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

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

További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com

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

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

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk
 Általános információk és hasznos tanácsok
 Környezetvédelmi információk

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

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

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

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek

tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a

gyermekektől.

1.2 Általános biztonság
• A készüléket háztartási, illetve más hasonló

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

munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára

szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
• Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített

szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
• Csak a gyártó által ajánlott mechanikus

berendezéseket vagy eszközöket használjon a
leolvasztás meggyorsítására.

• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
• Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos

berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
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• 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
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés

VIGYÁZAT!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.

• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot

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

• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.

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

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

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

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

• A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.

• Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.

• Ne telepítse a készüléket túl párás
vagy hideg helyekre, például

építkezések felvonulási épületébe,
garázsba vagy borpincébe.

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

2.2 Elektromos
csatlakoztatás

VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.

• A készüléket kötelező földelni.
• 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 hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
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• A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.

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

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

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

• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.

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

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

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

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

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

• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.

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

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

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

• Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.

• Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.

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

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

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

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

2.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.

• Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.

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

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

• A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.

• A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
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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3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 A termék áttekintése

4

2

5

3

1

1 Kezelőpanel
2 Fedőlap
3 Fagyasztó kosarak

4 Adattábla
5 MaxiBox kosarak

4. MŰKÖDÉS
4.1 Kezelőpanel

56 4 3 2

1

1 Kijelző 2 Hőmérséklet-növelő gomb
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3 Hőmérséklet-csökkentő gomb
4 OK
5 Mode

6 ON/OFF

Lehetőség van a gyárilag beállított
billentyűhangok módosítására úgy, hogy
egyszerre lenyomja és néhány
másodpercig nyomva tartja a Mode és a

hőmérséklet-csökkentő gombot. Az
eredeti hangerő visszaállítható.

Kijelző
A B C

F E D

A) Időzítési funkció
B) FROSTMATIC funkció
C) Hőmérséklet-visszajelző
D) Figyelmeztető visszajelző

E) ChildLock funkció
F) MinuteMinder funkció

4.2 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a tápkábel

csatlakozóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva,

nyomja meg a ON/OFF gombot.
Néhány másodperc után megszólalhat a
riasztó.
A hőmérséklet-visszajelző a beállított
alapértelmezett hőmérsékletet mutatja.
A riasztó nullázásához lásd a „Magas
hőmérséklet miatti riasztás” c. részt.
Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.
Ha "dEMo" jelenik meg a kijelzőn,
olvassa el a Mit tegyek, ha... című
fejezetet.

4.3 Kikapcsolás
1. Nyomja meg néhány másodpercig a

ON/OFF gombot.
A kijelző kikapcsol.
2. Húzza ki a dugaszt a hálózati

aljzatból.

4.4 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet gomb megnyomásával a
fagyasztó beállított hőmérséklete
módosítható. 
Alapértelmezett hőmérséklet:

• -18 °C a fagyasztó esetében
A hőmérséklet-visszajelző a beállított
hőmérsékletet mutatja.

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

4.5 Magas hőmérséklet miatti
riasztás
A fagyasztótérben a hőmérséklet
(például áramkimaradás miatti)
emelkedését a következők jelzik:
• a riasztás kijelzés és a fagyasztó

hőmérséklet-kijelzői villognak;
• hangjelzés hallható.
A riasztás törléséhez nyomja meg
bármelyik gombot.
A hangjelző kikapcsol.
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A fagyasztó hőmérséklet-visszajelző
néhány másodpercig kijelzi a
készülékben keletkezett legmagasabb
hőmérsékletet. Ezután a beállított
hőmérsékletet mutatja.
A hőmérséklet helyreállásáig a riasztás
visszajelző tovább villog.

4.6 FROSTMATIC funkció
A FROSMATIC funkció felgyorsítja a friss
élelmiszer lefagyasztását, ugyanakkor
megvédi a már tárolt élelmiszereket a
nemkívánatos felmelegedéstől.
1. Addig nyomja a Mode gombot, amíg

a megfelelő ikon meg nem jelenik.
A FROSTMATIC visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az

OK gombot.
A FROSTMATIC visszajelző jelenik meg.

A FROSTMATIC funkció 52
óra elteltével automatikusan
kikapcsol.
A funkció automatikus
befejeződése előtti
kikapcsoláshoz addig
ismételje a lépéseket, míg a
FROSTMATIC visszajelző el
nem tűnik.

4.7 Nyitott ajtó riasztás
Figyelmeztető hangjelzés hallható, ha a
hűtőtér ajtaja pár percig nyitva marad. A
nyitott ajtó miatti riasztás jelzései a
következők:
• villogó Riasztás jelzés,
• hangjelzés.
Amikor a normál feltételek helyreálltak
(az ajtó zárva), a riasztás kikapcsol. A
hangjelzés bármely gomb
megnyomásával kikapcsolható.

4.8 MinuteMinder funkció
A MinuteMinder funkció segítségével
figyelmeztető hangjelzést állíthat be a
kívánt időre. Ez akkor lehet hasznos, ha

egy receptnél megadott ideig szükséges
hűteni a hozzávalókat.
Ez akkor is hasznos, ha emlékeztetővel
szeretné felhívni a figyelmét arra, hogy
palackokat helyezett a fagyasztóba azok
gyors lehűtéséhez.
1. Addig nyomja a Mode gombot, amíg

a megfelelő ikon meg nem jelenik.
A MinuteMinder visszajelző villog.
Az Időzítő néhány másodpercig a
beállított értéket (30 perc) mutatja.
2. Az időzítési érték 1 és 90 perc közötti

módosításához nyomja meg a
hőmérséklet-csökkentő gombot vagy
a hőmérséklet-növelő gombot.

3. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.

A MinuteMinder visszajelző jelenik meg.
Az időzítési érték villogni kezd (min).
Az időt a visszaszámlálás során és
lejáratkor módosíthatja úgy, hogy
megnyomja a hőmérséklet-csökkentő
gombot és a hőmérséklet-növelő
gombot.
A visszaszámlálás végén a MinuteMinder
visszajelző villogni kezd, és egy
hangjelzés hallható. A hangjelzés
kikapcsolásához és a funkció
leállításához nyomja meg az OK gombot.
A visszaszámlálás során a funkció
bármikor kikapcsolható. Ehhez addig
ismételje a funkció lépéseit, míg a
visszajelző el nem tűnik.

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

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

OK gombot.
A ChildLock visszajelző jelenik meg.
A ChildLock funkció kikapcsolásához
addig ismételje az eljárást, míg a
ChildLock visszajelző el nem tűnik.
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5. NAPI HASZNÁLAT
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

5.1 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt FROSTMATIC
funkcióval. A fagyasztófiókok
használatával könnyen és gyorsan
megtalálja a kívánt élelemcsomagot. Ha
nagyobb mennyiségű élelmet kell tárolni,
eltávolíthatja a fiókokat, kivéve az alsót,
melynek mindig a helyén kell maradnia,
a levegő megfelelő áramlásának
biztosítása érdekében. Minden polcra
helyezhető az ajtótól 15 mm-re kinyúló
étel.

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

5.2 Friss élelmiszer
lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Kis mennyiségű friss élelmiszer
lefagyasztásához nem szükséges
megváltoztatnia az aktuális beállítást.
Friss élelmiszer lefagyasztásához
aktiválja a FROSTMATIC funkciót

legalább 24 órával azelőtt, hogy a
lefagyasztani kívánt élelmiszert
behelyezi a fagyasztórekeszbe.
Helyezze a lefagyasztandó élelmiszert a
két felső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség az adatlapon van
feltüntetve, amely a készülék belsejében
található.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Amikor a fagyasztási folyamat
befejeződött, állítsa vissza a készüléket
a kívánt hőmérsékletre (lásd:
„FROSTMATIC funkció”).

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

5.4 Jégakkuk
A fagyasztó legalább egy jégakkut
tartalmaz, amely megnöveli az
eltarthatósági időtartamot
áramkimaradás vagy áramszünet esetén.

5.5 A fagyasztókosarak
kivétele a fagyasztóból
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.
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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.

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

hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.

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

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

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

6.2 Energiatakarékossági
tanácsok
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve

ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.

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

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

maximális élelmiszer-mennyiséget,
amely 24 óra alatt lefagyasztható;

• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem

szabad további fagyasztásra váró
élelmiszert betenni;

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

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

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

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

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

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

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

6.4 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;
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• 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.

7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

7.1 Általános
figyelmeztetések

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

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

A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.

7.2 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.

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

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

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

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

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

langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.

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

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

meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével. 
Ezzel a művelettel javíthatja a
készülék teljesítményét, és
csökkentheti az áramfogyasztást.
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7.4 A fagyasztó leolvasztása
FIGYELMEZTETÉS!
Soha ne próbálja meg éles
fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról,
mert felsértheti azt. A
leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által
ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a
fagyasztott
élelmiszercsomagok
hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos
tárolási idejük lerövidülhet.

A leolvasztás előtt kb. 12
órával állítson be
alacsonyabb hőmérsékletet
annak érdekében, hogy a
működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.

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

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

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

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

3. Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a
műanyag kaparókést a megfelelő
alsó középső támaszra, és tegyen
alá egy tálat a kiolvadt víz

összegyűjtése céljából.

A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék
langyos vizet a fagyasztórekeszbe.
Ezenkívül, távolítsa el azokat a
jégdarabokat, amelyek leolvasztás
közben letörnek.

4. A leolvasztás befejezése után
szárítsa ki alaposan a készülék
belsejét, és őrizze meg a jégkaparót,
hogy máskor is felhasználhassa.

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

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

elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Olvassza le (szükség esetén) és

tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.

4. 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.

www.aeg.com12

pr
ec

iz
.h
u



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

8.1 Mit tegyek, ha...

Jelenség Lehetséges ok Megoldás

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

Kapcsolja be a készüléket.

 A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztatva
a konnektorba.

Csatlakoztassa megfelelően a
hálózati dugaszt a konnektor‐
ba.

 Nincs feszültség a konnek‐
torban.

Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.

A készülék zajos. A készülék alátámasztása
nem megfelelő.

Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.

A hangjelzéses vagy vizuális
riasztás be van kapcsolva.

A készüléket mostanában
kapcsolta be, vagy a hőm‐
érséklet még mindig túl
magas.

Olvassa el a „Nyitott ajtó riasz‐
tás” vagy a „Magas hőmérsék‐
let miatti riasztás” részt.

A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.

Olvassa el a „Nyitott ajtó riasz‐
tás” vagy a „Magas hőmérsék‐
let miatti riasztás” részt.

Az ajtó nyitva van. Csukja be az ajtót.

A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.

Kérjük, forduljon egy szakkép‐
zett villanyszerelőhöz vagy a
legközelebbi márkaszervizhez.

A hőmérséklet-kijelzőn egy
téglalap alakú szimbólum je‐
lenik meg számok helyett.

Hőmérséklet-érzékelő hi‐
ba.

Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez (a hűtőrendszer
továbbra is működik, és hide‐
gen tartja az élelmiszereket,
de nem lehetséges a hőmér‐
séklet szabályozása).

A kompresszor folyamato‐
san működik.

A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.

Olvassa el a „Működés” c.
szakaszt.

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

Várjon néhány órát, majd elle‐
nőrizze ismét a hőmérsékletet.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

 A szobahőmérséklet túl
magas.

Lásd az adattáblán a Klí‐
maosztály táblázatot.

 Túl sok meleg ételt tett a
hűtőbe.

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

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

A FROSTMATIC funkció
be van kapcsolva.

Olvassa el a „FROSTMATIC
funkció” c. részt.

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

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

A vízleeresztő-dugó elhe‐
lyezkedése nem megfele‐
lő.

Helyezze el megfelelően a ví‐
zleeresztő-dugót.

Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagol‐
va.

Csomagolja be jobban az élel‐
miszereket.

A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.

Olvassa el a „Működés” c.
szakaszt.

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

Ez normális jelenség, nem
történt hiba.

A kompresszor kis idő múlva
elindul.

A hőmérséklet nem állítható
be.

A FROSTMATIC vagy
COOLMATIC funkció be
van kapcsolva.

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

DEMO jelenik meg a kijel‐
zőn.

A készülék bemutató mód‐
ban működik.

Tartsa körülbelül 10 másod‐
percen át lenyomva a OK
gombot, míg egy hosszú
hangjelzés nem hallatszik, és
a kijelző rövid időre lekapcsol.

Az ajtó beállítása helytelen,
vagy a szellőzőrács útjában
van.

A készülék szintezése nem
megfelelő.

Olvassa el a „Vízszintbe állí‐
tás” részt.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.

A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.

Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.

Az élelmiszerek hőmérsé‐
klete túl magas.

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

A dér vastagsága 4-5 mm-
nél nagyobb.

Olvassza le a készüléket.

Túl gyakran nyitja ki az aj‐
tót.

Az ajtót csak akkor nyissa ki,
ha szükséges.

A FROSTMATIC funkció
be van kapcsolva.

Olvassa el a „FROSTMATIC
funkció” c. részt.

Nem kering a hideg levegő
a készülékben.

Gondoskodjon arról, hogy ker‐
ingeni tudjon a hideg levegő a
készülékben.

Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.

8.2 Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.

2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az „Üzembe helyezés” c.
szakaszt.

3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.

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

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

Klíma‐
besoro‐
lás

Környezeti hőmérséklet

SN +10°C és 32°C között

N +16°C és 32°C között

Klíma‐
besoro‐
lás

Környezeti hőmérséklet

ST +16°C és 38°C között

T +16°C és 43°C között
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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 hivatalos
márkaszervizhez.

9.2 Elhelyezés
A készüléket minden hőforrástól, például
radiátortól, vízmelegítőtől, közvetlen
napsütéstől stb. távol kell üzembe
helyezni. Gondoskodjon arról, hogy a
levegő szabadon áramolhasson a
készülék hátoldala körül. Ha a
készüléket egy falra függesztett egység
alá helyezi, a legjobb teljesítmény
érdekében a készülék felső lapja és a fali
egység között legalább 100 mm
távolságot kell hagyni. Azonban az az
ideális, ha a készüléket nem egy falra
függesztett egység alatt helyezi el. A
pontos vízszintbe állítás a készülék alján
található egy vagy több állítható láb
révén biztosítható.
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9.3 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.

9.4 Hátsó távtartók
A két távtartó a dokumentációt
tartalmazó tasakban található.
1. Lazítsa meg a csavart.
2. Helyezze a távtartót a csavarfej alá.
3. Fordítsa a távtartót a megfelelő

helyzetbe.
4. Húzza meg a csavarokat.

2

4
3

1

9.5 Vízszintbe állítás
A pontos vízszintbe állítással
megelőzheti a vibrációt és a zajt az
üzemelés alatt.
A készülék magasságának beállításához
lazítsa ki vagy szorítsa meg a két
állítható első lábat.
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9.6 Az ajtó nyitási irányának
megfordítása

VIGYÁZAT!
Bármilyen művelet
végrehajtása előtt húzza ki a
hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS!
Azt javasoljuk, hogy a
következő műveleteket egy
másik személy segítségével
végezze, aki a készülék
ajtóit a műveletek során
megtartja.

Bármilyen művelet
végrehajtása előtt
ellenőrizze, hogy üres-e a
készülék. Amennyiben a
készülék nem üres, helyezze
az összes terméket
megfelelő hőmérsékletű
helyre az élelmiszer helyes
tárolása érdekében.

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

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

zsanérokat.

3

4

1
5

2

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

csavarozza be az ellenkező oldalra.

2

1

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

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

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

A

B

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

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

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

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

e húzva.
• A mágneses tömítés a

készülékházhoz tapad-e.
• Az ajtó megfelelően nyílik

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

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

   

Gyártó védjegye Electrolux

A készülék kategóriája Fagyasztótér

Magasság mm 1540

Szélesség mm 595

Mélység mm 668

Fagyasztó nettó térfogata liter 200
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Energiaosztály (A++ és G között, ahol
az A++ a leghatékonyabb, a G a leg‐
kevésbé hatékony)

 A++

Villamosenergia-fogyasztás (a haszná‐
lat módjától és az elhelyezéstől füg‐
gően eltér)

kWh/év 248

Fagyasztótér csillagszám jele  ****

Áramkimaradási biztonság Óra 30

Fagyasztási teljesítmény kg/24 óra 20

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.

11. 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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MÜKEMMEL SONUÇLAR İÇİN
Bu AEG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü, sıradan cihazlarda
bulamayacağınız hayatı kolaylaştıran özellikler ve yenilikçi teknolojiler kullanarak,
size uzun yıllar üstün performans vermesi için tasarladık. Lütfen, cihazınızdan en
iyi şekilde yararlanabilmek için birkaç dakikanızı ayırarak bu belgeyi okuyun.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:

Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.aeg.com

Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registeraeg.com

Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.aeg.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.

 Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
 Genel bilgiler ve tavsiyeler
 Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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1.  GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra da kullanmak için saklayın.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği
• Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek

tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

• Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
• Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları

müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.

1.2 Genel Güvenlik
• Bu cihaz aşağıdaki gibi, ev ve benzeri alanlarda

kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
– Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma

ortamlarındaki çalışanlar için yapılmış mutfak
bölümleri

– Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama tarzı
yerlerdeki müşteriler tarafından

• Cihazın çevresindeki veya ankastre yapıdaki
havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önleyin.

• Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından
önerilenin dışında mekanik bir alet veya başka suni bir
yöntem kullanmayın.

• Soğutucu devresine zarar vermeyin.
• Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları sürece,

cihazın yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli
cihazlar kullanmayın.

• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar
kullanmayın.
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• Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Sadece
nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya metal cisimleri
kullanmayın.

• Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı
maddeleri bu cihazda saklamayın.

• Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj

UYARI!
Cihazın montajı sadece
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.

• Tüm ambalajları çıkarın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya

da kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj

talimatlarına uyun.
• Ağır olduğundan, cihazı taşırken

daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.

• Cihaz çevresinde hava sirkülasyonu
olduğundan emin olun.

• Cihazı elektrik beslemesine
bağlamadan önce en az 4 saat
bekleyin. Bu işlem, yağın kompresöre
geri akmasını sağlar.

• Cihazı, radyatörler, fırınlar, ankastre
fırın ya da ocakların yakınına monte
etmeyin.

• Cihazın arkası duvara dönük
olmalıdır.

• Doğrudan güneş ışığı alan yerlere
cihazı monte etmeyin.

• Bu cihazı, inşaat alanları, garajlar
veya şarap mahzenleri gibi çok nemli
veya çok soğuk yerlerde monte
etmeyin.

• Zeminin çizilmemesi için cihazı
taşırken cihazın ön kenarından
kaldırın.

2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.

• Cihaz topraklanmalıdır.
• Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin

elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.

• Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.

• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.

• Elektrik aksamlarına (ör., fiş, elektrik
kablosu, kompresör) zarar
vermemeye özen gösterin. Elektrik
aksamlarını değiştirmek için Yetkili
Servise ya da bir elektrikçiye
başvurun.

• Elektrik kablosu fiş seviyesinin altında
kalmalıdır.

• Fişi prize sadece montaj
tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.

• Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
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2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanık, elektrik
çarpması ya da yangın riski
vardır.

• Bu cihazın teknik özelliklerini
değiştirmeyin.

• Üretici tarafından önerilmediği sürece
elektrikli cihazları (ör., dondurma
makineleri) cihaz içine koymayın.

• Soğutucu devreye zarar vermemeye
dikkat edin. Yüksek düzeyde çevresel
uyumluluğa sahip bir doğal gaz olan
izobütan (R600a) içerir. Bu gaz
yanıcıdır.

• Soğutucu devrede hasar olursa,
odada alevlerin ve ateşleme
kaynaklarının olmadığından emin
olun. Odayı iyice havalandırın.

• Sıcak maddelerin cihazın plastik
parçalarına temas etmesine izin
vermeyin.

• İçecekleri dondurucu bölmesine
koymayın. Bu durum içecek
kutusunda basınç oluşturacaktır.

• Yanıcı gaz ve sıvıyı cihazda
saklamayın.

• Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış eşyalar koymayın.

• Kompresöre ya da yoğuşturucuya
dokunmayın. Bunlar sıcaktır.

• Elleriniz ıslak ya da nemli ise
dondurucu bölmesinden yiyecekleri
çıkarmayın ya da bunlara
dokunmayın.

• Çözülmüş olan yiyeceği yeniden
dondurmayın.

• Dondurulmuş yiyeceğin paketi
üstündeki saklama talimatlarına uyun.

2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.

• Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.

• Bu cihaz, soğutma ünitesinde
hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım
ve şarj işlemleri sadece kalifiye bir
personel tarafından yapılmalıdır.

• Cihazın tahliyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Tahliye kısmı tıkalı ise, buzu
çözülmüş su cihazın alt kısmında
toplanır.

2.5 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.

• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve hayvanların cihazda

kapalı kalmasını önlemek için kapıyı
çıkarın.

• Bu cihazın soğutucu devresi ve
yalıtım maddeleri ozon dostudur.

• Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir.
Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.

• Isı eşanjörünün yanındaki soğutma
ünitesi kısmına zarar vermemeye
dikkat edin.

Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
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3. ÜRÜN TANIMI
3.1 Ürüne genel bakış

4

2

5

3

1

1 Kontrol paneli
2 Kanatçık
3 Dondurucu sepetleri

4 Bilgi etiketi
5 MaxiBox sepetleri

4. ÇALIŞTIRMA
4.1 Kontrol paneli

56 4 3 2

1

1 Gösterge Ekranı 2 Sıcaklık artırma tuşu
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3 Sıcaklık azaltma tuşu
4 OK
5 Mode

6 ON/OFF

Tuşların önceden ayarlı ses seviyelerini
değiştirmek mümkündür; bunun için
birkaç saniye boyunca Mode ve Sıcaklık

azaltma tuşlarına aynı anda basın.
Değişiklik geri alınabilir.

Gösterge Ekranı
A B C

F E D

A) Zamanlayıcı fonksiyonu
B) FROSTMATIC fonksiyonu
C) Sıcaklık göstergesi
D) Alarm göstergesi

E) ChildLock fonksiyonu
F) MinuteMinder fonksiyonu

4.2 Cihazın açılması
1. Elektrik fişini prize takın.
2. Gösterge ekranı kapalıysa cihazın

ON/OFF tuşuna basın.
Sesli uyarı birkaç saniye sonra devreye
girebilir.
Sıcaklık göstergeleri, ayarlanmış olan
varsayılan sıcaklığı gösterir.
Alarmı sıfırlamak için, bkz. "Yüksek
sıcaklık alarmı".
Farklı bir sıcaklık seçmek için, bkz.
"Sıcaklığın ayarlanması".
Gösterge ekranında "dEMo" yazısı
çıkarsa "Eğer..." bölümüne bakın.

4.3 Cihazın kapanması
1. ON/OFF tuşuna birkaç saniye basın.
Gösterge ekranı kapanacaktır.
2. Fişini prizden çekin.

4.4 Sıcaklığın ayarlanması
Dondurucunun mevcut sıcaklığı, sıcaklık
tuşuna basılarak ayarlanabilir. 
Varsayılan sıcaklık:

• Dondurucu için -18°C
Sıcaklık göstergesi ayarlanmış olan
sıcaklığı gösterir.

Ayarlanmış sıcaklığa 24 saat
içinde ulaşılır. Bir elektrik
kesintisi durumunda
ayarlanmış sıcaklık korunur.

4.5 Yüksek sıcaklık alarmı
Dondurucu bölmesindeki sıcaklığın
artması (örneğin önceki bir elektrik
kesintisinden ötürü) aşağıdaki şekillerde
belirtilir:
• alarm ışığının ve dondurucu sıcaklık

göstergelerinin yanıp sönmesi;
• ikaz sesi verilmesi.
Alarmı sıfırlamak için herhangi bir tuşuna
basın.
Sesli ikaz kapanır.
Dondurucu sıcaklık göstergesi birkaç
saniye boyunca erişilen en yüksek
sıcaklığı gösterir. Ardından, ayarlanmış
olan sıcaklığı tekrar gösterir.
Normal şartlara dönülene kadar alarm
göstergesi yanıp sönmeye devam eder.

4.6 FROSTMATIC fonksiyonu
FROSTMATIC fonksiyonu, taze gıdaların
dondurulmasını hızlandırır ve aynı
zamanda daha önceden konulmuş olan
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yiyecekleri istenmeyen bir ısınmaya karşı
korur
1. İlgili simge görünene kadar Mode

tuşuna basın.
FROSTMATIC göstergesi yanıp söner.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
FROSTMATIC göstergesi ekrana gelir.

FROSTMATIC fonksiyonu
52 saat sonra otomatik
olarak kapanır.
Fonksiyonu otomatik olarak
sonlandırılmadan önce
kapatmak için, adımları
FROSTMATIC göstergesi
sönene kadar tekrarlayın.

4.7 Açık kapı alarmı
Kapı birkaç dakika boyunca açık
bırakılırsa bir sesli alarm çalar. Açık kapı
alarm koşulları aşağıdaki şekillerde
gösterilir:
• yanıp sönen bir Alarm göstergesi;
• sesli bir uyarı.
Normal koşullar sağlandığında (kapı
kapandığında), alarm durur. Sesli ikaz
herhangi bir tuşa basılarak da
kapatılabilir.

4.8 MinuteMinder fonksiyonu
MinuteMinder fonksiyonu istenilen bir
zamana bir sesli alarmın ayarlanması için
kullanılmakta olup, örneğin bir yemek
tarifindeki gıda ürünlerinin belirli bir süre
boyunca soğutulması gerektiği
durumlarda yardımcı olur.
Hızlı soğutma amacıyla dondurucuya
koyulan şişelerin unutulmaması için bir

hatırlatıcıya gerek duyulduğunda da
fayda sağlar.
1. İlgili simge görünene kadar Mode

tuşuna basın.
MinuteMinder göstergesi yanıp söner.
Zamanlayıcı birkaç saniye boyunca
ayarlanmış değeri (30 dakika) gösterir.
2. Zamanlayıcı ayarlanmış değerini 1 ila

90 dakika arasında değiştirmek için
Sıcaklık azaltma veya Sıcaklık
artırma tuşuna basın.

3. Onaylamak için OK tuşuna basın.
MinuteMinder göstergesi ekrana gelir.
Zamanlayıcı yanıp sönmeye başlar (min).
Sıcaklık azaltma tuşuna ve Sıcaklık
artırma tuşuna basarak geri sayımın
herhangi bir anında ve işlem sonunda
zamanı değiştirebilirsiniz.
Geri sayımın sonunda, MinuteMinder
göstergesi yanıp söner ve sesli alarm
duyulur: Sesi kapamak ve fonksiyonu
sonlandırmak için OK tuşuna basın.
Geri sayım sırasında fonksiyon
adımlarını tekrarlayarak gösterge sönene
kadar herhangi bir zamanda özelliği
devre dışı bırakmak mümkünür.

4.9 ChildLock fonksiyonu
İstem dışı bir çalışmaya karşı tuşları
kilitlemek için ChildLock fonksiyonunu
etkinleştirin.
1. İlgili simge gösterilene kadar Mode

tuşuna basın.
ChildLock göstergesi yanıp söner.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
ChildLock göstergesi ekrana gelir.
ChildLock fonksiyonunu devre dışı
bırakmak için, ChildLock göstergesi
sönene kadar bu prosedürü tekrarlayın.

5. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

5.1 Dondurulmuş yiyeceklerin
muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli
bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra,
yiyecekleri dondurucuya yerleştirmeden
önce cihazı en az 2 saat FROSTMATIC

fonksiyonu çalışıyorken açık bırakın.
Dondurucu çekmeceleri istediğiniz
yiyecek paketini bulmanızı hızlandırır ve
kolaylaştırır. Çok miktarda yiyecek
saklanacak ise, iyi bir hava dolaşımı
sağlamak için alt çekmece haricindeki
tüm çekmeceleri çıkarın. Kapıya en fazla
15 mm kadar yaklaşacak şekilde tüm
raflara yiyecek koymak mümkündür.
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UYARI!
Kazara buz çözme işlemi
uygulanması halinde,
örneğin bir elektrik
kesintisinden dolayı; eğer
elektrik kesintisi, teknik
özellikler bölümünde
"başlatma süresi" başlığı
kısmında belirtilen süreden
daha uzun sürerse, buzu
çözülen yiyecek hemen
tüketilmeli veya derhal
pişirilip yeniden
dondurulmalıdır (soğuduktan
sonra).

5.2 Taze yiyeceklerin
dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin
dondurulması, dondurulmuş ve derin
dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli
muhafazası için uygundur.
Az miktarda taze yiyecek dondurmak
için, sıcaklık ayarının değiştirilmesi
gerekmez.
Taze yiyecekleri dondurmak için,
dondurulacak olan yiyecekleri dondurucu
bölmesine yerleştirmeden önce
FROSTMATIC fonksiyonunu en az 24
saat çalıştırın.
Dondurulacak olan yiyeceği en üstteki iki
bölmeye yerleştirin.
24 saatte dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı, cihazın içinde bulunan
bilgi etiketinde yazılıdır.
Dondurma işlemi 24 saat sürer: bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir
yiyecek koymayın.
Dondurma işlemi tamamlandığı zaman,
istemiş olduğunuz sıcaklığa geri
ayarlayın (bkz. "FROSTMATIC
Fonksiyonu").

5.3 Buz çözme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş
gıdalar kullanılmadan önce, soğutucu

bölmesinde veya oda sıcaklığında (bu
işlem için gereken süreye bağlı olarak)
eritilebilir.
Küçük hacimli donmuş gıdalar,
dondurucudan çıkartılır çıkartılmaz
donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böyle
bir durumda, pişirme işlemi biraz daha
uzun sürecektir.

5.4 Soğutucu aküler
Dondurucuda, bir elektrik kesintisi veya
arızası durumunda yiyeceklerin
muhafaza süresini uzatan en az bir
soğutucu akü bulunmaktadır

5.5 Dondurucu sepetlerinin
dondurucudan çıkarılması
Dondurucu sepetlerinin kazara
yerlerinden çıkmalarını veya düşmelerini
önleyen bir hareket sınırlayıcısı vardır.
Dondurucudan çıkarırken sepeti
kendinize doğru çekin ve sonuna kadar
geldikten sonra, ön kısmını yukarı
kaldırarak sepeti çıkarın.

2

1

Sepeti yerine geri takarken,
dondurucudaki yerine oturtmak için ön
kısmını hafifçe kaldırın. Uç noktaların
üstüne geldiğinizde, sepetleri yerlerine
bastırarak oturtun.

TÜRKÇE 27

pr
ec

iz
.h
u



6. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
6.1 Normal çalışma sesleri
Aşağıdaki seslerin çalışma sırasında
duyulması normaldir:
• Soğutucu pompalandığında,

bobinlerden gelen hafif bir çalkalanma
ve fokurdama sesi.

• Soğutucu pompalandığında
kompresörden gelen bir fan çalışması
ve titreşim sesi.

• Termik genleşme (doğal ve tehlikeli
olmayan bir durum) nedeniyle cihazın
içinden gelen ani bir çatlama sesi.

• Kompresör açıldığında veya
kapandığında ısı ayarlayıcı
mekanizmadan gelen hafif bir tıkırtı.

6.2 Enerji tasarrufuyla ilgili
ipuçları
• Cihazın kapısını sıkça açmayın veya

gerekmedikçe kesinlikle açık
bırakmayın.

• Varsa, dondurucu sepetinden
soğutucu aküleri çıkarmayın.

6.3 Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma işleminde size yardımcı
olacak bazı önemli tavsiyeler aşağıda
verilmektedir:
• 24 saatte dondurulabilecek

maksimum yiyecek miktarı, bilgi
etiketinde belirtilmektedir;

• dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu
süre boyunca, dondurulmak üzere
başka bir yiyecek konulmamalıdır;

• sadece birinci kalite, taze ve iyi
temizlenmiş yiyecekleri dondurun;

• hızlı ve tamamen donmasını ve buzu
eridikten sonra sadece tüketilecek
miktarda tüketilebilmesini sağlamak
için yiyecekleri küçük porsiyonlara
bölün;

• yiyecekleri alüminyum folyoya veya
polietilene sarın ve bu yaptığınız
paketin hava geçirmez olduğundan
emin olun;

• taze veya donmamış yiyeceklerin
önceden donmuş yiyeceklere temas
etmesine, önceden donmuş
yiyeceklerdeki sıcaklıkların artmasına
neden olacağı için izin vermeyin;

• yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere
oranla daha iyi ve daha uzun süre
saklanabilir; tuz, yiyeceklerin saklama
ömrünü kısaltır;

• eğer buzlar dondurucu bölmesinden
çıkarıldıktan hemen sonra tüketilirse,
ciltte soğuk yanıklarına neden olabilir;

• yiyeceklerin muhafaza sürelerini
kontrol edebilmek amacıyla, her bir
yiyecek paketinin üzerine
dondurucuya konulma tarihini
yazmanız tavsiye edilir.

6.4 Donmuş yiyeceklerin
muhafazasıyla ilgili tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde
etmek için, aşağıdaki hususlara dikkat
etmelisiniz:
• piyasada donmuş halde satılan

yiyeceklerin satıcı tarafından uygun
şekilde muhafaza edilmiş olduğundan
emin olun;

• donmuş yiyeceklerin, yiyeceğin
satıldığı mağazadan dondurucunuza
mümkün olan en kısa sürede
aktarılmasını sağlayın;

• cihazın kapısını çok sık açmayın veya
gerektiğinden fazla açık bırakmayın;

• buz çözme işlemi uygulandığında,
yiyecekler hızla bozulabilir ve tekrar
dondurulamaz;

• yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza
sürelerini aşmayın.

7. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
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7.1 Genel uyarılar
DİKKAT!
Herhangi bir bakım işlemi
yapmadan önce, cihazın
fişini prizden çekin.

Bu cihazın soğutucu
birimlerinde hidrokarbonlar
bulunmaktadır; dolayısıyla
bakım ve şarj işlemleri
sadece yetkili teknisyenler
tarafından yapılmalıdır.

Cihazın aksesuarları ve
parçaları, bulaşık
makinesinde yıkamak için
uygun değildir.

7.2 İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu
gidermek için cihazın iç kısmının ve dahili
aksesuarlarının ılık su ve biraz nötr
sabun kullanarak yıkanıp ve daha sonra
iyice kurulanması gerekir.

DİKKAT!
Cihazın kaplamasına zarar
verdiklerinden dolayı,
deterjan veya aşındırıcı toz
temizlik ürünleri kullanmayın.

7.3 Periyodik temizlik
DİKKAT!
Kabinin içerisindeki boruları
ve/veya kabloları çekmeyin,
oynatmayın veya zarar
vermeyin.

DİKKAT!
Soğutma sistemine zarar
vermemeye dikkat edin.

DİKKAT!
Yüzeyin çizilmemesi için
kabini taşırken kabini ön
kenarından kaldırın.

Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
1. Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını

ılık su ve biraz beyaz sabun
kullanarak temizleyin.

2. Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyin.

3. İyice durulayıp, kurulayın.
4. Varsa, cihazın arka tarafındaki

yoğuşturucuyu ve kompresörü bir
fırça ile temizleyin. 
Bu işlem, cihazın performansını
artırır ve elektrik tüketimini azaltır.

7.4 Dondurucunun buzunun
çözülmesi

DİKKAT!
Evaporatördeki buz
oluşumlarını kesinlikle sivri
uçlu metal nesnelerle
kazımayın, aksi halde
evaporatöre zarar
verebilirsiniz. Eritme sürecini
hızlandırmak için üretici
tarafından önerilenin dışında
mekanik bir alet veya başka
bir suni yöntem kullanmayın.
Buz çözme sırasında
dondurulmuş yiyecek
paketlerinin sıcaklığının
artması, bunların güvenli
muhafaza ömrünü
kısaltabilir.

Buz çözme işleminden
yaklaşık 12 saat önce,
cihazın çalışmasına ara
verileceğinden yeterli
soğukluk sağlamak
açısından sıcaklığı daha
düşük bir ayara getirin.

Dondurucu raflarında ve üst bölmenin
etrafında her zaman belirli bir miktarda
buz olur.
Buzun kalınlığı yaklaşık 3-5 mm'ye
ulaştığında dondurucunun buzunu
çözdürün.
1. Cihazı kapatın veya cihazın fişini

prizden çekin.
2. Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın,

birkaç kat gazete kağıdına sarın ve
serin bir yere koyun. 
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UYARI!
Donmuş yiyeceklere
ıslak ellerle dokunmayın.
Elleriniz, donmuş
yiyeceklere yapışabilir.

3. Kapıyı açık bırakın ve çözülen
buzların suyunun toplanması için alt
kısmına bir kap yerleştirerek plastik
bir kazıyıcı ile uygun şekilde
temizleyin.

Buz çözme sürecini hızlandırmak
için, dondurucu bölmesine içinde
sıcak su olan bir kap koyun. Ayrıca,
buz çözme işlemi tamamlanmadan
önce kırılan buz parçalarını çıkarın.

4. Buz çözme işlemi tamamlandığında,
iç kısmı iyice temizleyin ve kazıyıcıyı
ilerde kullanmak üzere saklayın.

5. Cihazı açın. 
Üç saat sonra, çıkarmış olduğunuz
yiyecekleri dondurucu bölmesine
yerleştirin.

7.5 Kullanım dışı olan süreler
Cihaz uzunca bir süre
kullanılmayacaksa, aşağıdaki önlemleri
alın:
1. Cihazın elektrik beslemesini kesin.
2. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarın.
3. Buz çözme (gerekiyorsa) işlemini

yapıp, cihazı ve tüm aksesuarlarını
temizleyin.

4. Kötü kokuların oluşmasını önlemek
için kapısını/kapılarını hafif aralık
bırakın.

UYARI!
Kabin kapalı tutulacaksa, bir
elektrik kesintisi durumunda
içindekilerin bozulmasını
önlemek için birilerinden ara
sıra kontrol etmesini isteyin.

8. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

8.1 Servisi aramadan önce...

Problem Muhtemel neden Çözüm

Cihaz çalışmıyor. Cihaz kapalıdır. Cihazı açın. 

 Cihazın fişi prize doğru şe‐
kilde takılı değildir.

Fişi prize doğru bir şekilde ta‐
kın.

 Prizde elektrik yoktur. Prize başka bir elektrikli cihaz
takın. Kalifiye bir elektrikçi
çağırın.

Cihaz gürültülü çalışıyor. Cihaz düzgün şekilde des‐
teklenmemiştir.

Cihazın sağlam durup durma‐
dığını kontrol edin.
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Problem Muhtemel neden Çözüm

Sesli veya görsel alarm açık. Dondurucu kabini kısa bir
süre önce çalıştırılmıştır
veya sıcaklık halen çok
yüksektir.

"Kapı Açık Alarmı" veya "Yük‐
sek Sıcaklık Alarmı" bölümüne
bakın.

Cihazın içindeki sıcaklık
çok yüksektir.

"Kapı Açık Alarmı" veya "Yük‐
sek Sıcaklık Alarmı" bölümüne
bakın.

Kapı açık bırakılmıştır. Kapağı kapatın.

Cihazın içindeki sıcaklık
çok yüksektir.

Kalifiye bir elektrikçi veya size
en yakın Yetkili Servis Merkezi
ile irtibata geçin.

Sıcaklık Göstergesinde sayı‐
lar yerine dikdörtgen bir
sembol görünüyor.

Sıcaklık sensöründe bir
sorun vardır.

Size en yakın Yetkili Servis
Merkezi ile irtibata geçin
(soğutma sistemi yiyecekleri
serin tutmayı sürdürecek fakat
sıcaklık ayarı mümkün ol‐
mayacaktır).

Kompresör devamlı çalışıy‐
or.

Sıcaklık yanlış ayarlanmış‐
tır.

"Çalıştırma" bölümüne bakın.

 Cihaza aynı anda birçok
yiyecek konulmuştur.

Birkaç saat bekleyin ve sıca‐
klığı tekrar kontrol edin.

 Oda sıcaklığı çok yüksek‐
tir.

Bilgi etiketindeki iklim sınıfı
tablosuna bakın.

 Cihaza konulan gıda ürün‐
leri çok sıcakken konul‐
muştur.

Dondurucuya koymadan önce
gıda ürünlerinin oda sıca‐
klığına gelmesini bekleyin.

Kapı doğru kapatılmamış‐
tır.

"Kapağın kapatılması" bölü‐
müne bakın.

FROSTMATIC fonksiyonu
açıktır.

"FROSTMATIC fonksiyonu"
bölümüne bakın.

Aşırı karlanma ve buz var. Kapı doğru şekilde kapan‐
mamıştır veya conta de‐
forme olmuştur/kirlidir.

"Kapının kapatılması" bölü‐
müne bakın.

Su tahliye tapası doğru bir
şekilde yerleştirilmemiştir.

Su tahliye tapasını doğru bir
şekilde yerleştirin.

Yiyecekler doğru şekilde
paketlenmemiştir.

Yiyecekleri daha iyi paketleyin.

Sıcaklık yanlış ayarlanmış‐
tır.

"Çalıştırma" bölümüne bakın.
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Problem Muhtemel neden Çözüm

FROSTMATIC öğesine bas‐
tıktan sonra ya da sıcaklık
değiştirildikten sonra kom‐
presör hemen çalışmaya
başlamıyor.

Bu normaldir, bir sorun
olduğu anlamına gelmez.

Kompresör belirli bir süre son‐
ra çalışmaya başlar.

Sıcaklık ayarlanamıyor. FROSTMATIC veya
COOLMATIC fonksiyonu
açıktır.

FROSTMATIC veya COOL‐
MATIC fonksiyonunu elle ka‐
payın ya da fonksiyon otoma‐
tik olarak sıfırlanana dek sıca‐
klığı ayarlamak için bekleyin.
"FROSTMATIC veya COOL‐
MATIC fonksiyonu" bölümüne
bakın.

Ekranda DEMO gösterilir. Cihaz demo modundadır. Uzun bir ses duyulana ve ek‐
ran kısa bir süreliğine kapana‐
na kadar yaklaşık 10 saniye
boyunca OK tuşuna basılı tu‐
tun.

Kapı yanlış hizalanmıştır
veya havalandırma ızgarası‐
nı engelliyordur.

Cihaz dengelenmemiştir. "Seviye ayarlaması" bölümüne
bakın.

Cihazın içindeki sıcaklık çok
düşük/yüksek.

Sıcaklık ayar tuşu doğru
ayarlanmamıştır.

Daha yüksek/düşük bir sıca‐
klık ayarlayın.

Gıda ürünlerinin sıcaklığı
çok yüksektir.

Gıda ürünlerini koymadan
önce sıcaklıklarının oda sıca‐
klığına düşmesini bekleyin.

Buz kalınlığı 4-5 mm'den
fazladır.

Cihazın buzunu çözün.

Kapı çok sık açılıyordur. Sadece gerektiğinde kapıyı
açın.

FROSTMATIC fonksiyonu
açıktır.

"FROSTMATIC fonksiyonu"
bölümüne bakın.

Cihazda soğuk hava dola‐
şımı yoktur.

Cihazda soğuk hava dolaşımı
olduğundan emin olun.

Bu tavsiye ile istenen
sonucu alamazsanız, en
yakındaki Yetkili Servis
Merkezini arayın.

8.2 Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyin.

2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj"
bölümüne bakın.

3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını
değiştirin. Yetkili Servis Merkezini
arayın.
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9. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

9.1 Konumlandırma
Bu cihaz, cihaz üzerindeki bilgi etiketinde
belirtilen iklim sınıfına uygun ortam
sıcaklığına sahip, kuru ve iyi
havalandırılan bir iç mekana monte
edilebilir. Bilgi etiketinde şu bilgiler yer
alır:

İklim sı‐
nıfı

Ortam sıcaklığı

SN +10°C ila + 32°C

N +16°C ila + 32°C

ST +16°C ila + 38°C

T +16°C ila + 43°C

Bu aralığın dışında
çalıştırılan bazı modellerde
bir takım işlev sorunları
yaşanabilir. Doğru çalışma,
yalnızca belirtilen sıcaklık
aralığında garanti edilebilir.
Cihazı nereye monte
etmeniz gerektiği hakkında
şüpheleriniz varsa lütfen
satıcıya, müşteri
hizmetlerimize veya en
yakındaki Yetkili Servise
başvurun.

9.2 Yerleştirme
Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, doğrudan
gelen güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından
yeterince uzağa monte edilmelidir.
Havanın, kabinin arka tarafında rahatça
devridaim yapabildiğinden emin olun. En
iyi performansı elde etmek için, eğer
cihaz bir asma tavan altına monte
edilmişse, cihaz kabininin üstü ile duvar
arasındaki minimum boşluk en az 100
mm olmalıdır. Buna rağmen, ideal olarak
cihaz asma tavan altına
yerleştirilmemelidir. Kabinin altındaki
ayarlanabilir ayakların biri veya birkaçı
kullanılarak doğru seviye ayarı elde
edilir.
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9.3 Elektrik bağlantısı
• Cihazın fişini prize takmadan önce,

bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans
değerlerinin evinizin elektrik
beslemesininki ile aynı olduğundan
emin olunuz.

• Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik
kablosunun fişi bu amaca yönelik
olarak bir kontak ile donatılmıştır.
Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, yürürlükteki kanunlara uygun
olarak ve kalifiye bir elektrikçiye
danışarak cihazı ayrı bir toprak
hattına bağlayınız.

• Üretici firma, yukarıda belirtilen
güvenlik önlemlerine uyulamaması
halinde sorumluluk kabul etmez.

• Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile
uyumludur.

9.4 Arka aralayıcılar
Torbada belgelerle birlikte iki adet
aralayıcı bulabilirsiniz.
1. Vidayı sökün.
2. Aralayıcıyı vidanın altına yerleştirin.
3. Aralayıcıyı doğru konuma getirin.
4. Vidaları tekrar sıkın.
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9.5 Seviye ayarlaması
Doğru seviye ayarı, cihaz çalışırken
titreşimi ve gürültüyü önler.
Cihazın seviyesini ayarlamak için iki
ayarlanabilir ön ayağı sıkın ya da
gevşetin.

9.6 Kapak açılma yönünün
değiştirilmesi

UYARI!
Herhangi bir işlem
yapmadan önce, cihazın
fişini prizden çekin.

DİKKAT!
Aşağıdaki işlemlerin
gerçekleştirilmesi sırasında,
cihazın kapaklarını sağlam
bir şekilde tutacak biriyle
çalışmanızı tavsiye ederiz.

Herhangi bir çalıştırma
işlemi yapmadan önce,
lütfen cihazın boş
olduğundan emin olun.
Cihaz boş değilse, lütfen
yiyeceklerin tamamını uygun
sıcaklığa sahip olan başka
bir yerde saklayın.

1. Kompresörü zemine temas
ettirmeden, cihazı dikkatlice arkaya
doğru eğin.

2. Bazayı çıkarın.
3. Alt menteşeleri gevşetin ve çıkarın.

3

4

1
5

2

4. Kapıyı çıkarın.
5. Üst pimi sökün ve ters tarafa takın.

2

1

6. Kapıyı yeniden takın. 
Kapının kenarının üst kenar ile
paralel olduğundan emin olun.

7. Pimi (A) sökün ve ters tarafa takın.
8. Kapağı (B) sökün ve ters tarafa takın.
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9. Alt menteşeleri takın.
10. Bazayı takın.
11. Cihazı dik duruma getirin.
12. Kolu ters tarafa takın ve plastik

kapakları (talimat çantasında
bulunur) boş deliklere takın.

DİKKAT!
Cihazı yeniden
konumlandırıp
düzlemselliğini ayarlayın, en
az dört saat bekledikten
sonra cihazın fişini tekrar
prize takın.

Aşağıdaki hususlardan emin
olmak için son bir kontrol
yapın:
• Tüm vidalar sıkılmış

olmalıdır.
• Manyetik conta, kabine

yapışık olmalıdır.
• Kapak düzgün bir şekilde

açılmalı ve kapanmalıdır.
Ortam sıcaklığı düşük ise
(Kış mevsimi gibi), conta
kabine tam olarak
oturmayabilir. Böyle bir
durumda, contanın
kendiliğinden oturmasını
bekleyin.
Yukarıda belirtilen işlemleri
yapmak istememeniz
halinde, size en yakın Yetkili
Servis Merkezine
başvurunuz. Yetkili Servis
uzmanı, masrafı size ait
olmak üzere kapıların açılma
yönünü değiştirme işlemini
yapacaktır.

10. TEKNIK BILGILER
10.1 Teknik veriler
1/1998 uyarınca. (I. 12.) IKIM bakanlık
kararına göre

   

Üretici Electrolux

Ürün kategorisi Dondurucu

Yükseklik mm 1540

Genişlik mm 595

Derinlik mm 668
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Net dondurucu kapasitesi Litre 200

Enerji sınıfı (A++'dan G'ye, A++ en
verimlisi ve G en az verimlisidir)

 A++

Enerji tüketimi (kullanım ve yerleşime
göre değişiklik gösterir)

kWs/y 248

Yıldız sınıfı  ****

Artırma süresi Saat 30

Dondurma kapasitesi Kg/24s 20

İklim sınıfı  SN-N-ST-T

Voltaj Volt 230 - 240

Frekans Hz 50

Gürültü seviyesi dB/A 40

Ankastre  Hayır

Teknik bilgiler, cihazın dış ya da iç
tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji
etiketinde bulunmaktadır.

11. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması

durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır

olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,

b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,

c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,

d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden

sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
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yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.

6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm

masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.

12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı

olun. Ev atığı sembolü  bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

*
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