan
szárítsa ki.

Ne húzza meg, ne mozgassa és
ne sértse meg a készülékházban
lévő csöveket és/vagy kábeleket.
Soha ne használjon mosószert,
súrolószert, erősen illatosított
tisztítószereket vagy viaszt a belső
felület tisztítására, mert ezek
károsítják a felületet és erőteljes
illatot hagynak maguk után.

Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács), és
a készülék hátulján lévő kompresszort egy
kefével. Ezzel a művelettel javíthatja a
készülék teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
A legalsó polc, mely elválasztja a hűtőteret a
0 °C-os rekesztől, tisztítás céljából kivehető.
Az eltávolításhoz egyenesen húzza ki a
polcot. A rekeszfiókok felett lévő
borítólemezek tisztításkor levehetőek.

A 0 °C-os rekesz legjobb
teljesítményének biztosítása
érdekében, tisztítást követően a
legalsó polcot és a
borítólemezeket eredeti helyükre
kell visszahelyezni.

Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör. A készülék
mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a padlót.

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 hátfalának
közepén látható olvadékvíz kivezetőnyílást,
amely a jégmentesítésből származó vizet
elvezeti, rendszeresen megtisztítsa, nehogy a
víz befolyjon a tárolótérbe, károsítva a
készüléket vagy a tárolt árut.
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A fagyasztó leolvasztása
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. A leolvasztás felgyorsítható, ha
meleg (nem forró) vizet tartalmazó
edényeket helyez a fagyasztóba.

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.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
dugót a konnektorból.

2. Szedjen ki minden élelmiszert a
készülékből, csomagolja be azokat több
réteg újságpapírba, és tegye hideg helyre.

3. Vegye ki a fagyasztófiókokat.
4. Tegyen szigetelőanyagot (pl. takaró vagy

újságpapír) a fiókok köré.
5. Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a

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

6. Óvatosan kaparja le a jeget, amikor
elkezd felolvadni (egy fa vagy műanyag
kaparókéssel).

7. Amikor a jég elolvadt, szárítsa ki alaposan
a készülék belsejét, és őrizze meg a
kaparókést, hogy máskor is
felhasználhassa.

8. Kapcsolja be a készüléket, és helyezze
vissza a fagyasztott élelmiszereket.

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. Olvassza le (szükség esetén) és tisztítsa

meg a készüléket és az összes
tartozékot.

4. Tisztítsa meg a készüléket és az összes
tartozékot.

5. 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.

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 világítás nem működik. A világítás készenléti üzem‐
módban van.

Csukja be, majd nyissa ki az ajtót.

A világítás izzója meghibáso‐
dott.

Olvassa el az „Izzócsere” c. részt.

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.

A vízleeresztő-dugó elhelyez‐
kedése nem megfelelő.

Helyezze el megfelelően a ví‐
zleeresztő-dugót.

Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagolva.

Csomagolja be jobban az élelmis‐
zereket.

A hőmérséklet beállítása nem
megfelelő.

Olvassa el a „Működés” c. sza‐
kaszt.

Víz folyik a hűtőszekrény hátol‐
dalán.

Az automatikus leolvasztási
folyamat során a zúzmara
leolvad a hátlapon.

Ez nem hibajelenség.

Víz folyik be a hűtőszekrénybe. A vízkifolyó eltömődött. Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a vízgyűj‐
tőbe folyjon.

Ügyeljen rá, hogy az élelmiszerek
ne érjenek a hátsó falhoz.

Víz a padlón. A leolvasztási víz kifolyója
nincs csatlakoztatva a kom‐
presszor fölötti párologtató
tálcához.

Illessze a leolvasztási víz kifolyó‐
ját a párologtató tálcához.

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.

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

Az élelmiszerek hőmérséklete
túl magas.

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

Túl sok élelmiszer van tárolva
egy időben.

Tároljon kevesebb élelmiszert egy
időben.

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.

A lámpa izzójának cseréje
A készüléket hosszú élettartamú
belső LED-világítással szereltük
fel.

FIGYELMEZTETÉS!
Húzza ki a dugaszt a hálózati
aljzatból.

1. Ujjaival húzza felfelé és lefelé egyszerre
az átlátszó fedelet, majd a nyilak
irányában mozgatva szabadítsa fel azt.

1

1

2

2. Olyan égőt használjon a cseréhez,
melynek teljesítményjellemzői és alakja
azonos az eredetivel, és kifejezetten
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háztartási eszközökhöz gyártották. (a
maximális teljesítmény a lámpabúrán
látható).

3. Szerelje vissza a lámpaburkolatot.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a

hálózati aljzatba.

5. Nyissa ki az ajtót. 
Győződjön meg arról, hogy a világítás
működik-e.

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.

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.

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

A készülék kategóriája Hűtő - Fagyasztó

Magasság mm 1845

Szélesség mm 595

Mélység mm 642

Hűtőtér nettó térfogata liter 226

Fagyasztó nettó térfogata liter 111

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 242

Fagyasztótér csillagszám jele  ****

Áramkimaradási biztonság Óra 30

Fagyasztási teljesítmény kg/24 óra 4

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  következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. 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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Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a

osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.

Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a

podobnom prostredí, ako sú napr.:
– Vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v

obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí.
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích

zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
• Vetracie otvory na spotrebiči alebo v skrinke na zabudovanie

musia zostať voľné.
• Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické

nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil výrobca.
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• Nepoškodzujte chladiaci okruh.
• Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte elektrické

spotrebiče, ak ich neodporučil výrobca.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba

neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

• V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako napr.
aerosólové plechovky s horľavým propelantom.

• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo u
kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Bezpečnostné pokyny
Montáž

VAROVANIE!
Tento spotrebič smie nainštalovať
iba kvalifikovaná osoba.

• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani

nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané

so spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy

opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.

• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže voľne
cirkulovať vzduch.

• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete počkajte aspoň 4 hodiny. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.

• Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.

• Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť oproti stene.

• Neinštalujte spotrebič na miesta, kde
dopadá priame slnečné svetlo.

• Tento spotrebič neinštalujte na miestach,
ktoré sú príliš vlhké alebo chladné, ako
napr. prístavby, garáže alebo vínne
pivnice.

• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste nepoškriabali
podlahu.

Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.

• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na

typovom štítku spotrebiča zodpovedajú
parametrom elektrickej siete. Ak nie,
kontaktujte elektrikára.

• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.

• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.

• Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie elektrických častí (napr.
zástrčky napájacieho kábla, elektrického
napájacieho kábla, kompresora). Ak je
potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na servisné
stredisko alebo elektrikára.

• Elektrický napájací kábel musí zostať vždy
nižšie ako zástrčka napájacieho kábla.

• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci
inštalácie. Uistite sa, že je napájací
elektrický kábel po inštalácii prístupný.

• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete
neťahajte za napájací elektrický kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
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Použite
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo požiaru.

• Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.

• Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny),
pokiaľ nie sú výslovne určené výrobcom na
tento účel.

• Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie chladiaceho okruhu. Obsahuje
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
kompatibilitou so životným prostredím.
Tento plyn je horľavý.

• V prípade poškodenia chladiaceho okruhu
zabezpečte, aby sa v miestnosti
nenachádzali žiadne plamene ani iné
zápalné zdroje. Miestnosť dobre
vyvetrajte.

• Dbajte na to, aby sa horúce predmety
nedostali do kontaktu s plastovými časťami
spotrebiča.

• Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené
a nealkoholické nápoje. Spôsobí to vznik
nadmerného tlaku v nádobe s nápojom.

• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani
kvapaliny.

• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

• Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.

• Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne
predmety ani sa ich nedotýkajte.

• Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.

• Dodržiavajte pokyny ohľadne správneho
uskladnenia uvedené na obale mrazených
potravín.

Vnútorné osvetlenie
• Druh žiarovky používaný v tomto spotrebiči

nie je vhodný na osvetlenie izieb
domácností

Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo zranenia
alebo poškodenia spotrebiča.

• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.

• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie
jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba.

• Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v
prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok
upchatý, odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.

Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili

uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.

• Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto
spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.

• Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.

• Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky,
ktorá sa nachádza blízko výmenníka tepla.
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Popis spotrebiča
Prehľad výrobku

9

7541 2 6

8

3

1 Zásuvky na zeleninu
2 Oddelenie s nízkou teplotou
3 Skladovacie police
4 Polica na fľaše
5 Ovládací panel

6 Priehradky na dverách
7 Priehradka na fľaše
8 Zásuvky mrazničky
9 Typový štítok

Prevádzka
Zapnutie
Zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky.
Ovládač teploty otočte v smere pohybu
hodinových ručičiek do strednej polohy.

Vypnutie
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač
teploty do polohy "O".

Regulácia teploty
Otočením regulátora teploty na nižšie
nastavenie dosiahnete minimálny chlad,
otočením na vyššie nastavenie dosiahnete
maximálny chlad. 

Stredné nastavenie je vo
všeobecnosti najvhodnejšie.
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Presné nastavenie treba vybrať
s prihliadnutím na skutočnosť, že teplota v
spotrebiči závisí od:
• izbovej teploty,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestnenia spotrebiča.

Pri vysokej teplote okolia alebo pri
úplnom naplnení spotrebiča, ak je
spotrebič nastavený na najnižšiu
teplotu, sa môže stať, že na zadnej
stene sa vytvorí námraza. V tomto
prípade nastavte regulátor teploty
na vyššiu teplotu, aby bolo
umožnené automatické
odmrazovanie a znížila sa
spotreba energie.

Každodenné používanie

VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

Prvé zapnutie
POZOR!
Pred zasunutím zástrčky do
sieťovej zásuvky a prvým zapnutím
spotrebiča nechajte spotrebič vo
vzpriamenej polohe minimálne 4
hodiny. Toto opatrenie zabezpečí
dostatok času na to, aby sa olej
vrátil do kompresora. V opačnom
prípade môže dôjsť k poškodeniu
kompresora alebo elektronických
komponentov.

Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom zapnutí spotrebiča alebo ak ste ho
dlho nepoužívali, nechajte spotrebič v
prevádzke aspoň 2 hodiny a až potom vložte
potraviny do mrazničky.
Koše mrazničky zaisťujú rýchle a jednoduché
hľadanie požadovaných potravín. Ak je
potrebné zmraziť veľké množstvo potravín,
vyberte všetky zásuvky okrem spodného
koša, ktorý zaisťuje správnu cirkuláciu
vzduchu. Potraviny, ktoré prečnievajú od
dverí o 15 mm, môžete umiestniť na všetkých
poličkách okrem vrchnej.

V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad
v dôsledku výpadku elektrického
prúdu, za predpokladu, že čas
trvania výpadku energie bol dlhší
ako údaj uvedený v technických
údajoch pod položkou
„akumulačná doba“, rozmrazené
potraviny treba čo najskôr
spotrebovať alebo uvariť a potom
znova zmraziť (po ochladení).

Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie
čerstvých potravín a na dlhodobé
uchovávanie mrazených a hlboko mrazených
potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je
nutné meniť nastavenie spotrebiča.
V záujme rýchlejšieho zmrazenia potravín
však odporúčame nastaviť regulátor teploty
na intenzívnejšie chladenie.

V takýchto podmienkach môže
klesnúť teplota chladiaceho
priestoru pod 0 °C. Ak sa tak
stane, nastavte na regulátore
teploty vyššiu teplotu.

Potraviny určené na zmrazenie môžete vložiť
do spodnej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré možno
zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na typovom
štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri
spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v tomto
čase nepridávajte ďalšie potraviny na
zmrazenie.
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Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa
pred použitím môžu rozmrazovať
v chladiacom priestore alebo pri izbovej
teplote, v závislosti od času, ktorý máme k
dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď sú
ešte zmrazené, priamo z mrazničky: v tomto
prípade varenie potrvá dlhšie.

Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.

Umiestnenie priehradiek na dvierkach
Priehradky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
Postupne ťahajte priehradku v smere šípok,
aby sa uvoľnila a potom ju vsuňte do
požadovanej polohy.

2

1

3

Polica na fľaše
Fľaše ukladajte (hrdlom vpred) na príslušnú
policu.

Oddelenie s nízkou teplotou
Oddelenie s nízkou teplotou je vhodné na
skladovanie čerstvých potravín ako ryby,
mäso a morské plody, pretože teplota v ňom
je nižšia ako v ostatných častiach chladničky.

Vybratie zmrazovacích košov
Zmrazovacie koše sú vybavené zarážkami,
ktoré bránia ich náhodnému vybratiu alebo
vypadnutiu. Pri vyberaní košov z mrazničky
potiahnite kôš smerom k sebe a pri dosiahnutí
koncovej polohy vyberte kôš naklonením jeho
prednej časti nahor.
Pri ich vkladaní prednú časť koša mierne
nadvihnite a kôš vložte do mrazničky. Po
prekonaní zarážky zatlačte koše na miesto.

1

2

Tipy a rady
Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej prevádzke
normálne:

• Cievka vydáva slabé bublanie a zurčanie
pri prečerpávaní chladiva.

• Kompresor vydáva bzučanie a pulzovanie
pri prečerpávaní chladiva.
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• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie nebezpečný
fyzický jav).

• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie pri
zapnutí alebo vypnutí kompresora.

Rady pre úsporu energie
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často

a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je
absolútne nevyhnutné.

• Ak je okolitá teplota vysoká, regulátor
teploty je nastavený na intenzívne
chladenie a spotrebič je úplne plný,
kompresor môže byť v činnosti nepretržite,
pričom sa vytvorí námraza alebo ľad na
výparníku. Ak sa tak stane, nastavte
regulátor teploty na menej intenzívne
chladenie, aby sa umožnilo automatické
odmrazovanie a aby ste ušetrili elektrickú
energiu.

Rady na chladenie čerstvých potravín
V záujme optimálnej účinnosti:
• do chladničky nevkladajte teplé potraviny

ani odparujúce sa kvapaliny,
• potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak

majú prenikavú arómu,
• potraviny uložte tak, aby vzduch mohol

voľne cirkulovať okolo nich.

Rady pre chladenie
Užitočné rady:
• Mäso (všetky druhy): zabaľte do

polyetylénových vreciek a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu.

• Kvôli bezpečnosti mäso takto uchovávajte
najviac jeden alebo dva dni.

• Varené a studené jedlá a pod: treba ich
prikryť a potom uložiť na ktorúkoľvek
policu.

• Ovocie a zelenina: treba dôkladne očistiť a
vložiť do špeciálnej zásuvky (zásuviek).

• Maslo a syry: treba ich vložiť do
špeciálnych vzduchotesných nádob,
zabaliť do alobalu alebo vložiť do
polyetylénových vreciek, aby sa k nim
dostalo čo najmenej vzduchu.

• Fľaše: musia mať uzáver a treba ich
skladovať v poličke na fľaše na dverách
alebo v stojane na fľaše (ak je ním
spotrebič vybavený).

• V chladničke sa nesmú skladovať banány,
zemiaky, cibuľa ani cesnak.

Rady pre zmrazovanie
Tu je niekoľko dôležitých tipov, ktoré vám
pomôžu zabezpečiť optimálne zmrazovanie
potravín:
• maximálne množstvo potravín, ktoré je

možné zmraziť počas 24 hodín, je
uvedené na typovom štítku spotrebiča,

• zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto čase
sa nesmú pridávať žiadne ďalšie potraviny
na zmrazovanie;

• zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality,
čerstvé a dôkladne vyčistené;

• potraviny rozdeľte na malé porcie, aby sa
mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby ste
neskôr mohli odmraziť iba potrebné
množstvo;

• potraviny zabaľte do alobalu alebo do
polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli
zabalené vzduchotesne;

• nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené
potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už
zmrazené, predídete tak zvýšeniu ich
teploty,

• potraviny s nízkym obsahom tuku sa
uchovávajú lepšie a vydržia dlhšie ako
potraviny s vysokým obsahom tukov; soľ
znižuje dobu skladovania potravín;

• zmrzliny konzumované bezprostredne po
vybraní z mraziaceho priestoru môžu
spôsobiť poranenie kože mrazom;

• odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu skladovania.

Rady na uchovávanie mrazených
potravín
Keď chcete maximálne využiť možnosti tohto
spotrebiča, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:
• uistite sa, že maloobchodný predajca

adekvátne skladuje komerčné mrazené
potraviny,

• dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli
z predajne potravín do mrazničky podľa
možnosti čo najrýchlejšie,

• neotvárajte dvierka spotrebiča príliš často
a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je
absolútne nevyhnutné,

• po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia
a nesmú sa znova zmrazovať,
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• neprekračujte dobu skladovania stanovenú
výrobcom potravín.

Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

Pravidelné čistenie
Vybavenie spotrebiča treba pravidelne čistiť:
• Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte

vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.

• Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí
a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez
nečistôt.

• Opláchnite a dôkladne osušte.
Neťahajte, neposúvajte a
nepoškodzujte žiadne rúrky a/
alebo káble v spotrebiči alebo na
ňom.
Na čistenie interiéru spotrebiča
nikdy nepoužívajte čistiace
prostriedky, abrazívne práškové
prípravky, aromatizované čistiace
prípravky ani voskové leštiace
prostriedky, pretože poškodzujú
povrch a zanechávajú silnú vôňu.

Kefou vyčistite kondenzátor (čiernu mriežku)
a kompresor na zadnej stene spotrebiča.
Touto operáciou zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
Najnižšiu priehradku, ktorá oddeľuje chladiaci
priestor od priestoru s teplotou 0 °C, je možné
odstrániť iba za účelom čistenia. Vytiahnete ju
priamym potiahnutím. Krycie dosky nad
zásuvkami v chladiacom priestore je možné
vybrať a vyčistiť.

Aby ste zaistili plnú funkčnosť
chladiaceho priestoru 0 °C,
najnižšiu priehradku a krycie dosky
je potrebné po čistení vrátiť na
pôvodné miesto.

Dbajte na to, aby ste nepoškodili
chladiaci systém. Pri presúvaní
spotrebiča nadvihnite jeho prednú
hranu, aby ste nepoškriabali
podlahu.

Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom zastavení
motora kompresora. Odmrazená voda odteká
cez žliabok do osobitnej nádoby na zadnej
stene spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili,
aby sa zabránilo pretekaniu vody a jej
kvapkaniu na potraviny vnútri chladničky.

Odmrazovanie mrazničky
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy. Mrazničku
odmrazte, keď vrstva ľadu
dosiahne hrúbku okolo 3-5 mm.
Odmrazenie môžete urýchliť
vložením misiek s teplou vodou
(nie vriacou) do mrazničky.
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POZOR!
Na odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy nepoužívajte ostré
predmety. Mohli by ste spotrebič
poškodiť. Na urýchlenie
odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné
prostriedky, s výnimkou
prostriedkov, ktoré odporučil
výrobca. Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne teplota balených
mrazených potravín, preto sa
môže skrátiť ich trvanlivosť.

1. Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo
sieťovej zásuvky.

2. Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na chladnom
mieste.

3. Vyberte zásuvky mrazničky.
4. Zásuvky zabaľte do izolačného materiálu,

napr. prikrývok alebo novín.
5. Dvierka nechajte otvorené, plastovú

škrabku zasuňte na príslušné miesto v
strednej časti dna a podložte nádobu na
zachytávanie rozmrazenej vody.

6. Opatrne zoškrabte ľad, keď sa začne
rozmrazovať (použite drevenú alebo
plastovú škrabku).

7. Po úplnom rozmrazení ľadu vnútro
starostlivo osušte a odložte si škrabku na
budúce použitie.

8. Zapnite spotrebič a vložte späť mrazené
potraviny.

Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického

napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič odmrazte (v prípade potreby) a

potom spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.

4. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.

5. Nechajte dvierka pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.

VAROVANIE!
Ak spotrebič necháte zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz za
čas skontroloval a zabránil tak
znehodnoteniu obsahu v prípade
výpadku elektrického prúdu.

Riešenie problémov

VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

Čo robiť, keď...

Problém Možné príčiny Riešenie

Spotrebič nefunguje. Spotrebič je vypnutý. Spotrebič zapnite.

 Sieťová zástrčka spotrebiča
nie je správne zapojená do
sieťovej zásuvky.

Sieťovú zástrčku zapojte správne
do sieťovej zásuvky.

 Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.

Do sieťovej zásuvky skúste zapo‐
jiť iný spotrebič. Obráťte sa na
kvalifikovaného elektrikára.
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Problém Možné príčiny Riešenie

Nadmerná hlučnosť spotrebiča. Spotrebič nestojí pevne na
podklade.

Skontrolujte, či spotrebič stabilne
stojí.

Nesvieti žiarovka. Žiarovka je v pohotovostnom
režime.

Zatvorte a otvorte dvierka.

Žiarovka je vypálená. Pozrite si časť „Výmena žiarovky“.

Kompresor pracuje nepretržite. Teplota nie je nastavená
správne.

Pozrite si časť „Prevádzka”.

 Do spotrebiča ste vložili naraz
veľa potravín.

Počkajte niekoľko hodín a potom
opäť skontrolujte teplotu.

 Okolitá teplota v miestnosti je
príliš vysoká.

Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom štítku.

 Potraviny vložené do spotreb‐
iča boli príliš teplé.

Pred vložením nechajte potraviny
vychladnúť na izbovú teplotu.

Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.

Pozrite si časť „Zatvorenie dvier‐
ok“.

Príliš veľa námrazy a ľadu. Dvierka nie sú správne zat‐
vorené alebo tesnenie je zde‐
formované/špinavé.

Pozrite si časť „Zatvorenie dvier‐
ok“.

Nie je správne umiestnený
uzáver odtokového kanálika.

Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.

Potraviny nie sú správne za‐
balené.

Lepšie zabaľte potraviny.

Teplota nie je nastavená
správne.

Pozrite si časť „Prevádzka”.

Po zadnej stene chladničky ste‐
ká voda.

Počas automatického odmra‐
zovania sa námraza roztápa
na zadnej stene.

Je to normálne.

Voda steká do chladiaceho
priestoru.

Upchaný odtokový kanálik na
rozmrazenú vodu.

Vyčistite odtokový kanálik.

Potraviny uložené v spotrebiči
bránia odtekaniu vody do od‐
tokového kanálika.

Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.

Voda vyteká na podlahu. Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej
miske nad kompresorom.

Odtokový kanálik pripevnite k od‐
parovacej miske.

Dvierka nie sú zarovnané alebo
zasahujú do ventilačnej mriež‐
ky.

Spotrebič nie je vo vodorov‐
nej polohe.

Pozrite si časť „Vyrovnanie do vo‐
dorovnej polohy“.

36 www.zanussi.com

pr
ec

iz
.h
u



Problém Možné príčiny Riešenie

Teplota vnútri spotrebiča je prí‐
liš nízka alebo príliš vysoká.

Nie je správne nastavený reg‐
ulátor teploty.

Nastavte vyššiu alebo nižšiu te‐
plotu.

Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.

Pozrite si časť „Zatvorenie dvier‐
ok“.

Teplota potravín je príliš vyso‐
ká.

Pred vložením do spotrebiča ne‐
chajte potraviny najprv vychladnúť
na izbovú teplotu.

Do spotrebiča ste vložili naraz
veľa potravín.

Do spotrebiča vkladajte naraz me‐
nej potravín.

Námraza je hrubšia ako 4-5
mm.

Spotrebič odmrazte.

Dvierka ste otvárali príliš čas‐
to.

Dvierka otvorte, len ak je to po‐
trebné.

V spotrebiči neprúdi studený
vzduch.

Zabezpečte prúdenie studeného
vzduchu v spotrebiči.

Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok, zavolajte
najbližší značkový servis.

Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.

Pozrite si časť „Inštalácia“.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené

tesnenia dvierok. Zavolajte servisné
stredisko.

Výmena žiarovky
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.

POZOR!
Zástrčku prívodného kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.

1. Zároveň prstami posúvajte priehľadný kryt
smerom nahor a nadol a uvoľnite ho v
smere šípok.

1

1

2

2. Nefunkčnú žiarovku vymeňte za žiarovku
s rovnakým výkonom a tvarom a
špeciálne určenú pre domáce spotrebiče.
(maximálny výkon je uvedený na kryte
žiarovky).

3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky

elektrickej siete.
5. Otvorte dvierka. 

Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.

Inštalácia

VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča:
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Klima‐
tická
trieda

Teplota prostredia

SN +10 °C až +32 °C

N +16 °C až +32 °C

ST +16 °C až +38 °C

T +16 °C až +43 °C

Pri niektorých typoch modelov pri
prevádzke mimo tohto rozsahu
môže dôjsť k určitým problémom s
funkčnosťou. Správnu prevádzku
je možné zaručiť len v rámci
uvedeného teplotného rozsahu. Ak
máte akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na predajcu,
na náš zákaznícky servis alebo na
najbližšie servisné stredisko.

Zapojenie do elektrickej siete
• Pred pripojením sa presvedčte, či napätie

a frekvencia uvedené na typovom štítku
zodpovedajú parametrom vašej domácej
elektrickej siete.

• Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací
elektrický kábel je na tento účel vybavený
príslušným kontaktom. Ak domáca sieťová
zásuvka nie je uzemnená, spotrebič
pripojte k samostatnému uzemneniu v
súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.

• Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť
pri nedodržaní hore uvedených
bezpečnostných opatrení.

• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

Technické informácie
Technické údaje
Podľa 1/1998. (I. 12.) IKIM vládneho
nariadenia

   

Výrobca Electrolux

Kategória výrobku Chladnička - Mraznička

Výška mm 1845

Šírka mm 595

Hĺbka mm 642

Čistý objem chladničky l 226

Čistý objem mrazničky l 111

Energetická trieda (od A++ po G, kde A++
je najúspornejšia, G je najmenej úsporná)

 A++

Spotreba energie (v závislosti od použitia a
umiestnenia)

kWh/rok 242

Počet hviezdičiek  ****
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Akumulačná doba Hodín 30

Kapacita zmrazovania kg/24 h 4

Klimatická trieda  SN-N-ST-T

Napätie Volt 230 - 240

Frekvencia Hz 50

Hlučnosť dB/A 40

Zabudovateľná  Nie

Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane

spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
recykláciu. . Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
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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.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati

otroci brez nadzora.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.

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.
• 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.

• Če želite izključiti napravo, ne vlecite za
električni priključni kabel. Vedno povlecite
za vtič.

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

• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
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• 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.

Notranja lučka
• Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi, ni

primerna za osvetlitev prostora.

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

9

7541 2 6

8

3

1 Predala za zelenjavo
2 Predal z nizko temperaturo
3 Police v hladilniku
4 Držalo za steklenice
5 Upravljalna plošča

6 Vratne police
7 Polica za steklenice
8 Predali zamrzovalnika
9 Ploščica za tehnične navedbe

Delovanje
Vklop
Električni vtič vtaknite v vtičnico.
Regulator temperature obrnite v smeri urnega
kazalca na srednjo nastavitev.

Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.

Nastavitev temperature
Regulator temperature obrnite proti nižjim
nastavitvam, da dosežete najšibkejšo
ohlajenost, ali proti višjim nastavitvam, da
dosežete najmočnejšo ohlajenost. 

Običajno je najprimernejša srednja
nastavitev.
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Točno nastavitev je treba 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 nizko temperaturo,
lahko na zadnji steni nastaja ivje. V
tem primeru nastavite regulator
temperature na višjo temperaturo,
da je omogočeno samodejno
odtaljevanje in zmanjšanje porabe
energije.

Vsakodnevna uporaba

OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

Prvi vklop
POZOR!
Preden prvič vtaknete napajalni
vtič v vtičnico in vklopite napravo,
naj ta vsaj štiri ure stoji v
pokončnem položaju. Tako bo
dovolj časa, da olje steče nazaj v
kompresor. V nasprotnem primeru
lahko pride do poškodb
kompresorja ali elektronskih delov.

Shranjevanje zamrznjenih živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe mora naprava delovati vsaj dve
uri, preden v zamrzovalnik položite živila.
Košare v zamrzovalniku omogočajo hitro in
preprosto iskanje želenih živil. Če nameravate
shraniti večje količine živil, odstranite vse
predale, razen spodnje košare, ki zagotavlja
dobro kroženje zraka. Živila, ki segajo 15 mm
od vrat, lahko položite na vse police razen
vrhnje.

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, srednje
nastavitve ni treba spremeniti.
Vendar pa za hitrejše zamrzovanje obrnite
regulator temperature proti višji nastavitvi, da
dosežete najmočnejšo ohlajenost.

V tem primeru lahko temperatura v
predelu hladilnika pade pod 0 °C.
Če pride do tega, ponastavite
regulator temperature na toplejšo
nastavitev.

Sveža živila, ki jih želite zamrzniti, položite v
spodnji predal.
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.

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.

Premične police
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako, kot
želite.
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Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police nameščene
na različnih višinah.
Postopoma vlecite police v smeri puščic,
dokler jih ne odstranite, nato pa jih poljubno
namestite.

2

1

3

Držalo za steklenice
Steklenice položite (z odprtino, obrnjeno
naprej) na že nameščeno držalo.

Predal z nizko temperaturo
Predal z nizko temperaturo je primeren za
shranjevanje sveže hrane, kot so ribe, meso
in morski sadeži, ker je temperatura v njem
nižja kot v preostalem hladilniku.

Odstranitev košar za zamrzovanje
Košare za zamrzovanje imajo zaporno oviro
za preprečitev, da bi prišlo do nenamerne
odstranitve košar ali da bi te padle ven. Ko
košaro odstranjujete iz zamrzovalnika, jo
povlecite proti sebi, in ko jo izvlečete do
konca, jo odstranite tako, da dvignete njen
sprednji del.
Ko košaro vstavljate nazaj, malce dvignite
njen sprednji del, da jo vstavite v
zamrzovalnik. Ko pridete čez končne točke,
košare potisnite nazaj na mesto.

1

2

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.
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• 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.

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.

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.

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.

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.

Vzdrževanje in čiščenje

OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

Redno čiščenje
Napravo morate redno čistiti:
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• očistite notranjost in dodatno opremo z
mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.

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

• splaknite in posušite.
Cevi in/ali kablov v omari ne smete
vleči, premikati ali jih poškodovati.
Za čiščenje notranjosti nikoli ne
uporabljajte čistilnih sredstev,
abrazivnih praškov, močno
odišavljenih čistil ali voskov za
loščenje, ker to lahko poškoduje
površino in pusti močne vonjave.

Kondenzator (črna mreža) in kompresor na
hrbtni strani naprave očistite s krtačko. Na ta
način boste izboljšali delovanje naprave in
prihranili porabo električne energije.
Najnižjo polico, ki ločuje predelek za hlajenje
od predala 0°C, lahko odstranite in očistite.
Če želite polico odstraniti, jo izvlecite
naravnost ven. Pokrivne plošče nad
predaloma lahko prav tako odstranite in
očistite.

Za zagotovitev najboljše
učinkovitosti predala 0°C je treba
najnižjo polico in pokrivne plošče
po čiščenju namestiti nazaj v
prvotni položaj.

Pazite, da ne poškodujete
hladilnega sistema. Napravo pri
premikanju dvignite na sprednjem
delu, da ne opraskate tal.

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.

Odtaljevanje zamrzovalnika
Na policah zamrzovalnika in okoli
zgornjega predala se vedno
nabere določena količina ivja.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast
ivja doseže debelino okoli 3-5 mm.
Odtaljevanje lahko pospešite tako,
da v zamrzovalnik postavite skledo
z vročo vodo (ne vrelo).

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.

1. Izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.

2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih v več
plasti časopisnega papirja in postavite na
hladno mesto.

3. Odstranite predale iz zamrzovalnika.
4. Predale obdajte z izolacijskim materialom,

npr. odejami ali časopisom.
5. Vrata pustite odprta in v utor spodaj na

sredini vstavite plastično strgalo ter pod
njega postavite posodo za zbiranje
odtajane vode.

6. Previdno postrgajte led, ko se začne topiti
(uporabite leseno ali plastično strgalo).

7. Ko se stopi ves led, temeljito osušite
notranjost in shranite strgalo za
naslednjič.

8. Vklopite napravo in zložite nazaj
zamrznjena živila.
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Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate, opravite
naslednje varnostne ukrepe:

1. Napravo izključite iz električnega omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Odtajajte (če je potrebno) in očistite

napravo ter vso opremo.
4. Očistite napravo ter vso opremo.
5. 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.

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.

Luč ne sveti. Luč je v stanju pripravljenosti. Zaprite in odprite vrata.

Luč je okvarjena. Oglejte si »Zamenjava žarnice«.

Kompresor deluje neprekinjeno. Temperatura je nepravilno
nastavljena.

Oglejte si poglavje »Delovanje«.

 Hkrati je shranjenih veliko ži‐
vil.

Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.

 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«.
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Težava Možen vzrok Rešitev

Nabralo se je preveč ivja in le‐
du.

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

Oglejte si »Zapiranje vrat«.

Čep za izpust vode ni pravilno
nameščen.

Pravilno namestite čep za izpust
vode.

Živila niso pravilno zaščitena. Bolje zaščitite živila.

Temperatura je nepravilno
nastavljena.

Oglejte si poglavje »Delovanje«.

Po zadnji steni hladilnika teče
voda.

Med samodejnim odtaljevan‐
jem se na zadnji steni taja
led.

To je pravilno.

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

Živila v napravi preprečujejo
odtekanje vode v zbiralnik.

Živila se ne smejo dotikati zadnje
stene.

Voda teče na tla. Odvod odtajane vode ni prikl‐
jučen na izparilni pladenj nad
kompresorjem.

Odvod odtajane vode namestite
na izparilni pladenj.

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.

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

Temperatura živil je previso‐
ka.

Živila naj se pred hrambo ohladijo
na sobno temperaturo.

Hkrati je shranjenih veliko ži‐
vil.

Hkrati imejte shranjenih manj živil.

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.

Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo
diodo z dolgo življenjsko dobo.
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POZOR!
Iztaknite vtič iz vtičnice.

1. Sočasno s prsti zgoraj in spodaj razširite
prozoren pokrov in ga snemite v smeri
puščic.

1

1

2

2. Žarnico zamenjajte z žarnico enake moči
in oblike ter posebej prilagojeno
gospodinjskim aparatom (najvišja moč je
prikazana na pokrovu žarnice).

3. Namestite nazaj pokrov žarnice.
4. Vtaknite vtič v vtičnico.
5. Odprite vrata. 

Preverite, ali luč zasveti.

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

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.

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

   

Proizvajalec Electrolux

Kategorija izdelka Hladilnik - Zamrzovalnik

Višina mm 1845

Širina mm 595

Globina mm 642

Neto zmogljivost hladilnika litri 226

Neto zmogljivost zamrzovalnika litri 111

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

 A++

Poraba energije (odvisno od uporabe in
postavitve)

kWh/y 242

Klasifikacija z zvezdicami  ****

Čas naraščanja temperature ure 30

Zmogljivost zamrzovanja kg/24 h 4

Klimatski razred  SN-N-ST-T

Napetost V 230 - 240

Frekvenca Hz 50

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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