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ESTAMOS A PENSAR EM SI
Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz
com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante,
foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de
saber que obterá sempre óptimos resultados.
Bem-vindo(a) à Electrolux.
Visite o nosso website para:

Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre serviços:
www.electrolux.com/webselfservice
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registerelectrolux.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.electrolux.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é
responsável por lesões ou danos resultantes de
instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as
instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•

•
•
•

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8
anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças.
A limpeza e a manutenção básica não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.

1.2 Segurança geral
•

•

•

Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao
pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial.
Mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação
do aparelho ou da estrutura onde ele se encontra
encastrado.
Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação
além daqueles recomendados pelo fabricante.
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•
•

•
•

•

•

Não danifique o circuito de refrigeração.
Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos,
a não ser que sejam do tipo recomendado pelo
fabricante.
Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos
metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de
aerossóis com agente de pressão inflamável, dentro
do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de
assistência ou por uma pessoa igualmente
qualificada, para evitar perigos.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
ADVERTÊNCIA!
A instalação deste aparelho
só deve ser efectuada por
uma pessoa qualificada.
•
•
•
•

•
•

•

Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
Cumpra as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque o
aparelho é pesado. Use sempre luvas
de protecção.
Certifique-se de que o ar pode
circular em torno do aparelho.
Aguarde pelo menos 4 horas antes de
ligar o aparelho à fonte de
alimentação. Isto permite que o óleo
regresse ao compressor.
Não instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.

•
•
•

•

A parte posterior do aparelho deve
ficar virada para uma parede.
Não instale o aparelho em locais com
luz solar directa.
Não instale este aparelho em locais
demasiado húmidos ou frios, como
anexos exteriores, garagens ou
caves.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o
na parte da frente para evitar riscar o
chão.

2.2 Ligação eléctrica
ADVERTÊNCIA!
Risco de incêndio e choque
eléctrico.
•
•
•

O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Todas as ligações eléctricas devem
ser efectuadas por um electricista
qualificado.
Certifique-se de que a informação
sobre a ligação eléctrica existente na
placa de características está em
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•
•
•

•
•

•

conformidade com a alimentação
eléctrica. Se não estiver, contacte um
electricista.
Utilize sempre uma tomada
devidamente instalada e à prova de
choques eléctricos.
Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
Certifique-se de que não danifica os
componentes eléctricos (por ex. a
ficha e o cabo de alimentação
eléctrica, compressor). Contacte a
O cabo de alimentação eléctrica deve
ficar abaixo do nível da ficha de
alimentação.
Ligue a ficha à tomada de
alimentação eléctrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a
ficha fica acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha.

2.3 Utilização
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos,
queimaduras, choque
eléctrico ou incêndio.
•
•

•

•

•
•
•

Não altere as especificações deste
aparelho.
Não coloque dispositivos eléctricos
(por ex. máquinas de fazer gelados)
no interior do aparelho, excepto se
forem autorizados pelo fabricante.
Tenha cuidado para não provocar
danos no circuito de refrigeração.
Contém isobutano (R600a), um gás
natural com um alto nível de
compatibilidade ambiental. Este gás é
inflamável.
Se ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição
na divisão. Ventile bem a divisão.
Não permita que objectos quentes
toquem nas peças de plástico do
aparelho.
Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador. Isto irá criar
pressão no recipiente da bebida.
Não guarde gases e líquidos
inflamáveis no aparelho.

•

•
•
•
•
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Não coloque produtos inflamáveis,
nem objectos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
Não toque no compressor ou no
condensador. Estes estão quentes.
Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as
mãos húmidas ou molhadas.
Não volte a congelar alimentos que já
foram descongelados.
Cumpra as instruções de
armazenamento das embalagens dos
alimentos congelados.

2.4 Manutenção e limpeza
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
•
•

•

Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
Este aparelho contém
hidrocarbonetos na sua unidade de
arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser
efectuados por uma pessoa
qualificada.
Inspeccione regularmente o
escoamento do aparelho e limpe-o,
se necessário. Se o orifício de
escoamento estiver bloqueado, a
água descongelada fica acumulada
na parte inferior do aparelho.

2.5 Eliminação
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•

•

Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
Remova a porta para evitar que
crianças ou animais de estimação
fiquem fechados no interior do
aparelho.
O circuito de refrigeração e os
materiais de isolamento deste
aparelho não prejudicam a camada
de ozono.
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•

A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho correctamente.

•

Não provoque danos na parte da
unidade de arrefecimento que está
próxima do permutador de calor.

3. FUNCIONAMENTO
3.1 Painel de comandos
1

2

3

4

5

1 Luz piloto
2 Regulador da temperatura
3 Luz FastFreeze

4 Botão de FastFreeze e reposição do
alarme
5 Luz de alarme

3.2 Ligar

3.4 Regulação da temperatura

Ligue o aparelho à alimentação eléctrica.

A temperatura é regulada
automaticamente.

1. Rode o regulador da temperatura no
sentido horário para uma regulação
média.
A luz indicadora de funcionamento
acende e o aparelho emite um som
durante 2 segundos.
Se a temperatura no interior
do aparelho estiver
demasiado elevada, a luz de
alarme fica intermitente e o
aparelho emite um som de
alarme.
2. Prima o botão FastFreeze e o sinal
sonoro de alarme desliga-se.
3. Prima o botão FastFreeze
novamente e o indicador FastFreeze
acende. O aparelho começa a
funcionar.

3.3 Desligar
Rode o regulador da temperatura para a
posição “O”.
Após um som de 2 segundos, a luz
indicadora de funcionamento apaga-se.

Normalmente, uma definição
média é a mais adequada.
No entanto, a regulação
exacta deve ser escolhida
tendo em conta que a
temperatura no interior do
aparelho depende do
seguinte:
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da
porta;
• quantidade de alimentos
armazenados;
• localização do aparelho.
1. Rode o regulador de temperatura
para definições inferiores para obter
frio mínimo.
2. Rode o regulador de temperatura
para definições superiores para obter
frio máximo.
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CUIDADO!
Se a temperatura ambiente
for alta ou se o aparelho
estiver completamente cheio
e estiver regulado para as
temperaturas mais baixas,
pode funcionar
continuamente e provocar a
formação de gelo na parede
posterior. Neste caso, o
selector deve ser colocado
num valor correspondente a
temperatura mais elevada
para permitir a
descongelação automática e
reduzir o consumo de
energia.

3.5 Função FastFreeze
Prima o botão FastFreeze.
Aparece o indicador FastFreeze.
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devido a uma falha de energia) até um
valor que não garanta o armazenamento
seguro dos alimentos congelados, a luz
de alarme fica intermitente e é emitido
um alarme sonoro.
Ao ligar o congelador pela
primeira vez, a luz de alarme
fica intermitente até que a
temperatura baixe para um
nível seguro para o
armazenamento de
alimentos congelados.
1. Desligue o som de aviso premindo o
botão FastFreeze.
Aparece o indicador FastFreeze.
A luz de alarme fica intermitente até que
a temperatura necessária seja
novamente alcançada.
2. Liberte o botão FastFreeze assim
que a luz de alarme se apagar.
O indicador FastFreeze apaga-se.

Para desactivar a função antes da
desactivação automática, prima o botão
FastFreeze até que o indicador
FastFreeze se apague.

3.6 Alarme de temperatura
elevada
Se a temperatura no interior do
congelador tiver subido (por exemplo,

4. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
4.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira
vez, limpe o interior e todos os
acessórios internos com água morna e
detergente neutro, para remover o cheiro
típico de um produto novo, e seque
minuciosamente.

CUIDADO!
Não utilize detergentes ou
pós abrasivos, pois estes
produtos danificam o
acabamento.

5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.

5.1 Congelar alimentos frescos
O compartimento do congelador é
adequado para congelar alimentos

frescos e conservar alimentos
congelados e ultracongelados a longo
prazo.
Para congelar alimentos frescos, active a
função FastFreeze pelo menos 24 horas
antes de colocar os alimentos a congelar
no compartimento do congelador.
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Coloque os alimentos frescos a
congelar .

Em caso de descongelação
acidental, por exemplo,
devido a falta de
electricidade, se a energia
estiver desligada durante
mais tempo do que o
“Tempo de autonomia”
indicado na tabela de dados
técnicos, os alimentos
descongelados terão de ser
consumidos rapidamente ou
cozinhados imediatamente e
depois novamente
congelados (depois de
arrefecerem).

A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na placa de características,
situada no interior do aparelho.
O processo de congelação demora 24
horas: não introduza novos alimentos
para congelar durante este período.
Quando o processo de congelação
terminar, regresse à temperatura
desejada (consulte “Função
FastFreeze”).

5.2 Armazenamento de
alimentos congelados

5.3 Descongelação

Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, deixe o
aparelho em funcionamento durante 2
horas ou mais com a função FastFreeze
activada antes de colocar os produtos no
compartimento.

Antes de serem utilizados, os alimentos
congelados e ultra-congelados podem
ser descongelados no compartimento do
frigorífico ou à temperatura ambiente,
dependendo do tempo disponível para
esta operação.

Se pretender guardar grandes
quantidades de alimentos, retire todas as
gavetas do aparelho e coloque os
alimentos na prateleira de vidro para
obter a melhor eficácia.

Os artigos pequenos podem ser
cozinhados ainda congelados,
directamente do congelador: neste caso,
a confecção demora mais tempo.

6. SUGESTÕES E DICAS
6.1 Sons de funcionamento
normais

6.2 Conselhos para poupar
energia

Os seguintes sons são normais durante
o funcionamento:

•

•
•
•

•

Um som de gorgolejar ou borbulhar
quando o refrigerante está a ser
bombeado.
Um som sibilante e ritmado
proveniente do compressor quando o
refrigerante está a ser bombeado.
Um ruído repentino de estilhaçar no
interior do aparelho, causado pela
dilatação térmica (fenómeno físico
natural e não perigoso).
Um ruído de clique proveniente do
regulador de temperatura quando o
compressor é ligado e desligado.

•

•

Não abra a porta muitas vezes nem a
deixe aberta mais tempo do que o
absolutamente necessário.
Se a temperatura ambiente for alta e
o regulador de temperatura se
encontrar na definição de baixa
temperatura com o aparelho
completamente cheio, o compressor
pode funcionar continuamente,
causando gelo no evaporador. Se isto
acontecer, coloque o regulador de
temperatura em definições mais
quentes, para permitir a
descongelação automática e poupa
no consumo de electricidade.
Se existirem, não retire os
acumuladores de frio do cesto do
congelador.
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6.3 Conselhos para a
congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo
de congelação, eis alguns conselhos
importantes:
•

a quantidade máxima de alimentos
que podem ser congelados em 24
horas está indicada na placa de
características;

•

o processo de congelação demora 24
horas; não devem ser adicionados
mais alimentos para congelação
durante este período;

•

congele apenas alimentos de boa
qualidade, frescos e bem limpos;

•

prepare os alimentos em pequenas
quantidades para permitir que sejam
rápida e completamente congelados e
para poder descongelar apenas a
quantidade necessária;

•

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

•

não permita que os alimentos frescos
e não congelados entrem em
contacto com os alimentos já
congelados, para evitar o aumento da
temperatura dos alimentos
congelados;

•

os alimentos magros conservam-se
melhor e durante mais tempo do que
o alimentos gordos; o sal reduz o
tempo de conservação dos alimentos;

os alimentos podem causar
queimaduras na pele quando tocados
imediatamente após a sua remoção
do compartimento do congelador,
devido à congelação da água;

•

é aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem
para poder controlar o tempo de
armazenamento.

6.4 Conselhos para o
armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste
aparelho, siga estas indicações:
•

certifique-se de que os alimentos
congelados comercialmente foram
armazenados adequadamente pelo
vendedor;

•

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

•

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

•

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

•

não exceda o período de
armazenamento indicado pelo
produtor dos alimentos.

7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.

7.1 Avisos gerais
CUIDADO!
Desligue o aparelho da
tomada eléctrica antes de
qualquer operação de
manutenção.

9

•

Este aparelho contém
hidrocarbonetos na unidade
de refrigeração, pelo que a
manutenção e a recarga
devem ser efectuadas
exclusivamente por técnicos
autorizados.
Os acessórios e as peças
deste aparelho não podem
ser lavados na máquina de
lavar loiça.
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7.2 Limpeza periódica
CUIDADO!
Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos no interior
do aparelho.
CUIDADO!
Tenha cuidado para não
danificar o sistema de
arrefecimento.
CUIDADO!
Quando deslocar o
aparelho, eleve-o na parte
da frente para evitar riscar o
chão.
O equipamento tem de ser limpo
regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com
água morna e um pouco de
detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes
da porta e limpe-os para garantir que
estão limpos e sem resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o
condensador e o compressor na
parte de trás do aparelho com uma
escova.
Esta operação vai melhorar o
desempenho do aparelho e reduzir o
consumo de electricidade.

7.3 Descongelar o congelador
CUIDADO!
Nunca utilize objectos
metálicos afiados para
raspar o gelo do evaporador,
pois pode danificá-lo. Não
utilize um dispositivo
mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o
processo de descongelação
além dos recomendados
pelo fabricante. Um aumento
da temperatura das
embalagens dos alimentos
congelados, durante a
descongelação, pode reduzir
o tempo de armazenamento
seguro.
Cerca de 12 horas antes de
descongelar, seleccione
uma temperatura inferior
para criar uma reserva de
frio suficiente para a
interrupção do
funcionamento.
Haverá sempre a formação de uma certa
quantidade de gelo nas prateleiras do
congelador e em redor do
compartimento superior.
Descongele o congelador quando a
camada de gelo atingir uma espessura
de 3 a 5 mm.
1. Desligue o aparelho ou retire a ficha
da tomada eléctrica.
2. Retire os alimentos armazenados,
embrulhe-os em várias folhas de
jornal e coloque-os num local frio.
ADVERTÊNCIA!
Não toque nos alimentos
congelados com as
mãos molhadas. Poderia
ficar com as mãos
coladas aos alimentos.
3. Ligue o aparelho.
Após três horas, volte a colocar os
alimentos no compartimento do
congelador.

PORTUGUÊS

7.4 Períodos de inactividade
Quando não utilizar o aparelho durante
longos períodos, adopte as seguintes
precauções:
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3. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para
evitar cheiros desagradáveis.

1. Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.

ADVERTÊNCIA!
Se o aparelho permanecer
ligado, peça a alguém para
o verificar com alguma
regularidade, para evitar que
os alimentos no interior se
estraguem em caso de falha
eléctrica.

8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.

8.1 O que fazer se…
Problema

Causa possível

O aparelho não funciona.

O aparelho está desligado. Ligue o aparelho.
A ficha não está correcta‐
mente introduzida na to‐
mada eléctrica.

Solução
Ligue a ficha correctamen‐
te na tomada eléctrica.

Não existe voltagem na to‐ Ligue outro aparelho eléc‐
mada eléctrica.
trico na tomada eléctrica.
Contacte um electricista
qualificado.
O aparelho emite demasia‐ O aparelho não está apoi‐
do ruído.
ado correctamente.
O alarme sonoro ou visual
está ligado.

Verifique se o aparelho es‐
tá estável.

O aparelho foi ligado re‐
Consulte “Alarme de porta
centemente e a temperatu‐ aberta” ou “Alarme de tem‐
ra está ainda demasiado
peratura elevada”.
elevada.
A temperatura no aparelho Consulte “Alarme de porta
está demasiado elevada.
aberta” ou “Alarme de tem‐
peratura elevada”.

A luz indicadora de funcio‐ Ocorreu um erro na medi‐
namento está intermitente. ção da temperatura.

Contacte um electricista
qualificado ou o Centro de
Assistência Técnica Autori‐
zado mais próximo.

O aparelho não está a fun‐ Contacte um electricista
cionar correctamente.
qualificado ou o Centro de
Assistência Técnica Autori‐
zado mais próximo.
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Problema

Causa possível

Solução

A temperatura no aparelho Contacte um electricista
está demasiado elevada.
qualificado ou o Centro de
Assistência Técnica Autori‐
zado mais próximo.
O compressor funciona
continuamente.

A temperatura está regula‐ Consulte o capítulo “Fun‐
da incorrectamente.
cionamento”.
Foram colocados muitos
Aguarde algumas horas e
alimentos para congelar ao volte a verificar a tempera‐
mesmo tempo.
tura.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.

Consulte a classe climática
na placa de característi‐
cas.

Os alimentos colocados no Deixe que os alimentos ar‐
aparelho estavam demasi‐ refeçam até à temperatura
ado quentes.
ambiente antes de os
guardar.

Existe demasiado gelo
acumulado.

A porta não está bem fe‐
chada.

Consulte “Fechar a porta”.

A função FastFreeze está
ligada.

Consulte “Função Fast‐
Freeze”.

A porta não está bem fe‐
chada ou a junta da porta
está deformada/suja.

Consulte “Fechar a porta”.

O tampão de escoamento Coloque o tampão de es‐
da água não está colocado coamento da água na po‐
correctamente.
sição correcta.
Os alimentos não estão
Embale melhor os alimen‐
embalados correctamente. tos.
A temperatura está regula‐ Consulte o capítulo “Fun‐
da incorrectamente.
cionamento”.
O compressor não arranca Isto é normal e não signifi‐
imediatamente após o bo‐ ca qualquer problema.
tão FastFreeze ser pres‐
sionado ou após uma alte‐
ração da regulação de
temperatura.

O compressor arranca
após um período de tem‐
po.

PORTUGUÊS
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Problema

Causa possível

Solução

Não é possível definir a
temperatura.

A função FastFreeze ou
Shopping está activada.

Desactive manualmente a
função FastFreeze ou
Shopping ou aguarde que
a função se desactive au‐
tomaticamente antes de
regular a temperatura.
Consulte “Função Fast‐
Freeze ou Shopping”.

A temperatura no aparelho O regulador de temperatu‐ Seleccione uma tempera‐
está demasiado baixa/alta. ra não está bem posiciona‐ tura mais alta/baixa.
do.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.

Deixe que a temperatura
dos alimentos diminua até
à temperatura ambiente
antes de os guardar.

A espessura do gelo acu‐
mulado é superior a 4-5
mm.

Descongele o aparelho.

A porta foi aberta muitas
vezes.

Abra aporta apenas quan‐
do for mesmo necessário.

A função FastFreeze está
ligada.

Consulte “Função Fast‐
Freeze”.

Não há circulação de ar
Certifique-se de que o ar
frio no interior do aparelho. frio pode circular no interior
do aparelho.
Se estes conselhos não
resultarem, contacte o
serviço de assistência
técnica da marca mais
próximo.

2. Se necessário, ajuste a porta.
Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas da
porta defeituosas. Contacte o Centro
de Assistência Técnica.

8.2 Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.

9. INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.

9.1 Localização
Consulte as instruções de
montagem para efectuar a
instalação.
Para garantir o melhor desempenho,
instale o aparelho bem afastado de
fontes de calor, como sejam radiadores,

14
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9.3 Ligação eléctrica

caldeiras, luz solar directa, etc.
Certifique-se de que o ar pode circular
livremente atrás do armário.

•

9.2 Posicionamento
Este aparelho deve ser instalado num
espaço interior seco e bem ventilado,
onde a temperatura ambiente
corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:

•

Classe Temperatura ambiente
climáti‐
ca
SN

+10 °C a +32 °C

N

+16 °C a +32 °C

ST

+16 °C a +38 °C

T

+16 °C a +43 °C

•

•

Antes de ligar a ficha na tomada,
certifique-se de que a voltagem e a
frequência indicadas na placa de
características correspondem à rede
eléctrica da sua casa.
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
A ficha do cabo de alimentação é
fornecida com um contacto para esse
fim. Se a tomada eléctrica doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra
separada que cumpra as normas
actuais; consulte um electricista
qualificado.
O fabricante declina toda a
responsabilidade caso as precauções
de segurança acima não sejam
cumpridas.
Este aparelho está em conformidade
com as Directivas da CEE.

Podem ocorrer alguns
problemas de
funcionamento em alguns
tipos de modelos se
estiverem a funcionar fora
destas condições. O
funcionamento correcto só
pode ser garantido no
intervalo de temperaturas
indicado. Se tiver dúvidas
em relação ao local onde
deve instalar o aparelho,
contacte o vendedor, o
nosso serviço de apoio ao
cliente ou o serviço de
assistência técnica mais
próximo.

10. INFORMAÇÃO TÉCNICA
10.1 Dados técnicos
Altura

mm

815

Largura

mm

560

Profundidade

mm

550

Tempo de autonomia

Horas

18
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Voltagem

Volts

230 - 240

Frequência

Hz

50

As informações técnicas encontram-se
na placa de características, que está no

exterior ou no interior do aparelho, bem
como na etiqueta de energia.

11. RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação do
refrigerante).

SSS
RRR

!

HISSS!

OK

UB
BL

SSSRRR!

HISSS!

SSSRRR!

HISSS!
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B!

CLICK!

BRRR!

ICK
CL

!

BRRR!

CR

AC

CLICK!

BRRR!

K!
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BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

12. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o

símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.

УКРАЇНСЬКА
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МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.
Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Ласкаво просимо у світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:

Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
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ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•

•
•
•

Діти від восьми років, особи з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу
стосовно безпечного користування приладом і
пов’язаних ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному
для дітей місці.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.

1.2 Загальні правила безпеки
•

•

•

Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах, наприклад:
– у фермерських будинках; на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих установ;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових
приміщень.
Вентиляційні отвори в корпусі приладу та в
конструкції, що вбудовується, мають бути
відкритими.
Для прискорення процесу розморожування не
застосовуйте механічні пристрої чи інші засоби,
окрім засобів рекомендованих виробником.

УКРАЇНСЬКА

•
•

•
•

•

•
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Стежте за тим, щоб не пошкодити контур
циркуляції холодоагенту.
Не застосовуйте електричні пристрої всередині
відділень для зберігання продуктів, якщо вони не
передбачені для цієї мети виробником.
Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для
чищення.
Мийте прилад м’якою вологою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не використовуйте абразивні матеріали, жорсткі
ганчірки, їдкі речовини та металеві предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.
У разі пошкодження кабелю живлення зверніться
для його заміни до виробника, сервісного центру
чи іншої кваліфікованої особи. Робити це
самостійно небезпечно.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення

•
•
•
•

•
•

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей пристрій повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.

•

Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
Прилад важкий, тому будьте
обережні, пересуваючи його.
Обов’язково одягайте захисні
рукавички.
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Зачекайте щонайменше 4 години,
перш ніж під’єднати прилад до
електромережі. Це потрібно для

•

•

•

•

того, щоб масло могло стекти назад
до компресора.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Задня стінка приладу повинна
стояти біля стіни.
Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою, наприклад у
примурках, гаражах або винних
льохах.
Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.
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2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Прилад повинен бути заземленим.
Усі роботи з підключення до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди користуйтеся правильно
встановленою протиударною
розеткою.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електрокомпонентів слід
звернутися до відповідної служби
чи до електрика.
Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку у
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтесь, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення при
відключенні приладу від мережі.
Вимкнення з розетки завжди
здійснюйте, витягаючи за
штепсельну вилку.

2.3 Використання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і пожежі.
•

Не змінюйте технічні
характеристики приладу.

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
контур циркуляції холодоагенту. У
ньому міститься ізобутан (R600a),
природний газ із високим рівнем
екологічності. Цей газ є займистим.
У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту,
переконайтесь у відсутності полум’я
та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
Не ставте гарячі предмети на
пластикові частини приладу.
Не кладіть газовані напої в
морозильну камеру. Це створить
тиск на пляшку з напоєм.
Не зберігайте у приладі займисті
гази та рідини.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього займисті
речовини чи предмети, змочені в
займистих речовинах.
Не торкайтеся до компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
Не виймайте предмети з
морозильної камери та не
торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.
Не заморожуйте ті продукти, що
були раніше розморожені.
Дотримуйтеся вказаних на упаковці
продуктів інструкцій щодо
зберігання.

2.4 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•

•

•

Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу та очищуйте його за
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необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.

•

2.5 Утилізація

•

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
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Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи
охолоджувача, що знаходяться
поруч із теплообмінником.

Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)

Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення й
викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей чи домашніх
тварин усередині приладу.
Контур циркуляції холодоагенту й
ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.

3. ОПИС РОБОТИ
3.1 Панель керування
1

1
2
3
4

2

Індикатор увімкнення
Регулятор температури
Індикатор FastFreeze
Перемикач FastFreeze і кнопка
скидання попереджувального
сигналу

3.2 Увімкнення
Під’єднайте прилад до електромережі.
1. Поверніть регулятор температури
за годинниковою стрілкою в
середнє положення.
Увімкнеться індикатор живлення та
протягом 2 секунд лунатиме звуковий
сигнал.

3

4

5

5 Сигнальна лампочка

Якщо всередині приладу
надто висока температура,
почне блимати сигнальна
лампочка й лунатиме
звуковий сигнал.
2. Натисніть перемикач FastFreeze, і
звуковий сигнал вимкнеться.
3. Натисніть ще раз перемикач
FastFreeze, засвітиться
індикаторFastFreeze. Прилад
запрацює.
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3.3 Вимкнення
Поверніть регулятор температури в
положення «О».
Через 2 секунди вимкнеться індикатор
живлення.

3.4 Регулювання температури
Температура регулюється
автоматично.
Зазвичай найбільше
підходить середнє
значення.
Однак при встановленні
точної температури слід
пам’ятати, що температура
всередині приладу
залежить від таких
чинників:
• температура у
приміщенні;
• частота відкривання
дверцят;
• кількості продуктів
усередині відділення;
• місцезнаходження
приладу.
1. Поверніть регулятор температури
до меншого значення, щоб
забезпечити мінімальне
охолодження.
2. Поверніть регулятор температури
до більшого значення, щоб
забезпечити максимальне
охолодження.

ОБЕРЕЖНО!
Якщо температура
навколишнього
середовища висока або
прилад повністю
заповнений і в ньому
встановлена найнижча
температура, прилад може
працювати безперервно,
що спричиняє
наморожування на задній
панелі. У такому випадку
регулятор слід повернути
на вищу температуру, щоб
дозволити автоматичне
розморожування й разом з
цим зменшити споживання
енергії.

3.5 Функція FastFreeze
Натисніть кнопку FastFreeze.
З’явиться індикатор FastFreeze.
Щоб вимкнути функцію до
автоматичного вимкнення, натискайте
кнопку FastFreeze, доки не згасне
індикатор FastFreeze

3.6 Сигнал високої
температури
Якщо температура всередині
морозильника підніметься до рівня,
при якому не можна гарантувати
безпечне зберігання заморожених
продуктів (наприклад, через перерву в
подачі електроенергії), блиматиме
сигнальна лампочка та лунатиме
звуковий сигнал.
При першому вмиканні
морозильника, сигнальна
лампочка блиматиме, доки
температура не опуститься
до безпечного для
зберігання заморожених
продуктів рівня.
1. Вимкніть попереджувальний
сигнал, натиснувши перемикач
FastFreeze.
З’явиться індикатор FastFreeze.

УКРАЇНСЬКА
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2. Відпустіть перемикач FastFreeze,
як тільки вимкнеться сигнальна
лампочка.
Індикатор FastFreeze згасне.

4. ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ
4.1 Миття камери

ОБЕРЕЖНО!
Не застосовуйте миючі
засоби або абразивні
порошки, оскільки вони
можуть пошкодити
поверхню.

Щоб усунути типовий запах нового
приладу, перш ніж користуватися ним,
помийте камеру і все внутрішнє
приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно
витріть.

5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.

5.1 Заморожування свіжих
продуктів
Морозильна камера підходить для
заморожування свіжих продуктів і
тривалого зберігання заморожених
продуктів і продуктів глибокої
заморозки.
Щоб заморозити свіжі продукти,
активуйте функцію FastFreeze
принаймні за 24 години до того, як
покласти до морозильної камери
продукти для заморожування.
Для заморожування свіжих продуктів їх
можна помістити .
Максимальна кількість продуктів, яку
можна заморозити за 24 години,
вказана на табличці з технічними
даними, що розташована всередині
приладу.
Процес заморожування триває 24
години: впродовж цього періоду не
додавайте нові продукти для
заморожування.
Після завершення заморожування
встановіть необхідну температуру
(див. «Функція FastFreeze»).

5.2 Зберігання заморожених
продуктів
При першому вмиканні або після
тривалого періоду простою нехай
холодильник попрацює щонайменше
впродовж 2 годин з увімкненою
функцією FastFreeze, перш ніж ставити
продукти у відділення.
Якщо потрібно завантажити велику
кількість продуктів, то вийміть з
приладу всі шухляди і покладіть
продукти на скляну полицю.
У разі випадкового
розморожування,
наприклад, через перебої в
постачанні електроенергії,
якщо електропостачання
відсутнє протягом
більшого часу, ніж
зазначений на табличці
технічних характеристик у
колонці «Rising time»,
продукти, що
розморозилися, необхідно
якнайшвидше спожити або
негайно приготувати, а
потім знову заморозити
(попередньо охолодивши).

5.3 Розморожування
Перш ніж споживати продукти глибокої
заморозки, їх можна розморозити в
холодильному відділенні або при
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кімнатній температурі, залежно від
того, скільки часу у вас є на це.

морозильника: у цьому випадку на
готування піде більше часу.

Невеликі шматки можна готувати
навіть замороженими, прямо з

6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
6.1 Нормальні звуки при
роботі приладу

6.3 Поради щодо
заморожування

Наступні звуки є нормальними під час
роботи:

Ось кілька важливих порад, які
допоможуть вам отримати найкращі
результати заморожування:

•
•
•

•

Слабке булькання під час
закачування холодоагента через
батарею охолодження.
Дзижчання й пульсування від
компресора під час закачування
холодоагента.
Раптовий тріск зсередини приладу
внаслідок термічної дилатації
(природного і безпечного фізичного
явища).
Слабке клацання регулятора
температури, коли компресор
вмикається або вимикається.

•

максимальна кількість продуктів,
яку можна заморозити за 24 години,
вказана на табличці з технічними
даними;

•

процес заморожування триває 24
години, упродовж цього періоду не
можна додавати продукти до тих,
які вже заморожуються;

•

заморожуйте лише свіжі й ретельно
вимиті продукти найвищої якості;

•

розділіть продукти на невеликі
порції, щоб можна було їх швидко
повністю заморозити, а потім
розморозити необхідну кількість;

•

загортайте продукти в алюмінієву
фольгу або складайте в
поліетиленові пакети; пакування
має бути герметичним;

•

не давайте незамороженим
продуктам контактувати з уже
замороженими, в іншому разі
температура останніх підвищиться;

•

пісні продукти зберігаються краще й
довше, ніж жирні, тому що сіль
зменшує термін зберігання
продуктів;

•

шматочки льоду, якщо їх
проковтнути, щойно вийнявши з
морозильника, можуть викликати
холодовий опік;

•

рекомендується вказувати на
кожній окремій упаковці дату
заморожування, щоб не
перевищувати тривалість
зберігання.

6.2 Поради щодо економії
електроенергії
•
•

•

Не відкривайте часто дверцята та
не залишайте їх відкритими занадто
довго.
Якщо температура навколишнього
повітря висока, регулятор
температури встановлено на низьку
температуру, а прилад повністю
завантажено, компресор може
працювати безперервно, що
призводить до появи інею або
льоду на випарнику. Якщо це
відбувається, встановіть більш
високий показник за допомогою
регулятора температури, щоб
запрацювало автоматичне
розмерзання, й можна було
заощадити електроенергію.
Не виймайте акумулятори холоду з
кошика в морозильній камері, якщо
їх можна вийняти.

УКРАЇНСЬКА
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6.4 Поради щодо зберігання
заморожених продуктів

•

Щоб отримати найкращі результати:

не відкривайте часто дверцята і не
залишайте їх відкритими довше, ніж
це абсолютно необхідно;

•

після розморожування продукти
швидко псуються, і їх не можна
заморожувати знову;

•

не можна зберігати продукти
довше, ніж вказано їх виробником.

•

•

переконайтеся, що продукти, які
продаються замороженими,
належним чином зберігалися в
магазині;
подбайте про те, щоб заморожені
продукти якнайшвидше були
перенесені з продуктового магазину
до морозильника;

7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.

7.1 Загальні застереження
ОБЕРЕЖНО!
Перш ніж виконувати
операції з технічного
обслуговування, завжди
виймайте вилку з розетки.
У холодильному агрегаті
цього приладу містяться
вуглеводні, тому його
технічне обслуговування
та перезаправляння має
виконувати лише
уповноважений
кваліфікований майстер.
Аксесуари та деталі
приладу не призначені для
миття в посудомийній
машині.

7.2 Періодичне чищення
ОБЕРЕЖНО!
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині камери.
ОБЕРЕЖНО!
Пильнуйте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.

ОБЕРЕЖНО!
Пересуваючи прилад,
піднімайте його за
передній край, аби не
подряпати підлогу.
Прилад необхідно регулярно мити.
1. Камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте ущільнювач
дверцят і очищуйте його від бруду
та залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою й
ретельно витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки.
Це покращить роботу приладу й
дозволить заощадити
електроенергію.
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7.3 Розморожування
морозильника
ОБЕРЕЖНО!
У жодному разі не
використовуйте металеві
предмети для видалення
інею з випарника, щоб не
пошкодити його. Для
прискорення процесу
розморожування не
застосовуйте механічні
пристрої чи інші засоби,
окрім засобів,
рекомендованих
виробником. Підвищення
температури заморожених
продуктів під час
розморожування може
скоротити термін їх
придатності.
Приблизно за 12 годин до
розморожування
встановіть нижчу
температуру, щоб
накопичити достатній
резерв холоду, зважаючи
на заплановану перерву в
роботі приладу.

1. Вимкніть прилад або витягніть
вилку з розетки.
2. Вийміть продукти, загорніть їх у
декілька газет і покладіть у
прохолодне місце.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не торкайтеся
заморожених продуктів
вологими руками. Руки
можуть примерзнути до
продуктів.
3. Увімкніть пристрій.
Через три години знову покладіть у
відділення раніше вийняті продукти.

7.4 Періоди простою
Коли прилад тривалий час не
експлуатується, виконайте такі
запобіжні дії:
1. Відключіть прилад від
електромережі.
2. Вийміть з нього всі продукти
3. Залишіть дверцята відчиненими,
щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.

На поличках морозильника й навколо
верхнього відділення завжди
формується певна кількість інею.
Коли товщина шару інею досягне
приблизно 3–5 мм, розморозьте
морозильник.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Якщо ви не вимикатимете
прилад, то попросіть когонебудь періодично
перевіряти продукти, які в
ньому знаходяться, на
предмет псування через
відключення
електроенергії.

8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.

8.1 Що робити у випадку, якщо...
Проблема

Можлива причина

Рішення

Прилад не працює.

Прилад вимкнений.

Увімкніть прилад.

Кабель живлення непра‐
вильно під’єднано до
електромережі.

Правильно вставте вилку
кабелю живлення в ро‐
зетку.

УКРАЇНСЬКА
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Рішення

Відсутня напруга в розет‐ Під’єднайте до розетки
ці.
інший електроприлад.
Зверніться до кваліфіко‐
ваного електрика.
Прилад шумить під час
роботи.

Прилад не зафіксовано
належним чином.

Увімкнено звукову або ві‐ Прилад було нещодавно
зуальну сигналізацію.
ввімкнено, і температура
в ньому ще недостатньо
знизилася.
Температура всередині
приладу надто висока.

Блимає індикатор жи‐
влення.

Переконайтеся, що при‐
лад стоїть стійко.
Зверніться до розділу
«Попередження щодо
відкритих дверцят» або
«Сигнал високої темпера‐
тури».
Зверніться до розділу
«Попередження щодо
відкритих дверцят» або
«Сигнал високої темпера‐
тури».

Під час вимірювання тем‐ Зверніться до кваліфіко‐
ператури виникла помил‐ ваного електрика або до
ка.
найближчого сервісного
центру.
Прилад працює неналеж‐ Зверніться до кваліфіко‐
ним чином.
ваного електрика або до
найближчого сервісного
центру.

Компресор працює без
зупинок.

Температура всередині
приладу надто висока.

Зверніться до кваліфіко‐
ваного електрика або до
найближчого сервісного
центру.

Неправильно встановле‐
но температуру.

Зверніться до розділу
«Опис роботи».

У морозильну камеру бу‐
ло одночасно покладено
багато продуктів, які не‐
обхідно заморозити.

Зачекайте кілька годин, а
потім знову перевірте
температуру.

Температура у приміщен‐ Зверніться до діаграми
ні надто висока.
кліматичного класу на та‐
бличці з технічними дани‐
ми.
Продукти, покладені у
прилад, були недо‐
статньо охолодженими.

Перш ніж завантажувати
продукти, дайте їм охоло‐
нути до кімнатної темпе‐
ратури.

Дверцята закриті нещіль‐ Зверніться до розділу
но.
«Закриття дверцят».
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Проблема

Утворюється забагато
льоду та інею.

Можлива причина

Рішення

Увімкнена функція
FastFreeze.

Зверніться до розділу
«Функція FastFreeze».

Дверцята не закрито на‐
лежним чином, або
ущільнювач деформува‐
вся/забруднився.

Зверніться до розділу
«Закриття дверцят».

Пробка системи спуску
води неправильно вста‐
новлена.

Вставте пробку системи
спуску води належним
чином.

Продукти не були загор‐
нуті належним чином.

Правильно пакуйте про‐
дукти.

Неправильно встановле‐
но температуру.

Зверніться до розділу
«Опис роботи».

Компресор не вмикається Це цілком нормально та
одразу після натиснення не свідчить про несправ‐
перемикача FastFreeze
ність.
або після того, як змінено
температуру.

Компресор вмикається
через деякий час.

Температура не регу‐
люється.

Увімкнена функція
Вимкніть функцію
FastFreeze або Shopping. FastFreeze або Shopping
вручну або відрегулюйте
температуру після того,
як функція вимкнеться
автоматично. Зверніться
до розділу «Функція
FastFreeze або
Shopping».

Температура всередині
приладу надто низька
або надто висока.

Неправильно встановле‐ Встановіть вищу або ниж‐
ний регулятор температу‐ чу температуру.
ри.
Температура продуктів
надто висока.

Зачекайте, доки продукти
охолонуть до кімнатної
температури, перш ніж
розміщувати їх у камері
приладу.

Товщина інею перевищує Розморозьте прилад.
4–5 мм.
Дверцята відкривали
надто часто.

Відкривайте дверцята ли‐
ше в разі потреби.

Увімкнена функція
FastFreeze.

Зверніться до розділу
«Функція FastFreeze».
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Можлива причина

Рішення

Всередині приладу від‐
сутня циркуляція холод‐
ного повітря.

Подбайте про те, щоб по‐
вітря могло вільно цирку‐
лювати всередині прила‐
ду.

Якщо ці поради не
допомогли, зверніться до
найближчого сервісного
центру.

2. У разі потреби відрегулюйте
дверцята. Див. розділ «Установка».
3. У разі потреби замініть пошкоджені
ущільнювачі на дверцятах.
Зверніться у сервісний центр.

8.2 Закривання дверцят
1. Прочистіть прокладки дверцят.

9. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.

9.1 Розміщення
Зверніться до інструкцій із
монтажу, щоб отримати
відомості про
встановлення.

Кліма‐ Навколишня температура
тичний
клас
N

+16°C - + 32°C

ST

+16°C - + 38°C

T

+16°C - + 43°C
При експлуатації за
межами цього діапазону
для деяких типів моделей
можуть виникнути певні
проблеми в роботі.
Правильна робота
гарантується лише при
експлуатації у зазначеному
діапазоні температур. При
виникненні сумнівів щодо
того, де встановлювати
прилад, зверніться до
продавця, нашої служби
обслуговування клієнтів
або у найближчий
сервісний центр

Для забезпечення максимальної
надійності встановіть прилад подалі
від джерел тепла, таких як батареї,
бойлери, пряме сонячне світло тощо.
Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати довкола задньої
панелі приладу.

9.2 Розміщення
Цей прилад слід встановлювати у
сухому, добре провітрюваному
приміщенні, де температура
навколишнього середовища відповідає
кліматичному класу, вказаному на
табличці з технічними даними
приладу:
Кліма‐ Навколишня температура
тичний
клас
SN

+10°C - + 32°C

9.3 Підключення до
електромережі
•

Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
показники напруги й частоти,
вказані на табличці з паспортними
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•

даними, відповідають показникам
мережі у вашому регіоні.
Прилад повинен бути заземленим.
З цією метою вилка приладу
оснащена спеціальним контактом.
Якщо у розетці заземлення немає,
заземліть прилад окремо у
відповідності до чинних
нормативних вимог,

•
•

проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності
у разі недотримання цих правил
техніки безпеки.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.

10. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
10.1 Технічні дані
Висота

мм

815

Ширина

мм

560

Глибина

мм

550

Час виходу в робочий режим

годин

18

Напруга

вольт

230–240

Частота

Гц

50

Технічна інформація міститься на
табличці, розташованій на зовнішній

або внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.

11. ШУМИ
Під час нормальної роботи приладу чути певні звуки (спричинені компресором
або циркуляцією холодоагенту).

SSS

RRR

!

HISSS!

OK

UB
BL

B!

ICK
CL

!

BRRR!

CR

AC

K!

УКРАЇНСЬКА

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

SSSRRR!

HISSS!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

BLUBB!
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CLICK!

BRRR!

CRACK!

12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним

приладів. Не викидайте прилади,

символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних

*

позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
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