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Zmĕny vyhrazeny.

 Bezpečnostní informace

V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním
použitím pozorně Přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně před ne-
žádoucími omyly a nehodami je důležité, aby
se všechny osoby, které budou používat ten-
to spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebi-
če i v případě jeho přestěhování na jiné místo
nebo prodeje dalším osobám, aby se tak vši-
chni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho
používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití, abyste neohrozili své zdraví a maje-
tek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úra-
zy a poškození způsobené jejich nedodrže-
ním.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby

(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smys-
lovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, po-
kud je nesledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim nedávají 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, vytáhně-
te zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí
kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte
dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým
proudem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.

• Jestliže je tento spotřebič vybaven magne-
tickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západ-
kou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte
před likvidací pružinový zámek znehodno-
tit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči
zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti.

Všeobecné bezpečnostní informace

Upozornění 

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

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

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

• V prostoru chladicích spotřebičů nepouží-
vejte jiné elektrické přístroje (např. výrobní-
ky zmrzliny) než typy schválené k tomuto
účelu výrobcem.

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

ženo v chladicím okruhu spotřebiče, je ze-
mní plyn, který je dobře snášen životním
prostředím, ale je za určitých podmínek
hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče
dbejte na to, aby nedošlo k poškození žá-
dné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okru-
hu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený

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

• Změna technických parametrů nebo jaká-
koli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
Jakékoli poškození kabelu může způsobit
zkrat, požár nebo úraz elektrickým pro-
udem.

Upozornění Jakoukoliv elektrickou sou-
část (napájecí kabel, zástrčku, kompre-

sor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat
pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifiko-
vaný pracovník servisu.

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

ná nebo poškozená zadní stranou
spotřebiče. Stlačená nebo poškozená
zástrčka se může přehřát a způsobit
požár.

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

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

zasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebez-
pečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.

6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřní-
ho osvětlení (je-li součástí vybavení)
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 způsobit
odřeniny nebo omrzliny.

• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.

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

Pozor Nepokládejte zmražené potraviny
na horní desku spotřebiče, chlad a páry

by pak mohly vytvořit vodní kondenzát na její
vnitřní straně. Odkapávající kondenzát může

zapříčinit nesprávnou funkci spotřebiče.
Nepokládejte nebo nenechávejte proto žádné
zmražené potraviny na horní desce
spotřebiče.

Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na

plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo teku-

tiny, 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 ne-
bo nápoje s bublinkami, protože vytvářejí
tlak na nádobu, a mohou dokonce vybu-
chnout 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.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte vy-

soušeče vlasů ani jiné tepelné spotřebiče.
Příliš vysoká teplota může poškodit plasto-
vý vnitřek spotřebiče a do elektrického sy-
stému by mohla proniknout vlhkost a mohl
by probíjet.

Instalace

Důležité U elektrického připojení se pečlivě
řiďte pokyny uvedenými v příslušných
odstavcích.
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• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není
poškozený. Je-li spotřebič poškozený, ne-
zapojujte ho do sítě. Případné poškození
okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste
spotřebič koupili. V tomto případě si uscho-
vejte obal.

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

• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cir-
kulace vzduchu, jinak by se přehříval. K
dosažení dostatečného větrání se řiďte po-
kyny k instalaci.

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

• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti ra-
diátorů nebo sporáků.

• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.

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

Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro za-

pojení tohoto spotřebiče, smí provádět po-
uze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.

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

Ochrana životního prostředí

Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v

chladicím okruhu, ani v izolačních materiá-
lech. Spotřebič nelikvidujte společně s domá-
cím odpadem a smetím. Izolační pěna obsa-
huje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvi-
dovat podle příslušných předpisů, které zís-
káte na obecním úřadě. Zabraňte poškození
chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti vý-
měníku tepla. Materiály použité u tohoto
spotřebiče označené symbolem  jsou recy-
klovatelné.

Ovládací panel

1 2 3 4 5

1 Zelená kontrolka Zap/Vyp

2 Regulátor teploty a vypínač Zap/Vyp

3 Žlutá kontrolka funkce Rychlé zmražení

4 Vypínač zvukové signalizace a přepínač
funkce Rychlé zmražení

5 Červená výstražná kontrolka

Zapnutí spotřebiče
1. Po instalaci spotřebiče jej nechte stát ale-

spoň 4 hodiny.
2. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

3. Otočte regulátorem teploty doprava do
polohy s teplotou nižší než „- 16 °C“.

4. Zelená kontrolka Zap/Vyp se rozsvítí a
červená výstražná kontrolka začne blikat.

5. Rozsvícení zelené kontrolky Zap/Vyp
znamená, že byl spotřebič zapnut.

6. Blikající červená výstražná kontrolka zna-
mená, že je v mrazicím oddíle nesprávná
teplota. Navíc zní přerušovaný zvukový
signál, který lze vypnout jedním stisknu-
tím vypínače zvukové signalizace a
přepínače funkce Rychlé zmražení.
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7. Když zapnete mrazničku poprvé, bude
červená výstražná kontrolka blikat, dokud
vnitřní teplota spotřebiče nedosáhne
úrovně potřebné pro bezpečné uchová-
vání mražených potravin.

Vypnutí spotřebiče
1. Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regu-

látorem teploty do polohy „O".
2. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě vy-

táhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.
Regulace teploty
Teplota ve spotřebiči se nastavuje reguláto-
rem teploty umístěným na ovládacím panelu.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty směrem na nižší

nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teplo-
ty.

• otočte regulátorem teploty směrem na vy-
šší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší te-
ploty.

Nejvhodnější je obvykle střední nastave-
ní.

Při hledání přesného nastavení mějte na pa-
měti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevírání dveří spotřebiče
• množství vložených potravin
• umístění spotřebiče.
Červená výstražná kontrolka
Za normálních provozních podmínek zajišťuje
vnitřní teplota mrazničky dlouhodobé uchová-
vání mražených potravin.
Pokud však tato teplota stoupne nad určitou
úroveň (-12 °C), spotřebič spustí zvukovou a
světelnou výstrahu. Světelnou výstrahu
představuje blikání červené kontrolky (červe-
ná výstražná kontrolka), zatímco zvukovou
výstrahu představuje přerušovaný zvuk.
Zvukovou signalizaci lze vypnout jedním stis-
knutím vypínače zvukové signalizace.

Když zapnete mrazničku poprvé, bude
červená výstražná kontrolka blikat, do-

kud vnitřní teplota spotřebiče nedosáhne
úrovně potřebné pro bezpečné uchovávání
mražených potravin.

Funkce rychlého zmrazení
Pokud chcete zmrazit více než 3–4 kg potra-
vin:
1. 6—24 hodin před uložením čerstvých po-

travin do spotřebiče stiskněte na 2—3 se-
kundy vypínač funkce Rychlého zmraze-
ní – rozsvítí se žlutá kontrolka funkce Ry-
chlé zmrazení. Kompresor pak bude
nepřetržitě pracovat, aby se potraviny
zmrazily co nejdříve.

2. Funkci je možné kdykoli vypnout stisknu-
tím vypínače funkce Rychlé zmrazení na
2—3 sekundy.

3. Vložte potraviny do mrazicích oddílů
(první a druhý box) pro maximální mrazi-
cí výkon, vyjměte mrazicí tác a zásuvky
(pokud jsou součástí výbavy); poté potra-
viny ke zmrazení položte přímo na výpar-
ník. V případě malého množství potravin
tác ani zásuvky odstraňovat nemusíte.

4. Jakmile jsou potraviny zmražené (to mů-
že trvat až 24 hodin), můžete ručně vy-
pnout funkci Rychlé zmrazení stisknutím
příslušného vypínače na 2—3 sekundy,
přičemž žlutá kontrolka funkce Rychlé
zmrazení zhasne.

5. Přesuňte zmrazené potraviny z mrazicích
oddílů do ostatních tří (úložných) oddílů,
abyste si vytvořili místo pro další zmrazo-
vání.

Pokud funkci Rychlé zmrazení necháte
omylem zapnutou, vypne se funkce Ry-

chlé zmrazení automaticky po 48 hodinách.
Žlutá kontrolka funkce Rychlé zmrazení také
zhasne.
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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 no-

vého výrobku, a pak vše důkladně utřete do
sucha.

Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
abrazivní prášky, které mohou poškodit po-
vrch spotřebiče.

Denní používání

Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíly (první a druhý box) se hodí pro
zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé
uložení zmrazených a hlubokozmrazených
potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, použijte
funkci rychlého zmrazení.
Maximální množství čerstvých potravin, které
je možné zmrazit během 24 hodin, je uvede-
no na typovém štítku uvnitř spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu do
spotřebiče nevkládejte žádné další potraviny
ke zmrazení.
Zmrazovací tác je vhodný pro zmrazování
malých množství ovoce (malin, jahod, rybízu
apod.).
Ovoce musí být rozloženo na tácu ve slabých
vrstvách bez obalu. Po zmrazení můžete
ovoce zabalit a roztřídit, a poté vložit do
příslušných úložných oddílů.
Skladování zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před

vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny 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
Hluboce nebo normálně zmrazené potraviny
můžete před použitím rozmrazit při pokojové
teplotě.
Malé kousky lze dokonce tepelně upravovat
ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas
přípravy bude ale v tomto případě delší.

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 doprovázeno
drnčením nebo pulsujícím zvukem kompre-
soru. Nejde o závadu.

• Tepelné roztažení může způsobit náhlé za-
praskání. Jde o přirozený a neškodný fyzi-
kální jev. Nejde o závadu.

• Když se kompresor spustí nebo vypne, mů-
žete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru
teploty. Nejde o závadu.

Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího proce-
su dodržujte následující důležité rady:
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• 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 kvali-
ty, čerstvé a dokonale čisté;

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

• zabalte potraviny do alobalu nebo polyety-
lénu a přesvědčte se, že jsou balíčky vzdu-
chotěsné;

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

• libové potraviny vydrží uložené déle a v le-
pším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin;

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

• doporučujeme napsat na každý balíček vi-
ditelně 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 správ-
ně skladované;

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

• neotvírejte často dveře, ani je nenechávej-
te otevřené déle, než je nezbytně nutné;

• 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 pra-
covník.

Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství

omyjte vlažnou vodou s trochou neutrální-
ho mycího prostředku;

• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a ot-
írejte je, aby bylo čisté, bez usazených ne-
čistot;

• důkladně vše opláchněte a osušte.

Důležité Nehýbejte s žádnými trubkami nebo
kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku
spotřebiče abrazivní prášky, vysoce
parfémované čisticí prostředky nebo vosková
leštidla, protože mohou poškodit povrch a
zanechat silný pach.

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

Důležité Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí systém.

Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni
obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči.
Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče
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pouze teplou vodou s trochou tekutého mycí-
ho prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektric-
ké síti.
Odmrazování mrazničky
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu
se vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 3—5 mm.

Důležité Asi 12 hodin před odmrazováním
nastavte regulátor teploty na vyšší nastavení,
aby se vytvořila dostatečná zásoba chladu
pro přerušení provozu spotřebiče.

Námrazu odstraníte následujícím způsobem:
1. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou

zástrčku ze sítě.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,

zabalte je do několika vrstev novin a dej-
te je na chladné místo.

Pozor Nedotýkejte se zmrazených
potravin vlhkýma rukama. Ruce by vám

mohly k potravinám přimrznout.

3. Nechte dveře spotřebiče otevřené, pla-
stovou škrabku vložte do určeného místa
dole uprostřed a pod ní dejte misku na
rozmraženou vodu.

Chcete-li ury-
chlit odmra-

zování, postavte
do mrazicího od-
dílu hrnek s teplou
vodou. Odstraňuj-
te také kusy ledu,
které odpadnou
ještě před dokončením odmrazování.

4. Po skončení odmrazování vysušte dů-
kladně vnitřní prostor a škrabku uscho-
vejte pro další použití.

5. Zapněte spotřebič.
6. Otočte regulátorem teploty do polohy

„-18 °C“a nechte spotřebič pracovat ale-
spoň 4 hodiny v režimu rychlého mraze-
ní.

7. Po 4 hodinách vyjmuté potraviny vložte
zpět do příslušných oddílů.

Upozornění K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte nikdy ostré

kovové nástroje. Mohli byste jej poškodit.
K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné prostředky,
které nejsou doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmražených potravin během
odmrazování může zkrátit dobu jejich
skladování.

Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1. odpojte spotřebič od sítě
2. vyjměte všechny potraviny
3. odmrazte a vyčistěte spotřebič a všechno

příslušenství
4. nechte dveře pootevřené, abyste zabrá-

nili vzniku nepříjemných pachů.

Důležité Pokud necháte spotřebič zapnutý,
požádejte někoho, aby ho občas
zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z
důvodu výpadku proudu.

Co dělat, když...

Upozornění Před odstraňováním
závady vytáhněte zástrčku ze síťové

zásuvky.
Odstraňování závady, která není uvedena v
tomto návodu, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.

Důležité Během normálního používání
vydává spotřebič různé zvuky (kompresor,
cirkulace chladiva).
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Důležité Spotřebič nefunguje nepřetržitě,
zastavení kompresoru tedy neznamená
výpadek proudu. Nedotýkejte se proto

elektrických součástí spotřebiče, pokud jste
nevypnuli přívod proudu.

Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič je hlučný. Spotřebič není správně postaven

na podkladu.
Zkontrolujte, zda spotřebič stojí sta-
bilně (všechny čtyři nožičky musí
stát na podlaze).

Kompresor funguje
nepřetržitě.

Termostat je chybně nastaven. Nastavte vyšší teplotu.

 Dveře nejsou řádně zavřené, ne-
bo netěsní.

Zkontrolujte, zda jsou dveře dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené
a čisté.

 Otvírali jste příliš často dveře. Nenechávejte dveře otevřené déle,
než je nezbytně nutné.

 Příčinou může být vložení velkého
množství potravin ke zmrazení
najednou.

Počkejte několik hodin a pak znovu
zkontrolujte teplotu.

 Vložili jste příliš teplé jídlo. Před uložením do spotřebiče ne-
chte jídlo vychladnout na teplotu
místnosti.

 Teplota v místnosti je příliš vyso-
ká.

Snižte teplotu místnosti.

Příliš mnoho námrazy a le-
du.

Potraviny nejsou řádně zabalené. Zabalte lépe potraviny.

 Dveře nejsou řádně zavřené, ne-
bo netěsní.

Zkontrolujte, zda jsou dveře dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené
a čisté.

 Regulátor teploty může být ne-
správně nastavený.

Nastavte vyšší teplotu.

V mrazničce je příliš teplo. Regulátor teploty může být ne-
správně nastavený.

Nastavte nižší teplotu.

 Dveře správně nedoléhají, nebo
nejsou správně zavřené.

Zkontrolujte, zda jsou dveře dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené
a čisté.

 Příčinou může být vložení velkého
množství potravin ke zmrazení
najednou.

Vkládejte raději menší množství po-
travin ke zmrazení.

 Vložili jste příliš teplé jídlo. Nechte jídlo vychladnout na teplotu
místnosti a teprve pak jej vložte do
spotřebiče.

 Potraviny ke zmrazení jsou polo-
ženy příliš těsně u sebe.

Rozložte potraviny tak, aby mezi ni-
mi mohl volně cirkulovat chladný
vzduch.

Uvnitř mrazničky je příliš
nízká teplota.

Regulátor teploty může být ne-
správně nastavený.

Nastavte vyšší teplotu.
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Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič vůbec nefungu-
je. Nefunguje ani chlazení,
ani osvětlení.

Zástrčka není správně zasunutá
do zásuvky.

Zasuňte správně zástrčku.

 Do spotřebiče nejde proud. Vyzkoušejte zásuvku zapojením ji-
ného elektrického přístroje.

 Spotřebič není zapnutý. Zapněte spotřebič

 Zásuvka není pod proudem (vy-
zkoušejte zásuvku zapojením ji-
ného elektrického přístroje).

Zavolejte elektrikáře.

Spotřebič vůbec nechladí. Zástrčka není správně zasunutá
do zásuvky.

Zasuňte správně zástrčku.

 Zásuvka není pod proudem (vy-
zkoušejte zásuvku zapojením ji-
ného elektrického přístroje).

Zavolejte elektrikáře.

 Spotřebič není zapnutý. Zapněte spotřebič.

 Regulátor teploty není zapnutý. Zkontrolujte regulátor teploty.

Bliká zelená kontrolka. Problém s teplotním čidlem. Zavolejte servisního technika.

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 autorizované se-
rvisní středisko.

Technické údaje

   
Rozměry   

 Výška 1250 mm

 Šířka 545 mm

 Hloubka 640 mm

Skladovací čas při poruše  18 h

Napětí  230 V

Frekvence  50 Hz

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

Instalace

Pozor Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní
informace" ještě před instalací k zajištění

bezpečnosti a správného provozu spotřebiče.

Umístění
Tento spotřebič můžete umístit v suché,
dobře větrané místnosti (garáži nebo ve skle-
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pě), chcete-li ale dosahovat optimálního vý-
konu, instalujte jej tam, kde teplota prostředí
odpovídá klimatické třídě uvedené na typo-
vém štítku spotřebiče:

Klimatic-
ká třída

Okolní teplota

SN +10 °C až +32 °C

N +16 °C až +32 °C

ST +16 °C až +38 °C

T +16 °C až +43 °C

Zadní rozpěrky
V obálce s dokumentací jsou dvě rozpěrky,
které musí být namontovány podle obrázku.

1. Rozpěrky za-
suňte do otvorů.
Zkontrolujte, zda
je šipka (A) na-
směrovaná jako
na obrázku.

2. Otočte rozpěrky
proti směru ho-
dinových ručiček
o 45°, až zapad-
nou.

45˚

A

Vyrovnání

Při umístění
spotřebiče zajistěte,
aby stál vodorovně.
Můžete ho vyrovnat
seřízením dvou
předních dolních no-
žiček (2). V případě
potřeby seřiďte no-
žičky odstraněním
rozpěrky (1).

2
1

Umístění
Spotřebič musí být instalovaný v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiáto-
ry, bojlery, přímý sluneční svit apod. Ujistěte
se, že vzduch může volně cirkulovat kolem
zadní části spotřebiče. Jestliže je spotřebič
umístěný pod závěsnými skříňkami kuchyň-
ské linky, je pro zajištění správného výkonu
nutná minimální vzdálenost mezi horní částí
spotřebiče a závěsnými skříňkami alespoň
100 mm. Pokud je to však možné, spotřebič
pod závěsné skříňky nestavte. Správné vy-
rovnání zajišťuje jedna nebo více seřiditel-
ných nožiček na spodku spotřebiče.
Pokud je spotřebič umístěn v rohu a stranou
se závěsy dveří ke stěně, musí být vzdále-
nost mezi stěnou a spotřebičem alespoň 10
mm, aby se dveře mohly dostatečně otevřít k
vytažení polic.

Upozornění 

min.
100 mm

15 mm 15 mm

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

Změna směru otvírání dveří

Důležité K provedení následujícího postupu
doporučujeme přizvat další osobu, která bude
dveře spotřebiče v průběhu práce držet.

Chcete-li změnit směr otvírání dveří, postu-
pujte takto:
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1. Vytáhněte zástrčku
ze síťové zásuvky.
2. Opatrně nakloňte
spotřebič tak, aby se
kompresor nedotkl
podlahy.
3. Vyšroubujte obě
seřiditelné nožičky.
4. Vyšroubujte šrouby
z dolního dveřního
závěsu.

2

1

5. Mírným tahem dolů
vysaďte dveře
spotřebiče.
6. Odšroubujte čep
horního závěsu dveří
spotřebiče, a poté jej
přišroubujte na dru-
hou stranu.
7. Nasaďte dveře na
čep horního závěsu
dveří.

8. Odšroubujte dolní
závěs dveří. Přemí-
stěte čep ve směru
šipky.
9. Vyšroubujte šroub
a zašroubujte ho na
opačné straně.
10. Přišroubujte
spodní závěs dveří
na druhou stranu
beze změny pozice
dveří.
11. Přišroubujte zbylý
šroub z druhé strany
spolu se seřiditelnými
nožičkami (2 kusy).

12. Odstraňte a opět
namontujte držadlo 1)

na opačnou stranu.
13. Postavte
spotřebič na místo,
vyrovnejte jej, počkej-
te alespoň čtyři hodi-
ny a poté jej zapojte
do elektrické zásuv-
ky.

1) Předpokládá-li se

Na závěr zkontrolujte následující:
• Všechny šrouby jsou dotažené.
• Dveře se dobře otvírají i zavírají.
Při nízké okolní teplotě (např. v zimě) se mů-
že stát, že těsnění nebude dokonale doléhat.
V takovém případě počkejte, až těsnění sa-
mo přilne.
Pokud nechcete změnu směru otvírání dveří
provádět sami, obraťte se na nejbližší středi-
sko poprodejního servisu. Odborník z popro-
dejního servisu provede změnu směru oteví-
rání dveří na vaše náklady.
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 sí-
ti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není
domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s od-
borníkem a připojte spotřebič k samostatné-
mu uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.

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,
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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 bizto-
sítása érdekében a készülék üzembe helye-
zése és első használata előtt olvassa át fi-
gyelmesen ezt a használati útmutatót, bele-
értve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A
szükségtelen hibák és balesetek elkerülése
érdekében fontos annak biztosítása, hogy
mindenki, aki a készüléket használja, jól is-
merje annak működését és biztonságos
használatát. Őrizze meg ezt a használati út-
mutatót, és ha a készüléket elajándékozza
vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá,
hogy annak teljes élettartamán keresztül min-
denki, aki használja, megfelelő információk-
kal rendelkezzen annak használatát és biz-
tonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsá-
ga érdekében tartsa be a jelen használati út-
mutatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel
a gyártó nem felelős az ezek elmulasztása
miatt bekövetkező károkért.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt

csökkent fizikai, értelmi vagy mentális ké-
pességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személyek (beleértve
a gyermekeket is) használhassák, hacsak
a biztonságukért felelős személy nem biz-
tosít számukra felügyeletet és útmutatást a
készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeleté-
ről annak biztosítása érdekében, hogy ne
játsszanak a készülékkel.

• Minden csomagolóanyagot tartson a gyer-
mekektől távol. Fulladásveszélyesek.

• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a du-
gaszt a hálózati aljzatból, vágja el a háló-
zati tápkábelt (olyan közel a készülékhez,
amennyire csak lehet), és távolítsa el az aj-
tót annak megelőzése érdekében, hogy a
játszó gyermekek áramütést szenvedjenek,
vagy magukat a készülékbe 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 ké-
szülékben.

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 háztartásban,
amint azt a jelen használati útmutató is-
merteti.

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

• Ne működtessen más elektromos készülé-
ket (például fagylaltkészítő gépet) hűtőbe-
rendezések belsejében, hacsak ezt a gyár-
tó kifejezetten jóvá nem hagyja.

• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hű-
tőkör.

• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a
készülék hűtőköre, ez a környezetre cse-
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kély hatást gyakorló, természetes gáz,
amely ugyanakkor gyúlékony.
A készülék szállítása és üzembe helyezése
során bizonyosodjon meg arról, hogy a hű-
tőkör 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 bár-
milyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy
áramütést okozhat.

Vigyázat A veszélyhelyzetek megelőzé-
se érdekében mindenféle elektromos

részegység (hálózati tápkábel, dugasz,
kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképvi-
selőnek vagy szakképzett szervizmunkatárs-
nak kell elvégeznie.

1. A hálózati tápkábelt nem szabad meg-
hosszabbítani.

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

3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék
hálózati dugasza hozzáférhető legyen.

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

csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Ára-
mütés vagy tűz veszélye.

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

• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körül-
tekintéssel járjon el.

• Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és ne
is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze ned-
ves vagy vizes, mivel ez a bőrsérüléseket,
illetve fagyás miatti égési sérüléseket ered-
ményezhet.

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

• Az ebben a készülékben működő izzólám-
pák (ha vannak ilyenek a készülékben) ki-
zárólag háztartási eszközökhöz kifejlesz-
tett, különleges fényforrások. Nem alkalma-
sak helyiségek megvilágítására.

Figyelem A készülék tetejére ne
helyezzen fagyasztott ételt, mert a pára

és a hideg levegő páralecsapódást okozhat a
belső oldalán. Az így keletkezett vízcseppek
a készülék meghibásodásához vezethetnek.
Ezért ne helyezzen, vagy hagyjon semmilyen
fagyasztott terméket a készülék tetején.

Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék műa-

nyag részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot

a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
• 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 élelmiszere-
ket az élelmiszergyártó utasításaival össz-
hangban tárolja.

• A készülék gyártójának tárolásra vonatko-
zó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Ol-
vassa el az idevonatkozó utasításokat.

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

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

Ápolás és tisztítás
• A karbantartás előtt kapcsolja ki a készülé-

ket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzat-
ból.

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

készülékről történő eltávolításához. Hasz-
náljon műanyag kaparókést.
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• Soha ne használjon hajszárítót vagy más
fűtőkészüléket a leolvasztás meggyorsítá-
sára. A túlzott hő károsíthatja a műanyag
belsőt, és a nedvesség bejuthat az elektro-
mos rendszerbe, és zárlatossá teheti azt.

Üzembe helyezés

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

• Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze,
vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztas-
sa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sé-
rüléseket azonnal jelentse ott, ahol a ké-
szüléket vásárolta. Ilyen esetben őrizze
meg a csomagolást.

• Ajánlatos legalább négy órát várni a készü-
lék bekötésével és hagyni, hogy az olaj vis-
szafolyjon 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 hátlap-
ja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni
a forró alkatrészek (kompresszor, konden-
zátor) megérintését vagy megfogását az
esetleges égési sérülések megelőzése ér-
dekében.

• A készüléket nem szabad radiátorok vagy
tűzhelyek közelében elhelyezni.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hoz-
záférhető legyen a készülék telepítése
után.

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

Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szükséges

minden villanyszerelési munkát szakkép-
zett villanyszerelőnek vagy kompetens sze-
mélynek kell elvégeznie.

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

Környezetvédelem

Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-kerin-
gető rendszerben, sem a szigetelő

anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget
károsító gázokat. A készüléket nem szabad a
lakossági hulladékkal és szeméttel együtt ki-
dobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tar-
talmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól be-
szerezhető vonatkozó rendelkezésekkel
összhangban kell hulladékba helyezni. Vi-
gyázzon, ne sérüljön meg a hűtőegység, kü-
lönösen hátul a hőcserélő környéke. A készü-
léken használt és  szimbólummal megjelölt
anyagok újrahasznosíthatóak.

Kezelőpanel

1 2 3 4 5

1 Zöld be/ki jelzőfény

2 Hőmérséklet szabályozó és be-/kikap-
csoló

3 Sárga gyorsfagyasztás jelzőfény

4 Figyelmeztető hangjelzés leállítása és
gyorsfagyasztás gomb

5 Piros figyelmeztető jelzőfény
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Bekapcsolás
1. Az üzembe helyezést követően hagyja a

készüléket 4 órát állni a helyes pozíció-
ban.

2. Illessze a csatlakozódugaszt a hálózati
aljzatba.

3. Fordítsa a hőmérséklet szabályzót az
óramutató járásával megegyező irányban
<< - 16 °C >> hőmérsékletnél kisebb po-
zícióba.

4. A zöld be/ki jelzőfény világítani fog, és a
piros figyelmeztető jelzőfény villog.

5. A zöld be/ki jelzőfény azt jelenti, hogy a
készülék be van kapcsolva.

6. A piros figyelmeztető jelzőfény villogása
azt jelenti, hogy nem megfelelő a hőmér-
séklet a fagyasztó rekeszben. Mindezek
mellett szaggatott hangjelzés hallható,
amely leállítható a hangjelzésleállító és a
a gyorsfagyasztó gomb együttes meg-
nyomásával.

7. A fagyasztó első bekapcsolásakor a piros
figyelmeztető jelzőfény villog, amíg a bel-
ső hőmérséklet el nem éri a fagyasztott
étel minőségének biztonságos megőrzé-
séhez szükséges hőmérsékletet.

Kikapcsolás
1. A készülék kikapcsolásához forgassa a

hőmérsékletszabályozót a "O" állásba.
2. A készülék áramtalanításához húzza ki a

csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
Hőmérséklet-szabályozás
A készülék belsejében lévő hőmérsékletet a
kezelősávon elhelyezkedő hőmérsékletsza-
bályozó irányítja.
A készülék üzemeltetéséhez a következők
szerint járjon el:
• forgassa a hőmérsékletszabályozót az ala-

csonyabb beállítás felé, hogy minimális hű-
tést érjen el.

• forgassa a hőmérsékletszabályozót a ma-
gasabb beállítás felé, hogy maximális hű-
tést érjen el.

Általában a közepes beállítás a legmeg-
felelőbb.

A pontos beállítás kiválasztásakor azonban
szem előtt kell tartani, hogy a készülék belse-
jében levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől
függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Piros figyelmeztető jelzőfény
Normál üzemi körülmények között a fagyasz-
tó belső hőmérséklete a tárolt étel minőségé-
nek hosszú távú megőrzését biztosítja.
Amikor a hőmérséklet egy megadott szint fölé
emelkedik (-12 °C) a készülék hang- és fény-
jelzéssel figyelmeztet. A fényjelzés villogó pi-
ros jelzőfény (piros figyelmeztető jelzőfény),
míg a hangjelzés egy szakaszos hang.
A figyelmeztető hangjelzést a figyelmeztető
hangot kikapcsoló gomb megnyomásával ál-
líthatja le.

A fagyasztó első bekapcsolásakor a pi-
ros figyelmeztető jelzőfény villog, amíg a

belső hőmérséklet el nem éri a fagyasztott
étel minőségének biztonságos megőrzésé-
hez szükséges hőmérsékletet.

Gyorsfagyasztás funkció
Ha 3-4 kg-nál több élelmiszert szeretne fa-
gyasztani:
1. A gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásá-

hoz a friss étel behelyezése előtt 6-24
órával tartsa nyomva gyorsfagyasztó
gombot 2-3 másodpercig. A sárga gyors-
fagyasztás jelzőfény világítani kezd. A
kompresszor folyamatosan működni fog,
biztosítva, hogy a friss étel a lehető leg-
gyorsabban lehűljön.

2. Bármikor lehetőség van a funkció kikap-
csolására a gyorsfagyasztás gomb 2-3
másodpercig történő nyomva tartásával.

3. Helyezze az ételeket a fagyasztó reke-
szekbe (első és második doboz). A maxi-
mális fagyasztási teljesítmény eléréséhez
távolítsa el a fagyasztó tálcát és fiókokat
(amennyiben van fiók), majd helyezze a
fagyasztani kívánt ételt közvetlenül a pá-
rologtatóra. Kisebb mennyiség fagyasztá-
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sa esetén a fagyasztó tálca és fagyasztó
fiókok eltávolítása nem szükséges.

4. Az étel teljes fagyása után (ami akár 24
órát is igénybe vehet) kikapcsolhatja a
gyorsfagyasztás funkciót a gyorsfagyasz-
tás gomb 2-3 másodpercig történő nyom-
va tartásával. A sárga gyorsfagyasztás
jelzőfény kialszik.

5. Helyezze át a fagyott ételt a fagyasztó re-
keszekből a másik három rekeszbe (táro-

lórekeszek), hogy legyen hely további le-
fagyasztáshoz.

Amennyiben bekapcsolva felejti a gyors-
fagyasztást, 48 óra elteltével a funkció

automatikusan kikapcsol. A sárga gyorsfa-
gyasztás jelzőfény szintén kialszik.

Első használat

A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa ki
a készülék belsejét semleges szappanos lan-
gyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új
termékek tipikus szagát, majd alaposan szá-
rítsa ki.

Fontos Ne használjon mosószereket vagy
súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felü-
letét.

Napi használat

Friss élelmiszer lefagyasztása
A fagyasztórekeszek (első és második) alkal-
masak friss élelmiszerek lefagyasztására, va-
lamint fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására.
A friss étel fagyasztásához kapcsolja be a
gyorsfagyasztás funkciót.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális élel-
miszer-mennyiség az adattáblán szerepel,
amely a készülék belsejében található.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe:
ez alatt az idő alatt ne tegyen be további lefa-
gyasztandó élelmiszert.
A fagyasztó tálca kisebb méretű gyümölcsök
(málna, eper, ribizli stb.) fagyasztására alkal-
mas.
A gyümölcsöt csomagolás nélkül vékony ré-
tegben kell a tálcába tenni. A fagyasztás be-
fejezése csomagolhatók és szortírozhatók,
majd a tároló rekeszekbe helyezhetők.
Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb használa-
ton kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a

rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2
óráig a készüléket a magasabb beállításo-
kon.

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 élelmisze-
reket felhasználás előtt szobahőmérsékleten
lehet kiolvasztani.
A kisebb darabok még akár fagyasztott álla-
potban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is
megfőzhetők: ebben az esetben a főzés hos-
szabb ideig tart.

18
 

www.zanussi.com

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Hasznos javaslatok és tanácsok

Normál működéssel járó hangok
• Esetleg egy halk csobogó vagy bugyboré-

koló hangot is lehet hallani, amikor a hűtő-
közeget a rendszer a hátsó tekercseken
vagy vezetéken. Ez normális jelenség.

• Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a
hűtőszekrényben körbe halad a szivattyú-
zott anyag; ekkor zümmögő és pulzáló zaj
hallatszik a kompresszor felől. Ez normális
jelenség.

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

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

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

élelmiszer-mennyiséget, amely 24 órán be-
lül lefagyasztható;

• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igény-
be. Ez alatt az időszak alatt nem szabad
további fagyasztásra váró élelmiszert be-
tenni;

• csak első osztályú, friss és alaposan meg-
tisztított élelmiszereket fagyasszon le;

• készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyor-
san és teljesen megfagyjanak, és hogy a
későbbiekben csak a kívánt mennyiséget
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 hőmérsékle-
te;

• a zsírszegény ételeket könnyebben és hos-
szabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat;
a só csökkenti az élelmiszerek élettarta-
mát;

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

• ajánlatos minden egyes csomagon feltün-
tetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon
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 tárol-
ta-e az eladó;

• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott élel-
miszerek a lehető legrövidebb időn belül el-
kerüljenek az élelmiszerüzletből a fagyasz-
tóba;

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

• a kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan
romlanak, és nem fagyaszthatók vissza;

• ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltün-
tetett 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 tölt-
heti fel újra.

Időszakos tisztítás
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
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• a készülék belsejét és a tartozékokat lan-
gyos vízzel és egy kevés semleges moso-
gatószerrel tisztítsa meg.

• rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítése-
ket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyeződésmentességét.

• gondosan öblítse le és szárítsa meg.

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

Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács),
majd a készülék hátulján lévő kompresszort
egy kefével. Ezzel a művelettel javíthatja a
készülék teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.

Fontos Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg
a hűtőrendszer.

Számos konyhai felülettisztító olyan vegysze-
reket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/ká-
rosíthatják a készülékben használt műanya-
gokat. Ebből az okból javasoljuk, hogy a ké-
szülék külső felületét kizárólag meleg vízzel
tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószert
adott.
A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket a
táphálózathoz.
A fagyasztó leolvasztása
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a
fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg
vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.

Fontos A leolvasztás előtt kb. 12 órával
állítsa a hőmérsékletszabályozót magasabb
beállításra annak érdekében, hogy a
működés megszakítására elegendő hűtési
tartalék halmozódjon fel.

A dér eltávolításához kövesse az alábbi uta-
sításokat:

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

2. Szedjen ki minden tárolt élelmiszert, cso-
magolja őket több réteg újságpapírba, és
tegye hideg helyre.

Figyelem A fagyasztott árukhoz ne
nyúljon nedves kézzel. A keze

hozzáfagyhat az élelmiszerhez.

3. Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a műa-
nyag kaparólapátot a megfelelő alsó kö-
zépső támaszra, és tegyen alá egy lavórt
a kiolvadt víz összegyűjtése céljából.

A leolvasztá-
si folyamat

felgyorsítása ér-
dekében helyez-
zen egy fazék me-
leg vizet a fa-
gyasztórekeszbe.
Továbbá távolítsa
el azokat a jégdarabokat, amelyek a leolvasz-
tás befejezése előtt letörhetők.

4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa
ki alaposan a készülék belsejét, és őrizze
meg a jégkaparót, hogy máskor is fel-
használhassa.

5. Kapcsolja be a készüléket.
6. Forgassa a hőmérsékletszabályzót <<

-18 °C >> állásba, és gyorsfagyasztó
üzemmódban működtesse a készüléket 4
órán át.

7. 4 óra elteltével pakolja vissza a korábban
kiszedett élelmiszereket a rekeszekbe.

Vigyázat Soha ne próbálja meg éles
fémeszközök segítségével lekaparni a

jeget a párologtatóról, mert megsértheti azt.
A leolvasztás felgyorsítására kizárólag a
gyártó által ajánlott mechanikus eszközöket
vagy anyagokat használjon.
Ha a jégmentesítés alatt a fagyasztott
élelmiszercsomagok hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos tárolási
élettartamuk lerövidülhet.
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A készülék üzemen kívül helyezése
Amikor a készüléket hosszabb időn keresztül
nem használják, tegye meg az alábbi óvintéz-
kedéseket:
1. válassza le a készüléket a táphálózatról
2. vegye ki az összes élelmiszert
3. olvassza le és tisztítsa meg a készüléket

és az összes tartozékot.

4. hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat,
hogy ne képződjenek kellemetlen sza-
gok.

Fontos Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja,
kérjen meg valakit, hogy alkalmanként
ellenőrizze, nehogy egy áramkimaradás
esetén a benne lévő élelmiszer
tönkremenjen.

Mit tegyek, ha...

Vigyázat A hibaelhárítás megkezdése
előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót

a hálózati csatlakozóaljzatból.
Kizárólag szakképzett villanyszerelő vagy
kompetens személy végezhet olyan
hibaelhárítást, amelyet ez a kézikönyv nem
tartalmaz.

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

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

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 folyamato-
san működik

A hőfokszabályozó beállítása
helytelen

Állítson be magasabb hőmérsékle-
tet

 Az ajtók nincsenek jól becsukva,
vagy nem záródnak szorosan

Ellenőrizze, hogy az ajtók jól záród-
nak-e, és hogy a tömítések sértet-
lenek és tiszták-e

 Túl gyakori az ajtó nyitogatása A szükséges időnél ne hagyja to-
vább nyitva az ajtót

 Egyszerre nagy mennyiségű lefa-
gyasztandó élelmiszert helyezett
a készülékbe

Várjon néhány órát, majd ellenőriz-
ze ismét a hőmérsékletet

 Túl meleg élelmiszert helyezett a
készülékbe

A behelyezés előtt várja meg, amíg
az étel szobahőmérsékletre lehűl

 A szobahőmérséklet túl magas. Csökkentse a szobahőmérsékletet

Túl sok dér és jég képző-
dött

Az élelmiszerek nincsenek megfe-
lelően becsomagolva

Csomagolja be jobban az élelmi-
szereket

 Az ajtók nincsenek jól becsukva,
vagy nem záródnak szorosan

Ellenőrizze, hogy az ajtók jól záród-
nak-e, és hogy a tömítések sértet-
lenek és tiszták-e

 Lehet, hogy a hőmérséklet-szabá-
lyozó beállítása nem megfelelő.

Állítson be magasabb hőmérsékle-
tet
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Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás
A fagyasztóban túl meleg
van

Lehet, hogy a hőmérséklet-szabá-
lyozó beállítása nem megfelelő

Állítson be alacsonyabb hőmérsék-
letet

 Az ajtó nem záródik szorosan, il-
letve nincs megfelelően becsukva

Ellenőrizze, hogy az ajtó jól záró-
dik-e, és hogy a tömítés sértetlen
és tiszta-e

 Egyszerre nagy mennyiségű lefa-
gyasztandó élelmiszert helyezett
a készülékbe

A lefagyasztandó élelmiszerekből
kisebb mennyiségeket helyezzen
be egyszerre.

 Túl meleg élelmiszert helyezett a
készülékbe

A behelyezés előtt várja meg, amíg
az étel lehűl szobahőmérsékletre.

 A lefagyasztandó élelmiszerek
egymáshoz túl közel kerültek be-
helyezésre

Rendezze el úgy az élelmiszereket,
hogy közöttük szabadon keringhes-
sen a hideg levegő.

A fagyasztóban túl hideg
van

Lehet, hogy a hőmérséklet-szabá-
lyozó beállítása nem megfelelő

Állítson be magasabb hőmérsékle-
tet

A készülék egyáltalán nem
működik. Sem a hűtés,
sem a világítás nem műkö-
dik

A hálózati kábel csatlakozódugója
nincs megfelelően csatlakoztatva
a hálózati aljzatba

Csatlakoztassa megfelelően a csat-
lakozódugót.

 A készülék nem kap áramot Próbáljon egy másik elektromos ké-
szüléket csatlakoztatni a csatlako-
zóaljzathoz

 A készülék nincs bekapcsolva Kapcsolja be a készüléket

 Nincs feszültség a hálózati csatla-
kozóaljzatban (próbáljon egy má-
sik készüléket csatlakoztatni hoz-
zá)

Hívjon villanyszerelőt

A készülék egyáltalán nem
hűt

A hálózati kábel csatlakozódugója
nincs megfelelően csatlakoztatva
a hálózati aljzatba

Csatlakoztassa megfelelően a csat-
lakozódugót

 Nincs feszültség a hálózati csatla-
kozóaljzatban (próbáljon egy má-
sik készüléket csatlakoztatni hoz-
zá)

Hívjon villanyszerelőt

 A készülék nincs bekapcsolva Kapcsolja be a készüléket

 A hőmérsékletszabályzó nem
üzemel

Ellenőrizze a hőmérsékletszabály-
zót

A zöld jelzőlámpa villog Hőmérséklet szenzor hiba Hívja a fagyasztó szerviz munkatár-
sait

Az ajtó záródása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvas-

sa el az „Üzembe helyezés” c. szakaszt.

3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótö-
mítéseket. Forduljon a márkaszervizhez.
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Műszaki adatok

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

Gyártó védjegye Electrolux

A készülék kategóriája Fagyasztószekrény

Magasság mm 1250

Szélesség mm 545

Mélység mm 640

Fagyasztótér nettó térfogata liter 168

Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A+
+ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé haté-
kony)

 A+

Villamosenergia -fogyasztás (24 órás szab-
ványos vizsgálati eredmények alapján. A
mindenkori energiafogyasztás a készülék
használatától és elhelyezéstől függ.)

kWh/év 240

Fagyasztótér csillagszám jele  ****

Áramkimaradási biztonság óra 18

Fagyasztási teljesítmény kg/24 óra 20

Klímaosztály  SN-N-ST-T

Feszültség Volt 230

Zajteljesítmény dB/A 40

Beépíthető  Nem

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

Üzembe helyezés

Figyelem A készülék üzembe helyezése
előtt figyelmesen olvassa el a

"Biztonsági információk" c. szakaszt saját
biztonsága és a készülék helyes
üzemeltetése érdekében.

Elhelyezés
Ez a készülék száraz, jól szellőző helyiségek-
ben (pl. pincében vagy garázsban) használ-
ható. Az optimális teljesítmény érdekében
olyan helyen használja a készüléket, amely-
nek környezeti hőmérséklete megfelel annak
a klímabesorolásnak, amely a készülék adat-
tábláján fel van tüntetve:

Klímabe-
sorolás

Környezeti hőmérséklet

SN +10°C és + 32°C között

N +16°C és + 32°C között

ST +16°C és + 38°C között

T +16°C és + 43°C között

Hátsó távtartók
A dokumentációt tartalmazó zacskóban talál-
ható két távtartó, amelyeket az ábrán látható
módon kell felszerelni.
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1. Illessze a távtar-
tókat a furatok-
ba. Győződjön
meg arról, hogy
a nyíl (A) a ké-
pen látható mó-
don van pozício-
nálva.

2. Forgassa el az
óramutató járá-
sával ellentétes
irányba a távtar-
tókat 45°-kal,
amíg a helyükre
nem zárnak.

45˚

A

Vízszintbe állítás

Amikor elhelyezi a
készüléket, ügyeljen
arra, hogy vízszint-
ben álljon. Ez az
elülső rész alján ta-
lálható két szabá-
lyozható láb (2) se-
gítségével érhető el.
Szükség esetén be-
állíthatja a lábakat a
távtartó (1) eltávolí-
tásával.

2
1

Elhelyezés
A készüléket minden hőforrástól, például ra-
diátortól, kazántól, közvetlen napsütéstől stb.
távol kell üzembe helyezni. Gondoskodjon ar-
ról, hogy a levegő szabadon áramolhasson a
készülék hátoldala körül. Ha a készüléket egy

falra függesztett egység alá helyezi, a legjobb
teljesítmény érdekében a készülék felső lapja
és a fali egység között legalább 100 mm tá-
volságot kell hagyni. Azonban az az ideális,
ha a készüléket nem egy falra függesztett
egység alatt helyezi el. A pontos vízszintbe
állítás a készülék alján található egy vagy
több állítható láb révén biztosítható.
Ha a készüléket sarokban helyezi el, és a
zsanérokkal ellátott oldala néz a fal felé, a fal
és a készülék közötti távolságnak minimum
10 mm-nek kell lennie annak érdekében,
hogy az ajtót annyira ki lehessen nyitni, hogy
a polcokat ki lehessen venni.

Vigyázat 

min.
100 mm

15 mm 15 mm

Gondoskodni kell arról, hogy a készüléket
probléma esetén haladéktalanul le lehessen
választani a hálózati áramkörről, ezért a
dugasznak az üzembe helyezés után
könnyen elérhető helyen kell lennie.

Az ajtó nyitásirányának megfordítása

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

Az ajtó nyitási irányának megváltoztatásához
végezze el az alábbi lépéseket:

24
 

www.zanussi.com

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


1. Húzza ki a hálózati
kábel dugóját a csat-
lakozóaljzatból.
2. Döntse óvatosan
hátra a készüléket
úgy, hogy a kompres-
szor ne érjen a padló-
hoz.
3. Csavarja ki mind-
két állítható lábat.
4. Csavarozza ki az
alsó ajtózsanér csa-
varjait.

2

1

5. Enyhén lefelé húz-
va vegye le a készü-
lék ajtaját.
6. Csavarozza ki a
felső ajtózsanért, és
szerelje fel a másik
oldalra.
7. Illessze a felső aj-
tót a felső ajtózsanér-
ra.

8. Távolítsa el az alsó
zsanért. Tegye át a
csapot a nyíl irányá-
ba.
9. Csavarozza ki a
csavart, és tegye át
az ellenkező oldalra.
10. Szerelje át az al-
só ajtózsanért a má-
sik oldalra, miközben
az ajtó helyzetét vál-
tozatlanul hagyja.
11. Csavarozza be az
egyik csavart, illetve
az állítható lábat (2
darab), miután áthe-
lyezte a másik oldal-
ra.

12. Távolítsa el, és
szerelje fel a foganty-
út1) az ellenkező ol-
dalra.
13. Állítsa vissza a
készüléket az eredeti
helyzetébe, állítsa
vízszintbe, és várjon
legalább négy órát,
mielőtt csatlakoztatná
a hálózati vezetéket a
hálózati aljzathoz.

1) Ha van fogantyú

Hajtson végre egy végső ellenőrzést, hogy
megbizonyosodjon következőkről:
• Minden csavar meg van húzva.
• Az ajtó megfelelően nyílik és csukódik.
Ha a környezeti hőmérséklet alacsony (pl. té-
len), előfordulhat, hogy a tömítés nem tapad
hozzá tökéletesen a készülékházhoz. Ebben
az esetben várja meg, amíg a tömítés magá-
tól hozzáidomul a készülékházhoz.
Ha nem szeretné saját maga végrehajtani a
fenti műveleteket, forduljon a legközelebbi
ügyfélszolgálathoz. Az ügyfélszolgálat sza-
kembere költségtérítés ellenében elvégzi az
ajtók nyitásirányának megfordítását.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett fe-

szültség és frekvencia megegyezik-e a ház-
tartási 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 jogsza-
bályok szerint külön földpólushoz, miután
konzultált egy képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelvek-
nek.

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

 
25www.zanussi.com

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


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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Sujeito a alterações sem aviso prévio.

 Informações de segurança

Para a sua própria segurança e para garantir
uma utilização correcta, antes de instalar e usar
o aparelho pela primeira vez, leia atentamente
este manual do utilizador, incluindo as suas su-
gestões e advertências. Para evitar erros e aci-
dentes desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam
o seu funcionamento e as características de
segurança. Guarde estas instruções e certifi-
que-se de que elas acompanham o aparelho
em caso de transferência ou venda, para que
todos os que venham a usá-lo estejam devida-
mente informados quanto à sua utilização e se-
gurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde
as precauções destas instruções de utilização,
uma vez que o fabricante não é responsável
pelos danos causados por omissão.

Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado

por pessoas (incluindo crianças) com capa-
cidades físicas, sensoriais ou mentais reduzi-
das ou sem experiência e conhecimento, ex-
cepto se lhes tiver sido dada supervisão ou
instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua seguran-
ça.
As crianças devem ser vigiadas para assegu-
rar que não brincam com o aparelho.

• Mantenha todas as embalagens fora do al-
cance das crianças. Existe o risco de asfixia.

• Se eliminar o aparelho retire a ficha da toma-
da, corte o cabo eléctrico (o mais perto do
aparelho possível) e retire a porta para evitar
que crianças a brincar sofram choques eléc-
tricos ou se fechem dentro do aparelho.

• Se este aparelho, com vedantes de porta
magnéticos for substituir um aparelho mais
velho com fecho de mola (lingueta) na porta
ou tampa, certifique-se de que o fecho de
mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne nu-
ma armadilha fatal para uma criança.

Segurança geral

Advertência 

Mantenha as aberturas de ventilação da caixa
do aparelho ou da estrutura integrada sem ob-
struções.
• O aparelho destina-se à conservação de ali-

mentos e/ou bebidas em ambiente domésti-
co normal, como explicado neste manual de
instruções.

• Não utilize um dispositivo mecânico ou qual-
quer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação.

• Não utilize outros aparelhos eléctricos (como
máquinas de fazer gelados) dentro dos apa-
relhos de refrigeração, a não ser que sejam
aprovados para este fim pelo fabricante.

• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho con-

tém isobutano (R600a), um gás natural com
um alto nível de compatibilidade ambiental
que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do apa-
relho, certifique-se de que nenhum dos com-
ponentes do circuito de refrigeração fica da-
nificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
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– ventile totalmente a divisão onde o apare-
lho se encontra

• É perigoso alterar as especificações ou mo-
dificar este produto de qualquer forma.
Quaisquer danos no cabo poderão provocar
um curto-circuito, incêndio e/ou choque
eléctrico.

Advertência A substituição de qualquer
componente eléctrico (cabo de alimenta-

ção, ficha, compressor) tem de ser efectuada
por um agente de assistência certificado ou por
pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.

1. Não deve colocar extensões no cabo de
alimentação.

2. Certifique-se de que a ficha não está
esmagada ou danificada pela parte pos-
terior do aparelho. Uma ficha esmagada
ou danificada pode sobreaquecer e cau-
sar um incêndio.

3. Certifique-se de que consegue alcançar
a ficha do aparelho.

4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza

a ficha. Existe o risco de choque eléctri-
co ou incêndio.

6. O aparelho não deve funcionar sem a
tampa da lâmpada (se prevista) da ilumi-
nação interior.

• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado
quando o deslocar.

• Não retire nem toque nos itens do comparti-
mento do congelador se estiver com as
mãos húmidas/molhadas, pois pode sofrer
abrasões na pele ou queimaduras provoca-
das pelo gelo.

• Evite a exposição prolongada do aparelho à
luz solar directa.

• As lâmpadas (se previstas) utilizadas neste
aparelho são lâmpadas especiais, seleccio-
nadas apenas para electrodomésticos. Não
são adequadas para iluminação doméstica.

Cuidado Não coloque alimentos
congelados na parte superior, uma vez

que o frio e o vapor poderão provocar
condensação de água no interior do mesmo. O

líquido resultante poderá provocar avarias. Por
isso, não coloque, nem deixe produtos
congelados de qualquer tipo na parte superior.

Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de

plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no

aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente em

frente à saída de ar na parede posterior. (Se
o aparelho for do tipo Frost Free - sem gelo)

• Depois de descongelados, os alimentos não
devem ser recongelados.

• Guarde alimentos congelados pré-embala-
dos de acordo com as instruções do fabri-
cante do alimento congelado.

• As recomendações de armazenamento dos
fabricantes do aparelho devem ser estrita-
mente cumpridas. Consulte as respectivas
instruções.

• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador, uma vez que cria pressão no re-
cipiente, podendo fazer com que expluda,
provocando danos no aparelho.

• Os gelados de gelo podem provocar quei-
maduras de gelos se forem consumidos ime-
diatamente depois de retirados do aparelho.

Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e

retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o

gelo do aparelho. Utilize um raspador de
plástico.

• Nunca utilize um secador de cabelo ou outro
aparelho de aquecimento para acelerar a
descongelação. O calor excessivo pode da-
nificar o interior de plástico e a humidade po-
de entrar no sistema eléctrico tornando-o ac-
tivo.

Instalação

Importante Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções fornecidas nos
parágrafos específicos.
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• Desembale o aparelho e verifique se existem
danos. Não ligue o aparelho se estiver danifi-
cado. Em caso de danos, informe imediata-
mente o local onde o adquiriu. Nese caso,
guarde a embalagem.

• É recomendável aguardar pelo menos duas
horas antes de ligar o aparelho, para permitir
que o óleo regresse ao compressor.

• Assegure uma circulação de ar adequada à
volta do aparelho, caso contrário pode pro-
vocar sobreaquecimento. Para garantir uma
ventilação suficiente, siga as instruções rele-
vantes para a instalação.

• Sempre que possível, a traseira do aparelho
deve ficar virada para uma parede para evitar
toques nas partes quentes (compressor,
condensador) e possíveis queimaduras.

• Não coloque o aparelho perto de radiadores
ou fogões.

• Certifique-se de que a ficha de alimentação
fica acessível após a instalação do aparelho.

• Ligue apenas a uma fonte de água potável
(se a ligação de água estiver prevista).

Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários

para a manutenção do aparelho devem ser

efectuados por um electricista qualificado ou
pessoa competente.

• A manutenção deste produto deve ser efec-
tuada por um Centro de Assistência autori-
zado, o qual deverá utilizar apenas peças so-
bressalentes originais.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que pos-
sam danificar a camada de ozono, tanto no

circuito refrigerante como nos materiais de iso-
lamento. O aparelho não deverá ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico. A espuma de
isolamento contém gases inflamáveis: o apare-
lho deverá ser eliminado de acordo com as nor-
mas aplicáveis que pode obter junto das autori-
dades locais. Evite danificar a unidade de arre-
fecimento, especialmente na parte traseira, per-
to do permutador de calor. Os materiais utiliza-
do neste aparelho marcados pelo símbolo 
são recicláveis.

Painel de controlo

1 2 3 4 5

1 Indicador luminoso verde de On/Off

2 Regulador de temperatura e interruptor
On/Off

3 Indicador luminoso amarelo de Congela-
ção Rápida

4 Botão de Congelação Rápida e de desac-
tivação do sinal sonoro

5 Indicador luminoso vermelho de alarme

Ligar
1. Deixe o aparelho repousar durante 4 horas

após a instalação.
2. Insira a ficha de alimentação eléctrica na

tomada.
3. Rode o Regulador de Temperatura para a

direita para uma temperatura inferior à po-
sição de << - 16 °C >>.
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4. O Indicador Luminoso Verde de Ligado/
Desligado acende e o Indicador Luminoso
Vermelho de Alarme fica intermitente.

5. A iluminação do Indicador Luminoso Verde
de Ligado/Desligado indica que o aparelho
está ligado.

6. A intermitência do Indicador Luminoso Ver-
melho de Alarme significa que a tempera-
tura no compartimento de congelação não
é a adequada. Para além disso, pode ser
emitido um som intermitente, que pode ser
parado premindo o Botão de Congelação
Rápida e de Desactivação do Sinal Acústi-
co uma vez.

7. Quando ligar o congelador pela primeira
vez, o Indicador Luminoso Vermelho de
Alarme fica intermitente até que a tempera-
tura interna atinja o nível necessário para a
conservação segura de alimentos congela-
dos.

Desligar
1. Para desligar o aparelho, rode o Regulador

da Temperatura para a posição "O".
2. Para desligar o aparelho da corrente, desli-

gue a ficha de alimentação eléctrica da to-
mada.

Regulação da temperatura
A temperatura no interior do aparelho é contro-
lada pelo Regulador da Temperatura que se
encontra no painel de controlo.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte
modo:
• rode o Regulador da Temperatura para defi-

nições inferiores para obter a frescura míni-
ma.

• rode o Regulador da Temperatura para defi-
nições superiores para obter a frescura máxi-
ma.

Normalmente, uma definição média é a
mais adequada.

No entanto, a definição exacta deve ser esco-
lhida tendo em conta que a temperatura no in-
terior do aparelho depende da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta

• quantidade de alimentos armazenados
• localização do aparelho.

Indicador Luminoso Vermelho de Alarme
Em condições normais de funcionamento, a
temperatura interna do congelador irá assegu-
rar a conservação a longo prazo dos alimentos
armazenados.
Quando a temperatura for superior a um deter-
minado nível (-12 °C), o aparelho acciona um
alarme luminoso e acústico. A luz de alarme é
uma luz vermelha intermitente (Indicador Lumi-
noso Vermelho de Alarme), enquanto que o
alarme acústico é um som intermitente.
Pode parar o alarme acústico premindo o Bo-
tão de Desactivação do Sinal Acústico uma
vez.

Quando ligar o congelador pela primeira
vez, o Indicador Luminoso Vermelho de

Alarme fica intermitente até que a temperatura
interna atinja o nível necessário para a conser-
vação segura de alimentos congelados.

Função Congelação Rápida
Se tiver de congelar mais de 3 a 4 quilos de
alimentos:
1. Prima o Botão de Congelação Rápida du-

rante 2 a 3 segundos para activar a função
Congelação Rápida 6 a 24 horas antes de
colocar os alimentos frescos no congela-
dor e o Indicador Luminoso Amarelo de
Congelação Rápida acender-se-á. O com-
pressor irá agora funcionar continuamente
para garantir que os alimentos frescos se-
jam congelados o mais rapidamente possí-
vel.

2. É possível desactivar a função a qualquer
altura, premindo o Botão de Congelação
Rápida durante 2 a 3 segundos.

3. Coloque os alimentos nos compartimentos
de congelação (primeira e segunda cai-
xas); para um desempenho de congelação
máximo, retire o tabuleiro e as gavetas (se
as gavetas existirem) do congelador e, de
seguida, coloque os alimentos a serem
congelados directamente no evaporador.
Em caso de congelação de um volume me-
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nor de alimentos, não será necessário reti-
rar o tabuleiro e as gavetas do congelador.

4. Quando os alimentos estiverem completa-
mente congelados (poderá demorar até 24
horas), pode desligar manualmente a fun-
ção Congelação Rápida, premindo o Bo-
tão de Congelação Rápida durante 2 a 3
segundos e o Indicador Luminoso Amarelo
de Congelação Rápida também irá apagar-
-se.

5. Retire os alimentos congelados dos com-
partimentos de congelação e coloque-os

nos restantes três compartimentos (com-
partimentos de armazenamento) para liber-
tar espaço para outras congelações.

Se o Botão de Congelação Rápida for aci-
dentalmente ligado, a função Congelação

Rápida será automaticamente desligada após
48 horas. O Indicador Luminoso Amarelo de
Congelação Rápida também irá apagar-se.

Primeira utilização

Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,
limpe o interior e todos os acessórios internos
com água morna e sabão neutro de modo a re-

mover o cheiro típico de um produto novo, de
seguida seque minuciosamente.

Importante Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes danificam o acabamento.

Utilização diária

Congelação de alimentos frescos
Os compartimentos do congelador (primeira e
segunda caixas) são adequados para a conge-
lação de alimentos frescos e para o armazena-
mento a longo prazo de alimentos congelados
e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active a fun-
ção Congelação Rápida.
A quantidade máxima de alimentos que podem
ser congelados em 24 horas está indicada na
placa de características, uma etiqueta pre-
sente no interior do aparelho.
O processo de congelação demora 24 horas:
durante este período, não introduza novos ali-
mentos para congelar.
O tabuleiro de congelação pode ser utilizado
para congelar frutas pequenas (framboesas,
morangos, groselhas, etc.).
Coloque uma camada fina de fruta não embala-
da no tabuleiro. Quando estiverem congeladas,
as frutas podem ser embaladas e colocadas
nos compartimentos de armazenamento.

Armazenamento de alimentos
congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um pe-
ríodo sem utilização, antes de colocar os pro-

dutos no compartimento, deixe o aparelho em
funcionamento durante no mínimo 2 horas nas
definições mais elevadas.

Importante Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta de
electricidade, se a alimentação estiver
desligada por mais tempo que aquele mostrado
na tabela de características técnicas em
"tempo de reinício", os alimentos
descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e
depois, novamente congelados (depois de
arrefecerem).

Descongelação
Os alimentos congelados ou ultra-congelados,
antes de serem utilizados, podem ser descon-
gelados à temperatura ambiente.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozi-
nhados ainda congelados, directamente do
congelador: neste caso, a confecção irá demo-
rar mais.
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Sugestões e dicas úteis

Sons de funcionamento normais
• Poderá um ouvir um som de gorgolejar ténue

quando o refrigerante estiver a ser bombea-
do através das bobinas ou tubagens. Isto es-
tá correcto.

• Quando o compressor está ligado, o refrige-
rante está a ser bombeado e ouvirá um som
surdo e um ruído pulsante proveniente do
compressor. Isto está correcto.

• A dilatação térmica poderá provocar um ruí-
do repentino de estilhaçar. É natural e não
constitui um fenómeno físico perigoso. Isto
está correcto.

• Quando o compressor ligar e desligar, ouvirá
um "clique" ténue no regulador da tempera-
tura. Isto está correcto.

Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de
congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode

ser congelada em 24h. está mostrada na
placa de dados;

• O processo de congelamento demora 24
horas. Não devem ser adicionados mais ali-
mentos para congelação durante este perío-
do;

• congele apenas alimentos de alta qualidade,
frescos e extremamente limpos;

• Prepare os alimentos em pequenas quanti-
dades para permitir que sejam rápida e com-
pletamente congeladas e para tornar possí-
vel subsequentemente descongelar apenas a
quantidade necessária;

• embrulhe os alimentos em folha de alumínio
ou politeno e certifique-se de que as emba-
lagens são herméticas;

• Não permita que os alimentos frescos e des-
congelados entrem em contacto com os ali-
mentos já congelados, evitando assim o au-
mento de temperatura dos alimentos conge-
lados;

• os alimentos sem gordura são melhores para
armazenar que os alimentos com gordura; o
sal reduz o tempo de armazenamento dos
alimentos;

• a água congela. Se for consumida imediata-
mente após a remoção do compartimento do
congelador, poderá causar queimaduras de
gelo na pele;

• é aconselhável que anote a data de congela-
ção em cada embalagem individual para per-
mitir que saiba o tempo de armazenamento.

Conselhos para o armazenamento de
alimentos congelados
Para obter o melhor desempenho deste apare-
lho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos congela-

dos comercialmente foram armazenados
adequadamente pelo vendedor;

• certifique-se de que os alimentos congela-
dos são transferidos do supermercado para
o congelador no tempo mais curto possível;

• não abra a porta muitas vezes, nem a deixe
aberta mais tempo do que o necessário;

• uma vez descongelados, os alimentos degra-
dam-se rapidamente e não podem voltar a
ser congelados;

• não exceda o período de armazenamento in-
dicado pelo produtor dos alimentos.

Manutenção e limpeza

Cuidado Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação de

manutenção.

Este aparelho contém hidrocarbonetos na
sua unidade de arrefecimento; a manuten-

ção e a recarga devem, por isso, ser efectua-
das exclusivamente por técnicos autorizados.

Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
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• limpe o interior e os acessórios com água
morna e sabão neutro.

• verifique regularmente os vedantes de porta
e limpe-os para se certificar de que estão
limpos e sem resíduos.

• lave e seque minuciosamente.

Importante Não puxe, desloque nem danifique
quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos,
produtos de limpeza muito perfumados ou cera
de polir para limpar o interior, pois isto irá
danificar a superfície e deixar um odor forte.

Limpe o condensador (grelha preta) e o com-
pressor que está no fundo do aparelho, com
uma escova. Esta operação irá melhorar o de-
sempenho do aparelho e poupar consumo de
electricidade.

Importante Tenha cuidado para não danificar
o sistema de arrefecimento.

Muitos agentes de limpeza de superfícies de
cozinhas contêm químicos que podem atacar/
danificar os plásticos usados neste aparelho.
Por esta razão é aconselhável que a estrutura
exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de lim-
peza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à
tomada de alimentação.

Descongelar o congelador
Vai sempre formar-se uma certa quantidade de
gelo nas prateleiras do congelador e em redor
do compartimento superior.
Descongele o congelador quando a camada de
gelo atingir uma espessura de cerca de 3-5
mm.

Importante Cerca de 12 horas antes de
descongelar, ajuste o Regulador de
Temperatura para definições superiores de
forma a criar uma reserva de frio suficiente para
a operação de interrupção.

Para remover o gelo, siga as instruções abaixo:
1. Desligue o aparelho e desligue a ficha de

alimentação eléctrica da tomada.

2. Retire os alimentos armazenados, embru-
lhe-os em várias páginas de jornal e colo-
que-os num local frio.

Cuidado Não toque nos alimentos
congelados com as mãos molhadas.

Poderia ficar com as mãos coladas aos
alimentos.

3. Deixe a porta aberta e coloque o raspador
de plástico no local adequado no fundo, ao
centro, colocando uma bacia por baixo pa-
ra recolher a água descongelada.

Para acelerar
o processo

de descongelação,
coloque uma pa-
nela com água
quente no compar-
timento do conge-
lador. Para além
disso, retire peda-
ços de gelo que se tenha partido antes de con-
cluída a descongelação.

4. Quando a descongelação estiver concluí-
da, seque o interior minuciosamente e
guarde o raspador para utilização futura.

5. Ligue o aparelho.
6. Rode o Regulador de Temperatura para a

posição de << -18 °C >> e deixe em fun-
cionamento durante, pelo menos, 4 horas
no modo de Congelação Rápida.

7. Após 4 horas, volte a colocar os alimentos
anteriormente retirados no compartimento.

Advertência Nunca utilize objectos
metálicos afiados para raspar o gelo do

evaporador, pois pode danificá-lo.
Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o
processo de descongelação, além dos
recomendados pelo fabricante.
Um aumento da temperatura das embalagens
de alimentos congelados, durante a
descongelação, pode reduzir o tempo de
armazenamento seguro.
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Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos
períodos, observe as seguintes precauções:
1. desligue o aparelho da tomada da electrici-

dade
2. retire todos os alimentos
3. descongele e limpe o aparelho e todos os

acessórios

4. deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar
odores indesejados.

Importante Se o armário for mantido ligado,
peça a alguém para o verificar
esporadicamente, para evitar que os alimentos
no interior se estraguem em caso de falha
eléctrica.

O que fazer se…

Advertência Antes da resolução de
problemas, retire a ficha de alimentação

eléctrica da tomada.
A resolução de problemas que não se
encontram no manual só deve ser efectuada
por um electricista qualificado ou uma pessoa
competente.

Importante Existem alguns ruídos durante a
utilização normal (compressor, circulação de
refrigerante).

Importante O aparelho funciona de forma
descontinuada, assim, a paragem do
compressor não significa que esteja sem
corrente. É por este motivo que não pode tocar
nas partes eléctricas do aparelho antes de o
desligar da corrente.

Problema Possível causa Solução

O aparelho faz barulho. O aparelho não está apoiado cor-
rectamente.

Verifique se o aparelho está estável
(os quatro pés devem estar no
chão).

O compressor funciona
continuamente.

O controlo do termóstato está mal
definido.

Defina uma temperatura mais eleva-
da.

 As portas não foram fechadas cor-
rectamente ou não fecham de for-
ma estanque.

Verifique se as portas fecham bem e
se as juntas estão limpas e não es-
tão danificadas.

 A porta foi aberta muitas vezes. Não mantenha a porta aberta mais
tempo do que o necessário.

 Foram colocadas grandes quanti-
dades de alimentos a serem con-
gelados ao mesmo tempo.

Aguarde algumas horas e volte a ve-
rificar a temperatura.

 Os alimentos colocados no apare-
lho estavam demasiado quentes.

Deixe que os alimentos arrefeçam
até à temperatura ambiente antes de
os guardar.

 A temperatura ambiente está de-
masiado elevada.

Diminua a temperatura ambiente.

Existe demasiado gelo. Os produtos não estão embalados
correctamente.

Embale os produtos correctamente.

 As portas não foram fechadas cor-
rectamente ou não fecham de for-
ma estanque.

Verifique se as portas fecham bem e
se as juntas estão limpas e não es-
tão danificadas.
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Problema Possível causa Solução

 O Regulador de Temperatura pode
estar mal definido.

Defina uma temperatura mais eleva-
da.

Está demasiado quente no
interior do congelador.

O Regulador de Temperatura pode
estar mal definido.

Defina uma temperatura mais baixa.

 A porta não fecha de forma estan-
que ou não está fechada correcta-
mente.

Verifique se a porta fecha bem e se a
junta está limpa e não está danifica-
da.

 Foram colocadas grandes quanti-
dades de alimentos a serem con-
gelados ao mesmo tempo.

Coloque menores quantidades de
alimentos a serem congelados ao
mesmo tempo.

 Os alimentos colocados no apare-
lho estavam demasiado quentes.

Deixe que os alimentos arrefeçam
até à temperatura ambiente antes de
os guardar.

 Os produtos a serem congelados
estão colocados demasiado perto
uns dos outros.

Coloque os produtos de forma a que
o ar frio possa circular entre eles.

Está demasiado frio no in-
terior do congelador.

O Regulador de Temperatura pode
estar mal definido.

Defina uma temperatura mais eleva-
da.

O aparelho não funciona.
Nem a refrigeração, nem a
iluminação funcionam.

A ficha de alimentação eléctrica
não está correctamente inserida na
tomada.

Ligue a ficha de alimentação eléctri-
ca correctamente à tomada.

 A corrente eléctrica não chega ao
aparelho.

Tente ligar outro aparelho eléctrico à
tomada.

 O aparelho não está ligado. Ligue o aparelho.

 Não existe tensão na tomada (tente
ligar outro aparelho à tomada).

Contacte um electricista.

O aparelho não arrefece. A ficha de alimentação eléctrica
não está correctamente inserida na
tomada.

Ligue a ficha de alimentação eléctri-
ca correctamente à tomada.

 Não existe tensão na tomada (tente
ligar outro aparelho à tomada).

Contacte um electricista.

 O aparelho não está ligado. Ligue o aparelho.

 O Regulador de Temperatura não
está ligado.

Verifique o Regulador de Temperatu-
ra.

Indicador verde intermiten-
te

Problema no sensor de temperatu-
ra

Contacte a assistência técnica

Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte

"Instalação".

3. Se necessário, substitua as juntas defei-
tuosas da porta. Contacte o Centro de As-
sistência Técnica.
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Dados técnicos

   

Dimensão   

 Altura 1250 mm

 Largura 545 mm

 Profundidade 640 mm

Autonomia com corte de energia  18 h

Voltagem  230 V

Frequência  50 Hz

As informações técnicas encontram-se na pla-
ca de características, no lado esquerdo do in-
terior do aparelho, e na etiqueta de energia.

Instalação

Cuidado Leia as "Informações de
segurança" cuidadosamente para a sua

segurança e funcionamento correcto do
aparelho antes de o instalar.

Posicionamento
Este aparelho pode também ser instalado num
ambiente interior seco e com boa ventilação
(garagem ou cave) mas, para um desempenho
óptimo, instale este aparelho num local onde a
temperatura ambiente corresponda à classe cli-
mática indicada na placa de características do
aparelho:

Classe
climática

Temperatura ambiente

SN +10 °C a + 32 °C

N +16 °C a + 32 °C

ST +16 °C a + 38 °C

T +16 °C a + 43 °C

Separadores traseiros
No saco com a documentação encontram-se
dois separadores que têm de ser instalados
como indicado na figura.

1. Encaixe os sepa-
radores nos orifí-
cios. Certifique-
-se de que a seta
(A) está posicio-
nada como indi-
cado na figura.

2. Rode os espaça-
dores para a es-
querda a 45° até
engatarem no lu-
gar.

45˚

A

Nivelamento

Quando instalar o
aparelho, certifique-
-se de que fica nive-
lado. Isto pode ser
obtido através de
dois pés ajustáveis
na base, na dianteira
(2). Se necessário,
ajuste os pés remo-
vendo o espaçador
(1).

2
1
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Local
O aparelho deve ser instalado num local afasta-
do de fontes de calor, como radiadores, ter-
moacumuladores, luz solar directa, etc. Certifi-
que-se de que o ar pode circular livremente
atrás do aparelho. Para garantir o melhor de-
sempenho possível se o aparelho estiver debai-
xo de uma unidade suspensa na parede, a dis-
tância mínima entre o topo do aparelho e a uni-
dade de parede deve ser pelo menos 100 mm.
Em todo o caso, deve-se evitar colocar o apa-
relho debaixo de uma unidade suspensa na pa-
rede. O nivelamento preciso é garantido por um
ou vários pés ajustáveis na base do aparelho.
Se o aparelho for colocado num canto e se o
lado com dobradiças ficar virado para a parede,
a distância entre a parede e o aparelho deve
ser de, pelo menos, 10 mm para permitir que a
porta abra o suficiente para poder retirar as
prateleiras.

Advertência 

min.
100 mm

15 mm 15 mm

Deve ser possível desligar o aparelho da
corrente eléctrica; a ficha de alimentação
eléctrica tem de estar facilmente acessível
após a instalação.

Reversibilidade da porta

Importante Recomendamos que execute as
seguintes operações com outra pessoa que irá
segurar as portas do aparelho durante as
operações.

Para alterar o sentido de abertura, execute es-
tes passos:

1. Retire a ficha da to-
mada.
2. Incline o aparelho
para trás com cuida-
do, de forma a que o
compressor não toque
no chão.
3. Desaperte os dois
pés ajustáveis.
4. Desaperte os para-
fusos da dobradiça in-
ferior da porta.

2

1

5. Retire a porta do
aparelho, puxando-a
ligeiramente para bai-
xo.
6. Desaperte o perno
da dobradiça superior
da porta do aparelho
e, em seguida, volte a
apertá-lo no lado
oposto.
7. Coloque a porta do
aparelho no perno da
dobradiça superior da
porta.

8. Retire a dobradiça
inferior. Coloque so-
bre o perno na direc-
ção da seta.
9. Desaperte e colo-
que o parafuso no la-
do oposto.
10. Instale a dobradi-
ça inferior no lado
oposto, sem alterar a
posição da porta.
11. Aperte o parafuso
no espaço livre do la-
do contrário, assim
como os pés ajustá-
veis (2 peças).

12. Retire e instale a
pega1) no lado opos-
to.
13. Volte a colocar o
aparelho no sítio, nive-
le-o, aguarde quatro
horas ou mais e, de
seguida, ligue-o à to-
mada.

1) Se prevista
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Faça uma verificação final para se certificar de
que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A porta abre e fecha correctamente.
Se a temperatura ambiente for baixa (por exem-
plo, no Inverno), a junta pode não se moldar
perfeitamente ao aparelho. Neste caso, aguar-
de que a junta se molde naturalmente.
Caso não queira executar as operações acima
mencionadas, contacte o Centro de Apoio ao
Cliente mais próximo. Os custos da execução
da reversibilidade das portas pelo técnico do
serviço pós-venda serão suportados por si.

Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e
a frequência indicadas na placa de dados cor-
respondem à fonte de alimentação doméstica.

O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha
do cabo de alimentação é fornecida com um
contacto para este objectivo. Se a tomada da
fonte de alimentação doméstica não estiver li-
gada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as nor-
mas actuais, consultando um electricista quali-
ficado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.

Preocupações ambientais

O símbolo  no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar
eventuais consequências negativas para o meio

ambiente e para a saúde pública, que, de outra
forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter
informações mais pormenorizadas sobre a
reciclagem deste produto, contacte os serviços
municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
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Salvo modificaciones.

 Información sobre seguridad

Por su seguridad y para garantizar el funciona-
miento correcto del aparato, antes de instalarlo
y utilizarlo por primera vez lea atentamente este
manual del usuario, incluidos los consejos y ad-
vertencias. Para evitar errores y accidentes, es
importante que todas las personas que utilicen
el aparato estén perfectamente al tanto de su
funcionamiento y de las características de se-
guridad. Conserve estas instrucciones y no ol-
vide mantenerlas junto al aparato en caso de su
desplazamiento o venta para que quienes lo uti-
licen a lo largo de su vida útil dispongan siem-
pre de la información adecuada sobre el uso y
la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las
normas de seguridad indicadas en estas ins-
trucciones, ya que el fabricante no se hace res-
ponsable de daños provocados por omisiones.

Seguridad de niños y personas
vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para

que lo usen personas (incluidos niños) con
discapacidad física, sensorial o mental, o con
experiencia y conocimiento insuficientes, a
menos que una persona responsable de su
seguridad les supervise o instruya en el uso
del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el
electrodoméstico.

• Mantenga los materiales de embalaje aleja-
dos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

• Si va a desechar el aparato, extraiga el en-
chufe de la toma, corte el cable de conexión
(tan cerca del aparato como pueda) y retire
la puerta para impedir que los niños al jugar
puedan sufrir descargas eléctricas o quedar
atrapados en su interior.

• Si este aparato, que cuenta con juntas de
puerta magnéticas, sustituirá a un aparato
más antiguo con cierre de muelle (pestillo)
en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre
de muelle antes de desechar el aparato anti-
guo. Evitará así que se convierta en una
trampa mortal para niños.

Instrucciones generales de seguridad

Advertencia 

Mantenga libres de obstrucciones las aberturas
de ventilación del alojamiento del aparato o de
la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar los

alimentos y bebidas de una vivienda normal,
como se explica en este folleto de instruccio-
nes.

• No utilice dispositivos mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el proceso de des-
congelación.

• No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas para hacer helados) dentro de los
aparatos de refrigeración, a menos que el fa-
bricante haya autorizado su utilización para
estos fines.

• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato contie-

ne isobutano (R600a). Se trata de un gas
natural con un alto nivel de compatibilidad
medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del apa-
rato, cerciórese de no provocar daños en el
circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las llamas

y de cualquier fuente de encendido
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– ventile bien la habitación en la que se en-
cuentra el aparato

• Es peligroso alterar las especificaciones o
modificar este producto en modo alguno.
Cualquier daño en el cable de alimentación
puede provocar un cortocircuito, un incendio
o una descarga eléctrica.

Advertencia Los componentes eléctricos
(cable de alimentación, enchufe, compre-

sor) debe sustituirlos un técnico autorizado o
personal de reparaciones profesional a fin de
evitar riesgos.

1. El cable de alimentación no se debe
prolongar.

2. Compruebe que la parte posterior del
aparato no aplaste ni dañe el enchufe.
Un enchufe aplastado o dañado puede
recalentarse y provocar un incendio.

3. Cerciórese de que tiene acceso al en-
chufe del aparato.

4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduz-

ca el enchufe. Existe riesgo de descarga
eléctrica o incendio.

6. No utilice el aparato sin la tapa de la
bombilla (si está provisto de ella) de ilu-
minación interior.

• Este aparato es pesado. Debe tener precau-
ciones durante su desplazamiento.

• No retire ni toque elementos del comparti-
mento congelador con las manos húmedas o
mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la
piel o quemaduras por congelación.

• Evite la exposición prolongada del aparato a
la luz solar directa.

• Las bombillas que se utilizan en este aparato
(si está provisto de ellas) son especiales, y
se han seleccionado exclusivamente para
uso en aparatos domésticos. No pueden uti-
lizarse para la iluminación de la vivienda.

Precaución No coloque alimentos
congelados en la encimera, ya que el frío y

el vapor pueden producir agua condensada en
el lado interior. El goteo resultante puede
provocar fallos de funcionamiento. Por lo tanto,

no coloque ni deje productos congelados de
ningún tipo sobre la encimera.

Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las

piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el

aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la

salida de aire de la pared posterior. (Si el
aparato es No Frost, es decir, no acumula
escarcha.)

• Los alimentos que se descongelen no deben
volver a congelarse.

• Guarde los alimentos congelados, que se
adquieren ya envasados, siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.

• Se deben seguir estrictamente las recomen-
daciones del fabricante del aparato sobre el
almacenamiento. Consulte las instrucciones
correspondientes.

• No coloque bebidas carbonatadas o con gas
en el congelador, ya que se genera presión
en el recipiente, que podría estallar y dañar el
aparato.

• Si se consumen polos helados retirados di-
rectamente del aparato, se pueden sufrir
quemaduras causadas por el hielo.

Cuidado y limpieza
• Desenchufe el aparato antes de realizar cual-

quier tarea de reparación o mantenimiento.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el

hielo del aparato. Utilice un raspador plásti-
co.

• No utilice secadores de pelo ni otros apara-
tos de calefacción para acelerar la descon-
gelación. El exceso de calor puede dañar el
interior de plástico; la humedad podría pene-
trar en el sistema eléctrico y provocar un cor-
tocircuito.

Instalación

Importante Para realizar la conexión eléctrica,
siga atentamente las instrucciones de los
párrafos correspondientes.
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• Desembale el aparato y compruebe que no
tiene daños. No conecte el aparato si está
dañado. Informe de los posibles daños de in-
mediato a la tienda donde lo adquirió. En ese
caso, conserve el material de embalaje.

• Es recomendable esperar al menos dos ho-
ras antes de conectar el aparato, para permi-
tir que el aceite regrese al compresor.

• El aparato debe contar con circulación de ai-
re adecuada alrededor, ya que de lo contra-
rio se produce recalentamiento. Para conse-
guir una ventilación suficiente, siga las ins-
trucciones correspondientes a la instalación.

• Siempre que sea posible, la parte posterior
del producto debe estar contra una pared,
para evitar que se toquen las partes calientes
(compresor, condensador) y se produzcan
quemaduras.

• El aparato no debe colocarse cerca de radia-
dores ni de hornillas de cocina.

• Asegúrese de que es posible acceder al en-
chufe después de instalar el electrodomésti-
co.

• Realice la conexión sólo a un suministro de
agua potable (si está prevista una conexión
de agua).

Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar

las tareas que se requieran para ejecutar el
servicio o mantenimiento de este electrodo-
méstico.

• Las reparaciones de este aparato debe reali-
zarlas un centro de servicio técnico autoriza-
do y sólo se deben utilizar recambios origina-
les.

Protección del medio ambiente

Este aparato no contiene gases perjudi-
ciales para la capa de ozono, ni en el cir-

cuito de refrigerante ni en los materiales aislan-
tes. El aparato no se debe desechar junto con
los residuos urbanos. La espuma aislante con-
tiene gases inflamables: el aparato se debe de-
sechar de acuerdo con la normativa vigente,
que puede solicitar a las autoridades locales.
No dañe la unidad de refrigeración, en especial
la parte trasera, cerca del intercambiador de
calor. Los materiales de este aparato marcados
con el símbolo  son reciclables.

Panel de mandos

1 2 3 4 5

1 Indicador luminoso verde de Encendido/
Apagado

2 Regulador de la temperatura e interruptor
de Encendido/Apagado

3 Indicador luminoso amarillo de congelación
rápida

4 Interruptor de congelación rápida y parada
de la señal acústica

5 Indicador luminoso rojo de alarma

Encendido
1. Deje reposar el aparato durante 4 horas

después de la instalación.
2. Introduzca el enchufe en la toma.
3. Gire el regulador de temperatura a dere-

chas, hasta un posición de la temperatura
inferior a << - 16 °C >>.

4. Se encenderá el indicador verde de En-
cendido/Apagado y el indicador rojo de
alarma parpadeará.
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5. Si se enciende el indicador luminoso verde
de Encendido/Apagado, el aparato estará
encendido.

6. Si el indicador luminoso rojo de alarma
parpadea, ello significará que la temperatu-
ra en el compartimento congelador es in-
correcta . Además, se oirá un sonido inter-
mitente, que se podrá pararse pulsando
una vez el interruptor de congelación rápi-
da y parada de la señal acústica.

7. Si se enciende el congelador por primera
vez, el indicador rojo de alarma parpadeará
hasta que la temperatura interna sea la ne-
cesaria para conservar bien los alimentos
congelados.

Apagado
1. Para apagar el aparato, gire el regulador de

temperatura hasta la posición "O".
2. Para desconectar el aparato de la alimen-

tación, desenchúfelo de la toma.

Regulación de la temperatura
La temperatura del aparato se controla por me-
dio del regulador de temperatura situado en el
panel de control.
Para utilizar el aparato, proceda como se indi-
ca:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajus-

tes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajus-

tes más altos para obtener el frío máximo.

Lo más conveniente es ajustar la tempera-
tura en una posición intermedia.

Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse te-
niendo en cuenta que la temperatura interior
del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.

Indicador luminoso rojo de alarma
En condiciones normales de funcionamiento, la
temperatura interna del congelador garantiza la
conservación a largo plazo de los alimentos
guardados.

Si dicha temperatura sube por encima de un ni-
vel determinado (-12 °C), el aparato activará
una alarma sonora y visual. La alarma visual es
una luz roja intermitente (indicador luminoso ro-
jo de alarma) y la alarma sonora es un sonido
intermitente.
Se puede detener la alarma acústica pulsando
una vez el interruptor de desactivación de alar-
ma acústica.

Si se enciende el congelador por primera
vez, el indicador rojo de alarma parpadea-

rá hasta que la temperatura interna sea la nece-
saria para conservar bien los alimentos conge-
lados.

Función de congelación rápida
Si se van a congelar más de 3-4 kg de alimen-
tos frescos:
1. Pulse el interruptor de congelación rápida

durante 2-3 segundos para activar la fun-
ción de congelación rápida unas 6-24 ho-
ras antes de colocar alimentos frescos en
el congelador; se encenderá el indicador
luminoso de color amarillo. El compresor
funciona continuamente para garantizar
que los alimentos frescos se congelan lo
más rápido posible.

2. La función se puede desactivar en cual-
quier momento pulsando el interruptor de
congelación rápida durante 2-3 segundos.

3. Coloque los alimentos en los comparti-
mentos de congelación (primera y segunda
cesta); si desea obtener el máximo rendi-
miento de la congelación, retire la bandeja
del congelador y las cestas (si éstas que-
dan en un primer plano) y coloque los ali-
mentos a congelar directamente en el eva-
porador. Si desea congelar pequeños volú-
menes de alimentos, no es necesario ex-
traer la bandeja ni las cestas del congela-
dor.

4. Una vez congelados completamente los
alimentos (lo que puede tardar hasta 24
horas) podrá desactivar manualmente la
función de congelación rápida pulsando el
interruptor correspondiente unos 2-3 se-
gundos; el indicador amarillo también se
apagará.
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5. Traslade los alimentos congelados de los
compartimentos de congelación a los otros
tres compartimentos (de almacenamiento)
a fin de dejar espacio para congelar otros
alimentos.

Si el interruptor de congelación rápida se
deja encendido por accidente, la función

de congelación rápida se desactivará automáti-
camente 48 horas después. El indicador amari-
llo también se apagará.

Primer uso

Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes inter-
nas con agua tibia y jabón neutro, a fin de elimi-
nar el característico olor de nuevo y secarlas
luego cuidadosamente.

Importante No utilice detergentes ni polvos
abrasivos, ya que podrían dañar el acabado

Uso diario

Congelación de alimentos frescos
Los compartimentos del congelador (primera y
segunda cesta) son adecuados para congelar
alimentos frescos y conservar a largo plazo los
alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active la fun-
ción de congelación rápida.
La cantidad máxima de alimentos que puede
congelarse en 24 horas se indica en la placa
de características, una etiqueta situada en el
interior del aparato.
El proceso de congelación dura 24 horas: du-
rante ese tiempo no deben añadirse otros ali-
mentos para congelar.
La bandeja de congelación se puede utilizar
para congelar frutas pequeñas (frambuesas,
fresas, grosellas, etc.).
Coloque en la bandeja una capa fina de frutas
sin empaquetar. Una vez congeladas, las frutas
se pueden empaquetar, clasificar y colocar en
los compartimentos de almacenamiento.

Almacenamiento de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez
o después de un periodo sin uso, déjelo en

marcha al menos durante 2 horas con un ajuste
alto antes de colocar los productos en el com-
partimento.

Importante En caso de producirse una
descongelación accidental, por ejemplo, por un
corte del suministro eléctrico, si la interrupción
ha sido más prolongada que el valor indicado
en la tabla de características técnicas bajo
"tiempo de elevación", los alimentos
descongelados deben consumirse cuanto
antes o cocinarlos de inmediato y volverlos a
congelar (después de que se hayan enfriado).

Descongelación
Antes de utilizar los alimentos ultracongelados
y congelados puede descongelarlos a tempera-
tura ambiente.
Las piezas pequeñas se pueden cocinar direc-
tamente sin necesidad de descongelarlas: en
tal caso deberá prolongarse el tiempo de coc-
ción.

Consejos útiles

Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o burbujeo

cuando el refrigerante circula a través del cir-
cuito de refrigeración o tuberías. Esto es co-
rrecto.

• Cuando el compresor está en marcha, el re-
frigerante es bombeado a través de todo el
circuito y el compresor emite un zumbido o
un sonido intermitente. Esto es correcto.
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• La dilatación térmica puede provocar un re-
pentino crujido. Es un fenómeno físico natu-
ral que no representa riesgo alguno. Esto es
correcto.

• Cuando el compresor se activa o desactiva,
el regulador de temperatura emite un chas-
quido débil. Esto es correcto.

Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder
aprovechar al máximo el proceso de congela-
ción:
• la cantidad máxima de alimentos que puede

congelarse en 24 horas se muestra en la pla-
ca de datos técnicos;

• el proceso de congelación requiere 24 ho-
ras. Durante ese periodo no deben añadirse
otros alimentos para congelación;

• congele sólo productos alimenticios de máxi-
ma calidad, frescos y perfectamente limpios;

• prepare los alimentos en porciones peque-
ñas para que se congelen de manera rápida
y total, así como para poder descongelar
posteriormente sólo las cantidades necesa-
rias;

• envuelva los alimentos en papel de aluminio
o polietileno y compruebe que los envoltorios
quedan herméticamente cerrados;

• no permita que alimentos frescos y sin con-
gelar entren en contacto con alimentos ya
congelados, para evitar el aumento de tem-
peratura de los segundos;

• los alimentos magros se congelan mejor que
los grasos; la sal reduce el tiempo de alma-
cenamiento de los alimentos;

• el hielo, si se consume inmediatamente des-
pués de retirarlo del compartimento congela-
dor, puede provocar quemaduras por conge-
lación en la piel;

• es recomendable etiquetar cada paquete
con la fecha de congelación para controlar el
tiempo que permanecen almacenados.

Consejos para el almacenamiento de
alimentos congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este
aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha mantenido

los productos congelados correctamente al-
macenados;

• procurar que los alimentos congelados pa-
sen de la tienda al congelador en el menor
tiempo posible;

• evitar la apertura frecuente de la puerta o de-
jarla abierta más del tiempo estrictamente
necesario;

• los alimentos descongelados se deterioran
con rapidez y no pueden congelarse de nue-
vo;

• no supere el tiempo de almacenamiento indi-
cado por el fabricante de los alimentos.

Mantenimiento y limpieza

Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.

Este equipo contiene hidrocarburos en la
unidad de refrigeración; por tanto, el man-

tenimiento y la recarga deben estar a cargo ex-
clusivamente de técnicos autorizados.

Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con agua

templada y un jabón neutro.

• Revise y limpie periódicamente las juntas de
la puerta para mantenerlas limpias y sin res-
tos.

• Aclare y seque a fondo.

Importante No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos,
productos de limpieza perfumados ni cera para
limpiar el interior, ya que dañarán la superficie y
dejarán un fuerte olor.

Limpie el condensador (rejilla negra) y el com-
presor de la parte posterior del aparato con un
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cepillo. Esa operación mejorará el rendimiento
del aparato y reducirá el consumo eléctrico.

Importante Tenga cuidado para no dañar el
sistema de refrigeración.

Muchas marcas de limpiadores de superficies
de cocina contienen químicos que pueden ata-
car o dañar los plásticos del aparato. Por tal ra-
zón, se recomienda que el exterior del aparato
se limpie sólo con agua templada a la que se
añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el
aparato a la toma de red.

Descongelación del congelador
Siempre se forma un poco de escarcha en los
estantes del congelador y en torno al comparti-
mento superior.
Descongele el congelador sólo cuando la capa
de escarcha alcance un grosor de unos 3 a 5
mm.

Importante Unas 12 horas antes de realizar la
descongelación, coloque el regulador de
temperatura en los niveles más elevados, con el
fin de acumular frío suficiente para la
interrupción del funcionamiento.

Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato y desenchúfelo de la to-

ma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados, envuélva-

los en varias hojas de papel de periódico y
colóquelos en un sitio fresco.

Precaución No toque los alimentos
congelados con las manos mojadas.

Podrían congelarse al contacto con los
alimentos.

3. Deje la puerta abierta e introduzca el ras-
pador plástico en el centro de la base,
después de colocar un recipiente debajo
para recoger el agua de la descongelación.

Para acelerar
el proceso de

descongelación,
coloque un reci-
piente con agua ti-
bia en el comparti-
mento congelador.
Además, retire los
trozos de hielo que
se desprendan antes de que finalice la descon-
gelación.

4. Finalmente, seque bien el interior y conser-
ve el raspador para su uso futuro.

5. Encienda el aparato.
6. Gire el regulador de temperatura hacia la

posición << -18 °C >> y déjelo funcio-
nando durante al menos 4 horas en el mo-
do de congelación rápida.

7. Después de 4 horas, vuelva a introducir en
los compartimentos los alimentos retirados
anteriormente.

Advertencia No utilice herramientas
metálicas afiladas para raspar la escarcha

del evaporador, ya que podría dañarlo.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el proceso de
descongelación, excepto los recomendados
por el fabricante.
El aumento de la temperatura de los paquetes
de alimentos congelados durante la
descongelación puede acortar su tiempo de
almacenamiento.

Periodos sin funcionamiento
Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo
prolongado, tome las siguientes precauciones:
1. desconecte el aparato de la red eléctrica
2. extraiga todos los alimentos
3. descongele y limpie el aparato y todos sus

accesorios
4. deje las puertas entreabiertas para evitar la

formación de olores desagradables.

Importante Si lo va a mantener en marcha,
solicite a alguien que lo inspeccione de vez en
cuando para evitar que los alimentos se echen
a perder en caso de un corte de energía.
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Qué hacer si…

Advertencia Antes de solucionar
problemas, desenchufe el aparato.

Las medidas de resolución de problemas que
no se indican en este manual deben dejarse en
manos de un electricista o profesional
cualificado y competente.

Importante Se oyen sonidos durante el
funcionamiento normal (compresor, circulación
de refrigerante).

Importante El aparato no funciona
continuamente, por lo que la parada del
compresor no significa que haya un fallo de
corriente. No toque las partes eléctricas del
aparato mientras esté enchufado.

Problema Causa posible Solución

El aparato hace ruido. El aparato no está bien apoyado en
el suelo.

Compruebe que los soportes del
aparato descansan sobre una super-
ficie estable (las cuatro patas deben
estar bien apoyadas en el suelo).

El compresor funciona
continuamente.

El control del termostato se ha
ajustado incorrectamente.

Seleccione una temperatura más al-
ta.

 Las puertas no están bien cerradas
o no cierran correctamente.

Asegúrese de que las tapas cierran
correctamente y de que las juntas
estén sin daños y limpias.

 La puerta se ha abierto con excesi-
va frecuencia.

No mantenga la puerta abierta más
tiempo del necesario.

 Se han introducido grandes canti-
dades de alimentos para congelar
al mismo tiempo.

Espere varias horas y vuelva a com-
probar la temperatura.

 Los alimentos introducidos en el
aparato estaban demasiado calien-
tes.

Deje que los alimentos se enfríen a
temperatura ambiente antes de alma-
cenarlos.

 La temperatura ambiente es dema-
siado alta.

Reduzca la temperatura ambiente.

Hay demasiado hielo y es-
carcha.

Los productos no están bien en-
vueltos.

Envuelva mejor los productos.

 Las puertas no están bien cerradas
o no cierran correctamente.

Asegúrese de que las tapas cierran
correctamente y de que las juntas
estén sin daños y limpias.

 Es posible que el ajuste del mando
de temperatura sea incorrecto.

Seleccione una temperatura más al-
ta.

La temperatura del conge-
lador es demasiado alta.

Es posible que el ajuste del mando
de temperatura sea incorrecto.

Seleccione una temperatura más fría.

 La puerta no se cierra correcta-
mente o no está bien cerrada.

Asegúrese de que la puerta cierra
correctamente y de que la junta esté
sin daños y limpia.
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Problema Causa posible Solución

 Se han introducido grandes canti-
dades de alimentos para congelar
al mismo tiempo.

Reduzca la cantidad de alimentos
que desea congelar al mismo tiempo.

 Los alimentos introducidos en el
aparato estaban demasiado calien-
tes.

Deje que los alimentos se enfríen a
temperatura ambiente antes de alma-
cenarlos.

 Los productos para congelar están
demasiado juntos.

Coloque los productos de forma que
el aire pueda circular libremente en-
tre ellos.

La temperatura interior del
congelador es demasiado
baja.

Es posible que el ajuste del mando
de temperatura sea incorrecto.

Seleccione una temperatura más al-
ta.

El aparato no funciona. No
enfría ni se encienden las
luces.

El aparato no está bien enchufado
a la toma de red.

Enchufe el aparato correctamente a
la toma de corriente.

 El aparato no recibe corriente eléc-
trica.

Conecte otro aparato a la misma to-
ma de corriente para comprobar que
funciona.

 El aparato no está encendido. Encienda el aparato.

 No hay tensión en la toma de co-
rriente (intente conectar otro apara-
to para ver si funciona).

Llame a un electricista.

El aparato no enfría. El aparato no está bien enchufado
a la toma de red.

Enchufe el aparato correctamente a
la toma de corriente.

 No hay tensión en la toma de co-
rriente (intente conectar otro apara-
to para ver si funciona).

Llame a un electricista.

 El aparato no está encendido. Encienda el aparato.

 El regulador de temperatura no es-
tá encendido

Compruebe el regulador de tempe-
ratura

El indicador verde está
parpadeando

Problema en el sensor de tempera-
tura

Póngase en contacto con el Centro
de servicio técnico

Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte

"Instalación".

3. Si es necesario, cambie las juntas defec-
tuosas. Póngase en contacto con el servi-
cio técnico.
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Datos técnicos

   

Medidas   

 Altura 1250 mm

 Anchura 545 mm

 Profundidad 640 mm

Tiempo de estabilización  18 h

Tensión  230 V

Frecuencia  50 Hz

La información técnica se encuentra en la placa
de características, situada en el lado interior iz-

quierdo del aparato, y en la etiqueta de consu-
mo energético.

Instalación

Precaución Lea atentamente la
"Información sobre seguridad" para

garantizar su propia seguridad y el correcto
funcionamiento del electrodoméstico antes de
instalar el electrodoméstico.

Colocación
Este aparato también se puede instalar en un
lugar seco y bien ventilado (garaje o sótano),
aunque para un funcionamiento óptimo se re-
comienda instalar el aparato en un punto en el
que la temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la placa de
datos técnicos del aparato:

Clase cli-
mática

Temperatura ambiente

SN +10 °C a + 32 °C

N +16 °C a + 32 °C

ST +16 °C a + 38 °C

T +16 °C a + 43 °C

Piezas de separación traseras
En la bolsa de la documentación hay dos sepa-
radores que deben colocarse como se indica
en la figura.

1. Coloque los se-
paradores en los
orificios. Cerció-
rese de situar la
flecha (A) en la
posición que se
muestra en la fi-
gura.

2. Gire los separa-
dores 45° a la iz-
quierda, hasta
que encajen en
su posición.

45˚

A

Nivelado

Al colocar el aparato
compruebe que que-
da nivelado. Esto se
puede conseguir utili-
zando las dos patas
ajustables de la parte
inferior delantera (2).
Si es necesario, ajus-
te la pata retirando el
separador (1).

2
1
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Ubicación
Instale el aparato alejado de fuentes de calor,
como radiadores, calderas, luz solar directa,
etc. Asegúrese también de que el aire pueda
circular sin obstáculos por la parte trasera del
aparato. Para garantizar un rendimiento óptimo,
si el aparato se coloca debajo de un mueble de
cocina instalado en la pared, deje una distancia
mínima de 100 mm entre la parte superior del
aparato y el mueble de pared. No obstante, lo
ideal sería que el aparato no se colocara deba-
jo de ningún mueble instalado en la pared. La
base del aparato está provista de una o varias
patas ajustables para garantizar un nivelado co-
rrecto del mismo.
Si el aparato se sitúa en una esquina con el la-
teral de las bisagras frente a la pared, deje una
distancia mínima de 10 mm entre la pared y el
aparato de modo que la puerta se pueda abrir
lo suficiente para retirar los estantes sin dificul-
tad.

Advertencia 

min.
100 mm

15 mm 15 mm

Puede que en algún momento sea necesario
desenchufar el aparato de la toma de corriente;
por lo tanto, el enchufe debe ser fácilmente
accesible tras la instalación del aparato.

Cambio del sentido de apertura de la
puerta

Importante Los procedimientos que se
indican a continuación requieren la ayuda de
otra persona que sujete bien las puertas del
aparato durante todo el proceso.

Para cambiar el sentido de apertura de la puer-
ta, siga estos pasos:

1. Desconecte el en-
chufe de la red.
2. Incline el aparato
hacia atrás con cuida-
do, de modo que el
compresor no toque el
suelo.
3. Desatornille las dos
patas ajustables.
4. Desatornille los tor-
nillos de la articulación
inferior de la puerta.

2

1

5. Desmonte la puerta
del aparato tirando de
ella suavemente hacia
abajo.
6. Desatornille el pa-
sador superior de arti-
culación de la puerta
del electrodoméstico y
atorníllelo de vuelta en
el otro lado.
7. Encaje la puerta del
aparato en el pasador
superior de articula-
ción.

8. Quite la articulación
inferior. Coloque el
pasador en el sentido
que indique la flecha.
9. Desatornille e insta-
le el tornillo en el lado
contrario.
10. Coloque la articu-
lación inferior en el la-
do opuesto sin cam-
biar la posición de la
puerta.
11. Atornille el tornillo
en el espacio libre del
otro lado así como las
patas ajustables (2
piezas).

12. Retire e instale la
manilla1) en el lado
contrario.
13. Coloque el apara-
to en su lugar, nivélelo
y espere al menos
cuatro horas antes de
enchufarlo a la co-
rriente.

1) Si está previsto
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Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La puerta abre y cierra correctamente.
Es posible que la junta no encaje a la perfec-
ción en el mueble si la temperatura ambiente es
baja (es decir, en invierno). En tal caso, espere
hasta que la junta se fije al mueble de forma na-
tural.
Si prefiere no realizar los procedimientos ante-
riores, póngase en contacto con el centro de
servicio técnico más próximo. El personal del
centro de servicio técnico cambiará el sentido
de apertura de las puertas con gastos a su car-
go.

Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que
el voltaje y la frecuencia que aparecen en la

placa de datos técnicos se corresponden con
el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El en-
chufe del cable de alimentación se suministra
con un contacto para tal fin. Si la toma de red
de la vivienda carece de conexión a tierra, co-
necte el aparato a una toma de tierra conforme
con la normativa, después de consultar a un
electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si
no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de
la CEE.

Aspectos medioambientales

El símbolo  que aparece en el aparato o en
su embalaje, indica que este producto no se
puede tratar como un residuo normal del hogar.
Se deberá entregar, sin coste para el poseedor,
bien al distribuidor, en el acto de la compra de
un nuevo producto similar al que se deshecha,
bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos
para su reciclaje. Al asegurarse de que este

producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto
no se gestionara de forma adecuada. Para
obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en
contacto con el Ayuntamiento de su Municipio,
ó con la tienda donde lo compró.
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