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PENSATI PER VOI
Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un
prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione.
Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi
momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori
risultati.
Benvenuti in Electrolux.
Visitate il nostro sito web per:

Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali
anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registerelectrolux.com
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.
Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza
Informazioni e suggerimenti generali
Informazioni sull'ambiente
Con riserva di modifiche.

1.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non
sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti
da un'installazione o un uso scorretti. Conservare
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sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per
poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
•

•

•
•
•

•

Questa apparecchiatura può essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
Questa apparecchiatura potrebbe essere usata dai
bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni oltre che
dalle persone con disabilità diffuse e complesse, se
debitamente istruite.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di
sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali
•

•

Questa apparecchiatura è destinata ad un uso
domestico e applicazioni simili, quali:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro,
– da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali
AVVERTENZA: Verificare che le aperture di
ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella
struttura da incasso, non siano ostruite.
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•

•
•

•
•

•

•

AVVERTENZA: Non usare dispositivi elettrici o altri
mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo
scopo di accelerare il processo di sbrinamento.
AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito
refrigerante.
AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchiature
elettriche all'interno dei comparti di conservazione
degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal
costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e
morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare
prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od
oggetti metallici.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, dal Centro di
Assistenza Autorizzato o da una persona qualificata
per evitare situazioni di pericolo.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
AVVERTENZA!
L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da
personale qualificato.
•
•
•
•

Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
dato che è pesante. Usare sempre i
guanti di sicurezza e le calzature
adeguate.

•
•

•

•
•

Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno
all'apparecchiatura.
In fase di prima installazione o dopo
aver girato la porta, attendere almeno
4 ore prima di collegare
l'apparecchiatura alla sorgente di
alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire nuovamente
nel compressore.
Prima di eseguire eventuali operazioni
sull'apparecchiatura (ad esempio
invertire la porta), togliere la spina
dalla presa di corrente.
Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
Non esporre l'apparecchiatura alla
pioggia.
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•
•
•

Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
Non installare questa apparecchiatura
in aree troppo umide o troppo fredde.
Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.

2.2 Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.

•
•

•
•

•
•

•
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2.3 Utilizzare
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni, scottature
o scosse elettriche.
L'apparecchiatura contiene gas
infiammabile, isobutano (R600a), un gas
naturale con un alto livello di
compatibilità ambientale, Fare attenzione
a non danneggiare il circuito refrigerante
che contiene isobutano.

AVVERTENZA!
In fase di posizionamento
dell'apparecchiatura,
verificare che il cavo di
alimentazione non sia
intrappolato o danneggiato.

•

AVVERTENZA!
Non utilizzare prese multiple
e prolunghe.

•

L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.
Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche
dell'alimentazione.
Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di
alimentazione, il compressore).
Contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato o un elettricista per
sostituire i componenti elettrici.
Il cavo di alimentazione deve
rimanere sotto il livello della spina di
alimentazione.
Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.
Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
Non appoggiare oggetti incandescenti
sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
Non introdurre bevande analcoliche
nel vano congelatore. Si verrà a
creare una pressione nel contenitore
della bevanda.
Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani bagnate
o umide.
Non ricongelare del cibo
precedentemente scongelato.
Attenersi alle istruzioni per la
conservazione riportate sulla
confezione del cibo surgelato.
Avvolgere gli alimenti con materiali
per uso alimentare prima di metterli
nello scomparto del congelatore.
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2.4 Luce interna

•

2.6 Assistenza tecnica

AVVERTENZA!
Pericolo di scosse elettriche.

•

Il tipo di lampada utilizzata per questa
apparecchiatura è adatta soltanto agli
elettrodomestici. Non usarle per
l'illuminazione di casa.

•

Per riparare l'apparecchiatura
contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato.
Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.

2.7 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.

2.5 Pulizia e cura
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o
danneggiare
l'apparecchiatura.
•

•

•

Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.

•
•
•

•
•

•

Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici
rimangano chiusi all’interno
dell’apparecchiatura.
Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su
come smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.

3. INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.

Classe Temperatura ambiente
climati‐
ca

3.1 Luogo d'installazione

ST

da +16°C a + 38°C

Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui temperatura
ambiente corrisponda alla classe
climatica indicata sulla targhetta dei dati
del modello:

T

da +16°C a + 43°C

Classe Temperatura ambiente
climati‐
ca
SN

da +10°C a + 32°C

N

da +16°C a + 32°C
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In alcuni modelli potrebbero
verificarsi delle anomalie se
non si rispettano le
temperature indicate. Il
corretto funzionamento può
essere garantito solo nel
rispetto delle temperature
indicate. In caso di dubbi sul
luogo di installazione
dell'apparecchiatura,
contattare il venditore, il
nostro Centro di Assistenza
o il rivenditore autorizzato
più vicino.

3.3 Collegamento elettrico
•

•

3.2 Ubicazione
Consultare le istruzioni di
montaggio per l'installazione.
Per garantire prestazioni ottimali,
l'apparecchiatura deve essere installata
lontano da fonti di calore (termosifoni,
boiler, luce solare diretta, ecc.).
Verificare che sul lato posteriore sia

•

•

Prima di inserire la spina, verificare
che la tensione e la frequenza
riportate sulla targhetta dei dati
corrispondano a quelle dell'impianto
domestico.
L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra. La spina del cavo
di alimentazione è dotata di un
apposito contatto. Se la presa di
corrente dell'impianto domestico non
è collegata a terra, allacciare
l'apparecchiatura a una presa di terra
separata in conformità alle norme in
vigore, rivolgendosi a un elettricista
qualificato.
Il produttore declina ogni
responsabilità qualora le suddette
precauzioni di sicurezza non vengano
rispettate.
Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.

4. FUNZIONAMENTO
4.1 Accensione
Inserire la spina nella presa.
Impostare il regolatore di temperatura a
un livello medio, ruotandolo in senso
orario.

4.2 Spegnimento
Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare
il regolatore di temperatura in posizione
"O".

4.3 Regolazione della
temperatura
La temperatura viene regolata
automaticamente.
Per mettere in funzione
l'apparecchiatura, procedere come
segue:
• impostare il regolatore di Temperatura
a un livello basso per ottenere un
raffreddamento minimo.

7

garantita un'adeguata circolazione
dell'aria.

•

ruotare il regolatore di Temperatura
verso le impostazioni superiori per
ottenere il raffreddamento massimo.
In condizioni normali, si
consiglia di utilizzare una
regolazione media.

Tuttavia, è importante ricordare che la
temperatura all'interno
dell'apparecchiatura dipende dai
seguenti fattori:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di alimenti conservati
• posizione dell'apparecchiatura.
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Se la temperatura ambiente
è elevata o l'apparecchiatura
è a pieno carico e
l'apparecchiatura è
impostata sulla temperatura
minima, questa potrebbe
rimanere attiva
ininterrottamente formando
della brina sulla parete
posteriore. In questo caso,
impostare una temperatura
più elevata per consentire lo
sbrinamento automatico e
ridurre così il consumo di
energia.

5. UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.

5.1 Congelamento di alimenti
freschi
Lo scomparto congelatore è adatto al
congelamento di alimenti freschi e alla
conservazione a lungo termine di
alimenti congelati e surgelati.
Per congelare i cibi freschi è possibile
mantenere la regolazione media.
Tuttavia, per ottenere un congelamento
più rapido, è possibile impostare il
regolatore di temperatura a un livello più
alto per aumentare l'intensità di
raffreddamento.
ATTENZIONE!
In questa condizione la
temperatura dello scomparto
del frigorifero potrebbe
scendere al di sotto di 0°C.
Qualora ciò accadesse, è
necessario reimpostare la
temperatura a un livello più
alto.

5.2 Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione
l'apparecchiatura per almeno 2 ore con

una regolazione alta prima di introdurre
gli alimenti.
Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di
durata superiore al "tempo di
risalita" indicato nella tabella
dei dati tecnici, il cibo
scongelato deve essere
consumato rapidamente o
cucinato immediatamente e
quindi ricongelato (dopo il
raffreddamento).

5.3 Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o
congelati possono essere scongelati nel
vano frigorifero o, per un processo più
veloce, a temperatura ambiente.
Gli alimenti divisi in piccole porzioni
possono essere cucinati direttamente,
senza essere prima scongelati: in questo
caso, tuttavia, la cottura durerà più a
lungo.

5.4 Posizionamento dei ripiani
della porta
Per facilitare l'introduzione di alimenti di
diverse dimensioni, i ripiani della porta
possono essere posizionati ad altezze
differenti.
1. Tirare gradualmente il ripiano fino a
che non si libera.
2. Riposizionare secondo necessità.

ITALIANO
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5.6 DYNAMICAIR
La funzione DYNAMICAIR consente di
far raffreddare il cibo rapidamente e di
avere una temperatura più uniforme
all'interno del frigorifero.
Per attivare il dispositivo DYNAMICAIR
premere il tasto (A).
La spia verde (B) si accende.

A
B

1

2

5.5 Ripiani rimovibili
Attivare il dispositivo quando
la temperatura ambiente
supera i 25°C.

Le guide presenti sulle pareti del
frigorifero permettono di posizionare i
ripiani a diverse altezze.

Nello spegnere
l'apparecchiatura, ricordarsi
di spegnere la ventola
premendo il pulsante (A).
La spia verde (B) si spegne.

Per garantire una corretta
circolazione dell'aria, non
spostare il ripiano in vetro
posto sopra il cassetto delle
verdure.

6. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
6.1 Rumori normali durante il
funzionamento

•

I seguenti rumori sono da considerarsi
normali:

•

•

Un gorgoglio o borbottio dalle
serpentine quando viene pompato il
refrigerante.

Un ronzio o un rumore pulsante dal
compressore quando viene pompato il
refrigerante.
Uno schiocco improvviso dall'interno
dell'apparecchiatura causato dalla
dilatazione termica (fenomeno fisico
naturale e non pericoloso).
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•

Un lieve scatto dal regolatore della
temperatura quando il compressore si
accende e si spegne.

6.2 Consigli per il risparmio
energetico
•

Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura.

della porta, o (se presente) sulla
griglia portabottiglie.

6.5 Consigli per il
congelamento
•
•

6.3 Consigli per la
refrigerazione dei cibi freschi

•

•

•

•
•

Non introdurre alimenti o liquidi caldi
nel vano frigorifero
Coprire o avvolgere gli alimenti, in
particolare quelli con un gusto o un
aroma forte.
Disporre gli alimenti in modo da
consentire una corretta circolazione
dell’aria.

6.4 Consigli per la
refrigerazione
Consigli utili:
•

•
•

•

•

Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta
in appositi sacchetti e collocata sul
ripiano di vetro, sopra il cassetto delle
verdure. La carne può essere
conservata al massimo per 1-2 giorni.
Alimenti cotti, piatti freddi: coprirli e
metterli su un ripiano qualsiasi.
Frutta e verdura: pulire
accuratamente e riporla in un
apposito cassetto. Non conservare in
frigorifero banane, patate, cipolle o
aglio se non confezionati
Burro e formaggio: riporli in un
apposito contenitore sottovuoto
oppure avvolgerli in un foglio di
alluminio o in un sacchetto di
polietilene per limitare il più possibile
la presenza di aria.
Bottiglie: chiuderle con un tappo e
conservarle sul ripiano portabottiglie

7. PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.

•
•

•

Congelare solo alimenti freschi, di
ottima qualità e accuratamente lavati.
Per congelare e scongelare in modo
più efficace, suddividere gli alimenti in
piccole porzioni.
Avvolgere il cibo in pellicola di
alluminio o polietilene. Accertarsi che
le confezioni siano a tenuta stagna.
Al fine di evitare gli aumenti di
temperatura di alimenti già congelati,
non mettere alimenti freschi
scongelati nelle immediate vicinanze.
I cibi magri si conservano meglio e più
a lungo di quelli grassi. Il sale riduce
la durata di conservazione dei cibi.
Non mangiare i cubetti di ghiaccio, i
ghiaccioli o granite subito dopo averli
tolti dal congelatore. Rischio di
sintomi da congelamento.
È consigliabile riportare su ogni
confezione la data di congelamento,
in modo da poter controllare il tempo
di conservazione.

6.6 Consigli per la
conservazione dei surgelati
•
•

•
•

Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo
Il tempo di trasferimento dei surgelati
dal punto vendita al congelatore
domestico deve essere il più breve
possibile
Una volta scongelati, gli alimenti si
deteriorano rapidamente e non
possono essere ricongelati.
Non superare la durata di
conservazione indicata sulla
confezione.
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7.1 Avvertenze generali
ATTENZIONE!
Prima di qualsiasi intervento
di manutenzione, estrarre la
spina dalla presa.
Questa apparecchiatura
contiene idrocarburi
nell’unità di raffreddamento,
pertanto le operazioni di
manutenzione e ricarica
devono essere eseguite
esclusivamente da
personale autorizzato.
Gli accessori e i componenti
dell’apparecchiatura non
sono lavabili in lavastoviglie.

7.2 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per
la prima volta, lavare l'interno e gli
accessori con acqua tiepida e sapone
neutro per eliminare il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare
accuratamente.
ATTENZIONE!
Non usare detergenti, polveri
abrasive, detergenti a base
di cloro od olio, dato che
potrebbero danneggiare le
finiture.

7.3 Pulizia periodica
ATTENZIONE!
Evitare di tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi
all'interno
dell'apparecchiatura.
ATTENZIONE!
Non danneggiare il sistema
refrigerante.
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le
guarnizioni della porta ed eliminare
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con un panno umido tracce di sporco
e residui.
3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.
4. Pulire il condensatore e il
compressore sul retro
dell'apparecchiatura con una
spazzola.
Ciò migliorerà le prestazioni
dell'apparecchiatura riducendone i
consumi di energia.

7.4 Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene
eliminata automaticamente
dall'evaporatore del vano frigorifero ogni
volta che il motocompressore si arresta.
L'acqua di sbrinamento giunge attraverso
un condotto in un apposito recipiente
posto sul retro dell'apparecchiatura,
sopra il motocompressore, dove
evapora.
È importante pulire periodicamente il foro
di scarico dell'acqua di sbrinamento,
situato al centro del canale sulla parete
posteriore, per evitare che l'acqua
fuoriesca sugli alimenti.

12
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7.5 Sbrinamento del
congelatore
ATTENZIONE!
Per rimuovere la brina
dall'evaporatore, non usare
utensili metallici appuntiti
che possano danneggiarlo.
Non usare dispositivi
meccanici o altri mezzi
artificiali non raccomandati
dal produttore allo scopo di
accelerare il processo di
sbrinamento. Un aumento
della temperatura dei
surgelati durante lo
sbrinamento può ridurre la
loro durata di conservazione.
Circa 12 ore prima dello
sbrinamento, impostare una
temperatura più bassa per
accumulare una riserva di
freddo sufficiente per
l'interruzione del
funzionamento.
È normale che sui ripiani del congelatore
e intorno allo scomparto superiore si
formi, col tempo, uno strato di brina.

3. Lasciare la porta aperta.
Per accelerare il processo di
sbrinamento, collocare un recipiente
di acqua calda nel vano congelatore.
Rimuovere inoltre i pezzi di ghiaccio
che si staccano prima che lo
sbrinamento sia completo.
4. Una volta completato lo sbrinamento,
asciugare accuratamente l'interno.
5. Accendere l’apparecchiatura.
Dopo tre ore reintrodurre nel vano
congelatore gli alimenti precedentemente
rimossi.

7.6 Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le
seguenti precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla
rete elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti
3. Scongelare l'apparecchiatura (ove
necessario).
4. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori.
5. Lasciare la porta/le porte socchiuso/i
per evitare la formazione di odori
sgradevoli.

Quando tale strato raggiunge uno
spessore di circa 3 - 5 mm, è necessario
procedere allo sbrinamento del vano
congelatore.
1. Spegnere l'apparecchiatura o
estrarre la spina della presa a parete.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in
alcuni strati di carta di giornale e
riporli in un luogo fresco.
AVVERTENZA!
Non toccare il cibo
congelato con le mani
bagnate. Le mani
potrebbero aderire
all'alimento congelato.

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.

ATTENZIONE!
Se si desidera mantenere
l'apparecchiatura accesa,
farla controllare
periodicamente per evitare
che gli alimenti si deteriorino
in caso di interruzione della
corrente elettrica.

ITALIANO
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8.1 Cosa fare se...
Problema

Possibile causa

L'apparecchiatura non fun‐ L'apparecchio è spento.
ziona.

Soluzione
Accendere l’apparecchia‐
tura.

La spina non è inserita cor‐ Inserire correttamente la
rettamente nella presa di
spina nella presa di ali‐
alimentazione.
mentazione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.

Collegare alla presa di ali‐
mentazione un altro appa‐
recchio elettrico. Rivolgersi
ad un elettricista qualifica‐
to.

L'apparecchiatura è rumo‐
rosa.

L'apparecchio non è ap‐
poggiato in modo corretto.

Controllare se l'apparec‐
chiatura è appoggiata in
modo stabile.

La lampadina non si ac‐
cende.

La lampadina è in modalità Chiudere e riaprire la por‐
stand-by.
ta.

Il compressore rimane
sempre in funzione.

La lampada è guasta.

Fare riferimento alla sezio‐
ne "Sostituzione della lam‐
pada".

La temperatura impostata
non è corretta.

Fare riferimento al capitolo
"Funzionamento".

Sono stati introdotti insie‐
Attendere alcune ore e ri‐
me molti alimenti da surge‐ controllare la temperatura.
lare.
La temperatura ambiente è Fare riferimento al grafico
troppo alta
della classe climatica sulla
targhetta dei dati.

Presenza di brina eccessi‐
va.

Gli alimenti introdotti nel‐
l'apparecchiatura erano
troppo caldi.

Lasciar raffreddare gli ali‐
menti a temperatura am‐
biente prima di introdurli.

La porta non è chiusa cor‐
rettamente.

Consultare la sezione
"Chiusura della porta".

La porta non è stata chiusa Consultare la sezione
correttamente o la guarni‐ "Chiusura della porta".
zione è deformata/sporca.
Il tappo dello scarico del‐
l'acqua non è posizionato
correttamente.

Posizionare il tappo corret‐
tamente.

Gli alimenti non sono av‐
volti correttamente.

Avvolgere correttamente
gli alimenti.

La temperatura impostata
non è corretta.

Fare riferimento al capitolo
"Funzionamento".
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Problema

Possibile causa

Soluzione

Scorre dell'acqua sul pan‐
nello posteriore del frigori‐
fero.

Durante lo sbrinamento
automatico, la brina che si
forma sul pannello poste‐
riore si scioglie.

Non si tratta di un'anoma‐
lia.

All'interno del frigorifero
scorre acqua.

Lo scarico dell'acqua è
ostruito.

Pulire lo scarico dell'acqua.

Gli alimenti impediscono
all'acqua di scorrere nel‐
l'apposito collettore.

Evitare di disporre gli ali‐
menti direttamente contro
la parete posteriore.

L'acqua di sbrinamento
non viene scaricata nella
bacinella di evaporazione
posta sopra il compresso‐
re.

Collegare lo scarico del‐
l'acqua di sbrinamento alla
bacinella di evaporazione.

Presenza di acqua sul pa‐
vimento.

La temperatura all'interno Il regolatore della tempera‐ Impostare una temperatura
dell'apparecchiatura è trop‐ tura non è impostato cor‐
superiore/inferiore.
po bassa/troppo alta.
rettamente.
La porta non è chiusa cor‐
rettamente.

Consultare la sezione
"Chiusura della porta".

La temperatura degli ali‐
menti è troppo alta.

Prima di introdurre gli ali‐
menti, lasciarli raffreddare
a temperatura ambiente.

Sono stati introdotti molti
alimenti contemporanea‐
mente.

Introdurre gli alimenti un
poco alla volta.

Lo spessore dello strato di
brina supera i 4 - 5 mm.

Sbrinare l'apparecchiatura.

Il coperchio viene aperto
frequentemente.

Aprire la porta solo se ne‐
cessario.

L'aria fredda non circola
correttamente all'interno
dell'apparecchio.

Adottare le misure neces‐
sarie per garantire una cor‐
retta circolazione dell'aria
fredda.

C'è troppa acqua conden‐ La porta è stata aperta con Aprire la porta solo se ne‐
sata sulla parete posteriore eccessiva frequenza.
cessario.
del frigorifero.
La porta non è stata chiusa Controllare che la porta sia
completamente.
chiusa completamente.
Il cibo conservato non è
stato avvolto nell'apposito
materiale.

Avvolgere gli alimenti in un
imballaggio adeguato pri‐
ma di riporli all'interno del‐
l'apparecchiatura.

ITALIANO

Problema

Possibile causa

Soluzione

La porta non si apre facil‐
mente.

Hai cercato di ri-aprire la
porta subito dopo averla
chiusa.

Attendere alcuni secondi
fra la chiusura e la riaper‐
tura della porta.
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Se il consiglio non da
risultati, contattare il Centro
di Assistenza Autorizzato più
vicino.

8.2 Sostituzione della
lampadina
L'apparecchiatura è dotata di
una lampadina interna a
LED a lunga durata.
Consigliamo caldamente di
servirsi unicamente di pezzi
di ricambio originali.
Usare solo lampadine LED
(base E14). La potenza
massima è indicata sull'unità
lampada.
ATTENZIONE!
Estrarre la spina dalla presa
di corrente.
1. Usando un cacciavite, rimuovere la
vite dal coprilampada.
2. Staccare il coperchio della lampada
nella direzione delle frecce.

3. Sostituire la lampadina con una della
stessa potenza e con caratteristiche
identiche, specificamente studiata
per gli elettrodomestici.
4. Rimontare il coprilampada.
5. Serrare la vite del coprilampada.
6. Inserire la spina nella presa.
7. Apire l'oblò.
Controllare che la luce si accenda.

8.3 Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta.
Leggere attentamente le istruzioni di
montaggio.
3. Se necessario, sostituire le
guarnizioni difettose. Contattare il
Centro di Assistenza autorizzato.

9. DATI TECNICI
9.1 Documentazione tecnica
Marchio Commerciale

Electrolux

Modello

RJ2803AOD2 PNC920241138

Categoria

7. Frigo-congelatore

Classe di efficienza energetica

A+

Consumo di energia in kWh/anno, basato sui ri‐ 240
sultati di prove standard per 24 ore. Il consumo
effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’ap‐
parecchio e dal luogo in cui è installato
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Volume utile in litri, Frigorifero

209

Volume utile in litri, Stella

-

Volume utile in litri, Zona cantina

-

Volume utile in litri, Vino

-

Volume utile in litri, Totale

259

Volume utile in litri, Freezer

50

Volume utile in litri, Raffreddatore

-

Volume utile in litri, Altri scomparti

-

Numero di stelle dello scomparto freezer con il
volume utile più alto (l)

****

Temperatura di progetto degli altri scomparti >
14°C (°C), se esistente

-

Antibrina (S/N), Frigorifero

No

Antibrina (S/N), Freezer

No

Autonomia di conservazione senza energia elet‐
trica in h

20

Capacità di congelamento in kg/24h

4

Classe climatica

SN-N-ST

Temperatura ambiente più bassa alla quale è de‐ 10
stinato l'uso di questa apparecchiatura, in °C
Temperatura ambiente più alta alla quale è desti‐ 38
nato l'uso di questa apparecchiatura, in °C
Emissioni di rumore acustico dB(A) re1 pW

40

Apparecchiatura da incasso S/N

No

Apparecchio destinato esclusivamente alla con‐
servazione del vino S/N

No

9.2 Dati tecnici aggiuntivi
Dimensioni della appa‐
recchiatura
Altezza

1590 mm

Larghezza

545 mm

Profondità

604 mm

Tensione

230 - 240 V

Frequenza

50 Hz

I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno o
interno dell'apparecchiatura e
sull'etichetta dei valori energetici.

ITALIANO
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10. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio
più vicino o contattare il comune di
residenza.
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З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте 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.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію 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.

1.

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через

УКРАЇНСЬКА

19

неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•

•

•
•
•

•

Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
користуватися приладом лише після належного
навчання.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.

1.2 Загальні правила безпеки
•

•

Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в
інших житлових приміщеннях.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вентиляційні отвори в корпусі
приладу та у вбудованій конструкції мають бути
відкритими.
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•

•
•

•
•

•

•

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте механічні
пристрої або інші засоби, окрім тих, що
рекомендовані виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції холодоагенту.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 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.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі
серветки для очищення, розчинники або металеві
предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•

Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні

•
•

•

рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж
підключати прилад до живлення. Це
потрібно для того, щоб масло могло
стекти назад до компресора.
Перш ніж виконувати будь-які
операції на приладі (наприклад,
переставлення дверцят), витягніть
вилку з електричної розетки.
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•
•
•
•
•

Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад там, де на
нього не потраплятиме дощ.
Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.

•

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

2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто і не
пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте
розгалужувачі, перехідники
й подовжувачі.
•
•

•
•

•
•

Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електричних компонентів
слід звернутися до авторизованого
сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
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після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.

У приладі міститься
легкозаймистий газ, ізобутан (R600a),
— природний газ з високим рівнем
екологічності. Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції
холодоагенту, що містить ізобутан.
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.
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
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Не торкайтеся компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
Не виймайте предмети з
морозильної камери та не
торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.
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•
•
•

Не заморожуйте ті продукти, що
були раніше розморожені.
Дотримуйтеся вказаних на упаковці
із замороженими продуктами
інструкцій щодо зберігання.
Замотуйте продукти у пакування,
придатне для харчових продуктів,
перш, ніж класти їх у морозильну
камеру.

2.6 Сервіс
•
•

Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.

2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.

2.4 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•

Тип лампи, що застосовується у
цьому приладі, призначено лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.

2.5 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
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.

•
•
•
•
•

•

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.
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.)

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

3.1 Розміщення
Установіть прилад 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

Від +10 °C до + 32 °C

N

Від +16 °C до + 32 °C

УКРАЇНСЬКА

Кліма‐ Навколишня температура
тичний
клас
ST

Від +16 °C до + 38 °C

T

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

3.2 Місцезнаходження
Зверніться до інструкцій із
монтажу, щоб отримати
відомості про
встановлення.

3.3 Під’єднання до
електромережі
•

•

•
•

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

4. ОПИС РОБОТИ
4.1 Увімкнення

•

Вставте вилку у стінну розетку.
Поверніть регулятор температури за
годинниковою стрілкою в середнє
положення.

4.2 Вимкнення
Щоб вимкнути прилад, поверніть
регулятор температури в положення
«O».

4.3 Регулювання температури
Температура регулюється
автоматично.
Для роботи приладу виконайте такі дії.
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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.

•

Поверніть регулятор температури
до меншого значення, щоб
забезпечити мінімальне
охолодження.
Поверніть регулятор температури
до більшого значення, щоб
забезпечити максимальне
охолодження.
Зазвичай найбільше
підходить середнє
значення.

Однак при встановленні точної
температури слід пам’ятати, що
температура всередині приладу
залежить від таких чинників:
• температури у приміщенні;
• частоти відкриття дверцят;
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•
•

кількості продуктів усередині
приладу;
розташування приладу.

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.

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.
Для заморожування свіжих продуктів
немає потреби змінювати середнє
положення на інше.
Однак для швидшого заморожування
поверніть регулятор температури до
більшого значення, щоб забезпечити
максимальне охолодження.
УВАГА
За таких умов температура
в холодильному відділенні
може впасти нижче 0 °C. У
цьому випадку слід
встановити регулятор
температури на вище
значення.

5.2 Зберігання заморожених
продуктів
Перед тим як завантажувати продукти
при першому увімкненні, а також після
тривалого періоду бездіяльності,
дайте приладу попрацювати
щонайменше 2 години, встановивши
більш холодну температуру.
У разі випадкового
розморожування, якщо
електропостачання було
відсутнє довше, ніж
зазначено в таблиці
технічних характеристик у
графі «Час виходу в
робочий режим»,
розморожені продукти
необхідно якнайшвидше
спожити або негайно
приготувати, охолодити та
знову заморозити.

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

УКРАЇНСЬКА

морозильника: у цьому разі на
готування піде більше часу.

5.4 Встановлення полиць на
дверцятах
Для зберігання упаковок із продуктами
різного розміру полички на дверцятах
можна встановити на різній висоті.
1. Повільно потягніть поличку вверх,
доки вона не зніметься.
2. Потім встановіть її у потрібному
місці.

Для правильної циркуляції
повітря не розміщуйте
скляну поличку над
шухлядою для овочів.

5.6 DYNAMICAIR
Функція DYNAMICAIR забезпечує
швидке охолодження продуктів і
підтримує більш однорідну
температуру у холодильнику.
Для ввімкнення приладу DYNAMICAIR
натисніть кнопку (А).
Починає світитися зелений індикатор
(В).

A
B

1

2

5.5 Знімні полички
Стінки холодильника мають ряд
напрямних, тому висоту поличок
можна змінювати за бажанням.

25

Вмикайте цей пристрій,
коли температура
навколишнього
середовища перевищує
25 °C.
При вимиканні приладу не
забудьте також вимкнути
вентилятор, натиснувши
кнопку (A).
Зелений індикатор (В)
згасне.
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6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
6.1 Нормальні звуки при
роботі приладу
Наступні звуки є нормальними під час
роботи:
•
•
•

•

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.

6.2 Поради щодо економії
електроенергії
•

Не відкривайте часто дверцята і не
залишайте їх відкритими довше, ніж
це необхідно.

6.3 Рекомендації щодо
зберігання в холодильнику
свіжих продуктів
•

•
•

Не зберігайте в холодильнику
страви, коли вони теплі; не
зберігайте рідини, що
випаровуються.
Накривайте або загортайте
продукти, особливо ті, що мають
сильний запах.
Розміщуйте продукти так, щоб
повітря могло вільно циркулювати
довкола них.

6.4 Поради щодо
охолодження

•

•

•

6.5 Поради щодо
заморожування
•
•
•
•

•
•

•

Корисні поради:
•

•

М’ясо (будь-якого типу): покладіть у
належну упаковку й поставте на
скляну поличку над шухлядою для
овочів. М’ясо може зберігатися не
довше 1–2 днів.
Готові страви, холодні страви:
накрийте та поставте на поличку.

Фрукти та овочі: ретельно очистіть і
розмістіть у спеціальній шухляді.
Банани, картопля, цибуля та часник
(якщо вони не упаковані): не слід
зберігати в холодильнику.
Масло і сир: розмістіть у
спеціальному вакуумному
контейнері або загорніть в
алюмінієву фольгу чи
поліетиленовий пакет, щоб якомога
ретельніше виключити доступ
повітря.
Пляшки: закрийте кришкою та
поставте на дверну поличку для
пляшок чи на підставку для пляшок
(якщо наявна).

Заморожуйте лише свіжі й ретельно
вимиті продукти найвищої якості.
Для ефективнішого заморожування
та розморожування діліть продукти
на невеликі порції.
Загортайте продукти в алюмінієву
фольгу або поліетилен. Пакування
має бути герметичним.
Щоб уникнути підвищення
температури вже заморожених
продуктів, не кладіть
безпосередньо поруч з ними свіжі
незаморожені продукти.
Пісні продукти зберігаються краще і
довше, ніж жирні. Сіль зменшує
термін зберігання продуктів.
Не споживайте кубики льоду,
заморожену воду або льодяники
відразу після того, як дістали їх з
морозильника. Існує небезпека
обмороження.
Рекомендується вказувати на
кожній окремій упаковці дату
заморожування, щоб не
перевищувати тривалість
зберігання.

6.6 Поради щодо зберігання
заморожених продуктів
•

Переконайтеся, що продукти, які
продаються замороженими,

УКРАЇНСЬКА

•

•

належним чином зберігалися в
магазині.
Подбайте про те, щоб заморожені
продукти якнайшвидше були
перенесені з продуктового магазину
до морозильника.
Після розморожування продукти
швидко псуються та не можуть бути
заморожені знову.

•
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Не можна зберігати продукти
довше, ніж вказано компанієювиробником продуктів.

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

7.1 Загальні застереження
УВАГА
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 Очищення камери
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.
УВАГА
Не використовуйте миючі
засоби, абразивні
порошки, хлор або засоби
для чищення на основі
масла, оскільки вони
можуть пошкодити
оздоблення поверхні.

7.3 Періодичне очищення
УВАГА
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині
приладу.
УВАГА
Стежте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.
Прилад необхідно регулярно чистити:
1. Камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте
ущільнювачі дверцят і очищуйте їх
від бруду та залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою і ретельно
витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки.
Це покращить роботу приладу та
дозволить заощадити
електроенергію.

7.4 Розморожування
холодильника
У режимі звичайної експлуатації іній
автоматично видаляється з випарника
холодильного відділення щоразу, коли
компресор зупиняється. Тала вода
витікає через жолоб у спеціальний
контейнер, що розташований в задній
частині приладу, над двигуном
компресора, де потім випаровується.
Важливо періодично чистити зливний
отвір для талої води посередині
холодильного відділення, щоб
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запобігти переливанню води через
край і потраплянню на продукти в
холодильнику.

7.5 Розморожування
морозильника
УВАГА
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 їхньої
придатності.
Приблизно за 12 годин до
розморожування
встановіть нижчу
температуру, щоб
накопичити достатній
резерв холоду, зважаючи
на заплановану перерву в
роботі приладу.
На поличках морозильника й навколо
верхнього відділення завжди
формується певна кількість інею.
Коли товщина шару інею досягне
приблизно 3-5 мм, розморозьте
морозильник.

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
предметів.
3. Залиште дверцята відкритими.
Для прискорення процесу
розморожування поставте у
морозильне відділення посудину з
теплою водою. Також видаляйте
кусочки льоду, що відколюються в
процесі розморожування.
4. Після завершення розморожування
насухо витріть внутрішню камеру
морозильника.
5. Увімкніть прилад.
Через три години знову покладіть у
відділення раніше вийняті продукти.

7.6 Періоди простою
Якщо прилад не використовується
протягом тривалого часу, виконайте
вказані далі запобіжні дії.
1. Від’єднайте прилад від
електромережі.
2. Вийміть всі продукти.
3. Розморозьте прилад (за
необхідності).
4. Помийте прилад і все приладдя.
5. Залиште дверцята відчиненими,
щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.
УВАГА
Якщо ви не виключатимете
прилад, попросіть когонебудь періодично
перевіряти продукти, які в
ньому знаходяться, щоб
уникнути їх псування через
відключення
електропостачання.

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

8.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Несправність

Можлива причина

Спосіб усунення

Прилад не працює.

Прилад вимкнений.

Увімкніть прилад.

Вилка кабелю живлення
неправильно під’єднана
до розетки.

Правильно під’єднайте
вилку кабелю живлення
до розетки.

Відсутня напруга в розет‐ Під’єднайте до розетки
ці.
інший електричний при‐
лад. Зверніться до квалі‐
фікованого електрика.
Прилад шумить під час
роботи

Прилад не зафіксовано
належним чином.

Переконайтеся, що при‐
лад стоїть стійко.

Лампа не світиться.

Лампа працює в режимі
очікування.

Зачиніть, а потім відчи‐
ніть дверцята.

Лампа несправна.

Див. розділ «Заміна лам‐
пи».

Компресор працює без
зупинок.

Неправильно налаштова‐ Див. розділ «Опис робо‐
но температуру.
ти».
У морозильну камеру бу‐ Зачекайте кілька годин, а
ло одночасно завантаже‐ потім знову перевірте
но багато продуктів хар‐ температуру.
чування, які необхідно за‐
морозити.
Кімнатна температура за‐ Див. діаграму кліматично‐
надто висока.
го класу на табличці з
технічними даними.

Утворюється забагато
інею та льоду.

Продукти, покладені в
прилад, були недо‐
статньо охолодженими.

Перш ніж завантажувати
харчові продукти для збе‐
рігання, зачекайте, доки
вони охолонуть до кім‐
натної температури.

Дверцята зачинені не‐
щільно.

Див. розділ «Закриття
дверцят».

Дверцята зачинено не‐
правильно, або проклад‐
ка деформувалася чи за‐
бруднилася.

Див. розділ «Закриття
дверцят».
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Несправність

Можлива причина

Спосіб усунення

Пробку системи зливу во‐ Установіть пробку систе‐
ди встановлено непра‐
ми зливу води правиль‐
вильно.
но.
Продукти харчування не Правильно запакуйте
запаковано належним чи‐ продукти харчування.
ном.
Неправильно налаштова‐ Див. розділ «Опис робо‐
но температуру.
ти».
По задній панелі холо‐
дильника тече вода.

Під час автоматичного
розморожування на за‐
дній стінці тане іній.

Це правильно.

Вода затікає всередину
холодильника.

Забився отвір для зли‐
вання води.

Очистьте отвір для зли‐
вання води.

Продукти харчування пе‐
решкоджають стіканню
води в збірник.

Переконайтеся в тому,
що продукти харчування
не торкаються задньої
стінки.

Вода тече на підлогу.

Отвір для зливання талої Під’єднайте випарне деко
води не під’єднано до ви‐ до отвору для зливання
парного дека, яке знахо‐ талої води.
диться над компресором.

Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.

Неправильно налаштова‐ Установіть більше або
но регулятор температу‐ менше значення темпе‐
ри.
ратури.
Дверцята зачинені не‐
щільно.

Див. розділ «Закриття
дверцят».

Температура продуктів
харчування занадто ви‐
сока.

Зачекайте, доки продукти
харчування охолонуть до
кімнатної температури,
перш ніж завантажувати
їх для зберігання.

У приладі одночасно збе‐ Не зберігайте в холо‐
рігається багато продук‐ дильнику значну кількість
тів.
продуктів харчування од‐
ночасно.
Товщина інею перевищує Розморозьте прилад.
4-5 мм.
Дверцята часто відчиня‐
ли.

Відкривайте дверцята ли‐
ше в разі потреби.
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Несправність

На задній стінці холо‐
дильника забагато кон‐
денсованої води.
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Можлива причина

Спосіб усунення

Всередині приладу від‐
сутня циркуляція холод‐
ного повітря.

Переконайтеся в тому,
що холодне повітря може
вільно циркулювати все‐
редині приладу.

Дверцята відчинялися за‐ Відчиняйте дверцята ли‐
надто часто.
ше в разі потреби.
Дверцята не зачинено
повністю.

Переконайтеся в тому,
що дверцята зачинено
повністю.

Продукти, що зберігають‐ Запакуйте продукти на‐
ся, не було запаковано.
лежним чином перед збе‐
ріганням у приладі.
Дверцята відчиняються із Ви спробували відчинити
зусиллям.
дверцята відразу після
закриття.

Перш ніж знову відчинити
дверцята, зачекайте кіль‐
ка секунд після закриття.

Якщо ці поради не
допомогли, зателефонуйте
в найближчий
авторизований сервісний
центр.

8.2 Заміна лампи
Прилад оснащено
довговічною світлодіодною
лампою.
Наполегливо
рекомендується
використовувати лише
оригінальні запасні
частини.
Використовуйте лише
світлодіодні лампи (база
Е14). Максимальна
потужність зазначена на
плафоні.
УВАГА
Витягніть вилку з розетки.
1. За допомогою викрутки викрутіть
гвинт із плафона.
2. Зніміть плафон у напрямку стрілок.

3. Вставте нову лампочку з такими
самими характеристиками,
спеціально призначену для
побутових приладів.
4. Встановіть плафон на місце.
5. Закрутіть гвинт у плафон.
6. Підключіть вилку до розетки.
7. Відчиніть дверцята.
Переконайтеся в тому, що лампа
світиться.

8.3 Закриття дверцят
1. Прочистьте прокладки дверцят.
2. У разі потреби відкоригуйте
дверцята. Зверніться до інструкцій
щодо збирання.
3. У разі потреби замініть прокладки
дверцят, що вийшли з ладу.
Зверніться в сервісний центр.
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9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
9.1 Інформаційний листок виробу
Торгова марка

Electrolux

Модель

RJ2803AOD2 PNC920241138

Категорія

7. Холодильник-морозильник

Клас енергоефективності

A+

Споживання енергії в кВт∙год, виходячи зі
стандартних результатів випробувань за 24
години. Фактичне споживання енергії залежа‐
тиме від характеру використання приладу та
місця його розташування

240

Об'єм зберігання в літрах, холодильник

209

Об'єм зберігання в літрах, зірок

-

Об'єм зберігання в літрах, зона льоху

-

Об'єм зберігання в літрах, вино

-

Об'єм зберігання в літрах, усього

259

Об'єм зберігання в літрах, морозильник

50

Об'єм зберігання в літрах, охолоджувач

-

Об'єм зберігання в літрах, інші відділення

-

Кількість зірок морозильного відділення з на‐
йвищим об'ємом зберігання (л)

****

Проектна температура інших відділень > 14 °C (°C), за наявності
«Frost free» (Т/Н), Холодильник

Ні

«Frost free» (Т/Н), Морозильник

Ні

Зберігання холоду при відключенні живлення,
год.

20

Продуктивність заморожування, кг/24 год.

4

Кліматичний клас

SN-N-ST

Найнижча температура навколишнього сере‐
довища, при якій цей прилад призначено для
використання, у °C

10

Найвища температура навколишнього середо‐ 38
вища, при якій цей прилад призначено для ви‐
користання, у °C
Викиди шуму в дБ(A) відносно 1 пВт

40
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Вбудований прилад Т/Н

Ні

Цей прилад призначено виключно для збері‐
гання вина Т/Н

Нi

9.2 Додаткові технічні дані
Розміри приладу
Висота

1590 мм

Ширина

545 мм

Товщина

604 мм

Напруга

230 - 240 В

Частота

50 Гц
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Технічна інформація міститься на
табличці з технічними даними,
розташованій на зовнішній або
внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.

10. 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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