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Zadržava se pravo na izmjene

 INFORMACIJE O SIGURNOSTI
U interesu vaše sigurnosti i radi osigura-
vanja ispravne uporabe, prije postavljanja i
prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno
upute sadržane u ovom priručniku,
uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se
izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važ-
no je osigurati da su sve osobe koje koriste
uređaj dobro upoznate s njegovim načinom
rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove
upute i osigurajte se da prate uređaj u
slučaju njegovog prenošenja ili prodaje,
tako da su sve osobe koje koriste ovaj ure-
đaj tijekom njegova radna vijeka prikladno
informirane o načinu uporabe uređaja i o
njegovim sigurnosnim pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete na-
stale zbog propusta.

SIGURNOST DJECE I SLABIJIH OSOBA

• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu)
smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih
sposobnosti, odnosno bez potrebnog
iskustva i znanja, osim ako ih ne
nadgleda ili uputi u uporabu uređaja oso-
ba odgovorna za njihovu sigurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.

• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.

• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni
kabel (što bliže uređaju) i demontirajte
vrata kako biste spriječili da djeca za
vrijeme igre zadobiju električni udar ili da
se zatvore u uređaju.

• Ako će ovaj uređaj s magnetskim
brtvama na vratima zamijeniti stariji uređaj
s bravom na vratima ili poklopcu,
svakako onesposobite bravu prije
zbrinjavanja starog uređaja. To će
spriječiti da uređaj postane smrtonosna
klopka za djecu.

OPĆA SIGURNOST

Upozorenje

Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
• Uređaj je namijenjen čuvanju namirnica i/

ili pića u kućanstvu kao što je opisano u
ovoj knjižici s uputama.

• Ne koristite mehanička pomagala niti bilo
kakva druga sredstva za ubrzavanje pro-
cesa otapanja.

• Ne koristite električne uređaje (npr. apa-
rate za pravljenje sladoleda) u uređajima
za hlađenje, osim ako ih je proizvođač
odobrio za tu namjenu.

• Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
• Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan

(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja
pripazite da se ne ošteti nijedna kompo-
nenta sustava hlađenja.
Ako se sustav hlađenja ošteti:
– izbjegavajte otvoreni plamen i izvore

zapaljenja
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se

uređaj nalazi
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene

specifikacija ili samog proizvoda. Bilo
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kakvo oštećenje kabela može prouzročiti
kratki spoj, požar i/ili strujni udar.

Upozorenje Sve električne kompo-
nente (električni kabel, utikač, kompre-
sor) mora zamijeniti ovlašteni serviser ili
kvalificirani servisni tehničar kako bi se
izbjegla opasnost.

1. Kabel napajanja ne smije se produži-
vati.

2. Provjerite je li stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač može se pregrijati i
prouzročiti požar.

3. Provjerite imate li pristup do električ-
nog utikača uređaja.

4. Ne povlačite kabel napajanja.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena,

ne umećite utikač. Postoji opasnost
od strujnog udara ili požara.

6. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako
na unutarnjem svjetlu nema pokrova
(ako je predviđen).

• Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.

• Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/
mokre jer to može uzrokovati ogrebotine
ili smrzotine.

• Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.

• Žaruljice (ako su predviđene) koje se
nalaze u ovom uređaju posebno su
namijenjene uporabi samo s kućanskim
aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje
stambenih prostorija.

SVAKODNEVNA UPORABA

• Nemojte stavljati vruće posude na
plastične dijelove uređaja.

• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodi-
rati.

• Ne stavljajte hranu direktno ispred otvora
za zrak na stražnjoj stjenci. (Ako je uređaj
Frost Free)

• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.

• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hra-
nu u skladu s uputama proizvođača
zaleđene hrane.

• Strogo se pridržavajte preporuka proizvo-
đača što se tiče čuvanja hrane. Konzulti-
rajte odgovarajuće upute.

• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pi-
ća u odjeljak zamrzivača jer stvaraju priti-
sak na spremnik koji ih sadrži, što bi
moglo dovesti do eksplozije i oštećenja
uređaja.

• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzoti-
ne ako se konzumiraju izravno iz uređaja.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog na-
pajanja.

• Nemojte čistiti uređaj metalnim
predmetima.

• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastič-
ni strugač.

• Redovito provjeravajte ispust hladnjaka
ima li otopljene vode. Ako je potrebno,
očistite ispust. Ako je ispust začepljen,
voda će se skupljati na dnu uređaja.

POSTAVLJANJE

Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima.

• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
oštećen. Odmah javite eventualne štete
trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom
slučaju nemojte baciti ambalažu.

• Preporučujemo vam da pričekate
najmanje četiri sata prije spajanja uređaja
kako biste omogućili povrat ulja u
kompresor.

• Zrak se mora slobodno kretati oko ure-
đaja, u suprotnome se uređaj pregrijava.
Slijedite upute vezane uz postavljanje
kako biste postigli dostatan stupanj ven-
tilacije.

• Kad god je to moguće, stražnji dio proiz-
voda bi se trebao nalaziti uza zid kako bi-
ste izbjegli dodirivanje toplih dijelova
(kompresor, kondenzator) i spriječili
mogućnost opeklina.

• Uređaj se ne smije postavljati pored ra-
dijatora ili štednjaka.

• Uvjerite se da je nakon postavljanja ure-
đaja električni utikač dostupan.
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• Priključite samo na dobavu pitke vode
(ako je predviđen priključak na vodu)

SERVISIRANJE

• Sve električarske radove potrebne za ser-
visiranje ovog uređaja mora izvršiti
ovlašteni serviser.

• Nemojte skidati pokrov LED svjetla. Ob-
ratite se najbližoj servisnoj službi za
izmjenu ploče s LED svjetlom, ako je to
potrebno.

• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom

krugu niti u materijalu koji služi za
izolaciju. Uređaj se ne smije zbrinjavati
zajedno s urbanim otpadom. Izolacijska
pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj
mora biti zbrinut u skladu s važećim
propisima koje možete dobiti od
lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite
rashladnu jedinicu, naročito stražnji dio
pored izmjenjivača topline. Materijali
korišteni na ovom uređaju koji su ozna-
čeni simbolom  mogu se reciklirati.

UPRAVLJAČKA PLOČA
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1 Regulator temperature hladnjaka
Tipka minus

2 Regulator temperature hladnjaka
Tipka plus

3 Tipka ON/OFF
Tipka OK

4 Regulator temperature zamrzivača
Tipka plus
Regulator tajmera

5 Zaslon

6 Regulator temperature zamrzivača
Tipka minus
Regulator tajmera

7 Tipka Mode
Moguće je promijeniti prethodno defini-
rani zvuk tipki na glasniju razinu tako da

zajedno pritisnete tipku Mode 7  i tipku

minus 6  za nekoliko sekundi.
Promjena je reverzibilna.

ZASLON
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1 Indikator temperature hladnjaka

2 Funkcija roditeljske blokade

3 Funkcija isključivanja hladnjaka

4 Funkcija Drinks Chill

5 Tajmer

6 Indikator temperature zamrzivača

7 Indikator alarma

8 Funkcija kupovine

9 Funkcija Action Freeze

10 Funkcija Eco Mode

11 Funkcija godišnjeg odmora
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UKLJUČIVANJE

Za uključivanje uređaja učinite sljedeće:
1. Spojite električni utikač u utičnicu mrež-

nog napajanja.
2. Ako je zaslon isključen pritisnite tipku

ON/OFF .
3. Nakon nekoliko sekundi može se

oglasiti zvučni alarm.
Za poništavanje alarma pogledajte
„Alarm za visoku temperaturu“.

4. Indikatori temperature prikazuju po-
stavljenu zadanu temperaturu.

Za odabir drugačije postavke temperature
pogledajte „Regulacija temperature“.

ISKLJUČIVANJE

Za isključivanje uređaja učinite sljedeće:
1. Pritisnite tipku ON/OFF u trajanju od 5

sekundi.
2. Zaslon se isključuje.
3. Za isključivanje uređaja iz napajanja iz-

vucite utikač iz utičnice.

ISKLJUČIVANJE HLADNJAKA

Za isključivanje hladnjaka:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne

prikaže odgovarajuća ikona.
Treperi indikator isključivanja hladnjaka.
Indikator hladnjaka prikazuje crtice.

2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Prikazan je indikator isključenog

hladnjaka.

UKLJUČIVANJE HLADNJAKA

Za uključivanje hladnjaka:
1. Pritisnite regulator temperature

hladnjaka.
Ili:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne

prikaže odgovarajuća ikona.
Treperi indikator isključivanja hladnjaka.

2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator isključenog

hladnjaka.
Za odabir drugačije postavke temperature
pogledajte „Regulacija temperature“.

REGULACIJA TEMPERATURE

Postavljena temperatura hladnjaka i zamrzi-
vača može se prilagoditi pritiskom na re-
gulatore temperature.
Postavite zadanu temperaturu:
• +5 °C za hladnjak

• -18 °C za zamrzivač
Indikatori temperature prikazuju postavljenu
temperaturu.

Važno Za vraćanje postavke zadane
temperature isključite uređaj.

Postavljena temperatura postiže se unutar
24 sata.
Promjene od nekoliko stupnjeva oko po-
stavljene temperature su normalne i ne oz-
načavaju kvar uređaja.

Važno Nakon kvara napajanja postavljena
temperatura ostaje memorirana.

Za optimalno spremanje namirnica odaberi-
te funkciju Eco Mode. Pogledajte „Funkcija
Eco Mode“.

FUNKCIJA ECO MODE

Za optimalno spremanje namirnica odaberi-
te funkciju Eco Mode.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne

prikaže odgovarajuća ikona.
Indikator Eco Mode trepće.
Indikator temperature prikazuje po-
stavljenu temperaturu za nekoliko
sekundi:
– za hladnjak: + 5 °C
– za zamrzivač: - 18 °C

2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazan je indikator Eco Mode.

Za isključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator

Eco Mode trepće.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Indikator Eco Mode se isključuje.

Važno Funkcija se isključuje odabirom dru-
gačije postavke temperature.

FUNKCIJA RODITELJSKE ZAŠTITE

Za blokiranje bilo kojeg mogućeg rada pu-
tem tipki odaberite funkciju roditeljske zašti-
te.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne

prikaže odgovarajuća ikona.
2. Indikator roditeljske zaštite trepće.
3. Za potvrdu pritisnite tipku OK.

Prikazan je indikator roditeljske zaštite.
Za isključivanje funkcije:

electrolux 5
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator
roditeljske zaštite trepće.

2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator roditeljske zaštite.

FUNKCIJA GODIŠNJEG ODMORA

Ta vam funkcija omogućuje držanje
hladnjaka isključenim i praznim tijekom
duljeg godišnjeg odmora bez da se stvaraju
neugodni mirisi.

Važno Kada je uključena funkcija godišnjeg
odmora, pretinac hladnjaka mora biti
prazan.

Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne

prikaže odgovarajuća ikona.
Trepće indikator godišnjeg odmora.
Indikator temperature hladnjaka
prikazuje postavljenu temperaturu za
nekoliko sekundi:

2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazuje se indikator godišnjeg
odmora.

Za isključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator

godišnjeg odmora trepće.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator godišnjeg

odmora.
4. Funkcija Eco Mode je obnovljena, ako

je prethodno bila odabrana.

Važno Funkcija se isključuje odabirom dru-
gačije postavke temperature hladnjaka.

FUNKCIJA DRINKS CHILL

Funkcija Drinks Chill treba se koristiti kao si-
gurnosno upozorenje pri stavljanju boca u
pretinac zamrzivača.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne

prikaže odgovarajuća ikona.
Indikator funkcije Drinks Chill trepće.
Tajmer prikazuje postavljenu vrijednost
(30 minuta) za nekoliko sekundi.

2. Pritisnite tipku regulatora tajmera za
promjenu postavljene vrijednosti od 1
do 90 minuta.

3. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazan je indikator funkcije Drinks
Chill.
Tajmer počinje treptati.

Na kraju odbrojavanja indikator Drinks Chill
trepće i oglašava se zvučni alarm:
1. Uklonite pića koja se nalaze u pretincu

zamrzivača.
2. Isključite funkciju.
Za isključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator

Drinks Chill trepće.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator Drinks Chill.
Funkciju možete deaktivirati u bilo kojem
trenutku.

FUNKCIJA KUPNJE

Ako morate staviti veliku količinu toplih
namirnica, primjerice, nakon kupnje u trgo-
vini mješovite robe, preporučujemo da akti-
virate funkciju kupnje za brže rashlađivanje
proizvoda i sprječavanje zagrijavanja ostalih
namirnica koje se već nalaze u hladnjaku.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne

prikaže odgovarajuća ikona.
Indikator kupnje trepće.
Indikator temperature hladnjaka
prikazuje postavljenu temperaturu za
nekoliko sekundi:

2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazuje se indikator kupnje.

Funkcija kupnje automatski se isključuje
nakon približno 6 sati.
Za isključivanje funkcije prije njezinog au-
tomatskog završetka:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator

kupnje trepće.
2. Pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator kupnje.
4. Funkcija Eco Mode je obnovljena, ako

je prethodno bila odabrana.

Važno Funkcija se isključuje odabirom dru-
gačije postavke temperature hladnjaka.

FUNKCIJA ACTION FREEZE

Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne

prikaže odgovarajuća ikona.
Indikator funkcije Action Freeze trepće.
Indikator temprature zamrzivača
prikazuje simbol  za nekoliko sekundi.

2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazan je indikator funkcije Action
Freeze.
Započinje animacija.
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Funkcija se automatski zaustavlja nakon 52
sata.
Za isključivanje funkcije prije njezinog au-
tomatskog završetka:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator

Action Freeze trepće.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator funkcije Action

Freeze.
4. Funkcija Eco Mode je obnovljena, ako

je prethodno bila odabrana.

Važno Funkcija se isključuje odabirom dru-
gačije postavke temperature zamrzivača.

ALARM ZA VISOKU TEMPERATURU

Porast temperature u pretincu zamrzivača
(primjerice uslijed nestanka struje) prikazuje
se na sljedeći način:

• treptanjem alarma i indikatorima tempe-
rature zamrzivača

• oglašavanjem zvučnog signala.
Za ponovno postavljanje alarma:
1. Pritisnite bilo koju tipku.
2. Zvučni alarm se isključuje.
3. Kontrolna žaruljica temperature zamrzi-

vača nekoliko sekundi prikazuje najvišu
postignutu temperaturu. Potom ponov-
no prikazuje postavljenu temperaturu.

4. Indikator alarma nastavlja treptati sve
dok se ne obnove normalni uvjeti.

Kada se alarm vratio, indikator alarma se
isključuje.

PRVA UPORABA
ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI

Prije prvog korištenja uređaja, operite unu-
trašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipi-
čan miris novog proizvoda, zatim dobro
osušite.

Važno Nemojte koristiti deterdžente ili
abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti
uređaj.

SVAKODNEVNA UPORABA
ČUVANJE ZAMRZNUTIH NAMIRNICA

Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.

Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja,
na primjer uslijed prekida dovoda električne
energije, ako je napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme odgovora",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati, ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).

OTAPANJE

Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije
upotrebe, može se otopiti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o
vremenu koje je na raspolaganju za taj po-
stupak.

Manji komadi se mogu čak kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: U tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.

POMIČNE POLICE

Stijenke zamrzivača opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
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DRŽAČ BOCA

Stavite boce (s otvorom prema naprijed) na
prethodno namještenu policu.

Važno Ako je polica namještena
vodoravno, stavite samo zatvorene boce.

Ovu policu za držanje boca se može na-
gnuti radi smještanja prethodno otvorenih
boca. Da bi postigli taj rezultat, povucite
policu gore tako da je možete okrenuti
prema gore i staviti na idući, viši položaj.

STAVLJANJE POLICA VRATA

Za pohranjivanje pakovanja hrane različitih
veličina, police vrata se mogu postaviti na
različitim visinama.
Za takvo postavljanje postupite na slijedeći
način:
postepeno povlačite policu u smjeru
strijelica dok se ne oslobodi, zatim je posta-
vite u željeni položaj.

SPACEPLUS LADICA

Ladica je prikladna za pohranjivanje voća i
povrća.
U ladici postoji pregrada koju možete staviti
u različite položaje, a koja omogućuje raz-
diobu najprikladniju vlastitim potrebama.
Na dnu ladice se nalazi rešetka (ako je
predviđena), koja odvaja voće i povrće od
vlage koja se može pojaviti na površini dna.
Sve dijelove u ladici možete izvaditi radi čiš-
ćenja.
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FRESHZONE LADICA

Funkcija FreshZoneladice prikladna je za
odlaganje svježe hrane poput ribe, mesa i
morskih plodova jer je temperatura na
ovom mjestu niža od temperature u ostalim
dijelovima hladnjaka.

VAĐENJE KOŠARICA ZA
ZAMRZAVANJE IZ ZAMRZIVAČA

Košarice za zamrzavanje posjeduju granič-
nik koji spriječava neželjeno vađenje ili ispa-
danje. Prilikom njenog vađenja iz zamrziva-
ča, povucite košaricu prema sebi pa, nakon
dostizanja krajnje točke, izvadite košaricu
naginjući njenu prednju stranu prema gore.
Prilikom njenog vraćanja na mjesto, malo
podignite prednju stranu košarice da bi je
uvukli u zamrzivač. Kad prijeđete krajnje
točke, gurnite košarice nazad u njihov
položaj.

1 2

2

1

KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
ZVUKOVI PRI NORMALNOM RADU

• Pri cirkuliranju rashladnog sredstva kroz
spirale ili cijevi može se čuti slabo
grgljanje i pjenušanje. To je normalno.

• Kada je kompresor uključen, rashladno
sredstvo cirkulira po uređaju i iz njega se
može čuti zujanje ili pulsiranje. To je
normalno.

• Širenje zbog topline može izazvati izne-
nadni zvuk pucanja. To je prirodno i ne
predstavlja opasnost. To je normalno.

SAVJETI ZA ZAMRZAVANJE SVJEŽE
HRANE

Za postizanje najboljih izvedbi:
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili ispari-

ve tekućine u hladnjaku;

• nemojte pokrivati ili zamatati hranu, naro-
čito ako ima jak miris;

• stavite hranu tamo gdje zrak može oko
nje slobodno kružiti.

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

• Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.

• Ako je temperatura okoline visoka, a re-
gulator temperature postavljen na nisku
temperaturu i uređaj pun, kompresor
može neprekidno raditi, što stvara inje ili
led na isparivaču. Ukoliko se to dogodi,
postavite regulator temperature prema
toplijim postavkama kako biste omogućili
automatsko odmrzavanje i uštedu
električne energije.

Za postizanje najboljih rezultata:
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• nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno

• nemojte uklanjati akumulatore hladnoće
iz košare zamrzivača.

SAVJETI ZA HLAĐENJE

Korisni savjeti:
Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske
vrećice i stavite na staklenu policu iznad
ladice za povrće.
Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način
najdulje dan-dva.
Skuhana hrana, hladna jela i sl.: potrebno ih
je pokriti i mogu se staviti na bilo koju
policu.
Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i
staviti u specijalnu ladicu/ladice.
Maslac i sir: potrebno ih je staviti u spe-
cijalne nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako bi-
ste ih odvojili od zraka što je više moguće.
Boce s mlijekom: moraju imati čep i potreb-
no ih je čuvati u držaču boca na vratima.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se
ne nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.

SAVJETI ZA ZAMRZAVANJE

Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete

zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je
na nazivnoj pločici;

• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za zamrza-
vanje tijekom tog razdoblja;

• zamrzavajte samo svježe i dobro očišće-
ne namirnice vrhunske kvalitete;

• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i

potpuno zamrzavanje i kako biste
omogućili naknadno otapanje samo
željene količine;

• zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da
je pakovanje nepropusno;

• nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom
hranom, tako ćete spriječiti porast
temperature potonje;

• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok ču-
vanja namirnica;

• vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjela zamrzivača,
može prouzročiti smrzotine na koži;

• preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu po-
hranjivanja.

SAVJETI ZA POHRANJIVANJE
ZAMRZNUTIH NAMIRNICA

Za postizanje najboljih izvedbi uređaja, pri-
državajte se slijedećeg:
• provjerite je li zamrznutu hranu koju ste

kupili prodavač ispravno čuvao;
• osigurajte se da je zamrznuta hrana do-

stavljena iz trgovine namirnica do zamrzi-
vača u što krećem roku;

• nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno;

• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti;

• nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.

Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašte-
ni tehničar.

ODMRZAVANJE ZAMRZIVAČA

Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka zamrzivača svaki put kada se zau-

stavi motor kompresora tijekom normalne
uporabe. Otopljena voda se ispušta u pose-
ban spremnik u stražnjem dijelu uređaja,
preko motora kompresora, gdje isparava.
Važno je povremeno očistiti otvor za ispu-
štanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da
ga voda preplavi te iscuri na hranu u unu-
trašnjosti. Koristite isporučeno posebno
sredstvo za čišćenje koje ćete naći već
umetnuto u otvor za ispuštanje.
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ODMRZAVANJE ZAMRZIVAČA

S druge strane, odjeljak zamrzivača ovog
modela je vrste "no frost". To znači da
nema nakupina inja tijekom njegovog rada,
ni na unutrašnjim stijenkama niti na hrani.
Inje se ne nakuplja zahvaljujući stalnom kru-
ženju hladnog zraka u unutrašnjosti koji do-
vodi automatski kontroliran ventilator.

RJEŠAVANJE PROBLEMA
Pozor Prije rješavanja problema
isključite električni utikač iz utičnice
mrežnog napajanja.
Samo kvalificirani električar ili stručna
osoba smiju rješavati probleme koji ni-
su obuhvaćeni ovim priručnikom.

Važno Tijekom normalnog rada čuju se
razni zvukovi (kompresor, kruženje
rashladnog sredstva).

Problem Mogući uzrok Rješenje

Uređaj je bučan. Uređaj ne stoji pravilno. Provjerite stoji li uređaj stabilno
(sve četiri nožice trebaju biti na
podu).

Kompresor neprekidno
radi.

Regulator temperature možda
nije ispravno postavljen.

Podesite na višu temperaturu.

 Vrata nisu pravilno zatvorena. Pogledajte poglavlje „Zatvaranje
vrata“.

 Vrata su prečesto bila otvarana. Nemojte ostavljati vrata otvorena
duže no što je potrebno.

 Temperatura namirnica je previ-
soka.

Prije pohranjivanja ostavite namir-
nice da se ohlade na sobnu
temperaturu.

 Sobna temperatura je previsoka. Snizite temperaturu u prostoriji.

 Funkcija brzog zamrzavanja je
uključena.

Pogledajte poglavlje "Funkcija
brzog zamrzavanja".

Voda teče niz stražnju
ploču hladnjaka.

Za vrijeme automatskog procesa
odmrzavanja inje se odmrzava
na stražnjoj ploči.

To je normalno.

Voda teče u hladnjak. Otvor za vodu je začepljen. Očistite otvor za vodu.

 Namirnice sprječavaju protok
vode u kolektor vode.

Osigurajte da namirnice ne dodi-
ruju stražnju ploču.
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Problem Mogući uzrok Rješenje

Voda teče na pod. Voda koja se topi ne teče kroz
otvor u pliticu za isparavanje iz-
nad kompresora.

Postavite otvor za otopljenu vodu
uz pliticu za isparavanje.

Stvara se previše inja i
leda.

Namirnice nisu ispravno umota-
ne.

Bolje umotajte namirnice.

 Vrata nisu pravilno zatvorena. Pogledajte poglavlje „Zatvaranje
vrata“.

 Regulator temperature možda
nije ispravno postavljen.

Podesite na višu temperaturu.

Temperatura u uređaju je
previsoka.

Vrata nisu pravilno zatvorena. Pogledajte poglavlje „Zatvaranje
vrata“.

 Temperatura namirnica je previ-
soka.

Prije pohranjivanja ostavite namir-
nice da se ohlade na sobnu
temperaturu.

 U uređaj ste odjednom stavili
mnogo namirnica.

Stavljajte manje namirnica isto-
vremeno.

Temperatura u hladnjaku
je previsoka.

Nema cirkulacije hladnog zraka
u uređaju.

Provjerite kruži li hladni zrak po
uređaju.

Temperatura u zamrziva-
ču je previsoka.

Namirnice su postavljene
preblizu jedna do druge.

Pohranite namirnice tako da
omogućite kruženje hladnog
zraka.

Uređaj ne radi. Uređaj je isključen. Uključite uređaj.

 Električni utikač nije pravilno
utaknut u utičnicu mrežnog na-
pajanja.

Ispravno utaknite utikač u utičnicu
mrežnog napajanja.

 Uređaj nema napajanja. Nema
napona u utičnici mrežnog na-
pajanja.

Spojite drugi električni uređaj na
utičnicu mrežnog napajanja. Ob-
ratite se kvalificiranom električaru.

Žarulja ne radi. Žarulja je u stanju pripravnosti. Zatvorite i otvorite vrata.

Ako ovi savjeti ne daju željene rezultate nazovite najbliži ovlašteni servis.

ZATVARANJE VRATA

1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, namjestite vrata.

Pogledajte "Postavljanje".

3. Ako je potrebno, zamijenite neispravnu
brtvu na vratima. Obratite se servisnom
centru.

TEHNIČKI PODACI

   

Dimenzije   

 Visina 2010 mm

 Širina 595 mm

 Dubina 658 mm

Vrijeme odgovora  18 h

Napon  230-240 V

Frekvencija  50 Hz
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Tehnički podaci nalaze se na nazivnoj ploči-
ci na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i na
energetskom natpisu.

POSTAVLJANJE
Pozorno pročitajte "Informacije o
sigurnosti" za siguran i ispravan rad
uređaja prije postavljanja uređaja.

POZICIONIRANJE

Postavite uređaj na mjesto gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi oz-
načenoj na nazivnoj pločici uređaja:

Klimatsk
a klasa

Temperatura okoline

SN od +10°C do + 32°C

N od +16°C do + 32°C

ST od +16°C do + 38°C

T od +16°C do + 43°C

SMJEŠTAJ

Uređaj treba biti postavljen daleko od izvora
topline kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodno
kruženje zraka oko stražnjeg dijela ormarića
uređaja. Za osiguranje najbolje djelotvorno-
sti, ako se uređaj nalazi ispod visećeg zid-
nog elementa, minimalna udaljenost između
vrha uređaja i visećeg elementa treba biti
najmanje 100 mm. U savršenom položaju,
uređaj se ne smije nalaziti ispod visećih zid-
nih elemenata. Točno niveliranje se osigura-
va pomoću jedne ili više podesivih nožica u
podnožju ormarića uređaja.

Upozorenje Iskopčavanje uređaja iz
električne mreže treba biti omogućeno;
stoga nakon postavljanja utikač mora
biti lako dostupan.
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ELEKTRIČNO SPAJANJE

Prije električnog spajanja uvjerite se da
voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici od-
govaraju električnom napajanju u vašem
domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utič-
nica nije uzemljena, spojite uređaj na od-
vojeno uzemljenje u skladu s važećim propi-
sima, pritom se obraćajući kvalificiranom
električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu
poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. di-
rektivama.

STRAŽNJI ODSTOJNICI

Dva odstojnika možete pronaći u vrećici s
dokumentacijom.
Kako biste postavili odstojnike, učinite
sljedeće:
1. Otpustite vijak.
2. Umetnite odstojnik ispod vijka.
3. Okrenite odstojnik u ispravan položaj.
4. Ponovno zategnite vijke.
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NIVELIRANJE

Prilikom namještanja uređaja osigurajte da
on stoji u ravnini. To možete postići
pomoću dvije podesive nožice na dnu
sprijeda.

VAĐENJE KOPČI POLICA

Vaš je uređaj opremljen kopčama polica
koje omogućuju pričvršćivanje polica
tijekom prijevoza.
Skinite ih na slijedeći način:
1. Pomaknite kopče polica u smjeru

strijelice (A).
2. Podignite stražnju stranu police i gurni-

te policu prema naprijed dok se ne
oslobodi (B).

3. Skinite kopče (C).

PROMJENA SMJERA OTVARANJA
VRATA

U slučaju da želite promijeniti smjer otva-
ranja vrata, obratite se najbližoj servisnoj
službi. Stručnjak servisne službe o vašem
će trošku promijeniti smjer otvaranja vrata.

BRIGA ZA OKOLIŠ

Simbol  na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne

negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
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Electrolux. Thinking of you.

Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
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Zmĕny vyhrazeny

 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného cho-
du spotřebiče si před jeho instalací a prvním
použitím pozorně Přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně před
nežádoucími omyly a nehodami je důležité,
aby se všechny osoby, které budou použí-
vat tento spotřebič, seznámily s jeho provo-
zem a bezpečnostními funkcemi. Tyto po-
kyny 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 informo-
vat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu
k použití, abyste neohrozili své zdraví a ma-
jetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za
úrazy a poškození způsobené jejich nedo-
držením.

BEZPEČNOST DĚTÍ A
HENDIKEPOVANÝCH OSOB

• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnost-
mi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpo-
vědné za jejich bezpečnost, nebo jim ne-
dávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.

• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.

• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáh-
něte zástrčku ze zásuvky, odřízněte na-
pájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a
odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí

elektrickým proudem, nebo se děti ne-
mohly zavřít uvnitř.

• Jestliže je tento spotřebič vybaven mag-
netickým těsněním dveří a nahrazuje star-
ší spotřebič s pružinovým zámkem (zá-
padkou) na dveřích nebo víku, nezapo-
meňte před likvidací pružinový zámek
znehodnotit. Děti se pak nemohou ve
spotřebiči zavřít jako ve smrtelně nebez-
pečné pasti.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE

Upozornění

Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěné-
ho spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání

potravin nebo nápojů v běžné domác-
nosti, jak je uvedeno v návodu k použití.

• K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné
prostředky.

• V prostoru chladicích spotřebičů nepou-
žívejte jiné elektrické přístroje (např.
zmrzlinové strojky) než typy schválené k
tomuto účelu výrobcem.

• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsa-

ženo v chladicím okruhu spotřebiče, je
přírodní plyn, který je dobře snášen život-
ním prostředím, ale je hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče
dbejte na to, aby nedošlo k poškození
žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu,
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– nepoužívejte v blízkosti spotřebiče
otevřený oheň a jiné zápalné zdroje;

– důkladně vyvětrejte místnost, ve které
je spotřebič umístěný.

• Změna technických parametrů nebo ja-
kákoli jiná úprava spotřebiče je nebez-
pečná. Jakékoli poškození kabelu může
způsobit zkrat, požár nebo úraz elektric-
kým proudem.

Upozornění Jakoukoliv elektrickou
součást (napájecí kabel, zástrčku,
kompresor) smí z důvodu možného rizi-
ka vyměňovat pouze autorizovaný zá-
stupce nebo kvalifikovaný pracovník
servisu.

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

čená nebo poškozená zadní stranou
spotřebiče. Stlačená nebo poškoze-
ná zástrčka se může přehřát a způ-
sobit požár.

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

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

nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí ne-
bezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.

6. Spotřebič se bez krytu žárovky
vnitřního osvětlení (je-li součástí vy-
bavení) nesmí provozovat.

• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.

• Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani
se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo
mokré ruce, protože byste si mohli způ-
sobit odřeniny nebo omrzliny.

• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vysta-
ven přímému slunečnímu záření.

• V tomto spotřebiči se používají speciální
žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené
pouze pro použití v domácích spotřebi-
čích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro
osvětlení místností.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na
plastové části spotřebiče.

• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo te-
kutiny, protože by mohly vybuchnout.

• Potraviny neukládejte přímo na větrací ot-
vory v zadní stěně. (Pokud je spotřebič
beznámrazový)

• Zmrazené potraviny se nesmí po roz-
mrznutí znovu zmrazovat.

• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte
podle pokynů daného výrobce.

• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně dodržo-
vat. Řiďte se příslušnými pokyny.

• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s
vysokým obsahem kysličníku uhličitého
nebo nápoje s bublinkami, protože vy-
tvářejí tlak na nádobu, a mohou dokonce
vybuchnout a poškodit spotřebič.

• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mra-
zničky, hrozí nebezpečí popálení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

• Před čištěním nebo údržbou vždy
spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze sítě.

• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré

předměty. Použijte plastovou škrabku.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový

otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanese-
ný, uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný,
rozlije se voda na dno chladničky.

INSTALACE

Důležité U elektrického připojení se pečlivě
řiďte pokyny uvedenými v příslušných
odstavcích.

• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není
poškozený. Je-li spotřebič poškozený,
nezapojujte ho do sítě. Případné poško-
zení okamžitě nahlaste prodejci, u které-
ho 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 kompreso-
ru.

• Okolo spotřebiče musí být dostatečná
cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K
dosažení dostatečného větrání se řiďte
pokyny k instalaci.

• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát
zadní stranou ke stěně, aby byly jeho
horké části nepřístupné (kompresor, kon-
denzátor), a nemohli jste o ně zachytit
nebo se spálit.

• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti
radiátorů nebo sporáků.
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• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.

• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody (po-
kud je k dispozici vodovodní přípojka).

OBSLUHA

• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro
zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba
s příslušným oprávněním.

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

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

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních ma-
teriálech. Spotřebič nelikvidujte společ-
ně s domácím odpadem a smetím. Izo-
lační pěna obsahuje hořlavé plyny:
spotřebič je nutné zlikvidovat podle
příslušných předpisů, které získáte na
obecním úřadě. Zabraňte poškození
chladicí jednotky, hlavně vzadu v blíz-
kosti výměníku tepla. Materiály použité
u tohoto spotřebiče označené symbo-
lem  jsou recyklovatelné.

OVLÁDACÍ PANEL

1

7

6

5

2

3

4

1 Regulátor teploty chladničky
Tlačítko „mínus“

2 Regulátor teploty chladničky
Tlačítko „plus“

3 Tlačítko ON/OFF
Tlačítko OK

4 Regulátor teploty mrazničky
Tlačítko „plus“
Regulátor času

5 Displej

6 Regulátor teploty mrazničky
Tlačítko „mínus“
Regulátor času

7 Tlačítko Mode
Přednastavený zvuk tlačítek lze na hla-
sitější změnit současným stisknutím tla-

čítka Mode 7  a tlačítka „mínus“ 6  na
několik sekund. Změnu je možné vrátit.

DISPLEJ

10
11

9

1

8

7

5

6

2

4

3

1 Ukazatel teploty chladničky

2 Funkce dětské pojistky

3 Funkce Vypnutí chladničky

4 Funkce Drinks Chill

5 Časovač

6 Ukazatel teploty mrazničky

7 Ukazatel výstrahy

8 Funkce Nákup

9 Funkce Action Freeze

10 Funkce Eco Mode

11 Funkce Dovolená
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ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič se zapíná následujícím postu-
pem:
1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tla-

čítko ON/OFF .
3. Po několika sekundách by se mohla

spustit zvuková výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz část „Vý-
straha vysoké teploty“.

4. Ukazatele teploty ukazují nastavenou
výchozí teplotu.

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

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič se vypíná následujícím postu-
pem:
1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po

dobu pěti sekund.
2. Displej se vypne.
3. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě vy-

táhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.

VYPNUTÍ CHLADNIČKY

Chladničku vypnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se ne-

objeví příslušná ikona.
Bliká ukazatel Vypnutí chladničky.
Ukazatel chladničky zobrazuje čárky.

2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Zobrazí se ukazatel funkce Vypnutí

chladničky.

ZAPNUTÍ CHLADNIČKY

Chladničku zapnete následovně:
1. Stiskněte regulátor teploty chladničky.
Nebo:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se ne-

objeví příslušná ikona.
Bliká ukazatel Vypnutí chladničky.

2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce Vypnutí chladničky

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

REGULACE TEPLOTY

Nastavenou teplotu chladničky nebo mra-
zničky můžete upravit pomocí regulátorů te-
ploty.
Nastavená výchozí teplota:
• +5 °C v chladničce
• -18 °C v mrazničce

Ukazatele teploty zobrazují nastavenou te-
plotu.

Důležité Nastavenou výchozí teplotu
obnovíte vypnutím spotřebiče.

Nastavené teploty bude dosaženo do 24
hodin.
Určité kolísání kolem nastavené teploty je
normální a nepředstavuje žádnou poruchu
spotřebiče.

Důležité Nastavená teplota zůstane
uložena i při výpadku proudu.

Pro optimální skladování potravin zvolte
funkci Eco Mode. Viz část „ Funkce Eco
Mode“.

FUNKCE ECO MODE

Pro optimální skladování potravin zvolte
funkci Eco Mode.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se ne-

objeví příslušná ikona.
Bliká ukazatel Eco Mode.
Ukazatel teploty na pár sekund zobra-
zuje nastavenou teplotu:
– pro chladničku: +5 °C
– pro mrazničku: -18 °C

2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Eco Mode.

Tuto funkci vypnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezač-

ne blikat ukazatel Eco Mode.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel Eco Mode zhasne.

Důležité Tato funkce se vypne zvolením ji-
né nastavené teploty.

FUNKCE DĚTSKÉ POJISTKY

Pokud chcete zablokovat ovládání pomocí
tlačítek, zvolte funkci dětské pojistky.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se ne-

objeví příslušná ikona.
2. Ukazatel funkce dětské pojistky začne

blikat.
3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.

Zobrazí se ukazatel funkce dětské po-
jistky.

Tuto funkci vypnete následovně:
1. Stiskněte Mode, dokud ukazatel funkce

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

FUNKCE DOVOLENÁ

Tato funkce umožňuje ponechat prázdnou
chladničku zavřenou po dobu dlouhé dovo-
lené, aniž by došlo ke vzniku nepříjemných
pachů.

Důležité Chladicí oddíl musí být při zapnutí
funkce Dovolená prázdný.

Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se ne-

objeví příslušná ikona.
Ukazatel funkce Dovolená začne blikat.
Ukazatel teploty chladničky na pár se-
kund zobrazuje nastavenou teplotu.

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

Tuto funkci vypnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ukaza-

tel funkce Dovolená nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce Dovolená se přestane

zobrazovat.
4. Pokud byla předtím zvolena funkce Eco

Mode, pak se tato funkce obnoví.

Důležité Tato funkce se vypne při nastave-
ní jiné teploty chladničky.

FUNKCE DRINKS CHILL

Funkce Drinks Chill se používá jako bez-
pečnostní varování při vložení lahví do oddí-
lu mrazničky.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se ne-

objeví příslušná ikona.
Bliká ukazatel Drinks Chill.
Časovač po dobu několika sekund uka-
zuje nastavenou hodnotu (30 minut).

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

3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Drinks Chill.
Časovač začne blikat.

Po skončení odpočítávání začne blikat kon-
trolka funkce Drinks Chill a zazní zvukový
signál:
1. Vyjměte nápoje z mrazničky.
2. Vypněte funkci.
Tuto funkci vypnete následovně:

1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezač-
ne blikat ukazatel Drinks Chill.

2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel Drinks Chill zhasne.
Funkci je možné kdykoli vypnout.

FUNKCE NÁKUP

Potřebujete-li uložit velké množství nechla-
zených potravin, například po nákupu, do-
poručujeme zapnout funkci Nákup, aby se
potraviny rychleji zchladily a nezahřály další
potraviny, které již v chladničce jsou.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se ne-

objeví příslušná ikona.
Bliká ukazatel Nákup.
Ukazatel teploty chladničky na pár se-
kund zobrazuje nastavenou teplotu.

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

Funkce Nákup se automaticky vypne asi za
6 hodin.
Tuto funkci vypnete před jejím automatic-
kým vypnutím následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ukaza-

tel funkce Nákup nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce Nákup se přestane zo-

brazovat.
4. Pokud byla předtím zvolena funkce Eco

Mode, pak se tato funkce obnoví.

Důležité Tato funkce se vypne při nastave-
ní jiné teploty chladničky.

FUNKCE ACTION FREEZE

Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se ne-

objeví příslušná ikona.
Bliká ukazatel Action Freeze.
Ukazatel teploty mrazničky zobrazí na
několik sekund symbol  .

2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Action Freeze.
Spustí se animace.

Funkce se automaticky vypne za 52 hodin.
Tuto funkci vypnete před jejím automatic-
kým vypnutím následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezač-

ne blikat ukazatel Action Freeze.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel Action Freeze zhasne.
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4. Pokud byla předtím zvolena funkce Eco
Mode, pak se tato funkce obnoví.

Důležité Tato funkce se vypne při nastave-
ní jiné teploty mrazničky.

VÝSTRAHA VYSOKÉ TEPLOTY

Zvýšení teploty v mrazničce (například z dů-
vodu výpadku proudu) je signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty

mrazničky
• zvukovým signálem.
Resetování výstrahy:

1. Stiskněte libovolné tlačítko.
2. Zvukový signál se vypne.
3. Ukazatel teploty mrazničky na několik

sekund zobrazí nejvyšší dosaženou te-
plotu. Poté opět zobrazuje nastavenou
teplotu.

4. Ukazatel výstrahy bude stále blikat, do-
kud nedojde k obnovení normálních
provozních podmínek.

Pokud podmínky výstrahy pominou, ukaza-
tel výstrahy se přestane zobrazovat.

PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
ČISTĚNÍ VNITŘKU SPOTŘEBIČE

Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vla-
žnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach
nového výrobku, a pak vše důkladně utřete
do sucha.

Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky ne-
bo abrazivní prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH
POTRAVIN

Po prvním spuštění spotřebiče nebo po je-
ho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič
před vložením potravin běžet nejméně 2 ho-
diny na vyšší nastavení.

Důležité V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší dobu, než
je uvedeno v tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a
potom opět zmrazit (po ochlazení).

ROZMRAZOVÁNÍ

Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny
je možné před použitím rozmrazit v chlad-
ničce nebo při pokojové teplotě, podle to-
ho, kolik máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě
zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy
bude ale v tomto případě delší.

PŘEMÍSTITELNÉ POLICE

Na stěnách chladničky jsou kolejničky, do
kterých se podle přání zasunují police.

POLICE NA LÁHVE

Láhve položte (hrdly dopředu) do police
umístěné v chladničce.

Důležité Pokud je police umístěná
vodorovně, položte na ní pouze zavřené
láhve.
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Držák na láhve můžete vpředu nadzdvih-
nout, abyste do něj mohli uložit také již
otevřené lahve. Vytáhněte polici tak, abyste
ji mohli natočit nahoru a položit na vyšší
úroveň.

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH POLIČEK

Dveřní poličky můžete umístit do různé vý-
šky a vkládat tak do nich různě velká balení
potravin.
Postupujte následovně:
pomalu posunujte polici ve směru šipek, až
se uvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polo-
hy.

ZÁSUVKA SPACEPLUS

Zásuvka je určena pro uložení ovoce a zele-
niny.
Uvnitř zásuvky je přepážka, kterou můžete
nastavit do různých poloh, a rozdělit tak
prostor podle vlastních požadavků.
Na dně zásuvky je mřížka (podle modelu),
která chrání ovoce i zeleninu před vlhkostí,
jež se může tvořit na dně zásuvky.
Všechny součásti zásuvky můžete vyjmout
a vyčistit.

ZÁSUVKA FRESHZONE

Zásuvka FreshZone je vhodná k uchovávání
čerstvých potravin jako ryb, masa a
mořských plodů, protože je zde nižší teplo-
ta než ve zbývající části chladničky.
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VYJMUTÍ MRAZICÍCH KOŠŮ Z
MRAZNIČKY

Koše na zmrazování potravin jsou vybaveny
zarážkou, aby se nedaly náhodně odstranit,
nebo nevypadly. Chcete-li je z mrazničky
vyjmout, vytáhněte koš směrem k sobě až
nadoraz, a pak koš vytáhněte zdvihnutím
jeho přední části směrem nahoru.
Chcete-li koš vrátit zpět, lehce nadzdvihně-
te přední část koše, abyste ho mohli vložit
do mrazničky. Jakmile je koš nad zarážka-
mi, zasuňte koš dozadu do jeho polohy.

1 2

2

1

UŽITEČNÉ RADY A TIPY
NORMÁLNÍ PROVOZNÍ ZVUKY

• Když je chladicí kapalina čerpána chladi-
cím hadem nebo potrubím, můžete slyšet
zvuk slabého bublání či zurčení. Nejde o
závadu.

• Když je kompresor spuštěný a čerpá se
chladící médium, může to být doprováze-
no drnčením nebo pulsujícím zvukem
kompresoru. Nejde o závadu.

• Tepelné roztažení může způsobit náhlé
zapraskání. Jde o přirozený a neškodný
jev. Nejde o závadu.

TIPY PRO CHLAZENÍ ČERSTVÝCH
POTRAVIN

K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potraviny

nebo tekutiny, které se odpařují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, ze-

jména mají-li silnou vůni;
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• potraviny položte tak, aby okolo nich mo-
hl proudit volně vzduch.

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

• Neotvírejte často dveře, ani je nenechá-
vejte otevřené déle, než je nezbytně nut-
né.

• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor
teploty je na vyšším nastavení a spotřebič
je zcela zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří
námraza nebo led. V tomto případě je
nutné nastavit regulátor teploty na nižší
nastavení, aby se spotřebič automaticky
odmrazil, a tím snížil spotřebu energie.

K dosažení nejlepšího výkonu:
• neotvírejte často dveře, ani je nenechá-

vejte otevřené déle, než je nezbytně nut-
né

• nevyndávejte akumulátory chladu z koše
na zmrazování potravin.

TIPY PRO CHLAZENÍ

Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylé-
nového sáčku a položte na skleněnou polici
nad zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skla-
dujte maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete
zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně oči-
štěné, vložte je do speciální zásuvky (nebo
zásuvek), které jsou součástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzducho-
těsné 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.

TIPY PRO ZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

K dosažení dokonalého zmrazovacího pro-
cesu dodržujte následující důležité rady:

• maximální množství potravin, které je mo-
žné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na ty-
povém štítku;

• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této
době nepřidávejte žádné další potraviny
ke zmrazení;

• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kva-
lity, čerstvé a dokonale čisté;

• připravte potraviny v malých porcích, aby
se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo
pak možné rozmrazit pouze požadované
množství;

• zabalte potraviny do alobalu nebo polye-
tylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky
vzduchotěsné;

• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí
dotýkat již zmrazených potravin, protože
by zvýšily jejich teplotu;

• libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje dél-
ku bezpečného skladování potravin;

• vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu
způsobit popáleniny v ústech;

• doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.

TIPY PRO SKLADOVÁNÍ
ZMRAZENÝCH POTRAVIN

K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené

zmrazené potraviny byly prodejcem
správně skladované;

• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším mo-
žném čase;

• neotvírejte často dveře, ani je nenechá-
vejte otevřené déle, než je nezbytně nut-
né;

• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat;

• nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pozor Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.

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

Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku chladi-
cího oddílu při každém zastavení motoru
kompresoru. Rozmrazená voda vytéká
žlábkem do speciální nádoby na zadní stra-
ně spotřebiče nad motorem kompresoru,
kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu, kte-
rý se nachází uprostřed žlábku v chladicím
oddíle, se musí pravidelně čistit, aby voda
nemohla přetéct na uložené potraviny. Pou-
žívejte speciální čisticí nástroj, který najdete
již zasunutý do odtokového otvoru.

ROZMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY

Mrazicí oddíl tohoto modelu je beznámrazo-
vého typu "no frost". To znamená, že se v
zapnutém spotřebiči nevytváří námraza ani
na vnitřních stěnách, ani na potravinách.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace chladného
vzduchu uvnitř oddílu automaticky řízeným
ventilátorem.

CO DĚLAT, KDYŽ...
Pozor Při hledání a odstraňování
závady vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky.
Odstraňování závady, která není uve-
dena v tomto návodu, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo
osoba s příslušným oprávněním.

Důležité Během normálního používání
vydává spotřebič různé zvuky (kompresor,
cirkulace chladiva).

Problém Možná příčina Řešení

Spotřebič je hlučný. Spotřebič není správně posta-
ven.

Zkontrolujte, zda spotřebič stojí
stabilně (všechny čtyři nožičky
musí stát na podlaze).

Kompresor funguje
nepřetržitě.

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 dé-
le, než je nezbytně nutné.
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Problém Možná příčina Řešení

 Teplota potravin je příliš vysoká. Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti a teprve pak je
vložte do spotřebiče.

 Teplota v místnosti je příliš vyso-
ká.

Snižte teplotu v místnosti.

 Funkce rychlého zmrazení je za-
pnutá.

Viz „Funkce rychlého zmrazení“.

Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.

Během automatického odmra-
zování se na zadní stěně roz-
mrazuje námraza.

Nejde o závadu.

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 rozmražené vody neústí
do odpařovací misky nad kom-
presorem.

Umístěte vývod rozmražené vody
do odpařovací misky.

Příliš mnoho námrazy a
ledu.

Potraviny nejsou řádně zabale-
né.

Zabalte potraviny lépe.

 Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“.

 Regulátor teploty může být ne-
správně nastavený.

Nastavte vyšší teplotu.

Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.

Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“.

 Teplota potravin je příliš vysoká. Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti a teprve pak je
vložte do spotřebiče.

 Vložili jste příliš velké množství
potravin najednou.

Ukládejte do spotřebiče menší
množství potravin.

Teplota v chladničce je
příliš vysoká.

Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.

Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.

Příliš vysoká teplota v
mrazničce.

Potraviny jsou položeny příliš
těsně u sebe.

Uložte potraviny tak, aby mohl
dobře obíhat chladný vzduch.

Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.

 Zástrčka není správně zasunutá
do zásuvky.

Zasuňte zástrčku správně do zá-
suvky.

 Spotřebič je bez proudu. Zásuv-
ka není pod proudem.

Zasuňte do zásuvky zástrčku jiné-
ho elektrického spotřebiče. Ob-
raťte se na kvalifikovaného elektri-
káře.

Osvětlení nefunguje. Osvětlení je v pohotovostním re-
žimu.

Zavřete a otevřete dveře.

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

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
vyměňte. Obraťte se na servisní středi-
sko.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

   

Rozměry   

 Výška 2010 mm

 Šířka 595 mm

 Hloubka 658 mm

Skladovací čas při poruše  18 h

Napětí  230-240 V

Frekvence  50 Hz

Technické údaje jsou uvedeny na typovém
štítku umístěném na vnitřní levé straně
spotřebiče a na energetickém štítku.

INSTALACE
Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní
informace" 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:

Klima-
tická
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

Spotřebič musí být instalovaný v dostateč-
né vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou ra-
diátory, bojlery, přímý sluneční svit apod.
Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat
kolem zadní části spotřebiče. Jestliže je
spotřebič umístěný pod závěsnými skříňka-
mi kuchyňské linky, je pro zajištění správné-
ho výkonu nutná minimální vzdálenost mezi
horní částí spotřebiče a závěsnými skříňka-
mi alespoň 100 mm. Pokud je to ale mo-
žné, spotřebič pod závěsné skříňky nestav-
te. Správné vyrovnání zajišťuje jedna nebo
více seřiditelných nožiček na spodku
spotřebiče.

Upozornění Spotřebič musí být
odpojitelný od elektrické sítě, proto

musí být zástrčka i po instalaci dobře
přístupná.
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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.
Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto
účelu vybavena příslušným kontaktem. Po-
kud není domácí zásuvka uzemněná, po-
raďte se s odborníkem a připojte spotřebič
k samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených poky-
nů.
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Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.

ZADNÍ ROZPĚRKY

Dvě rozpěrky naleznete v sáčku s doku-
mentací.
Při montáži rozpěrek postupujte následov-
ně:
1. Uvolněte šroub.
2. Zasuňte rozpěrku pod šroub.
3. Otočte rozpěrku do správné polohy.
4. Utáhněte všechny šrouby.

2

4 3
1

VYROVNÁNÍ

Po umístění spotřebiče zkontrolujte, zda
stojí rovně. Můžete ho vyrovnat seřízením
dvou dolních předních nožiček.

ODSTRANĚNÍ DRŽÁKŮ POLIC

Spotřebič je vybaven držáky polic, kterými
je možné police bezpečně zajistit během
přepravy.
Chcete-li je odstranit, postupujte takto:
1. Posuňte držáky polic ve směru šipky

(A).
2. Nadzdvihněte polici zezadu a pak ji za-

tlačte dopředu, až se uvolní (B).
3. Odstraňte zarážky (C).

ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Pokud chcete změnit směr otvírání dveří,
obraťte se na nejbližší zastoupení poprodej-
ního servisu. Odborník z poprodejního se-
rvisu provede změnu směru otevírání dveří
na vaše náklady.
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POZNÁMKY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Symbol  na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí

a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
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A változtatások jogát fenntartjuk

 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Saját biztonsága és a helyes használat biz-
tosítása érdekében a készülék üzembe he-
lyezése és első használata előtt olvassa át
figyelmesen ezt a használati útmutatót, be-
leértve a tippeket és figyelmeztetéseket is.
A szükségtelen hibák és balesetek elkerülé-
se érdekében fontos annak biztosítása,
hogy mindenki, aki a készüléket használja,
jól ismerje annak működését és biztonsá-
gos használatát. Őrizze meg ezt a haszná-
lati útmutatót, és ha a készüléket elajándé-
kozza vagy eladja, az útmutatót is mellékel-
je hozzá, hogy annak teljes élettartamán ke-
resztül mindenki, aki használja, megfelelő
információkkal rendelkezzen annak haszná-
latát és biztonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak bizton-
sága érdekében tartsa be a jelen használati
útmutatóban szereplő óvintézkedéseket,
mivel a gyártó nem felelős az ezek elmu-
lasztása miatt bekövetkező károkért.

GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ
SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztala-
tok és ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is) használhas-
sák, hacsak a biztonságukért felelős sze-
mély nem biztosít számukra felügyeletet
és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyele-
téről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.

• Minden csomagolóanyagot tartson a
gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek.

• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a
dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a há-
lózati tápkábelt (olyan közel a készülék-
hez, amennyire csak lehet), és távolítsa el
az ajtót annak megelőzése érdekében,
hogy a játszó gyermekek áramütést
szenvedjenek, vagy magukat a készülék-
be zárják.

• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott ké-
szülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval
vagy fedéllel 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 szerkeze-
ten lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadály-
mentesen
• A készülék rendeltetése élelmiszerek és/

vagy italok tárolása a normál háztartás-
ban, amint azt a jelen használati útmutató
ismerteti.

• Ne használjon mechanikus szerkezetet
vagy mesterséges eszközöket a leolvasz-
tási folyamat elősegítésére.

• Ne működtessen más elektromos készü-
léket (például fagylaltkészítő gépet) hűtő-
berendezések belsejében, hacsak ezt a
gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.
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• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hű-
tőkör.

• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz
a készülék hűtőköre, ez a környezetre
csekély hatást gyakorló, természetes
gáz, amely ugyanakkor gyúlékony.
A készülék szállítása és üzembe helyezé-
se során bizonyosodjon meg arról, hogy
a hűtőkör semmilyen összetevője nem
sérült meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök

használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyisé-

get, 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 megelő-
zése érdekében mindenféle elektromos
részegység (hálózati tápkábel, dugasz,
kompresszor) cseréjét hivatalos szer-
vizképviselőnek vagy szakképzett szer-
vizmunkatársnak kell elvégeznie.

1. A hálózati tápkábelt nem szabad
meghosszabbítani.

2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati du-
gaszt ne nyomja össze vagy károsít-
sa a készülék hátlapja. Az összenyo-
mott vagy sérült hálózati dugasz túl-
melegedhet és tüzet okozhat.

3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék
hálózati dugasza hozzáférhető le-
gyen.

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 készülé-
ket, ha a belső világítás lámpabúrája
nincs a helyén (ha van a készüléken).

• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor kör-
ültekintéssel járjon el.

• Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és
ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze
nedves vagy vizes, mivel ez a bőrsérülé-
seket, illetve fagyás miatti égési sérülése-
ket eredményezhet.

• Ne tegye ki hosszú időn keresztül közvet-
len napsütésnek a készüléket.

• Az ebben a készülékben működő izzó-
lámpák (ha vannak ilyenek a készülékben)
kizárólag háztartási eszközökhöz kifej-
lesztett, különleges fényforrások. Nem al-
kalmasak helyiségek megvilágítására.

NAPI HASZNÁLAT

• Ne tegyen meleg edényt a készülék műa-
nyag részeire.

• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadé-
kot a készülékben, mert azok felrobban-
hatnak.

• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a
hátsó falon lévő levegőkimenet elé. (Ha a
készülék Frost Free rendszerű)

• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után
többé nem szabad újra lefagyasztani.

• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmisze-
reket az élelmiszergyártó utasításaival
összhangban tárolja.

• A készülék gyártójának tárolásra vonat-
kozó ajánlásait szigorúan be kell tartani.
Olvassa el az idevonatkozó utasításokat.

• Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasz-
tóba, mert nyomás keletkezik a palack-
ban, ami miatt felrobbanhat és kárt okoz-
hat a készülékben.

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

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

• A karbantartás előtt kapcsolja ki a készü-
léket, és a húzza ki a vezetéket a fali alj-
zatból.

• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
• Ne használjon éles tárgyakat a dérnek a

készülékről történő eltávolításához. Hasz-
náljon műanyag kaparókést.

• Rendszeresen vizsgálja meg a hűtőszek-
rényben a leolvadt víz számára kialakított
vízelvezetőt. Szükség esetén tisztítsa
meg a vízelvezetőt. Ha a vízelvezető el
van záródva, a víz összegyűlik a készülék
aljában.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Fontos Az elektromos hálózatra való
csatlakoztatást illetően kövesse a megfelelő
fejezetek útmutatását.

• Csomagolja ki a készüléket, és ellenőriz-
ze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatla-
koztassa a készüléket, ha sérült. Az eset-
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leges sérüléseket azonnal jelentse ott,
ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben
őrizze meg a csomagolást.

• Ajánlatos legalább négy órát várni a ké-
szülék bekötésével és hagyni, hogy az
olaj visszafolyjon a kompresszorba.

• Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a
készülék körül, ennek hiánya túlmelege-
déshez vezet. Az elégséges szellőzés elé-
rése érdekében kövesse a vonatkozó
üzembe helyezési utasításokat.

• Amikor csak lehetséges, a készülék hát-
lapja fal felé nézzen, hogy el lehessen ke-
rülni a forró alkatrészek (kompresszor,
kondenzátor) megérintését vagy megfo-
gását az esetleges égési sérülések meg-
előzése 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 szakkép-

zett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.

• Ne távolítsa el a LED-világítás borítását. A
LED-világítás kapcsolótáblájának cseréjé-
hez, szükség esetén lépjen kapcsolatba a
legközelebbi ügyfélszolgálathoz.

• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott
szervizközpont javíthatja, és csak eredeti
pótalkatrészek 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.

KEZELŐPANEL

1

7

6

5

2

3

4

1 Hűtő hőmérséklet-szabályozója
Mínusz gomb

2 Hűtő hőmérséklet-szabályozója
Plusz gomb

3 ON/OFF gomb
OK gomb

4 Fagyasztó hőmérséklet-szabályozója
Plusz gomb
Időszabályozó

5 Kijelzés

6 Fagyasztó hőmérséklet-szabályozója
Mínusz gomb
Időszabályozó

7 Mode gomb
Lehetőség van a gyárilag beállított bil-
lentyűhang nagyobb hangerejű változa-
tának alkalmazására, ha egyszerre

megnyomja a Mode ( 7  ) gombot és a

mínusz ( 6  ) gombot néhány másod-
percig. Az eredeti hang visszaállítható.
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KIJELZŐ

10
11

9

1

8

7

5

6

2

4

3

1 Hűtőtér hőmérséklet-visszajelző

2 Gyermekzár funkció

3 Hűtő kikapcsolása funkció

4 Drinks Chill funkció

5 Időzítő

6 Fagyasztó hőmérséklet-visszajelző

7 Figyelmeztető kijelzés

8 Bevásárlás funkció

9 Action Freeze funkció

10 Eco Mode funkció

11 Nyaralás üzemmód

BEKAPCSOLÁS

A készülék bekapcsolásához tegye a követ-
kezőket:
1. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó-

dugaszt a hálózati aljzatba.
2. Nyomja meg a ON/OFF gombot, ha a

kijelző nincs bekapcsolva.
3. Néhány másodperc után megszólalhat

a riasztó.
A riasztó nullázásához lásd a "Magas
hőmérséklet miatti riasztás" c. részt.

4. A hőmérséklet visszajelző a beállított
alapértelmezett hőmérsékletet mutatja.

Eltérő hőmérséklet beálltásához lásd a "Hő-
mérséklet-szabályozás" c. részt.

KIKAPCSOLÁS

A készülék kikapcsolásához tegye a követ-
kezőket:
1. Nyomja meg a ON/OFF gombot 5 má-

sodpercig.
2. A kijelző kikapcsol.

3. A készülék áramtalanításához húzza ki
a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

A HŰTŐ KIKAPCSOLÁSA

A hűtő kikapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a

megfelelő ikon megjelenik.
A hűtő kikapcsolás kijelzés villog.
Vonások láthatóak a hűtő kijelzőjén.

2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez.

3. A hűtő kikapcsolás kijelzés látható.

A HŰTŐ BEKAPCSOLÁSA

A hűtő bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a hűtő hőmérséklet-sza-

bályozóját.
Vagy:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a

megfelelő ikon megjelenik.
A hűtő kikapcsolás kijelzés villog.

2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez.

3. A hűtő kikapcsolás kijelzés eltűnik.
Eltérő hőmérséklet beálltásához lásd a "Hő-
mérséklet-szabályozás" c. részt.

HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

A hűtő vagy a fagyasztó beállított hőmér-
séklete a hőmérséklet-szabályozó gombok-
kal változtatható meg.
Beállított alapértelmezett hőmérséklet:
• +5°C a hűtő esetében
• -18°C a fagyasztó esetében
A hőmérséklet kijelzők a beállított hőmér-
sékletet mutatják.

Fontos Az alapértelmezett hőmérséklet
visszaállítására kapcsolja ki a készüléket.

A beállított új hőmérsékletet a készülék 24
órán belül éri el.
A beállított értékhez képest néhány fokos
hőmérséklet indagozás időszakosan előfor-
dulhat, ez nem jelenti a készülék meghibá-
sodását.

Fontos A beállított hőmérsékletet a
készülék áramszünet esetén is megjegyzi.

Az optimális élelmiszertároláshoz jelölje ki
az Eco Mode funkciót Nézze meg az "Eco
Mode funkciót".
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ECO MODE FUNKCIÓ

Az optimális élelmiszertároláshoz jelölje ki
az Eco Mode funkciót
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a

megfelelő ikon megjelenik.
Az Eco Mode visszajelző villogni kezd.
A hőmérséklet kijelző néhány másod-
percig mutatja a beállított hőmérsékle-
tet:
– a hűtő esetében: +5°C
– a fagyasztó esetében: -18°C

2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez.
Az Eco Mode visszajelző látható.

A funkció kikapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg

Eco Mode visszajelző villogni kezd.
2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-

sítéshez.
3. Az Eco Mode visszajelző kialszik.

Fontos A funkció akkor is kikapcsol, ha elt-
érő hűtőtér hőmérsékletet állít be.

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ

A nyomógombokon keresztüli működtetés
letiltására válassza ki a Gyermekzár funkci-
ót.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a

megfelelő ikon megjelenik.
2. A Gyermekzár visszajelző villog.
3. Nyomja meg az OK gombot a megerő-

sítéshez.
A Gyermekzár visszajelző világít.

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

Gyermekzár visszajelző villogni kezd.
2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-

sítéshez.
3. A Gyermekzár visszajelző kialszik.

NYARALÁS ÜZEMMÓD

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hűtő-
szekrény hosszabb távollét alatt zárva és
üresen álljon anélkül, hogy kellemetlen sza-
gok képződnének a készülékben.

Fontos A hűtőteret a távollét idejére ki kell
üríteni.

A funkció bekapcsolásához:

1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a
megfelelő ikon megjelenik.
A Nyaralás üzemmód visszajelzője vil-
log.
A hűtő hőmérséklet kijelző néhány má-
sodpercig a beállított hőmérsékletet
mutatja.

2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez.
A Nyaralás üzemmód visszajelzője lát-
ható.

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

Nyaralás üzemmód visszajelzője villogni
nem kezd.

2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez.

3. A Nyaralás üzemmód visszajelzője kial-
szik.

4. Az Eco Mode funkció visszaállításra ke-
rül, ha előzőleg kiválasztották.

Fontos A funkció akkor is kikapcsol, ha elt-
érő hűtőtér hőmérsékletet állít be.

DRINKS CHILL FUNKCIÓ

Az Drinks Chill funkció biztonsági figyelmez-
tetésként szolgál, amikor italos palackokat
helyez a fagyasztó rekeszbe.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a

megfelelő ikon megjelenik.
Az Drinks Chill visszajelző villogni kezd.
Az Időzítő néhány másodpercig a beál-
lított értéket (30 perc) mutatja.

2. Nyomja meg az Időzítő szabályozó
gombját és módosítsa az Időzítő érté-
két 1 és 90 másodperc között.

3. Nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez.
Az Drinks Chill visszajelző látható.
Az Időzítő villogni kezd.

A visszaszámlálás végén az Drinks Chill vis-
szajelző villog és hangjelzés hallható:
1. Vegye ki a fagyasztórekeszben lévő ita-

lokat.
2. Kapcsolja ki a funkciót.
A funkció kikapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg

Drinks Chill visszajelző villogni kezd.
2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-

sítéshez.
3. Az Drinks Chill visszajelző kialszik.
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A funkciót bármikor kikapcsolhatja.

BEVÁSÁRLÁS FUNKCIÓ

Ha nagyobb mennyiségű meleg élelmiszert
kell behelyeznie, például egy élelmiszer-be-
vásárlás után, az javasoljuk, hogy aktiválja a
Bevásárlás funkciót a termékek gyorsabb
lehűtése és annak megelőzése érdekében,
hogy a már a hűtőszekrényben lévő élelmi-
szerek felmelegedjenek
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a

megfelelő ikon megjelenik.
A vásárlás kijelző villog.
A hűtő hőmérséklet kijelző néhány má-
sodpercig a beállított hőmérsékletet
mutatja.

2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez.
A Bevásárlás üzemmód kijelzés látható.

A Bevásárlás funkció kb. 6 óra elteltével au-
tomatikusan kikapcsol.
A funkció manuális kikapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a

Bevásárlás üzemmód visszajelzője vil-
logni nem kezd.

2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez.

3. A Bevásárlás üzemmód visszajelzője ki-
alszik.

4. Az Eco Mode funkció visszaállításra ke-
rül, ha előzőleg kiválasztották.

Fontos A funkció akkor is kikapcsol, ha elt-
érő hűtőtér hőmérsékletet állít be.

ACTION FREEZE FUNKCIÓ

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

megfelelő ikon megjelenik.
Az Action Freeze visszajelző villogni
kezd.
A fagyasztó hőmérséklet kijelző a 
szimbólumot jelzi ki néhány másodper-
cig.

2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-
sítéshez.
Az Action Freeze visszajelző látható.
Egy animáció indul el.

Ez a funkció 52 óra elteltével automatikusan
kikapcsol.
A funkció manuális kikapcsolásához:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg

Action Freeze visszajelző villogni kezd.
2. Nyomja meg az OK gombot a megerő-

sítéshez.
3. Az Action Freeze visszajelző kialszik.
4. Az Eco Mode funkció visszaállításra ke-

rül, ha előzőleg kiválasztották.

Fontos A funkció akkor is kikapcsol, ha elt-
érő fagyasztó hőmérsékletet állít be.

MAGAS HŐMÉRSÉKLET MIATTI
RIASZTÁS

A fagyasztórekeszben a hőmérséklet (pél-
dául áramkimaradás miatti) emelkedését a
következők jelzik:
• a riasztás kijelzés és a fagyasztó hőmér-

séklet kijelzői villognak
• a riasztó hangjelzése.
A riasztó nullázásához:
1. Nyomja meg bármelyik gombot.
2. A hangjelző kikapcsol.
3. A fagyasztó hőmérséklet-visszajelző

néhány másodpercig kijelzi a készülék-
ben keletkezett legmagasabb hőmér-
sékletet. Ezután a beállított hőmérsék-
letet mutatja.

4. A hőmérséklet helyreállásáig a riasztás
kijelzés tovább villog.

Amikor megszűnik a riasztás, a riasztás ki-
jelzés eltűnik.

ELSŐ HASZNÁLAT
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK
TISZTÍTÁSA

A készülék legelső használata előtt mossa
ki a készülék belsejét semleges szappanos
langyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökélete-

sen új termékek tipikus szagát, majd alap-
osan szárítsa ki.

Fontos Ne használjon mosószereket vagy
súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a
felületét.
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NAPI HASZNÁLAT
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
TÁROLÁSA

Az első indításkor, illetve hosszabb haszná-
laton kívüli idő után, mielőtt az élelmiszere-
ket a rekeszbe pakolná, üzemeltesse lega-
lább 2 óráig a készüléket a magasabb beál-
lításokon.

Fontos Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt bekövetkező
leolvadás esetén, amikor az áramszünet
hosszabb ideig tart, mint az az érték, amely
a műszaki jellemzők között a "felolvadási
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 élelmi-
szerek használat előtt a hűtőrekeszben
vagy szobahőmérsékleten kiolvaszthatók,
attól függően, hogy mennyi idő áll rendelke-
zésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott ál-
lapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve
is megfőzhetők: ebben az esetben a főzés
ideje meghosszabbodik.

MOZGATHATÓ POLCOK

A hűtőszekrény falai több sor csúszósínnel
vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés
szerinti helyre lehessen tenni.

PALACKTARTÓ

Helyezze a palackokat (előre felé néző nyí-
lással) az előre beállított polcra.

Fontos Ha a polc vízszintesen van
elhelyezve, csak zárt palackokat tegyen rá.

A palacktartó polc korábban felnyitott pa-
lackok tárolásához megdönthető. Ehhez
húzza felfele a polcot addig, amíg az felfele
el nem fordítható, és helyezze a következő
magasabb szintre.

AZ AJTÓ POLCAINAK ELHELYEZÉSE

Ha különböző méretű élelmiszercsomagok
tárolásának szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba ál-
líthatja.
A polcok áthelyezésénél a következők sze-
rint járjon el:
Fokozatosan húzza a polcot a nyilakkal je-
lölt irányba, amíg ki nem szabadul, majd
szükség szerint tegye új helyre.
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SPACEPLUS FIÓK

A fiók gyümölcsök és zöldségek tárolására
alkalmas.
Van egy elválasztóelem a fiókban, amely
különböző helyzetekbe állítható be, ami le-
hetővé teszi a fióknak az egyéni igényeknek
legjobban megfelelő felosztását.
Van egy rács (ha a modell tartozéka) a fiók
alján, hogy elválassza a gyümölcsöket és a
zöldségeket az alsó felületen esetlegesen
képződő nedvességtől.
A fiókban lévő minden elem tisztítás céljából
kivehető.

FRESHZONE FIÓK

A FreshZonefiók alkalmas friss élelmiszerek
(például hal, hús, tenger gyümölcsei) tárolá-
sára, mivel a hőmérséklet itt alacsonyabb,
mint a hűtőszekrény többi részében.

A FAGYASZTÓKOSARAK KIVÉTELE A
FAGYASZTÓBÓL

A fagyasztókosarakon van egy ütköző,
amely megakadályozza véletlen kivételüket
vagy leesésüket. Amikor ki szeretné venni a
fagyasztóból, húzza maga felé a kosarat, és
amikor az elérte a végpontot, az elejét felfe-
le billentve vegye ki a kosarat.
Amikor vissza kívánja rakni, kissé emelje
meg a kosár elejét, hogy be lehessen illesz-
teni a fagyasztóba. Amikor túljutott a vég-
pontokon, nyomja vissza a kosarakat a he-
lyükre.

1 2
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HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
NORMÁL MŰKÖDÉSSEL JÁRÓ
HANGOK

• Esetleg egy halk csobogó vagy bugybo-
rékoló hangot is lehet hallani, amikor a
hűtőközeget a rendszer a hátsó teker-
cseken vagy vezetéken. Ez normális je-
lenség.

• Amikor a kompresszor be van kapcsolva,
a hűtőszekrényben körbe halad a szivat-
tyúzott anyag; ekkor zümmögő és pulzá-
ló zaj hallatszik a kompresszor felől. Ez
normális jelenség.

• A hőtágulás hirtelen recsegő zajt okoz-
hat. Ez egy természetes, veszélytelen fizi-
kai jelenség. 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 hőmér-
sékletre van állítva, a készülék pedig telje-
sen meg van töltve, előfordulhat, hogy a
kompresszor folyamatosan üzemel, ami
miatt jég vagy dér képződik a párologta-
tón. Ha ez bekövetkezik, állítsa a hőmér-
séklet-szabályozót melegebb beállítások-
ra, 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 fagyasz-
tókosárból.

ÖTLETEK FRISS ÉLELMISZEREK
HŰTÉSÉHEZ

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:
• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó fo-

lyadékot a hűtőszekrényben
• takarja le vagy csomagolja be az élelmi-

szereket, különösen ha valamelyiknek
erős az aromája

• úgy helyezze be az ételeket, hogy a leve-
gő szabadon körbe tudja járni őket.

ÖTLETEK A HŰTŐSZEKRÉNY
HASZNÁLATÁHOZ

Hasznos tanácsok:
Hús (minden fajtája): csomagolja nejlon-
zacskóba és helyezze a zöldséges fiók fel-
etti üveglapra.
Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két
napnál hosszabb ideig ily módon a húst.
Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell
takarni, majd bármelyik polcon elhelyezhe-
tők.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg
kell őket tisztítani és számukra külön bizto-
sított fiók(ok)ban elhelyezni.
Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedé-
nyekbe kell helyezni, vagy alufóliába vagy
nejlonzacskókba csomagolni őket, és a le-
hető legtöbb levegőt kiszorítani körülöttük.
Tejesüvegek: legyen kupakjuk, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében.
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Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fok-
hagyma nincs becsomagolva, tilos őket a
hűtőszekrényben tartani.

ÖTLETEK FAGYASZTÁSHOZ

Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fa-
gyasztási eljárást, tartson be néhány fontos
ajánlást:
• az adatlapon megtekintheti azt a maxi-

mális élelmiszer-mennyiséget, amely 24
órán belül lefagyasztható;

• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem
szabad további fagyasztásra váró élelmi-
szert betenni;

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

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

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

• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fa-
gyott élelmiszerek hozzáérjenek a már le-
fagyasztott adagokhoz, mert különben az
utóbbiaknak megemelkedik a hőmérsék-
lete;

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

• ha a vízből képződött jeget a fagyasztó-
rekeszből történő kivétel után rögtön fo-
gyasztani kezdik, fagyásból eredő égési
sérüléseket okozhat a bőrön;

• ajánlatos minden egyes csomagon feltün-
tetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyo-
mon lehessen követni a tárolási időket.

ÖTLETEK FAGYASZTOTT
ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ

Annak érdekében, hogy a legjobb teljesít-
ményt érje el a készüléknél:
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg lefa-

gyasztott élelmiszereket megfelelően tá-
rolta-e az eladó;

• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb időn
belül elkerüljenek az élelmiszerüzletből a
fagyasztóba;

• ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább
nyitva;

• a kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyor-
san romlanak, nem fagyaszthatók vissza;

• ne lépje túl az élelmiszergyártó által fel-
tüntetett 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 végezhet rajta karbantartást, és
töltheti fel újra.

A HŰTŐSZEKRÉNY LEOLVASZTÁSA

Rendeltetésszerű használat közben a dér
minden alkalommal automatikusan leolvad
a hűtőrekesz párologtatójáról, amint leáll a
kompresszor. A jégmentesítéssel keletke-
zett víz a készülék hátulján kialakított elve-
zető csatornán keresztül egy, a kompres-
szoron elhelyezett tartályba kerül, ahol pá-
rolgásával hozzájárul a kompresszor hűté-
séhez.
Fontos, hogy a vízelvezető csatorna közep-
én látható lefolyónyílást, amely a jégmente-

sítésből származó vizet befogadja, rendsze-
resen megtisztítsa, nehogy a víz túlfolyjon
és rácsöpögjön a készülékben lévő élelmi-
szerekre. Használja a kapott speciális tisztí-
tót, amely már eleve bent található a lefo-
lyónyílás belsejében.
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A FAGYASZTÓ LEOLVASZTÁSA

Ennek a modellnek a fagyasztórekesze "no
frost" típusú. Ez azt jelenti, hogy a működés
közben nem képződik dér a készülékben,
sem a belső falakon, sem pedig az élelmi-
szereken.
A dér hiánya annak köszönhető, hogy a re-
kesz belsejében folyamatos a hideg levegő
keringetése, amelyet egy automatikus ve-
zérlésű ventillátor biztosít.

MIT TEGYEK, HA...
Figyelem A hibaelhárítás megkezdése
előtt húzza ki a hálózati dugaszt a fali
aljzatból.
Kizárólag szakképzett villanyszerelő
vagy kompetens személy végezhet
olyan hibaelhárítást, amelyet ez a kézi-
könyv nem tartalmaz.

Fontos Normál használat során bizonyos
hangok hallhatók (kompresszor,
hűtőfolyadék áramlása).

Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás

A készülék zajos. A készülék alátámasztása nem
megfelelő.

Ellenőrizze, hogy a készülék stabi-
lan áll-e (mind a négy lábnak a
padlón kell állnia).

A kompresszor folyama-
tosan működik.

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

Állítson be magasabb hőmérsék-
letet.

 Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.
részt.

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

 A termék hőmérséklete túl ma-
gas.

Tárolás előtt várjon, amíg a ter-
mék szobahőmérsékletre lehűl.

 A szobahőmérséklet túl magas. Csökkentse a szoba hőmérsékle-
tét.

 Az Intenzív fagyasztás be van
kapcsolva.

Olvassa át az "Intenzív fagyasztás
funkció" c. szakaszt.

Víz folyik le a hűtőszek-
rény hátlapján.

Az automatikus leolvasztás so-
rán a dér megolvad a hátlapon.

Ez normális jelenség.

Víz folyik be a hűtőszek-
rénybe.

A vízkifolyó eltömődött. Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
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Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás

 Az élelmiszerek megakadályoz-
zák, hogy a víz a vízgyűjtőbe
folyjon.

Ügyeljen rá, hogy a termékek ne
érjenek a hátsó falhoz.

Víz folyik a padlóra. A leolvasztási vízkifolyó nem a
kompresszor fölötti párologtató
tálcába ömlik.

Illessze a leolvasztási vízkifolyót a
párologtató tálcához.

Túl sok dér és jég képző-
dött.

Az élelmiszerek nincsenek meg-
felelően becsomagolva.

Csomagolja be jobban az élelmi-
szereket.

 Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.
részt.

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

Állítson be magasabb hőmérsék-
letet.

A készülékben a hőmér-
séklet túl magas.

Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.
részt.

 A termék hőmérséklete túl ma-
gas.

Tárolás előtt várjon, amíg a ter-
mék szobahőmérsékletre lehűl.

 Egyszerre túl sok terméket he-
lyezett be.

Tároljon kevesebb terméket egy-
szerre.

A hűtőszekrényben a hő-
mérséklet túl magas.

Nincs hideglevegő-keringetés a
készülékben.

Gondoskodjon arról, hogy legyen
hideglevegő-keringetés a készü-
lékben.

A fagyasztóban a hőmér-
séklet túl magas.

A termékek túl közel vannak
egymáshoz.

Tárolja a termékeket úgy, hogy ne
akadályozzák a hideglevegő-ke-
ringést.

A készülék nem műkö-
dik.

A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket.

 A hálózati csatlakozódugó nincs
megfelelően csatlakoztatva a há-
lózati csatlakozóaljzatba.

Csatlakoztassa megfelelően a há-
lózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba.

 A készülék nem kap tápfeszült-
séget. Nincs feszültség a háló-
zati csatlakozóaljzatban.

Csatlakoztasson egy másik elekt-
romos készüléket a hálózati csat-
lakozóaljzatba. Forduljon szak-
képzett villanyszerelőhöz.

A lámpa nem működik. A lámpa készenléti üzemmód-
ban van.

Csukja be, majd nyissa ki az ajtót.

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

AZ AJTÓ ZÁRÓDÁSA

1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Ol-

vassa el az „Üzembe helyezés” c. sza-
kaszt.

3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtó-
tömítéseket. Forduljon szakszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

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

   

Gyártó védjegye Electrolux
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A készülék kategóriája Hűtőszekrény - fagyasztószekrény

Magasság mm 2010

Szélesség mm 595

Mélység mm 658

Hűtőszekrény nettó térfogata liter 285

Fagyasztótér nettó térfogata liter 76

Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A
++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé
hatékony)

 A++

Energiafogyasztás (a használattól és az el-
helyezéstől függően)

kWh/év 247

Csillagbesorolás  ****

Felolvadási idő óra 18

Fagyasztási kapacitás kg/24 óra 10

Klímabesorolás  SN/T

Feszültség Volt 230-240

Zajszint dB/A 42

Beépített  Nem

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

ÜZEMBE HELYEZÉS
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 készülé-
ket, amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak, amely
a készülék adattábláján fel van tüntetve:

Klíma-
besoro-

lás

Környezeti hőmérséklet

SN +10°C és +32°C között

N +16°C és +32°C között

ST +16°C és + 38°C között

T +16°C és + 43°C között

ELHELYEZÉS

A készüléket minden hőforrástól, például ra-
diátoroktól, kazánoktól, közvetlen napsü-

téstől stb. távol kell üzembe helyezni. Gon-
doskodjon arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül. A
legjobb teljesítmény elérése érdekében, ha
a készüléket egy falra függesztett elem alá
helyezik, a készülék felső lapja és a fali elem
között legalább 100 mm minimális távolsá-
got kell hagyni. Azonban az az ideális, ha a
készüléket nem egy falra függesztett elem
alatt helyezik el. A pontos vízszintezés a ké-
szülék alján található egy vagy több állítható
láb révén van biztosítva.

Vigyázat Lehetővé kell tenni, hogy a
készüléket le lehessen kötni a hálózati
áramról; ezért a dugó üzembe helyezés
után legyen könnyen elérhető.
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ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Az elektromos csatlakoztatás előtt győződ-
jön meg arról, hogy az adattáblán feltünte-
tett feszültség és frekvencia megegyezik-e
a háztartási hálózati áram értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. A elektromos
hálózatba illő vezeték dugója ilyen érintke-
zéssel van ellátva. Ha a háztartási hálózati
csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoz-
tassa a készüléket az érvényben lévő jog-
szabályok szerint külön földpólushoz, miu-
tán konzultált egy képesített villanyszerelő-
vel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magá-
tól, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket
nem tartják be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelvek-
nek.

HÁTSÓ TÁVTARTÓK

A két távtartó a dokumentációt tartalmazó
tasakban található.
A távtartók elhelyezéséhez kövesse az aláb-
bi műveletsort:
1. Lazítsa meg a csavart.
2. Helyezze a távtartót a csavarfej alá.
3. Fordítsa a távtartót a megfelelő helyzet-

be.
4. Húzza meg a csavart.

2

4 3
1

VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁS

Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra,
hogy vízszintben álljon. Ez az alul elöl talál-
ható két szabályozható láb segítségével ér-
hető el.

A POLCTARTÓK ELTÁVOLÍTÁSA

A készülékében olyan polctartók találhatók,
amelyek segítségével a polcokat szállítás
közben fixálni lehet.
A polctartókat az alábbi eljárással tudja ki-
venni:
1. Forgassa a polctartókat a nyíl (A) irá-

nyába.
2. Emelje ki a polcot hátulról, és nyomja

előrefele, amíg ki nem szabadul (B):
3. Vegye ki a rögzítőket (C).
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AZ AJTÓNYITÁS MEGFORDÍTÁSA

Ha meg akarja változtatni az ajtó nyitási irá-
nyát, akkor forduljon a legközelebbi Ügyfé-
lszolgálathoz. Az ügyfélszolgálat szakembe-
re költségtérítés ellenében elvégzi az ajtók
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
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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