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Przed instalacj¹ i uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Zawiera ona
wiele cennych wskazówek i rad dotycz¹cych prawid³owej i bezpiecznej eksploatacji zakupionej przez Pañstwa
ch³odziarki.

Poni¿sze symbole pozwol¹ Pañstwu znale�æ potrzebne informacje:

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Przestrzeganie informacji i ostrze¿eñ oznaczonych  tym symbolem sprzyja bezpieczeñstwu urz¹dzenia 
i u¿ytkownika.

Praktyczne wskazówki

Wskazówki dotycz¹ce ochrony �rodowiska

Porady
Tym symbolem s¹ oznaczone praktyczne rady zwi¹zane z ¿ywno�ci¹ i sposobami jej przechowywania.
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Wskazówki ogólne

Instrukcjê obs³ugi nale¿y zachowaæ, aby móc z niej
skorzystaæ w razie konieczno�ci, lub przekazaæ w
przypadku sprzeda¿y urz¹dzenia.
Urz¹dzenie jest przeznaczone do przechowywania
¿ywno�ci w warunkach gospodarstwa domowego.
U¿ywanie w innych celach mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie i/lub cofniêcie gwarancji.
Wszelkie naprawy mog¹ byæ wykonywane
wy³¹cznie przez personel autoryzowanych
zak³adów serwisowych. Czynno�ci naprawcze
wykonywane przez osoby nieuprawnione mog¹
spowodowaæ sytuacje niebezpieczne dla u¿ytkownika
lub uszkodzenie urz¹dzenia.
Urz¹dzenie od³¹cza siê od zasilania elektrycznego
poprzez wyjêcie wtyczki przewodu z gniazdka (nie
ci¹gn¹æ za przewód). Nale¿y to zrobiæ zawsze przed
czyszczeniem lub konserwacj¹ urz¹dzenia.
Przewodu zasilaj¹cego nie nale¿y przed³u¿aæ.
Nie nale¿y uruchamiaæ urz¹dzenia, je¿eli blok
o�wietleniowy nie jest przykryty odpowiedni¹ os³onk¹.
Do czyszczenia, odmra¿ania i wyjmowania mro¿onek nie
nale¿y u¿ywaæ ostrych narzêdzi, gdy¿ mog¹ one
uszkodziæ urz¹dzenie.
Nale¿y zachowaæ ostro¿no�æ przy wk³adaniu i
wyjmowaniu p³ynów, aby nie zala³y one czujnika
temperatury i bloku o�wietleniowego.
Nie nale¿y spo¿ywaæ lodów lub kostek lodu
bezpo�rednio po wyjêciu z komory zamra¿ania.
Raz rozmro¿one artyku³y ¿ywno�ciowe nie nadaj¹ siê do
ponownego zamro¿enia. Nale¿y je spo¿yæ tak szybko,
jak to mo¿liwe.
Mro¿onki nale¿y przechowywaæ zgodnie z instrukcj¹
producenta produktu.
Nie nale¿y przyspieszaæ procesu odmra¿ania za pomoc¹
urz¹dzeñ elektrycznych lub �rodków chemicznych.
Nie nale¿y wstawiaæ do wnêtrza urz¹dzenia naczyñ z
gor¹cymi potrawami.
W urz¹dzeniu nie nale¿y przechowywaæ ³atwopalnych
cieczy lub gazów, gdy¿ mog¹ one eksplodowaæ.
W komorze zamra¿alnika nie wolno przechowywaæ
napojów gazowanych, napojów i owoców w butelkach.
Otwór odp³ywowy nale¿y regularnie sprawdzaæ i czy�ciæ.
Je¿eli otwór nie bêdzie czyszczony, bêdzie siê w nim
gromadzi³a woda, co mo¿e spowodowaæ uszkodzenie.

WsWskkazóazówki dowki dottyycz¹ce bezpieczcz¹ce bezpieczeñseñstwtwaa
Wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa dzieci

Nie nale¿y zezwalaæ dzieciom na zabawê elementami
opakowania. Istnieje ryzyko uduszenia siê !
Urz¹dzenie jest przeznaczone do obs³ugi przez
osoby doros³e. Nie zezwalaæ dzieciom na zabawê
urz¹dzeniem lub jego elementami steruj¹cymi.
Przy usuwaniu zu¿ytego urz¹dzenia z gospodarstwa
domowego nale¿y odci¹æ przewód zasilaj¹cy i zdj¹æ
drzwi, aby zapobiec zamkniêciu siê dzieci wewn¹trz
urz¹dzenia lub pora¿eniu elektrycznemu.

Wskazówki bezpieczeñstwa
dotycz¹ce instalacji

Urz¹dzenie musi staæ ty³em do �ciany tak, aby
nagrzewaj¹ce siê elementy (np. sprê¿arka)nie
dotyka³y jej.
Podczas przesuwania urz¹dzenia nale¿y zwróciæ
uwagê, czy wtyczka przewodu zasilaj¹cego zosta³a
wyjêta z gniazdka.
Zwróciæ uwagê, czy urz¹dzenie nie stoi na
przewodzie zasilaj¹cym.
Urz¹dzenie musi mieæ zapewnion¹ prawid³ow¹
wentylacjê, aby nie dopu�ciæ do przegrzania.
Postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami dotycz¹cymi
instalacji.

Wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji
obs³ugi nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ ze

wzglêdu na bezpieczeñstwo u¿ytkownika i
urz¹dzenia. W przypadku ich nieprzestrzegania
producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za
powsta³e szkody i ich konsekwencje.
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WsWskkazóazówki dla u¿ytkwki dla u¿ytkoownikwnikaa
Wskazówki ogólne

Urz¹dzenie, które Pañstwo zakupili jest domow¹
ch³odziark¹ z czterogwiazdkow¹ komor¹ zamra¿ania. S³u¿y
do przechowywania mro¿onej ¿ywno�ci (w ci¹gu czasu

Opis urz¹dzenia i jego g³ównych elementów

okre�lonego przez producenta), zamra¿ania artyku³ów
¿ywno�ciowych oraz robienia kostek lodu.
Urz¹dzenie spe³nia wymagania norm dotycz¹cych
warunków klimatycznych. Symbol oznaczaj¹cy klasê
klimatyczn¹ znajduje siê na tabliczce znamionowej.

1. Komora do przechowywania mro¿onek
2. Pó³ka druciana
3. Otwór odp³ywowy
4. Pó³ka szklana
5. Pojemnik na warzywa
6. Tabliczka znamionowa
7. Nó¿ka regulacyjna
8. Pojemnik na kostki lodu
9. Pojemnik na mas³o

10. Blok o�wietleniowy
11. Pó³ka drzwiowa
12. Uszczelka
13. Pó³ka na butelki
14. Pojemnik na jaja
15. Wylot powietrza
16. Kratka wentylacyjna
17. Skraplacz
18. Tacka na odparowuj¹c¹ wodê
19. Sprê¿arka
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Przed pierwszym uruchomieniem
W³o¿yæ do ch³odziarki wszystkie akcesoria i pod³¹czyæ
urz¹dzenie do zasilania elektrycznego wk³adaj¹c wtyczkê
przewodu zasilaj¹cego z gniazdka. Aby urz¹dzenie
rozpoczê³o ch³odzenie nale¿y ustawiæ pokrêt³o poza
pozycj¹ �0� na odpowiedni stopieñ (pokrêt³o nale¿y
obracaæ w kierunku zgodnym w ruchem wskazówek
zegara). W pozycji �0� urz¹dzenie jest wy³¹czone.
Dalsze wskazówki dotycz¹ce regulacji temperatury znajduj¹
siê w kolejnych rozdzia³ach.

Eksploatacja urz¹dzenia

Regulacja temperatury
Sterownik termostatu automatycznie przerywa pracê
urz¹dzenia na czas uzale¿niony od ustawienia i wznawia j¹
po przywróceniu po¿¹danej temperatury.
Obróciæ pokrêt³o w kierunku wy¿szych oznaczeñ
numerycznych, aby zwiêkszyæ stopieñ ch³odzenia (obni¿yæ
temperaturê).
W komorze zamra¿ania mo¿e panowaæ temperatura 
-18 °C lub ni¿sza, je¿eli pokrêt³o jest ustawione w pozycji
�3�. Jednocze�nie temperatura w komorze ch³odziarki
wyniesie najwy¿ej +5 °C. Pozycja �3� jest optymalnym
ustawieniem, zalecanym przy normalnym u¿ytkowaniu
urz¹dzenia.
Na temperaturê panuj¹c¹ wewn¹trz ch³odziarki ma wp³yw
nie tylko pozycja, w której ustawiono pokrêt³o, lecz tak¿e
temperatura otoczenia, czêstotliwo�æ otwierania drzwi oraz
objêto�æ wk³adanej jednorazowo �wie¿ej ¿ywno�ci itp.

Przy maksymalnym ustawieniu, np. w pozycji �5�
(podczas upa³ów), sprê¿arka mo¿e pracowaæ ci¹gle.

Nie spowoduje to uszkodzenia urz¹dzenia.

Wskazówki dotycz¹ce przechowywania
¿ywno�ci
Produkty ¿ywno�ciowe nale¿y rozmieszczaæ zgodnie z
podanymi poni¿ej informacjami:

1. Przechowywanie mro¿onek, lodów.Zamra¿anie �wie¿ej
¿ywno�ci

2. Przechowywanie gotowanej ¿ywno�ci
3. ¯ywno�æ w pojemnikach
4. Puszki
5. Mleko i nabia³
6. �wie¿e miêso, wêdliny itp.
7. Owoce, warzywa, sa³atki
8. Ser, mas³o
9. Jaja

10. Jogurt, �mietana
11. Napoje w niewielkich butelkach
12. Napoje w du¿ych butelkach

Czas przechowywania produktów oraz
ich temperatura
Przedstawione na ostatnich stronach instrukcji tabele
zawieraj¹ informacje o czasie przechowywania �wie¿ej
¿ywno�ci i mro¿onek.
Czasu przechowywania nie mo¿na dok³adnie okre�liæ z
góry, gdy¿ jest to uzale¿nione od stopnia �wie¿o�ci
produktu oraz jego wcze�niejszego przechowywania.
Dlatego podane przez nas warto�ci maj¹ charakter
wy³¹cznie orientacyjny.
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Eksploatacja czterogwiazdkowej komory
zamra¿ania
W zale¿no�ci od ustawienia termostatu mo¿emy uzyskaæ
temperaturê -18 °C lub ni¿sz¹.
W tej temperaturze mo¿na przechowywaæ mro¿onki ogólnie
dostêpne w handlu. Taki poziom temperatury jest równie¿
odpowiedni do mro¿enia i przechowywania mniejszych
ilo�ci �wie¿ej ¿ywno�ci.
Urz¹dzenie posiada zdolno�æ do zamro¿enia ok. 2 kg
¿ywno�ci w 24 godziny.
Produkty przeznaczone do zamra¿ania nale¿y szczelnie
opakowaæ foli¹ plastikow¹ lub aluminiow¹, sch³odziæ w
ch³odziarce i dopiero wtedy prze³o¿yæ do komory
zamra¿ania.
Zalecamy umieszczanie na produktach etykiet  z dat¹
w³o¿enia paczki.
Nastêpne produkty nale¿y wk³adaæ po zamro¿eniu tych,
które zosta³y w³o¿one wcze�niej.

Eksploatacja komory ch³odziarki
Prawid³owa praca urz¹dzenia jest uzale¿niona od
odpowiedniej wentylacji. Dlatego nie zaleca siê

przykrywania ca³ej powierzchni pó³ek papierem, tacami itp.
Do ch³odziarki nie wolno wstawiaæ gor¹cych
produktów. Nale¿y je uprzednio sch³odziæ do

temperatury pokojowej. W ten sposób unikniecie
Pañstwo powstawania nadmiernej ilo�ci szronu.

Produkty mog¹ przyjmowaæ zapachy innych
artyku³ów. Dlatego zalecamy przechowywania

¿ywno�ci w zamykanych pojemnikach lub
opakowanych foli¹ plastikow¹ albo aluminiow¹. W ten
sposób produkty zachowaj¹ swoj¹ wilgotno�æ (np.
warzywa nie wyschn¹ po kilku dniach).

Przygotowanie kostek lodu
Aby zrobiæ kostki lodu nale¿y nape³niæ pojemnik wod¹ i
wstawiæ go do komory zamra¿ania. Zwil¿enie dolnej
czê�ci pojemnika oraz ustawienie termostatu na
maksymalne ch³odzenie skróci czas przygotowywania.
Po zakoñczeniu procesu nale¿y przywróciæ poprzedni¹
pozycjê termostatu.
Zmro¿one kostki lodu nale¿y wyj¹æ z pojemnika (np. pod
bie¿¹c¹ wod¹).

Praktyczne rady i wskazówki

Pó³ki s³u¿¹ do przechowywania ¿ywno�ci 
i mo¿na zmieniaæ ich po³o¿enie po otwarciu drzwi

(k¹t 90) zgodnie z indywidualnymi potrzebami
u¿ytkownika.

Wskazówki i porady

W tym rozdziale znajdziecie Pañstwo praktyczne
wskazówki dotycz¹ce eksploatacji urz¹dzenia w sposób
energooszczêdny i przyjazny �rodowisku.

Oszczêdzanie energii

Upewniæ siê, ¿e sprê¿arka i skraplacz maj¹
odpowiedni¹ wentylacjê. Nie nale¿y przykrywaæ
kratek wentylacyjnych  itp.
Szczelnie opakowane produkty powoduj¹ mniejszy
przyrost niepotrzebnego szronu.
Nie nale¿y pozostawiaæ otwartych drzwi d³u¿ej, ni¿ to
konieczne. Nie otwieraæ drzwi z nadmiern¹
czêstotliwo�ci¹.

Nale¿y zwracaæ uwagê, aby czas miêdzy kupnem
mro¿onek, a w³o¿eniem ich do komory zamra¿ania by³ jak
najkrótszy (rozmro¿ona ¿ywno�æ nie nadaje siê do
powtórnego zamro¿enia).
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Podczas zamykania drzwiczek komory zamra¿ania
upewniæ siê, ¿e zosta³y prawid³owo zamkniête.
Produkty nale¿y sch³odziæ do temperatury pokojowej
przed w³o¿eniem do urz¹dzenia.
Produkty powinny byæ przykryte lub zapakowane przed
w³o¿eniem do urz¹dzenia.
Skraplacz znajduj¹cy siê z ty³u urz¹dzenia nale¿y
utrzymywaæ w czysto�ci.

Urz¹dzenie i �rodowisko naturalne

Urz¹dzenie, jego materia³y izolacyjne oraz uk³ad ch³odniczy
nie zawieraj¹ gazów, które mog¹ ujemnie wp³ywaæ na
warstwê ozonow¹. Zu¿yte urz¹dzenia nie mog¹ byæ
wyrzucane i sk³adowane wraz z innymi odpadami
przemys³owymi. Zachowaæ ostro¿no�æ, aby nie uszkodziæ
uk³adu ch³odz¹cego z ty³u urz¹dzenia. Informacji o
punktach zbiórki mo¿na zasiêgn¹æ u w³adz lokalnych.
Materia³y u¿yte do produkcji i oznaczone symbolem  
nadaj¹ siê do powtórnego przetworzenia.

Konserwacja

Odmra¿anie
Ciekn¹ca po wewnêtrznych �ciankach urz¹dzenia woda
zamienia siê w szron lub lód.
Gromadz¹cy siê szron i lód maj¹ w³a�ciwo�ci izoluj¹ce, w
zwi¹zku z tym obni¿a siê efektywno�æ ch³
odzenia podczas, gdy temperatura i zu¿ycie energii
wzrastaj¹. Narastaj¹cy szron utrudnia otwieranie drzwi
komory zamra¿ania.
Ten typ urz¹dzenia posiada funkcjê automatycznego
odmra¿ania i nie wymaga ingerencji zewnêtrznej.
System kontroli regularnie przerywa pracê sprê¿arki na
d³u¿szy lub krótszy okres czasu (przerywaj¹c tak¿e
ch³odzenie). Wtedy temperatura wewn¹trz ch³odziarki
wzrasta i ma miejsce proces odmra¿ania.
Topniej¹cy szron sp³ywa poprzez otwór odp³ywowy do
pojemnika na skropliny znajduj¹cego siê tu¿ nad sprê¿ark¹
i odparowuje w wyniku zgromadzonego ciep³a.
Otwór odp³ywowy nale¿y regularnie sprawdzaæ i czy�ciæ,
aby nie dopu�ciæ do zatkania. Najczêstsz¹ przyczyn¹
zatykania siê otworu s¹ resztki papieru, w który zawiniêto
produkty spo¿ywcze. Mog¹ one przylgn¹æ do tylnej �cianki
urz¹dzenia i dostaæ siê do otworu, blokuj¹c go. Dlatego
prosimy o zwrócenie uwagi i nie pozostawianie wewn¹trz
urz¹dzenia kawa³ków papieru.

W niektórych warunkach, np. podczas upa³ów,
sprê¿arka pracuje stale. Wtedy funkcja

automatycznego odmra¿ania jest nieefektywna.
Pozostaj¹ce po odmra¿aniu kawa³ki lodu lub szronu na
wewnêtrznej tylnej �ciance urz¹dzenia s¹ zjawiskiem
normalnym.
Komora zamra¿ania nie mo¿e byæ wyposa¿ona w funkcjê
automatycznego odmra¿ania, gdy¿ mro¿onki nie
wytrzyma³yby temperatury topnienia.
Dlatego do urz¹dzenia do³¹czyli�my plastikow¹ skrobaczkê,
która s³u¿y do usuwania szronu i lodu pokrywaj¹cego
�cianki komory oraz uszczelki.
Taca pokazana na rysunku nie nale¿y do wyposa¿enia
urz¹dzenia.
Je¿eli warstwy szronu nie bêdzie ju¿ mo¿na usun¹æ
skrobaczk¹, nale¿y ca³kowicie odmroziæ komorê
zamra¿ania (przeciêtnie 2-3 razy w roku).
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Wyj¹æ wszystkie produkty z obydwu komór. Zawin¹æ je w
kilka warstw gazet lub materia³u i z³o¿yæ w jak
najch³odniejszym miejscu na czas odmra¿ania.
Od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania elektrycznego, a obie
pary drzwi pozostawiæ otwarte.
Wycieraæ sp³ywaj¹c¹ wodê delikatn¹ szmatk¹ lub g¹bk¹.
Po odmro¿eniu wytrzeæ wnêtrze urz¹dzenia do sucha.
Pod³¹czyæ do zasilania elektrycznego i w³o¿yæ produkty.
Zalecamy ustawienie termostatu urz¹dzenia w najwy¿szych
pozycjach i zapewnienie w ten sposób odpowiedniej dla
produktów temperatury w najkrótszym czasie.

Regularne mycie
Zalecamy regularne mycie wnêtrza urz¹dzenia co 3-4
tygodnie.
Nie nale¿y u¿ywaæ chemicznych �rodków czyszcz¹cych lub
myd³a.
Urz¹dzenie nale¿y od³¹czyæ od zasilania elektrycznego,
wyczy�ciæ letni¹ wod¹ i wysuszyæ delikatn¹ szmatk¹.
Ciep³¹ wod¹ umyæ tak¿e uszczelkê magnetyczn¹ drzwi.
Po oczyszczeniu pod³¹czyæ urz¹dzenie do  zasilania
elektrycznego. 
Ze wzglêdów praktycznych zalecamy czyszczenie i odmra¿anie
urz¹dzenia wtedy, gdy nie znajduj¹ siê w nim produkty.
Kurz i inne zanieczyszczenia gromadz¹ce siê w tylnej czê�ci
ch³odziarki, na skraplaczu oraz pojemniku na skropliny nale¿y
usuwaæ raz lub dwa razy w roku.

Przerwy w u¿ytkowaniu ch³odziarki
Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy okres
czasu nale¿y:
Od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania elektrycznego.
Wyj¹æ wszystkie produkty spo¿ywcze.
Odmroziæ i wyczy�ciæ wnêtrze urz¹dzenia wed³ug podanych
wcze�niej wskazówek.
Zostawiæ otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnego zapachu.

Usuwanie usterek

Wymiana ¿arówki
Aby wymieniæ ¿arówkê (np. po przepaleniu) nale¿y:
Od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania elektrycznego.
Odkrêciæ os³onê bloku o�wietleniowego, a nastêpnie zdj¹æ
os³onê w kierunku strza³ki. (typ ¿arówki: Mignon 322, 
230 V, 15 W, E 14)
Po wymianie ¿arówki za³o¿yæ os³onê bloku o�wietleniowego
i pod³¹czyæ urz¹dzenie do zasilania elektrycznego.
Brak o�wietlenia we wnêtrzu ch³odziarki nie wp³ywa
ujemnie na pracê urz¹dzenia.

Co zrobiæ, je¿eli urz¹dzenie nie dzia³a
Podczas eksploatacji urz¹dzenia mog¹ zdarzyæ siê drobne
usterki, które mo¿na usun¹æ we w³asnym zakresie, bez
konieczno�ci wzywania technika z autoryzowanego serwisu.
W podanej poni¿ej tabeli znajduj¹ siê przyk³ady takich usterek.
Zwracamy Pañstwa uwagê na to, ¿e d�wiêki dobiegaj¹ce ze
sprê¿arki oraz uk³adu ch³odz¹cego �wiadcz¹ o normalnej
pracy urz¹dzenia i nie s¹ objawem usterki.

Urz¹dzenie nie pracuje w sposób ci¹g³y, wiêc
zdarzaj¹ce siê przerwy w pracy sprê¿arki nie �wiadcz¹

o braku dop³ywu pr¹du. Dlatego te¿ przed dotykaniem, czy te¿
czyszczeniem elementów elektrycznych nale¿y upewniæ siê,
¿e urz¹dzenie nie jest pod³¹czone do zasilania elektrycznego.
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Dane techniczne

WsWskkazóazówki dla inswki dla insttalatalatororaa

Je¿eli opisane czynno�ci nie przynios¹ po¿¹danego efektu nale¿y wezwaæ technika z autoryzowanego punktu
serwisowego.

Usterka

Urz¹dzenie ch³odzi w
niewystarczaj¹cy sposób

Urz¹dzenie ch³odzi zbyt
mocno

Urz¹dzenie nie podejmuje
ch³odzenia

Urz¹dzenie pracuje zbyt
g³o�no

Prawdopodobna przyczyna

Termostat jest ustawiony na zbyt nisk¹ pozycjê.

W³o¿ono jednocze�nie zbyt du¿¹ ilo�æ produktów do
ch³odziarki.

W³o¿ono ciep³e potrawy.

Niew³a�ciwie zamkniête drzwi.

Urz¹dzenie nie ma prawid³owej wentylacji.

Termostat ustawiono na zbyt wysok¹ pozycjê.

Niew³a�ciwie w³o¿ona wtyczka przewodu do gniazdka.

W gniazdku nie ma napiêcia.

Termostat jest ustawiony w pozycji �0�

Urz¹dzenie jest niew³a�ciwie ustawione i/lub
wypoziomowane.

Rozwi¹zanie

Ustawiæ termostat na wy¿sza pozycjê.

Zmniejszyæ ilo�æ produktów wk³adan¹ jednorazowo.

Wk³adaæ produkty o temperaturze pokojowej.

Zamkn¹æ dok³adnie drzwi.

Zapewniæ prawid³ow¹ wentylacjê urz¹dzenia.

Ustawiæ termostat na ni¿szy poziom.

W³o¿yæ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do gniazdka.

Sprawdziæ, czy jest napiêcie w gniazdku.

Ustawiæ inn¹ pozycjê termostatu.

Prawid³owo ustawiæ i/lub wypoziomowaæ urz¹dzenie.

Czyszczenie
Zdj¹æ wszystkie ta�my samoprzylepne, które zabezpieczaj¹
niektóre elementy przed przesuwaniem siê wewn¹trz
urz¹dzenia.
Umyæ wnêtrze urz¹dzenia miêkk¹ szmatk¹ letni¹ wod¹ z
dodatkiem ³agodnego �rodka czyszcz¹cego. Wytrzeæ do
sucha.

Transport i rozpakowanie
Urz¹dzenie jest dostarczane w oryginalnym
opakowaniu. Nale¿y je przewoziæ w pozycji pionowej.

Po ka¿dorazowym przewo¿eniu urz¹dzenia nale¿y
odczekaæ z pod³¹czeniem do zasilania elektrycznego
przynajmniej 2 godziny.
Rozpakowaæ urz¹dzenie i sprawdziæ, czy nie jest
uszkodzone (zachowaæ opakowanie) . Je¿eli sprzêt posiada
usterki nale¿y je zg³osiæ w miejscu zakupu.

Instalacja urz¹dzenia

Modell/Typ ZT 1541 (TT 150****)

Pojemno�æ bruttó (w litrach) Komora zamra¿ania:  18

Komora ch³odzenia: 128

Pojemno�æ nettó (w litrach) Komora zamra¿ania:  18

Komora ch³odzenia: 122

Szeroko�æ (w mm) 550

Wysoko�æ ( w mm) 850

G³êboko�æ (w mm) 600

Zu¿ycie energii (kWh/24h) 0,75

(kWh/1 rok) 274

Klasa efektywno�ci energetycznej 
zgodnie z norm¹ UE B

Liczba gwiazdek komory zamra¿ania ****

Zdolno�æ zamra¿ania (kg/24 g) 2

Czas osi¹gniêcia zadanej 
temperatury (h) 11

Moc nominalna (W) 100

Waga (w kg) 37
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Ustawienie
Temperatura otoczenia ma wp³yw na zu¿ycie energii 
i prawid³ow¹ pracê urz¹dzenia. Przy wybieraniu miejsca
ustawienia urz¹dzenia nale¿y zwróciæ uwagê, na zakresy
temperatur podane w poni¿szej tabeli 
i klasê klimatyczn¹ sprzêtu (wskazan¹ na tabliczce
znamionowej).

Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia
SN +10 ... +32 °C
N +16 ... +32 °C
ST +18 ... +38 °C

Je¿eli temperatura otoczenia spadnie poni¿ej dolnej
warto�ci, temperatura wewn¹trz urz¹dzenia bêdzie równie¿
spada³a.

Je¿eli temperatura otoczenia bêdzie wy¿sza od górnej
granicy spowoduje to wyd³u¿enie pracy sprê¿arki,
przerwanie automatycznego odmra¿ania, wzrost
temperatury wewn¹trz urz¹dzenia, a tak¿e wzrost zu¿ycia
energii elektrycznej.

Urz¹dzenie musi byæ prawid³owo wypoziomowanie 
i ustawione na stabilnym pod³o¿u. Regulacji mo¿na
dokonaæ za pomoc¹ dwóch nó¿ek nastawnych (1) w
przedniej dolnej czê�ci. Nó¿ki posiadaj¹ podk³adki (2).

Nie ustawiaæ urz¹dzenia w miejscach nas³onecznionych i w
pobli¿u �róde³ ciep³a (grzejniki, kuchenki itp.).

Czasami takie ustawienie jest nieuniknione, nale¿y wtedy
zachowaæ nastêpuj¹ce odleg³o�ci:

3 cm od gazowej lub elektrycznej kuchenki (je¿eli
odleg³o�æ jest jeszcze mniejsza, nale¿y wstawiæ 0,5 - 
1 cm p³ytê zatrzymuj¹c¹ ciep³o.
30 cm od pieca olejowego.

Ch³odziarkê nale¿y dosun¹æ do ciany.

Podczas ustawiania ch³odziarki nale¿y zachowaæ
minimalne odleg³o�ci wskazane na rysunku:

A: ustawienie pod szafk¹
B: wolnostoj¹co

Zmiana kierunku otwierania drzwi
Je¿eli miejsce ustawienia urz¹dzenia wymaga zmiany
kierunku otwierania drzwi mo¿na je prze³o¿yæ na drug¹
stronê.
Nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:

Wyj¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka.
Przechyliæ urz¹dzenie do ty³u zwracaj¹c uwagê, aby
sprê¿arka nie dotyka³a pod³ogi. Zalecamy wykonanie
tych czynno�ci przy pomocy drugiej osoby, która bêdzie
podtrzymywa³a urz¹dzenie w bezpiecznej pozycji.
Odkrêciæ nó¿ki regulacyjne po obu stronach 
(2 sztuki). Zestaw elementów mocuj¹cych dolny zawias
(3 sztuki) prze³o¿yæ na drug¹ stronê.
Na dolny zawias za³o¿yæ nak³adkê (w kierunku
wskazanym strza³k¹).
Prze³o¿yæ zawias drzwi, jednocze�nie utrzymuj¹c drzwi
w niezmienionej pozycji.
Przykrêciæ po drugiej stronie �rubê, nó¿ki regulacyjne (2
sztuki) i postawiæ urz¹dzenie w normalnej pozycji.
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Aby zdj¹æ górny zawias drzwi nale¿y odkrêciæ �ruby 
(2 sztuki) mocuj¹ce górny blat w tylnej czê�ci
urz¹dzenia.
Popchn¹æ i zsun¹æ blat z elementów mocuj¹cych do
ty³u.

Odkrêciæ �ruby mocuj¹ce górny zawias drzwi 
(2 sztuki)
Prze³o¿yæ element zawiasu tak, jak pokazano na
rysunku.
Zamocowaæ zawias drzwi po przeciwnej stronie.
Na³o¿yæ blat i poci¹gn¹æ go lekko do przodu.
Przymocowaæ blat dwiema �rubami (w górnej, tylnej
czê�ci).

Ustawiæ urz¹dzenie w miejscu eksploatacji,
wypoziomowaæ i w³o¿yæ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego
do gniazdka.
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Zmiana kierunku otwierania drzwiczek
zamra¿alnika
Po prze³o¿eniu drzwi zewnêtrznych nale¿y tak¿e zmieniæ
kierunek otwierania drzwi zamra¿alnika.
Czynno�ci, które nale¿y wykonaæ przedstawiono na
poni¿szych rysunkach.

Wyci¹gn¹æ zatyczkê mocuj¹c¹ drzwiczki zamra¿alnika
(1).

Otworzyæ drzwiczki i ostro¿nie wyj¹æ je z ramki (2).

Elementy (3) prze³o¿yæ na drug¹ stronê.

Wyci¹gn¹æ górn¹ zatyczkê i prze³o¿yæ j¹ na drug¹ stronê
(4).
Odkrêciæ �rubê zamka i umocowaæ go po przeciwnej
stronie (5).
Prze³o¿yæ drzwiczki na drug¹ stronê i za³o¿yæ górn¹
zatyczkê (6).

Do wykonania prze³o¿enia drzwi zaleca siê wezwanie
technika z autoryzowanego zak³adu us³ugowego (w ramach
us³ugi odp³atnej).

Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego
Parametry: napiêcie zasilania 220-230 V AC ( ),
czêstotliwo�æ 50 Hz;

Urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do gniazdka z
uziemieniem.

Urz¹dzenie spe³nia wymagania norm E.E.C.:

73/23 EEC z 19.02.73 (o niskich napiêciach) wraz z
pó�niejszymi zmianami
89/336 EEC z 03.05.89 (kompatybilno�æ
elektromagnetyczna) z pó�niejszymi zmianami.

~
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TTabela czasu prabela czasu przzechoechowywwywania ¿ywno�ania ¿ywno�ci (1)ci (1)
Czas i metoda przechowywania �wie¿ej ¿ywno�ci w ch³odziarce

Uwaga:

X zwyczajowy czas przechowywania
x mo¿liwy czas przechowywania (dotyczy tylko �wie¿ych produktów)

Artyku³ ¿ywno�ciowy Czas przechowywania w dniach Sposób pakowania

1 2 3 4 5 6 7

�wie¿e miêso X X x x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Gotowane miêso X X X x x x Przykryte talerzem

Pieczone miêso X X X x x Przykryte talerzem

�wie¿e, mielone miêso X Przykryte talerzem

Pieczone miêso mielone X X x x Przykryte talerzem

Wêdliny, kie³basy X X x x Folia, celofan, papier pergaminowy

�wie¿e ryby X x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Gotowane ryby X X x x Przykryte talerzem

Sma¿one ryby X X x x x Przykryte talerzem

Ryby z puszki X x x Przykryte talerzem

�wie¿y kurczak X X X x x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Pieczony kurczak X X X x x x Przykryty talerzem

�wie¿a kura X X x x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Gotowana kura X X x x x Przykryta talerzem

�wie¿a kaczka, gê� X X X x x x Przykryta talerzem

Pieczona kaczka, gê� X X X X x x x Przykryta talerzem

Mas³o w zamkniêtym opakowaniu X X x x x x x Opakowanie oryginalne

Mas³o w otwartym opakowaniu X X X X X X X Opakowanie oryginalne

Mleko w plastikowej torbie X X X x x x Opakowanie oryginalne

�mietana X X X X x x x Plastikowy kube³ek

Ser ¿ó³ty (twardy) X X X X X X X �ci�le przylegaj¹ca folia

Ser ¿ó³ty (miêkki) X X X X x x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Twaróg X X X X x x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Jaja X X X X X X X

Szpinak, szczaw X X x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Zielony groszek, fasolka X X X X x x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Grzyby X X x x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Marchew, pietruszka itp. X X X X X X X �ci�le przylegaj¹ca folia

Str¹k papryki X X x x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Pomidory X X X X X X X �ci�le przylegaj¹ca folia

Kapusta X X X X X x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Truskawki, maliny itp. X X X x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Inne owoce X X X X x x x �ci�le przylegaj¹ca folia

Otwarte puszki z owocami X X X x x Przykryte talerzem

Ciasta z kremem X X x x Przykryte talerzem
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Produkt Komora �wie¿ej ¿ywno�ci **** - komora zamra¿ania

+2 - +7 °C -18 °C

Warzywa:
Zielony groszek, fasolka, zestawy 
warzywne, kukurydza itp. 1 dzieñ 12 miesiêcy
Gotowane potrawy warzywne 1 dzieñ 12 miesiêcy
Gotowane potrawy miêsne 1 dzieñ 16 miesiêcy
Potrawy z ziemniaków i makaronu 1 dzieñ 12 miesiêcy
Zupy 1 dzieñ 6 miesiêcy
Owoce 1 dzieñ 12 miesiêcy
Miêso:
Kurczak, gê�, kaczka, 1 dzieñ 5 miesiêcy
filety, tuñczyk 1 dzieñ 6 miesiêcy
S³odycze, lody 1 dzieñ 3 tygodnie

TTabela czasu prabela czasu przzechoechowywwywania ¿ywno�ania ¿ywno�ci (2)ci (2)
Czas i metoda przechowywania mro¿onek

GwGwararancancja i serja i serwiswis

Warunki gwarancji znajduj¹ siê na karcie gwarancyjnej,
któr¹ otrzymali Pañstwo przy zakupie.
Bezzasadne wezwania serwisu w czasie trwania gwarancji
bêd¹ traktowane jako wizyty odp³atne.

Serwis i czê�ci zamienne
W przypadku konieczno�ci wezwania technika nale¿y
zg³osiæ usterkê w autoryzowanym zak³adzie serwisowym,
najbli¿szym miejsca Pañstwa zamieszkania.  Informacji o
telefonie i adresie serwisu mo¿na zasiêgn¹æ w jednostkach
handlowych lub centrali firmy Electrolux.

Przy zg³oszeniu nale¿y podaæ model i numer seryjny
sprzêtu.  Dane te znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej
wewn¹trz urz¹dzenia, w jego dolnej czê�ci. Zalecamy
zanotowanie tych danych w instrukcji:

Model
Product no
Serial no
Data zakupu

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w urz¹dzeniu bez wcze�niejszego powiadomienia.
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A készülék üzembehelyezése és használatbavétele elõtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési
tájékoztatót, amely biztonsági elõírásokat, hasznos tudnivalókat, tájékoztatásokat és ötleteket tartalmaz. Ha a
kezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelõen használja a készüléket, akkor az megfelelõ módon fog
mûködni és az Ön legnagyobb megelégedését fogja szolgálni.

Az alábbi jelölések a könnyebb eligazodást segítik:

Biztonsági elõírások
Ennél a jelképnél található figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják.

Hasznos tudnivalók, információk

Környezetvédelmi tájékoztatások

Ötlet jelkép
Ennél a jelképnél ötleteket talál, amelyek az ételekkel és azok tárolásával kapcsolatosak.
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FFontontos infos inforormációk a biztmációk a biztonságronságrólól
Gyermekekkel kapcsolatos
biztonsági elõírások

Ne hagyja, hogy gyermekek a készülék
csomagolóanyagával játsszanak. A mûanyag fólia
fulladásveszélyt okozhat.
A készüléket felnõtteknek kell kezelniük. Ügyeljen
arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel,
illetve annak szabályzó részeivel.
Ha a készüléket a késõbbiekben nem kívánja
használni, akkor húzza ki a villásdugót a dugaszoló
aljzatból, vágja el a hálózati csatlakozó kábelt
(lehetõleg minél közelebb a készülékhez) és szerelje
le az ajtót. Így megakadályozható, hogy játszó
gyermekek áramütést szenvedjenek vagy bezárják
magukat a készülékbe.

Élet- és vagyonbiztonsági szempontból
tartsa be a kezelési tájékoztató elõírásait,

mert ennek elmulasztásából származó károkért a
gyártó semminemû felelõsséget nem vállal.

Az üzembehelyezésre
vonatkozó biztonsági 
elõírások

Tegye a készüléket fal mellé, hogy elkerülje a meleg
részek (kompresszor, kondenzátor) érintését, illetve
megfogását, megelõzve ezzel az esetleges égési
sérüléseket.
Ügyeljen arra, hogy a készülék mozgatásakor a
villásdugó ne legyen a dugaszoló aljzatban.
A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy azt ne
helyezze az elektromos csatlakozó kábelre.
A készülék körül legyen megfelelõ levegõáramlás,
ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelõ
levegõáramlás elérése érdekében kövesse az
üzembehelyezésre vonatkozó utasításokat.

Általános biztonsági
elõírások

Õrizze meg ezt a kezelési tájékoztatót és az költözéskor
vagy tulajdonosváltáskor kísérje a készüléket.
A készüléket csak élelmiszerek tárolására, normál
háztartási és kizárólag e kezelési tájékoztató szerinti
használatra tervezték.
A szervizelést, javításokat � beleértve az
elektromos csatlakozó kábel javítását és cseréjét �
a gyártó által feljogosított márkaszerviz végezze. A
javításhoz csak az általuk szállított pótalkatrészek
használhatók. Ellenkezõ esetben a készülék károsodhat
vagy egyéb anyagi kár, illetve személyi sérülés
keletkezhet.
A készülék csak akkor feszültségmentes, ha a
villásdugót kihúzta a dugaszoló aljzatból. Ezért tisztítás,
karbantartás elõtt mindig húzza ki a villásdugót (de ne a
kábelnél fogva). Ha a dugaszoló aljzat nehezen
hozzáférhetõ helyen van, akkor a villamos hálózat
lekapcsolásával kapcsolja ki a készüléket.
Nem szabad a hálózati csatlakozó kábelt megtoldani!
A belsõ világítás burája nélkül a készüléket üzemeltetni
tilos!
Tisztításkor, leolvasztáskor, fagyasztott ételek vagy jégtál
kiemelésekor ne használjon éles, hegyes vagy kemény
eszközöket, mivel ezek a hûtõrendszer sérülését
okozhatják.
Ügyeljen arra, hogy folyadék a hõmérséklet-
szabályozóhoz, illetve a világításszerelvénybe ne
kerüljön.
A jég és a fagylalt fagyási sérüléseket okozhat, ha
közvetlenül a mélyhûtõ rekeszbõl való kivétele után
fogyasztja.
A fagyasztott élelmiszert felolvadás után újra
lefagyasztani nem szabad, azt minél elõbb fel kell
használni.
A gyorsfagyasztott (mirelite) élelmiszerek esetében
mindig gondosan kövesse a gyártónak az eltartási idõre
vonatkozó ajánlásait.
Tilos bármilyen elektromos fûtõkészülékkel, vagy vegyi
anyaggal meggyorsítani a leolvasztást!
Forró lábast ne érintsen a hûtõkészülék mûanyag
részeihez.
Éghetõ gázt és folyadékot ne tároljon a készülékben,
mert robbanásveszélyes.
Ne tegyen szénsavas, illetve palackozott italokat és
befõtteket a mélyhûtõ rekeszbe.
A leolvasztás során keletkezõ olvadékvíz kivezetõ nyílását
rendszeresen ellenõrizze és tisztítsa. Erre egyébként
jelzõcimke is figyelmeztet a készülék belsejében.
Dugulás esetén a felgyülemlett olvadékvíz a készülék idõ
elõtti meghibásodását okozza.
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Az üzAz üzemeltemelteetõ ftõ f igyigyelmébeelmébe

Általános tájékoztatás

A készülék hivatalos megnevezése �háztartási hûtõszekrény
négycsillagos mélyhûtõ rekesszel�. A készülék ennek
megfelelõen fagyasztott, mélyhûtött ételek tárolására,
korlátozott mennyiségû áru házi fagyasztására és
jégkészítésre is alkalmas.

A készülék leírása, fõbb részei

A készülék különféle klimaosztálynak megfelelõ
hõmérséklethatárok között teljesítheti a szabványok
elõírásait.
A klímaosztály betûjele az adattáblán található.

1. Mélyhûtõ rekesz
2. Huzalpolc
3. Olvadékvíz kivezetõ csatorna
4. Üvegpolc
5. Gyümölcstál
6. Adattábla
7. Állítható lábak
8. Jégtál
9. Vajtartó rekesz

10. Világításszerelvény

11. Ajtópolc
12. Ajtótömítõ profil
13. Palacktároló
14. Tojástartó
15. Levegõáramlás
16. Szellõzõrács
17. Kondenzátor
18. Elgõzölögtetõ tálca
19. Kompresszor
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Használatbavétel
Helyezze el a tartozékokat a hûtõszekrényben, majd
csatlakoztassa a villásdugót a dugaszoló aljzatba. A hûtés
megindulásához a normál hûtõtér jobb oldalán található
hõmérsékletszabályozó gombját az óramutató járásával
megegyezõ irányba �0�-ról el kell fordíani az ábra szerint.
�0� állásban a készülék üzemen kívül van.
Beállításra vonatkozóan a következõ pont ad útmutatást.

A készülék kezelése

Hõmérsékletszabályozás, beállítás
A hõmérsékletszabályozó a beállítástól függõen hosszabb-
rövidebb idõre automatikusan megszakítja, majd újra indítja
a készülék mûködését és ezáltal biztosítja a kívánt
hõmérsékletet.
A nagyobb számok irányába forgatva a szabályozó gombot
a hûtés egyre intenzívebb.
A mélyhûtõ rekeszben -18 °C, illetve ennél alacsonyabb
hõmérséklet érhetõ el, ha a hõmérsékletszabályozó
forgatógombját a �3�-as állásra állítja. Ebben az esetben a
normál hûtõtérben automatikusan kialakuló hõmérséklet 
+5 °C körüli, illetve ez alatti érték. A �3�-as állás általában
megfelel a mindennapos hûtési igényeknek.
A hûtõszekrényben kialakuló hõmérsékletet a
hõmérsékletszabályozó állásán kívül befolyásolja még a
környezeti hõmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a
frissen berakott élelmiszerek mennyisége stb.

Maximális, azaz �5�-ös fokozatban �  megnövekedett
terhelés, pl. kánikula esetén � a kompresszor

folyamatosan mûködhet. Ez a készüléket nem károsítja.

Tárolási javaslatok
A különbözõ élelmiszerek elhelyezésénél kérjük vegye
figyelembe az ábra szerinti vázlatot:

1. Fagyasztott élelmiszer tárolása, jég-, fagylalt 
készítése. Friss élelmiszerek lefagyasztása.

2. Cukrászáruk, készételek
3. Élelmiszerek edényben
4. Bontott konzervek
5. Tej, tejtermék
6. Friss húsok, felvágottak, kolbász stb.
7. Gyümölcs, zöldség, saláta
8. Sajt, vaj
9. Tojás

10. Joghurt, tejföl
11. Kis üvegek, üdítõitalok
12. Nagy üvegek, italok

Élelmiszerek tárolási ideje
és hõmérséklete
A tárolás idõtartamára vonatkozóan mind a mélyhûtõ
rekeszben, mind a normál hûtõtérben a tárolási idõ
táblázatok nyújtanak útmutatást a kezelési tájékoztató
végén.
Mivel a tárolási idõ a hûtött élelmiszer frissességétõl és
kezelésétõl függ, azt nem lehet pontosan elõre
meghatározni. Éppen ezért az ismertetett tárolási idõk csak
tájékoztató jellegûek.
A gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolása csak úgy
biztonságos, ha azok a mélyhûtõ rekeszbe való
elhelyezésig még rövid idõre sem engedtek fel.
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A négycsillagos mélyhûtõ rekesz
használata
A mélyhûtõ rekeszben a hõmérsékletszabályozó állásától
függõen -18 °C, illetve ennél alacsonyabb hõmérséklet
tartható.
Ezen a hõmérsékleten bizonyos ideig tárolhatók a
kereskedelemben kapható mélyhûtött áruk, valamint
alkalmas kisebb mennyiségû friss élelmiszer
lefagyasztására és tárolására is.
24 óra alatt kb. 2 kg élelmiszer fagyasztható le.
A fagyasztást úgy végezze el, hogy az élelmiszert szorosan
záródó mûanyag fóliával vagy alufóliával burkolja be, hûtse
elõ a normál hûtõtérben és utána helyezze el a mélyhûtõ
rekeszben.
Tanácsos feljegyezni az eltevés idõpontját.
Újabb fagyasztandó árut csak akkor helyezzen el a
mélyhûtõ rekeszben, ha az elõzõ már teljesen megfagyott.
El kell kerülni, hogy a mélyhûtõ rekeszbe helyezett áru a
már lefagyasztott élelmiszerrel érintkezésbe kerüljön.

Normál hûtõtér használata
A megfelelõ hûtéshez szükséges a belsõ
levegõáramlás kialakulása a hûtõtérben. Kérjük ezért,

hogy a huzalpolcok teljes felületét papírral, tálcával stb. ne
takarja le.

Meleg ételt ne tegyen a hûtõszekrénybe, hagyja
elõbb szobahõmérsékletre hûlni. Ezzel

elkerülhetõ a szükségtelen dérképzõdés.
Az élelmiszerek átvehetik egymás szagát, ezért
feltétlenül tegye zárt edénybe, vagy csomagolja

celofánba, alufóliába, zsírpapírba, mûanyag fóliába az
élelmiszereket, mielõtt a hûtõszekrénybe helyezné
azokat. Ebben az esetben az élelmiszerek megtartják
eredeti nedvességtartalmukat, pl. a zöldségfélék több
nap elteltével sem száradnak ki.

Jégkockák készítése
Jégkockák készítéséhez a mellékelt jégtálat töltse meg
vízzel és helyezze a mélyhûtõ rekeszbe. A jégkészítés ideje
lecsökkenthetõ a jégtál aljának megnedvesítésével, illetve a
hõmérsékletszabályozó gombjának maximális fokozatra
állításával.
A jégkészítés befejeztével ne feledje a
hõmérsékletszabályozót újból a megfelelõ fokozatra
visszaállítani!
Az elkészült jégkockákat úgy veheti ki a tálból, hogy arra
vizet csorgat, majd a tálat enyhén megcsavarja, vagy
megütögeti.

Hasznos tudnivalók és tanácsok
Felhívjuk szives figyelmét, hogy a készülék
változtatható polcosztással rendelkezik, ami a

normál  hûtõtér  használhatóságát jelentõsen növeli. A
polcok átrendezése a készülék ajtajának már 90°-os
nyitásánál is lehetséges.

Ötletek és gondolatok
Ebben a fejezetben értékes ötleteket és gondolatokat
kaphat a készülék használatához, hogy a lehetõ
legkisebb legyen az energiafogyasztás és
környezetinformációval is szolgálunk.

Így lehet energiát megtakarítani:

Kerülje a készülék elhelyezését napos helyen, illetve
hõforrás közelében.
Ügyeljen a kondenzátor és kompresszor jó
szellõzésére, ezért a levegõáramlás útját ne zárja le.
Csomagolja az élelmiszereket szorosan záró
edénybe, fóliába, hogy elkerülje a szükségtelen
dérképzõdést.
Kerülje az ajtó hosszú idejû és szükségtelen
nyitogatását.
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A mélyhûtõ rekesz ajtajának zárásakor ügyeljen arra,
hogy annak csapját a nyíl irányába mozgatva megfelelõen
rögzítse a záróelembe.
Élelmiszert csak zárt edényben helyezzen a készülékbe.
Meleg ételt csak szobahõmérsékletre hûtve tegyen a
készülékbe.
A kondenzátort tisztán kell tartani.

Szekrény és környezet
Az Ön által vásárolt készülékkel egy olyan háztartási
hûtõszekrény birtokába jutott, amely mind szigetelõanyagát,
mind hûtõközegét tekintve környezetbarát anyagot
tartalmaz, így az a Földet körülvevõ ózonréteget semmilyen
formában sem károsítja.
A gyártó gondoskodik arról, hogy ha a készülék élettartama
végén, vagy selejtezés miatt hulladékká válik, azt a
garanciális szervizhálózat által megjelölt helyen Öntõl
átveszik és a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen
hasznosítják, illetve ártalmatlanítják.

Karbantartás

Leolvasztás
A hûtõkészülék mûködésével együtt jár, hogy a hûtõtér
nedvességtartalmának egy része dér-, illetve jégréteg
formájában kicsapódik.
A vastag dér- ill. jégrétegnek szigetelõ hatása van, így rontja
a hûtõteljesítményt, ami a hûtõtt tér hõmérsékletének
emelkedésében, növekvõ energiafogyasztásban bizonyos
rétegvastagságnál a mélyhûtõ rekesz ajtó nyitásának
akadályozásában, esetleg ajtótörésben nyilvánul meg.
Ennél a készüléktipusnál a normáltér leolvasztása teljesen
automatikusan történik, minden külsõ beavatkozás nélkül.
A hõmérsékletszabályozó szabályos idõközönként
rövidebb-hosszabb idõre megszakítja a kompresszor
mûködését - ezalatt a hûtés szünetel - és a normál hûtõtér
hõmérséklete emelkedik, megtörténik a leolvadás.
Leolvadás után a hõmérsékletszabályozó újra indítja a
rendszer mûködését.
Az olvadékvíz a kivezetõ csatornán keresztül a kompresszor
tetejére szerelt elgõzölögtetõ tálcába folyik és annak
melegétõl elpárolog.
Idõnként gyõzõdjön meg arról, hogy az olvadékvíz kivezetõ
csatornája nincs-e eldugulva.
Az olvadékvíz kivezetõ csatorna dugulásának egyik
legjellemzõbb esete, amikor papírba csomagolt ételt helyez
a készülékbe, amely érintkezésbe kerül a normál hûtõtér
hátfalával és arra ráfagy. Ha ezt az élelmiszert éppen ekkor
távolítja el, a papír elszakad és a csatornába kerülve
dugulást okozhat.
Kérjük ezért, hogy papírba csomagolt élelmiszerek
készülékbe történõ elhelyezésénél - éppen a leírtak miatt -
kellõ óvatossággal járjon el.

Fokozott terhelés esetén, pl. kánikulában
elõfordulhat, hogy a hûtõszekrény átmenetileg

állandóan üzemel, ezalatt az automatikus leolvasztás
hatástalan.
Nem rendellenes állapot, ha a leolvasztási ciklus után a
normál hûtõtér hátfalán kisméretû jég-, illetve dérfoltok
maradnak vissza.
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A mélyhûtõ rekeszt automatikus leolvasztó berendezéssel
ellátni nem lehet, mivel a mélyhûtött, fagyasztott
élelmiszerek nem viselik el az olvadási hõmérsékletet.
Ezért a készülékhez mellékelt dérlapát arra szolgál, hogy a
mélyhûtõ rekeszben, valamint a mélyhûtõ rekesz ajtó zárási
felületén esetlegesen keletkezett dér-, illetve jégréteget
lekaparja és eltávolítsa a készülékbõl.
Az ábrán látható tálca a készüléknek nem tartozéka!
Ha a jégréteg olyan vastag, hogy nem lehet a dérlapáttal
eltávolítani, akkor a mélyhûtõ rekeszt le kell olvasztani
(általában 2-3-szor évente).
Szedje ki az élelmiszert a mélyhûtõ rekeszbõl és a normál
hûtõtérbõl, csomagolja néhány réteg papírba, illetve
ruhába. Helyezze a lehetõséghez képest hûvös helyre
addig, amíg a leolvasztás tart.
Feszültségmentesítse a készüléket és hagyja nyitva a
mélyhûtõ rekesz és a normál hûtõtér ajtaját.
Az olvadékvizet folyamatosan itassa fel puha ronggyal, vagy
szivaccsal.
Leolvasztás után a felületeket törölje szárazra, helyezze a
készüléket feszültség alá és rakja be a kiszedett
élelmiszereket a helyükre.
Tanácsos a készüléket néhány órán át a legmagasabb
hõmérsékletszabályozó állásban járatni, hogy minél elõbb
elérje a megfelelõ tárolási hõmérsékletet.

Rendszeres tisztítás
A hûtõszekrény belsejét ajánlatos 3-4 hetenként tisztítani.
Tisztításhoz súrolószert vagy szappant használni nem
szabad.
Feszültségmentesítés után langyos vízzel mossa ki, majd
törölje szárazra a készüléket.
Az ajtótömítõ profil tisztítását tiszta vízzel végezze.
Tisztítás után helyezze feszültség alá a készüléket.
A tisztítást célszerû a mélyhûtõ rekesz leolvasztásával
összekapcsolni, illetve akkor végezni, ha a mélyhûtõ rekesz
üres.
Évente egy-két alkalommal ajánlatos a hûtõszekrény
hátoldalán, a kondenzátoron összegyûlt port, piszokréteget
eltávolítani, illetve a kompresszor tetején lévõ elgõzölögtetõ
tálcát kitisztítani.

Használaton kívüli készülék
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az
alábbiak szerint járjon el:
Feszültségmentesítse a készüléket.
Az élelmiszereket vegye ki a készülékbõl.
A leolvasztást és tisztítást az ismertetett módon végezze el.
Az ajtót kissé hagyja nyitva a belsõtéri szagképzõdés
elkerülésére.
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Ha valami nem mûködik
A készülék mûködése során gyakran olyan kisebb, de
bosszantó hibák léphetnek fel, amelyek elhárítása nem
igényli a szervizszerelõ kihívását. A következõ táblázatban
ezekrõl kívánunk tájékoztatást adni, hogy a felesleges
szervízköltségeket elkerülje.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készülék mûködése bizonyos
hanghatásokkal jár (kompresszor-, illetve áramlási hang), ez
nem hiba, hanem annak normális üzemét jelzi.

Mégegyszer felhívjuk a figyelmét arra, hogy a
hûtõkészülék szakaszos üzemû, így a kompresszor

leállása nem  jelent  feszültségmentességet. Ezért a
készülék villamos alkatrészeihez nyúlni - a villásdugó
kihúzása elõtt - TILOS!

Hibajelenség

A készülék nem kielégítõen
hût

A készülék túl erõsen hût

A készülék egyáltalán nem
hût

A készülék zajos

Lehetséges hibaok

A hõmérsékletszabályozó túl alacsony fokozaton van.

Túl sok hûtendõ élelmiszer került egyszerre berakásra.

Nagyon meleg élelmiszer lett betéve.

Az ajtó nincs teljesen bezárva.

Nincs biztosítva a belsõ hideg levegõ szabad áramlása.

A hõmérsékletszabályozó túl magas fokozaton van.

A villásdugó nincs megfelelõen csatlakoztatva a dugaszoló
aljzatba.

Nincs feszültség a dugaszoló aljzatban.

�0� állásban van a hõmérsékletszabályozó.

A készülék nincs megfelelõen alátámasztva.

Elhárítása

Magasabb fokozat beállítása.

Kevesebb hûtendõ élelmiszer berakása.

Max. szobahõmérsékletû élelmiszer berakása.

Az ajtó zárt állapotának ellenõrzése.

A levegõ szabad áramlásának biztosítása.

Alacsonyabb fokozat beállítása.

Megfelelõ csatlakozás ellenõrzése.

Feszültség meglétének ellenõrzése.

Hõmérsékletszabályozó beállításának ellenõrzése.

A készülék stabil állásának ellenõrzése (legyen mind a
négy láb a talajon).

Amennyiben a tanácsok nem vezetnek eredményre, kérjük értesítse a legközelebbi márkaszervizt.

Hibaelhárítás
Izzócsere
Ha a belsõ világítás izzója kiégett, a cseréjét Ön is
elvégezheti az alábbiak szerint:
Feszültségmentesítse a készüléket.
A búrát rögzítõ lemezcsavart csavarja ki, majd a búrát a nyíl
irányában vegye le, így az izzó kicserélhetõ.
(Izzó tipusa: Mignon 322, 230 V, 15 W, E 14 menet.)
Izzócsere után a búrát helyezze vissza, a lemezcsavart
csavarja be és helyezze feszültség alá a készüléket.
A világítás hiánya nem befolyásolja a készülék mûködését.
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A készülék üzembehelyezése

Szállítás, kicsomagolás
A készülék szállítását eredeti csomagolásban,
függõleges helyzetben javasoljuk, figyelembe véve a

csomagoláson lévõ áruvédelmi jelzéseket.
Minden szállítás után a készüléket kb. 2 órán át
bekapcsolás nélkül kell tartani.
Csomagolja ki a szekrényt és ellenõrizze, hogy vannak-e
rajta sérülések. Az esetleges sérüléseket azonnal jelezze
ott, ahol a készüléket vásárolta. Ebben az esetben õrizze
meg a csomagolóanyagot.

Javasoljuk, hogy a vásárlási számlát a jótállási
jeggyel és ezzel a kezelési tájékoztatóval együtt

gondosan õrizze meg a jótállási idõ lejárta után is.
JÓTÁLLÁSI, VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNY A
VÁSÁRLÁSI SZÁMLA ÉS A KERESKEDÕ ÁLTAL
SZABÁLYOSAN KITÖLTÖTT JÓTÁLLÁSI JEGY
EGYIDEJÛ BEMUTATÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETÕ.

Az üzAz üzembehelyembehelyezõ fezõ f igyigyelmébeelmébe
Mûszaki adatok

Tartozék jegyzék

Tisztítás
Távolítson el minden ragasztószalagot, amelyek a készülék
belsejében az egyes elemeket elmozdulás ellen biztosítják.
Mossa le a készüléket belül langyos vízzel és enyhe kézi
mosogatószerrel. Használjon puha ruhát.
A tisztítás után a készülék belsejét törölje szárazra.

Modell/Típus

Bruttó térfogat (l)

Nettó térfogat (l)

Szélesség (mm)

Magasság (mm)

Mélység (mm)

Energiafogyasztás (kWh/24h)

(kWh/év)

Energiaosztály EU szabvány szerint

Mélyhûtõ rekesz jelzése

Fagyasztóteljesítmény (kg/24h)

Zavar esetén max. tárolási idõ (h)

Névleges teljesítmény (W)

Zajszint Lw (dB)

Tömeg (kg)

ZT 1541 (TT 150****)

Mélyhûtõrekesz:   18

Normál hûtõtér:  128

Mélyhûtõrekesz:   18

Normál hûtõtér:  122

550

850

600

0,75

274

B

****

2

11

100

39

37

Modell/Típus

ZT 1541 (TT 150****)

Huzalpolc

2

Üvegpolc

1

Gyümölcstál

1

Ajtópolc

1

Jégtál

1

Dérlapát

1

Tojástartó

1
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Elhelyezés
A környezeti hõmérséklet kihatással van a hûtõkészülék
energiafogyasztására és megfelelõ mûködésére.
Elhelyezéskor vegye figyelembe, hogy a készüléket az
adattáblán található klímaosztálynak megfelelõ, az alábbi
táblázatban megadott környezeti hõmérséklethatárok között
célszerû üzemeltetni.

Klímaosztály Környezeti hõmérséklet
SN +10 � +32 °C
N +16 � +32 °C
ST +18 � +38 °C

Ha a környezeti hõmérséklet az alsó érték alá süllyed, a
hûtõtér hõmérséklete az elõírt hõmérséklet fölé
emelkedhet.
Ha a környezeti hõmérséklet a megadott felsõ érték fölé
emelkedik, ez a kompresszor üzemidejének
meghosszabbodásában, az automatikus leolvasztás
üzemzavarában, emelkedõ hûtõtéri hõmérsékletben, illetve
növekvõ energiafogyasztásban jelentkezik.
A készülék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy vízszintes
helyzetben álljon. Ezt a készülék elülsõ, alsó részén
található 2 db állítható láb (1) segítségével tudja elérni. Az
állítható lábak tartozéka 1-1 db távtartó alátét (2).
Amennyiben a készülék vízszintezése megkívánja, ezek az
alátétek eltávolíthatók.
Ne állítsa fel a készüléket napos helyen, illetve szorosan
kályha vagy tûzhely mellé.
Abban az esetben, ha a helyiség berendezése mégis úgy
követeli, hogy a készüléket tûzhely közelében kell
elhelyezni, kérjük az alábbi legkisebb távolságokat
figyelembe venni:

Ha gáz- vagy elektromos tûzhelynél 3 cm, vagy ennél
kisebb hely áll rendelkezésre, akkor egy 
0,5 - 1 cm vastag, nem éghetõ szigetelõlapot helyezzen
a két készülék közé.
Olaj- vagy széntüzelésû kályháknál a távolság 
30 cm, mivel ezek hõleadása nagyobb.

A hûtõkészülék kialakítása olyan, hogy ütközésig a falig
tolva üzemeltethetõ.

A hûtõkészülék elhelyezésénél az ábra szerinti
minimális távolságokat be kell tartani:

A: fali szekrény alá történõ elhelyezés
B: szabadon álló elhelyezés
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Ajtónyitásirány változtatása
Amennyiben az elhelyezés vagy a kezelhetõség
megköveteli, lehetõség van az ajtónyitásirány jobbosról
balosra történõ átszerelésére.
A mûveleteket az alábbi ábrák és magyarázatok alapján
végezze:

Feszültségmentesítse a készüléket.
Óvatosan döntse kissé hátra, ügyelve arra, hogy a
kompresszor ne érintse a talajt. Ehhez javasoljuk egy
másik személy igénybevételét, aki a készüléket ebben a
helyzetben biztonságosan megtartja.
Csavarozza ki a kétoldali állítható lábakat (2 db), továbbá
az alsó ajtótartót rögzítõ 3 db, ill. a másik oldali 1 db
csavart.
Helyezze át az alsó ajtótartó lemezben a csapot a nyíl
irányában.
Rögzítse a lemezt a másik oldalon az ajtó helyzetének
változatlanul hagyása mellett.
Ezután csavarja be a szabaddá vált helyre a másik
oldalon az 1 db csavart, valamint az állítható lábakat (2
db) és állítsa fel a szekrényt.

A felsõ ajtótartó átszereléséhez vegye ki a mûanyag tetõt
rögzítõ csavarokat (2 db) a szekrény hátoldalán.
Tolja hátra a tetõt és emelje le a rögzítõ elemekrõl.

Csavarozza ki a felsõ ajtótartó lemezt rögzítõ csavarokat
(2 db).
Kicsavarozás után fordítsa meg a csapot az ajtótartó
lemezben a nyíl irányában.
Illessze és rögzítse az ajtótartó lemezt a másik oldalon az
ajtó elmozdulása nélkül.
Helyezze vissza a mûanyag tetõt a rögzítõ elemekre és
tolja elõre.
Rögzítse a tetõt a csavarokkal (2 db) a szekrény
hátoldalán.

A készüléket tegye a helyére, szintezze be és helyezze
feszültség alá.
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Mélyhûtõtéri ajtónyitásirány
változtatása
A külsõ ajtó nyitásirányának megváltoztatása után ennél a
tipusnál a mélyhûtõ rekesz ajtó átszerelése is szükséges.

A mûveletek és azok sorrendje az ábrán látható.
A mélyhûtõ rekesz ajtó rögzítésére szolgáló alsó csapot
húzza ki (1).

Nyissa ki az ajtót, majd óvatosan távolítsa el a keretbõl
(2).

A távtartó perselyt vegye ki az ajtóból és helyezze át a
másik oldalra (3).

A felsõ csapot húzza ki a keretbõl és dugja vissza a másik
oldalon (4).
Csavarozza ki a záróelemet rögzítõ csavart, majd ennek
segítségével a záróelemet rögzítse a másik oldalon (5).
Helyezze vissza a mélyhûtõ rekesz ajtót és az alsó
csappal rögzítse (6).

Amennyiben Ön a fenti mûveleteket nem kívánja
sajátkezûleg elvégezni, kérjük hívja a legközelebbi
márkaszervizt. A szerelõk az átszerelést térítés ellenében
szakszerûen végrehajtják.
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Villamos csatlakozás
A készüléket csak 230 V névleges feszültségû, 50 Hz
névleges frekvenciájú váltakozó áramú hálózatra lehet
kapcsolni.
Balesetvédelmi szempontból kérjük feltétlenül tartsa
be a következõ elõírást:
A villásdugót csak szabványos érintésvédelemmel
(védõérintkezõvel) ellátott fali csatlakozóba szabad
dugaszolni. Ezért azt ajánljuk, hogy - amennyiben ilyen
nem áll rendelkezésére - szereltessen szakképzett
villanyszerelõvel a hûtõszekrény közelébe szabványos
érintésvédelemmel ellátott dugaszoló aljzatot.

Ez a készülék megfelel a következõ EU
direktíváknak:

� 73/23   EEC   -   73/02/19   (Kisfeszültségi Direktíva) és
az érvényben lévõ módosításai

� 89/336 EEC - 89/05/03 (EMC Direktíva) és az
érvényben lévõ módosításai
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TTárárolási idõ táblázat (1)olási idõ táblázat (1)
Friss élelmiszerek tárolási ideje és módja a hûtõszekrényben

Jelmagyarázat:

X szokásos tárolási idõ
x lehetséges tárolási idõ (csak garantáltan friss árúra vonatkozik)

Tárolási idõ 
Élelmiszer megnevezése napokban kifejezve Csomagolás módja, anyaga

1 2 3 4 5 6 7
Nyers húsok X X x x x fóliatasak, légmentesen lezárva
Hús fõzve X X X x x x edény lefedve
Hús sütve X X X x x edény lefedve
Vagdalt hús nyersen X edény lefedve
Vagdalt hús sütve X X x x edény lefedve
Felvágottak, virsli X X x x fóliatasak, celofán, zsírpapír
Hal frissen X x x fóliatasak, légmentesen lezárva
Hal fõzve X X x x edény lefedve
Hal sütve X X x x x edény lefedve
Halkonzerv, nyitott X x x edény lefedve
Bontott csirke, friss X X X x x x fóliatasak, légmentesen lezárva
Csirke sütve X X X x x x edény lefedve
Bontott tyúk, friss X X x x x fóliatasak, légmentesen lezárva
Tyúk, fõtt X X x x x edény lefedve
Bontott kacsa, liba, frissen X X X x x x fóliatasak, légmentesen lezárva
Kacsa, liba, sütve X X X X x x x edény lefedve
Vaj, bontott csomagolásban X X x x x x x eredeti csomagolásban
Vaj, bontatlan csomagban X X X X X X X eredeti csomagolásban
Tej (zacskós) X X X x x eredeti csomagolásban
Tejszin X X x x poharas
Tejföl X X X X x x x poharas
Sajt (kemény) X X X X X X X alufólia
Sajt (lágy) X X X X x x x fóliatasak
Túró X X X X x x x fóliatasak
Tojás X X X X X X X
Spenót, sóska X X x x fóliatasak
Zöldborsó, zöldbab X X X X x x x fóliatasak
Gomba X X x x x fóliatasak
Sárgarépa, gyökérfélék X X X X X X X fóliatasak
Zöldpaprika X X x x x fóliatasak
Paradicsom X X X X X X X fóliatasak
Káposztafélék X X X X X x x fóliatasak
Gyorsan romló gyümölcs (eper, málna stb.) X X X x x fóliatasak
Egyéb gyümölcs X X X X x x x fóliatasak
Gyümölcskonzervek nyitva X X X x x edény lefedve
Krémes sütemények X X x x edény lefedve
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Normál Négycsillagos
Élelmiszer megnevezése hûtõtérben mélyhûtõ rekeszben

+2 � +7 °C -18 °C
Zöldségfélék:
zöldbab, zöldborsó, vegyesfõzelék, tök, kukorica stb. 1 nap 12 hónap
Készételek:
húsos, köretes ételek, natúr fõzelék stb. 1 nap 12 hónap
Készételek:
bélszínroló, csülökpörkölt, kocsonyahús stb. 1 nap 6 hónap
Burgonyás, tésztás ételek:
burgonyapüré, galuska, gombóc, derelye, hasábburgonya 1 nap 12 hónap
Levesek:
húsleves, zöldbableves, zöldborsóleves stb. 1 nap 6 hónap
Gyümölcsök:
meggy, cseresznye, egres, gyümölcskrém, gesztenyepüré 1 nap 12 hónap
Húsok:
csirke, kacsa, liba és aprólékaik, 1 nap 5 hónap
filézett hal, tonhal 1 nap 6 hónap
Jégkrém, fagylalt 1 nap 3 hét

TTárárolási idõ táblázat (2)olási idõ táblázat (2)
Fagyasztott, mélyhûtött áruk tárolási ideje

Jótállás és szJótállás és szerervizviz

Garanciafeltételek 
A garanciális feltételeket a mellékelt jótállási jegy
tartalmazza. Amennyiben kérdése van a termékkel
kapcsolatban, hívja a Vevõszolgálatunkat.

Cím: Electrolux Lehel Kft.
Háztartási Készülékek Vevõszolgálat 
1142 Budapest
Erzsébet királyné u. 87. 

Tel.: (1) 252-1773
(1) 251-8444/104

Szerviz és pótalkatrészek
Amennyiben a szerviz kihívása elkerülhetetlen, kérjük,
jelezze a hibát a lakóhelyéhez legközelebb esõ
márkaszervizünknél. A jótállási jegy mellékletét képezõ
címlista tartalmazza a Lehelux Szervizhálózat tagjainak
nevét és elérhetõségét.
A bejelentéshez a készüléket azonosítani szükséges, amely
a készülék adattáblája alapján lehetséges.
A készülék adattáblája alul, bal oldalon, a normál
hûtõtérben, a gyümölcstál mellett található. Ezen minden
szükséges adat megtalálható, amely a szervizbejelentéshez
szükséges (típus, modell, gyártási szám stb.).
Kérjük, jegyezze fel ide a készüléke adattáblájáról a
kipontozott helyre az adatokat:

Modell 

....................................
Típus Termékszám Gyártási szám 

............... ................ ...............

A készülékhez a Tartozék jegyzékben található
tartozékokat mellékeljük. Amennyiben továbbiakat kíván
vásárolni, ezt megteheti Alkatrészboltunkban vagy
valamelyik márkaszervizünknél.

Electrolux Lehel Kft.  Alkatrészellátás  Alkatrészbolt

1142 Budapest
Erzsébet királyné u. 87. Tel.: (1) 251-8444/531

Alkatrészrendelés Tel.: (1) 221-9859
Fax: (1) 221-9866

Figyelem!

Funkcionális alkatrészeket (hõmérséklet-
szabályozó, indítóegység, stb.) magánvevõknek
nem, csak szakembereknek árusítunk !

A gyártó a termékváltoztatás jogát fenntartja.
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