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AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy
készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz.
Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket,
melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket
más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK

Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG
készülékeinek ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt
széles választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi
igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett egyéb kiegészítő tartozékokat - a
különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az edénytartóktól a
fehérnemű-zsákokig...

Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop

2
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


TARTALOMJEGYZÉK

4 Biztonsági információk
7 Kezelőpanel

10 Első használat
10 Napi használat
11 Hasznos javaslatok és tanácsok
12 Ápolás és tisztítás
14 Mit tegyek, ha...
16 Műszaki adatok
16 Üzembe helyezés
19 Környezetvédelmi tudnivalók

A felhasználói kézikönyvben az alábbi
szimbólumokat használjuk:

Fontos információk, amelyek személyes
biztonságát szolgálják, illetve információk
arra vonatkozóan, hogyan elõzheti meg a
készülék károsodását.
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 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezé‐
se és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a
tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében
fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak mű‐
ködését és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készü‐
léket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettar‐
tamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak
használatát és biztonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmu‐
tatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felelős az ezek elmulasztása miatt
bekövetkező károkért.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képes‐

ségű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a
gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít
számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játs‐
szanak a készülékkel.

• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek.
• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati

tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót an‐
nak megelőzése érdekében, hogy a játszó gyermekek áramütést szenvedjenek, vagy
magukat a készülékbe zárják.

• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy fe‐
déllel ellátott régi készülék helyére kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék kidobása
előtt használatra alkalmatlanná tenni a rugós zárat. Ennek az a célja, hogy gyerekek ne
tudjanak bennrekedni a készülékben.

Általános biztonsági tudnivalók
VIGYÁZAT

A készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadálymente‐
sen
• A készülék rendeltetése élelmiszerek és/vagy italok tárolása a normál háztartásban,

amint azt a jelen használati útmutató ismerteti.
• Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket a leolvasztási fo‐

lyamat elősegítésére.
• Ne működtessen más elektromos készüléket (például fagylaltkészítő gépet) hűtőberen‐

dezések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
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• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a készülék hűtőköre, ez a környezetre csekély
hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony.
A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtő‐
kör semmilyen összetevője nem sérült meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található

• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon
átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést
okozhat.

VIGYÁZAT
A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében mindenféle elektromos részegység (hálózati
tápkábel, dugasz, kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképviselőnek vagy szakképzett
szervizmunkatársnak kell elvégeznie.

1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék

hátlapja. Az összenyomott vagy sérült hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet okoz‐
hat.

3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék hálózati dugasza hozzáférhető legyen.
4. Ne húzza a hálózati kábelt.
5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Áramütés

vagy tűz veszélye.
6. Nem szabad működtetni a készüléket, ha a belső világítás lámpabúrája nincs a he‐

lyén (ha van a készüléken).
• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze nedves

vagy vizes, mivel ez a bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket eredmé‐
nyezhet.

• Ne tegye ki hosszú időn keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket.
• Az ebben a készülékben működő izzólámpák (ha vannak ilyenek a készülékben) kizáró‐

lag háztartási eszközökhöz kifejlesztett, különleges fényforrások. Nem alkalmasak helyi‐
ségek megvilágítására.

Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lévő levegőkimenet elé. (Ha a készü‐

lék Frost Free rendszerű)
• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefagyasztani.
• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival össz‐

hangban tárolja.
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• A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa
el az idevonatkozó utasításokat.

• Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban, ami
miatt felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben.

• A jégnyalóka fagyásból eredő égéseket okozhat, ha rögtön a készülékből kivéve enni
kezdik.

Ápolás és tisztítás
• A karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból.
• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
• Ne használjon éles tárgyakat a dérnek a készülékről történő eltávolításához. Használjon

műanyag kaparókést.
• Soha ne használjon hajszárítót vagy más fűtőkészüléket a leolvasztás meggyorsítására.

A túlzott hő károsíthatja a műanyag belsőt, és a nedvesség bejuthat az elektromos rend‐
szerbe, és zárlatossá teheti azt.

Üzembe helyezés
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást illetően kövesse a megfelelő fejezetek útmuta‐
tását.

• Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa
a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket
vásárolta. Ilyen esetben őrizze meg a csomagolást.

• Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj vissza‐
folyjon a kompresszorba.

• Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedés‐
hez vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe he‐
lyezési utasításokat.

• Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a
forró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetle‐
ges égési sérülések megelőzése érdekében.

• A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhető legyen a készülék telepítése után.
• Csak ivóvíz-hálózatra csatlakoztatható (Ha fel van szerelve vízcsatlakozóval).

Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett vil‐

lanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pót‐

alkatrészek használhatók.
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Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-keringető rendszerben, sem a szigetelő anyagokban
nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulla‐
dékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készülé‐
ket a helyi hatóságoktól beszerezhető vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulla‐
dékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a hűtőegység, különösen hátul a hőcserélő kör‐
nyéke. A készüléken használt és  szimbólummal megjelölt anyagok újrahasznosíthatóak.

KEZELŐPANEL

56 4 3 2

1

1 Kijelzés
2 Hőmérséklet-növelő gomb
3 Hőmérséklet-csökkentő gomb
4 OK gomb
5 Mode gomb
6 ON/OFF gomb

Lehetőség van a gyárilag beállított billentyűhang hangerejének növelésére úgy, hogy egy‐
szerre lenyomja és néhány másodpercig nyomva tartja a Mode és a hőmérséklet-csökkentő
gombot. Az eredeti hang visszaállítható.

Kijelző

3 4 5 621

1 Időzítő jelzés
2 FROSTMATIC funkció
3 Minute Minder funkció
4 Gyermekzár funkció
5 Figyelmeztető kijelzés
6 Hőmérséklet-visszajelző

Bekapcsolás
A készülék bekapcsolásához tegye a következőket:
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1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva, nyomja meg a ON/OFF gombot.
3. Néhány másodperc után megszólalhat a riasztó.

A riasztó nullázásához lásd a „Magas hőmérséklet miatti riasztás” c. részt.
4. Ha a "dEMo" megjelenik a kijelzőn, a készülék bemutató üzemmódban van. Lásd a

„Mit tegyek, ha..." c. bekezdést.
5. A hőmérséklet-visszajelző a beállított alapértelmezett hőmérsékletet mutatja.
Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a „Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.
Ha az ajtó néhány percig nyitva marad, a világítás automatikusan kialszik. A világítást az
ajtó becsukásával és kinyitásával lehet visszaállítani.

Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához tegye a következőket:
1. Nyomja meg néhány másodpercig az ON/OFF gombot.
2. A kijelző kikapcsol.
3. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet gomb megnyomásával a fagyasztó beállított hőmérséklete módosítható.
Beállított 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.

FROSTMATIC funkció
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a megfelelő ikon megjelenéséig.

A FROSTMATIC visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

A FROSTMATIC visszajelző jelenik meg.
Ez a funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejeződése előtti kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a FROSTMATIC visszajelző villogni kezd.
2. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
3. A FROSTMATIC visszajelző nem világít tovább.
A funkció egy másik fagyasztási hőmérséklet kiválasztásával kapcsol ki.

Minute Minder funkció
A Minute Minder funkció segítségével figyelmeztető hangjelzést állíthat be a kívánt időre. Ez
akkor lehet hasznos, ha egy receptnél megadott ideig szükséges hűteni a tésztát, vagy ha
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azt szeretné, hogy ne feledkezzen meg a gyors lehűlés érdekében a mélyhűtőbe tett pa‐
lackról.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a megfelelő ikon megjelenéséig.

A Minute Minder 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-csök‐
kentő gombot vagy a hőmérséklet-növelő gombot.

3. Az OK gombot nyomja meg a megerősítéshez.
A Minute Minder visszajelző jelenik meg.
Az időzítési érték villogni kezd (min).

A visszaszámlálás végén a Minute Minder visszajelző villogni kezd, és egy hangjelzés hall‐
ható:
1. Vegye ki a fagyasztórekeszben lévő italokat.
2. A hang kikapcsolásához és a funkció leállításához nyomja meg az OK gombot.
A funkciót a visszaszámlálás során bármikor kikapcsolhatja:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a Minute Minder visszajelző villogni kezd.
2. Az OK gombot nyomja meg a megerősítéshez.
3. A Minute Minder visszajelző nem világít tovább.
Az időt a visszaszámlálás során és lejáratkor módosíthatja, ha megnyomja a hőmérséklet-
csökkentő gombot és a hőmérséklet-növelő gombot.

Gyermekzár funkció
A Gyermekzár funkció segítségével letilthatja a készülék gombjainak működtetését.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a megfelelő ikon megjelenik.
2. A Gyermekzár visszajelző villog.
3. Nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

A Gyermekzár visszajelző világít.
A funkció kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a Gyermekzár visszajelző villogni kezd.
2. Nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.
3. A Gyermekzár visszajelző kialszik.

Magas hőmérséklet miatti riasztás
A fagyasztótér hőmérsékletének emelkedését (pl. korábbi áramkimaradás vagy nyitva ha‐
gyott ajtó miatt) az alábbiak jelzik:
• a riasztás kijelzés és a fagyasztó hőmérséklet kijelzői villognak
• hangjelzés hallható.
A riasztó nullázásához:
1. Nyomja meg bármelyik gombot.
2. A hangjelző kikapcsol.

Kezelőpanel 9
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


3. A fagyasztó hőmérséklet-visszajelző néhány másodpercig kijelzi a készülékben kelet‐
kezett legmagasabb hőmérsékletet. Ezután a beállított hőmérsékletet mutatja.

4. A hőmérséklet helyreállásáig a riasztás kijelzés tovább villog.
Nyitott ajtó riasztás

Figyelmeztető hangjelzés hallható, ha az ajtó 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 riasztási fázis alatt a hangjelzés bármely gomb megnyomásával kikapcsolható.

ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa ki a készülék belsejét semleges szappanos lan‐
gyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárít‐
sa ki.
Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületét.

NAPI HASZNÁLAT

Friss élelmiszer lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására is.
Friss élelmiszer lefagyasztásához aktiválja az FROSTMATIC funkciót legalább 24 órával az‐
előtt, hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszert behelyezi a fagyasztórekeszbe.
Helyezze a lefagyasztandó friss élelmiszert a FROSTMATIC rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális élelmiszer-mennyiség a készülék belsejében talál‐
ható adattáblán van feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen be további lefa‐
gyasztandó élelmiszert.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli periódus után, mielőtt élelmiszereket
helyezne a fagyasztótérbe, üzemeltesse legalább 2 óráig 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‐
nek mindig a helyén kell maradnia, a levegő megfelelő áramlásának biztosítása érdekében.
A legfelső polcot kivéve minden polcra helyezhető az ajtótól 15 mm-re kinyúló étel.
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Véletlenszerűen, például áramkimaradás miatt bekövetkező leolvadás esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig tart, mint az az érték, amely a műszaki jellemzők között a „felo‐
lvadási idő” alatt fel van tüntetve, a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd pedig a (kihűlés után) újra lefagyasztani.

Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszerek használat előtt a hűtőrekeszben vagy szo‐
bahőmérsékleten 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 ideje meghosszabbodik.

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

Normál működéssel járó hangok
• Esetleg egy halk csobogó vagy bugyborékoló hangot is lehet hallani, amikor a hűtőköze‐

get a rendszer a hátsó tekercseken vagy vezetéken. Ez normális jelenség.
• Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a hűtőszekrényben körbe halad a szivattyúzott

anyag; ekkor zümmögő és pulzáló zaj hallatszik a kompresszor felől. Ez normális jelen‐
ség.

• A hőtágulás hirtelen recsegő zajt okozhat. Ez egy természetes, veszélytelen fizikai jelen‐
ség. Ez normális jelenség.

• A kompresszor ki- vagy bekapcsolásakor hallani lehet a hőmérséklet-szabályozó halk
kattanását. Ez normális jelenség.

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 hőmérsék‐

letre van állítva, a készülék pedig teljesen meg van töltve, előfordulhat, hogy a kompres‐
szor folyamatosan üzemel, ami miatt jég vagy dér képződik a párologtatón. Ha ez bekö‐
vetkezik, állítsa a hőmérséklet-szabályozót melegebb beállításokra, hogy lehetővé tegye
az automatikus leolvasztást, és így takarékoskodjon az áramfogyasztással.

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:
• ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva
• ne vegye ki a jégakkumulátort a fagyasztókosárból.

Ötletek fagyasztáshoz
Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos aján‐
lást:
• az adatlapon megtekintheti azt a maximális élelmiszer-mennyiséget, amely 24 órán belül

lefagyasztható;
• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem szabad továb‐

bi fagyasztásra váró élelmiszert betenni;
• csak első osztályú, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;
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• készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és hogy a ké‐
sőbbiekben csak a kívánt mennyiséget kelljen felolvasztani;

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

• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefa‐
gyasztott 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 le‐
hessen 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 elke‐

rüljenek 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
FIGYELEM
Bármilyen karbantartási művelet előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozódugó
kihúzásával.

Ennél a készüléknél szénhidrogén van a hűtőegységben; ezért csak megbízott szerelő vé‐
gezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra.

Időszakos tisztítás
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
• a készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges mosogató‐

szerrel tisztítsa meg.
• rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tisz‐

taságát és szennyeződésmentességét.
• gondosan öblítse le és szárítsa meg.
Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sértse meg a készülékházban lévő csöveket és/vagy
kábeleket.
Soha ne használjon mosószereket, súrolóporokat, erőteljesen illatosított tisztítószereket
vagy viaszos polírozószereket a beltér tisztításához, mivel ezek károsítják a felületet, és
erőteljes illatot hagynak maguk után.

12 Ápolás és tisztítás
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács), majd a készülék hátulján lévő kompresszort egy
kefével. Ezzel a művelettel javíthatja a készülék teljesítményét, és csökkentheti az áramfo‐
gyasztást.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer.

Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszereket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/ká‐
rosíthatják a készülékben használt műanyagokat. Ebből az okból javasoljuk, hogy a készü‐
lék külső felületét kizárólag meleg vízzel tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószert adott.

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 dér eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat:
• kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból
• szedjen ki minden tárolt élelmiszert, csomagolja őket több réteg újságpapírba, és tegye

őket hideg helyre
• vegye ki a fagyasztófiókokat
• tegyen szigetelőanyagot (pl. takaró vagy újságpapír) a fiókok köré.
A leolvasztás felgyorsítható, ha meleg (nem forró) vizet tartalmazó edényeket helyez a fa‐
gyasztóba.
• Hagyja nyitva az ajtót, tegye a műanyag kaparólapátot az alsó középső megfelelő tá‐

maszra, és tegyen alá egy tálat a kiolvadt víz összegyűjtése céljából
• óvatosan kaparja le a jeget, amikor elkezd felolvadni (egy fa vagy műanyag kaparókés‐

sel)
• amikor a jég elolvadt, szárítsa ki alaposan a készülék belsejét, és őrizze meg a kaparó‐

kést, hogy máskor is felhasználhassa.
• kapcsolja be a készüléket, és helyezze vissza a fagyasztott élelmiszereket.
Javasoljuk, hogy néhány óráig a hőmérséklet-sza‐
bályzó legmagasabb állásában üzemeltesse a ké‐
szüléket, hogy minél hamarabb elérje a megfelelő
tárolási hőmérsékletet.
FIGYELEM
Soha ne próbálja meg éles fémeszközökkel leka‐
parni a jeget a párologtatóról, mert felsértheti azt.
A leolvasztás felgyorsítására kizárólag a gyártó ál‐
tal ajánlott eszközöket vagy anyagokat használ‐
jon. Ha a jégmentesítés közben a fagyasztott élel‐
miszercsomagok hőmérséklete megemelkedik,
biztonságos tárolási idejük lerövidülhet.
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MIT TEGYEK, HA...
A készülék működése közben gyakorta előfordulhatnak olyan kisebb zavaró problémák,
amelyek nem igénylik szakember kihívását. Ezeket foglalja össze az alábbi táblázat, amely
segít elkerülni a fölösleges kiszállási költségeket.
A készülék működése bizonyos hangokkal jár (kompresszor és keringési hang). Ez nem hi‐
ba, csupán a normális üzemelés kísérőjelensége.

A készülék működése szakaszos, tehát a kompresszor leállása nem jelent áramszünetet.
Ezért áramtalanítás előtt tilos hozzáérni a készülék elektromos alkatrészeihez.

Jelenség Lehetséges ok Megoldás
A készülék zajos. A készülék alátámasztása nem

megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék sta‐
bilan áll-e (az összes lábnak és
keréknek a padlón kell állnia). Ol‐
vassa el a „Vízszintbe állítás”
részt.

Megszólal a riasztó hangjel‐
zés. A vészjelzőfény villog.

A fagyasztóban a hőmérséklet
túl magas.

Olvassa el a "Magas hőmérséklet
miatti riasztás" c. szakaszt

 Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el a „Nyitott ajtó riasztás”
c. szakaszt.

 a hőmérsékletkijelző a
felső vagy alsó négyzetet
mutatja.

Hiba lépett fel a hőmérséklet
mérése közben.

Forduljon a márkaszervizhez (a
hűtőkészülék továbbra is műkö‐
dik, és hidegen tartja az élelmi‐
szereket, de nem lehetséges a
hőmérséklet szabályozása).

A „dEMo” jelenik meg a ki‐
jelzőn.

A készülék bemutató módban
működik.

Tartsa körülbelül 10 másodpercen
át lenyomva az OK gombot, miu‐
tán a hosszú hangjelzés hallat‐
szott, és a kijelző rövid időre le‐
kapcsolt: a készülék normál
üzemmódba vált.

A kompresszor megszakí‐
tás nélkül üzemel.

Lehet, hogy a hőmérséklet-sza‐
bályozó beállítása nem megfele‐
lő.

Állítson be magasabb hőmérsék‐
letet.

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

 Túl gyakori az ajtó nyitogatása. Ne hagyja nyitva az ajtót a szük‐
ségesnél hosszabb ideig.

 Az élelmiszerek hőmérséklete
túl magas.

Hagyja, hogy az élelmiszerek hő‐
mérséklete szoba-hőmérsékletűre
csökkenjen a tárolás előtt.

 A szobahőmérséklet túl magas. Csökkentse a szoba hőmérsékle‐
tét.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás
Túl sok dér és jég képző‐
dött.

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

 Az ajtótömítés deformálódott
vagy piszkos.

Olvassa el „Az ajtó becsukása”
részt.

A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony.

Lehet, hogy a hőmérséklet-sza‐
bályozó beállítása nem megfele‐
lő.

Állítson be magasabb hőmérsék‐
letet.

A készülékben a hőmérsék‐
let túl magas.

Lehet, hogy a hőmérséklet-sza‐
bályozó beállítása nem megfele‐
lő.

Állítson be alacsonyabb hőmér‐
sékletet.

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

 Az élelmiszerek hőmérséklete
túl magas.

Hagyja, hogy az élelmiszerek hő‐
mérséklete szoba-hőmérsékletűre
csökkenjen a tárolás előtt.

A fagyasztóban a hőmér‐
séklet túl magas.

Az élelmiszerek túl közel vannak
egymáshoz.

Tárolja az élelmiszereket úgy,
hogy legyen hideglevegő-kerin‐
gés a készülékben.

 Egyszerre nagy mennyiségű fa‐
gyasztani kívánt élelmiszert tett
be.

A lehűtendő élelmiszerekből ki‐
sebb mennyiségeket helyezzen
be egyszerre.

A készülék nem működik. A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket.
 A hálózati dugasz nincs megfe‐

lelően csatlakoztatva a konnek‐
torba.

Csatlakoztassa megfelelően a há‐
lózati dugaszt a konnektorba.

 A készülék nem kap tápfeszült‐
séget. Nincs feszültség a kon‐
nektorban.

Próbáljon ki egy másik elektro‐
mos készüléket ugyanebben a
konnektorban. Ellenőrizze a bizto‐
sítékot. Forduljon szakképzett vil‐
lanyszerelőhöz.

A lámpa nem működik. A lámpa meghibásodott. Olvassa el az „Izzócsere” c. részt.
 Túl hosszú ideig volt nyitva az

ajtó.
Csukja be a készülék ajtaját.

Az ajtó a szellőzőrács útjá‐
ban van.

A készülék szintezése nem
megfelelő.

Olvassa el a „Vízszintbe állítás”
részt.

Rosszul záródó ajtó. A készülék szintezése nem
megfelelő.

Olvassa el a „Vízszintbe állítás”
részt.

Amennyiben a fenti tanácsok nem vezetnek eredményre, hívja a legközelebbi márkaszer‐
vizt.

Az ajtó záródása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
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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.

MŰSZAKI ADATOK
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően

   
Gyártó védjegye Electrolux
A készülék kategóriája Fagyasztószekrény
Magasság mm 1540
Szélesség mm 595
Mélység mm 658
Fagyasztótér nettó térfogata liter 197
Energiaosztály (A++ és G között, ahol az
A++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé
hatékony)

 A++

Energiafogyasztás (a használattól és az
elhelyezéstől függően)

kWh/év 194,91

Csillagbesorolás  ****
Felolvadási idő óra 30
Fagyasztási kapacitás kg/24 óra 24
Klímabesorolás  SN-N-ST-T
Feszültség Volt 230-240
Zajszint dB/A 50
Beépített  Nem

A műszaki adatok megtalálhatók a készülék belsejében bal oldalon lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén.

ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a "Biztonsági információk" c.
szakaszt saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében.

Elhelyezés
Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel
annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van tüntetve:
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Klímabesorolás 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

Elhelyezés
A készüléket minden hőforrástól, például radiátor‐
tól, kazántól, közvetlen napsütéstől stb. távol kell
üzembe helyezni. Gondoskodjon arról, hogy a le‐
vegő szabadon áramolhasson a készülék hátolda‐
la körül. Ha a készüléket egy falra függesztett
egység alá helyezi, a legjobb teljesítmény érdeké‐
ben 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 füg‐
gesztett egység alatt helyezi el. A pontos vízszint‐
be állítás a készülék alján található egy vagy több
állítható láb révén biztosítható.
VIGYÁZAT
Gondoskodni kell arról, hogy a készüléket problé‐
ma esetén haladéktalanul le lehessen választani a hálózati áramkörről, ezért a dugasznak
az üzembe helyezés után könnyen elérhető helyen kell lennie.

Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett fe‐
szültség és frekvencia megegyezik-e a háztartási hálózati áram értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. A elektromos hálózatba illő vezeték dugója ilyen érintkezés‐
sel van ellátva. Ha a háztartási 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.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelveknek.
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Hátsó távtartók
A két távtartót a dokumentáció tasakjában találja.
A távtartók felszereléséhez hajtsa végre az alábbi
lépéseket:
1. Csavarja ki a csavart.
2. Illessze a távtartót a csavar alá.
3. Fordítsa a távtartót a megfelelő pozícióba.
4. Csavarja vissza a csavarokat.

Vízszintbe állítás
Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy
vízszintben álljon. Ez az alul elöl található két sza‐
bályozható láb segítségével érhető el.

Az ajtó nyitási irányának megfordítása
Azt javasoljuk, hogy a következő műveleteket egy másik személy segítségével végezze, aki
a készülék ajtóit a műveletek során megtartja.

Az ajtó nyitási irányának megváltoztatásá‐
hoz végezze el az alábbi lépéseket:
• Húzza ki a hálózati kábel dugaszát a

csatlakozóaljzatból.
• Döntse óvatosan hátra a készüléket úgy,

hogy a kompresszor ne érjen a padlóhoz.
• Vegye le a lábazati lemezt.
• Csavarozza ki és távolítsa el az alsó zsa‐

nérokat.
• Vegye le az ajtót.

2

4 3
1
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2

1

• Csavarozza ki a felső csapot, és csava‐
rozza be az ellenkező oldalra.

• Helyezze vissza az ajtót.
• Győződjön meg arról, hogy az ajtó éle

párhuzamos a felső lap élével.

A

B

• Csavarozza ki a csapot (A), és csavaroz‐
za be az ellenkező oldalra.

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

• Csavarozza be az alsó zsanérokat.
• Helyezze vissza a lábazati lemezt.
• Állítsa fel a készüléket.

• Szerelje fel a fogantyút az ellenkező ol‐
dalra, és dugaszolja be a szabadon ma‐
radt lyukakat a műanyag dugaszokkal (a
kezelési kézikönyvet tartalmazó zacskó‐
ban található).

• Hajtson végre egy végső ellenőrzést,
hogy megbizonyosodjon a következőkről:
– Minden csavar meg van-e húzva.
– Az ajtó megfelelően nyílik és csukó‐

dik-e.
Ha a környezeti hőmérséklet alacsony (pl. télen), előfordulhat, hogy az ajtótömítés nem ta‐
pad hozzá tökéletesen a szekrénytesthez. Ebben az esetben várja meg, amíg a tömítés ma‐
gától hozzáidomul a szekrénytesthez.
Ha nem szeretné saját maga végrehajtani a fenti műveleteket, forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez. A márkaszerviz szakembere költségtérítés ellenében elvégzi az ajtók nyitási‐
rányának megfordítását.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

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
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részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
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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 tasarladır. Lütfen, cihazınızdan en
iyi şekilde yararlanabilmek için birkaç dakikanızı ayırarak bu belgeyi okuyun.

AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERİ

AEG Internet mağazasında tüm AEG cihazlarınızı mükemmel durumda ve temiz
kullanmanıza yardımcı olacak herşeyi bulabilirsiniz. Beklentilerinize uygun
yüksek kalite standartlarında tasarlanan ve üretilen çok çeşitli aksesuarların yanı
sıra, uzmanların kullandığı pişirme kaplarından çatal-bıçak sepetlerine, şişe
tutuculardan narin çamaşır poşetlerine kadar herşey...

Çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin:
www.aeg.com/shop
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İÇİNDEKİLER

23 Güvenlik bilgileri
26 Kontrol Paneli
29 İlk kullanım
29 Günlük kullanım
30 Yararlı ipuçları ve bilgiler
31 Bakım ve temizlik
32 Servisi aramadan önce
34 Teknik veriler
35 Montaj
37 Çevreyle ilgili bilgiler

Bu kılavuzda aşağıdaki simgeler kullanılır:

Kişisel güvenliğinizi korumak ve cihaza hasar
vermemek için önem taşıyan bilgiler.

Genel bilgiler ve ipuçları

Çevresel bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik
yapma hakkı saklıdır.
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 GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullan‐
madan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil olmak üzere, dikkat‐
le okuyun. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm kişilerin
cihazın kullanımıyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olması önemlidir. Bu kılavuzu
saklayın ve cihaz başka bir yere taşındığında veya satıldığında beraberinde verin, böylece
cihazı kullanacak diğer kişilerin de cihazın kullanımı ve güvenlik için yapılması gerekenler
hakkında bilgi sahibi olması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmadığından, kendi can ve mal
güvenliğiniz için bu kullanıcı talimatlarındaki uyarıları dikkate alın.

Çocuklar ve savunmasız kişilerin güvenliği
• Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gözetim güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından

sağlanmadıkça, fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri az kişilerce (çocuklar dahil) ve‐
ya deneyimi ve bilgisi olmayanlarca kullanılmamalıdır.
Küçük çocuklar, cihazla oynamayacaklarından emin olunması için gözetim altında tutul‐
malıdır.

• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski söz konusudur.
• Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oynayan çocukları elektrik çarpmaması ve cihazda

kilitli kalmamaları için fişini prizden çekin, elektrik kablosunu kesin (mümkün olduğunca
cihaza yakın kısmından) ve kapağını çıkartın.

• Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu cihaz, kapısında veya kapağında yaylı bir kilit (dil)
mekanizması olan eski bir cihazın yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çıkarmadan
önce kilit mekanizmasını kullanılmaz hale getirin. Bu şekilde, çocukların cihazın içinde ki‐
litli kalarak kendilerine zarar vermelerini önlemiş olursunuz.

Genel emniyet
UYARI

Cihazın çevresindeki veya ankastre yapıdaki havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önle‐
yin.
• Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açıklandığı gibi, normal bir evde kullanılan yiyecek ve/

veya içecekleri muhafaza etmek amacıyla üretilmiştir.
• Buz çözme sürecini hızlandırmak için mekanik bir aygıt veya başka suni bir yöntem kul‐

lanmayın.
• Üretici firma tarafından onaylanmadığı sürece, diğer elektrikli cihazları (dondurma yapma

makineleri gibi) soğutucu cihazların içinde kullanmayın.
• Soğutucu devresine zarar vermeyin.
• Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle oldukça dost doğal bir gaz olan ve bununla birlikte

yanıcı özelliği olan soğutucu izobütan (R600a) bulunmaktadır.
Cihazın nakliyesi ve montajı süresince, hiçbir soğutucu devre bileşeninin hasar görme‐
diğinden emin olun.
Eğer soğutucu devre hasar görmüşse:
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– Çıplak ateş ve ateşleme kaynaklarını uzak tutun.
– Cihazın yerleştirildiği odayı iyice havalandırın.

• Bu ürünün özelliklerinde değişiklik yapmak veya ürünü herhangi bir şekilde değiştirmek
tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir hasar kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpma‐
sına neden olabilir.

UYARI
Tehlikeden kaçınmak için tüm elektrikli parçalar (elektrik kablosu, fiş, kompresör) sertifikalı
bir servis yetkilisi veya kalifiye bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkışıp ezilmediğinden veya zarar görmediğinden

emin olun. Sıkışıp ezilmiş veya hasar görmüş bir elektrik fişi aşırı ısınabilir ve bir
yangına neden olabilir.

3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.
4. Elektrik kablosunu çekmeyin.
5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi takmayın. Elektrik çarpması veya yangın riski söz

konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının kapağı (bu özellik varsa) olmadan çalıştırma‐

malısınız.
• Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalıdır.
• Elleriniz nemli/ıslak ise, cildiniz tahriş olabileceğinden veya donmaya/soğuk yanığına ne‐

den olabileceğinden dondurucu bölmesinden bir şey çıkarmayın veya içindekilere dokun‐
mayın.

• Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
• Bu cihazda kullanılan elektrik ampulleri (bu özellik varsa) sadece ev cihazlarında kullanı‐

lan özel ampullerdir. Bunlar evdeki normal aydınlatma için uygun değildir.
Günlük Kullanım

• Sıcak kapları cihazın içindeki plastik parçaların üzerine koymayın.
• Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayın, çünkü bunlar patlayabilir.
• Gıda ürünlerini doğrudan arka duvardaki hava çıkışına dayamayın. (Eğer cihaz No-Frost

ise)
• Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.
• Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda üreticisinin talimatlarına göre muhafaza edin.
• Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine tümüyle uyulmalıdır. İlgili talimatlara bakın.
• Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecekler koymayın, çünkü bu sıvılar bulundukları ka‐

bın içinde basınç oluşturur ve patlayarak cihazın hasar görmesine neden olabilirler.
• Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarıldığı anda hemen tüketilirse, don yanıklarına neden

olabilir.
Bakım ve temizlik

• Bakım işleminden önce, cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.
• Cihazı metal nesneler kullanarak temizlemeyiniz.
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• Cihazın buzunu temizlemek için keskin nesneler kullanmayınız. Plastik bir raspa kullanı‐
nız.

• Buz çözme işlemini hızlandırmak için bir saç kurutma makinesi veya diğer ısıtıcı cihazları
asla kullanmayınız. Aşırı ısı plastik iç kısma zarar verebilir ve nem elektrik sistemine gire‐
rek kaçağa neden olabilir.

Montaj
Elektrik bağlantısı için ilgili paragraflarda verilen talimatlara uyun.

• Cihazı ambalajından çıkartın ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer hasar varsa ci‐
hazın fişini prize takmayın. Olası hasarları derhal satın aldığınız yere bildirin. Böyle bir
durumda ambalajı atmayın.

• Yağın geri kompresöre akmasını sağlamak için, cihazın fişini takmadan önce en az iki
saat beklemeniz önerilir.

• Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı olmalıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. Yeterli
havalandırma sağlamak için, montajla ilgili talimatlara uyun.

• Olası yanmaları önlemek için cihazın sıcak parçalarına (kompresör, yoğuşturucu) doku‐
nulmasını engellemek amacıyla cihazın arka kısmı mümkünse bir duvara yaslanmalıdır.

• Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının yakınına yerleştirilmemelidir.
• Cihaz monte edildikten sonra elektrik prizinin erişilebilir konumda kaldığından emin olun.
• Sadece içilebilir su kaynağına (Su bağlantısı mevcutsa) bağlayın.

Servis
• Cihazın servis işlemi için yapılması gereken elektrikle ilgili herhangi bir iş, kalifiye bir elek‐

trikçi veya uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.
• Bu ürünün servis işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek par‐

çalar kullanılmalıdır.

Çevre Koruması
Bu cihazın soğutucu devresinde ve yalıtım malzemelerinde ozon tabakasına zarar veren
gazlar bulunmaz. Bu cihaz, kentsel atıklar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpüğü
yanıcı gazlar içerir: cihaz, yerel yetkili makamlarınızdan bilgi edinebileceğiniz yürürlükteki
kanunlara uygun olarak elden çıkartılmalıdır. Soğutma ünitesine, özellikle ısı eşanjörü yakı‐
nındaki kısma zarar gelmesini önleyin. Bu cihazda kullanılan ve  simgesiyle işaretli olan
malzemeler geri dönüşümlüdür.

Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
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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.

KONTROL PANELİ

56 4 3 2

1

1 Gösterge ekranı
2 Sıcaklık artırma tuşu
3 Sıcaklık azaltma tuşu
4 OK tuşu
5 Mode tuşu
6 ON/OFF tuşu

Birkaç saniye süreyle Mode tuşuna ve Sıcaklık azaltma tuşuna birlikte basarak tuşların ön‐
ceden belirlenmiş ses düzeylerini artırmak mümkündür. Değişiklik geri alınabilir.

Gösterge ekranı / Gösterge

3 4 5 621

1 Zamanlayıcı göstergesi
2 FROSTMATIC fonksiyonu
3 Minute Minder fonksiyonu
4 Çocuk Kilidi fonksiyonu
5 Alarm göstergesi
6 Sıcaklık göstergesi

Cihazın açılması
Cihazı açmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Elektrik fişini prize takın.
2. Gösterge ekranı kapalıysa ON/OFF tuşuna basın.
3. Sesli uyarı birkaç saniye sonra devreye girebilir.

Alarmı sıfırlamak için, bkz. "Yüksek sıcaklık alarmı".
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4. Gösterge ekranında "dEMo" belirirse, cihaz demo modundadır. "Servisi aramadan ön‐
ce" paragrafına bakın.

5. Sıcaklık göstergeleri, ayarlanmış olan varsayılan sıcaklığı gösterir.
Farklı bir sıcaklık seçmek için, "Sıcaklığın ayarlanması" bölümüne bakın.
Kapı birkaç dakika açık kalırsa, lamba otomatikman sönecektir. Kapı açılıp kapatılarak lam‐
ba sıfırlanır.

Cihazın kapatılması
Cihazı kapamak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. ON/OFFtuşuna birkaç saniye basın.
2. Gösterge ekranı kapanacaktır.
3. Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için, elektrik fişini prizden çekin.

Sıcaklığın ayarlanması
Dondurucunun mevcut sıcaklığı, sıcaklık tuşuna basılarak ayarlanabilir.
Ayarlanmış sıcaklık:
• Dondurucu için -18°C
Sıcaklık göstergesi ayarlanmış olan sıcaklığı gösterir.
Ayarlanmış sıcaklığa 24 saat içinde ulaşılır.
Bir elektrik kesintisi durumunda ayarlanmış sıcaklık korunur.

FROSTMATIC fonksiyonu
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge gösterilene kadar Mode tuşuna basın.

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

FROSTMATIC göstergesi ekrana gelir.
Bu fonksiyon 52 saat sonra otomatik olarak durur.
Otomatik olarak sona ermeden önce fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
1. FROSTMATIC göstergesi yanıp sönene kadarMode tuşuna basın.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. FROSTMATIC göstergesi söner.
Farklı bir dondurucu ayarlanmış sıcaklığının seçilmesiyle fonksiyon devre dışı kalır.

Minute Minder fonksiyonu
Minute Minder fonksiyonu istenilen bir zamana bir sesli alarmın ayarlanması için kullanıl‐
makta olup, örneğin bir yemek tarifindeki karışımın belirli bir süre boyunca soğutulması ge‐
rektiğinde ya da hızlı soğutma için dondurucuya konan şişelerin unutulmaması amacıyla bir
uyarıya ihtiyaç duyulduğu durumlarda yararlı olur.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge gösterilene kadar Mode tuşuna basın.
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Minute Minder 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 ya da Sıcaklık artırma tuşuna basın.

3. Onaylamak için OK tuşuna basın.
Minute Minder göstergesi ekrana gelir.
Zamanlayıcı yanıp sönmeye başlar (min).

Geri sayımın sonunda, Minute Minder göstergesi yanıp söner ve bir sesli alarm duyulur:
1. Dondurucu bölmesinde bulunan her türlü içeceği çıkarın.
2. Sesi kapamak ve fonksiyonu sonlandırmak için OK tuşuna basın.
Fonksiyonu, geri sayım sırasında istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz:
1. Minute Minder göstergesi yanıp sönene kadar Mode tuşuna basın.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Minute Minder göstergesi söner.
Sıcaklık azaltma tuşuna ve Sıcaklık artırma tuşuna basarak geri sayım sırasında ve işlem
sonunda zamanı değiştirebilirsiniz.

Çocuk Kilidi fonksiyonu
İstenmeyen bir işlemi önlemek üzere tuşları kilitlemek için Çocuk Kilidi işlevini seçiniz.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge belirene kadar Mode tuşuna basınız.
2. Çocuk Kilidi göstergesi yanıp söner.
3. Onaylamak için OK tuşuna basınız.

Çocuk Kilidi göstergesi yanar.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
1. Çocuk Kilidi göstergesi yanıp sönene kadar Mode tuşuna basınız.
2. Onaylamak için OK tuşuna basınız.
3. Çocuk Kilidi göstergesi söner.

Yüksek sıcaklık alarmı
Dondurucu bölmesindeki sıcaklık artışı (örneğin eski bir elektrik arızasından veya kapının
açık kalmasından kaynaklanan) şu şekilde anlaşılır:
• Alarm ve dondurucu sıcaklığı göstergelerinin yanıp sönmesi.
• İkaz sesi verilmesi.
Alarmı sıfırlamak için:
1. Herhangi bir tuşa basın.
2. Sesli ikaz kapatılır.
3. Dondurucu sıcaklık göstergesi birkaç saniye boyunca erişilen en yüksek sıcaklığı gös‐

terir. Ardından, ayarlanmış olan sıcaklığı tekrar gösterir.
4. Normal şartlara dönülene kadar alarm göstergesi yanıp sönmeye devam eder.
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Açık kapı alarmı
Kapı birkaç dakika boyunca açık bırakılırsa bir sesli alarm çalar. Açık kapı alarm koşulları
aşağıdaki şekillerde gösterilir:
• Yanıp sönen alarm göstergesi.
• Sesli uyarı.
Normal koşullar sağlandığında (kapı kapandığında), alarm durur.
Alarm aşaması sırasında, sesli ikaz herhangi bir tuşa basılarak kapatılabilir.

İLK KULLANIM

İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek için
cihazın iç kısmını ve dahili aksesuarlarını ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak yıkayın ve
daha sonra iyice kurulayın.
Cihazın kaplamasına zarar verdiklerinden, deterjanları veya aşındırıcı toz temizlik ürünlerini
kullanmayın.

GÜNLÜK KULLANIM

Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin dondurulması, dondurulmuş ve derin dondurulmuş yi‐
yeceklerin uzun süreli muhafazası için uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, dondurulacak olan yiyecekleri dondurucu bölmesine yer‐
leştirmeden önce FROSTMATIC fonksiyonunu en az 24 saat çalıştırın.
Dondurulacak olan taze yiyeceği FROSTMATIC bölmesine yerleştirin.
24 saatte dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı, cihazın içinde bulunan bilgi etiketin‐
de yazılıdır.
Dondurma işlemi 24 saat sürer: bu süre boyunca, dondurulmak üzere başka bir yiyecek koy‐
mayın.

Dondurulmuş yiyeceklerin muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiyecekleri
bölmeye yerleştirmeden önce, cihazı en az 2 saat boyunca çalışmaya bırakın.
Dondurucu sepetleri istediğiniz yiyecek paketini bulmanızı hızlandırır ve kolaylaştırır. Çok
miktarda yiyecek saklanacak ise, iyi bir hava dolaşımı sağlamak için bulunması gereken alt
sepet haricindeki tüm çekmeceleri çıkarın. Üst raf haricinde tüm raflara kapıdan 15 mm ta‐
şan yiyecekleri koymak mümkündür.
Bir elektrik kesintisi durumunda olduğu gibi kazara yiyeceklerin buzu çözülürse, elektrik ke‐
sintisi, teknik özellikler bölümünde "başlatma süresi" başlığı kısmında belirtilen süreden da‐
ha uzun sürerse, buzu çözülen yiyecek hemen tüketilmeli veya derhal pişirilmelidir ve sonra
yeniden dondurulmalıdır (soğuduktan sonra).
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Buz eritme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş gıdalar kullanılmadan önce, soğutucu bölmesinde
veya oda sıcaklığında (bu işlem için gereken süreye bağlı olarak) buzu eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartıldığı anda donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böyle bir
durumda pişirme işlemi daha uzun sürecektir.

YARARLI İPUÇLARI VE BİLGİLER

Normal çalışma sesleri
• Soğutucu, bobinler veya borular üzerinden pompalanırken, hafif bir çalkalanma ve fokur‐

dama sesi duyabilirsiniz. Bu normaldir.
• Kompresör çalışırken soğutucu pompalanmaktadır ve bu işlem sırasında kompresörden

bir fan çalışma sesi ile bir titreşim gürültüsü işitebilirsiniz. Bu normaldir.
• Termik genleşme, ani bir çatlama sesi işitmenize neden olabilir. Bu gayet doğaldır ve teh‐

likeli bir fiziksel olay değildir. Bu normaldir.
• Kompresör çalışmaya geçerken veya dururken, ısı ayarlayıcı mekanizmadan gelen hafif

bir "klik" sesi işitebilirsiniz. Bu normaldir.

Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
• Cihazın kapısını sıkça açmayın veya kesinlikle gerekmedikçe açık bırakmayın.
• Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, ısı ayar düğmesi düşük bir sıcaklığa ayarlanmışsa ve ci‐

haz tam dolu durumdaysa, kompresör devamlı çalışabilir ve bu da buharlaştırıcı devresin‐
de karlanmaya veya buzlanmaya neden olabilir. Böyle bir durumda, otomatik buz çözme
işleminin devreye girerek elektrik tüketiminden tasarruf sağlanması için ısı ayar düğmesi‐
ni daha sıcak bir ayara getirin.

En iyi performansı elde etmek için:
• Cihazın kapısını sıkça açmayın veya kesinlikle gerekmedikçe açık bırakmayın.
• Dondurucu sepetinden soğutucu aküleri çıkarmayın.

Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma işleminde size yardımcı olacak bazı önemli tavsiyeler aşağıda verilmekte‐
dir:
• 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı. veri etiketinde belirtilmekte‐

dir;
• 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 tüketile‐

bilmesini sağlamak için yiyecekleri küçük porsiyonlara bölün;
• yiyecekleri alüminyum folyoya veya polietilene sarın ve bu yaptığınız paketin hava geçir‐

mez olduğundan emin olun;
• cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini önlemek için taze veya donmamış yiyeceklerin

önceden donmuş yiyeceklere temas etmesine izin vermeyin;
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• yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere göre daha iyi ve daha uzun süre muhafaza edilir; tuz,
yiyeceğin muhafaza ömrünü kısaltır;

• eğer su buzları 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.

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, marketten dondurucunuza mümkün olan en kısa sürede aktarılma‐

sını sağlayın.
• Cihazın kapısını sıkça açmayın veya kesinlikle gerekmedikçe açık bırakmayın.
• Buz çözme işlemi uygulandığında, yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar dondurulamaz.
• Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza sürelerini aşmayın.

BAKIM VE TEMİZLİK
DİKKAT
Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, cihazın fişini prizden çekin.

Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidrokarbonlar içermektedir; dolayısıyla bakım ve şarj iş‐
lemleri sadece yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

Periyodik temizlik
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
• Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak temizleyin.
• Temiz ve kirden arınmış kalmalarını sağlamak için kapı contalarını düzenli olarak kontrol

edip silerek temizleyin.
• İyice durulayın ve kurulayın.
Kabinin içerisindeki boruları ve/veya kabloları çekmeyin, oynatmayın veya zarar vermeyin.
Cihazın iç kısmını temizlemek için asla deterjanlar, aşındırıcı toz temizlik ürünleri, yüksek
derecede kokulu deterjan veya cilalar kullanmayın, aksi halde yüzey zarar görebilir ve güçlü
kötü bir koku oluşabilir.

Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu (siyah ızgara) ve kompresörü bir fırça ile temizleyin.
Bu işlem, cihazın performansını artırır ve elektrik tüketimini azaltır.
Soğutma sistemine zarar vermemeye dikkat edin.

Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu cihazda kullanılan plastik aksamlara zarar veri‐
ci kimyasal maddeler içermektedir. Bu yüzden, cihazın dış kasasını sadece içine biraz de‐
terjan eklenmiş ılık su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.
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Dondurucunun buzunun çözülmesi
Dondurucu raflarında ve üst bölmenin etrafında her zaman belirli bir miktarda buz olur.
Buzun kalınlığı 3-5 mm'ye ulaştığında dondurucunun buzunu çözdürün.
Buzu çıkarmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:
• Cihazı kapayın ve cihazın fişini prizden çekin.
• Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın, birkaç kat gazete kağıdına sarın ve serin bir yere ko‐

yun.
• Dondurucunun çekmecelerini çıkarın.
• Çekmecelerin etrafına battaniye veya gazete kağıdı gibi izole edici materyal yerleştirin.
Buz çözme işlemi, dondurucunun içerisine sıcak su dolu (kaynar durumda olmayan) kaplar
yerleştirilerek hızlandırılabilir.
• Kapıyı açık bırakın ve çözülen buzların suyunu toplaması için altına bir kap yerleştirerek

plastik bir raspa ile uygun şekilde temizleyin.
• Buz erimeye başladığında dikkatlice kazıyın (tahta veya plastik bir kazıyıcı kullanın).
• Buz tamamen eridiğinde, iç kısmı iyice temizleyin ve kazıyıcıyı ilerde kullanmak üzere

saklayın.
• Cihazı çalıştırın ve dondurulmuş yiyecekleri geri yerleştirin.
Cihazın birkaç saat boyunca termostat kontrol
düğmesi en yüksek konumunda iken çalıştırılması
önerilir, böylece cihaz yeterli muhafaza sıcaklığına
mümkün olan en kısa sürede ulaşır.
DİKKAT
Buharlaştırıcıdaki buz oluşumlarını asla sivri metal
nesnelerle kazımayın, aksi halde buharlaştırıcıya
zarar verebilirsiniz. Eritme sürecini hızlandırmak
için üretici tarafından önerilenin dışında mekanik
bir alet veya başka suni bir yöntem kullanmayın.
Buz çözme sırasında dondurulmuş yiyecek paket‐
lerinin sıcaklığının artması, bunların güvenli muhafaza ömrünü kısaltabilir.

SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
Cihazın çalışması esnasında, önemsiz ancak rahatsız edici ve bir teknisyenin çağrılmasını
gerektirmeyen bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, gereksiz servis ücreti
ödememeniz için bu sorunlar hakkında bilgi verilmiştir.
Cihazın çalışması bazı seslerin çıkmasına neden olur (kompresör ve devridaim sesleri gibi).
Bu bir sorun anlamına gelmez, sadece normal çalışma sesleridir.

Cihaz belirli aralıklarla (kesintili) çalışır, dolayısıyla kompresörün durması elektrik beslemesi‐
nin kesildiği anlamına gelmez. Bu nedenle, elektrik beslemesini kesmeden önce cihazın
elektrikli parçalarına dokunmamalısınız.
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Sorun Olası neden Çözüm
Cihaz gürültülü çalışıyor. Cihaz düzgün şekilde desteklen‐

memiştir.
Cihazın sağlam durup durma‐
dığını kontrol edin (tüm ayaklar ve
tekerlekler zemine temas etmeli‐
dir). "Seviye ayarlaması" bölümü‐
ne bakın.

Sesli ikaz veriliyor. Alarm
ışığı yanıp sönüyor.

Dondurucunun içindeki sıcaklık
çok yüksektir.

"Yüksek Sıcaklık Alarmı" bölümü‐
ne bakın.

 Kapı doğru kapatılmamıştır. "Açık kapı alarmı" bölümüne ba‐
kın.

 üst ya da alt kare, sıcak‐
lık göstergesinde gösterili‐
yor.

Sıcaklık ölçümü sırasında bir ha‐
ta meydana gelmiştir.

Servis temsilcinizi arayın (soğut‐
ma sistemi yiyecekleri serin tut‐
mayı sürdürecek fakat sıcaklık
ayarı mümkün olmayacaktır).

Gösterge ekranında “dEMo”
mesajı veriliyor.

Cihaz demo modundadır. OK tuşuna yaklaşık 10 saniye bo‐
yunca bastıktan sonra uzun bir
uyarı sesi duyulur ve gösterge ek‐
ranı kısa süreliğine kapanır: cihaz
düzgün bir şekilde çalışmaya baş‐
lar.

Kompresör devamlı çalışı‐
yor.

Sıcaklık regülatörü yanlış ayar‐
lanmış olabilir.

Daha sıcak bir ayar seçin.

 Kapı doğru kapatılmamıştır. "Kapının kapatılması" bölümüne
bakın.

 Kapı çok sık açılıyordur. Kapıyı gerektiğinden daha uzun
süre açık bırakmayın.

 Yiyecek sıcaklığı çok yüksektir. Saklamadan önce yiyeceklerin sı‐
caklığının oda sıcaklığına düşme‐
sini bekleyin.

 Oda sıcaklığı çok yüksektir. Oda sıcaklığını düşürün.
Aşırı karlanma ve buz var. Kapı doğru kapatılmamıştır. "Kapının kapatılması" bölümüne

bakın.
 Kapı contası deforme olmuştur

ya da kirlidir.
"Kapının kapatılması" bölümüne
bakın.

Cihazın içindeki sıcaklık çok
düşük.

Sıcaklık regülatörü yanlış ayar‐
lanmış olabilir.

Daha sıcak bir ayar seçin.

Cihazın içindeki sıcaklık çok
yüksek.

Sıcaklık regülatörü yanlış ayar‐
lanmış olabilir.

Daha düşük bir sıcaklık ayarlayın.

 Kapı doğru kapatılmamıştır. "Kapının kapatılması" bölümüne
bakın.

 Yiyecek sıcaklığı çok yüksektir. Saklamadan önce yiyeceklerin sı‐
caklığının oda sıcaklığına düşme‐
sini bekleyin.
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Sorun Olası neden Çözüm
Dondurucu içindeki sıcaklık
çok yüksek.

Yiyecekler birbirine çok yakındır. Yiyecekleri, soğuk hava devridai‐
mine izin verecek şekilde yerleşti‐
rin.

 Dondurulmak üzere büyük mik‐
tardaki yiyecekler dondurucuya
aynı anda konulmuştur.

Dondurucuya aynı anda daha kü‐
çük miktarlarda yiyecek koyun.

Cihaz çalışmıyor. Cihaz kapalıdır. Cihazı açın.
 Cihazın fişi prize doğru şekilde

takılı değildir.
Fişi prize doğru şekilde takın.

 Cihaza elektrik gelmiyordur.
Prizde elektrik yoktur.

Prize başka bir cihazı takın. Si‐
gortayı kontrol edin. Kalifiye bir
elektrikçi çağırın.

Lamba çalışmıyor. Lamba arızalıdır. "Lambanın değiştirilmesi" bölümü‐
ne bakın.

 Kapı çok uzun süre açık kalmış‐
tır.

Kapıyı kapatın.

Kapı, havalandırma ızgara‐
sını engelliyor.

Cihaz dengelenmemiştir. "Seviye ayarlaması" bölümüne
bakın.

Yanlış ayarlı kapı. Cihaz dengelenmemiştir. "Seviye ayarlaması" bölümüne
bakın.

Verilen tavsiyeler sorununuzu çözmezse, size en yakın yetkili servisi arayın.

Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyin.
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj" bölümüne bakın.
3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını değiştiriniz. Yetkili Servisle temasa geçiniz.

TEKNİK VERİLER

   
Boyut   
 Yükseklik 1540 mm
 Genişlik 595 mm
 Derinlik 658 mm
Başlatma Süresi  30 sa.
Gerilim  230-240 V
Frekans  50 Hz

Teknik bilgi, cihazın iç sol tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji etiketinde bulunmaktadır.

34 Teknik veriler
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


MONTAJ
UYARI
Güvenliğiniz ve cihazın doğru çalışması için, cihazı monte etmeden önce "Güvenlik bilgileri"
bölümünü okuyun.

Konumlandırma
Bu cihazı, ortam sıcaklığının cihazın bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına uygun olduğu bir
yere monte ediniz:

İklim sınıfı Ortam sıcaklığı
SN +10°C ile + 32°C arası
N +16°C ile + 32°C arası
ST +16°C ile + 38°C arası
T +16°C ile + 43°C arası

Yerleştirme
Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, doğrudan gelen gü‐
neş 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 as‐
ma tavan altına monte edilmişse, cihaz kabininin
üstü ile duvar arasındaki minimum boşluk en az
100 mm olmalıdır. Bununla birlikte, ideal olarak ci‐
haz asma tavanlar altına yerleştirilmemelidir. Kabi‐
nin altındaki ayarlanabilir ayakların biri veya birka‐
çı kullanılarak doğru düzlemsellik elde edilir.
UYARI
Cihazın fişini elektrik prizinden çekebilmek müm‐
kün olmalıdır; dolayısıyla fiş, cihaz kurulumundan
sonra kolay erişilebilir olmalıdır.

Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin evini‐
zin elektrik beslemesi ile aynı olduğundan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile dona‐
tılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı değilse, yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve bir
uzman teknisyene danışarak cihazı ayrı bir toprak hattına bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmaması halinde sorumluluk kabul
etmez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
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Arka aralayıcılar
Torbada belgelerle birlikte iki adet aralayıcıyı bula‐
bilirsiniz.
Aralayıcıları takmak için aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Vidayı sökün.
2. Aralayıcıyı vidanın altına yerleştirin.
3. Aralayıcıyı doğru konuma getirin.
4. Vidaları tekrar sıkın.

Düzlemsellik ayarlaması
Cihazı yerleştirirken düz durmasını sağlayınız. Bu,
ön-alt kısımdaki iki ayarlanabilir ayakla gerçekleş‐
tirilebilir.

Kapı açılma yönünün değiştirilmesi
Aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, cihazın kapılarını sağlam bir şekilde tuta‐
cak bir kişi ile birlikte çalışmanızı tavsiye ederiz.

Kapının açılma yönünü değiştirmek için,
aşağıdaki işlemleri yapın:
• Fişi prizden çekin.
• Kompresörü zemine değdirmeden cihazı

dikkatlice arkaya doğru eğin.
• Bazayı çıkarın.
• Alt menteşeleri gevşetin ve çıkarın.
• Kapıyı çıkarın.

2

4 3
1

36 Montaj
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


2

1

• Üst pimi sökün ve ters tarafa takın.
• Kapıyı yeniden takın.
• Kapının kenarının üst kenar ile paralel ol‐

duğundan emin olun.

A

B

• Pimi (A) sökün ve ters tarafa takın.
• Kapağı (B) sökün ve ters tarafa takın.
• Alt menteşeleri takın.
• Bazayı takın.
• Cihazı dik tutun.

• Kolu ters tarafa takın ve plastik kapakları
(talimat çantasında bulunur) boş deliklere
takın.

• Aşağıdaki hususlardan emin olmak için
son bir kontrol yapın:
– Tüm vidalar sıkılmış olmalıdır.
– Kapı düzgün bir şekilde açılmalı ve ka‐

panmalıdır.

Ortam sıcaklığı düşük ise (kış mevsimi gibi), conta kabine tam olarak oturmayabilir. Böyle
bir durumda, contaların doğal olarak oturmasını bekleyin.
Yukarıda belirtilen işlemleri yapmak istememeniz halinde, size en yakın yetkili servise baş‐
vurun. Yetkili servis uzmanı, masrafı size ait olmak üzere kapıların açılma yönünü değiştir‐
me işlemini yapacaktır.

ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Ürünün ya da ambalajının üzerindeki  simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp,
elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel toplama noktalarından birine
verilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine katkıda bulunmakla
hem çevreyi, hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise
hem çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı
bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü satın almış olduğunuz bayiden
edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної
роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які
допомагають робити життя простішим - ці властивості, які можна й не знайти
в звичайних приладах. Будь ласка, приділіть декілька хвилин, аби
прочитати, як отримати найкраще від цього приладу.

ПРИЛАДДЯ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

В інтернет-магазині AEG ви знайдете усе необхідне, для того, аби усі ваші
прилади AEG виглядали бездоганно і відмінно працювали. Також тут
представлений широкий асортимент приладдя, розробленого та створеного
за найвищими стандартами якості, - від спеціального посуду до кошиків для
столових приборів, від тримачів для пляшок до мішків для прання делікатної
білизни…

Відвідайте інтернет-магазин на сайті
www.aeg.com/shop

38
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


ЗМІСТ

40 Інформація з техніки безпеки
43 Панель керування
46 Перше користування
46 Щоденне користування
47 Корисні поради
49 Догляд та чистка
50 Що робити, коли ...
52 Технічні дані
52 Установка
55 Екологічні міркування

У цій інструкції застосовуються такі
символи:

Важлива інформація, що стосується вашої
особистої безпеки, та інформація про те,
як уникнути пошкодження приладу.

Загальна інформація та рекомендації

Екологічна інформація

Може змінитися без оповіщення
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 ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
В інтересах вашої безпеки та для належного використання приладу уважно прочитай‐
те цю інструкцію, включаючи підказки та застереження, перш ніж встановлювати його і
розпочинати ним користуватися. Аби уникнути помилкових дій і нещасних випадків не‐
обхідно, щоб усі, хто користується приладом, ретельно ознайомилися з правилами
експлуатації і техніки безпеки. Збережіть цю інструкцію і в разі продажу або передачі
приладу іншим особам обов'язково передайте її разом із приладом, щоб усі користува‐
чі змогли в будь-який час ознайомитися з правилами експлуатації і технікою безпеки.
Задля безпеки життя та майна дотримуйтеся викладених у цій інструкції рекомендацій
з техніки безпеки, оскільки компанія-виробник не несе відповідальності за шкоду, що
сталася через недотримання цих рекомендацій.

Безпека дітей і вразливих осіб
• Прилад не призначений для користування ним людьми (в т.ч. дітьми) з обмеженими

фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями чи недостатнім досвідом та зна‐
ннями, якщо їм не було проведено відповідного інструктажу з користування прила‐
дом особою, відповідальною за їх безпеку.
Щоб діти не гралися з приладом, вони мають користуватися ним під наглядом доро‐
слих.

• Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами. Порушення цієї вимоги
може призвести до того, що вони можуть задихнутися.

• Перш ніж утилізувати прилад, вийміть вилку з розетки, відріжте кабель (у місці, яке
знаходиться якомога ближче до корпусу) і зніміть дверцята, щоб запобігти випад‐
кам, коли діти, граючись, отримають електрошок або замкнуться всередині.

• Якщо цей прилад, оснащений магнітним замком, має замінити старий прилад із зам‐
ком на пружині (клямкою), подбайте про те, щоб вивести з ладу пружину, перш ніж
утилізувати старий прилад. У такий спосіб ви попередите ситуацію, коли він може
стати смертельною пасткою для дитини.

Загальні правила безпеки
Попередження!

Вентиляційні отвори в корпусі приладу та в конструкції, що вбудовується, мають бути
відкритими.
• Прилад призначений для зберігання харчових продуктів і напоїв у звичайному дом‐

огосподарстві, як пояснюється в цій інструкції.
• Не застосовуйте механічні пристрої чи інші штучні засоби для прискорення процесу

розморожування.
• Не використовуйте інші електричні пристрої (наприклад, прилад для виготовлення

морозива) всередині холодильника, якщо це не передбачено виробником.
• Не пошкодьте контур циркуляції холодоагенту.
• У контурі циркуляції холодоагенту міститься холодоагент ізобутан (R600a) — при‐

родний газ, що майже не шкідливий для довкілля, проте займистий.
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Подбайте, щоб під час транспортування і встановлення приладу жоден із компонен‐
тів контуру циркуляції холодоагенту не був пошкоджений.
У разі пошкодження контуру циркуляції холодоагенту:
– уникайте контакту з відкритим вогнем або джерелами займання;
– ретельно провітріть приміщення, де знаходиться прилад.

• З міркувань безпеки не слід змінювати технічні характеристики приладу чи якимось
чином його модифікувати. Будь-яке пошкодження кабелю може викликати коротке
замикання, пожежу й ураження електричним струмом.

Попередження!
Щоб уникнути нещасних випадків, заміну всіх електричних компонентів (кабель жвлен‐
ня, вилка, компресор) має виконувати сертифікований майстер або спеціаліст сервіс‐
ного центру.

1. Забороняється подовжувати кабель живлення.
2. Подбайте про те, щоб вилка кабелю живлення не була роздавлена чи пошкод‐

жена задньою частиною приладу. Роздавлена чи пошкоджена вилка кабелю
живлення може перегрітися і спричинити пожежу.

3. Подбайте про наявність доступу до вилки кабелю живлення.
4. Не тягніть за кабель живлення.
5. Не вставляйте вилку в розетку, яка хитається. Існує ризик електричного удару

чи займання.
6. Не можна користуватися приладом без плафона на лампі (якщо передбачено)

для внутрішнього освітлення.
• Прилад важкий. Будьте обережні при його переміщенні.
• Не беріть речі в морозильному відділенні та не торкайтеся до них вологими чи мок‐

рими руками, бо це може призвести до поранення або холодового опіку.
• Не слід надовго залишати прилад під прямими сонячними променями.
• Скляні лампи в цьому приладі (якщо передбачені) — це спеціальні лампи, що під‐

ходять лише для побутових приладів. Вони не придатні для освітлення житлових
приміщень.

Щоденне використання
• Не ставте гарячий посуд на пластикові частини приладу.
• Не зберігайте в приладі займистий газ або рідини, бо вони можуть вибухнути.
• Не кладіть продукти прямо навпроти отворів для випуску повітря на задній стінці.

(Якщо прилад оснащений системою Frost Free)
• Заморожені продукти після розморожування не можна заморожувати знову.
• Фасовані заморожені продукти зберігайте у відповідності з інструкціями виробника.
• Необхідно чітко дотримуватися рекомендацій виробника приладу щодо зберігання

продуктів. Зверніться до відповідних інструкцій.
• Не розміщуйте газовані або шипучі напої в морозильному відділенні, бо через підви‐

щення тиску на пляшку вони можуть вибухнути, що пошкодить прилад.
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• Морозиво на паличці спроможне викликати холодові опіки, якщо його їсти прямо з
морозильника.

Догляд та чистка
• Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку з ро‐

зетки.
• При чищенні не можна користуватися металевими предметами.
• Не використовуйте гострі предмети для чищення приладу від льоду. Користуйтеся

пластиковим шкребком.
• Не користуйтеся феном для волосся або іншими нагрівальними пристроями, щоб

пришвидшити розморожування. Якщо надмірне тепло пошкодить пластикову по‐
верхню всередині приладу, то волога може потрапити в електричну систему. Це не‐
безпечно для життя.

Установка
Під час підключення до електромережі ретельно дотримуйтеся інструкцій, наведених у
відповідних параграфах.

• Розпакуйте прилад і огляньте на предмет пошкоджень. Не користуйтеся приладом,
якщо він пошкоджений. У разі виявлення пошкоджень негайно повідомте про це тор‐
говельний заклад, де ви придбали прилад. У цьому разі збережіть пакування.

• Рекомендується зачекати щонайменше дві години, перш ніж вмикати прилад, з тим
щоб масло повернулося до компресора.

• Повітря має нормально циркулювати довкола приладу; недотримання цієї рекомен‐
дації призводить до перегрівання. Щоб досягти достатньої вентиляції, дотримуйтеся
відповідних інструкцій щодо встановлення.

• По можливості, встановлюйте прилад так, щоб його задня стінка була повернута до
стіни. Це дозволить уникнути торкання гарячих частин (компресора, конденсора) і
відповідно опіків.

• Прилад не можна ставити біля батареї опалення або плити.
• Подбайте про те, щоб до розетки був доступ після встановлення приладу.
• Підключайте лише до джерела питної води (якщо передбачено підключення до во‐

допостачання).

Технічне обслуговування
• Електричні роботи, необхідні для обслуговування приладу, мають виконуватися ква‐

ліфікованим електриком або компетентною особою.
• Технічне обслуговування цього приладу має здійснюватися лише кваліфікованим

персоналом. Для ремонту необхідно використовувати лише оригінальні запасні ча‐
стини.
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Захист довкілля
Ні в охолоджувальній системі, ні в ізоляційних матеріалах цього приладу не міститься
газів, які могли б нанести шкоду озоновому шару. Прилад не можна утилізувати разом
з міськими відходами та сміттям. Ізоляційна піна містить займисті гази: прилад необ‐
хідно утилізувати згідно з відповідними нормативними актами, виданими місцевими
органами влади. Уникайте пошкодження холодильного агрегату, особливо в задній ча‐
стині, поблизу теплообмінника. Матеріали, позначені символом  , підлягають вто‐
ринній переробці.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня
2008р.)

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

56 4 3 2

1

1 Дисплей
2 Кнопка підвищення температури
3 Кнопка зниження температури
4 Кнопка OK
5 Кнопка Mode
6 Кнопка ON/OFF

Стандартний звук кнопок можна змінити на голосніший, одночасно натиснувши й утри‐
муючи декілька секунд кнопку Mode і кнопку зниження температури. Нову настройку
можна скасувати у будь-який час.

Дисплей/Індикатор

3 4 5 621

1 Індикатор таймера
2 Функція FROSTMATIC
3 Функція Minute Minder
4 Функція захисту від доступу дітей
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5 Сигнальний індикатор
6 Індикатор температури

Увімкнення
Щоб увімкнути прилад, виконайте наступні дії:
1. Включіть прилад у розетку.
2. Натисніть кнопку ON/OFF, якщо дисплей вимкнений.
3. Через декілька секунд може пролунати звуковий сигнал.

Для скидання сигналу див. розділ «Сигнал високої температури».
4. Якщо на дисплеї відображається символ "dEMo", прилад працює в демонстрацій‐

ному режимі. Зверніться до розділу «Що робити, коли ...».
5. Індикатори температури показують встановлену температуру за промовчанням.
Для вибору і встановлення іншої температури див. розділ «Регулювання температу‐
ри».
Якщо дверцята залишаються відкритими протягом кількох хвилин, освітлення вими‐
кається автоматично. Щоб увімкнути освітлення, потрібно закрити та відкрити дверця‐
та.

Вимкнення
Щоб вимкнути прилад, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
1. Натисніть і утримуйте кілька секунд кнопку ON/OFF.
2. Дисплей вимкнеться.
3. Щоб від’єднати прилад від джерела живлення, витягніть вилку з розетки.

Регулювання температури
Настроєну температуру морозильника можна змінити за допомогою кнопки температу‐
ри.
Температура, встановлена за замовчуванням:
• –18°C для морозильної камери
На індикаторі температури відображається встановлена температура.
Ця температура буде досягнута протягом 24 годин.
Після перебоїв у подачі електроенергії встановлена температура зберігається у
пам’яті.

Функція FROSTMATIC
Щоб увімкнути функцію, виконайте такі дії.
1. Натисніть і утримуйте кнопку Mode, доки не з’явиться відповідний символ.

Блимає індикатор FROSTMATIC.
2. Натисніть кнопку OK для підтвердження.

Горить індикатор FROSTMATIC.
Функція автоматично вимикається через 52 години.
Щоб вимкнути функцію до автоматичного вимкнення, виконайте такі дії.
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1. Натисніть і утримуйте кнопку Mode, доки не почне блимати індикатор
FROSTMATIC.

2. Натисніть кнопку OK для підтвердження.
3. Індикатор FROSTMATIC згасне.
Функція вимикається шляхом встановлення іншої температури для морозильної каме‐
ри.

Функція Minute Minder
Функція Minute Minder дозволяє настроїти звуковий сигнал на потрібний час, напри‐
клад, якщо згідно рецепту тісто потребує охолодження протягом певного часу або як‐
що ви поставили у морозильник пляшки для швидкого охолодження і не хочете про
них забути.
Щоб увімкнути функцію, виконайте нижченаведені дії.
1. Натисніть і утримуйте кнопку Mode, доки не з’явиться відповідний символ.

Блимає індикатор Minute Minder.
Протягом кількох секунд таймер відображає задане значення (30 хвилин).

2. Натисніть кнопку зниження або підвищення температури, щоб змінити задане зна‐
чення таймера (діапазон - від 1 до 90 хвилин).

3. Натисніть кнопку OK для підтвердження.
Горить індикатор Minute Minder.
Таймер починає миготіти (min).

Після закінчення зворотного відліку блимає індикатор Minute Minder і лунають звукові
сигнали:
1. Витягніть напої з морозильної камери.
2. Натисніть кнопку OK, щоб вимкнути звук і завершити функцію.
Цю функцію можна вимкнути в будь-який момент під час зворотного відліку:
1. Натисніть і утримуйте кнопку Mode, доки не почне блимати індикатор Minute

Minder.
2. Натисніть кнопку OK для підтвердження.
3. Індикатор Minute Minder згасне.
Змінити настроєний час можна в будь-який момент до закінчення зворотного відліку
шляхом натискання кнопок зниження і підвищення температури.

Функція блокування від доступу дітей
Для блокування кнопок від випадкового натиснення оберіть функцію блокування від
доступу дітей.
Щоб увімкнути функцію, виконайте такі дії.
1. Натискайте кнопку Mode, доки не з'явиться відповідний символ.
2. Блимає індикатор блокування від доступу дітей.
3. Натисніть кнопку OK для підтвердження.

Відображається індикатор блокування від доступу дітей.
Щоб вимкнути функцію, виконайте такі дії.
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1. Натискайте кнопку Mode, доки індикатор блокування від доступу дітей не почне
миготіти.

2. Натисніть кнопку OK для підтвердження.
3. Індикатор блокування від доступу дітей згасає.

Сигнал високої температури
Підвищення температури у морозильному відділенні (наприклад, через перебої в по‐
стачанні електроенергії або відкриті дверцята) сигналізується:
• миготінням сигнального індикатору та індикатору температури в морозильній каме‐

рі;
• звуковим сигналом.
Для скидання сигналу попередження виконайте такі дії:
1. Натисніть будь-яку кнопку.
2. Звуковий сигнал вимикається.
3. Протягом декількох секунд індикатор температури в морозильній камері показує

найвищу досягнуту температуру. Потім знову відображається встановлена темпе‐
ратура.

4. Сигнальний індикатор продовжує миготіти до відновлення нормальних умов.

Сигнал відкритих дверцят
Якщо дверцята залишаються відкритими протягом декількох хвилин, пролунає звуко‐
вий сигнал. Попередження про відкриті дверцята позначається:
• миготінням сигнального індикатора та
• звуковим сигналом.
Після відновлення нормальних умов (дверцята закриті) сигнал вимикається.
Під час сигнальної фази звуковий сигнал можна вимкнути, натиснувши будь-яку кноп‐
ку.

ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ

Миття камери
Перш ніж почати користуватися приладом, помийте його камеру і всі внутрішні аксе‐
суари за допомогою теплої води з нейтральним милом, щоб усунути типовий запах но‐
вого приладу, а потім ретельно витріть його.
Не застосовуйте детергенти або абразивні порошки, бо вони можуть пошкодити по‐
верхню.

ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

Заморожування свіжих продуктів
Морозильна камера підходить для заморожування свіжих продуктів та для тривалого
зберігання заморожених продуктів і продуктів глибокої заморозки.
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Щоб заморозити свіжі продукти, активуйте функцію FROSTMATIC принаймні за 24 го‐
дини до того, як покласти до морозильної камери продукти для заморожування.
Свіжі продукти, які потрібно заморозити, покладіть у відділення FROSTMATIC.
Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на та‐
бличці з технічними даними, що розташована всередині приладу.
Процес заморожування триває 24 години: впродовж цього періоду не додавайте нові
продукти для заморожування.

Зберігання заморожених продуктів
Перед тим як завантажувати продукти при першому увімкненні, а також після тривало‐
го періоду бездіяльності, дайте приладу попрацювати щонайменше 2 години.
Корзини морозильної камери дозволяють легко знайти бажаний пакет з продуктами.
Якщо потрібно зберігати великий об'єм продуктів, вийміть усі ящики, крім найнижчої
корзини, яка має бути на місці для забезпечення гарної циркуляції повітря. На всіх по‐
лицях, крім верхньої, можна розміщувати продукти на відстані 15 мм від дверцят.
У разі випадкового розморожування, якщо, наприклад, електропостачання було відсут‐
нє довше, ніж зазначено в таблиці технічних характеристик у графі «rising time» («три‐
валість підвищення температури»), розморожені продукти необхідно якнайшвидше
спожити або негайно приготувати, охолодити і знову заморозити.

Розморожування
Перш ніж споживати продукти глибокої заморозки, їх можна розморозити у холодиль‐
ному відділенні або при кімнатній температурі, залежно від того, скільки часу у вас є на
це.
Невеликі шматки можна готувати навіть замороженими, прямо з морозильника: У цьо‐
му випадку на готування піде більше часу.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Нормальні звуки під час роботи приладу
• Може бути чутно тихий звук дзюрчання або булькання, коли холодильний агент пе‐

рекачується через батарею охолодження або труби. Це нормально.
• Коли компресор працює, холодильний агент перекачується по колу, і ви чутимете

дзижчання та пульсуючий шум від компресора. Це нормально.
• Термічне розширення може спричиняти звук клацання. Це є природним і не небез‐

печним фізичним явищем. Це нормально.
• Коли компресор вмикається або вимикається, ви чутимете легке "клацання" регуля‐

тора температури. Це нормально.
Рекомендації щодо економії електроенергії

• Не відкривайте часто дверцята і не залишайте їх відкритими довше, ніж це абсолют‐
но необхідно;

• Коли температура навколишнього повітря висока, регулятор температури встано‐
влений на низьку температуру, а прилад повністю завантажений, компресор може
працювати безперервно, що призводить до появи інею або льоду на випарнику. Як‐
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що це трапляється, поверніть регулятор температури вбік нижчого значення, щоб
унеможливити автоматичне розмерзання і, таким чином, заощадити електроенергію

Щоб отримати найкращий результат:
• не відкривайте часто дверцята і не залишайте їх відкритими довше, ніж це конче не‐

обхідно;
• не виймайте акумулятори холоду з кошика в морозильній камері.

Поради щодо заморожування
Ось кілька важливих підказок, які допоможуть вам одержати найкращі результати за‐
морожування:
• максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 год. вказана на та‐

бличці з технічними даними;
• процес заморожування триває 24 години. Упродовж цього періоду не можна додава‐

ти продукти до тих, які вже заморожуються;
• заморожуйте лише продукти найвищої якості, свіжі і ретельно вимиті;
• готуйте продукти невеликими партіями, щоб можна було їх швидко і повною мірою

заморозити, а потім розморозити стільки, скільки потрібно;
• загортайте продукти в алюмінієву фольгу або складайте в поліетиленові кульки; па‐

кування має бути герметичним;
• не давайте незамороженим продуктам контактувати з уже замороженими; в іншому

разі температура останніх підвищиться;
• пласкі продукти зберігаються краще і довше, ніж товсті; сіль зменшує термін збері‐

гання продуктів;
• шматочки льоду, якщо їх проковтнути відразу після того, як продукт був вийнятий з

морозильника, можуть викликати холодовий опік;
• рекомендується вказувати на кожній окремій упаковці дату заморожування, щоб не

перевищувати тривалість зберігання;

Поради щодо зберігання заморожених продуктів
Щоб отримати найкращі результати:
• переконайтеся, що продукти, які продаються замороженими, належним чином збері‐

галися в магазині;
• подбайте про те, щоб заморожені продукти якнайшвидше були перенесені з продук‐

тового магазину до морозильника;
• не відкривайте часто дверцята і не залишайте їх відкритими довше, ніж це абсолют‐

но необхідно;
• після розморожування продукти швидко псуються, і їх не можна заморожувати зно‐

ву;
• не можна зберігати продукти довше, ніж вказано їх виробником.
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ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Обережно!
Перш ніж виконувати операції з технічного обслуговування, завжди виймайте вилку з
розетки.

У холодильному агрегаті цього приладу містяться вуглеводні; тому технічне обслугову‐
вання та перезарядку його має виконувати лише кваліфікований майстер.

Періодичне миття
Прилад необхідно регулярно мити:
• камеру та аксесуари мийте теплою водою з нейтральним милом.
• регулярно перевіряйте ізоляцію дверцят, щоб переконатися, що вона чиста і на ній

немає решток продуктів.
• протріть чистою водою і ретельно витріть.
Не тягніть, не пересувайте і не пошкоджуйте трубки та/або кабелі всередині камери.
Ніколи не застосовуйте детергенти, абразивні порошки, чистильні засоби з сильним
запахом або поліролі, щоб почистити камеру зсередини, бо вони можуть пошкодити
поверхню або залишити сильний запах.

Конденсатор (чорну решітку) і компресор у задній частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки. Це покращить роботу приладу і дозволить заощадити електрое‐
нергію.
Дбайте про те, щоб не пошкодити систему охолодження.

Багато комерційних засобів для чищення поверхонь містять хімікати, які можуть пош‐
кодити пластик у цьому приладі. Тому рекомендується мити корпус ззовні виключно
теплою водою з додаванням невеликої кількості рідкого миючого засобу.

Розморожування морозильника
На поличках морозильника та навколо верхнього відділення завжди формується певна
кількість інею.
Коли товщина шару інею досягає приблизно 3-5 мм, розморожуйте морозильник.
Щоб прибрати іній, виконайте наступні дії.
• Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
• Вийміть продукти, загорніть їх у декілька газет та покладіть у прохолодне місце.
• Витягніть шухляди з морозильника.
• Для ізоляції загорніть шухляди, наприклад, у ковдру чи декілька газет.
Прискорити розморожування можна, поклавши у морозильник пляшки з гарячою (не
киплячою) водою.
• Залиште дверцята відчиненими і вставте пластмасовий шкребок у відповідне місце

внизу в центрі, а також підставте нижче посудину для збору талої води.
• Обережно видаліть лід, коли він почне танути (для цього слід скористатися де‐

рев’яним або пластиковим шкребком).
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• Коли весь лід розтане, ретельно висушіть внутрішні поверхні та заховайте шкребок
для використання в майбутньому.

• Увімкніть прилад і завантажте заморожені продукти.
Рекомендується, щоб прилад попрацював з
ручкою термостата в найвищому положенні
впродовж кількох годин, щоб у ньому якнайш‐
видше встановилася достатня для зберігання
продуктів температура.
Обережно!
Щоб не пошкодити випарник, не використовуй‐
те металеві предмети для видалення інею. Для
прискорення процесу розморожування не за‐
стосовуйте механічні пристрої чи інші засоби,
окрім засобів, рекомендованих виробником.
Підвищення температури заморожених продуктів під час розморожування може скоро‐
тити термін їх придатності.

ЩО РОБИТИ, КОЛИ ...
Під час роботи приладу можуть виникати незначні, але неприємні несправності, для
ліквідації якої не потрібно викликати майстра. У наведеній нижче таблиці міститься ін‐
формація про такі несправності. Завдяки їй ви уникнете зайвих витрат на сервісне об‐
слуговування.
Робота приладу супроводжується певними звуками (спричиненими компресором та рі‐
диною, яка циркулює). Це цілком нормально і не свідчить про несправність.

Прилад працює з перервами, тому зупинка компресора не свідчить про відсутність жи‐
влення. Через це не слід торкатися електричних частин приладу, підключеного до
електромережі.

Проблема Можлива причина Спосіб усунення
Прилад шумить під час
роботи.

Прилад встановлено нестійко. Перевірте, чи стійко стоїть при‐
лад (усі ніжки та коліщатка по‐
винні стояти на підлозі). Див.
розділ «Вирівнювання».

Лунає звуковий сигнал.
Мигтить символ поперед‐
ження.

Температура в морозильнику
надто висока.

Зверніться до розділу «Сигнал
високої температури».

 Дверцята не зачинено належ‐
ним чином.

Зверніться до розділу «Сигнал
відкритих дверцят».

 на дисплеї температу‐
ри горить верхній або
нижній квадрат.

Під час вимірювання темпера‐
тури виникла помилка.

Зателефонуйте до сервісного
центру (система охолодження
продовжує охолоджувати про‐
дукти, однак настроїти темпера‐
туру неможливо).
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Проблема Можлива причина Спосіб усунення
на дисплеї з'являється на‐
пис «dEMo».

Прилад перебуває в демон‐
страційному режимі.

Утримуйте кнопку ОК натисну‐
тою протягом приблизно 10 се‐
кунд, доки не пролунає трива‐
лий звуковий сигнал, після чого
на деякий час дисплей вими‐
кається: прилад починає працю‐
вати у звичайному режимі.

Компресор працює без зу‐
пинок.

Неправильне налаштування
регулятора температури.

Встановіть вищу температуру.

 Дверцята не зачинено належ‐
ним чином.

Див. розділ «Зачинення дверц‐
ят».

 Дверцята відчинялися надто
часто.

Не тримайте дверцята відчине‐
ними довше, ніж необхідно.

 Температура продуктів надто
висока.

Дайте продуктам охолонути до
кімнатної температури, перш
ніж розміщувати їх у приладі.

 Температура у приміщенні
надто висока.

Зменште кімнатну температуру.

Утворюється забагато
льоду та інею.

Дверцята не зачинено належ‐
ним чином.

Див. розділ «Зачинення дверц‐
ят».

 Ущільнювач дверцят дефор‐
мувався або забруднився.

Див. розділ «Зачинення дверц‐
ят».

Температура в приладі
надто низька.

Неправильне налаштування
регулятора температури.

Встановіть вищу температуру.

Температура в приладі
надто висока.

Неправильне налаштування
регулятора температури.

Встановіть нижчу температуру.

 Дверцята не зачинено належ‐
ним чином.

Див. розділ «Зачинення дверц‐
ят».

 Температура продуктів надто
висока.

Дайте продуктам охолонути до
кімнатної температури, перш
ніж розміщувати їх у приладі.

Температура в морозиль‐
ній камері надто висока.

Продукти розташовані надто
близько один до одного.

Зберігайте продукти так, щоб
забезпечити вільну циркуляцію
холодного повітря.

 У морозильну камеру було од‐
ночасно розміщено велику
кількість продуктів, які необхід‐
но заморозити.

Не завантажуйте за раз надто
багато продуктів для заморо‐
ження.

Прилад не працює. Прилад вимкнений. Увімкніть машину.
 Кабель живлення не підключе‐

но належним чином до елек‐
тромережі.

Правильно вставте вилку кабе‐
лю живлення у розетку.
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Проблема Можлива причина Спосіб усунення
 На прилад не подається

струм. Відсутня напруга в ро‐
зетці.

Підключіть до розетки інший
електроприлад. Перевірте запо‐
біжник. Зверніться до кваліфіко‐
ваного електрика.

Лампочка не світиться. Лампочка несправна. Див. розділ «Заміна лампочки».
 Дверцята були відчинені надто

довго.
Зачиніть дверцята.

Дверцята торкаються вен‐
тиляційної решітки.

Прилад не вирівняний. Див. розділ «Вирівнювання».

Дверцята перекошені. Прилад не вирівняний. Див. розділ «Вирівнювання».

Якщо ці поради не дали результатів, зверніться до найближчого авторизованого сер‐
вісного центру.

Закривання дверцят
1. Прочистіть прокладки дверцят.
2. У разі потреби відкоригуйте дверцята. Зверніться до розділу "Установка".
3. У разі потреби замініть прокладки дверцят, що вийшли з ладу. Зв'яжіться з Цент‐

ром технічного обслуговування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

   
Габарити   
 Висота 1540 мм
 Ширина 595 мм
 Глибина 658 мм
Час виходу в робочий режим  30 год.
Напруга  230-240 В
Частота струму  50 Гц

Технічна інформація міститься на табличці, розташованій на внутрішньому лівому боці
приладу, та на ярлику енергоспоживання.

УСТАНОВКА
Попередження!
Перед встановленням приладу уважно прочитайте розділ "Інформація з техніки безпе‐
ки", щоб ознайомитися з правилами безпеки і правильної експлуатації.

52 Технічні дані
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Встановлення
Встановіть прилад у місці, де температура навколишнього середовища відповідає клі‐
матичному класу, вказаному на табличці з технічними даними приладу:

Кліматичний клас Температура навколишнього середовища
SN +10°C - + 32°C
N +16°C - + 32°C
ST +16°C - + 38°C
T +16°C - + 43°C

Розміщення
Прилад слід встановлювати подалі від джерел
тепла, таких як батареї, бойлери, пряме соняч‐
не світло і т.д. Повітря повинне вільно циркулю‐
вати довкола задньої панелі приладу. Якщо
прилад встановлюється під навісною шафою,
для забезпечення найвищої ефективності міні‐
мальна відстань від верхнього краю приладу до
навісної шафи має становити не менше 100
мм. Проте, в ідеальному випадку, прилад кра‐
ще не ставити під навісними шафами. Точне
вирівнювання виконується за допомогою однієї
або кількох регульованих ніжок внизу на корпу‐
сі приладу.
Попередження!
Щоб мати можливість від’єднувати прилад від електромережі, забезпечте вільний до‐
ступ до розетки після установки.

Підключення до електромережі
Перш ніж підключати прилад до електромережі, переконайтеся, що показники напруги
і частоти, вказані на табличці з паспортними даними, відповідають показникам мережі
у вашому регіоні.
Прилад має бути заземлений. З цією меторю вилка приладу оснащена спеціальним
контактом. Якщо у розетці заземлення немає, заземліть прилад окремо у відповідності
до чинних нормативних вимог, проконсультувавшись із кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності у разі недотримання цих правил техніки безпеки.
Цей прилад відповідає Директивам ЄС .
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Задні розпірки
У пакунку з документацією містяться також дві
розпірки.
Для встановлення розпірок виконайте нижчена‐
ведені дії.
1. Відкрутіть гвинт.
2. Зачепіть розпірку за гвинт нижче гвинта.
3. Поверніть розпірку у правильне положен‐

ня.
4. Затягніть гвинти.

Вирівнювання
Встановлюючи прилад, подбайте про те, щоб
він стояв рівно. Цього можна досягти за допо‐
могою двох регульованих ніжок, що розташо‐
вані внизу спереду.

Зміна напрямку відчинення дверцят
Для виконання нижченаведеної процедури вам знадобиться помічник, який буде міцно
тримати дверцята приладу.

Для зміни напрямку відчинення дверцят
виконайте нижченаведені дії.
• Вийміть вилку з розетки.
• Обережно нахиліть прилад назад, щоб

компресор не торкався підлоги.
• Зніміть цокольну кришку.
• Викрутіть гвинти та зніміть нижні заві‐

си.
• Зніміть дверцята.

2
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2

1

• Відкрутіть шарнір верхньої завіси і при‐
крутіть його з протилежного боку.

• Встановіть дверцята на місце.
• Переконайтеся, що край дверцят пара‐

лельний краям приладу.

A

B

• Відкрутіть шарнір (А) і прикрутіть його
з протилежного боку.

• Зніміть заглушку (В) и встановіть її з
протилежного боку.

• Закрутіть нижні завіси.
• Встановіть цокольну кришку на місце.
• Поставте прилад у вертикальне поло‐

ження.

• Встановіть ручку з протилежного боку
та встановіть заглушки (див. сумку з ін‐
струкціями) у порожні отвори.

• Проведіть остаточну перевірку, щоб
переконатися в тому, що:
– усі гвинти міцно загвинчені;
– дверцята правильно відчиняються і

зачиняються.

Якщо температура навколишнього середовища низька (наприклад, узимку), ущільню‐
вач може не повністю прилягати до корпусу. В такому разі зачекайте, поки ущільнювач
природним чином займе належне місце.
Якщо ви не хочете самостійно виконувати вищенаведені операції, зверніться до на‐
йближчого центру післяпродажного обслуговування. Спеціаліст центру післяпродажно‐
го обслуговування перестановить дверцята на інший бік за ваш рахунок.

ЕКОЛОГІЧНІ МІРКУВАННЯ

Цей  символ на виробі або на його упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям. Замість цього його необхідно повернути до
відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Ви допомагаєте попередити
потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров’я людини, які
могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб
отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до
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свого місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до магазина, де Ви придбали цей
виріб.
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