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Zmĕny vyhrazeny.

 Bezpečnostní pokyny

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

(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smys-
lovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud
je nesledují osoby odpovědné za jejich bez-
pečnost, nebo jim nedávají příslušné poky-
ny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.

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

• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhně-
te zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí
kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte
dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým

proudem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.

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

Všeobecné bezpečnostní informace

Upozornění 

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

travin nebo nápojů v běžné domácnosti a
podobnému použití jako např.:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,

kancelářích a jiných pracovních
prostředích;

– farmářské domy a pro zákazníky hotelů,
motelů a jiných ubytovacích zařízení;

– penziony a ubytovny;
– catering a podobná neobchodní využití.

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

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

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

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

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

spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jaká-

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřní-
ho osvětlení (je-li součástí vybavení)
nesmí provozovat.

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

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

• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.

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

Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na

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

ny, protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací ot-

vory v zadní stěně. (Pokud je spotřebič
beznámrazový)

• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznu-
tí znovu zmrazovat.

• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte
podle pokynů daného výrobce.

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

• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s
vysokým obsahem kysličníku uhličitého ne-
bo nápoje s bublinkami, protože vytvářejí
tlak na nádobu, a mohou dokonce vybu-
chnout a poškodit spotřebič.

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

Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy

vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.

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

předměty. Použijte plastovou škrabku.
Instalace

Důležité U elektrického připojení se pečlivě
řiďte pokyny uvedenými v příslušném
odstavci.

• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není
poškozený. Je-li spotřebič poškozený, ne-
zapojujte ho do sítě. Případné poškození
okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste
spotřebič koupili. V tomto případě si uscho-
vejte obal.
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• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny,
aby olej mohl natéct zpět do kompresoru.

• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cir-
kulace vzduchu, jinak by se přehříval. K do-
sažení dostatečného větrání se řiďte poky-
ny k instalaci.

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

• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.

Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro za-

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

• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se
na autorizované servisní středisko, které

smí použít výhradně originální náhradní dí-
ly.

Ochrana životního prostředí

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

chladicím okruhu, ani v izolačních materiá-
lech. Spotřebič nelikvidujte společně s domá-
cím odpadem a smetím. Izolační pěna obsa-
huje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvido-
vat podle příslušných předpisů, které získáte
na obecním úřadě. Zabraňte poškození chla-
dicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výmě-
níku tepla. Materiály použité u tohoto
spotřebiče označené symbolem  jsou recy-
klovatelné.

Provoz

Zapnutí spotřebiče
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Otočte regulátorem teploty do polohy pro
plnou náplň a nechte spotřebič pracovat ale-
spoň 24 hodin, aby mohl dosáhnout správné
teploty před vložením potravin.
Nastavte regulátor teploty podle množství ulo-
žených potravin.

B

C

A

A Regulátor teploty
B Poloha Poloviční náplň
C Poloha Plná náplň

Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte reguláto-
rem teploty do polohy “OFF”.
Regulace teploty
Teplota ve spotřebiči se nastavuje reguláto-
rem teploty umístěným na ovládacím panelu.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty směrem na nižší

nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teplo-
ty.

• otočte regulátorem teploty směrem na vyšší
nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty.

V případě mrazení menšího množství po-
travin je nejvhodnější použít nastavení

Poloviční náplň.
V případě mrazení většího množství potravin
je nejvhodnější použít nastavení Plná náplň.
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Ovládací panel

21 3

1 Regulátor teploty

2 Provozní kontrolka

3 Výstražná kontrolka vysoké teploty

Výstražná kontrolka vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazničce (například z dů-
vodu výpadku proudu) je signalizováno bliká-
ním výstražné kontrolky.
Během varovné fáze nedávejte do mrazničky
potraviny.
Po obnovení normálních podmínek výstražná
kontrolka automaticky zhasne.

Při prvním použití

Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou
vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach no-

vého výrobku, a pak vše důkladně utřete do
sucha.

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

Denní používání

Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čer-
stvých potravin a dlouhodobé uložení zmraze-
ných a hlubokozmrazených potravin.
Maximální množství čerstvých potravin, které
je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku 1)

Zmrazovací postup trvá 24 hodin: v této době
nevkládejte do spotřebiče žádné další potravi-
ny ke zmrazení.
Uskladnění zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin do oddílu běžet nejméně 24
hodin s regulátorem teploty v poloze pro
plnou náplň.

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

Otevírání a zavírání víka
Protože je víko opatřeno vzduchotěsným těs-
něním, není snadné je krátce po zavření zno-
vu otevřít (je to důsledek podtlaku, který se
uvnitř vytvoří při ochlazení).
Několik minut počkejte, než znovu otevřete
mrazničku. Při otevírání víka vám pomůže va-
kuový ventil.

Upozornění Nikdy za držadlo netahejte
silou.

1) Viz "Technické údaje".
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Skladovací koše

X

Koše zavěšujte na
horní okraj mraznič-
ky (X), nebo je vložte
dovnitř mrazničky
(Y).

Y

Držadla otočte do
jedné z těchto dvou
poloh a zajistěte
podle obrázku.

Následující obrázky ukazují, kolik košů lze
umístit do různých modelů mrazniček.

606

230

806 946 1061

161113361201

Další koše můžete zakoupit v nejbližším se-
rvisním středisku.

Užitečné rady a tipy

Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího proce-
su dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je mo-

žné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na ty-
povém štítku;

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

• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvali-
ty, čerstvé a dokonale čisté;

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

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

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

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

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

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

Tipy pro skladování zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené

zmrazené potraviny byly prodejcem správ-
ně skladované;

• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z ob-
chodu přineseny v co nejkratším možném
čase;

• neotvírejte víko často, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné;

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

• nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
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Čištění a údržba

Pozor Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje

elektrického napájení.

Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování

smí proto provádět pouze autorizovaný pra-
covník.

Pravidelné čištění
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Pravidelně myjte spotřebič a příslušenství

vlažnou vodou a neutrálním čisticím
prostředkem. Těsnění víka čistěte opatr-
ně.

4. Spotřebič důkladně vysušte.
5. Zástrčku zasuňte opět do zásuvky.
6. Zapněte spotřebič.

Pozor K čištění vnitřních stěn mrazničky
nepoužívejte saponáty, abrazivní prášky

ani podobné výrobky, silně parfémované
čisticí prostředky nebo voskové politury.
Předcházejte poškození chladicího systému.

Důležité Není nutné čistit prostor
kompresoru.

Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni
obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči.
Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče
pouze teplou vodou s trochou tekutého mycí-
ho prostředku na nádobí.
Odmrazování mrazničky
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 10-15 mm.
Nejlepší čas na odmrazování mrazničky je v
době, kdy obsahuje jen málo nebo žádné po-
traviny.
Námrazu odstraňte takto:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny, za-

balte je do několika vrstev novin a dejte je
na chladné místo.

3. Nechejte víko otevřené, z výpusti rozmra-
žené vody vytáhněte zátku a rozmraže-
nou vodu jímejte do ploché nádoby. K ry-
chlému odstranění ledu použijte škrabku.

4. Po skončení odmrazování vysušte dů-
kladně vnitřní prostor a zástrčku opět za-
suňte do zásuvky.

5. Zapněte spotřebič.
6. Otočte regulátorem teploty směrem na

nejvyšší nastavení a nechte spotřebič
takto běžet na dvě až tři hodiny.

7. Vyjmuté potraviny vložte zpět do oddílu.

Důležité Nikdy k odstraňování námrazy z
mrazničky nepoužívejte ostré kovové
nástroje. Mohli byste ji poškodit. K urychlení
odmrazování nepožívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které nejsou
výrobcem doporučeny. Zvýšení teploty během
odmrazování může u zmrazených potravin
zkrátit dobu jejich skladování.
Množství námrazy na stěnách spotřebiče se
zvyšuje se zvyšující se úrovní vlhkosti
venkovního prostředí a je ovlivňováno řádným
zabalením mražených potravin.

Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následující opatření:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Vyjměte všechny potraviny.
4. Odmrazte a vyčistěte spotřebič a všechno

příslušenství.
5. Víko nechejte otevřené, abyste zabránili

vzniku nepříjemných pachů.

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

Pozor Při hledání a odstraňování závady
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Odstraňování závady, které není uvedeno v
tomto návodu, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.

Důležité Během normálního používání
vydává spotřebič různé zvuky (kompresor,
chladicí okruh).

Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič je hlučný. Spotřebič není správně postaven. Zkontrolujte, zda spotřebič stojí sta-

bilně (všechny čtyři nožičky musí
stát na podlaze).

Kompresor pracuje
nepřetržitě.

Není správně nastavená teplota. Nastavte vyšší teplotu.

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

 Víko není řádně zavřeno. Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené, a zda není těsnění poško-
zené nebo znečištěné.

 Příčinou může být vložení velkého
množství potravin ke zmrazení na-
jednou.

Počkejte několik hodin a pak znovu
zkontrolujte teplotu.

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

 Teplota místnosti, kde je spotřebič
umístěn, je pro jeho správné fun-
gování příliš vysoká.

Pokuste se snížit teplotu místnosti,
ve které je spotřebič umístěn.

Výstražná kontrolka vysoké
teploty svítí.

V mrazničce je příliš teplo. Viz „Výstraha vysoké teploty".

 Mraznička byla zapnuta nedávno
a teplota je ještě příliš vysoká.

Viz „Výstraha vysoké teploty".

Příliš mnoho námrazy a le-
du.

Potraviny nejsou řádně zabalené. Zabalte potraviny lépe.

 Víko není řádně zavřeno nebo při
zavření netěsní.

Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené, a zda není těsnění poško-
zené nebo znečištěné.

 Není správně nastavená teplota. Nastavte vyšší teplotu.

 Zátka výpusti vody není ve správ-
né poloze.

Zasuňte zátku výpusti vody do
správné polohy.

Víko není úplně zavřené. Příliš mnoho námrazy a ledu. Odstraňte přebytečnou námrazu.

 Těsnění víka je znečištěné nebo
lepkavé.

Vyčistěte těsnění víka.

 Obaly potravin blokují víko. Uspořádejte obaly správně, viz ná-
lepka v mrazničce.
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Problém Možná příčina Řešení
Víko mrazničky se obtížně
otevírá.

Těsnění víka je znečištěné nebo
lepkavé.

Vyčistěte těsnění víka.

 Ventil je zablokovaný. Zkontrolujte ventil.

Osvětlení nefunguje. Vadná žárovka. Viz „Výměna žárovky“.

V mrazničce je příliš teplo. Není správně nastavená teplota. Nastavte nižší teplotu.

 Víko správně nedoléhá nebo není
správně zavřené.

Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené, a zda není těsnění poško-
zené nebo znečištěné.

 Mraznička nebyla před mražením
dostatečně předchlazena.

Mrazničku předchlazujte po dosta-
tečnou dobu.

 Příčinou může být vložení velkého
množství potravin ke zmrazení na-
jednou.

Počkejte několik hodin a pak znovu
zkontrolujte teplotu. Příště raději
vložte najednou menší množství po-
travin ke zmrazení.

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

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

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

 Otvírali jste často víko. Snažte se neotvírat víko často.

 Víko bylo otevřené dlouho. Nenechávejte víko otevřené déle,
než je nezbytně nutné.

Uvnitř mrazničky je příliš
nízká teplota.

Není správně nastavená teplota. Nastavte vyšší teplotu.

Spotřebič vůbec nefunguje.
Nefunguje ani chlazení, ani
osvětlení.

Zástrčka není správně zasunutá
do zásuvky.

Zasuňte správně zástrčku.

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

 Spotřebič není zapnutý. Zapněte spotřebič.

 Zásuvka není pod proudem (vy-
zkoušejte zásuvku zapojením jiné-
ho elektrického přístroje).

Zavolejte elektrikáře.

Servis
Projevuje-li se závada i po provedení výše
uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího se-
rvisního střediska.
Ke zrychlení servisní služby je důležité sdělit
při žádosti model a sériové číslo svého
spotřebiče (tyto údaje jsou uvedeny na záruč-
ním listě nebo na typovém štítku, umístěném
na vnější pravé straně spotřebiče.

Výměna žárovky
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
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2. Vyměňte žárovku za novou o stejném vý-
konu a určenou pouze pro použití v do-
mácích spotřebičích (maximální příkon je
uveden na krytu světla).

3. Zástrčku zasuňte opět do zásuvky.
4. Otevřete víčko. Přesvědčte se, že se

osvětlení rozsvítí.

Instalace

Umístění

Upozornění Jestliže likvidujete starý
spotřebič se zámkem nebo západkou na

víku, musíte ho znehodnotit tak, aby se malé
děti nemohly uvnitř zavřít.

Důležité Síťová zástrčka musí být po instalaci
volně přístupná.

Tento spotřebič můžete umístit v suché,
dobře větrané místnosti (garáži nebo ve skle-
pě), ale chcete-li dosahovat optimálního výko-
nu, instalujte ho tam, kde teplota prostředí od-
povídá klimatické třídě uvedené na typovém
štítku spotřebiče:

Klimatic-
ká třída

Okolní teplota

SN +10 °C až +32 °C

N +16 °C až +32 °C

ST +16 °C až +38 °C

T +16 °C až +43 °C

Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na ty-
povém štítku odpovídají napětí v domácí síti.

Spotřebič musí být podle zákona uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není
domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s od-
borníkem a připojte spotřebič k samostatné-
mu uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
Požadavky na větrání
1. Postavte mrazničku do vodorovné polohy

na pevný povrch. Skříň musí stát na
všech čtyřech nožičkách.

2. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a stě-
nou za ním byla volná vzdálenost 5 cm.

3. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
předměty po stranách byla volná vzdále-
nost 5 cm.

Prostor za spotřebičem musí umožňovat do-
statečné proudění vzduchu.

Technické údaje

Rozměry výška × šířka × hloubka (mm): Další technické údaje jsou uvedeny na ty-
povém štítku umístěném na vnější pravé
straně spotřebiče.

 876 × 1336 × 665

Skladovací čas při
poruše

31 hodin
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Poznámky k životnímu prostředí

Recyklujte materiály označené symbolem  .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické

spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem  nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
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Änderungen vorbehalten.

 Sicherheitshinweise

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine opti-
male Nutzung des Geräts vor der Montage und
dem ersten Gebrauch das vorliegende Benut-
zerhandbuch einschließlich der Ratschläge und
Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen
alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der
Bedienung und den Sicherheitsvorschriften ver-
traut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung
gut auf und übergeben Sie sie bei einem Wei-
terverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer
des Geräts über Gebrauch und Sicherheit infor-
miert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichts-
maßnahmen der vorliegenden Gebrauchsanwei-
sung, da der Hersteller bei Missachtung dersel-
ben von jeder Haftung freigestellt ist.

Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich

Kindern), deren physische, sensorische Fä-
higkeiten und deren Mangel an Erfahrung und
Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt
werden, die sicherstellt, dass sie sich der Ge-
fahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbe-
dingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes
den Netzstecker, schneiden Sie das Netzka-

bel (so nah wie möglich am Gerät) ab und
entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kin-
der vor elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Tür-
dichtung ein älteres Modell mit Schnappver-
schluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem
Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappver-
schluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder
wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung! 

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnun-
gen im Gehäuse um das Gerät oder in der Ein-
baunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Le-

bensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt und ähnliche Zwecke vor-
gesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften,

Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels, Mo-

tels und anderen wohnungsähnlichen
Räumlichkeiten

– Pensionen und vergleichbaren Unterbrin-
gungsmöglichkeiten

– Catering und einzelhandelsfremde Anwen-
dungen

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sons-
tigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu be-
schleunigen.
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• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte
(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Her-
steller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kälte-

kreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch
leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Mon-
tage des Gerätes darauf, nicht die Kompo-
nenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Käl-
tekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermei-

den
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist,

gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen

am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netz-
kabel kann Kurzschlüsse und einen Brand
verursachen und/oder zu Stromschlägen füh-
ren.

Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermei-

dung von Gefahren nur vom Kundendienst oder
einer Fachkraft ausgewechselt werden.

1. Das Netzkabel darf nicht verlängert wer-
den.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzste-
cker nicht von der Geräterückseite ein-
geklemmt oder beschädigt wird. Ein ein-
geklemmter oder beschädigter Netzste-
cker überhitzt und kann einen Brand ver-
ursachen.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzste-
cker des Gerätes frei zugänglich ist.

4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in

eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.

6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lam-
penabdeckung (falls vorhanden) für die
Innenbeleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig
beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/
feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen
führen kann.

• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere
Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem
Gerät sind Speziallampen, die nur für Haus-
haltsgeräte geeignet sind! Sie eignen sich
nicht zur Raumbeleuchtung.

Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunst-

stoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase

oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosions-
gefahr.

• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den
Luftauslass in der Rückwand. (Wenn es ein
No-Frost-Gerät ist)

• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder ein-
gefroren werden.

• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend
den Herstellerangaben aufbewahren.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstel-
lers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der
Druckanstieg in den Behältern zur Explosion
führen und das Gerät beschädigen kann.

• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verur-
sachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.

Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer

das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallge-
genständen.

• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände
zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät. Be-
nutzen Sie einen Kunststoffschaber.
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Inbetriebnahme

Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss bitte genau an die Anweisungen im
betreffenden Abschnitt.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das
Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Neh-
men Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es
beschädigt ist. Melden Sie die Schäden um-
gehend dem Händler, bei dem Sie es erwor-
ben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stun-
den stehen, bevor Sie es elektrisch anschlie-
ßen, damit das Öl in den Kompressor zurück-
fließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation
um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die
Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkör-
pern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugäng-
lich ist.

Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische

Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem
Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und War-
tung nur an Fachkräfte der autorisierten Kun-
dendienststellen und verlangen Sie stets Ori-
ginal-Ersatzteile.

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigen-

den Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung ent-
hält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbe-
sondere nicht in der Nähe des Wärmetau-
schers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
Symbol  markiert sind, können recycelt wer-
den.

Betrieb

Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler auf „Volle Be-
ladung“ und lassen Sie das Gerät 24 Stunden
lang in Betrieb, damit die richtige Temperatur
erreicht wird, bevor Sie Lebensmittel hinein le-
gen.
Stellen Sie den Temperaturregler gemäß der
eingelagerten Menge Lebensmittel ein.

B

C

A

A Temperaturregler
B Position „Halbe Beladung“

C Position „Volle Beladung“

Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Aus-
schalten des Geräts in die Position “OFF”.

Temperaturregelung
Die Temperatur im Gefrierraum wird durch den
Temperaturregler, der sich auf dem Bedienfeld
befindet, geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine

niedrigere Einstellung, um die minimal mögli-
che Kühlung zu erreichen.

• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
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Wenn kleinere Mengen Lebensmittel ein-
gefroren werden, ist die Einstellung „Halbe

Beladung“ am besten geeignet.

Wenn größere Mengen Lebensmittel eingefro-
ren werden, ist die Einstellung „Volle Beladung“
am besten geeignet.

Bedienfeld

21 3

1 Temperaturregler

2 Kontrolllampe

3 Temperaturwarnleuchte

Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im Gefriergerät
(zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls)
wird durch das Blinken der Alarmleuchte ange-
zeigt
Bitte legen Sie während der Alarmphase keine
Lebensmittel in das Gefriergerät ein.
Sobald die normalen Bedingungen wieder her-
gestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte au-
tomatisch aus.

Erste Inbetriebnahme

Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseiti-
gen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten
durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem
Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig
nachtrocknen.

Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die
Oberfläche beschädigen.

Täglicher Gebrauch

Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum Lagern von ge-
frorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für
einen längeren Zeitraum.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in
24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typschild angegeben 2)

Der Gefriervorgang dauert mindestens 24 Stun-
den: Legen Sie während dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefriergerät.

Lagerung gefrorener Lebensmittel
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetrieb-
nahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht
benutzt wurde, mindestens 24 Stunden lang in
Betrieb mit dem Temperaturregler auf „Volle Be-
ladung“, bevor Sie Gefriergut einlegen.

Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung“) zu einem
ungewollten Abtauen, dann müssen die
aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht
oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.

Öffnen und Schließen des Deckels
Da der Deckel mit einer sehr gut schließenden
Dichtung ausgestattet ist, kann das Gerät direkt
nach dem Schließen nur sehr schwer geöffnet
werden (da sich im Innern ein Vakuum bildet).
Bitte warten Sie in diesem Fall einige Minuten,
bis Sie das Gerät wieder öffnen. Das Unter-
druckventil hilft Ihnen, den Deckel zu öffnen.

2) Siehe hierzu "Technische Daten"
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Warnung! Ziehen Sie nie mit großer Kraft
am Griff.

Einsatzkörbe

X

Hängen Sie die Körbe
auf die Oberkante
des Gefriergeräts (X)
oder in das Innere
des Geräts (Y).

Y

Drehen und fixieren
Sie die Griffe in die-
sen beiden Positionen
wie in der Abbildung
gezeigt.

Die folgenden Abbildungen zeigen, wie viele
Körbe in die verschiedenen Gefriergerätemodel-
le eingesetzt werden können.

606

230

806 946 1061

161113361201

Weitere Körbe können Sie bei Ihrem Fachhänd-
ler beziehen.

Praktische Tipps und Hinweise

Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps
für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die in-

nerhalb von 24 Stunden eingefroren werden
kann. ist auf dem Typschild angegeben;

• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Le-
gen Sie während dieses Zeitraums keine wei-
teren einzufrierenden Lebensmittel in das Ge-
frierfach;

• frieren Sie ausschließlich frische und gründ-
lich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;

• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portio-
nen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auf-
tauen müssen, die Sie gerade benötigen;

• die einzufrierenden Lebensmittelportionen
sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in
lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt wer-
den, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben;

• achten Sie beim Hineinlegen von frischen,
noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut be-
kommen, da dieses sonst antauen kann;

• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich
besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrier-
fach;

• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnah-
me aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;

• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder
einzelnen Packung zu notieren, um einen ge-
nauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.

Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem
Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel er-

worbenen gefrorenen Lebensmittel sachge-
recht gelagert wurden;

• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauf-
ten gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihren Gefriergerät zu brin-
gen;

• öffnen Sie den Deckel nicht zu häufig, und
lassen Sie ihn nicht länger offen als unbe-
dingt notwendig.
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• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.

• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkost-
verpackung sollte nicht überschritten werden.

Reinigung und Pflege

Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker

aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlen-
wasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nach-

füllen von Kältemittel dürfen daher nur durch
vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal aus-
geführt werden.

Regelmäßige Reinigung
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie den Netzstecker von der Netz-

versorgung.
3. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörtei-

le regelmäßig mit lauwarmem Wasser und
Neutralseife. Reinigen Sie die Dichtung des
Deckels vorsichtig.

4. Lassen Sie das Gerät völlig abtrocknen.
5. Stecken Sie den Netzstecker in die Steck-

dose.
6. Schalten Sie das Gerät ein.

Vorsicht! Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,

Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese
die Oberfläche des Innenraums beschädigen
können.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu
beschädigen.

Wichtig! Der Kompressorbereich muss nicht
gereinigt werden.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund
ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit
warmem Wasser und etwas flüssigem Teller-
spülmittel zu reinigen.

Abtauen des Gefriergeräts
Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reif-
schicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm er-
reicht hat.
Die beste Zeit zum Abtauen für des Gefriergerät
ist dann, wenn er nur wenig oder keine Lebens-
mittel enthält.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläu-
tert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut he-

raus, verpacken Sie es in mehrere Schich-
ten Zeitungspapier und lagern Sie es an ei-
nem kühlen Ort.

3. Lassen Sie den Deckel offen, ziehen Sie
den Stopfen aus dem Tauwasserablauf und
fangen Sie das Tauwasser in einer Schale
auf. Entfernen Sie mit dem Kunststoffscha-
ber schnell das Eis.

4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut,
trocken Sie die nassen Oberflächen gründ-
lich ab und setzen Sie den Stopfen wieder
ein.

5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine

höhere Einstellung, um die maximal mögli-
che Kühlung zu erreichen, und lassen Sie
das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser
Einstellung laufen.

7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel
wieder in das Fach hinein.
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Wichtig! Verwenden Sie niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis,
da dies das Gerät beschädigen kann. Benutzen
Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen; halten Sie sich dazu
ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des
Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes
kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
Die Reifbildung an den Innenwänden des
Geräts wird durch eine hohe Luftfeuchtigkeit am
Aufstellort und eine unsachgemäße Verpackung
der Tiefkühlwaren verstärkt.

Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen
Sie folgendermaßen vorgehen:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie den Netzstecker von der Netz-

versorgung.
3. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
4. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den

Innenraum und das gesamte Zubehör.
5. Lassen Sie den Deckel offen, um das Ent-

stehen unangenehmer Gerüche zu vermei-
den.

Wichtig! Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiterlaufen lassen,
bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei
einem möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verdirbt.

Was tun, wenn …

Vorsicht! Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist,
darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder

einer kompetenten Person durchgeführt
werden.

Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).

Störung Mögliche Ursache Abhilfe

Das Gerät ist zu laut. Unebenheiten im Boden wurden
nicht ausgeglichen.

Kontrollieren Sie, ob eventuelle Un-
ebenheiten der Standfläche korrekt
ausgeglichen wurden, so dass alle
vier Füße fest auf dem Boden stehen.

Der Kompressor arbeitet
ständig.

Die Temperatur ist nicht richtig ein-
gestellt.

Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.

 Der Deckel wurde zu häufig geöff-
net.

Lassen Sie den Deckel nicht länger
als unbedingt erforderlich offen.

 Der Deckel ist nicht richtig ge-
schlossen.

Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtungen unbe-
schädigt und sauber sind.

 Es wurden zu große Mengen an Le-
bensmitteln gleichzeitig zum Einfrie-
ren eingelegt.

Warten Sie einige Stunden und prü-
fen Sie dann die Temperatur erneut.

 In das Gerät eingelegte Lebensmit-
tel waren noch zu warm.

Lassen Sie Lebensmittel auf Raum-
temperatur abkühlen, bevor Sie diese
einlagern.
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Störung Mögliche Ursache Abhilfe

 Die Temperatur in dem Raum, in
dem sich das Gerät befindet, ist zu
hoch für einen effizienten Betrieb.

Versuchen Sie, die Temperatur des
Raums zu senken, in dem sich das
Gerät befindet.

Die Temperaturwarnleuch-
te ist eingeschaltet.

Es ist zu warm im Gefrierschrank. Siehe „Temperaturwarnung“.

 Die Gefriertruhe wurde erst kürzlich
eingeschaltet, und die Temperatur
ist noch zu hoch.

Siehe „Temperaturwarnung“.

Zu starke Reif- und Eisbil-
dung.

Das Gefriergut ist nicht korrekt ver-
packt.

Verpacken Sie die Lebensmittel bes-
ser.

 Der Deckel schließt nicht richtig
oder ist nicht richtig geschlossen.

Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtungen unbe-
schädigt und sauber sind.

 Die Temperatur ist nicht richtig ein-
gestellt.

Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.

 Der Stopfen des Tauwasserablaufs
sitzt nicht richtig.

Stecken Sie den Stopfen des Tau-
wasserablaufs richtig ein.

Der Deckel schließt nicht
richtig.

Zu starke Reif- und Eisbildung. Entfernen Sie die Reifschicht.

 Die Dichtungen des Deckels sind
schmutzig oder verklebt.

Reinigen Sie die Dichtungen des De-
ckels.

 Lebensmittelpackungen verhindern
das Schließen des Deckels.

Sortieren Sie die Packungen in der
richtigen Weise; siehe hierzu den
Aufkleber im Gerät.

Der Deckel lässt sich nur
schwer öffnen.

Die Dichtungen des Deckels sind
schmutzig oder verklebt.

Reinigen Sie die Dichtungen des De-
ckels.

 Das Ventil ist blockiert. Überprüfen Sie das Ventil.

Die Lampe funktioniert
nicht.

Die Lampe ist defekt. Siehe hierzu „Austauschen der Lam-
pe“.

Es ist zu warm im Gefrier-
schrank.

Die Temperatur ist nicht richtig ein-
gestellt.

Stellen Sie eine niedrigere Tempera-
tur ein.

 Der Deckel schließt nicht richtig
oder ist nicht richtig geschlossen.

Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtung unbeschä-
digt und sauber ist.

 Das Gerät war vor dem Einfrieren
nicht ausreichend vorgekühlt.

Lassen Sie das Gerät ausreichend
vorkühlen.

 Es wurden zu große Mengen an Le-
bensmitteln gleichzeitig zum Einfrie-
ren eingelegt.

Warten Sie einige Stunden und prü-
fen Sie dann die Temperatur erneut.
Legen Sie das nächste Mal kleinere
Mengen an Lebensmitteln in das Ge-
friergerät.

 In das Gerät eingelegte Lebensmit-
tel waren noch zu warm.

Lassen Sie Lebensmittel auf Raum-
temperatur abkühlen, bevor Sie diese
einlagern.
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Störung Mögliche Ursache Abhilfe

 Die einzufrierenden Packungen lie-
gen zu dicht aneinander.

Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft frei um sie zirkulieren
kann.

 Der Deckel wurde häufig geöffnet. Versuchen Sie, den Deckel nicht so
häufig zu öffnen.

 Der Deckel stand zu lange Zeit auf. Lassen Sie den Deckel nicht länger
als unbedingt erforderlich offen.

Es ist zu kalt im Gefrier-
schrank.

Die Temperatur ist nicht richtig ein-
gestellt.

Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.

Das Gerät funktioniert
überhaupt nicht. Weder die
Kühlung noch die Beleuch-
tung funktionieren.

Der Stecker ist nicht richtig in die
Steckdose gesteckt.

Stecken Sie den Netzstecker korrekt
in die Steckdose.

 Das Gerät bekommt keinen Strom. Versuchen Sie, ein anderes elektri-
sches Gerät an die Steckdose anzu-
schließen.

 Das Gerät ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein.

 Es liegt keine Spannung an der
Netzsteckdose an (versuchen Sie
bitte, ob ein anderes Gerät dort
funktioniert).

Rufen Sie einen Elektriker.

Kundendienst
Wenn Ihr Gerät noch immer nicht korrekt arbei-
tet, nachdem Sie die oben genannten Prüfun-
gen durchgeführt haben, kontaktieren Sie bitte
den nächsten Kundendienst.
Bitte geben Sie beim Kundendienst Modell und
Seriennummer Ihres Gerätes an. Sie finden die-
se Daten entweder auf der Garantiekarte oder
auf dem Typschild außen rechts am Gerät.

Austauschen der Lampe für die
Innenbeleuchtung
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netz-

steckdose.

2. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine
Lampe mit der gleichen Leistung, die spezi-
ell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist (die
maximal erlaubte Leistung steht auf der Ab-
deckung der Lampe).

3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steck-
dose.

4. Öffnen Sie den Deckel. Prüfen Sie, dass
die Lampe brennt.
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Montage

Aufstellung

Warnung! Wenn Sie ein altes Gerät
entsorgen möchten, das ein Schloss oder

einen Riegel an der Tür besitzt, müssen Sie das
Schloss bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar
machen, um zu verhindern, dass sich Kinder
darin einschließen können.

Wichtig! Die Steckdose für den Anschluss des
Geräts muss nach der Installation zugänglich
sein.

Dieses Gerät kann in einer trockenen, gut belüf-
teten Garage oder in einem Keller installiert
werden, doch für eine optimale Leistung sollte
dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an
dem die Umgebungstemperatur mit der Klima-
klasse übereinstimmt, die auf dem Typschild
des Geräts angegeben ist:

Klima-
klasse

Umgebungstemperatur

SN +10 °C bis + 32 °C

N +16 °C bis + 32 °C

ST +16 °C bis + 38 °C

T +16 °C bis + 43 °C

Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz

Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typen-
schild angegebenen Anschlusswerten überein-
stimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem Schutz-
kontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, las-
sen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vor-
schriften von einem qualifizierten Elektriker er-
den.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden Sicherheitshin-
weise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.

Anforderungen an die Belüftung
1. Stellen Sie des Gerät in horizontaler Positi-

on auf eine feste Fläche. Das Gerät muss
mit allen vier Füßen fest auf dem Boden
stehen.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand
zwischen dem Gerät und dem Schrank 5
cm beträgt.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand
zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm
beträgt.

Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss aus-
reichend groß sein.

Technische Daten

Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe (mm): Weitere technische Informationen befinden
sich auf dem Typenschild auf der rechten
Außenseite des Gerätes.

 876 × 1336 × 665

Ausfalldauer 31 Stunden

Hinweise zum Umweltschutz

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol  .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und

elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit
diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
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A változtatások jogát fenntartjuk.

 Biztonsági előírások

Saját biztonsága és a helyes használat bizto-
sítása érdekében a készülék üzembe helye-
zése és első használata előtt olvassa át fi-
gyelmesen ezt a használati útmutatót, beleért-
ve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szük-
ségtelen hibák és balesetek elkerülése érde-
kében fontos annak biztosítása, hogy minden-
ki, aki a készüléket használja, jól ismerje an-
nak működését és biztonságos használatát.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha
a készüléket elajándékozza vagy eladja, az
útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak tel-
jes élettartamán keresztül mindenki, aki hasz-
nálja, megfelelő információkkal rendelkezzen
annak használatát és biztonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága
érdekében tartsa be a jelen használati útmu-
tatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel a
gyártó nem felelős az ezek elmulasztása miatt
bekövetkező károkért.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt

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

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

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

• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készü-
lék egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy
fedéllel ellátott régi készülék helyére kerül,
akkor ne felejtse el a régi készülék kidobá-
sa előtt használatra alkalmatlanná tenni a
rugós zárat. Ennek az a célja, hogy gyerek-
ek ne tudjanak bennrekedni a készülékben.

Általános biztonsági tudnivalók

Vigyázat 

A készülékházon vagy a beépített szerkeze-
ten lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadály-
mentesen
• A készülék rendeltetése háztartási élelmi-

szerek és/vagy italok tárolása, és hasonló
felhasználási területen való alkalmazása,
mint például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken

kialakított személyzeti konyhák;
– tanyaházak, hotelek, motelek és egyéb

lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén
az ügyfelek számára;

– szállások reggelivel;
– étkeztetés és hasonló, nem kereskedelmi

jellegű alkalmazások.
• Ne használjon mechanikus szerkezetet

vagy mesterséges eszközöket a leolvasztá-
si folyamat elősegítésére.
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• Ne működtessen más elektromos készülé-
ket (például fagylaltkészítő gépet) hűtőbe-
rendezések belsejében, hacsak ezt a gyár-
tó kifejezetten jóvá nem hagyja.

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

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

használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget,

ahol a készülék található
• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit

megváltoztatni vagy a terméket bármilyen
módon átalakítani. A hálózati tápkábel bár-
milyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy
áramütést okozhat.

Vigyázat A veszélyhelyzetek megelőzé-
se érdekében mindenféle elektromos

részegység (hálózati tápkábel, dugasz, komp-
resszor) cseréjét hivatalos szervizképviselő-
nek vagy szakképzett szervizmunkatársnak
kell elvégeznie.

1. A hálózati tápkábelt nem szabad meg-
hosszabbítani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék műa-

nyag részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot

a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hát-

só falon lévő levegőkimenet elé. (Ha a ké-
szülék Frost Free rendszerű)

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

• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszere-
ket az élelmiszergyártó utasításaival össz-
hangban tárolja.

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

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

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

Ápolás és tisztítás
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készülé-

ket, és a húzza ki a hálózati kábel csatlako-
zódugóját a fali csatlakozóaljzatból.

• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
• A dér eltávolítására ne használjon éles tár-

gyakat. Használjon műanyag kaparókést.
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Üzembe helyezés

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

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

• Ajánlatos legalább négy órát várni a készü-
lék bekötésével és hagyni, hogy az olaj vis-
szafolyjon a kompresszorba.

• Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a
készülék körül, ennek hiánya túlmelegedés-
hez vezet. Az elégséges szellőzés elérése
érdekében kövesse a vonatkozó üzembe
helyezési utasításokat.

• A készüléket nem szabad radiátorok vagy
tűzhelyek közelében elhelyezni.

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

Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szükséges

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

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

Környezetvédelem

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

anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget
károsító gázokat. A készüléket nem szabad a
lakossági hulladékkal és szeméttel együtt ki-
dobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tar-
talmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól be-
szerezhető vonatkozó rendelkezésekkel össz-
hangban kell hulladékba helyezni. Vigyázzon,
ne sérüljön meg a hűtőegység, különösen há-
tul a hőcserélő környéke. A készüléken hasz-
nált és  szimbólummal megjelölt anyagok
újrahasznosíthatóak.

Működés

Bekapcsolás
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a kon-
nektorhoz.
Az étel behelyezése előtt forgassa a hőmér-
séklet-szabályozót Teljes töltet állásba, és
hagyja így működni a készüléket 24 órán át,
így biztosítva a megfelelő hőmérsékletet.
Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a tárolt éte-
lek mennyiségének megfelelő értékre.

B

C

A

A Hőmérséklet-szabályozó
B Félt töltet állás
C Teljes töltet állás

Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a hő-
mérséklet-szabályozót “OFF” állásba.
A hőmérséklet beállítása
A készülék belsejének hőmérsékletét a keze-
lőpanelen elhelyezkedő hőmérsékletszabályo-
zóval lehet beállítani.
A hőmérséklet beállításához tegye a követke-
zőket:
• forgassa a hőmérsékletszabályozót az ala-

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

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

Kisebb mennyiségű étel fagyasztása
esetén a Fél töltet beállítás a legmegfele-

lőbb.
Nagy mennyiségű étel fagyasztása esetén a
Teljes töltet beállítás a legmegfelelőbb.
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Kezelőpanel

21 3

1 Hőmérséklet-szabályozó

2 Jelzőfény

3 Magas hőmérséklet miatti riasztás jelző-
lámpa

Magas hőmérséklet miatti riasztás
A fagyasztóban a hőmérséklet (például áram-
kimaradás miatti) emelkedését a Vészjelző-
fény bekapcsolása jelzi.
A riasztási fázisban ne tegyen élelmiszert a
fagyasztóba.
Amikor a normál feltételek helyreálltak, a
Riasztás jelzőfény automatikusan kialszik.

Első használat

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

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

Napi használat

Friss élelmiszerek lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és mély-
hűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására.
Az adatlapon megtekintheti azt a maximális
élelmiszer-mennyiséget, amely 24 óra alatt le-
fagyasztható 3)

A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe:
ez alatt az idő alatt ne tegyen be további lefa-
gyasztandó élelmiszert.
Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve miután hosszabb
ideig nem használta a készüléket, mielőtt élel-
miszereket helyezne a rekeszbe, működtesse
a készüléket 24 órán keresztül a hőmérséklet-
szabályozó Teljes töltet beállítása mellett.

Fontos Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az áramszünet hosszabb ideig
tart, mint a műszaki jellemzők között
megadott „áramkimaradási biztonság”
(felolvadási idő), a felolvadt élelmiszert

gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg
kell főzni, majd pedig a (kihűlés után) újra
lefagyasztani.

A fedél nyitása és zárása
Mivel a fedél szorosan záródó tömítéssel van
ellátva, nem könnyű újra felnyitni röviddel a
lezárás után (a belül kialakult vákuum miatt).
Várjon néhány másodpercet, mielőtt újra kin-
yitná a készüléket. A vákuumszelep segíteni
fog a fedél felnyitásában.

Vigyázat Soha ne húzza a fogantyút
nagy erővel.

3) Lásd a "Műszaki adatok" c. részt
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Tárolókosarak

X

Akassza a kosarakat
a fagyasztó felső
szélére (X) vagy he-
lyezze őket a fa-
gyasztó belsejébe
(Y).

Y

Fordítsa el és rögzí-
tse a fogantyúkat eh-
hez a két pozícióhoz
az ábrán látható mó-
don.

A következő képek azt mutatják be, hány ko-
sár helyezhető el a különböző fagyasztómo-
dellekben.

606

230

806 946 1061

161113361201

További kosarak a helyi szervizközpontban
szerezhetők be.

Hasznos javaslatok és tanácsok

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

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

• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igény-
be. Ez alatt az időszak alatt nem szabad to-
vábbi fagyasztásra váró élelmiszert beten-
ni;

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

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

• csomagolja az ételt alufóliába vagy folpack-
ba, és ellenőrizze, hogy sikerült-e a csoma-
golással kizárni a levegőt;

• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fa-
gyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefa-
gyasztott adagokhoz, mert különben az
utóbbiaknak megemelkedik a hőmérsékle-
te;

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

• ha a vízből képződött jeget a fagyasztóre-
keszből történő kivétel után rögtön fogyasz-
tani kezdik, fagyásból eredő égési sérülé-
seket okozhat a bőrön;

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

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

gyasztott élelmiszereket megfelelően tárol-
ta-e az eladó;

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

• ne nyitogassa gyakran a fedelet, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább
nyitva.

• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan
romlanak, nem fagyaszthatók vissza.

• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltün-
tetett tárolási időtartamot.
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Ápolás és tisztítás

Figyelem Bármilyen karbantartási
művelet előtt áramtalanítsa a készüléket

a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.

Ennél a készüléknél szénhidrogén van a
hűtőegységben; ezért csak megbízott

szerelő végezhet rajta karbantartást, és tölt-
heti fel újra.

Időszakos tisztítás
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati alj-

zatból.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket

és a tartozékokat meleg vízzel és semle-
ges mosószerrel. A fedél tömítését gon-
dosan tisztítsa meg.

4. Teljesen törölje szárazra a készüléket.
5. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a háló-

zati aljzatba.
6. Kapcsolja be a készüléket.

Figyelem Ne használjon mosószereket,
súrolószereket, erőteljesen illatosított

tisztítószereket vagy viaszos polírozószereket
a készülék belterének tisztításához.
Előzze meg a hűtőrendszer sérülését.

Fontos Nincs szükség a kompresszor
térségének tisztítására.

Számos konyhai felülettisztító olyan vegysze-
reket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/ká-
rosíthatják a készülékben használt műanya-
gokat. Ebből az okból javasoljuk, hogy a ké-
szülék külső felületét kizárólag meleg vízzel
tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószert
adott.
A fagyasztó leolvasztása
Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúzmara-
réteg vastagsága meghaladja a 10-15 mm-t.
A fagyasztó leolvasztására az a legjobb idő-
pont, amikor egyáltalán nem tartalmaz élelmi-
szert, vagy csak keveset.
A zúzmara eltávolításához a következő lépé-
seket hajtsa végre:
1. Kapcsolja ki a készüléket.

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

3. Hagyja nyitva fedelet, vegye ki a dugaszt
az olvadékvíz kifolyójából, és gyűjtse ös-
sze az olvadékvizet egy tálcába. A jég
gyors eltávolításához használjon kaparót.

4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa
ki alaposan a készülék belsejét, és dugja
vissza a dugót.

5. Kapcsolja be a készüléket.
6. Állítsa be a hőmérséklet-szabályozót a

maximális hideg elérésére, és üzemeltes-
se a készüléket két-három órán keresztül
ezen a beállításon.

7. Pakolja vissza a korábban kiszedett élel-
miszereket a rekeszbe.

Fontos Soha ne próbálja meg éles
fémeszközök segítségével lekaparni a jeget,
mert megsértheti a készüléket. Ne használjon
mechanikus szerkezetet vagy mesterséges
eszközöket az olvasztási folyamat
elősegítésére, ha azokat a gyártó nem ajánlja.
Ha a jégmentesítés alatt a fagyasztott
élelmiszercsomagoknak megemelkedik a
hőmérséklete, emiatt lerövidülhet a
biztonságos tárolási élettartamuk.
A készülék falain a dér mennyisége növekszik
a környezet páratartalmának növekedésével,
és ha a fagyasztott élelmiszer nincs
megfelelően becsomagolva.

A készülék üzemen kívül helyezése
Amikor a készüléket hosszabb időn keresztül
nem használják, tegye meg az alábbi óvintéz-
kedéseket:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati alj-

zatból.
3. Vegye ki az összes élelmiszert.
4. Olvassza le és tisztítsa meg a készüléket

és az összes tartozékot.
5. Hagyja nyitva a fedelet, hogy ne képződ-

jenek kellemetlen szagok.
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Fontos Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja,
kérjen meg valakit, hogy alkalmanként

ellenőrizze, nehogy egy áramkimaradás
esetén a benne lévő élelmiszer tönkremenjen.

Mit tegyek, ha...

Figyelem A hibakeresés előtt válassza le
a készüléket a táphálózatról.

Csak szakképzett villanyszerelő vagy
kompetens személy végezhet el bármilyen
olyan hibaelhárítást, amely nem szerepel a
jelen kézikönyvben.

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

Probléma Lehetséges ok Megoldás
A készülék zajos. A készülék alátámasztása nem

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

A kompresszor folyamato-
san működik.

A hőmérséklet nincs helyesen be-
állítva.

Állítson be magasabb hőmérsékle-
tet.

 Túl gyakran nyitotta ki a fedelet. A szükségesnél hosszabb időn túl
ne hagyja nyitva a fedelet.

 A fedél nincs jól lezárva. Ellenőrizze, hogy a fedél jól záródik-
e, és hogy a tömítések sértetlenek
és tiszták-e.

 Egyszerre nagy mennyiségű fa-
gyasztandó élelmiszert tett be.

Várjon néhány órát, majd ellenőriz-
ze ismét a hőmérsékletet.

 A készülékbe helyezett étel túl
meleg volt.

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

 A készülék elhelyezésére szolgáló
helyiség hőmérséklete túl magas
a hatékony működéshez.

Próbálja meg csökkenteni a helyi-
ség hőmérsékletét, ahol a készülék
található.

A magas hőmérséklet miat-
ti riasztás jelzőlámpa világ-
ít.

A fagyasztóban túl meleg van. Olvassa el a "Magas hőmérséklet
miatti riasztás" c. szakaszt.

 A készüléket mostanában kap-
csolta be, és a hőmérséklet még
mindig túl magas.

Olvassa el a "Magas hőmérséklet
miatti riasztás" c. szakaszt.

Túl sok dér és jég képző-
dött.

Az élelmiszerek nincsenek megfe-
lelően becsomagolva.

Csomagolja be jobban az élelmi-
szereket.

 A fedél nem záródik megfelelően,
illetve szorosan.

Ellenőrizze, hogy a fedél jól záródik-
e, és hogy a tömítések sértetlenek
és tiszták-e.

 A hőmérséklet nincs helyesen be-
állítva.

Állítson be magasabb hőmérsékle-
tet.

 A vízleeresztő-dugó elhelyezkedé-
se nem megfelelő.

Helyezze el megfelelően a vízlee-
resztő-dugót.

A fedél nem záródik le telje-
sen.

Túl sok dér és jég képződött. Távolítsa el a felesleges dért.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás
 A fedéltömítések ragadnak vagy

szennyezettek.
Tisztítsa meg a fedéltömítéseket.

 Élelmiszercsomagok akadályoz-
zák a fedelet.

Megfelelően rendezze el a csoma-
gokat (lásd a matricát a készülék
belsejében).

Nehéz felnyitni a fedelet. A fedéltömítések ragadnak vagy
szennyezettek.

Tisztítsa meg a fedéltömítéseket.

 A szelep eldugult. Ellenőrizze a szelepet.

A lámpa nem működik. A lámpa hibás. Olvassa el "Az izzó cseréje" részt.

A fagyasztóban túl meleg
van.

A hőmérséklet nincs helyesen be-
állítva.

Állítson be alacsonyabb hőmérsék-
letet.

 A fedél nem záródik megfelelően,
illetve szorosan.

Ellenőrizze, hogy a fedél jól záródik-
e, és hogy a tömítések sértetlenek
és tiszták-e.

 A készülék előhűtése a fagyasztás
előtt nem volt megfelelő.

Gondoskodjon a készülék megfele-
lő ideig történő előhűtéséről.

 Egyszerre nagy mennyiségű fa-
gyasztandó élelmiszert tett be.

Várjon néhány órát, majd ellenőriz-
ze ismét a hőmérsékletet. Követke-
ző alkalommal a lefagyasztandó
élelmiszerekből kisebb mennyisé-
geket helyezzen be egyszerre.

 A készülékbe helyezett étel túl
meleg volt.

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

 Túl közel helyezte egymáshoz a
lefagyasztandó élelmiszereket.

Rendezze el úgy az élelmiszereket,
hogy a hideg levegő közöttük sza-
badon keringhessen.

 Túl gyakran nyitja ki a fedelet. Ne nyissa ki túl gyakran a fedelet.

 A fedél hosszabb időn keresztül
nyitva volt.

A szükségesnél hosszabb időn túl
ne hagyja nyitva a fedelet.

A fagyasztóban túl hideg
van.

A hőmérséklet nincs helyesen be-
állítva.

Állítson be magasabb hőmérsékle-
tet.

A készülék egyáltalán nem
működik. Sem hűtés, sem
világítás nincs.

A hálózati kábel csatlakozódugója
nincs megfelelően csatlakoztatva
a hálózati aljzatba.

Csatlakoztassa helyesen a hálózati
kábel csatlakozódugóját.

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

 A készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a készüléket.

 Nincs feszültség a csatlakozóalj-
zatban (próbáljon ahhoz egy má-
sik készüléket csatlakoztatni).

Hívjon villanyszerelőt.
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Ügyfélszolgálat
Ha a készülék a fenti ellenőrzések elvégzése
után még mindig nem megfelelően működik,
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ha gyors kiszolgálásban szeretne részesülni,
a készülék bejelentésekor adja meg a készü-
lék típusát és sorszámát, amely vagy a garan-
ciajegyen, vagy a készülék külső jobb oldalán
található adattáblán van feltüntetve.
Izzócsere
1. Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.

2. Olyan csereizzót használjon, melynek tel-
jesítményjellemzői azonosak az eredeti-
vel, és kifejezetten háztartási eszközök-
höz gyártották. (a maximális teljesítmény
a lámpabúrán látható)

3. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati alj-
zatba.

4. Nyissa fel a fedelet. Győződjön meg arról,
hogy a világítás felgyullad-e.

Üzembe helyezés

Elhelyezés

Vigyázat Ha olyan régi készüléket
selejtez ki, amelynek a fedelén zár vagy

retesz van, gondoskodnia kell arról, hogy azt
használhatatlanná téve megelőzze azt, hogy
kisgyermekek beszoruljanak a készülékben.

Fontos A készülék dugaszának az üzembe
helyezés után hozzáférhetőnek kell lennie.

Ez a készülék üzembe helyezhető száraz, jól
szellőző helyiségekben (pl. pincében vagy ga-
rázsban), azonban az optimális teljesítmény
elérése érdekében olyan helyen helyezze
üzembe a készüléket, amelynek környezeti
hőmérséklete megfelel annak a klímabesoro-
lásnak, amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:

Klíma-
osztály

Környezeti hőmérséklet

SN +10°C és + 32°C között

N +16°C és + 32°C között

ST +16°C és + 38°C között

Klíma-
osztály

Környezeti hőmérséklet

T +16°C és + 43°C között

Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett fe-
szültség és frekvencia megegyezik-e a ház-
tartási hálózati áram értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. A elektromos
hálózatba illő vezeték dugója ilyen érintkezés-
sel van ellátva. Ha a háztartási hálózati csat-
lakozóaljzat 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.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelvek-
nek.
Szellőzési követelmények
1. A fagyasztót vízszintes helyzetben szilárd

felületre helyezze. A készüléknek mind a
négy lábán kell állnia.
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2. Ügyeljen arra, hogy a készülék és a hátsó
fal közötti térköz 5 cm legyen.

3. Ügyeljen arra, hogy a készülék és az ol-
dalfalak közötti térköz 5 cm legyen.

A készülék mögött megfelelő légáramlást kell
biztosítani.

Műszaki adatok

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

Gyártó védjegye Electrolux

A készülék kategóriája Fagyasztóláda

Magasság mm 876

Szélesség mm 1336

Mélység mm 665

Fagyasztótér nettó térfogata liter 400

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

 A+

Villamosenergia -fogyasztás (A mindenkori
energiafogyasztás a készülék használatától
és elhelyezéstől függ.)

kWh/év 339

Fagyasztótér csillagszám jele  ****

Áramkimaradási biztonság óra 31

Fagyasztási teljesítmény Kg/24 óra 19

Klímaosztály  SN-N-ST-T

Feszültség Volt 230

Zajteljesítmény dB/A 45

Beépíthető  Nem

A műszaki adatok megtalálhatók a készülék
külsején a jobb oldalon 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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Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 Bezpečnostné pokyny

V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpečenie
správneho používania si pred nainštalovaním a prvým
použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na
používanie vrátane tipov a upozornení. Je dôležité, aby
sa kvôli predchádzaniu zbytočným chybám a úrazom
zaručilo, že všetci užívatelia tohto spotrebiča budú pod-
robne oboznámení s jeho obsluhou a s bezpečnostnými
pokymni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa vždy
nachádzali pri spotrebiči, aj po presťahovaní alebo pred-
aji inej osobe, a aby bol každý, kto ho používa po celú
dobu jeho životnosti, riadne informovaný o používaní a
bezpečnosti spotrebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny na ochranu
zdravia, života a majetku, pretože výrobca nezodpovedá
za škody spôsobené nedbalosťou.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane de-

tí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo dušev-
nými schopnosťami, ani pre osoby s nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpeče-
ný dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní
spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bez-
pečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte mať istotu, že
sa nebudú so spotrebičom hrať.

• Všetky obaly odstráňte z dosahu detí. Hrozí riziko za-
dusenia.

• Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku spotrebi-
ča z elektrickej zásuvky, odrežte pripojovací kábel
(podľa možnosti čo najbližšie k spotrebiču) a demon-
tujte dvierka, aby deti pri hre nemohol zasiahnuť
elektrický prúd a aby sa nemohli zatvoriť vnútri spo-
trebiča.

• Ak má tento spotrebič s magnetickými tesneniami
dvierok nahradiť starší spotrebič s pružinovým uzá-
verom (príchytkou dvierok) na dvierkach alebo na ve-

ku, pred likvidáciou starého spotrebiča poškoďte za-
tvárací mechanizmus tak, aby bol nefunkčný. Pred-
ídete tak uviaznutiu hrajúcich sa detí v spotrebiči.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Varovanie 

Vetracie otvory na telese spotrebiča alebo na vstavanej
konštrukcii nesmú byť prekryté.
• Spotrebič je určený na uchovávanie potravín a/ale-

bo nápojov v bežnej domácnosti alebo na podobných
miestach:
– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kance-

láriách a iných pracovných prostrediach,
– vidiecke domy, priestory určené pre klientov v ho-

teloch, moteloch a iných typoch ubytovacích zaria-
dení,

– ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú raňajky,
– poskytovanie stravovania a podobné veľkoob-

chodné uplatnenia.
• Na urýchľovanie odmrazovania nepoužívajte žiadne

mechanické zariadenia ani umelé prostriedky.
• Vnútri chladiacich spotrebičov nepoužívajte iné elek-

trické spotrebiče (ako sú výrobníky zmrzliny), ak nie
sú schválené na tento účel výrobcom.

• Nepoškodzuje chladiaci okruh.
• Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután

(R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so
životným prostredím, ktorý je však horľavý.
Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dávajte pozor,
aby ste nepoškodili žiadnu časť chladiaceho okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
– nepribližujte sa s otvoreným ohňom ani so zápal-

nými zdrojmi
– dokonale vyvetrajte miestnosť so spotrebičom
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• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo
akokoľvek meniť tento spotrebič. Akékoľvek poško-
denie prípojného kábla môže spôsobiť skrat, požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.

Varovanie Elektrické komponenty (sieťový ká-
bel, zástrčka, kompresor) smie vymieňať len auto-

rizovaný servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný
personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

1. Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
2. Presvedčte sa, že napájací kábel za spotrebi-

čom nie je stlačený ani poškodený. Pritlačená
alebo poškodená sieťová zástrčka sa môže pre-
hriať a spôsobiť požiar.

3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľný prístup k
zásuvke elektrickej siete.

4. Neťahajte za napájací elektrický kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zástrčku ne-

zapájajte. Hrozí riziko zásahu elektrickým prú-
dom alebo požiaru.

6. Spotrebič nesmiete používať, ak chýba kryt vnú-
torného osvetlenia (ak sa má používať kryt).

• Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní po-
stupujte opatrne.

• Ak máte vlhké alebo mokré ruky, z mraziaceho prie-
storu nič nevyberajte ani sa ničoho nedotýkajte, pre-
tože môže dôjsť k odretiu kože na rukách alebo k
omrzlinám.

• Zabráňte dlhodobému vystaveniu spotrebiča priame-
mu slnečnému svetlu.

• Žiarovky (ak sa majú používať) použité v tomto spo-
trebiči sú špeciálne žiarovky určené výlučne na pou-
žitie v domácich spotrebičoch. Nie sú vhodné na
osvetlenie izieb v domácnosti.

Každodenné používanie
• Neklaďte horúce hrnce na plastové diely spotrebiča.
• Neuchovávajte v spotrebiči horľavý plyn ani tekutinu,

pretože môžu explodovať.
• Potraviny neklaďte priamo k ventilačnému otvoru v

zadnej stene. (Ak je spotrebič beznámrazový)
• Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znova

zmrazovať.
• Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade s

pokynmi výrobcu mrazených potravín.

• Odporúčania výrobcu spotrebiča na uchovávanie po-
travín sa musia striktne dodržiavať. Pozri príslušné
pokyny.

• Do mraziaceho priestoru neklaďte sýtené ani šumivé
nápoje, pretože v nádobách vzniká tlak, ktorý môže
spôsobiť ich explóziu a tá spôsobí poškodenie spo-
trebiča.

• Zmrzlina môže spôsobiť mrazové popáleniny, ak sa
konzumuje priamo po vybratí zo spotrebiča.

Starostlivosť a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiah-

nite jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
• Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety.
• Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré pred-

mety. Používajte plastovú škrabku.
Inštalácia

Dôležité upozornenie Pri elektrickom zapájaní
dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v príslušnom
odseku.

• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie sú viditeľné
poškodenia. Spotrebič nepripájajte, ak je poškodený.
Prípadné poškodenia okamžite nahláste v mieste,
kde ste si spotrebič zakúpili. V takomto prípade si
odložte obal.

• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete sa od-
porúča počkať aspoň štyri hodiny, aby olej stiekol
späť do kompresora.

• Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené dostatočné
vetranie, v opačnom prípade hrozí prehrievanie. Aby
ste dosiahli dostatočné vetranie, riaďte sa pokynmi
na inštaláciu.

• Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti radiáto-
rov alebo sporákov.

• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka po nainštalo-
vaní spotrebiča prístupná.

Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách spotre-

biča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo za-
školená osoba.

• Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované
servisné stredisko. Musia sa používať výhradne origi-
nálne náhradné dielce.
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Ochrana životného prostredia

Chladiaci okruh ani izolačné materiály spotrebiča
neobsahujú plyny, ktoré by mohli poškodiť ozóno-

vú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s ko-
munálnym ani domovým odpadom. Penová izolácia ob-

sahuje horľavé plyny: spotrebič sa musí likvidovať v sú-
lade s platnými predpismi, ktoré vám na požiadanie po-
skytnú miestne orgány. Dávajte pozor, aby sa nepoško-
dila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane blízko
výmenníka tepla. Materiály použité v tomto spotrebiči
označené symbolom  sú recyklovateľné.

Prevádzka

Zapnutie
Zástrčku zasuňte do zásuvky elektrickej siete.
Otočte regulátorom teploty do polohy úplného naplnenia
a nechajte spotrebič spustený 24 hodín, aby pred vlože-
ním potravín dosiahol vhodnú teplotu.
Regulátor teploty nastavte podľa množstva uložených
potravín.

B

C

A

A Regulátor teploty
B Poloha polovičného naplnenia
C Poloha úplného naplnenia

Vypnutie
Pri vypínaní spotrebiča otočte regulátor teploty do polo-
hy “OFF”.
Regulácia teploty
Teplota vnútri spotrebiča sa ovláda regulátorom teploty,
ktorý sa nachádza na ovládacom paneli.
Pri prevádzke spotrebiča postupujte takto:
• Slabšie chladenie sa dosiahne otočením regulátora

teploty smerom na nižšie nastavenia.
• Intenzívnejšie chladenie sa dosiahne otočením regu-

látora teploty smerom na vyššie nastavenia.

V prípade zmrazovania menšieho množstva potra-
vín je najvhodnejším nastavením poloha polovič-

ného naplnenia.
V prípade zmrazovania väčšieho množstva potravín je
najvhodnejším nastavením poloha úplného naplnenia.

Ovládací panel

21 3

1 Regulátor teploty

2 Svetelný ukazovateľ prevádzky

3 Výstražný ukazovateľ zvýšenia teploty

Alarm pri zvýšení vnútornej teploty
Zvýšenie teploty v mrazničke (spôsobené napríklad vý-
padkom dodávaky elektriny) sa indikuje zapnutím kon-
trolky alarmu
Počas fázy alarmu do mrazničky nevkladajte potraviny.
Po obnovení normálnych podmienok kontrolka alarmu
zhasne automaticky.

Prvé použitie

Čistenie interiéru
Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho vnútro a
všetky jeho diely vlažnou vodou s prídavkom neutrálne-
ho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický

zápach nového spotrebiča a potom všetky povrchy dô-
kladne osušte.

Dôležité upozornenie Nepoužívajte abrazívne či-
stiace prostriedky ani prášky, pretože by poškodili po-
vrch.
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Každodenné používanie

Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čerstvých
potravín a na uchovávanie mrazených a hlboko zmraze-
ných potravín po dlhší čas.
Maximálne množstvo potravín, ktoré sa dá zmraziť po-
čas 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku 4)

Zmrazovanie trvá 24 hodín: v tomto čase nepridávajte
iné zmrazované potraviny.
Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom spustení do prevádzky alebo po určitom čase
mimo prevádzky nechajte spotrebič pred vložením po-
travín bežať najmenej 24 hodín s regulátorom teploty v
polohe úplného naplnenia.

Dôležité upozornenie V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín, napríklad v dôsledku výpadku
napájacieho napätia, za predpokladu, že doba výpadku
energie bola dlhšia ako údaj uvedený v technických
údajoch pod položkou „akumulačná doba“, rozmrazené
potraviny treba čo najskôr spotrebovať alebo uvariť a až
potom znova zmraziť (po ochladení).

Otvorenie a zatvorenie veka
Vzhľadom na to, že je veko vybavené dobre priliehajú-
cim tesnením, jeho otvorenie krátko po predchádzajú-
com zatvorení bude namáhavé (následkom vytvorenia
vákua vnútri spotrebiča).
Pred opätovným otvorením veka spotrebiča počkajte
niekoľko minút. Vákuový ventil vám pomôže pri otváraní
veka.

Varovanie Nikdy naťahajte rukoväť príliš silno.

Skladovacie košíky

X

Košíky zaveste na horný
okraj mrazničky (X) alebo
ich vložte do vnútra mraz-
ničky (Y).

Y

Rukoväte otočte a upev-
nite v príslušnej polohe,
ako je zobrazené na ob-
rázku.

Na nasledujúcich obrázkoch vidno, koľko košíkov mož-
no vložiť do vnútra rôznych modelov mrazničiek.

606

230

806 946 1061

161113361201

Ďalšie košíky si môžete kúpiť v miestnom servisnom
stredisku.

Užitočné rady a tipy

Inštalácia filtra TasteGuard
Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádzame nie-
koľko dôležitých rád:
• maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť

za 24 hodín. sa uvádza na typovom štítku;
• zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto čase sa nesmú

pridávať žiadne ďalšie potraviny na zmrazovanie;
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality, čerstvé a

dôkladne vyčistené;
• potraviny naporcujte na malé porcie, aby sa mohli

rýchlo a úplne zmraziť a aby ste neskôr mohli odmra-
ziť iba potrebné množstvo;

• Potraviny zabaľte do alobalu alebo do polyetylénovej
fólie; dbajte, aby boli zabalené vzduchotesne;

• Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny do-
týkali potravín, ktoré sú už zmrazené, predídete tak
zvýšeniu ich teploty;

• chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie ako
tučné; soľ skracuje dobu skladovateľnosti potravín;

• zmrzliny konzumované bezprostredne po vybraní z
mraziaceho priestoru môžu spôsobiť popálenie kože
mrazom;

4) Pozrite časť "Technické údaje"
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• odporúča sa označiť každé balenie dátumom zmra-
zovania, aby ste mohli presne sledovať dobu uchová-
vania;

Rady na uchovávanie mrazených potravín
Aby ste maximálne využili možnosti tohto spotrebiča:
• presvedčite sa, že maloobchodný predajca adekvát-

ne skladuje komerčné mrazené potraviny;
• dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli z predaj-

ne potravín do mrazničky podľa možnosti čo najrý-
chlejšie;

• veko neotvárajte často, ani ho nenechávajte otvorené
dlhšie, ako je to nevyhnutné.

• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nesmú sa
znova zmrazovať.

• Neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom
potravín.

Ošetrovanie a čistenie

Pozor Pred akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.

Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladia-
com agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu a pl-

nenie chladiaceho okruhu vykonávať výhradne autorizo-
vaní technici.

Pravidelné čistenie
1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
3. Spotrebič a príslušenstvo pravidelne umývajte te-

plou vodou s prídavkom neutrálneho saponátu.
Starostlivo očistite aj tesnenie veka.

4. Spotrebič dôkladne osušte.
5. Zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky elektrickej

siete.
6. Zapnite spotrebič.

Pozor Na čistenie vnútorného povrchu
spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky,

abrazívne alebo voňavé čistiace prostriedky, ani leštidlá
obsahujúce vosk.
Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

Dôležité upozornenie Oblasť kompresora
nemusíte čistiť.

Mnohé značkové čističe kuchynských povrchov obsahu-
jú chemikálie, ktoré môžu pôsobiť agresívne/poškodiť
plasty použité v tomto spotrebiči. Z tohto dôvodu sa od-
porúča čistiť vonkajší kryt tohto spotrebiča iba teplou vo-
dou s malým množstvom umývacieho prostriedku.
Odmrazovanie mrazničky
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 10-15
mm, mrazničku odmrazte.

Najvhodnejšou dobou na odmrazenie mrazničky je, keď
v nej nie sú potraviny alebo ich je málo.
Pri odstraňovaní námrazy vykonajte nasledujúce kroky:
1. Vypnite spotrebič.
2. Vyberte všetky skladované potraviny, zabaľte ich

do niekoľkých vrstiev novinového papiera a uložte
na studenom mieste.

3. Nechajte veko otvorené, vytiahnite viečko z odto-
kového kanálika a zachyťte rozmrazenú vodu v mi-
ske. Na rýchle odstránenie ľadu použite škrabku.

4. Po ukončení odmrazovania vnútro osušte a zasuň-
te zástrčku do zásuvky elektrickej siete.

5. Zapnite spotrebič.
6. Nastavte regulátor teploty na maximálne chladenie

a nechajte spotrebič v činnosti pri tomto nastavení
približne dve až tri hodiny.

7. Vložte späť potraviny, ktoré ste predtým vybrali.

Dôležité upozornenie Na odstraňovanie námrazy
nikdy nepoužívajte ostré kovové predmety, pretože by
ste nimi mohli spotrebič poškodiť. Na urýchlenie
odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické
prostriedky, ani iné zariadenia, ktoré nie sú odporúčané
výrobcom. Počas odmrazovania spotrebiča stúpne
teplota balíčkov zmrazených jedál a preto sa môže
skrátiť ich trvanlivosť.
Množstvo námrazy na stenách spotrebiča sa zvýši, ak je
úroveň vlhkosti v okolitom prostredí vysoká alebo ak nie
sú skladované potraviny správne zabalené.

Obdobia mimo prevádzky
Ak sa spotrebič po dlhší čas nepoužíva, potrebné sú na-
sledujúce preventívne opatrenia:
1. Vypnite spotrebič.
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2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
3. Vyberte všetky potraviny.
4. Odmrazte a vyčistite spotrebič a všetky časti prí-

slušenstva.
5. Veko nechajte otvorené, aby ste predišli tvorbe ne-

príjemného pachu.

Dôležité upozornenie Ak sa chladnička
ponecháva zapnutá, požiadajte niekoho, aby ju raz za
čas skontroloval a zabránil tak znehodnoteniu potravín v
prípade výpadku napájania.

Čo robiť, keď...

Pozor Pred odstraňovaním problémov odpojte
spotrebič od elektrickej siete.

Opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, smie
vykonávať výhradne vyškolený elektrikár alebo technik.

Dôležité upozornenie Počas bežnej prevádzky
chladnička vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).

Problém Možná príčina Riešenie

Nadmerná hlučnosť spotre-
biča.

Spotrebič nestojí pevne na podklade. Skontrolujte, či spotrebič stabilne stojí (všet-
ky štyri nožičky musia priliehať k podlahe).

Kompresor pracuje nepre-
tržite.

Nie je správne nastavená teplota. Nastavte vyššiu teplotu.

 Príliš často ste otvárali veko. Veko nenechávajte otvorené dlhšie, ako je
to nevyhnutné.

 Veko sa nezatvára správne. Skontrolujte, či veko správne dolieha a či
nie je poškodené alebo špinavé tesnenie.

 Naraz bolo vložené príliš veľké množstvo
zmrazovaných potravín.

Počkajte niekoľko hodín a potom opäť
skontrolujte teplotu.

 Potraviny vložené do spotrebiča boli príliš
teplé.

Pred uložením nechajte potraviny vychlad-
núť na izbovú teplotu.

 Teplota miestnosti, kde sa nachádza spo-
trebič, je príliš vysoká pre efektívnu pre-
vádzku.

Skúste znížiť teplotu v miestnosti so spotre-
bičom.

Svieti výstražná kontrolka
zvýšenia teploty.

V mrazničke je príliš teplo. Pozrite časť "Alarm pri zvýšení vnútornej te-
ploty".

 Mraznička bola zapnutá iba nedávno a te-
plota je ešte stále vysoká.

Pozrite časť "Alarm pri zvýšení vnútornej te-
ploty".

Príliš veľa námrazy a ľadu. Potraviny nie sú správne zabalené. Lepšie zabaľte potraviny.
 Veko sa nezatvára správne alebo neprilie-

ha.
Skontrolujte, či veko správne dolieha a či
nie je poškodené alebo špinavé tesnenie.

 Nie je správne nastavená teplota. Nastavte vyššiu teplotu.
 Nie je správne umiestnený uzáver odtoko-

vého kanálika.
Vložte uzáver odtokového kanálika správ-
nym spôsobom.

Veko nie je úplne zatvore-
né.

Príliš veľa námrazy a ľadu. Odstráňte nadbytok námrazy.

 Tesnenie veka je špinavé alebo lepkavé. Očistite tesnenie veka.
 Balíčky potravín bránia zatvoreniu veka. Balíčky uložte správne, pozrite štítok spo-

trebiča.
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Problém Možná príčina Riešenie

Veko sa ťažko otvára. Tesnenie veka je špinavé alebo lepkavé. Očistite tesnenie veka.
 Ventil je zablokovaný. Skontrolujte ventil.
Nesvieti žiarovka. Žiarovka je vypálená. Pozri časť "Výmena žiarovky".
V mrazničke je príliš vyso-
ká teplota.

Nie je správne nastavená teplota. Nastavte nižšiu teplotu.

 Veko neprilieha alebo nie je správne za-
tvorené.

Skontrolujte, či veko správne dolieha a či
nie je poškodené alebo špinavé tesnenie.

 Pred zmrazovaním nebol spotrebič dobre
vychladený.

Nechajte, aby sa spotrebič chladil dostatoč-
ne dlho.

 Naraz bolo vložené príliš veľké množstvo
zmrazovaných potravín.

Počkajte niekoľko hodín a potom opäť
skontrolujte teplotu. Nabudúce vložte na
zmrazovanie naraz menšie množstvo potra-
vín.

 Potraviny vložené do spotrebiča boli príliš
teplé.

Pred uložením nechajte potraviny vychlad-
núť na izbovú teplotu.

 Zmrazované potraviny sú uložené príliš
blízkosť pri sebe.

Potraviny ukladajte tak, aby okolo nich mo-
hol cirkulovať studený vzduch.

 Veko bolo často otvorené. Snažte sa neotvárať veko prísliš často.
 Veko ostalo otvorené dlhú dobu. Veko nenechávajte otvorené dlhšie, ako je

to nevyhnutné.
V mrazničke je príliš nízka
teplota.

Nie je správne nastavená teplota. Nastavte vyššiu teplotu.

Spotrebič vôbec nepracuje.
Nefunguje chladenie ani
osvetlenie.

Zástrčka nie je správne zasunutá do zá-
suvky elektrickej siete.

Pripojte správne sieťovú zástrčku.

 Elektrická energia sa nedostáva do spo-
trebiča.

Skúste pripojiť iné elektrické zariadenie k
sieťovej zásuvke.

 Spotrebič sa nezapne. Zapnite spotrebič.
 V sieťovej zásuvke nie je žiadne napätie

(skúste do nej pripojiť iný spotrebič).
Zavolajte elektrikára.

Zákaznícke centrum
Ak spotrebič napriek hore popísaným kontrolám nefun-
guje bezchybne, zavolajte servisné stredisko.
Na zaručenie rýchlej opravy bude nevyhnutné, aby ste
uviedli model a sériové číslo vášho spotrebiča, ktoré
nájdete na záručnom liste, ako aj na výrobnom štítku
nachádzajúcom sa na vonkajšej strane spotrebiča vpra-
vo.
Výmena žiarovky
1. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky

elektrickej siete.

2. Nefunkčnú žiarovku vymeňte za žiarovku s rovna-
kým príkonom a špeciálne určenú pre domáce
spotrebiče (maximálny príkon je uvedený na kryte
žiarovky).
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3. Zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky elektrickej
siete.

4. Otvorte veko. Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvieti-
la.

Inštalácia

Výber miesta

Varovanie Pri likvidácii starého spotrebiča s
uzáverom alebo západkou na veku musíte

zabezpečiť, aby bol nepoužiteľný a predchádzať tak
hrozbe, že sa v ňom zatvoria malé deti.

Dôležité upozornenie Zástrčka spotrebiča musí
po inštalácii zostať prístupná.

Tento spotrebič môžete nainštalovať na suchom dobre
vetranom mieste v interiéri (aj v garáži alebo v pivnici),
ale v záujme dosiahnutia optimálnej výkonnosti ho nain-
štalujte v miestnosti, kde teplota prostredia zodpovedá
klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebi-
ča:

Klimatic-
ká trieda

Okolitá teplota

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

Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napätie a frekvencia
uvedené na typovom štítku zodpovedajú napätiu vašej
domácej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací elektrický kábel
je na tento účel vybavený príslušným kontaktom. Ak do-
máca sieťová zásuvka nie je uzemnená, spotrebič pri-
pojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými
predpismi. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nedodr-
žaní hore uvedených bezpečnostných opatrení
Tento spotrebič vyhovuje smerniciam EHS.
Požiadavky na vetranie
1. Mrazničku položte vo vodorovnej polohe na pevnú

podlahu. Spotrebič musí stáť na všetkých štyroch
nožičkách.

2. Skontrolujte, či je voľný priestor medzi spotrebičom
a stenou za ním 5 cm.

3. Skontrolujte, či je voľný priestor medzi spotrebičom
a stenami po bokoch 5 cm.

Za spotrebičom musí byť zabezpečené dostatočné prú-
denie vzduchu.

Technické údaje

Rozmery Výška × Šírka × Hĺbka (mm): Podrobné technické údaje sú uvedené na typovom
štítku na vonkajšej strane spotrebiča vpravo. 876 × 1336 × 665

Akumulačná doba 31 hodín

Otázky ochrany životného prostredia

Materiály označené symbolom  odovzdajte na
recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na
recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte
odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.

Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na
obecný alebo mestský úrad.
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