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POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem  . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY OHLEDNĚ:
- Produktů
- Brožur
- Uživatelských příruček
- Odstraňování závad
- Servisních informací

www.aeg.com

VYSVĚTLIVKY
Upozornění - Důležité bezpečnostní informace.

Všeobecné informace a rady

Upozornění k ochraně životního prostředí

Zmĕny vyhrazeny.
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PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech vašich spotřebičů AEG
v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem
na nejvyšší standardy kvality, které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky
na příbory, od držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo…

Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje. Tyto
informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Model

Výrobní číslo (PNC)

Sériové číslo (S.N.)
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 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním použi‐
tím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad
a upozornění. K ochraně před nežádoucími omy‐
ly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby,
které budou používat tento spotřebič, seznámily
s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Ty‐
to pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak
všichni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho použí‐
vání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a
uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a po‐
škození způsobené jejich nedodržením.

BEZPEČNOST DĚTÍ A
HENDIKEPOVANÝCH OSOB
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včet‐

ně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud je ne‐
sledují osoby odpovědné za jejich bezpeč‐
nost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k
použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.

• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hro‐
zí nebezpečí udušení.

• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte
zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel
(co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře,
aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým pro‐
udem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.

• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetic‐
kým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou)
na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvi‐
dací pružinový zámek znehodnotit. Děti se
pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE

UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem ve‐
stavěného spotřebiče.

Udržujte volně průchodné větrací otvory na po‐
vrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potra‐

vin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je
uvedeno v návodu k použití.

• K urychlení odmrazování nepoužívejte me‐
chanické nebo jiné pomocné prostředky.

• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje (např. výrobníky
zmrzliny) než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.

• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo

v chladicím okruhu spotřebiče, je zemní plyn,
který je dobře snášen životním prostředím, ale
je za určitých podmínek hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte
na to, aby nedošlo k poškození žádné části
chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený

oheň a všechny jeho možné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je

spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli

jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jaké‐
koli poškození kabelu může způsobit zkrat,
požár nebo úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást (napáje‐
cí kabel, zástrčku, kompresor) smí z dů‐
vodu možného rizika vyměňovat pouze
autorizovaný zástupce nebo kvalifikova‐
ný pracovník servisu.

1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená

nebo poškozená zadní stranou spotřebi‐
če. Stlačená nebo poškozená zástrčka
se může přehřát a způsobit požár.

3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče
dobře přístupná.

4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, neza‐

sunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřního
osvětlení (je-li součástí vybavení) nesmí
provozovat.
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• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.

• Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se
jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ru‐
ce, protože byste si mohli způsobit odřeniny
nebo omrzliny.

• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.

• V tomto spotřebiči se používají speciální žá‐
rovky (jsou-li součástí výbavy) určené pouze
pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žá‐
rovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na pla‐

stové části spotřebiče.
• Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny anebo

kapaliny, protože by mohly vybuchnout.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchová‐

ní potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte se
příslušnými pokyny.

INSTALACE
U elektrického připojení se pečlivě řiďte
pokyny uvedenými v příslušných od‐
stavcích.

• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není po‐
škozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapo‐
jujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě
nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič
koupili. V tomto případě si uschovejte obal.

• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby
olej mohl natéct zpět do kompresoru.

• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkula‐
ce vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení
dostatečného větrání se řiďte pokyny k insta‐
laci.

• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát za‐
dní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části
nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a ne‐
mohli jste o ně zachytit nebo se spálit.

• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiá‐
torů nebo sporáků.

• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.

• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je
k dispozici vodovodní přípojka).

OBSLUHA
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapo‐

jení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s přísluš‐
ným oprávněním.

• Nedemontujte kryt LED osvětlení. V případě
potřeby výměny elektronické desky LED osvě‐
tlení kontaktujte místní oddělení servisní péče
o zákazníky.

• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se
na autorizované servisní středisko, které smí
použít výhradně originální náhradní díly.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních mate‐
riálech. Spotřebič nelikvidujte společně
s domácím odpadem a smetím. Izolační
pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič
je nutné zlikvidovat podle příslušných
předpisů, které získáte na obecním
úřadě. Zabraňte poškození chladicí jed‐
notky, hlavně vzadu v blízkosti výmění‐
ku tepla. Materiály použité u tohoto
spotřebiče označené symbolem 
jsou recyklovatelné.
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POPIS SPOTŘEBIČE

2 43 8 9 10 11
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5 6 71

12

1 Skleněná police
2 Skleněná police
3 Skleněná police
4 Skleněná police
5 Skleněná police
6 Dynamické chlazení vzduchem
7 Ovládací panel
8 Polička na máslo
9 Police ve dveřích
10 Police ve dveřích
11 Police na lahve
12 Zásuvka na ovoce
13 Typový štítek
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OVLÁDACÍ PANEL

56 4 3 2

1

1 Displej
2 Tlačítko vyšší teploty
3 Tlačítko nižší teploty
4 Tlačítko OK
5 Tlačítko Mode
6 Tlačítko ON/OFF

Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit na hlasi‐
tější současným stisknutím tlačítka Mode a tlačít‐
ka nižší teploty na několik sekund. Změnu je mo‐
žné vrátit.

DISPLEJ
7

5 64321

1 Funkce časovače
2 Funkce COOLMATIC
3 Funkce Minute Minder
4 Funkce dětské pojistky
5 Ukazatel výstrahy
6 Ukazatel teploty
7 Funkce Dovolená

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Spotřebič se zapíná následujícím postupem:
1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko

ON/OFF .
3. Pokud se na displeji zobrazí "dEMo" ,

spotřebič se nachází v režimu Demo. Viz
odstavec „Co dělat, když...“.

4. Ukazatele teploty ukazují nastavenou vý‐
chozí teplotu.

Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Spotřebič se vypíná následujícím postupem:
1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po do‐

bu pěti sekund.
2. Displej se vypne.
3. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě vytáh‐

nutím zástrčky ze síťové zásuvky.

REGULACE TEPLOTY
Nastavenou teplotu v chladničce lze změnit stis‐
knutím tlačítka teploty.
Nastavená výchozí teplota: +5 °C v chladničce.
Ukazatel teploty zobrazuje nastavenou teplotu.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24 hodin.

Nastavené teploty zůstanou uloženy i
při výpadku proudu.

FUNKCE MINUTE MINDER
Pomocí funkce Minute Minder nastavíte, aby ve
stanovený moment, například když na určitou
dobu potřebujete nechat vychladnout připravova‐
nou směs, zazněla zvuková výstraha.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud

se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Minute Minder .
Časovač po dobu několika sekund ukazuje
nastavenou hodnotu (30 minut).

2. Stisknutím tlačítka regulace časovače
upravte nastavenou hodnotu v rozsahu od 1
do 90 minut.

3. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Minute Minder .
Časovač začne blikat (min).

Na konci odpočítávání času zabliká ukazatel Mi‐
nute Minder a rozezní se zvuková signalizace:
1. stisknutím tlačítka OK vypnete zvukovou

signalizaci a funkci vypnete.
Funkci je možné kdykoli během odpočítávání vy‐
pnout:
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1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne bli‐
kat ukazatel Minute Minder .

2. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
3. Ukazatel Minute Minder se přestane zobra‐

zovat.
Nastavenou dobu lze kdykoliv během odpočtu
změnit současným stisknutím tlačítek nižší a vy‐
šší teploty.

FUNKCE DĚTSKÉ POJISTKY
Pomocí funkce dětské pojistky zablokujete tlačít‐
ka před nechtěným použitím.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud

se neobjeví příslušná ikona.
2. Ukazatel funkce dětské pojistky zabliká.
3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.

Zobrazí se ukazatel funkce dětské pojistky.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud

ukazatel funkce dětské pojistky nezačne bli‐
kat.

2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce dětské pojistky se přestane

zobrazovat.

FUNKCE COOLMATIC
Potřebujete-li například po nákupu uložit velké
množství teplých potravin, doporučujeme za‐
pnout funkci COOLMATIC, aby se potraviny ry‐
chleji zchladily a nezahřály ostatní potraviny již
uložené v chladničce.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud

se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel COOLMATIC.

2. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Zobrazí se ukazatel COOLMATIC.

Funkce COOLMATIC se automaticky vypne po
přibližně 6 hodinách.
Tuto funkci vypnete před jejím automatickým vy‐
pnutím následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud

nezačne blikat ukazatel COOLMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
3. Ukazatel COOLMATIC se přestane zobra‐

zovat.

Tato funkce se vypne při nastavení jiné
teploty chladničky.

FUNKCE DOVOLENÁ
Tato funkce umožňuje ponechat prázdnou chlad‐
ničku zavřenou po dobu dlouhé dovolené, aniž
by došlo ke vzniku nepříjemných pachů.

Chladicí oddíl musí být při zapnutí funk‐
ce Dovolená prázdný.

Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud

se neobjeví příslušná ikona.
Ukazatel funkce Dovolená začne blikat.
Ukazatel teploty chladničky zobrazí nasta‐
venou teplotu.

2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel funkce Dovolená.

Tuto funkci vypnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud

ukazatel funkce Dovolená nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce Dovolená se přestane zo‐

brazovat.

Tato funkce se vypne při nastavení jiné
teploty chladničky.

VÝSTRAHA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
spotřebiče otevřené několik minut. Výstraha
otevřených dveří je signalizována:
• blikajícím ukazatelem výstrahy
• zvukovou signalizací
Po obnovení normálních podmínek (zavřené
dveře) se výstraha vypne.
Během fáze výstrahy je možné zvukovou signali‐
zaci vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
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DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

DYNAMICAIR
Oddíl chladničky je vybaven zařízením, které
umožňuje rychlé chlazení potravin a stejnoměr‐
nou teplotu v chladícím prostoru.
Toto zařízení se v případě potřeby aktivuje sa‐
mo, například pro rychlé obnovení teploty po
otevření dveří nebo v případě vysoké okolní te‐
ploty.
Také umožňuje zapnout spotřebič v případě
potřeby ručně (viz „Funkce DYNAMICAIR “).

Zařízení DYNAMICAIR se vypne při otevření
dveří a znovu se spustí ihned po jejich zavření.

PŘEMÍSTITELNÉ POLICE
Na stěnách chladničky jsou kolejničky, do kte‐
rých se podle přání zasunují police.

POLICE NA LÁHVE
Láhve položte (hrdly dopředu) do roštu umístě‐
ného v chladničce.

Pokud je police umístěná vodorovně, položte na
ní pouze zavřené láhve.
Rošt na láhve můžete vpředu nadzdvihnout, aby‐
ste do něj mohli také uložit již otevřené lahve.
Vytáhněte polici tak, abyste ji mohli natočit naho‐
ru a položit na vyšší úroveň.
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UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH POLIC

2

1

3

Dveřní police můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení potravin.
Poličky nastavíte následovně:
pomalu posunujte polici ve směru šipek, dokud
se neuvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polohy.
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UŽITEČNÉ RADY A TIPY
NORMÁLNÍ PROVOZNÍ ZVUKY
• Když je chladicí kapalina čerpána chladicím

hadem nebo potrubím, můžete slyšet zvuk
slabého bublání či zurčení. Nejde o závadu.

• Když je kompresor spuštěný a čerpá se chla‐
dící médium, může to být doprovázeno drnče‐
ním nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
Nejde o závadu.

• Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapra‐
skání. Jde o přirozený a neškodný fyzikální
jev. Nejde o závadu.

• Když se kompresor spustí nebo vypne, může‐
te zaslechnout slabé kliknutí regulátoru teplo‐
ty. Nejde o závadu.

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte

otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor te‐

ploty je na vyšším nastavení a spotřebič je
zcela zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námra‐
za nebo led. V tomto případě je nutné nastavit
regulátor teploty na nižší nastavení, aby se
spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil
spotřebu energie.

TIPY PRO CHLAZENÍ ČERSTVÝCH
POTRAVIN
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potraviny ne‐

bo tekutiny, které se odpařují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejmé‐

na mají-li silnou vůni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl

proudit volně vzduch.

TIPY PRO CHLAZENÍ
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénové‐
ho sáčku a položte na skleněnou polici nad zá‐
suvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte
maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt
a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné,
vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek),
které jsou součástí vybavení.

Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné
nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a
uloženy v držáku na láhve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ČISTĚNÍ VNITŘKU SPOTŘEBIČE
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek
a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího prostředku, abyste
odstranili typický pach nového výrobku, a pak
vše důkladně utřete do sucha.

Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
abrazivní prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.

POZOR
Před každou údržbou vytáhněte zá‐
strčku spotřebiče ze zdroje elektrického
napájení.

Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný
pracovník.

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte

vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku;

• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte
je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot;

• důkladně vše opláchněte a osušte.

Nehýbejte s žádnými trubkami nebo ka‐
bely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku
spotřebiče abrazivní prášky, vysoce pa‐
rfémované čisticí prostředky nebo vo‐
sková leštidla, protože mohou poškodit
povrch a zanechat silný pach.

Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na za‐
dní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Tím se
zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie.

Dbejte na to, abyste nepoškodili chladi‐
cí systém.

Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni
obsahuje chemikálie, které mohou poškodit umě‐
lou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporuču‐
jeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou
vodou s trochou tekutého mycího prostředku na
nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické
síti.

ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY
Během normálního používání se námraza auto‐
maticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu
při každém zastavení motoru kompresoru. Roz‐
mrazená voda vytéká žlábkem do speciální nád‐
oby na zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu, který se
nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se
musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
na uložené potraviny. Používejte speciální čisticí
nástroj, který najdete již zasunutý do odtokového
otvoru.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Během provozu spotřebiče může často dojít k
některým menším potížím, které však nevyžadují
zásah technika. V následující informační tabulce
jsou uvedeny rady k jejich odstranění, jež vám
ušetří zbytečné výdaje za návštěvu servisního
pracovníka.

Zapnutý spotřebič vydává různé zvuky
(kompresor a zvuk cirkulace). Tyto zvu‐
ky neznamenají poruchu, ale normální
provoz.

Spotřebič nefunguje nepřetržitě, zasta‐
vení kompresoru tedy neznamená vý‐
padek proudu. Nedotýkejte se proto
elektrických součástí spotřebiče, pokud
jste nevypnuli přívod proudu.

Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič je hlučný. Spotřebič není správně posta‐

ven.
Zkontrolujte, zda spotřebič stojí
stabilně (všechny nožičky a ko‐
lečka musí stát na podlaze).
Řiďte se pokyny v části „Vyrov‐
nání“.

Zazní zvukový signál. Vý‐
stražná ikona bliká.

Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Výstraha otevřených dveří“.

 na displeji teploty je
zobrazen horní nebo
spodní čtverec.

Při měření teploty došlo k chy‐
bě.

Zavolejte do místního servisního
centra (chladicí systém bude po‐
traviny nadále chladit, ale nebu‐
de možné nastavit teplotu)

“dEMo” se zobrazí na dis‐
pleji.

Spotřebič je v režimu Demo. Na přibližně 10 sekund podržte
stisknuté tlačítko OK, dokud ne‐
zazní dlouhý zvukový signál a
na krátkou chvíli se nevypne
displej: spotřebič začne praco‐
vat v normálním režimu.

Kompresor nepřetržitě
pracuje.

Regulátor teploty může být ne‐
správně nastavený.

Nastavte vyšší teplotu.

 Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“.
 Otvírali jste dveře příliš často. Nenechávejte dveře otevřené

déle, než je nezbytně nutné.
 Teplota potravin je příliš vyso‐

ká.
Nechte potraviny vychladnout
na teplotu místnosti, a teprve
pak je vložte do spotřebiče.

 Teplota v místnosti je příliš vy‐
soká.

Snižte teplotu v místnosti.

V chladničce teče voda. Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
 Vložené potraviny brání odtoku

vody do odtokového otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby se
nedotýkaly zadní stěny.

Na podlahu teče voda. Vývod rozmrazené vody (kon‐
denzátu) neústí do odpařovací
misky nad kompresorem.

Vložte vývod rozmrazené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
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Problém Možná příčina Řešení
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká.

Regulátor teploty může být ne‐
správně nastavený.

Nastavte vyšší teplotu.

Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.

Regulátor teploty může být ne‐
správně nastavený.

Nastavte nižší teplotu.

 Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“.
 Teplota potravin je příliš vyso‐

ká.
Nechte potraviny vychladnout
na teplotu místnosti, a teprve
pak je vložte do spotřebiče.

Teplota v chladničce je
příliš vysoká.

Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.

Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.

 Příčinou může být vložení vel‐
kého množství potravin najed‐
nou.

Vkládejte raději menší množství
potravin.

Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.
 Zástrčka není správně zasunu‐

tá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.

 Spotřebič je bez proudu. Zá‐
suvka není pod proudem.

Zasuňte do zásuvky zástrčku ji‐
ného elektrického spotřebiče.
Zkontrolujte pojistku. Obraťte se
na kvalifikovaného elektrikáře.

Osvětlení nefunguje. Vadná žárovka. Viz „Výměna žárovky“.
 Dveře spotřebiče byly otevřeny

příliš dlouho.
Zavřete dveře.

Dveře spotřebiče si překá‐
ží s ventilační mřížkou.

Spotřebič není vyrovnaný. Řiďte se pokyny v části „Vyrov‐
nání“.

Vychýlené dveře. Spotřebič není vyrovnaný. Řiďte se pokyny v části „Vyrov‐
nání“.

Pokud tyto rady nevedou k žádnému výsledku, zavolejte nejbližší značkový servis.

VÝMĚNA ŽÁROVKY
Tento spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením
pomocí LED diod s dlouhou životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze autorizo‐
vané servisní středisko. Kontaktujte servisní
středisko.

ZAVŘENÍ DVEŘÍ
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se

pokyny v části „Instalace“.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří vy‐

měňte. Obraťte se na autorizované servisní
středisko.
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INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní infor‐
mace" ještě před instalací k zajištění
bezpečnosti a správného provozu
spotřebiče.

UMÍSTĚNÍ
Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém
štítku spotřebiče:

Klimatic‐
ká třída

Okolní teplota

SN +10°C až + 32°C
N +16°C až + 32°C
ST +16°C až + 38°C
T +16°C až + 43°C

UMÍSTĚNÍ

A B

10
0 

m
m

m
in

20
 m

m

Spotřebič musí být instalovaný v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory,
bojlery, přímý sluneční svit apod. Ujistěte se, že
vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části
spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěný pod
závěsnými skříňkami kuchyňské linky, je pro zaji‐
štění správného výkonu nutná minimální vzdále‐
nost mezi horní částí spotřebiče a závěsnými
skříňkami alespoň 100 mm. Pokud je to však
možné, spotřebič pod závěsné skříňky nestavte.
Správné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více
seřiditelných nožiček na spodku spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ
Zástrčka musí být i po instalaci dobře
přístupná, aby bylo možné spotřebič od‐
pojit od elektrické sítě.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření,
že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku
odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zá‐
strčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vyba‐

vena příslušným kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v
souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě
nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.

ZADNÍ ROZPĚRKY

2

4 3
1

Dvě rozpěrky naleznete v sáčku s dokumentací.
Při montáži rozpěrek postupujte následovně:
1. Uvolněte šroub.
2. Zasuňte rozpěrku pod šroub.
3. Otočte rozpěrku do správné polohy.
4. Utáhněte všechny šrouby.
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VYROVNÁNÍ
Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím a hluku
spotřebiče během jeho provozu. Výšku spotřebi‐
če nastavte povolením nebo utažením dvou
seřiditelných nožiček.

ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

3

4

1
5

2

K provedení následujícího postupu do‐
poručujeme přizvat další osobu, která
bude dveře spotřebiče v průběhu práce
držet.

K provedení následujícího postupu doporučuje‐
me přizvat další osobu, která bude dveře
spotřebiče v průběhu práce držet.
Chcete-li změnit směr otvírání dveří, postupujte
takto:
• Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
• Opatrně nakloňte spotřebič tak, aby se kom‐

presor nedotkl podlahy.
• Odstraňte podstavec.
• Odšroubujte a odstraňte dolní závěsy.
• Odstraňte dveře.

2

1

• Odšroubujte horní čep a zašroubujte ho na
opačné straně.

• Nasaďte opět dveře.
• Ujistěte se, že je okraj dveří vyrovnaný s okra‐

jem horní strany.
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A

B

• Odšroubujte čep (A) a zašroubujte ho na
opačné straně.

• Odšroubujte krytku (B) a nasaďte ji na opačné
straně.

• Našroubujte spodní závěsy.
• Namontujte podstavec.
• Postavte spotřebič na výšku.

• Nasaďte držadlo na opačnou stranu dveří a
do prázdných otvorů zatlačte plastové krytky
(ze sáčku s návodem).

• Na závěr zkontrolujte následující:
– Všechny šrouby jsou dotažené.
– Dveře se dobře otvírají i zavírají.

Při nízké okolní teplotě (např. v zimě) se může
stát, že těsnění nebude dokonale doléhat. V ta‐
kovém případě počkejte, až těsnění samo přilne.
Pokud nechcete změnu směru otvírání dveří pro‐
vádět sami, obraťte se na nejbližší středisko po‐
prodejního servisu. Odborník z poprodejního se‐
rvisu provede změnu směru otevírání dveří na
vaše náklady.
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ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič rů‐
zné zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

BRRR!HISSS!

CLI
CK

!

BLU
BB! CRACK!

SSSRRR!

OK

CLICK!CLICK!

BRRR!
BRRR!

BLUBB!
BLUBB!
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HISSS!
HISSS!

SSSRRR! SSSRRR!

CRACK!
CRACK!

TECHNICKÉ ÚDAJE
   
Rozměry   
 Výška 1540 mm
 Šířka 595 mm
 Hloubka 658 mm
Napětí  230 - 240 V
Frekvence  50 Hz

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
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TARTALOMJEGYZÉK
22 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
24 TERMÉKLEÍRÁS
25 KEZELŐPANEL
28 NAPI HASZNÁLAT
30 HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
31 ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
32 HIBAELHÁRÍTÁS
35 ÜZEMBE HELYEZÉS
38 ZAJOK
39 MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:  . Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot. A  tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.

HONLAPUNKON AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE:
- Termékek
- Kiadványok
- Felhasználói kézikönyvek
- Hibaelhárítás
- Szerviz információk

www.aeg.com

AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK
Figyelem - Fontos biztonsági információk.

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.
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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

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Javasoljuk az eredeti alkatrészek használatát.

Ha a szervizhez fordul, legyenek kéznél a következő adatok. Az információ az adattáblán
található.

Típus

Termékszám

Sorozatszám
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 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Saját biztonsága és a helyes használat biztosítá‐
sa érdekében a készülék üzembe helyezése és
első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt
a használati útmutatót, beleértve a tippeket és fi‐
gyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és
balesetek elkerülése érdekében fontos annak
biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket
használja, jól ismerje annak működését és biz‐
tonságos használatát. Őrizze meg ezt a haszná‐
lati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza
vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá,
hogy annak teljes élettartamán keresztül minden‐
ki, aki használja, megfelelő információkkal ren‐
delkezzen annak használatát és biztonságát ille‐
tően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága
érdekében tartsa be a jelen használati útmutató‐
ban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó
nem felelős az ezek elmulasztása miatt bekövet‐
kező 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 isme‐
retek híján lévő személyek (beleértve a gyer‐
mekeket is) használhassák, hacsak a bizton‐
ságukért felelős személy nem biztosít szá‐
mukra 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 gyermek‐
ektől távol. Fulladásveszélyesek.

• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a du‐
gaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati
tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amen‐
nyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak
megelőzése érdekében, hogy a játszó gyer‐
mekek áramütést szenvedjenek, vagy magu‐
kat a készülékbe zárják.

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

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
TUDNIVALÓK

VIGYÁZAT
Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyí‐
lásokat.

Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített
szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
• A készülék rendeltetése háztartási élelmisze‐

rek és/vagy italok tárolása a jelen használati
útmutatóban leírtak szerint.

• Ne használjon mechanikus eszközt vagy mes‐
terséges szert a leolvasztási folyamat elősegí‐
tésére.

• Ne működtessen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a hűtőberende‐
zések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifeje‐
zetten jóvá nem hagyja.

• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtő‐
kör.

• A készülékben lévő hűtőkör izobután (R600a)
hűtőközeget tartalmaz, ez a környezetre cse‐
kély hatást gyakorló földgáz, amely azonban
gyúlékony.
A készülék szállítása után és üzembe helye‐
zése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a
hűtőkör összetevői nem sérültek meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök

használatát;
– alaposan szellőztesse ki a helyiséget, ahol

a készülék található
• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit meg‐

változtatni, vagy a terméket bármilyen módon
átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sé‐
rülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést
okozhat.

VIGYÁZAT
A veszélyhelyzetek megelőzése érde‐
kében mindenféle elektromos részegy‐
ség (hálózati tápkábel, dugasz, komp‐
resszor) cseréjét hivatalos szervizképvi‐
selőnek vagy szakképzett szervizmun‐
katársnak kell elvégeznie.

1. A hálózati tápkábelt nem szabad megtol‐
dani.

2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne
nyomja össze vagy károsítsa a készülék
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hátlapja. Az összenyomott vagy sérült
hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet
okozhat.

3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék há‐
lózati dugasza hozzáférhető legyen.

4. Soha ne a hálózati kábelt húzza.
5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne

csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Ez
áramütést vagy tüzet okozhat.

6. Nem szabad működtetni a készüléket, ha
a belső világítás lámpabúrája nincs a he‐
lyén (ha van a készüléken).

• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körülte‐
kintéssel járjon el.

• Ne vegye ki a fagyasztóban tárolt élelmiszere‐
ket, és ne érjen hozzájuk nedves/vizes kézzel,
mivel ez bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti
égési sérüléseket okozhat.

• Ne tegye ki hosszú időn keresztül közvetlen
napsütésnek a készüléket.

• Az ebben a készülékben működő izzólámpák
(ha vannak ilyenek a készülékben) kizárólag
háztartási eszközökhöz kifejlesztett, különle‐
ges fényforrások. Nem alkalmasak helyiségek
megvilágítására.

NAPI HASZNÁLAT
• Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag

részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a

készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
• A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó

ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el
az idevonatkozó utasításokat.

ÜZEMBE HELYEZÉS
Az elektromos hálózatra való csatlakoz‐
tatást illetően kövesse a megfelelő feje‐
zetek útmutatását.

• Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze,
vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa a
készüléket, ha sérült. Az esetleges sérülése‐
ket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vá‐
sárolta. Ilyen esetben őrizze meg a csomago‐
lást.

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

• Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a ké‐
szülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez
vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdeké‐

ben kövesse a vonatkozó üzembe helyezési
utasításokat.

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

• A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűz‐
helyek közelében elhelyezni.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzá‐
férhető legyen a készülék telepítése után.

• Csak ivóvízhálózatra csatlakoztatható (Ha fel
van szerelve vízcsatlakozóval).

SZERVIZ
• A készülék szervizeléséhez szükséges min‐

den villanyszerelési munkát szakképzett vil‐
lanyszerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.

• Ne távolítsa el a LED-világítás borítását. A
LED-világítás kapcsolótáblájának cseréjéhez,
szükség esetén lépjen kapcsolatba a legköze‐
lebbi ügyfélszolgálathoz.

• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott
szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pót‐
alkatrészek használhatók.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-ke‐
ringető rendszerben, sem a szigetelő
anyagokban nem tartalmaz az ózonré‐
teget károsító gázokat. A készüléket
nem szabad a lakossági hulladékkal és
szeméttel együtt kidobni. A szigetelő‐
hab gyúlékony gázokat tartalmaz: a ké‐
szüléket a helyi hatóságoktól beszerez‐
hető vonatkozó rendelkezésekkel össz‐
hangban kell hulladékba helyezni. Vi‐
gyázzon, ne sérüljön meg a hűtőegy‐
ség, különösen hátul a hőcserélő kör‐
nyéke. A készüléken használt és 
szimbólummal megjelölt anyagok újra‐
hasznosíthatóak.
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TERMÉKLEÍRÁS

2 43 8 9 10 11

13

5 6 71

12

1 Üvegpolc
2 Üvegpolc
3 Üvegpolc
4 Üvegpolc
5 Üvegpolc
6 Dynamic Air hűtés
7 Kezelőpanel
8 Vajtartó polc
9 Ajtóban lévő polc
10 Ajtóban lévő polc
11 Palacktartó polc
12 Gyümölcstartó rekesz
13 Adattábla
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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 egyszerre
lenyomja és néhány másodpercig nyomva tartja
a Mode és a hőmérséklet-csökkentő gombot. Az
eredeti hang visszaállítható.

KIJELZŐ
7

5 64321

1 Időzítési funkció
2 COOLMATIC funkció
3 Minute Minder funkció
4 Gyermekzár funkció
5 Figyelmeztető kijelzés
6 Hőmérséklet-visszajelző
7 Nyaralás üzemmód

BEKAPCSOLÁS
A készülék bekapcsolásához tegye a következő‐
ket:
1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a

hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva, nyomja meg

az ON/OFF gombot.
3. Ha a "dEMo" megjelenik a kijelzőn, a készü‐

lék bemutató üzemmódban működik. Lásd a
„Mit tegyek, ha...” c. bekezdést.

4. A hőmérséklet-visszajelző a beállított alap‐
értelmezett hőmérsékletet mutatja.

Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a „Hőmér‐
séklet-szabályozás” c. részt.

KIKAPCSOLÁS
A készülék kikapcsolásához tegye a következő‐
ket:
1. Nyomja meg a ON/OFF gombot 5 másod‐

percig.
2. A kijelző kikapcsol.
3. A készülék áramtalanításához húzza ki a

csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet gomb megnyomásával a hűtő be‐
állított hőmérséklete módosítható.
Beállított alapértelmezett hőmérséklet: +5 °C a
hűtő esetében.
A hőmérséklet-visszajelző a beállított hőmérsék‐
letet mutatja.
A beállított új hőmérsékletet a készülék 24 órán
belül éri el.

A beállított hőmérsékletet a készülék
áramszünet esetén is megjegyzi.

MINUTE MINDER FUNKCIÓ
A Minute Minder funkció segítségével figyelmez‐
tető hangjelzést állíthat be a kívánt időre. Ez ak‐
kor lehet hasznos, ha egy receptnél megadott
ideig szükséges hűteni a hozzávalókat.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a meg‐

felelő ikon megjelenik.
A Minute Minder visszajelző villogni kezd.
Az Időzítő néhány másodpercig a beállított
értéket (30 perc) mutatja.

2. Nyomja meg az Időszabályozó gombot, és
módosítsa az időzítési értéket 1 és 90 má‐
sodperc között.
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3. A megerősítéshez nyomja meg az OK gom‐
bot.
A Minute Minder visszajelző látható.
Az időzítési érték villogni kezd (min).

A visszaszámlálás végén a Minute Minder vis‐
szajelző villogni kezd, és egy hangjelzés hallha‐
tó:
1. a hang kikapcsolásához és a funkció leállí‐

tásához nyomja meg az OK gombot.
A funkciót a visszaszámlálás során bármikor ki‐
kapcsolhatja:
1. Tartsa benyomva a Mode gombot, amíg a

Minute Minder visszajelző villogni kezd.
2. A megerősítéshez nyomja meg az OK gom‐

bot.
3. A Minute Minder visszajelző kialszik.
Az időt a visszaszámlálás során és lejáratkor
módosíthatja úgy, hogy megnyomja a hőmérsék‐
let-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 meg‐

felelő ikon megjelenik.
2. A Gyermekzár visszajelző villog.
3. Nyomja meg a OK gombot a megerősítés‐

hez.
A Gyermekzár visszajelző világít.

A funkció kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a Gyer‐

mekzár visszajelző villogni kezd.
2. Nyomja meg a OK gombot a megerősítés‐

hez.
3. A Gyermekzár visszajelző kialszik.

COOLMATIC FUNKCIÓ
Ha nagy mennyiségű meleg élelmiszert szeretne
berakni, például közvetlenül bevásárlás után, ja‐
vasoljuk, hogy aktiválja a COOLMATIC funkciót,
hogy a meleg élelmiszerek gyorsabban lehűlje‐
nek, így megelőzhető a többi élelmiszer felmele‐
gedése.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a meg‐

felelő ikon megjelenik.
A COOLMATIC visszajelző villog.

2. Nyomja meg a OK gombot a megerősítés‐
hez.

A COOLMATIC visszajelző látható.
A COOLMATIC funkció kb. 6 óra elteltével auto‐
matikusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejeződése előtti kikap‐
csolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a

COOLMATIC visszajelző villogni kezd.
2. A megerősítéshez nyomja meg az OK gom‐

bot.
3. A COOLMATIC visszajelző nem világít to‐

vább.

A funkció akkor is kikapcsol, ha eltérő
hűtőtér-hőmérsékletet állít be.

NYARALÁS ÜZEMMÓD
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hűtőszekrény
hosszabb távollét alatt zárva és üresen álljon
anélkül, hogy kellemetlen szagok képződnének a
készülékben.

A hűtőteret a távollét idejére ki kell ürí‐
teni.

A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a meg‐

felelő ikon megjelenik.
A Nyaralás üzemmód visszajelzője villog.
A hűtőtér hőmérséklet visszajelzője a beállí‐
tott hőmérsékletet mutatja.

2. Nyomja meg a OK gombot a megerősítés‐
hez.
A Nyaralás üzemmód visszajelzője látható.

A funkció kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg a Nya‐

ralás üzemmód visszajelzője villogni nem
kezd.

2. Nyomja meg a OK gombot a megerősítés‐
hez.

3. A Nyaralás üzemmód visszajelzője kialszik.

A funkció akkor is kikapcsol, ha a eltérő
hőmérsékletet állít be.

NYITOTT AJTÓ RIASZTÁS
Figyelmeztető hangjelzés hallható, ha az ajtó pár
percig nyitva marad. A nyitott ajtó miatti riasztás
elemei a következők:
• villogó Riasztás jelzés
• hangjelzés
Amikor a normál feltételek helyreálltak (az ajtó
zárva), a riasztás kikapcsol.
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A riasztás alatt a hangjelzés bármely gomb meg‐
nyomásával kikapcsolható.
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NAPI HASZNÁLAT

DYNAMICAIR
A hűtőrekesz olyan eszközzel van felszerelve,
mely lehetővé teszi az ételek gyors lehűtését, és
egyenletesebb hőmérséklet-eloszlást biztosít a
rekeszben.
Ez az eszköz automatikusan bekapcsol, amikor
szükség van rá, például az ajtónyitás utáni hő‐
mérséklet-visszaállításnál, illetve amikor a külső
hőmérséklet magas.
Ha szükséges, az eszköz manuálisan is bekap‐
csolható (lásd a „DYNAMICAIR funkció” c. részt).

A DYNAMICAIR eszköz az ajtónyitáskor kikap‐
csol, majd azonnal működésbe lép, amint be‐
csukja az ajtót.

MOZGATHATÓ POLCOK
A hűtőszekrény falai több sor polctartóval vannak
ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti helyre le‐
hessen tenni.

PALACKTARTÓ ÁLLVÁNY
Helyezze a palackokat (előre felé néző nyílással)
az előre beállított polcra.

Ha a polc vízszintesen van elhelyezve, csak zárt
palackokat tegyen rá.
A palacktartó polc korábban felnyitott palackok
tárolásához megdönthető. Ehhez húzza felfele a
polcot addig, amíg az felfele el nem fordítható,
és helyezze a következő magasabb szintre.
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AZ AJTÓ POLCAINAK ELHELYEZÉSE

2

1

3

Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok számára
szeretne helyet biztosítani, az ajtópolcokat külön‐
böző magasságokba állíthatja.
A polcok áthelyezésénél a következők szerint
járjon el:
fokozatosan húzza a polcot a nyilakkal jelölt
irányba, amíg ki nem szabadul, majd szükség
szerint tegye új helyre.
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HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
NORMÁL MŰKÖDÉSSEL JÁRÓ
HANGOK
• Esetleg egy halk csobogó vagy bugyborékoló

hangot is lehet hallani, amikor a hűtőközeget
a rendszer a hátsó tekercseken vagy vezeté‐
ken. Ez normális jelenség.

• Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a
hűtőszekrényben körbe halad a szivattyúzott
anyag; ekkor zümmögő és pulzáló zaj hallat‐
szik a kompresszor felől. Ez normális jelen‐
ség.

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

• A kompresszor ki- vagy bekapcsolásakor hal‐
lani lehet a hőmérséklet-szabályozó halk kat‐
tanását. Ez normális jelenség.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
ÖTLETEK
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne

hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyit‐
va.

• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a hőmér‐
séklet-szabályozó magas beállításon van, és
a készülék teljesen meg van töltve, be, előfor‐
dulhat, hogy a kompresszor folyamatosan
üzemel, ami miatt jég vagy dér képződik a pá‐
rologtatón. Ha ez bekövetkezik, forgassa a
hőmérséklet-szabályozót alacsonyabb beállí‐
tásokra, hogy lehetővé tegye az automatikus
leolvasztást, és így takarékoskodjon az áram‐
fogyasztással.

ÖTLETEK FRISS ÉLELMISZEREK
HŰTÉSÉHEZ
A legjobb teljesítmény elérése érdekében:
• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadé‐

kot a hűtőszekrényben
• takarja le vagy csomagolja be az élelmiszere‐

ket, különösen ha valamelyiknek erős az aro‐
mája

• úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő
szabadon körbe tudja járni őket.

ÖTLETEK A HŰTŐSZEKRÉNY
HASZNÁLATÁHOZ
Hasznos tanácsok:

Hús (minden fajtája): csomagolja nejlonzacskóba
és helyezze a zöldséges fiók feletti üveglapra.
Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két nap‐
nál hosszabb ideig ily módon a húst.
Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell takarni,
majd bármelyik polcon elhelyezhetők.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg kell
őket tisztítani és számukra külön biztosított fi‐
ók(ok)ban elhelyezni.
Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedényekbe
kell helyezni, vagy alufóliába vagy nejlonzacs‐
kókba csomagolni őket, és a lehető legtöbb leve‐
gőt kiszorítani körülöttük.
Tejesüvegek: legyen kupakjuk, és tárolja őket az
ajtó palacktartó rekeszében.
Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fokhagyma
nincs becsomagolva, tilos őket a hűtőszekrény‐
ben tartani.
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ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK
TISZTÍTÁSA
A készülék legelső használata előtt mossa ki a
készülék belsejét semleges szappanos langyos
vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.

Ne használjon mosószereket vagy súro‐
lóporokat, mert ezek megsérthetik a fe‐
lületét.

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

Ennél a készüléknél szénhidrogén van
a hűtőegységben; ezért csak megbízott
szerelő végezhet 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 mosogatószer‐
rel tisztítsa meg.

• rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tiszta‐
ságát és szennyeződésmentességét.

• gondosan öblítse le és szárítsa meg.

Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sér‐
tse meg a készülékházban lévő csöve‐
ket és/vagy kábeleket.
Soha ne használjon mosószereket, sú‐
rolóporokat, erőteljesen illatosított tisztí‐
tószereket vagy viaszos polírozószere‐
ket a beltér tisztításához, mivel ezek ká‐
rosítják a felületet, és erőteljes illatot
hagynak maguk után.

Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács), majd
a készülék hátulján lévő kompresszort egy kefé‐
vel. Ezzel a művelettel javíthatja a készülék telje‐
sítményét, és csökkentheti az áramfogyasztást.

Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőrendszer.

Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszere‐
ket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/károsít‐
hatják a készülékben használt műanyagokat. Eb‐
ből az okból javasoljuk, hogy a készülék külső fe‐
lületét kizárólag meleg vízzel tisztítsa, amelyhez
egy kevés mosogatószert adott.
A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket a
táphálózathoz.

A HŰTŐSZEKRÉNY LEOLVASZTÁSA
Rendeltetésszerű használat során a dér minden
alkalommal automatikusan leolvad a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor leáll. A
jégmentesítéssel keletkezett víz a hűtőtér hátsó
falán levő, vályúszerű csatornán keresztül a ké‐
szülék hátulján, a kompresszor felett elhelyezett
különleges tartályba jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalán közepén
látható olvadékvíz kivezetőnyílást, amely a jég‐
mentesítésből származó vizet elvezeti, rendsze‐
resen megtisztítsa, nehogy a víz befolyjon a táro‐
lótérbe, károsítva a készüléket vagy a tárolt árut.
Használja a mellékelt speciális tisztítót, amelyet
gyárilag elhelyeztünk a lefolyócső belsejében.
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HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék működése közben gyakorta előfordul‐
hatnak olyan kisebb zavaró problémák, amelyek
nem igénylik szakember kihívását. Ezeket foglal‐
ja össze az alábbi táblázat, amely segít elkerülni
a fölösleges kiszállási költségeket.

A készülék működése bizonyos hang‐
okkal jár (kompresszor és keringési
hang). Ez nem hiba, 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
stabilan áll-e (az összes lábnak
és keréknek a padlón kell áll‐
nia). Olvassa el a „Vízszintbe ál‐
lítás” részt.

Megszólal a riasztó hang‐
jelzés. A vészjelzőfény vil‐
log.

Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el a „Nyitott ajtó riasz‐
tás” című 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)

“dEMo” jelenik meg a kijel‐
zőn.

A készülék bemutató módban
működik.

Tartsa körülbelül 10 másodper‐
cen át lenyomva az OK gombot,
miután a hosszú hangjelzés hal‐
latszott, és a kijelző rövid időre
lekapcsolt: a készülék normál
üzemmódba vált.

A kompresszor megszakí‐
tás nélkül üzemel.

Lehet, hogy a hőmérséklet-
szabályozó beállítása nem
megfelelő.

Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet.

 Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el „Az ajtó becsukása”
című 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
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás előtt.

 A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.

Csökkentse a szoba hőmérsék‐
letét.

Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.

A vízkifolyó eltömődött. Tisztítsa meg a kifolyónyílást.

 Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a vízgyűjtő‐
be folyjon.

Ügyeljen rá, hogy az élelmisze‐
rek ne érjenek a hátsó falhoz.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás
Víz folyik a padlóra. A leolvasztási víz nem a komp‐

resszor fölötti párologtató tál‐
cába folyik.

Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.

A készülékben a hőmér‐
séklet túl alacsony.

Lehet, hogy a hőmérséklet-
szabályozó beállítása nem
megfelelő.

Állítson be magasabb hőmér‐
sékletet.

A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.

Lehet, hogy a hőmérséklet-
szabályozó beállítása nem
megfelelő.

Állítson be alacsonyabb hőmér‐
sékletet.

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

 Az élelmiszerek hőmérséklete
túl magas.

Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás előtt.

A hűtőszekrényben a hő‐
mérséklet túl magas.

Nem kering a hideg levegő a
készülékben.

Gondoskodjon arról, hogy kerin‐
geni tudjon a hideg levegő a ké‐
szülékben.

 Egyszerre nagy mennyiségű
lehűtendő élelmiszer került be
a készülékbe.

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 kon‐
nektorba.

Csatlakoztassa megfelelően a
hálózati dugaszt a konnektorba.

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

Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a hálózati
aljzatba. Ellenőrizze a biztosíté‐
kot. Forduljon szakképzett vil‐
lanyszerelőhöz.

A világítás nem működik. A világítás izzója meghibáso‐
dott.

Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.

 Túl hosszú ideig volt nyitva az
ajtó.

Csukja be az ajtót.

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 márkaszervizt.

AZ IZZÓ CSERÉJE
A készüléket tartós belső LED-világítással sze‐
reltük fel.

A világítóeszköz cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti. Lépjen kapcsolatba a szervizközpont‐
tal.

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 ajtótömí‐
téseket. Forduljon a márkaszervizhez.
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ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
A készülék üzembe helyezése előtt fi‐
gyelmesen olvassa el a "Biztonsági in‐
formációk" c. szakaszt saját biztonsága
és a készülék helyes üzemeltetése ér‐
dekében.

ELHELYEZÉS
Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket,
amelynek környezeti hőmérséklete megfelel an‐
nak a klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján fel van tüntetve:

Klímabe‐
sorolás

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 B
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0 

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

VIGYÁZAT
Gondoskodni kell arról, hogy a készülé‐
ket probléma esetén haladéktalanul le
lehessen választani a hálózati áramkör‐
ről, ezért a dugasznak az üzembe he‐
lyezés után könnyen elérhető helyen
kell lennie.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszült‐
ség és frekvencia megegyezik-e a háztartási há‐
lózati áram értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. A elektromos há‐
lózatba illő vezeték dugója ilyen érintkezéssel

van ellátva. Ha a háztartási hálózati csatlako‐
zóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a készü‐
léket az érvényben lévő jogszabályok szerint kü‐
lön 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

2

4 3
1

A két távtartó a dokumentációt tartalmazó tasak‐
ban található.
A távtartók elhelyezéséhez kövesse az alábbi
műveletsort:
1. Lazítsa meg a csavart.
2. Helyezze a távtartót a csavarfej alá.
3. Fordítsa a távtartót a megfelelő helyzetbe.
4. Húzza meg a csavart.

VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁS
A pontos vízszintbe állítással megelőzheti a vib‐
rációt és a zajt az üzemelés alatt. A készülék
magasságának beállításához lazítsa ki, vagy
szorítsa meg a két állítható első lábat.

AZ AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA

3

4

1
5

2

Azt javasoljuk, hogy a következő műve‐
leteket egy másik személy segítségével
végezze, aki a készülék ajtóit a művele‐
tek során megtartja.

Azt javasoljuk, hogy a következő műveleteket
egy másik személy segítségével végezze, aki a
készülék ajtóit a műveletek során megtartja.
Az ajtó nyitási irányának megváltoztatásához vé‐
gezze el az alábbi lépéseket:
• Húzza ki a hálózati kábel dugaszát a csatlako‐

zóaljzatból.
• 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 zsanéro‐

kat.
• Vegye le az ajtót.
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2

1

• Csavarozza ki a felső csapot, és csavarozza
be az ellenkező oldalra.

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

zamos a felső lap élével.

A

B

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

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

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

• Szerelje fel a fogantyút az ellenkező oldalra,
és dugaszolja be a szabadon maradt lyukakat
a műanyag dugaszokkal (a kezelési kéziköny‐
vet tartalmazó zacskóban található).

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

Ha a környezeti hőmérséklet alacsony (pl. télen),
előfordulhat, hogy az ajtótömítés nem tapad hoz‐
zá tökéletesen a szekrénytesthez. Ebben az
esetben várja meg, amíg a tömítés magától hoz‐
záidomul a szekrénytesthez.
Ha nem szeretné saját maga végrehajtani a fenti
műveleteket, forduljon a legközelebbi márkaszer‐
vizhez. A márkaszerviz szakembere költségtérí‐
tés ellenében elvégzi az ajtók nyitásirányának
megfordítását.
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ZAJOK
Normál működés közben bizonyos hangok hall‐
hatók (kompresszor, hűtőfolyadék áramlása).

BRRR!HISSS!

CLI
CK

!

BLU
BB! CRACK!

SSSRRR!

OK

CLICK!CLICK!

BRRR!
BRRR!

BLUBB!
BLUBB!
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HISSS!
HISSS!

SSSRRR! SSSRRR!

CRACK!
CRACK!

MŰSZAKI ADATOK
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően
   
Gyártó védjegye Electrolux
A készülék kategóriája Hűtőszekrény
Magasság mm 1540
Szélesség mm 595
Mélység mm 658
Hűtőtér nettó térfogata Liter 320
Energiaosztály (A++ és G között, ahol az
A++ a leghatékonyabb, a G a legkevés‐
bé hatékony)

 A++
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Villamosenergia -fogyasztás (24 órás
szabványos vizsgálati eredmények alap‐
ján. A mindenkori energiafogyasztás a
készülék használatától és elhelyezéstől
függ.)

kWh/év 110

Klímaosztály  SN/T
Feszültség Volt 230 - 240
Zajteljesítmény dB/A 39
Beépíthető  Nem

A műszaki adatok megtalálhatók a készülék bel‐
sejében bal oldalon lévő adattáblán és az ener‐
giatakarékossági címkén
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в
соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику, помеченную символом  . Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное
управление.

НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ МОЖНО НАЙТИ:
- Продукцию
- Брошюры
- Руководства пользователя
- Мастер устранения неполадок
- Информацию о техническом обслуживании

www.aeg.com

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
Внимание – Важные сведения по технике безопасности.

Общая информация и рекомендации

Информация по защите окружающей среды

Право на изменения сохраняется.
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ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить
Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые
облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах.
Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу от своей
покупки.

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В интернет-магазине AEG Вы сможете найти все необходимое для того, чтобы все ваши
приборы AEG сверкали чистотой и радовали Вас безотказной работой. Помимо этого, здесь
Вы найдете широкий выбор аксессуаров, разработанных и изготовленных по самым
высоким стандартам, какие только можно представить – от профессиональной кухонной
посуды до лотков для хранения ножей, от держателей бутылок до мешков для деликатного
белья…

Посетите Интернет-магазин по адресу
www.aeg.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.

Модель

PNC (код изделия)

Серийный номер
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 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения собственной безопасности и
правильной эксплуатации прибора, перед его
установкой и первым использованием внима‐
тельно прочитайте данное руководство, не
пропуская рекомендации и предупреждения.
Чтобы избежать нежелательных ошибок и не‐
счастных случаев, важно, чтобы все, кто по‐
льзуется данным прибором, подробно ознако‐
мились с его работой и правилами техники
безопасности. Сохраните настоящее руковод‐
ство и в случае продажи прибора или его пе‐
редачи в пользование другому лицу передай‐
те вместе с ним и данное руководство, чтобы
новый пользователь получил соответствую‐
щую информацию о правильной эксплуатации
и правилах техники безопасности.
В интересах безопасности людей и имуще‐
ства соблюдайте меры предосторожности,
указанные в настоящем руководстве, так как
производитель не несет ответственности за
убытки, вызванные несоблюдением указан‐
ных мер.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
• Данное изделие не предназначено для

эксплуатации лицами (в том числе детьми)
с ограниченными физическими, сенсорны‐
ми или умственными способностями или с
недостаточным опытом или знаниями без
присмотра лица, отвечающего за их без‐
опасность, или получения от него соответ‐
ствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы дети не
играли с прибором.

• Держите все упаковочные материалы в не‐
доступном для детей месте. Существует
опасность удушения.

• Если прибор больше не нужен, выньте вил‐
ку из розетки, обрежьте шнур питания (как
можно ближе к прибору) и снимите дверцу,
чтобы дети, играя, не получили удар током
или не заперлись внутри прибора.

• Если данный прибор (имеющий магнитное
уплотнение дверцы) предназначен для за‐
мены старого холодильника с пружинным
замком (защелкой) дверцы или крышки, пе‐
ред утилизацией старого холодильника
обязательно выведите замок из строя. Это

позволит исключить превращение его в
смертельную ловушку для детей.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Не перекрывайте вентиляционные
отверстия в корпусе прибора или в
мебели, в которую он встроен.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия
в корпусе прибора или в мебели, в которую он
встроен.
• Настоящий прибор предназначен для хра‐

нения продуктов питания и напитков в бы‐
товых условиях, как описано в настоящем
руководстве.

• Не используйте механические приспосо‐
бления и другие средства для ускорения
процесса размораживания.

• Не используйте другие электроприборы
(например, мороженицы) внутри холодиль‐
ных приборов, если производителем не до‐
пускается возможность такого использова‐
ния.

• Не допускайте повреждения контура холо‐
дильника.

• Холодильный контур прибора содержит
хладагент изобутан (R600a) – безвредный
для окружающей среды, но, тем не менее,
огнеопасный природный газ.
При транспортировке и установке прибора
следите за тем, чтобы не допустить повре‐
ждения компонентов контура холодильни‐
ка.
В случае повреждения контура холодиль‐
ника:
– не допускайте использования открытого

пламени и источников возгорания;
– тщательно проветрите помещение, в ко‐

тором установлен прибор.
• Изменение характеристик прибора и внесе‐

ние изменений в его конструкцию сопряже‐
но с опасностью. Любое повреждение кабе‐
ля может привести к короткому замыканию,
возникновению пожара и/или поражению
электрическим током.
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ВНИМАНИЕ!
Во избежание несчастных случаев
замену любых электротехнических
деталей (шнура питания, вилки, ком‐
прессора) должен производить сер‐
тифицированный представитель сер‐
висного центра или квалифицирован‐
ный обслуживающий персонал.

1. Запрещается удлинять сетевой шнур.
2. Убедитесь, что вилка сетевого шнура

не раздавлена и не повреждена зад‐
ней частью прибора. Раздавленная
или поврежденная вилка сетевого
шнура может перегреться и стать при‐
чиной пожара.

3. Убедитесь в наличии доступа к вилке
сетевого шнура прибора.

4. Не тяните за сетевой шнур.
5. Если в розетке плохой контакт, не

вставляйте в нее вилку кабеля пита‐
ния. Существует опасность поражения
электрическим током или возникнове‐
ния пожара.

6. Запрещается эксплуатировать прибор
без плафона (если он предусмотрен
конструкцией) лампы внутреннего ос‐
вещения.

• Прибор имеет большой вес. Будьте осто‐
рожны при его перемещении.

• Не вынимайте и не трогайте предметы в
морозильнике мокрыми или влажными ру‐
ками: это может привести к появлению на
руках ссадин или ожогов от обморожения.

• Не подвергайте прибор длительному воз‐
действию прямых солнечных лучей.

• В приборе используются специальные лам‐
пы (если предусмотрено конструкцией),
предназначенные только для бытовых при‐
боров. Они не подходят для комнатного ос‐
вещения.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Не ставьте на пластмассовые части прибо‐

ра горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспламеняю‐

щиеся газы и жидкости, так как они могут
взорваться.

• Следует тщательно придерживаться реко‐
мендаций по хранению, данных изготовите‐
лем прибора. См. соответствующие указа‐
ния.

УСТАНОВКА
Для подключения к электросети тща‐
тельно следуйте инструкциям, приве‐
денным в соответствующих парагра‐
фах.

• Распакуйте изделие и проверьте, нет ли
повреждений. Не подключайте к электросе‐
ти поврежденный прибор. Немедленно со‐
общите о повреждениях продавцу прибора.
В таком случае сохраните упаковку.

• Рекомендуется подождать не менее четы‐
ре часа перед тем, как включать холодиль‐
ник, чтобы масло вернулось в компрессор.

• Необходимо обеспечить вокруг холодиль‐
ника достаточную циркуляцию воздуха, в
противном случае прибор может перегре‐
ваться. Чтобы обеспечить достаточную
вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐
тановке.

• Если возможно, изделие должно распола‐
гаться обратной стороной к стене так, что‐
бы во избежание ожога нельзя было кос‐
нуться горячих частей (компрессор, испа‐
ритель).

• Данный прибор нельзя устанавливать
вблизи радиаторов отопления или кухон‐
ных плит.

• Убедитесь, что к розетке будет доступ по‐
сле установки прибора.

• Подключайте прибор только к питьевому
водоснабжению (если такое подключение
предусмотрено конструкцией прибора).

СЕРВИС
• Любые электротехнические работы, тре‐

буемые для обслуживания прибора, дол‐
жны выполняться квалифицированным
электриком или уполномоченным специа‐
листом.

• Не удаляйте плафон светодиодного фона‐
ря. Свяжитесь с ближайшим центром сер‐
висного обслуживания для замены свето‐
диодной сборки, если на то будет необхо‐
димость.

• Техобслуживание данного прибора должно
выполняться только специалистами авто‐
ризованного сервисного центра с использо‐
ванием только оригинальных запчастей.
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ни холодильный контур, ни изоля‐
ционные материалы настоящего при‐
бора не содержат газов, которые мог‐
ли бы повредить озоновый слой. Дан‐
ный прибор нельзя утилизировать
вместе с бытовыми отходами и мусо‐
ром. Изоляционный пенопласт содер‐
жит горючие газы: прибор подлежит
утилизации в соответствии с дей‐
ствующими нормативными положе‐
ниями, с которыми следует ознако‐
миться в местных органах власти. Не
допускайте повреждения холодиль‐
ного контура, особенно, вблизи теп‐
лообменника. Материалы, использо‐
ванные для изготовления данного
прибора, помеченные символом  ,
пригодны для вторичной переработ‐
ки.
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2 43 8 9 10 11

13

5 6 71

12

1 Стеклянная полка
2 Стеклянная полка
3 Стеклянная полка
4 Стеклянная полка
5 Стеклянная полка
6 Система динамического охлаждения воз‐

духа
7 Панель управления
8 Полка для сливочного масла
9 Дверная полка
10 Дверная полка
11 Полка для винных бутылок
12 Ящик для фруктов
13 Табличка с техническими данными
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

56 4 3 2

1

1 Дисплей
2 Кнопка повышения температуры
3 Кнопка понижения температуры
4 Кнопка OK («Вкл/Выкл»)
5 Кнопка Mode («Режим»)
6 Кнопка ON/OFF («Вкл/Выкл»)

Предустановленный уровень громкости мож‐
но изменить. Для этого на несколько секунд
нажмите одновременно кнопку Mode и кнопку
понижения температуры. Это изменение мож‐
но отменить.

ДИСПЛЕЙ
7

5 64321

1 Функция таймера
2 Функция COOLMATIC
3 Функция Minute Minder
4 Функция «Защита от детей»
5 Сигнальный индикатор
6 Индикатор температуры
7 Режим «Отпуск»

ВКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы выключить прибор, выполните следую‐
щие действия:
1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. Если дисплей отключен, нажмите на

кнопку ON/OFF .
3. Если на дисплее высветилось сообщение

"dEMo", значит, прибор находится в де‐
морежиме. См. «Что делать, если...»

4. На индикаторах температуры отобра‐
жаются значения температуры, заданные
по умолчанию.

Информацию о выборе другого значения тем‐
пературы см. в разделе «Регулировка темпе‐
ратуры».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для выключения прибора выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте

ее нажатой в течение 5 секунд.
2. Дисплей отключится.
3. Для отключения прибора от сети электро‐

питания извлеките вилку сетевого шнура
из розетки.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Установленное значение температуры холо‐
дильника можно изменить с помощью кнопки
регулировки температуры.
Установленная температура по умолчанию:
+5°C для холодильного отделения.
На дисплее температуры отображается за‐
данное значение температуры.
Установленная температура достигается в те‐
чение 24 часов.

При сбое в подаче электроэнергии
заданное значение температуры со‐
храняется.

ФУНКЦИЯ MINUTE MINDER
Функция Minute Minder может использоваться
для подачи звукового сигнала в нужное вре‐
мя. Это может оказаться полезным, напри‐
мер, когда по рецепту требуется охлаждать
тесто в течение определенного времени.
Включение режима
1. Нажимайте на кнопку Mode, пока на дис‐

плее не появится соответствующий зна‐
чок.
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Замигает индикатор Minute Minder.
На дисплее таймера в течение несколь‐
ких секунд отображается заданное значе‐
ние (30 минут).

2. Нажатием кнопки регулятора таймера из‐
мените заданное значение таймера в ин‐
тервале от 1 до 90 минут.

3. Нажмите на кнопку OK для подтвержде‐
ния.
Появится индикатор Minute Minder.
Индикатор таймера начнет мигать (min).

По окончании обратного отсчета индикатор
Minute Minder начнет мигать и раздастся зву‐
ковой сигнал
1. нажмите на кнопку OK для выключения

звукового сигнала и отключения функции.
Функцию можно отключить в любой момент
обратного отсчета:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку Mode,

пока не замигает индикатор Minute
Minder.

2. Нажмите на кнопку OK для подтвержде‐
ния.

3. Индикатор Minute Minder погаснет.
Время можно изменить как в любой момент
обратного отсчета, так и в конце него, нажав
кнопки повышения и понижения температуры.

ФУНКЦИЯ «ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ»
Функция «Защита от детей» служит для бло‐
кировки кнопок управления холодильником.
Включение функции:
1. нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее

не отобразится соответствующий значок.
2. Замигает индикатор «Защита от детей».
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите

кнопку OK.
Отобразится индикатор «Защита от де‐
тей».

Выключение функции.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока не зами‐

гает индикатор «Защита от детей».
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите

кнопку OK.
3. Индикатор «Защита от детей» погаснет.

ФУНКЦИЯ COOLMATIC
Если необходимо поместить в холодильник
большое количество теплых продуктов, на‐
пример, после посещения магазина, рекомен‐
дуется включить функцию COOLMATIC для

ускоренного охлаждения продуктов и предот‐
вращения повышения температуры продук‐
тов, уже находящихся в холодильнике.
Включение функции
1. Нажимайте на кнопку Mode ("Режим"), по‐

ка на дисплее не появится соответствую‐
щий значок.
Замигает индикатор COOLMATIC.

2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
Появится индикатор COOLMATIC ("Тай‐
мер").

Функция COOLMATIC автоматически отклю‐
чается примерно через 6 часов.
Выключение функции до ее автоматического
завершения:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку Mode,

пока не замигает индикатор COOLMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор COOLMATIC погаснет.

Функция выключается при выборе
другой заданной температуры холо‐
дильника.

ФУНКЦИЯ «ОТПУСК»
Функция позволяет оставлять холодильную
камеру пустой и закрытой в течение продол‐
жительного отсутствия владельца без образ‐
ования в ней неприятных запахов.

При включенной функции «Отпуск» в
холодильнике не должно быть про‐
дуктов.

Включение функции.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее

не отобразится соответствующий значок.
Замигает индикатор «Отпуск».
На дисплее температуры отображается
заданное значение температуры.

2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите
кнопку OK.
Отобразится индикатор «Отпуск».

Выключение функции.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока не зами‐

гает индикатор «Отпуск».
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите

кнопку OK.
3. Индикатор «Отпуск» погаснет.

Функция выключается при задании
другой температуры холодильной ка‐
меры.
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СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТОЙ
ДВЕРЦЫ
Если дверь остается открытой несколько ми‐
нут, раздается звуковой сигнал. На то, что
дверца не закрыта, указывает:
• мигание сигнального индикатора;
• звуковой сигнал.
После восстановления нормальных условий
(дверца закрыта) звуковой сигнал выключает‐
ся.
В режиме сигнализации зуммер можно отклю‐
чить, нажав любую кнопку.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

DYNAMICAIR
В холодильном отделении предусмотрено ус‐
тройство, обеспечивающее быстрое охлажде‐
ние продуктов и более равномерную темпера‐
туру в отделении.
Устройство включается самостоятельно по
мере необходимости, например, с целью бы‐
строго восстановления температуры после
открывания дверцы или в условиях высокой
окружающей температуры.
Предусмотрена возможность включения ус‐
тройства вручную - в случае необходимости
(см. «Функция DYNAMICAIR »).

Система DYNAMICAIR прекращает работать в
случае открывания дверцы и включается сра‐
зу же после ее закрывания.

СЪЕМНЫЕ ПОЛКИ
Расположенные на стенках холодильника на‐
правляющие позволяют размещать полки на
нужной высоте.

ПОЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК
Уложите бутылки (горлышками к себе) на
предварительно установленную полку.

Если полка установлена в горизонтальное по‐
ложение, можно класть только закрытые бу‐
тылки.
Полку для бутылок можно установить под на‐
клоном, чтобы хранить ранее открытые бу‐
тылки. Для этого потяните полку так, чтобы ее
можно было повернуть вверх и установить на
следующий верхний уровень.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛОК ДВЕРЦЫ

2

1

3

Чтобы обеспечить возможность хранения упа‐
ковок продуктов различных размеров, полки
дверцы можно размещать на разной высоте.
Чтобы переставить полку, действуйте сле‐
дующим образом:
медленно потяните полку в направлении, ука‐
занном стрелками, пока она не освободится;
затем установите ее на нужное место.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
НОРМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЗВУКИ
• Когда хладагент прокачивается через кон‐

туры или трубки, может быть слышно жур‐
чание или бульканье. Это нормально.

• Когда компрессор включен, хладагент про‐
качивается по кругу, и при этом слышны
жужжание и пульсация, исходящие от ком‐
прессора. Это нормально.

• Тепловое расширение может вызывать
резкое потрескивание. Данное физическое
явление естественно и не представляет
опасности. Это нормально.

• Когда включается или выключается ком‐
прессор, слышно тихое "щелканье" регуля‐
тора температуры. Это нормально.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• Не открывайте дверцу слишком часто и не

держите ее открытой дольше, чем необхо‐
димо.

• Если температура окружающей среды вы‐
сокая, регулятор температуры находится в
самом высоком положении и холодильник
полностью загружен, компрессор может ра‐
ботать без остановок, что приводит к обра‐
зованию инея или льда на испарителе.
Если такое случается, поверните регулятор
температуры до более низких значений,
чтобы сделать возможным автоматическое
оттаивание, и, следовательно, снизить по‐
требление электроэнергии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОХЛАЖДЕНИЮ ПРОДУКТОВ
Для получения оптимальных результатов:
• не помещайте в холодильник теплые про‐

дукты или испаряющиеся жидкости
• накрывайте или заворачивайте продукты,

особенно те, которые имеют сильный запах
• располагайте продукты так, чтобы вокруг

них мог свободно циркулировать воздух

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОХЛАЖДЕНИЮ
Полезные советы:

Мясо (всех типов): помещайте в полиэтилено‐
вые пакеты и кладите на стеклянную полку,
расположенную над ящиком для овощей.
Храните мясо таким образом один, максимум
два дня, иначе оно может испортиться.
Продукты, подвергшиеся тепловой обработке,
холодные блюда и т.д.: должны быть накрыты
и могут быть размещены на любой полке.
Фрукты и овощи: должны быть тщательно
очищенными; их следует помещать в спе‐
циально предусмотренные для их хранения
ящики.
Сливочное масло и сыр: должны помещаться
в специальные воздухонепроницаемые кон‐
тейнеры или быть обернуты алюминиевой
фольгой или полиэтиленовой пленкой, чтобы
максимально ограничить контакт с воздухом.
Бутылки с молоком: должны быть закрыты
крышкой и размещены в полке для бутылок
на дверце.
Бананы, картофель, лук и чеснок не следует
хранить в холодильнике в неупакованном ви‐
де.
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УХОД И ОЧИСТКА
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА
ИЗНУТРИ
Перед первым включением прибора вымойте
его внутренние поверхности и все внутренние
принадлежности теплой водой с нейтральным
мылом, чтобы удалить запах, характерный
для только что изготовленного изделия, затем
тщательно протрите их.

Не используйте моющие или абра‐
зивные средства, т.к. они могут по‐
вредить покрытие поверхностей хо‐
лодильника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением каких-либо опе‐
раций по чистке или уходу за прибо‐
ром выньте вилку сетевого шнура из
розетки.

В холодильном контуре данного при‐
бора содержатся углеводороды; по‐
этому его обслуживание и заправка
должны осуществляться только упо‐
лномоченными специалистами.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Прибор нуждается в регулярной чистке:
• внутренние поверхности прибора и принад‐

лежности мойте теплой водой с нейтраль‐
ным мылом.

• тщательно проверьте уплотнение дверцы и
вытрите его дочиста, чтобы оно было чи‐
стым и без мусора.

• сполосните и тщательно вытрите.

Не тяните, не двигайте и старайтесь
не повредить трубки и кабели внутри
корпуса.
Никогда не пользуйтесь для чистки
внутренних поверхностей моющими
средствами, абразивными порошка‐
ми, чистящими средствами с силь‐
ным запахом или полировальными
пастами, так как они могут повредить
поверхность и оставить стойкий за‐
пах.

Чтобы очистить конденсатор (решетка черно‐
го цвета) и компрессор, расположенные с зад‐
ней стороны прибора, воспользуйтесь щет‐
кой. Эта операция повышает эффективность
работы прибора и снижает потребление элек‐
троэнергии.

Будьте осторожны, чтобы не повре‐
дить систему охлаждения.

Некоторые чистящие средства для кухни со‐
держат химикаты, могущие повредить пласт‐
массовые детали прибора. По этой причине
рекомендуется мыть внешний корпус прибора
только теплой водой с небольшим количест‐
вом моющего средства.
После чистки подключите прибор к сети элек‐
тропитания.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
При нормальных условиях эксплуатации уда‐
ление инея с испарителя холодильной каме‐
ры происходит автоматически при каждом вы‐
ключении компрессора. Талая вода сливается
в специальный поддон, установленный с зад‐
ней стороны прибора над компрессором, где
она испаряется.
Необходимо регулярно прочищать сливное
отверстие, находящееся в середине канала
холодильного отделения, во избежание нако‐
пления воды и попадания капель на находя‐
щиеся внутри продукты. Используйте для это‐
го специальное приспособление для прочист‐
ки, которое уже установлено в сливное отвер‐
стие.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При эксплуатации прибора могут происходить
небольшие, но неприятные неполадки, для
устранения которых не требуется вызывать
специалиста. В следующей таблице приведе‐
на информация о таких неполадках. Она по‐
может избежать излишних расходов на обслу‐
живание.

Работа прибора сопровождается
определенными звуками (от компрес‐
сора и циркуляции хладагента). Это
не является неисправностью и харак‐
терно для нормальной работы прибо‐
ра.

В ходе работы прибор включается и
выключается; остановка компрессора
не означает отсутствия электропита‐
ния. Поэтому запрещается касаться
электрических частей прибора, когда
он включен в сеть.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Прибор издает сильный
шум.

Прибор не установлен дол‐
жным образом.

Убедитесь, что прибор устано‐
влен устойчиво (все ножки и
колесики должны стоять на
полу). См. раздел «Выравни‐
вание».

Раздается предупре‐
ждающий звуковой сиг‐
нал. Мигает значок ава‐
рийного сигнала.

Неплотно закрыта дверца. См. раздел «Сигнализация об
открытой дверце».

 сверху или снизу на
дисплее температуры
отображается квадрат.

Произошла ошибка в измере‐
нии температуры.

Позвоните в сервисный центр
(система охлаждения будет и
далее поддерживать низкую
температуру продуктов, одна‐
ко регулировка температуры
будет невозможна).

“dEMo” появляется на
дисплее.

Прибор находится в деморе‐
жиме.

Нажмите на кнопку OK и удер‐
живайте ее приблизительно
10 секунд; прозвучит длинный
сигнал зуммера, а дисплей на
короткое время погаснет, по‐
сле чего прибор перейдет в
нормальный режим работы.

Постоянно работает ком‐
прессор.

Возможно, неверно задана
температура.

Задайте более высокую тем‐
пературу.

 Неплотно закрыта дверца. См. «Закрывание дверцы».
 Дверцу открывали слишком

часто.
Не оставляйте дверцу откры‐
той дольше, чем это необхо‐
димо.

 Слишком высокая темпера‐
тура продуктов.

Прежде чем положить продук‐
ты на хранение, дайте им
охладиться до комнатной тем‐
пературы.
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Неисправность Возможная причина Способ устранения
 Слишком высокая темпера‐

тура воздуха в помещении.
Обеспечьте понижение темпе‐
ратуры воздуха в помещении.

Вода стекает внутрь хо‐
лодильника.

Засорилось сливное отвер‐
стие.

Прочистите сливное отвер‐
стие.

 Продукты мешают воде сте‐
кать в водосборник.

Убедитесь, что продукты не
касаются задней стенки.

Вода стекает на пол. Сброс талой воды направлен
мимо поддона испарителя,
расположенного над ком‐
прессором.

Направьте сброс талой воды в
поддон испарителя.

Температура внутри при‐
бора слишком низкая.

Возможно, неверно задана
температура.

Задайте более высокую тем‐
пературу.

Температура внутри при‐
бора слишком высокая.

Возможно, неверно задана
температура.

Задайте меньшее значение
температуры.

 Неплотно закрыта дверца. См. «Закрывание дверцы».
 Слишком высокая темпера‐

тура продуктов.
Прежде чем положить продук‐
ты на хранение, дайте им
охладиться до комнатной тем‐
пературы.

Температура внутри хо‐
лодильника слишком вы‐
сокая.

Внутри прибора отсутствует
циркуляция холодного возду‐
ха.

Убедитесь, что внутри прибо‐
ра циркулирует холодный воз‐
дух.

 Одновременно положено
слишком большое количе‐
ство продуктов для охлажде‐
ния.

Одновременно закладывайте
меньшее количество продук‐
тов для охлаждения.

Прибор не работает. Прибор выключен. Включите прибор.
 Вилка шнура питания не

вставлена как следует в ро‐
зетку.

Как следует вставьте вилку
шнура питания в розетку.

 Отсутствует электропитание
прибора. Отсутствует напря‐
жение в розетке электросети.

Подключите к этой сетевой
розетке другой электропри‐
бор. Проверьте предохрани‐
тель. Обратитесь к квалифи‐
цированному электрику.

Лампа не горит. Лампа перегорела. См. «Замена лампы».
 Дверца была открыта слиш‐

ком долго.
Закройте дверцу.

Дверце мешает вентиля‐
ционная решетка.

Прибор не выровнен. См. раздел «Выравнивание».

Дверца установлена не‐
ровно.

Прибор не выровнен. См. раздел «Выравнивание».

Если приведенные рекомендации не позволяют устранить неисправность, обратитесь в мест‐
ный авторизованный сервисный центр.
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ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Прибор оборудован светодиодной лампой
длительного срока службы.
Этот элемент освещения подлежит замене
только в сервисном центре. Обращайтесь в
сервисный центр.

ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ
1. Прочистите уплотнители дверцы.
2. При необходимости отрегулируйте двер‐

цу. См. раздел «Установка».
3. При необходимости замените непригод‐

ные уплотнения дверцы. Обратитесь в
сервисный центр.
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УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой прибора внима‐
тельно прочитайте "Информацию по
технике безопасности" для обеспече‐
ния собственной безопасности и пра‐
вильной эксплуатации прибора.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Устанавливайте холодильник в месте, где
температура окружающей среды соответ‐
ствует климатическому классу, указанному на
табличке с техническими данными:

Клима‐
тиче‐
ский
класс

Температура окружающей сре‐
ды

SN от +10°C до +32°C
N от +16°C до +32°C
ST от +16°C до +38°C
T от +16°C до +43°C

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

A B

10
0 

m
m

m
in

20
 m

m

Прибор следует устанавливать вдали от ис‐
точников тепла, таких, как радиаторы отопле‐
ния, котлы, прямые солнечные лучи и т.д.
Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха
вокруг задней части корпуса прибора. Если
прибор расположен под подвесной мебелью,
то для обеспечения оптимальной работы ми‐
нимальное расстояние между верхом прибо‐
ра и мебелью должно быть не менее 100 мм.
Однако желательно вовсе не устанавливать
прибор под подвесной мебелью. Точная уста‐
новка по уровню достигается с помощью регу‐
лировки одной или нескольких регулировоч‐
ных ножек, расположенных в основании кор‐
пуса.

ВНИМАНИЕ!
Необходимо обеспечить возможность
отключения прибора от сети электро‐
питания; к вилке шнура питания при‐
бора после его установки должен
быть обеспечен легкий доступ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Перед включением прибора в сеть удосто‐
верьтесь, что напряжение и частота, указан‐
ные в табличке технических данных, соответ‐
ствуют параметрам вашей домашней элек‐
трической сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой целью
вилка сетевого шнура имеет специальный

контакт заземления. Если розетка электриче‐
ской сети не заземлена, выполните отдельное
заземление прибора в соответствии с дей‐
ствующими нормами, поручив эту операцию
квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую ответ‐
ственность в случае несоблюдения вышеука‐
занных правил техники безопасности.
Данное изделие соответствует директивам
Европейского Союза.

РУССКИЙ 57
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


УПОРЫ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

2

4 3
1

Два упора находятся в пакете с документа‐
цией.
Для установки упоров выполните следующие
действия.
1. Выверните винт.
2. Подложите упор под головку винта.
3. Сориентируйте упор в нужном положе‐

нии.
4. Снова затяните винты.

ВЫРАВНИВАНИЕ
Тщательное выравнивание предотвращает
вибрацию и шум прибора во время работы.
Для выравнивания прибора вывинтите или за‐
винтите две передние регулировочные ножки.

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ

3

4

1
5

2

Чтобы надежно удерживать дверцы
прибора, следующие операции реко‐
мендуется выполнять вдвоем.

Чтобы надежно удерживать дверцы прибора,
следующие операции рекомендуется выпол‐
нять вдвоем.
Для изменения направления открывания
дверцы выполните следующие операции:
• Выньте вилку из сетевой розетки.
• Аккуратно наклоните прибор назад так, что‐

бы компрессор не касался пола.
• Снимите цокольную панель.
• Отвинтите и снимите нижние петли.
• Снимите дверцу.
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2

1

• Отвинтите верхнюю ось завинтите ее на
противоположной стороне прибора.

• Установите дверцу.
• Убедитесь, что кромка дверцы параллель‐

на верхнему краю прибора.

A

B

• Отвинтите ось (А) и завинтите ее на проти‐
воположной стороне прибора.

• Снимите заглушку (В) и установите ее на
противоположной стороне прибора.

• Привинтите нижние петли.
• Установите цокольную панель на место.
• Снова приведите прибор в вертикальное

положение.

• Установите ручку на противоположной сто‐
роне и вставьте пластиковые заглушки из
пакета с руководством по эксплуатации в
освободившиеся отверстия.

• В завершение проверьте, чтобы:
– все винты были затянуты;
– дверца как следует открывалась и за‐

крывалась.
При низкой температуре в помещении (т.е. зи‐
мой) прокладка может неплотно прилегать к
корпусу. В таком случае дождитесь естествен‐
ной усадки прокладки по месту.
В случае нежелания выполнять вышеописан‐
ные операции самостоятельно можно обрат‐
иться в ближайший сервисный центр. Специа‐
лист сервисного центра перевесит дверцу за
отдельную плату.
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ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ
При нормальных условиях работы слышны
некоторые звуки (работы компрессора, цирку‐
ляции хладагента).

BRRR!HISSS!

CLI
CK

!

BLU
BB! CRACK!

SSSRRR!

OK

CLICK!CLICK!

BRRR!
BRRR!

BLUBB!
BLUBB!
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HISSS!
HISSS!

SSSRRR! SSSRRR!

CRACK!
CRACK!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
   
Габариты   
 Высота 1540 мм
 Ширина 595 мм
 Глубина 658 мм
Напряжение  230 - 240 В
Частота  50 Гц

Технические данные указаны на табличке с
техническими данными на левой стенке внут‐
ри прибора и на табличке энергопотребления.
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