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Önre gondoltunk,  

amikor megalkottuk ezt a terméket. 
 
 
 
Üdvözöljük az Electrolux világában! 
 
Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi 
termékek széles választékát kínálja, amelyek kényelmesebbé teszik az életét. Kérjük, hogy szánjon pár percet a 
Használati útmutató elolvasására, hogy új készülék minden előnyét ki tudja használni. Biztosak vagyunk abban, 
hogy ennek a készüléknek a segítségével a jövőben valamivel könnyebb lesz az élete.  
Ehhez kívánunk sok sikert. 
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Fontos biztonsági útmutatások 
 
Az Ön új borhűtő készülékének funkció lehet, hogy 
különböznek az Ön által eddig használt 
készülékektől.  
Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt 
gondosan tanulmányozza át ezt a Használati 
útmutatót, hogy biztosítva legyen a készülék 
szakszerű használata és ápolása. 
A Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a 
készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor kérjük, 
hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új 
tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat 
szerezhessen a készülék használatával 
kapcsolatban. 
 
 

Alkalmazási terület 
− Ez a készülék a Használati útmutatóban felsorolt 

és a háztartásokban használatos italok 
tárolására szolgál. 

− Soha ne helyezzen robbanékony gázokat, vagy 
folyadékokat tartalmazó üvegeket a hűtő-, vagy a 
fagyasztótérbe. Ezek könnyen felrobbanhatnak 
és személyi sérüléseket, valamint anyagi károkat 
okozhatnak. 

− Ügyeljen arra, hogy éles tárgyak ne 
érintkezhessenek a készülék hátoldalán lévő 
hűtőrendszerrel és a készülék belső részeivel. A 
hűtőrendszerben keletkező lyuk nemcsak 
károsítja a készüléket, hanem megromlanak a 
készülékben tárolt élelmiszerek is. 

− A készülék nehéz. A lemezszélek élesek, ezért 
legyen óvatos a készülék mozgatásakor, illetve 
szállításakor és húzzon fel védőkesztyűt. 

 
 

Gyermekvédelem 
− Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a kisgyerekek ne 

játszhassanak a készülék kezelőszerveivel és ne 
mászhassanak be a készülékbe. 

 
 

Gondoskodás az öreg készülékről 
A terméken, vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási 
hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására 
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.  
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és 
az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a 
termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. 
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen 
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, 
ahol a terméket vásárolta. 
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Ismertetés 
 

A készülék első használatba vétele előtt 
A készülék felállításánál és tisztításánál vegye 
figyelembe a „Felállítás” c. fejezetben előírtakat. 
A készülék felállítás előtt ellenőrizze, hogy a 
hátoldalon lévő kifolyócső a csepptálcába üríti-e a 
vizet. 
 

 
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás 
és az első használatba vétel előtt hagyja kb. 
4 óráig állni a készüléket. Ellenkező esetben 
károsodhat a kompresszor. A nyugalmi fázis 
alatt az ugyanis az olaj vissza tud folyni a 
kompresszorba. 

 
 

 
 
 
 

Kezelőpanel 
 
 

 
 

A. Borhűtő - hálózati kapcsoló 
A borhűtő ki- és bekapcsolására szolgál. 

B. Hőfokkijelző 
A borhűtő közepén uralkodó hőmérsékletet mutatja. 

C. Hőfokbeállító gomb / termosztát 
A megfelelő hőmérséklet beállítására szolgál. 

D. Világítás 

E. Riasztás - kikapcsoló gomb 
A riasztó hangjelzés kikapcsolására szolgál. 
 
. 

F. Piros figyelmeztető lámpa 
Villog, ha a készülékben riasztás történt. 
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A borhűtő bekapcsolása és a 
megfelelő hőfok beállítása 
Bekapcsolás: 
Kapcsolja be a borhűtőt a hálózati kapcsoló 
megnyomásával. 
 

 
 
A hőfok beállítása: 
Nyomja addig a gombot, amíg a hőfokkijelzőben a 
kívánt hőfok nem kezd villogni. (A hőfok +6 és +17oC 
között állítható be.) 

„+” a hőfok növeléséhez 
„-„ a hőfok csökkentéséhez. 

Miután beállította a hőfokot, a hőfokkijelző a 
hűtőkészülékben megmért hőfokot jelzi ki. 

MEGJEGYZÉS: A hűtő teljesítménykapacitását a 
17oC, vagy az ennél melegebb hőmérséklet 
negatívan befolyásolja. 
 
Minden hőfokváltoztatás után hagyja 24 órát 
üzemelni a készüléket, hogy a hőmérséklet 
stabilizálódhasson a készülékben. 
Ha a készüléket egy üzemszünet ismét bekapcsolja, 
akkor nincs szükség a hőfok ismételt beállítására. A 
hőfokszabályzó ugyanis tárolja az utoljára beállított 
hőfokot. 
 

A borhűtő belső hőmérséklete 
A képen a borhűtő belsejében lévő leghidegebb és 
legmelegebb részek láthatók.  

 

 

Bortárolási javaslatok 
A borok tárolási ideje az érettségi foktól, a 
szőlőhelytől, az alkoholtartalomtól, a feloldódott 
fruktóztól és a csersavtól függ.  
A borok vásárlásánál figyeljen arra, hogy már beérett 
bort vásárolt-e, vagy idővel fog-e jobban beérni. 
  
A borhűtő alsó részében. A hideg levegő 
meghosszabbítja az érési időt. Ennek megfelelően 
az öreg és az érlelődő bort a hosszabb tárolhatóság 
érdekében a borhűtő alsó részén tárolja. Az alsó 
rész a hidegen tálalandó borok tárolására is 
alkalmas. 

A borhűtő felső részében. A felső részen azokat a 
borokat tárolja, amelyeket tovább akar érlelni, vagy 
amelyeket melegebben akar szervírozni, vagy 
viszonylag rövid időn belül el akar fogyasztani. 

Üvegek fekve történő tárolása. Az üvegben lévő 
dugó megakadályozza a kiszáradást. 

A bor sötét helyen való tárolása. A hűtőajtók 
kétrétegű üvegből készültek és sötétítő réteggel 
vannak ellátva. Ez megvédi a bort a fény okozta 
károsodástól, különösen akkor, ha a borhűtő egy jól 
megvilágított helyen került elhelyezésre. 

Ne kapcsolja be túl gyakran és túl hosszú ideig a 
hűtő világítását. A bort sötétben kell tárolni. 

Óvatosan bánjon az üvegeket, hogy a bor ne 
keveredjen fel bennük. 

Ügyeljen a bor minőségére, eltarthatóságára, vagy 
az optimális tárolási hőmérsékletére vonatkozó 
minden olyan tanácsra, amit akár a vásárláskor, akár 
a szakirodalom tanulmányozása közben ismer meg. 

Javasolt tárolási hőfokok: 
Fehér bor: +10-től12oC-ig, 
Rosé és könnyű vörösbor: +12-től 16oC-ig, 
Pezsgő és pezsgőbor: +6-tól 8oC-ig. 

Ha különböző boros üvegeket helyez egymás 
tetejére, akkor ügyeljen arra, hogy azok ne 
érintkezzenek a készülék hűtőfelületével. 
 
A hőfok mérése 
Ha a hőfok méréséhez egy hagyományos hőmérőt 
szeretne használni, akkor azt helyezze be egy pohár 
vízbe, majd a poharat tegye a készülék belsejébe. 
Az így mért érték az élelmiszerek belsejének a 
hőmérsékletét tükrözi. Ne fektesse el a hőmérőt a 
polcon, illetve ne akassza fel a polcra, mert az így 
mért eredmény hamis lesz. 
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Kikapcsolás 
A készülék kikapcsolásához nyomja meg a hálózati 
kapcsolót. A gombot kb. 1 másodpercig tartsa 
benyomva, hogy elkerülje a hibás működést. 

 
A készülék teljes áramtalanítása csak akkor 
történik meg, ha a csatlakozó dugót is 
kihúzta a konnektorból. 

 

Riasztások és más funkciók 
„Nyitott ajtó” riasztás 
Ha a hűtő ajtaja 5 percnél hosszabb ideig nyitva 
marad, akkor a piros figyelmeztető lámpa villogni 
kezd. Ezen kívül megszólal egy hangjelzés is. 
A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a „riasztást 
kikapcsoló gombot”. A piros jelzőlámpa akkor alszik 
ki, amikor bezárja az ajtót. 
 

 
 

Világítás 
A világítás zárt ajtó esetén is bekapcsolható. Ezzel 
lehetősége van arra, hogy az ajtó nyitása nélkül 
áttekintse a hűtő tartalmát. Normál körülmények 
között a hűtő világításának kikapcsolt állapotban kell 
lennie, hogy a tárolt borok ne legyenek kitéve erős 
fénynek. 5 perc eltelte után a bekapcsolva felejtett 
világítás automatikusan kikapcsol. 
 

 
 
Belső kialakítás 
A polcok vízszintesen is és rézsútosan is 
behelyezhetők. A rézsútos elhelyezéshez helyezze 
be az elülső akasztókat egy alacsonyabban lévő 
sínbe. Ebben a pozícióban kinyitott üvegek is 
tárolhatók az állványzaton.  
A fiók két darab állítható elválasztó lappal van 
kialakítva. 

 
 

Praktikus tanácsok 
 

 
Energiatakarékossági tanácsok 

− Gondosan válassza ki a felállítás helyét. Kérjük, 
hogy tanulmányozza át a „Felállítás” című 
fejezetet. A megfelelő elhelyezéssel 
csökkenthető a készülék energiafelhasználása. 

− Az ajtót mindig csak a legszükségesebb ideig 
nyissa ki és hagyja nyitva.  

− Ügyeljen arra, hogy a készülék ajtaja mindig 
rendesen be legyen zárva. 

− A kompresszort és a készülék hátoldalán lévő 
hűtőrendszert évente legalább egyszer 
porszívóval meg kell tisztítani. 

− A meleg ételeket hagyja kihűlni és csak kihűlt 
állapotban helyezze be őket a hűtőszekrénybe. 

− Ügyeljen arra, hogy az ajtó gumitömítése mindig 
tiszta és jól záródó legyen. 

 
A készülék és a környezet 

− Az ennél a készüléknél használt különböző 
ajtószigetelések és a hűtőszerek sem 
tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek 
károsíthatják az ózonréteget. 

− Az összes csomagoló anyag újrahasznosítható. 
− A készülék kialakítása lehetőséget biztosít az 

egyszerű szétszerelhetőségre és a 
problémamentes újrahasznosításra. 

 
 

Környezetvédelem 

− A csomagoló anyagokat és a kiselejtezett 
készüléket adja le egy újrahasznosító begyűjtő 
helyen. A begyűjtő helyek címe felöl a helyi 
környezetvédelmi hatóságtól kaphat információt. 

− A készülék külső tisztításához csak enyhén 
mosogatószeres vizet használjon. 

− Tartsa be az „Energiatakarékosság tanácsok” c. 
fejezetben leírtakat. 
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ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS 
 
A szellőzőrács eltávolítása 
A szellőzőrács például a tisztításhoz levehető. 
A szellőzőrács levételéhez az ajtónak nyitva kell 
lennie. Pattintsa ki a szellőzőrács felső szélét, majd 
húzza kifelé/lefelé. Ez után húzza ki egyenesen a 
szellőzőrácsot. 
 

 
 
 
Tisztítás 
A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani. 
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó 
dugót a fali konnektorból. 
A borhűtőben található felfogócsészét egy 
vattarudacskával tisztítsa meg Ha a kifolyó 
eltömődött, akkor az eltömődést egy műanyag 
függönyakasztó segítségével távolíthatja el. 

 
Távolítson el minden kivehető tartozékot a 
készülékből és kézzel mosogassa el őket. Tisztítsa 
meg a készüléket, a belső teret és egy puha ruhával 
az ajtószigetelést. A tisztításhoz csak enyhe hatású 
mosogatószerrel hígított langyos vizet használjon.  
Az ajtót csak akkor zárja be, ha a belső tér már 
teljesen megszáradt. 

 

 
 
 
Fiók 
Húzza ki a fiókot. 

Emelje fel a tolószerkezeten lévő hátsó zár fölé. 
Billentse lefelé a fiókot és húzza ki. 

Tisztítás. 

Helyezze vissza a fiókot a kiszereléssel ellentétes 
sorrendben. 

 
A faszerkezetű részeket egy nedves ruhával tisztítsa 
meg. A tisztításhoz csak enyhe hatású 
mosogatószerrel hígított langyos vizet használjon. 

A fából készült részeket ne helyezze vízbe. 

Távolítsa el a szellőzőrácsot (lásd „A szellőzőrács 
eltávolítása” c. fejezetet) és tisztítsa meg a portól a 
készülék alatt lévő teret. Húzza el a készüléket a 
faltól és egy porszívóval tisztítsa meg a készülék 
hátoldalát, a hűtőrendszert és a kompresszort. 

 
 

A készülék áthelyezésénél kissé emelje meg 
az elülső szélét, hogy elkerülje a padló 
összekarcolását. 
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Izzólámpa cseréje 
Az Izzólámpa cseréje előtt húzza ki a csatlakozó 
dugót a fali konnektorból. 
Billentse vissza a rácsot, közben oldja ki a helyéről a 
rács elülső szélét. 
Helyezze be egy új, az eredetivel megegyező E14 
foglalttal rendelkező, maximum 25 W-os izzót. 

 
 
Borhűtő - leolvasztás 
A borhűtő a kompresszor állásidejében 
automatikusan leolvad. A belső jegesedés az alábbi 
szempontok betartásával kerülhető el: 

− Soha ne tegyen meleg ételeket a készülék 
belsejébe. 

− Kerülje az ajtó túl gyakori nyitogatását, vagy a túl 
hosszú ideig tartó nyitva tartását. 

 
 
Ha a készüléket nem használja 
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó 
dugót a fali konnektorból.  

Tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” c. fejezetben 
leírtak szerint. A megfelelő szellőzés biztosításához, 
illetve a kellemetlen szagosodás elkerülésének 
céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót. 
Ha a készüléket pl. a szabadsága alatt bekapcsolva 
hagyja, akkor kérjen meg valakit, hogy hetente 
egyszer ellenőrizze a készüléket. Ezzel elkerülhető, 
hogy adott esetben egy esetleges áramszünet miatt 
ne romoljanak meg a lefagyasztott élelmiszerek. 
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Ha a készülék nem működik 
 
Ha a készülék üzemelése közben egyszer csak rendellenesség lép fel, akkor először alaposan tanulmányozza át 
a következő útmutatásokat mielőtt a Vevőszolgálathoz fordulna segítségért. Sok hibát talán saját maga is 
kijavíthat. 
 

Üzemzavar Segítség 

Ez egy hőfokmérési hibára utal. Forduljon a Vevőszolgálathoz. (A 
hűtőrendszer folyamatosan üzemel, hogy hidegen tartsa a tárolt 
élelmiszereket, de a hőfok beállítása nem lehetséges.) 

A hőfokkijelzőben egy „ ” jelenik meg. 

Túl magas a hőmérséklet a borhűtő 
belsejében. 

Állítsa hidegebbre a hőmérsékletet. 

Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e zárva az ajtó és nincs-e 
elszennyeződve az ajtó tömítése. Ha igen, akkor tisztítsa meg. 

Túl alacsony a hőmérséklet a borhűtő 
belsejében. 

Állítsa melegebbre a hőmérsékletet. 

A borhűtő belsejében a hűtőlapon víz 
van. 

Ez teljesen normális jelenség. Az automatikus leolvasztás alatt a 
hűtőlapra fagyott dérréteg leolvad. 

A borhűtő belsejében víz folyik. Tisztítsa ki az olvadékvíz elvezető nyalást, például egy 
vattarudacskával, vagy egy szívószállal.  

Ha a mélyhűtő-térben is alacsonyabb a hőmérséklet, mint amit 
szeretne, akkor a hőfokbeállító gombbal növelje meg a 
hőmérsékletet. 

Víz folyik ki a padlóra. Ellenőrizze, hogy a készülék hátoldalán lévő vízelvezető cső a 
vízgyűjtő tálba vezeti-e a vizet. Olvassa el „A készülék használatba 
vétele előtt” c. fejezetet.  

A kompresszor állandóan üzemel. Állítsa melegebbre a hőmérsékletet. 

Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e zárva az ajtó és nincs-e 
elszennyeződve az ajtó tömítése. Ha igen, akkor tisztítsa meg. 

A készülék egyáltalán nem üzemel. Nem 
üzemel a hűtés, vagy a világítás. Nem 
világítanak a jelzőlámpák. 

A készülék nincs bekapcsolva. 

Nincs áramellátás a készüléknél. Egy másik elektromos készülékkel 
ellenőrizze a konnektort. 

Leoldott az elektromos biztosíték. 

Nem megfelelő a csatlakozó dugó illeszkedése a konnektorban. 

A készülék üzemi zajszintje túl magas. A hűtőrendszer működése állandóan bizonyos zajokat kelt. Ha a 
hűtőfolyadék beáramlik a vékony csövekbe, akkor bugyborékoló, 
vagy éles zajok hallhatók. A kompresszor be-, vagy kikapcsolása 
közben egy kattanó hang lesz hallható.  

Ha rendellenesnek ítéli a zajokat, akkor ellenőrizze:  

Hogy a készülék hátoldalán lévő csőrendszer nem érintkeznek-e 
valamivel. Adott esetben óvatosan hajlítsa meg a csöveket. Ha a 
távtartó (a hátlap és a csövek között) meglazult, akkor erősítse 
vissza a helyére. 

Tartsa be „A készülék felállítása” c. fejezetben leírtakat. 
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FELSZERELÉS 
 
Elektromos csatlakozó vezeték 
Áramtalanítás esetén mindig a csatlakozó dugót 
megfogva válassza le a készüléket az elektromos 
hálózatról és sohasem a vezetéknél megrántva. 

− A sérült csatlakozó vezeték rövidzárlatot, tüzet 
és/vagy áramütést okozhat. 

− Ha megsérül a csatlakozó vezeték, akkor azt a 
szervizzel, vagy szakképzett elektromos 
szakemberrel azonnal ki kell cseréltetni egy 
eredeti gyári vezetékre, hogy az áramütés 
veszély elkerülhető legyen. 

 
Kicsomagolás 
A felállítás előtt ellenőrizze, hogy a házhoz szállítás 
közben nem érte-e valamilyen sérülés a készüléket. 
Sérülés esetén forduljon a szállítást végző céghez. A 
csomagoló anyagokat adja le egy újrahasznosítgató 
anyagokat begyűjtő helyen. A begyűjtő helyek címe 
felöl a helyi környezetvédelmi hatóságtól kaphat 
információt. 
 

 
Ne engedje meg, hogy a gyerekek 
játékszernek használják a csomagoló 
anyagokat. Fulladásveszély! 

 
A szállítási tartozékok eltávolítása 
Távolítsa el a ragasztószalagot és a szállítási 
tartozékokat 
− az ajtó oldalairól,  
− a tároló polcokról.  

Távolítsa el a szállítási tartozékokat az üveglapról, 
miközben először nyomja meg előre amennyire 
lehetséges az üveglap szélein lévő szállítási 
tartozékokat. Végül fogja meg az üveglap hátsó 
szélét és a tartozékokkal együtt húzza ki, amíg az 
üveglap elöl ki nem billen a helyéről, majd távolítsa 
el a szállítási tartozékokat.   

Néhány modellnél a készülék alatt egy zajcsökkentő 
párna helyezkedik el. Ezt a párnát nem szabad 
eltávolítani. 
 

 
 
 
A fogantyú felszerelése 
A fogantyú a készülékhez mellékelt csomagolásban 
található.  

Erősítse fel a fogantyút. 
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Tisztítás 
Tisztítsa ki a készülék belsejét. A tisztításhoz csak 
enyhe hatású mosogatószerrel hígított langyos vizet 
használjon. langyos vízzel. A faszerkezetű részeket 
egy nedves ruhával tisztítsa meg. A tisztításhoz csak 
enyhe hatású mosogatószerrel hígított langyos vizet 
használjon. 
A fából készült részeket ne helyezze vízbe. 
 
A készülék felállítása 
Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne állítsa rá az 
elektromos csatlakozó vezetékre és a csatlakozó 
dugó ne sérüljön meg.  

− A megsérült vezeték és a csatlakozó dugó is 
túlmelegszik, ami rövidzárlatot és tüzet is 
okozhat. Ne helyezzen semmiféle nehéz tárgyat 
a csatlakozó vezetékre és ügyeljen arra, hogy ne 
állítsa rá a készüléket sem. 

− Rövidzárlat- és tűzveszély!  
Ha a konnektor kilazult, vagy megrongálódott, 
akkor ne helyezze bele a csatlakozó dugót.   

− Áramütés- és tűzveszély!  

A készülék leghatékonyabb teljesítménye és az 
optimális működése érdekében feltétlenül tartsa 
szem előtt a következő útmutatásokat: 

− A készüléket egy olyan száraz, hűvös helyen 
állítsa fel, ahol nincs kitéve a közvetlen 
napsugárzásnak. 

− A készüléket nem szabad közvetlenül fűtőtest, 
vagy más hőforrás (tűzhely, mosogatógép) 
közvetlen közelében felállítani. 

− A készüléknek merőlegesen és mind a négy 
sarkán stabilan kell állni. A készülék nem dőlhet 
neki a falnak. Ha szükséges, akkor a mellékelt 
villáskulccsal állítsa be a lábak magasságát. 

− A készülék körüli akadálytalan levegő cirkuláció 
feltétele a jó működésnek. A készülék alatt és a 
hátsó részén lévő szellőzőnyílásokat nem 
szabad letakarni, vagy eltorlaszolni. A készülék 
fölött is legalább 4 cm-es szabad távolságot kell 
biztosítani a megfelelő szellőzéshez. 

 
A szellőzést vagy 
a. közvetlenül a készülék fölött, vagy 
b. hátul és a készülék fölött kell biztosítani. Ebben 

az esetben a készülék mögötti távolságnak 
minimum 50 mm-nek kell lennie. 

 

 12
http://www.markabolt.hu/



  
 

− A készüléket egy száraz és a klímaosztálynak 
megfelelő környezeti hőmérsékletű helyen kell 
felállítani.  

A készülék klímaosztályba sorolását a belső térben 
található adattábla tartalmazza.  
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy melyik 
klímaosztályú készülék milyen környezeti 
hőmérséklet-tartományban üzemeltethető.  
 

Klímaosztály Környezeti hőmérséklet 

SN +10-től 32oC-ig 

N +16-tól 32oC-ig 

ST +18-tól 38oC-ig 

T +10-től 43oC-ig 
 
A felállítás előtt ellenőrizze, hogy a hátoldalon lévő 
olvadékvíz elvezető cső beleér-e a vízgyűjtő tálcába. 
Ha a készüléket egy sarokban helyezi el, akkor a 
zsanér fal felöli oldalánál legalább 230 mm-es 
távolságot kell tartani ahhoz, hogy az ajtó nyitható, a 
polcok pedig kivehetők legyenek. 
A csatlakozó dugónak a készülék felállítása után is 
könnyen elérhetőnek kell lennie. 
 

Elektromos csatlakoztatás 
Csatlakoztassa a készüléket szabályosan felszerelt 
földelt konnektorba. 
Feszültség: 230 V, 
Biztosíték: 10 A. 
Utalás a készülék baloldalán felszerelt 
teljesítménytáblára. 
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Az ajtó nyitásirányának cseréje 

  

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

2. Távolítsa el a szellőzőrácsot. A szellőzőrács 
egyik része levehető. Távolítsa el és helyezze át 
a másik oldalra. 

3. A készüléket a lefektetése előtt támassza rá egy 
elfektetett fatámaszra. Ez segíti majd a készülék 
megfogását akkor, amikor vissza akarja állítani 
az eredeti álló helyzetébe. 

4. A készülék feleső részén: 
Távolítsa el a tartócsapot és helyezze át a másik 
oldalra.  
A készülék alsó részén:  
Csavarozza le a zsanért.  
Helyezze át a tartócsapot és a műanyag borítást. 
Erősítse fel a zsanért a másik oldalon.  
A mellékelt villáskulcs segítségével állítsa be az 
alsó zsanér magasságát úgy, hogy az ajtónak ne 
legyen játéka, majd húzza meg az ellenanyát. 

5. Emelje fel a készüléket és szerelje vissza a 
szellőzőrácsot. 

6. Csavarozza ki a fogantyút és szerelje át a másik 
oldalra. A szabaddá váló furatokat zárja le a 
készülékhez mellékelt műanyag dugókkal. 

7. Állítsa fel a készüléket a kialakított helyére, de 
közben ellenőrizze a készülék vízszintes  
helyzetét. Lásd „A készülék felállítása” c. 
fejezetet. 

 

 
 

 14
http://www.markabolt.hu/



EURÓPAI JÓTÁLLÁS 
A készülék jótállásáért az Electrolux felel, a következő oldalon felsorolt országokban, a készülék jótállási 
jegyében, vagy törvényileg meghatározott időszakra. 
Ha az alább felsorolt országok valamelyikéből átköltözik egy másikba, amely szintén a listán található, akkor a 
készülék jótállása is Önnel költözik a következő feltételek mellett: 

− A készülék jótállási ideje a vásárlás időpontjától kezdődik, amelyet a készülék eladója által kiállított érvényes 
vásárlást igazoló irat. 

− A készülék jótállási ideje és működésre és alkatrészre vonatkozó tartalma megegyezik a lakóhelye szerinti 
országban alkalmazott, jelen modellt, vagy készülékfajtát érintő előírásokkal. 

− A készülék jótállása a készülék eredeti vásárlójának személyére szól és más felhasználóra át nem ruházható. 

− A készüléket az Electrolux által kibocsátott útmutatónak megfelelően helyezik üzembe és használják, és csak 
háztartási célra alkalmazzák, azaz nem kereskedelmi célra. 

− A készüléket az új lakóhelye szerinti országban hatályban levő vonatkozó törvényi szabályozásoknak 
megfelelően helyezik üzembe. 

 
Jelen Európai Jótállás rendelkezései nincsenek kihatással az Ön törvényileg szabályozott jogaira. 

 
 

MŰSZAKI ADATLAP 
 
 

Gyártó védjegye ELECTROLUX 

Forgalmazó Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek,  

1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87. 

Hűtőkészülék azonosító jele ERC38800WS 

Hűtőkészülék kategória Borhűtő 

Tárolótér nettó térfogata (liter) 361 

Zajkibocsátás (dB) 38 

Szélesség (mm) 595 

Mélység (mm) 623 

Magasság (mm) 1800 

Biztosítékigény (A) 10 

Névleges teljesítményfelvétel (W) 110 
 
 
 

 

Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek: 
− 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kisfeszültségi irányelv alapján az egyes villamossági termékek 

biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) 
IKIM rendelet, 

− 89/336/EWG - (1989.05.03.)  - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet, 

− 93/68/EWG - (1993.07.22.) - CE-jelölés irányelv az egységes megfelelőségi jelölés használatáról. 
 

 
Vevőszolgálat címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87. 
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