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 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не е
отговорен за контузии или наранявания в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за
справка в бъдеще.

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА И ХОРАТА С
ОГРАНИЧЕНИ СПОСОБНОСТИ
• Този уред може да се използва от деца на 8 или повече

години и от хора с увреждания, ако са получили
инструктаж и/или контролиран преглед за безопасна
употреба на уреда и разбират потенциалните опасности.

• Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
• Деца няма да извършват почистване или поддръжка на

уреда без надзор.
• Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и

ги изхвърлете, както е редно.

ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Този уред е предназначен за употреба в домашни

условия и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в

магазини, офиси и други работни места
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други

места за живеене
• Не запушвайте вентилационните отвори от външната

или вътрешната част на уреда.
• Не използвайте механични приспособления или други

средства за ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчаните от производителя.

• Не повреждайте хладилната верига.
• Не използвайте електрически уреди, различни от

типовете, препоръчани от производителя, вътре в
отделенията за съхранение на хранителни продукти.
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• Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.

Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте
абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.

• Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества като
аерозолни флакони със запалимо гориво.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
МОНТАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът
трябва да се инсталира само от
квалифицирани лица.

• Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.

• Не монтирайте или използвайте повредени
уреди.

• Следвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.

• Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги използвайте
предпазни ръкавици и затворени обувки.

• Уверете се, че въздухът може да
циркулира около уреда.

• Изчакайте поне 4 часа преди за свържете
уреда към електрозахранването. Това ще
позволи на смазката да потече обратно в
компресора.

• Не инсталирайте уреда близо до
радиатори или печки, фурни или котлони.

• Задната част на уреда трябва да е до
стената.

• Не инсталирайте уреда на места с пряка
директна светлина.

• Не монтирайте този уред в зони, които са
прекалено влажни или студени като
строителни халета, гаражи или винарски
изби.

• Когато местите корпуса, наклонете го на
предния му ръб, за да избегнете
надраскване на пода.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
пожар и токов удар.

• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за

електричеството от табелката с данни
съответства на електрозахранването. В
противен случай се свържете с
електротехник.

• Винаги използвайте правилно инсталиран,
защитен от удари контакт.

• Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.

• Уверете се, че не сте повредели
електрическите компоненти (напр. щепсел,
кабел, компресор). Свържете се с
оторизираният сервизен център или
електротехник, за да смени електрическите
компоненти.

• Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.

• Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.

• Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
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УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов удар
или пожар.

• Не променяйте спецификациите на уреда.
• Не поставяйте електрически уреди (напр.

машини за сладолед) в уреда, освен ако те
са одобрени от производителя.

• Внимавайте да не причините повреда на
хладилната верига. Той съдържа изобутан
(R600a), природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Този газ е
запалим.

• Случай на повреда в хладилната верига,
уверете се, че няма пламъци и запалими
източници в стаята. Проветрете стаята.

• Не позволявайте на горещи съдове да се
допират до пластмасовите части на уреда.

• Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще създаде
натиск върху контейнерът за напитки.

• Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.

• Не поставяйте запалителни материали или
предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в близост
до него или върху него.

• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.

• Не премахвайте или докосвайте неща от
фризерното отделение, ако ръцете Ви са
мокри или влажни.

• Не замразявайте отново храна, която вече
сте размразили.

• Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.

• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.

• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.

• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е необходимо, го
почистете. Ако каналът за отцеждане се
запуши, размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.

• Изключете уреда от електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го

изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не могат

деца и домашни любимци да се заключат в
уреда.

• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са благоприятни за
озона.

• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за това
как да изхвърлите уреда правилно.

• Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
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ДЕЙСТВИЕ
KОМАНДНО ТАБЛО

1 2

4 3

1 Индикатор на температура LED
2 индикатор QuickFreeze
3 бутон QuickFreeze
4 Регулатор за температурата

Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.

ВКЛЮЧВАНЕ
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Докоснете регулатора за температурата,

ако не свети нито един LED.

ИЗКЛЮЧВАНЕ
Натискайте бутона за регулиране на
температурата в продължение на 3 секунди.
Всички индикатори угасват.

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
За да работите с уреда, докоснете регулатора
на температурата, докато съответстващият на
желаната температура LED индикатор светне.
Избирането е последователно, от 2 °C до 8 °C

Най-студена настройка: +2°C.
Най-топла настройка: +8°C.
Обикновено средната настройка е
най-подходяща.

Изберете настройката, имайки предвид, че
температурата във вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура

• това колко често се отваря вратата
• количеството на съхраняваните храни
• местоположението на уреда.
1. Докоснете регулатора на температурата.
Индикаторът за текущата температура мига.
Всеки път, когато докоснете регулатора на
температурата, настройката се премества с
една позиция. Съответният LED започва да
мига за известно време.
2. Докосвайте регулатора на температурата

до достигане на желаната температура.

ФУНКЦИЯ QUICKFREEZE
Можете да активирате функцията
QuickFreeze, като натиснете бутона
QuickFreeze.
Светодиодът LED, съответстващ на символа
QuickFreeze, светва.
Можете да деактивирате функцията
QuickFreeze, като отново натиснете бутона
QuickFreeze.
Изгасва индикаторът QuickFreeze.

Тази функция спира автоматично
след 52 часа.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСТТА
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
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отстраните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напълно.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте
миялни препарати или абразивни
прахове, тъй като това ще повреди
покритието.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА РАФТОВЕТЕ НА
ВРАТАТА
За да е възможно съхранението на продукти в
опаковки с различна големина, рафтовете на
вратата могат да се поставят на различна
височина.
1. Постепенно издърпайте рафта по посока

на стрелките, докато не я освободите.
2. Необходимо е препозициониране.

2

1

3

ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ
Стените на хладилника са оборудвани със
серия от плъзгачи, така че рафтовете да
могат да се разположат според
предпочитанията ви.

Не премествайте стъкления рафт
над чекмеджето за зеленчуци, за
да осигурите правилна циркулация
на въздуха.

ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ

Включвайте вентилатора, когато
околната температура надвишава
25°C.

Вентилаторът а динамичното въздушно
охлаждане (DAC) способства за бързо

охлаждане на храната и по-равномерна
температура в отделението.
Натиснете ключ (А), за да включите
вентилатора.

A

Светва зелената лампичка.

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни продукти и
дълготрайно съхранение на готови дълбоко
замразени продукти.
За да замразите пресни хранителни продукти,
активирайте функцията QuickFreeze и
поставете хранителните продукти за
замразяване във фризерното отделение.
За да замразите пресни хранителни продукти,
активирайте функцията QuickFreeze най-
малко 24 часа преди поставянето на
хранителни продукти за замразяване във
фризерното отделение.
Поставете свежата храна, която искате да
замразите във .
Максималното количество храна, което може
да се замрази в рамките на 24 часа, е указано
на табелката с данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24 часа:
през този период не добавяйте други
хранителни продукти за замразяване.
Когато процесът на замразяване приключи, се
върнете на необходимата температура (вж.
"Функция QuickFreeze").

При това положение
температурата на хладилника
може да падне до под 0 °C. Ако
това се случи, завъртете
регулатора на температурата на
по-висока настройка.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНА ХРАНА
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който уредът не е използван,
оставете го да работи поне 2 часа с включена
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функция QuickFreeze, преди да поставите
хранителните продукти в отделението.

В случай на аварийно
размразяване, например поради
спиране на тока, ако уредът е бил
изключен за по-дълго време,
отколкото е посочено в таблицата
с техническите спецификации
срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се
консумира бързо или да се сготви
веднага и след това да се замрази
отново (след охлаждане).

РАЗМРАЗЯВАНЕ
Дълбоко замразените или замразени храни,
преди да бъдат използвани, могат да се

размразят в хладилника или при стайна
температура, в зависимост от времето, което
имате за тази операция.
Малките парчета могат да се готвят дори все
още замразени, направо от фризера: в такъв
случай готвенето ще отнеме повече време.

ПРИГОТВЯНЕ НА КУБЧЕТА ЛЕД
Този уред е оборудван с една или повече
тавички за приготвяне на кубчета лед.

Не използвайте метални
инструменти за изваждане на
тавичките от фризера.

1. Напълнете тези тавички с вода
2. Поставете тавичките за лед в отделението

на фризера.

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ЗВУЦИ ПРИ НОРМАЛНА РАБОТА:
Следните звуци са нормални по време на
работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от

намотките прозвучава, когато хладилникът
изпомпва.

• Бръмчащ и пулсиращ звук от компресора,
когато хладилникът се изпомпва.

• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е опасен).

• Слаб звук на щракане от температурния
регулатор, когато компресорът се включва
или изключва.

СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
• Не отваряйте вратата често и не я

оставяйте отворена по-дълго от абсолютно
необходимото.

• Ако температурата в помещението е
висока и регулаторът на температурата е
настроен на ниска температура и ако
уредът е напълно зареден, тогава
компресoрът може да работи
непрекъснато, предизвиквайки
образуването на скреж или лед по
изпарителя. Ако това стане, завъртете
регулатора на температурата на настройка
за по-висока температура, за да дадете
възможност да се стартира автоматичното
обезскрежаване и така да се реализира
икономия на електроенергия.

СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ В ХЛАДИЛНИК
НА ПРЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
За да постигнете най-добри резултати:
• не съхранявайте топли храни или вдигащи

пара течности в хладилника
• покривайте или завивайте храната,

особено ако има силна миризма
• поставяйте храната така, че въздухът да

може свободно да циркулира около нея

СЪВЕТИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ
Полезни съвети:
• Месо (всякакви видове): завийте в

подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата за
зеленчуци. Съхранявайте месо за най-
много 1-2 дена.

• Готвени храни, студени блюда: покрийте и
поставете на които и да е шкаф.

• Плодове и зеленчуци: почистете обстойно
и поставете в специалния шкаф. Банани,
картофи, лук и чесън не трябва да се
съхраняват в хладилника, ако не са
пакетирани.

• Масло и сирене: поставете в специален
запечатан контейнер или увийте в
алуминиево фолио или полиетиленова
торба, за да извадите колкото може повече
въздух.

• Бутилки: затворете с капачка и поставете
или на поставката за бутилки (ако е
възможно) или на рафта за бутилки на
вратата.
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СЪВЕТИ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ
Ето няколко важни съвета, с които да ви
помогнем да използвате най-добре процеса
на замразяване:
• максималното количество хранителни

продукти, които могат да се замразят за 24
часа, е показано на табелката с данни;

• процесът на замразяване отнема 24 часа и
не трябва да се добавя храна за
замразяване по време на този период;

• замразявайте само висококачествени,
пресни и добре измити хранителни
продукти;

• разделяйте храната на малки порции, за да
може да се замрази бързо и напълно и за
да можете да размразявате впоследствие
само нужното ви количество;

• обвийте хранителните продукти в
алуминиево фолио или в полиетиленови
торбички и проверете дали торбичките са
вакуумирани;

• не позволявайте прясна, незамразена
храна да се допира до вече замразени
хранителни продукти, като така ще
избегнете повишаване на температурата
им;

• крехките храни се съхраняват по-добре и
по-дълго, отколкото мазните; солта
намалява продължителността на
съхранение на храната;

• има вероятност ледените кубчета, ако се
консумират веднага след изваждането им
от фризерното отделение, да причинят
"студено изгаряне" на кожата;

• препоръчително е да отбележите датата
на замразяване върху всяка опаковка, така
че по-късно да можете да проверявате
етикета за времето на съхранение.

СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИ
ХРАНИ
За да постигнете най-добри резултати, трябва
да направите следното:
• проверете дали фабрично замразените

хранителни продукти са правилно
съхранявани в магазина;

• постарайте се замразените хранителни
продукти да бъдат пренесени от магазина
до фризера за възможно най-късо време;

• не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от абсолютно
необходимото;

• веднъж размразена, храната се разваля
бързо и не може да бъде замразявана
повторно;

• не превишавайте срока на съхранение,
посочен от производителя на хранителния
продукт.

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Изключете уреда от
контакта преди извършването на
каквито и да било операции по
поддръжката.

Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок; следователно
поддръжката и презареждането
трябва да се извършват от
упълномощени техници.

Принадлежностите и частите на
уреда не са подходящи за миене в
съдомиялна машина.

ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

ВНИМАНИЕ! Не дърпайте, не
движете и не повреждайте
тръбите и/или кабелите в корпуса.

ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не
повредите охлаждащата система.

ВНИМАНИЕ! Когато местите
корпуса, наклонете го на предния
му ръб, за да избегнете
надраскване на пода.

Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и

принадлежностите с хладка вода и малко
неутрален сапун.

2. Редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без замърсявания.

3. Изплакнете и подсушете напълно.
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4. Ако имате достъп, изчистете кондензатора
и компресора в задната част на уреда с
четка.
Тази операция ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия.

РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране на
компресора на електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се събира
в специален контейнер, разположен в задната
част на уреда, над електромотора на
компресора, откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате отвора за
оттичане на размразената вода в средата на
хладилното отделение, за да предотвратите
преливане на водата и отцеждането й върху
храната вътре.

РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ФРИЗЕРА

ВНИМАНИЕ! Не използвайте
остри метални инструменти за
изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го повредите.
Не използвайте машинни
съоръжения или други средства за
ускоряване на процеса на
размразяване, различни от
препоръчаните от производителя.
Покачването на температурата на
замразени опаковки с храна по
време на размразяването, може
да съкрати техния безопасен срок
на съхранение.

Около 12 часа преди
размразяването, задайте по-ниска
температура, за да се натрупа
достатъчен запас от студ за
прекъсването на работата.

Известно количество скреж винаги ще се
натрупва по рафтовете на фризера и около
горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът скреж
достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете щепсела

от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в няколко

пласта вестници и я поставете на хладно
място. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
докосвайте замразени храни с
мокри ръце. Ръцете могат да
залепнат за храната.

3. Оставете вратата отворена.
За да ускорите размразителния процес,
поставете съд с топла вода във
фризерното отделение. Освен това,
отстранете парченцата лед, които се
отделят преди края на размразяването.

4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната част и
запазете стъргалката за бъдеща
употреба.

5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената преди
това храна обратно в отделението на
фризера.

ПЕРИОДИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Когато уредът не се използва за дълъг период
от време, вземете следните предпазни мерки:
1. Изключете уреда от електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и

изчистете уреда и всички
принадлежности.

4. Почистете уреда и всички
принадлежности.

5. Оставете вратата/вратите отворена/ени,
за да предотвратите появата на неприятни
миризми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако желаете
уредът да остане включен,
помолете някого да го проверява
от време на време, за да се
предотврати развалянето на
храната в случай на спиране на
тока.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО...

Проблем Възможна причина Решение

Уредът не работи. Уредът е изключен. Включете уреда.

 Щепселът не е поставен
правилно в контакта.

Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.

 Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.

Включете друг електроуред в
контакта. Обърнете се към
квалифициран електротехник.

Уредът е шумен. Уредът не е укрепен пра‐
вилно.

Проверете дали уредът стои
стабилно.

Лампичката не свети. Лампичката е в режим на
изчакване.

Затворете и отворете врата‐
та.

Лампичката не свети. Лампичката е дефектна. Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.

Компресорът работи непре‐
къснато.

Температурата е зададе‐
на неправилно.

Разгледайте "".

 Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.

Изчакайте няколко часа и
след това проверете темпе‐
ратурата отново.

 Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.

Вижте таблицата за климати‐
чен клас на табелката с дан‐
ни.

 Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.

Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стайна
температура, преди да ги съ‐
хранявате.

Вратата не е правилно за‐
творена.

Вижте "Затваряне на врата‐
та".

Функцията QuickFreeze е
включена.

Вижте "QuickFreeze ".

Има твърде много скреж и
лед.

Вратата не е затворена
правилно или уплътне‐
нието е деформирано/
мръсно.

Вижте "Затваряне на врата‐
та".

Тапата на отвора за отце‐
ждане на водата не е по‐
зиционирана правилно.

Позиционирайте тапата на от‐
вора за отцеждане на водата
правилно.
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Проблем Възможна причина Решение

Хранителните продукти
не са увити правилно.

Увийте хранителните продук‐
ти по-добре.

Температурата е зададе‐
на неправилно.

Разгледайте "".

Компресорът не стартира
незабавно след натискане
на бутона QuickFreeze или
след смяна на температу‐
рата.

Това е нормално, не е
възникнала неизправност.

Компресорът се включва след
известно време.

По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.

По време на автоматич‐
ното размразяване се
размразява скрежът по
задната стена.

Това е нормално.

В хладилника се стича во‐
да.

Изходът за вода е запу‐
шен.

Почистете изхода за вода.

Хранителните продукти
предотвратяват изтичане‐
то на водата в съда за съ‐
биране.

Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до за‐
дната стена.

Водата тече на пода. Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свър‐
зан към тавата на изпари‐
теля над компресора.

Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тавата
на изпарителя.

Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.

Регулаторът на темпера‐
турата не е настроен пра‐
вилно.

Задайте по-висока/по-ниска
температура.

Вратата не е правилно за‐
творена.

Вижте "Затваряне на врата‐
та".

Температурата на храни‐
телните продукти е твър‐
де висока.

Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхране‐
ние.

Прекалено много храни‐
телни продукти се съхра‐
няват едновременно.

Съхранявайте едновременно
по-малко хранителни продук‐
ти.

Дебелината на леда е по‐
вече от 4-5 мм.

Размразете уреда.

Вратата се отваря често. Отворете вратата само, ако е
необходимо.

Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.

Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уреда.
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В случай, че съветите не водят до
постигане на желаните резултати,
свържете се с най-близкият
оторизиран сервизен център.

СМЯНА НА КРУШКАТА
Уредът е снабден с интериорна светодиодна
лампичка с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да подменя
осветителното тяло. Свържете се с
оторизираният център за обслужване.

ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА
1. Почистете уплътненията на вратичката.
2. При необходимост регулирайте вратата.

Вижте инструкциите за сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете дефектните

уплътнения. Свържете се с оторизиран
сервизен център.

ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.

За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч от
източници на топлина, като радиатори,
бойлери, пряка слънчева светлина и др.
Погрижете се да има свободна циркулация на
въздух по вътрешната задна стена на корпуса.

РАЗПОЛАГАНЕ
Монтирайте уредът в сухо, добре проветриво
помещение, където температурата в
помещението отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на уреда.

Климати‐
чен клас Околна температура

SN +10°C до + 32°C

N +16°C до + 32°C

ST +16°C до + 38°C

Т +16°C до + 43°C

Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон. Правилната
работа е гарантирана, единствено
ако се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако имате
съмнения относно това къде да
монтирате уреда, обърнете се към
търговеца, отдела за обслужване
на клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА
• Преди включване към

електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща мрежа.

• Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният контакт
на електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен заземяващ
кабел в съответствие с действащите
нормативни разпоредби след консултация
с квалифициран техник.

• Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.

• Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
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5 cm

min. 200cm2

min.

200cm2

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
В съответствие с 1/1998. (I. 12.) IKIM
правителствен указ

   

Производител Electrolux

Продуктова категория Хладилник – Фризер

Размери на отвора за вграждане   

Височина мм 1780

Ширина мм 560

Дълбочина мм 550

Нетен капацитет на хладилника Литра 202

Нетен капацитет на фризера Литра 75

Енергиен клас (от A++ до G, където A+
+ е най-ефективният, а G е най-малко
ефективният)

 A+

Консумация на електроенергия (зави‐
си от употребата и разположението)

kWh/година 297

Оценка със звезди  ****

Време на повишаване Часа 22

Капацитет на замразяване Кг/24 ч 4

Климатичен клас  SN-N-ST-T

Волтаж Волта 230 - 240

Честота Hz 50

Ниво на шум dB/A 36

Вграден  да
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Техническите данни се намират на табелката
с данни на външната или вътрешната страна
на уреда и на етикета за енергийна категория.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа .
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не

изхвърляйте уредите, означени със символаl
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в

местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.

14



 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.

GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent képességű

személyek csak felügyelettel és/vagy a készülék biztonságos
használatára és a potenciális veszélyekre vonatkozó
megfelelő tájékoztatás megértése esetén használhatják.

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy

karbantartási tevékenységet a készüléken.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és

megfelelően dobja azokat hulladékba.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
• A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási

területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken

kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára

szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
• Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten

lévő szellőzőnyílásokat.
• Csak a gyártó által ajánlott mechanikus berendezéseket

vagy eszközöket használjon a leolvasztás meggyorsítására.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
• Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos

berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.

• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
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• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

• Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.

• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS

VIGYÁZAT! A készüléket csak
képesített személy helyezheti
üzembe.

• Távolítsa el az összes csomagolást és a
szállítási rögzítőcsavarokat.

• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.

• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.

• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.

• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.

• Várjon legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.

• Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok,
tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.

• A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
• Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen

napsugárzásnak kitett helyen.
• Ne telepítse a készüléket túl párás vagy hideg

helyekre, például építkezések felvonulási
épületébe, garázsba vagy borpincébe.

• A készülék mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező esetben
megkarcolhatja a padlót.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

VIGYÁZAT! Tűz- és
áramütésveszély.

• A készüléket kötelező földelni.

• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.

• Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.

• A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.

• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.

• A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.

HASZNÁLAT

VIGYÁZAT! Sérülés-, égés-,
áramütés- és tűzveszély.

• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.

• Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten
nem javasolja.

• Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hűtőkör
alkatrészeit. A hűtőkör igen környezetbarát
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földgázt, izobutánt (R600a) tartalmaz. Ez a
gáz gyúlékony.

• Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon
mindennemű nyílt láng és gyújtószikra
használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.

• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a
készülék műanyag részeihez.

• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
szénsav ugyanis nyomást fejt ki az italtároló
edényre.

• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.

• Ne érintse meg a készülék kompresszorát és
kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá
válnak.

• Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen
ételt a fagyasztóból, és ne is érintse meg
azokat.

• Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.

• Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán
található tárolási útmutatásokat.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

VIGYÁZAT! Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.

• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.

• A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak képesített
személy végezheti el.

• Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető
nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a
készülék alján.

ÁRTALMATLANÍTÁS

VIGYÁZAT! Sérülés- vagy
fulladásveszély.

• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a

hulladékba.
• Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a

gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.

• A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát
anyagokat tartalmaz.

• A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A
készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.

• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.

MŰKÖDÉS
KEZELŐPANEL

1 2

4 3

1 Hőmérséklet-visszajelző LED
2 QuickFreeze visszajelző
3 QuickFreeze gomb
4 Hőmérséklet-szabályozó

BE/KI kapcsoló gomb
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BEKAPCSOLÁS
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a

konnektorhoz.
2. Érintse meg a hőmérséklet-szabályozó

gombot, ha az összes LED jelzőfény kialszik.

KIKAPCSOLÁS
Érintse meg 3 másodperc hosszan a
hőmérséklet-szabályozó gombot.
Minden visszajelző kialszik.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A készülék üzemeltetéséhez addig tartsa
megérintve a hőmérséklet-szabályzó gombot,
amíg a kívánt hőmérsékletnek megfelelő LED
világítani nem kezd. A kiválasztás progresszívan,
2 °C és 8 °C között változik.

Leghidegebb beállítás: +2 °C.
Legmelegebb beállítás: +8 °C.
Általában a közepes beállítás a
legmegfelelőbb.

A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell tartani,
hogy a készülék belsejében levő hőmérséklet az
alábbi tényezőktől függ:

• szobahőmérséklet
• az ajtónyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék elhelyezése.
1. Érintse meg a hőmérséklet-szabályzó

gombot.
Az aktuális hőmérséklet visszajelzője villogni
kezd. A hőmérséklet-szabályzó gomb minden
egyes megérintésekor a beállítás lép egyet. Az
értékhez tartozó LED egy ideig villogni fog.
2. A hőmérséklet-szabályzó gomb megérintését

addig folytassa, amíg a kívánt hőmérséklet
meg nem jelenik.

QUICKFREEZE FUNKCIÓ
A QuickFreeze funkciót a QuickFreeze gomb
megnyomásával lehet bekapcsolni.
A LED szimbólumhoz tartozó QuickFreeze
visszajelző világítani kezd.
A QuickFreeze funkciót a QuickFreeze gomb
ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni.
Ekkor a QuickFreeze visszajelző kialszik.

Ez a funkció 52 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.

NAPI HASZNÁLAT
VIGYÁZAT! Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA
A készülék legelső használata előtt mossa ki a
készülék belsejét és az összes belső tartozékot
semleges mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus
szagát, majd alaposan szárítsa ki.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon
mosószereket vagy súrolóporokat,
mert ezek megsérthetik a felületet.

AZ AJTÓ POLCAINAK ELHELYEZÉSE
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok számára
szeretne helyet biztosítani, az ajtópolcokat
különböző magasságokba állíthatja.
1. Fokozatosan húzza a polcot a nyilak

irányába, amíg ki nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.

2

1

3

MOZGATHATÓ POLCOK
A hűtőszekrény falai több sor polctartó sínnel
vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti
helyre lehessen tenni.
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A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő üvegpolcot.

LEVEGŐHŰTÉS

Amikor a környezeti hőmérséklet
meghaladja a 25 °C-ot, kapcsolja be
a ventilátort.

A dinamikus levegőhűtő (DAC) ventilátor az
élelmiszer gyors lehűtését és a beltér
egyenletesebb hőmérsékletét biztosítja.
Nyomja meg az (A) gombot a ventilátor
bekapcsolásához.

A

A zöld visszajelző világít.

FRISS ÉLELMISZER LEFAGYASZTÁSA
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására
is.
Friss élelmiszer lefagyasztásához aktiválja a
QuickFreeze funkciót, majd helyezze a
lefagyasztani kívánt élelmiszert a
fagyasztórekeszbe.
Friss élelmiszer lefagyasztásához aktiválja a
QuickFreeze funkciót legalább 24 órával azelőtt,
hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszert behelyezi
a fagyasztórekeszbe.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert a
középső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék belsejében
található adattáblán van feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez
alatt az idő alatt ne tegyen be további
lefagyasztandó élelmiszert.
Amikor a fagyasztási folyamat befejeződött,
állítsa vissza a készüléket a kívánt hőmérsékletre
(lásd: „QuickFreeze funkció”).

Ebben az esetben a fagyasztórekesz
hőmérséklete 0 °C alá is eshet. Ha
ez az eset előfordul, állítsa
magasabb értékre a hőmérséklet-
szabályzót.

FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton
kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a
rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2 órán
át a készüléket bekapcsolt QuickFreeze
funkcióval.

Véletlenszerű, például
áramkimaradás miatt bekövetkező
leolvadás esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig tart, mint
az az érték, amely a műszaki
adattáblán az „Áramkimaradási
biztonság” alatt van feltüntetve, a
felolvadt élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal meg kell
főzni, majd pedig (a kihűlés után)
újra lefagyasztani.

KIOLVASZTÁS
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszerek
használat előtt a hűtőrekeszben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól
függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre
ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is
megfőzhetők: ebben az esetben a főzés
hosszabb ideig tart.

JÉGKOCKAKÉSZÍTÉS
A készülékben egy vagy több jégkockatartó
található jégkockák készítéséhez.

Amikor a jégkockatartókat ki akarja
venni a fagyasztóból, ne próbáljon
fémeszközzel segíteni.

1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a

fagyasztórekeszbe.
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HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
NORMÁLIS MŰKÖDÉSSEL JÁRÓ HANGOK:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
• Gyenge gurgulázó és bugyborékoló hang a

csőkígyókból a hűtőközeg áramlása közben.
• Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a

kompresszor felől a hűtőközeg áramoltatása
során.

• Hirtelen recsegő zaj hallható a készülék
belseje felől, melyet a hőtágulás okoz (ez
természetes és nem veszélyes fizikai
jelenség).

• Gyenge kattanó zaj hallható a hőmérséklet-
szabályozóból a kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne

hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább
nyitva.

• Ha a környezeti hőmérséklet magas, és a
hőmérséklet-szabályozó alacsony
hőmérsékletre van állítva, a készülék pedig
teljesen meg van töltve, előfordulhat, hogy a
kompresszor folyamatosan üzemel, ami miatt
jég vagy dér képződik a párologtatón. Ha ez
bekövetkezik, állítsa a hőmérséklet-
szabályozót melegebb beállításokra, hogy
lehetővé tegye az automatikus leolvasztást,
és így takarékoskodjon az áramfogyasztással.

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

folyadékot a hűtőszekrényben
• takarja le vagy csomagolja be az

élelmiszereket, különösen ha valamelyiknek
erős az aromája

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

ÖTLETEK A HŰTŐSZEKRÉNY
HASZNÁLATÁHOZ
Hasznos tanácsok:
• Hús (minden fajtája): csomagolja megfelelő

csomagolóanyagba, és helyezze a zöldséges
fiók feletti üveglapra. A húst legfeljebb 1-2
napig tárolja.

• Készételek, hidegtálak: fedje le és helyezze a
polcok egyikére.

• Gyümölcsök és zöldségek: alaposan tisztítsa
meg, és helyezze egy erre a célra készült

tartóedénybe. Ha a banán, krumpli, hagyma
vagy fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.

• Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedénybe
kell helyezni, vagy alufóliába vagy
nejlonzacskókba csomagolni őket, és a lehető
legtöbb levegőt kiszorítani körülöttük.

• Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja őket az
ajtó palacktartó rekeszében vagy (ha van) a
palacktartó állványon.

ÖTLETEK FAGYASZTÁSHOZ
Ha a legjobban szeretné hasznosítani a
fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos
ajánlást:
• az adatlapon megtekintheti azt a maximális

élelmiszer-mennyiséget, amely 24 óra alatt
lefagyasztható;

• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe:
ez alatt az idő alatt ne tegyen be további
lefagyasztandó élelmiszert;

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

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

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

• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott
élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasztott
adagokhoz, mert különben az utóbbiaknak
megemelkedik a hőmérséklete;

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

• ha a vízből képződött jeget a
fagyasztórekeszből történő kivétel után rögtön
fogyasztani kezdik, fagyásból eredő égési
sérüléseket okozhat a bőrön;

• ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni
a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon
lehessen követni a tárolási időket.

ÖTLETEK FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
TÁROLÁSÁHOZ
Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt
érje el a készüléknél:
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg

lefagyasztott élelmiszereket megfelelően
tárolta-e az eladó;

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

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

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

• ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT! Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS! Bármilyen
karbantartási művelet előtt válassza
le a készüléket a hálózatról.

A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz, ezért csak
megbízott szerelő végezhet rajta
karbantartást, és töltheti fel újra.

A készülék tartozékai és alkatrészei
nem tisztíthatók mosogatógépben.

RENDSZERES TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS! Ne húzza meg,
ne mozgassa és ne sértse meg a
készülékházban lévő csöveket és/
vagy kábeleket.

FIGYELMEZTETÉS! Ügyeljen arra,
hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék
mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a padlót.

A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos

vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.

2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyeződésmentességét.

3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a

kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
Ezzel a művelettel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.

A HŰTŐSZEKRÉNY LEOLVASZTÁSA
Rendeltetésszerű használat során az olvadékvíz
minden alkalommal automatikusan távozik a
hűtőrekesz elpárologtatójáról, amint a
kompresszor leáll. A jégmentesítéssel keletkezett
víz a hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján, a
kompresszor felett elhelyezett tartályba jut,
ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának közepén
látható olvadékvíz kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet elvezeti,
rendszeresen megtisztítsa, nehogy a víz
befolyjon a tárolótérbe, károsítva a készüléket
vagy a tárolt árut.

A FAGYASZTÓ LEOLVASZTÁSA

FIGYELMEZTETÉS! Soha ne
próbálja meg éles fémeszközökkel
lekaparni a jeget az elpárologtatóról,
mert felsértheti azt. A leolvasztás
felgyorsítására kizárólag a gyártó
által ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a fagyasztott
élelmiszercsomagok hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos tárolási
idejük lerövidülhet.

A leolvasztás előtt kb. 12 órával
állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet annak érdekében,
hogy a működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
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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.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a

dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a készülékből,

csomagolja be azokat több réteg
újságpapírba, és tegye hideg helyre. 

VIGYÁZAT! A fagyasztott
árukhoz ne nyúljon nedves
kézzel. A keze hozzáfagyhat az
élelmiszerhez.

3. Hagyja nyitva az ajtót,.
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék langyos vizet
a fagyasztórekeszbe. Ezenkívül, távolítsa el
azokat a jégdarabokat, amelyek leolvasztás
közben letörnek.

4. A leolvasztás befejezése után szárítsa ki
alaposan a készülék belsejét, és őrizze meg
a jégkaparót, hogy máskor is
felhasználhassa.

5. Kapcsolja be a készüléket.
3 óra elteltével pakolja vissza a korábban
kiszedett élelmiszereket a fagyasztórekeszbe.

HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN
Ha a készüléket hosszú időn át nem használja,
az alábbi óvintézkedéseket végezze el:
1. Válassza le a készüléket az elektromos

táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Olvassza le (szükség esetén) és tisztítsa

meg a készüléket és az összes tartozékot.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az összes

tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy

ne képződjenek kellemetlen szagok.

VIGYÁZAT! Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné hagyni, kérjen
meg valakit, időnként ellenőrizze,
hogy a benne lévő étel nem romlott-
e meg áramkimaradás miatt.

HIBAELHÁRÍTÁS
VIGYÁZAT! Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

MIT TEGYEK, HA...

Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem működik. A készülék ki van kapcsol‐
va.

Kapcsolja be a készüléket.

 A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztatva
a konnektorba.

Csatlakoztassa megfelelően a
hálózati dugaszt a konnektorba.

 Nincs feszültség a konnek‐
torban.

Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.

A készülék zajos. A készülék alátámasztása
nem megfelelő.

Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.

A világítás nem működik. A világítás készenléti üzem‐
módban van.

Csukja be, majd nyissa ki az aj‐
tót.

A világítás nem működik. A világítás izzója meghibá‐
sodott.

Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A kompresszor folyamatosan
működik.

A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.

Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.

 Túl sok élelmiszert helye‐
zett egyszerre a készülék‐
be.

Várjon néhány órát, majd ellen‐
őrizze ismét a hőmérsékletet.

 A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.

Lásd az adattáblán a Klímaosz‐
tály táblázatot.

 Túl sok meleg ételt tett a
hűtőbe.

A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahőmér‐
sékletre.

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

A QuickFreeze be van kap‐
csolva.

Olvassa el a „QuickFreeze ” c.
részt.

Túl sok dér és jég képződött. Az ajtó nincs megfelelően
bezárva vagy az ajtótömí‐
tés deformálódott/elszeny‐
nyeződött.

Olvassa el „Az ajtó becsukása”
című részt.

A vízleeresztő-dugó elhe‐
lyezkedése nem megfelelő.

Helyezze el megfelelően a víz‐
leeresztő-dugót.

Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagol‐
va.

Csomagolja be jobban az élel‐
miszereket.

A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.

Lásd a „Működés” című sza‐
kaszt.

A kompresszor nem indul el
azonnal a QuickFreeze kap‐
csoló megnyomása, illetve a
hőmérséklet módosítása
után.

Ez normális jelenség, nem
történt hiba.

A kompresszor kis idő múlva
elindul.

Víz folyik a hűtőszekrény há‐
toldalán.

Az automatikus leolvasztási
folyamat során a zúzmara
leolvad a hátlapon.

Ez nem hibajelenség.

Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.

A vízkifolyó eltömődött. Tisztítsa meg a kifolyónyílást.

Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a víz‐
gyűjtőbe folyjon.

Ügyeljen rá, hogy az élelmisze‐
rek ne érjenek a hátsó falhoz.

Víz a padlón. A leolvasztási víz kifolyója
nincs csatlakoztatva a
kompresszor fölötti párolog‐
tató tálcához.

Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A készülékben a hőmérséklet
túl alacsony/magas.

A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.

Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.

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

Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.

Hagyja, hogy az élelmiszerek a
szobahőmérsékletre hűljenek a
tárolás előtt.

Túl sok élelmiszer van tá‐
rolva egy időben.

Tároljon kevesebb élelmiszert
egy időben.

A dér vastagsága 4-5 mm-
nél nagyobb.

Olvassza le a készüléket.

Túl gyakran nyitja ki az aj‐
tót.

Az ajtót csak akkor nyissa ki, ha
szükséges.

Nem kering a hideg levegő
a készülékben.

Gondoskodjon arról, hogy ke‐
ringeni tudjon a hideg levegő a
készülékben.

Amennyiben a fenti tanácsok nem
vezetnek eredményre, forduljon a
legközelebbi márkaszervizhez.

A LÁMPA IZZÓJÁNAK CSERÉJE
A készüléket hosszú élettartamú belső LED-
világítással szereltük fel.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti. Forduljon a helyi márkaszervizhez.

AZ AJTÓ BECSUKÁSA
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvassa el

az összeszerelési utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás

ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.

ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT! Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.

ELHELYEZÉS

Az üzembe helyezés előtt olvassa el
az összeszerelési utasítást.

A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a
készüléket minden hőforrástól, például
radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napsütéstől
stb. távol helyezze üzembe. Gondoskodjon arról,
hogy a levegő szabadon áramolhasson a
készülék hátlapja körül.

ELHELYEZÉS
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni, amelynek
környezeti hőmérséklete megfelel annak a
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján van feltüntetve.

Klímaosz‐
tály 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
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Bizonyos működési problémák
léphetnek fel egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső értéken
üzemelteti azokat. A megfelelő
működés kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon belül
biztosítható. Amennyiben kételye
merül fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket, forduljon
a készülék forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön

meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett
feszültség és frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.

• A készüléket kötelező földelni. Az elektromos
hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt).
Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat

nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy képesített
villanyszerelővel.

• A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.

• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

SZELLŐZÉSI KÖVETELMÉNYEK
A készülék mögött megfelelő légáramlást kell
biztosítani.

5 cm

min. 200cm2

min.

200cm2

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

   

Gyártó védjegye Electrolux

A készülék kategóriája Hűtő - Fagyasztó

A mélyedés méretei   

Magasság mm 1780

Szélesség mm 560

Mélység mm 550

Hűtőtér nettó térfogata liter 202

Fagyasztó nettó térfogata liter 75

Energiaosztály (A++ és G között, ahol az
A++ a leghatékonyabb, a G a legkevés‐
bé hatékony)

 A+

Villamosenergia-fogyasztás (A minden‐
kori energiafogyasztás a készülék hasz‐
nálatától és elhelyezésétől függ.)

kWh/év 297
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Fagyasztótér csillagszám jele  ****

Áramkimaradási biztonság Óra 22

Fagyasztási teljesítmény kg/24 óra 4

Klímaosztály  SN-N-ST-T

Feszültség Volt 230 - 240

Frekvencia Hz 50

Zajteljesítmény dB/A 36

Beépíthető  igen

A műszaki adatok megtalálhatók a készülék
külsején vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A  következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A  tiltó

szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
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 УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном месту
за будуће коришћење.

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И ОСЕТЉИВИХ ОСОБА
• Овај уређај могу користити деца старости од 8 и више

година и особе са умањеним способностима, под
условом да су добили инструкције и/или им је пружен
надзор у вези са безбедним коришћењем уређаја и да
разумеју потенцијалне опасности у случају његовог
коришћења.

• Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
• Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко

одржавање уређаја без надзора.
• Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на

одговарајући начин.

ОПШТЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
• Овај уређај је намењен за коришћење у домаћинствима

и сличним окружењима, као што су:
– куће на фармама; кухиње за особље у продавницама,

канцеларијама и другим радним окружењима;
– клијенти у хотелима, мотелима, пансионима и другим

окружењима стационарног типа.
• Отвори за вентилацију, у кућишту уређаја или у простору

за уградњу, не смеју да буду заклоњени.
• Немојте да користите механичке уређаје нити друга

средства за убрзавање процеса одмрзавања, осим оних
које је произвођач препоручио.

• Немојте оштетити кружни ток за хлађење.
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• Не користите електричне уређаје унутар одељка за
складидштење хране, осим ако су они оног типа који је
препоручен од стране произвођача.

• Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.

• Уређај чистите влажном меком крпом. У ту сврху
користите само неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне подлоге за
чишћење, раствараче или металне предмете.

• Немојте одлагати експлозивне супстанце као што су
аеросол лименке са запаљивим горивом у овом уређају.

• Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да
замени произвођач, одговарајући Овлашћени сервисни
центар или лица сличне квалификације, како би се
избегла опасност.

УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
ИНСТАЛАЦИЈА

УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може да
инсталира овај уређај.

• Уклоните комплетну амбалажу и завртње
за транспорт.

• Немојте да монтирате или користите
оштећен уређај.

• Придржавајте се упутства за монтирање
које сте добили уз уређај.

• Увек водите рачуна приликом померања
уређаја зато што је тежак. Увек користите
заштитне рукавице и затворену обућу.

• Постарајте се да ваздух може да
циркулише око уређаја.

• Сачекајте барем четири сата пре него што
прикључите уређај на струју. Тако треба
поступити да би се омогућило враћање
уља у компресор.

• Немојте да инсталирате уређај близу
радијатора или шпорета, пећнице или
плоче за кување.

• Задњи део уређаја мора да буде ослоњен
на зид.

• Немојте да инсталирате уређај на местима
са директном сунчевом светлошћу.

• Немојте да инсталирате овај уређај у
области која је сувише влажна или сувише

хладна, као што су грађевински додаци,
гараже или вински подруми.

• Када померате уређај, подигните предњу
ивицу да се не би изгребао под.

СТРУЈНИ ПРИКЉУЧАК

УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
пожара и струјног удара.

• Уређај мора да буде уземљен.
• Проверите да ли информације о напону и

струји на плочици са техничким
карактеристикама одговарају извору
напајања. Уколико то није случај, обратите
се електричару.

• Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на ударце.

• Не користите адаптере за вишеструке
утикаче и продужне каблове.

• Проверите да нисте оштетили електричне
компоненте (нпр. главно напајање, кабл за
напајање, компресор). Обратите се
овлашћеном сервисном центру или
електричару ради замене електричних
компоненти.

• Мрежни кабл мора да остане испод нивоа
мрежног утикача.

• Прикључите главни кабл за напајање на
зидну утичницу тек на крају инсталације.
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Водите рачуна да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.

• Не вуците кабл за напајање како бисте
искључили уређај. Кабл искључите тако
што ћете извући утикач из утчнице.

УПОТРЕБА

УПОЗОРЕЊЕ! Постоји опасност
од повређивања, опекотина или
струјног удара или пожара.

• Не мењајте спецификацију овог уређаја.
• Не стављајте електричне уређаје (нпр. за

прављење сладоледа) у овај уређај
уколико произвођач није навео да је то
дозвољено.

• Будите пажљиви да не бисте оштетили
кружни ток за хлађење. Он садржи
изобутан (R600a), природни гас са високим
нивоом компатибилности са животном
средином. Овај гас је запаљив.

• Уколико се оштети кружни ток за хлађење,
уверите се да у просторији нема пламена
нити извора паљења. Проветрите
просторију.

• Врели предмети не смеју да дођу у додир
са уређајем.

• Немојте да стављате безалкохолна пића у
одељак замрзивача. Ово ће да створи
притисак на одељак за пића.

• Не стављајте запаљиве гасове ни течности
у уређај.

• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама немојте
стављати унутар, поред или на уређај.

• Не додирујте компресор нити кондензатор.
Врели су.

• Не померајте и не додирујте предмете из
одељка замрзивача уколико су вам руке
имало влажне.

• Немојте поново да замрзавате храну која је
одмрзнута.

• Придржавајте се упутстава о чувању на
паковању замрзнуте хране.

НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.

• Пре чишћења искључите уређај и извуците
утикач из зидне утичнице.

• Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само квалификована
особа може да обавља одржавање и
пуњење ове јединице.

• Редовно проверавајте отвор уређаја и,
уколико је потребно, очистите га. Уколико
је овај отвор запушен, отопљена вода ће се
скупљати на дну уређаја.

ОДЛАГАЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ! Постоји опасност
од повређивања или угушења.

• Одвојте кабл за напајање уређаја од
мрежног напајања.

• Одсеците кабл за напајање и баците га у
смеће.

• Уклоните врата да бисте спречили да се
деца и кућни љубимци затворе унутар
уређаја.

• Струјно коло фрижидера и изолациони
материјали овог уређаја не оштећују озон.

• Изолациона пена садржи запаљиве гасове.
Обратите се општинским органима да
бисте сазнали како да правилно одложите
уређај у отпад.

• Немојте да оштетите део за хлађење који
је близу грејног тела.
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РАД
КОМАНДНА ТАБЛА

1 2

4 3

1 LED индикатор температуре
2 QuickFreeze индикатор
3 Дугме QuickFreeze
4 Регулатор температуре

Дугме за укључивање/искључивање

УКЉУЧИВАЊЕ
1. Прикључите утикач у зидну утичницу.
2. Додирните дугме регулатора температуре

ако су све LED лампице искључене.

ИСКЉУЧИВАЊЕ
Држите додирнуто дугме регулатора
температуре 3 секунде.
Све лампице се гасе.

РЕГУЛИСАЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
Да бисте укључили уређај, притискајте
регулатор температуре све док се не упали
LED лампица која одговара потребној
температури. Избор се мења, варирајући од
2°C дo 8 °C.

Најхладније подешавање: +2°C.
Најтоплије подешавање: +8°C.
Средња вредност температуре је
обично најподеснија.

Изаберите подешавање имајући у виду да
температура унутар уређаја зависи од:
• собне температуре;

• учесталости отварања врата
• количине хране у њему
• локације уређаја.
1. Додирните тастер температуре.
Индикатор тренутне температуре трепери.
Сваки пут када додирнете тастер
температуре, подешавање се помера за један
положај. Одговарајућа LED лампица трепери
неко време.
2. Притискајте регулатор температуре све

док се не изабере потребна температура.

ФУНКЦИЈА QUICKFREEZE
Можете да активирате функцију QuickFreeze
притиском на дугме QuickFreeze.
Упалиће се LED лампица која одговара
симболу индикатора QuickFreeze.
Можете да деактивирате функцију
QuickFreeze поновним притиском на дугме
QuickFreeze.
Искључиће се индикатор QuickFreeze.

Ова функција се аутоматски
зауставља након 52 сата.

СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.

ЧИШЋЕЊЕ УНУТРАШЊОСТИ
Пре прве употребе уређаја, унутрашњост и
све унутрашње додатке требате опрати
млаком водом и неким неутралним
детерџентом да се уклони карактеристичан
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мирис потпуно новог производа, а затим га
добро осушите.

ОПРЕЗ Немојте користити
детерџенте нити абразивна
средства у праху јер би могло
доћи до оштећења завршне
обраде.

ПОСТАВЉАЊЕ ПОЛИЦА НА ВРАТИМА
Да би се паковања хране различитих
величина могла ставити у полице на вратима,
оне могу да се поставе на различитим
висинама.
1. Постепено вуците полицу у правцу

стрелица док се не ослободи.
2. Поново је поставите, по потреби.

2

1

3

ПОКРЕТНЕ ПОЛИЦЕ
Зидови фрижидера су опремљени са неколико
вођица тако да се полице могу подешавати
према жељи.

Немојте да померате стаклену
полицу изнад фиоке за поврће да
не бисте пореметили правилно
струјање ваздуха.

РАСХЛАЂИВАЊЕ

Укључите вентилатор када спољна
температура прекорачи 25°C.

Вентилатор за динамичко расхлађивање
(Dynamic Air Cooling - DAC) храну хлади брзо
и успоставља уједначенију температуру у
одељку.

Притисните прекидач (A) да бисте укључили
вентилатор.

A

Пали се зелена лампица.

ЗАМРЗАВАЊЕ СВЕЖЕ ХРАНЕ
Одељак замрзивача је погодан за замрзавање
свеже хране и за дуго чување смрзнуте и
дубоко смрзнуте хране.
Да бисте замрзли свежу храну, активирајте
функцију QuickFreeze и унесите храну коју
желите да замрзнете у одељак замрзивача.
Да бисте замрзли свежу храну, активирајте
функцију QuickFreeze најмање 24 сата пре
него што у одељак замрзивача унесете храну
коју желите да замрзнете.
Поставите свежу храну коју желите да
замрзнете у средња преграда.
Максимална количина хране која може да се
замрзне за 24 сата наведена је на плочици са
техничким карактеристикама, на налепници
која се налази у унутрашњости уређаја.
Процес замрзавања траје 24 сата: током тог
перида немојте стављати у уређај другу храну
коју желите да замрзнете.
Када се процес замрзавања заврши, вратите
уређај на потребну температуру (погледајте
одељак „Функција QuickFreeze”).

У овим условима, температура у
одељку фрижидера може да падне
испод 0°C. Уколико се то деси,
вратите регулатор температуре на
топлије подешавање.

СМЕШТАЊЕ СМРЗНУТЕ ХРАНЕ
Пре него што ставите производе у одељак
када га први пут укључујете или након
одређеног периода некоришћења, оставите
уређај да ради најмање два часа са
укљученом функцијом QuickFreeze.
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У случају неочекиваног
одмрзавања, на пример, због
нестанка струје, које је било дуже
од вредности наведне под „Време
пораста“ у табели са техничким
подацима, одмрзнута храна се
мора одмах конзумирати или
скувати па онда поново замрзнути
(након хлађења).

ОТАПАЊЕ
Пре конзумирања, дубоко замрзнуте или
замрзтнуте намирнице можете одмрзнути у
комори фрижидера или на собној
температури, зависно од тога колико времена
имате на располагању за то.

Мање комаде хране можете чак да кувате док
су још замрзнути, одмах након вађења из
замрзивача: у том случају, кување ће дуже да
траје.

ПРАВЉЕЊЕ КОЦКИЦА ЛЕДА
Овај уређај има један или више калупа за
прављење коцкица леда.

Немојте да користите металне
инструменте за вађење калупа из
замрзивача.

1. Напуните калупе водом
2. Ставите калуп у одељак фрижидера.

КОРИСНИ САВЕТИ
НОРМАЛНИ РАДНИ ЗВУКОВИ
Следећи звукови су нормални за време рада
уређаја:
• Слабо клокотање и жуборење са звуком

намотавања када се упумпава средство за
хлађење.

• Завијајући и пулсирајући звук из
компресора када се упумпава средство за
хлађење.

• Изненадни прасак из унутрашњости
уређаја проузрокован термичким ширењем
(природна и безопасна физичка појава).

• Слабо шкљоцање из регулатора
температуре када се компресор укључи
или искључи.

САВЕТИ ЗА УШТЕДУ СТРУЈЕ
• Немојте често отварати врата нити их

остављати отворена дуже него што је
потребно.

• Уколико је собна температура висока, при
чему је регулатор температуре постављен
на ниску температуру а уређај је у
потпуности напуњен намирницама, може
да се деси да компресор ради без прекида,
стварајући иње или лед на испаривачу.
Уколико се то догоди, окрените регулатор
температуре ка топлијем подешавању како
бисте омогућили аутоматско одлеђивање
фрижидера и смањили потрошњу струје.

САВЕТИ ЗА ЧУВАЊЕ СВЕЖЕ ХРАНЕ У
ФРИЖИДЕРУ
Да бисте обезбедили најбоље перформансе:

• у фрижидер немојте да стављате топлу
храну нити течности које испаравају

• храну поклопите или умотајте у кесу,
нарочито ако има јак мирис

• намирнице стављајте тако да ваздух може
слободно да струји око њих

САВЕТИ ЗА ЧУВАЊЕ ХРАНЕ У
ФРИЖИДЕРУ
Корисни савети:
• Месо (све врсте): умотајте га у

одговарајуће паковање и поставите на
стаклену полицу изнад фиоке за поврће.
Месо чувајте најдуже 1-2 дана.

• Кувана храна, хладна јела: покријте и
оставите на било којој полици.

• Воће и поврће: добро оперите и оставите у
посебној фиоци. Банане, кромпир, црни и
бели лук не смеју се држати у фрижидеру
уколико нису запаковани.

• Маслац и сир: оставите у посебној посуди
која се херметички затвара или замотајте у
алуминијумску фолију или пластичну
врећицу како би ове намирнице што мање
биле изложене ваздуху.

• Боце: затворите поклопцем и оставите на
полици у вратима или (ако постоји) на
полици за боце.

САВЕТИ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ ХРАНЕ
Ево неколико важних савета који ће вам
помоћи да максимално искористите процес
замрзавања:
• максимална количина хране коју можете

замрзнути у току 24 часа дата је на
плочици с техничким карактеристикама;
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• замрзавање траје 24 сата и током њега не
треба додавати намирнице које треба да се
замрзну;

• замрзните само најквалитетније, свеже и
темељно опране намирнице;

• храну припремајте у малим порцијама како
бисте могли да је брзо и у потпуности
замрзнете и да бисте касније могли да
одмрзнете само оне количине које су вам
потребне;

• намирнице умотајте у алуминијумску
фолију или пластичне кесе и постарајте се
да ова амблажа буде херметична;

• не дозволите да свежа, несмрзнута храна
дође у додир са већ смрзнутим
намирницама, како бисте избегли пораст
температуре смрзнуте хране;

• посне намирнице могу се боље и дуже
чувати од масне хране; со скраћује век
чувања намирница;

• коцкице леда, ако се конзумирају одмах
након вађења из одељка за замрзавање,
могу да проузрокују промрзлине на кожи;

• препоручује се да на сваком појединачном
паковању залепите етикету с датумом
замрзавања како бисте могли да водите
рачуна о времену њиховог чувања.

САВЕТИ У ВЕЗИ С ЧУВАЊЕМ СМРЗНУТЕ
ХРАНЕ
Да бисте остварили најбоље могуће
перформансе овог уређаја, требало би да:
• проверите да ли су комерцијално

замрзнуте намирнице биле адекватно
ускладиштене у малопродајном објекту;

• постарате се да смрзнуте намирнице за
што је могуће краће време пренесете од
продавнице до замрзивача;

• не отварате често врата уређаја нити их
остављате отворена дуже него што је то
непходно;

• када се једном одмрзне, храна се брзо
квари и не сме се поново замрзавати;

• немојте прекорачити време складиштења
које је прописао произвођач намирница;

НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.

ОПШТА УПОЗОРЕЊА

ОПРЕЗ Искључите уређај са
електричне мреже пре вршења
било каквих радњи из домена
одржавања.

Овај уређај садржи угљоводонике
у расхладној јединици, стога
одржавање и допуњавање морају
да врше овлашћени техничари.

Прибор и делови уређаја нису
погодни за прање у машини за
прање посуђа.

ПЕРИОДИЧНО ЧИШЋЕЊЕ

ОПРЕЗ Немојте да вучете,
померате или оштећујете цеви
и/или каблове унутар уређаја.

ОПРЕЗ Пазите да не оштетите
расхладни систем.

ОПРЕЗ Када померате уређај,
подигните предњу ивицу да се не
би изгребао под.

Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе топлом

водом и неким неутралним детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке врата и

водите рачуна да остану чисте и да на
њима нема отпадака.

3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је омогућен приступ кондензатору и

компресору са задње стране уређаја,
очистите их помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати рад уређаја
и смањити потрошњу електричне енергије.

ОДМРЗАВАЊЕ ФРИЖИДЕРА
Лед се аутоматски уклања из испаривача
коморе фрижидера увек када се компресор
мотора заустави током нормалне употребе.
Одмрзнута вода истиче кроз цев у посебну
посуду изнад компресора мотора у задњем
делу уређаја, одакле испарава.
Отвор за истицање одмрзнуте воде, смештен
у средини канала у одељку фрижидера, треба
редовно чистити како би се спречило
преливање и капање воде по храни смештеној
у фрижидеру.
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ОДЛЕЂИВАЊЕ ЗАМРЗИВАЧА

ОПРЕЗ Никада немојте да
користите оштре металне
предмете за стругање леда са
испаривача, јер бисте могли да га
оштетите. Немојте да користите
механичке уређаје нити вештачка
средства за убрзавање процеса
одмрзавања осим оних које је
произвођач препоручио.
Повишена температура на којој се
залеђена храна држи током
одмрзавања замрзивача може да
скрати њен рок трајања.

Приближно 12 сати пре
одлеђивања подесите нижу
температуру како би се сакупила
довољна резервна хладноћа за
случај прекида рада уређаја.

Извесна количина леда ће се увек створити на
полицама замрзивача и око горњег одељка.
Одледите замрзивач када слој леда достигне
дебљину од око 3-5 мм.
1. Искључите уређај или извуците

електрични утикач из зидне утичнице.
2. Извадите све намирнице, умотајте их у

више слојева новинског папира и ставите
их на хладно место. 

УПОЗОРЕЊЕ! Немојте
додиривати јако замрзнуту
храну влажним рукама. Ваше
руке могу да се замрзну и
залепе за храну.

3. Оставите врата отворена
Да бисте убрзали процес одлеђивања,
ставите лонац топле воде у одељак за
замрзавање. Осим тога, уклоните комаде
леда који отпадају пре завршетка
одлеђивања.

4. Када се лед отопи, добро осушите
унутрашњост и чувајте стругач за будућу
употребу.

5. Укључите уређај.
Након три сата вратите у одељке замрзивача
храну коју сте претходно извадили.

ПЕРИОДИ КАДА СЕ УРЕЂАЈ НЕ КОРИСТИ
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере предострожности:
1. Искључите апарат из струје.
2. Извадите сву храну
3. Одмрзните (ако је неопходно) и очистите

уређај и сав прибор.
4. Очистите уређај и сав прибор.
5. Оставите врата отворена како бисте

спречили настајање непријатних мириса.

УПОЗОРЕЊЕ! Ако желите да
уређај остане укључен, замолите
некога да га повремено проверава
како би се спречило кварење
хране у њему у случају прекида
напајања.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.

ШТА УЧИНИТИ АКО...

Проблем Могући узрок Решење

Уређај не ради. Уређај је искључен. Укључите уређај.
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Проблем Могући узрок Решење

 Утикач кабла за напајање
није правилно утакнут у
зидну утичницу.

Правилно утакните утикач у
зидну утичницу.

 Нема напона у зидној
утичници.

Прикључите неки други елек‐
трични уређај у ту зидну
утичницу. Обратите се квали‐
фикованом електричару.

Уређај је бучан. Уређај није правилно по‐
стављен.

Проверите да ли уређај стоји
стабилно.

Сијалица не ради. Сијалица је у режиму при‐
правности.

Затворите и отворите врата.

Сијалица не ради. Сијалица је неисправна. Обратите се најближем
овлашћеном сервисном цен‐
тру.

Компресор ради без преки‐
да.

Температура је погрешно
подешена.

Погледајте одељак „Рад“.

 Истовремено је смештено
много прехрамбених про‐
извода.

Сачекајте неколико сати и за‐
тим поново проверите темпе‐
ратуру.

 Собна температура је
превисока.

Погледајте графикон климат‐
ских класа на плочици са тех‐
ничким карактеристикама.

 Прехрамбени производи
које сте ставили у уређај
су превише топли.

Оставите прехрамбене произ‐
воде да се охладе на собној
температури, пре него што их
ставите у уређај.

Врата нису правилно за‐
творена. 

Погледајте одељак „Затвара‐
ње врата“.

Функција QuickFreeze је
укључена.

Погледајте „QuickFreeze “.

Накупило се превише иња и
леда.

Врата нису правилно за‐
творена или је заптивач
деформисан/прљав.

Погледајте одељак „Затвара‐
ње врата“.

Чеп за испуштање воде
није правилно постављен.

Поставите чеп за испуштање
воде на правилан начин.

Прехрамбени производи
нису правилно упаковани.

Боље упакујте прехрамбене
производе.

Температура је погрешно
подешена.

Погледајте одељак „Рад“.

35
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Компресор се не покреће
одмах након притиска на
QuickFreeze или након про‐
мене температуре.

То је нормално, није до‐
шло ни до какве грешке.

Компресор се покреће након
одређеног времена.

Вода се прелива на задњу
плочу фрижидера.

Током процеса аутомат‐
сог одлеђивања топи се
иње на задњој плочи.

Тако треба да буде.

Вода се задржава у фрижи‐
деру.

Одвод за воду је зачеп‐
љен.

Очистите одводну цев за во‐
ду.

Прехрамбени производи
спречавају да вода отиче
у посуду за прикупљање
воде.

Пазите да прехрамбени про‐
изводи не додирују задњу
плочу.

Вода се задржава на поду. Одвод за одмрзнуту воду
није повезан са посудом
за испаравање изнад ком‐
пресора.

Поставите одвод за одмрзну‐
ту воду у посуду за испарава‐
ње.

Температура у уређају је
превише ниска/висока.

Регулатор температуре
није правилно подешен.

Подесите вишу/нижу темпе‐
ратуру.

Врата нису правилно за‐
творена. 

Погледајте одељак „Затвара‐
ње врата“.

Температура прехрамбе‐
них производа је превисо‐
ка.

Сачекајте да температура
прехрамбених производа
опадне на собну температуру
пре смештања у фрижидер.

Истовремено је смештено
много прехрамбених про‐
извода у фрижидер.

Истовремено смештајте мањи
број прехрамбених произво‐
да.

Дебљина леда је већа од
4–5 мм.

Одмрзните уређај.

Врата су често отварана. Отворите врата само ако је
неопходно.

Нема циркулације хладног
ваздуха у уређају.

Постарајте се да у уређају по‐
стоји циркулација хладног
ваздуха.

Ако ови савети не дају жељене
резултате, обратите се најближем
овлашћеном сервису.

ЗАМЕНА ЛАМПИЦЕ
Уређај је опремљен унутрашњом LED
лампицом чији је век трајања дугачак.

Само овлашћена особа може да замени
уређај за осветљење. Обратите се свом
овлашћеном сервисном центру.

ЗАТВАРАЊЕ ВРАТА
1. Очистите заптиваче на вратима.
2. Ако је потребно, подесите врата.

Погледајте одељак са упутствима за
монтажу.
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3. Ако је потребно, замените оштећене
заптивке на вратима. Обратите се
овлашћеном сервисном центру.

ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.

ПОСТАВЉАЊЕ

Ради инсталације, погледајте
одељак са упутствима за
склапање.

За постизање најбољих резултата, поставите
уређај далеко од извора топлоте као што су
радијатори, бојлери, директни сунчеви зраци,
итд. Осигурајте слободну циркулацију ваздуха
око задњег дела уређаја.

ПОСТАВЉАЊЕ
Овај уређај монтирајте на сувом, добро
проветреном затвореном простору, на којем
температура просторије одговара климатској
класи означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:

Класа кли‐
ме Температура просторије

SN +10°C дo + 32°C

N +16°C дo + 32°C

ST +16°C дo + 38°C

T +16°C дo + 43°C

Могу се јавити одређени проблеми
у раду уређаја код неких модела
када уређај ради изван наведеног
опсега. Правилан рад се може
гарантовати искључиво у оквиру
наведеног температурног опсега.
У случају било какве сумње у вези
са монтирањем уређаја, обратите
се продавцу, нашем корисничком
сервису или најближем
овлашћеном сервисном центру.

ПРИКЉУЧИВАЊЕ СТРУЈЕ
• Пре прикључења уређаја проверите да ли

напон и фреквенција струје који су
приказавни на плочици са техничким
карактеристикама одговарају вредностима
ваше кућне електричне мреже.

• Уређај мора да буде уземљен. У ове сврхе
обезбеђен је кабл за напајање
електричном енергијом са контактом. Ако
утичница електричне мреже у вашем дому
није уземљена, уређај прикључите на
засебно уземљење у складу с важећим
прописима и уз консултације с
квалификованим електричарем.

• Произвођач одбацује сваку одговорност у
случају непоштовања горе наведене мере
опреза.

• Овај уређај је усклађен са директивама
ЕЕЗ-а.

ЗАХТЕВИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ
Иза уређаја мора да има довољно струјања
ваздуха.

5 cm

min. 200cm2

min.

200cm2
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ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
У складу са извршном одлуком бр. 1/1998.
(I. 12.) Института за више исламске студије
Кефахаман у Малезији

   

Произвођач Electrolux

Категорија производа Фрижидер - Замрзи‐
вач

Димензије шупљине за уградњу   

Висина мм 1780

Ширина мм 560

Дубина мм 550

Нето капацитет фрижидера литара 202

Нето капацитет замрзивача литара 75

Енергетска класа (од А++ до G, где је
А++ најефикаснији, а G је најмање
ефикасан)

 A+

Потрошња енергије (у зависности од
коришћења и постављања)

kWh/год. 297

Број звездица  ****

Време пораста температуре Сати 22

Капацитет замрзавања кг/24 ч 4

Климатска класа  SN-N-ST-T

Напон волти 230 - 240

Фреквенција Hz 50

Ниво буке dB/A 36

Уградни  да

Техничке информације се налазе на плочици
са техничким карактеристикама са спољне

или унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.

ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом .
Паковање одложите у одговарајуће контејнере
ради рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља као и у

рециклирању отпадног материјала од
електронских и електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом  немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
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локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
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