
ENN2300AOW

CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2
PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 17
UK Холодильник-морозильник Інструкція 34



OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. PROVOZ.............................................................................................................7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 7
6. TIPY A RADY..................................................................................................... 9
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 10
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 12
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 15

MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
 Všeobecné informace a rady
 Poznámky k ochraně životního prostředí

Zmĕny vyhrazeny.

1.  BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
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uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo

osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.

• Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.

• Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.

• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly

provádět děti bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je

zlikvidujte.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a

pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro

zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích

– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení

• VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.

• VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.

• VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
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• VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.

• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.

• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

• V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.

• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.

• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani

nepoužívejte.
• Z důvodu bezpečnosti spotřebič

nepoužívejte, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.

• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.

• Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.

• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.

• Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.

• Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.

• Nevystavujte spotřebič dešti.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se

dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých

či příliš chladných místech.
• Při přemisťování spotřebiče jej

nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.

2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.

VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.

VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
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• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém

štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.

• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.

• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.

• Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.

• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.

2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.

 Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto

spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná

elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.

• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.

• Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.

• Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.

• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.

• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.

• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.

• Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.

• Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.

• Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.

• Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.

2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!

• Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.

2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.

• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.

• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.

• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.

2.6 Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na

autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální

náhradní díly.
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2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.

• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili

uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.

• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.

• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.

• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.

3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

3.1 Umístění
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.

K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte,
zda může vzduch volně cirkulovat kolem
zadní části skříně spotřebiče.

3.2 Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.

Klima‐
tická
třída

Okolní teplota

SN +10 °C až 32 °C

N +16 °C až 32 °C

ST +16 °C až 38 °C

T +16 °C až 43 °C

U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.

3.3 Připojení k elektrické síti
• Spotřebič smí být připojen k síti až po

ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.

• Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.

• Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.

• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.

3.4 Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.

www.electrolux.com6



5 cm min.

200 cm2

min.

200 cm2

POZOR!
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.

4. PROVOZ
4.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava

na střední nastavení.

4.2 Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.

4.3 Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
1. Otočte regulátorem teploty směrem

na nižší nastavení výkonu, chcete-li
dosáhnout vyšší teploty.

2. Otočte regulátorem teploty směrem
na vyšší nastavení, chcete-li
dosáhnout nižší teploty.

Optimální je obvykle střední
nastavení.
Při hledání přesného
nastavení mějte na paměti,
že teplota uvnitř spotřebiče
závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří

spotřebiče,
• množství vložených

potravin,
• umístění spotřebiče.

POZOR!
Jestliže je okolní teplota
vysoká, nebo je spotřebič
zcela zaplněný (přitom je
spotřebič nastavený na
nejnižší teplotu) může běžet
nepřetržitě a na zadní stěně
se pak tvoří námraza. V
tomto případě je nutné
nastavit vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky
odmrazil, a tím snížil
spotřebu energie.

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
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5.1 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
K rychlejšímu zmrazování otočte
regulátorem teploty směrem na vyšší
nastavení, abyste dosáhli maximálního
chladu.

Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C.
V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.

Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
dvou horních oddílů.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin – během této
doby nepřidávejte žádné další potraviny
ke zmrazení.
Když je zmrazování dokončeno, můžete
obnovit předchozí nastavenou teplotu.

5.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny na vyšší nastavení.

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

5.3 Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové

teplotě, podle toho, kolik na to máte
času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.

5.4 Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Postupně vytahujte polici směrem

nahoru, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.

5.5 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.

Skleněná police nad
zásuvkou na zeleninu musí
ale vždy zůstat na svém
místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
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5.6 Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.

K vyjmutí nádobek z
mrazničky nepoužívejte
kovové nástroje.

1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího

oddílu.

5.7 Regulace vlhkosti
Ve skleněné polici jsou štěrbiny
(nastavitelné posuvnou páčkou), které
umožňují regulaci vlhkosti v zásuvce
nebo zásuvkách na zeleninu.

Když jsou větrací štěrbiny zavřené:
přirozená vlhkost potravin v zásuvkách
na ovoce a zeleninu se uchová po delší
dobu.
Když jsou větrací štěrbiny otevřené:
dochází k větší cirkulaci vzduchu a tedy
ke snížení vlhkosti vzduchu v zásuvkách
na ovoce a zeleninu.

6. TIPY A RADY
6.1 Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina,

můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.

• Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.

• Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.

• Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty.

6.2 Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je

nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.

6.3 Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
• Do chladničky nevkládejte teplé

potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.

• Potraviny zakrývejte nebo je
zabalujte, zejména mají-li silnou vůni.

• Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.

6.4 Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
• Maso (všechny druhy) : zabalte do

vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.

• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.

• Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.

• Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte
do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl
vzduch co nejméně přístup.

• Lahve: uzavřete víčkem a uložte
buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo ve stojanu na lahve
(je-li součástí výbavy).
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6.5 Tipy pro zmrazování
potravin
• Mrazte pouze potraviny prvotřídní

kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
• Efektivnějšího zmrazování a

rozmrazování potravin dosáhnete,
když je rozdělíte na malé porce.

• Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.

• Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny.

• Libové potraviny vydrží uložené déle
a v lepším stavu než tučné. Sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin.

• Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.

• Doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.

6.6 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
• Vždy si při nákupu ověřte, že

zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované.

• Zajistěte, aby zmrazené potraviny
byly z obchodu přineseny v co
nejkratším možném čase.

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

• Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

7.1 Obecná upozornění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.

Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v
chladicím okruhu; údržbu a
doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.

Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.

7.2 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.

POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.

7.3 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.

POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.

Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní

příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.

2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.

3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
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4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.

7.4 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru,
kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.

7.5 Odmrazování mrazničky
POZOR!
K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte
nikdy ostré kovové nástroje,
mohli byste jej poškodit. K
urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické
nebo jiné pomocné
prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmražených
potravin během
odmrazování může zkrátit
dobu jejich skladování.

Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte
nižší teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu
pro přerušení provozu
spotřebiče.

Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5
mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte

zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené

potraviny, zabalte je do několika
vrstev novin a dejte je na chladné
místo. 

VAROVÁNÍ!
Nedotýkejte se
zmrazených potravin
vlhkýma rukama. Ruce
by vám mohly k
potravinám přimrznout.

3. Nechte dveře otevřené.
Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.

4. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor.

5. Zapněte spotřebič.
Po třech hodinách vyjmuté potraviny
vložte zpět do mrazicího oddílu.

7.6 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte spotřebič (v případě

potřeby).
4. Vyčistěte spotřebič a všechno

příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste

zabránili vzniku nepříjemných pachů.
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POZOR!
Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

8.1 Co dělat, když...

Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.

 Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.

Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.

 Zásuvka není pod pro‐
udem.

Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.

Spotřebič je hlučný. Spotřebič není správně po‐
staven.

Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.

Osvětlení nefunguje. Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.

Zavřete a otevřete dveře.

Vadná žárovka. Viz „Výměna žárovky“.

Kompresor funguje
nepřetržitě.

Nesprávně nastavená te‐
plota.

Viz pokyny v části „Pro‐
voz“.

 Příčinou může být vložení
velkého množství potravin
ke zmrazení najednou.

Počkejte několik hodin a
pak znovu zkontrolujte te‐
plotu.

 Teplota v místnosti je příliš
vysoká.

Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.

 Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.

Před uložením nechte po‐
traviny vychladnout na te‐
plotu místnosti.

Dveře nejsou správně
zavřené.

Viz „Zavření dveří“.

Příliš mnoho námrazy a le‐
du.

Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformo‐
vané či zašpiněné těsnění.

Viz „Zavření dveří“.
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Problém Možná příčina Řešení
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.

Zasuňte zátku výpusti vody
do správné polohy.

Potraviny nejsou řádně za‐
balené.

Zabalte potraviny lépe.

Nesprávně nastavená te‐
plota.

Viz pokyny v části „Pro‐
voz“.

Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.

Během automatického od‐
mrazování se na zadní stě‐
ně rozmrazuje námraza.

Nejde o závadu.

V chladničce teče voda. Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.

Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.

Přemístěte potraviny tak,
aby se nedotýkaly zadní
stěny.

Na podlaze teče voda. Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.

Vložte vývod rozmražené
vody (kondenzátu) do
odpařovací misky.

Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.

Není správně nastavený
regulátor teploty.

Nastavte vyšší/nižší teplo‐
tu.

 Dveře nejsou správně
zavřené.

Viz „Zavření dveří“.

 Teplota potravin je příliš
vysoká.

Před uložením nechte po‐
traviny vychladnout na te‐
plotu místnosti.

 Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.

Najednou ukládejte menší
množství potravin.

Síla námrazy je větší než 4
- 5 mm.

Spotřebič odmrazte.

 Otvírali jste často dveře. Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.

Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.

Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře ob‐
íhat chladný vzduch.

Na zadní stěně chladničky
je příliš mnoho kondenzo‐
vané vody.

Dveře byly otvírány příliš
často.

Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.

Dveře nejsou zcela
dovřené.

Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
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Problém Možná příčina Řešení
Uložené potraviny nebyly
zabalené.

Před uložením do
spotřebiče jídlo zabalte do
vhodného obalu.

Dveře nelze snadno
otevřít.

Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.

Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.

Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.

8.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí
LED diod s dlouhou
životností.

Důrazně doporučujeme
používat pouze originální
náhradní díly.

Používejte pouze LED
žárovky (objímka E14).
Maximální výkon je
zobrazen na těle žárovky.

POZOR!
Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.

1. Prsty mírně roztáhněte průhledný
kryt oběma směry a uvolněte jej z
háčku ve směru označeném šipkami.

1

2

1

2. Vyměňte žárovku za novou se
stejnými vlastnostmi a určenou
speciálně pro použití v domácích
spotřebičích.

3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.

Přesvědčte se, že se osvětlení
rozsvítí.

8.3 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte.

Řiďte se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění

dveří vyměňte. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
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9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Informační list výrobku

Ochranná známka Electrolux

Model ENN2300AOW PNC933033510

Kategorie 7. Chladnička s mrazničkou

Třída energetické účinnosti A+

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.

259

Užitný objem v litrech, chladnička 160

Užitný objem v litrech, hvězdička -

Užitný objem v litrech, chladicí prostor -

Užitný objem v litrech, pro víno -

Užitný objem v litrech, celkový 217

Užitný objem v litrech, mraznička 57

Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka -

Užitný objem v litrech, jiné prostory -

Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)

****

Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-
li k dispozici

-

Beznámrazová (A/N), chladnička Ne

Beznámrazová (A/N), mraznička Ne

Doba skladování při vypnutí v hodinách 20

Mrazicí výkon v kg/24 h 4

Klimatická třída SN-N-ST-T

Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C

10

Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C

43

Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW 35

Vestavný spotřebič, A/N Ano

Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N

Ne
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9.2 Další technické údaje

Rozměry spotřebiče  

Výška 1441 mm

Šířka 540 mm

Hloubka 550 mm

Napětí 230 - 240 V

Frekvence 50 Hz

Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.

10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem  nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
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Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:

Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com

Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

 Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
 Ogólne informacje i wskazówki
 Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.

1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
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nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu

ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.

• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8
lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeśli zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.

• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.

• Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani

konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
• Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym

dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w

gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach

sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
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– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.

• OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.

• OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
ani środków do przyspieszania odmrażania
urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.

• OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego.

• OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.

• Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

• Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.

• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.

• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.

• Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.

• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.

• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
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• Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.

• Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.

• Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.

• Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.

• Nie narażać urządzenia na
zamoczenie przez deszcz.

• Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.

• Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.

• Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.

2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie,
należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.

OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników
ani przedłużaczy.

• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na

tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.

• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.

• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.

• Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.

• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.

2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.

 Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego zawierającego
izobutan.
• Nie zmieniać parametrów

technicznych urządzenia.
• Nie umieszczać w urządzeniu innych

urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.

• W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.

• Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.

• Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
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powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.

• Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.

• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.

• Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.

• Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.

• Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.

• Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.

• Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.

2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.

• Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.

2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.

• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć

wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.

• W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.

• Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.

2.6 Serwis
• Aby naprawić urządzenie, należy

skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.

• Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.

2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.

• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.

• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować drzwi, aby uniemożliwić

zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.

• Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.

• Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.

• Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.

3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
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3.1 Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.

W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy
zainstalować z dala od źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia.

3.2 Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.

Klasa
klima‐
tyczna

Temperatura otoczenia

SN od +10°C do + 32°C

N od +16°C do + 32°C

ST od +16°C do + 38°C

T od +16°C do + 43°C

Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo
w temperaturze spoza
podanego zakresu.
Prawidłowa praca
urządzenia jest
gwarantowana tylko w
podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.

3.3 Podłączenie do sieci
elektrycznej
• Przed podłączeniem urządzenia do

gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.

• Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.

• Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.

• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.

3.4 Wymagania dotyczące
wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.

5 cm min.

200 cm2

min.

200 cm2

UWAGA!
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy
przeczytać instrukcję
montażu.
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4. EKSPLOATACJA
4.1 Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu

zasilającego do gniazda
elektrycznego.

2. Obrócić regulator temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
do średniego ustawienia.

4.2 Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić
pokrętło regulacji temperatury w
położeniu „O”.

4.3 Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie.
1. Przestawić regulator temperatury w

stronę niższego ustawienia, aby
uzyskać minimalne chłodzenie.

2. Przestawić regulator temperatury w
stronę wyższego ustawienia, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.

Ustawienie pośrednie jest
zwykle najbardziej
odpowiednie.
Ustawiając temperaturę
należy jednak uwzględnić to,
że temperatura wewnątrz
urządzenia zależy od:
• temperatury w

pomieszczeniu,
• częstości otwierania

drzwi,
• ilości przechowywanej

żywności,
• umiejscowienia

urządzenia.

UWAGA!
Jeśli temperatura otoczenia
jest wysoka lub urządzenie
jest w pełni załadowane, a
wybrano ustawienie
najniższej temperatury,
urządzenie może pracować
bez przerwy, co powoduje
osadzanie się szronu na
tylnej ściance. W takim
przypadku należy ustawić
pokrętło na wyższą
temperaturę, aby umożliwić
automatyczne odszranianie i
w efekcie zmniejszyć
zużycie energii.

5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.

5.1 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu szybszego zamrożenia
produktów można obrócić regulator
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temperatury na wyższe ustawienie, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.

W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść
poniżej 0°C. Jeśli tak się
stanie, należy ponownie
ustawić wyższą temperaturę.

Umieścić żywność do zamrożenia w
dwóch górnych komorach.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Po zakończeniem procesu zamrażania
można przywrócić pierwotnie ustawioną
temperaturę.

5.2 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z wyższym
ustawieniem.

Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego
na przykład awarią zasilania,
jeśli awaria zasilania trwała
dłużej, niż podano w tabeli
danych technicznych w
punkcie „czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować,
po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).

5.3 Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy
rozmrozić w komorze chłodziarki lub w

temperaturze pokojowej, zależnie od
dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku
gotowanie potrwa dłużej.

5.4 Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie
artykułów spożywczych w opakowaniach
o różnej wielkości, półki na drzwiach
można umieszczać na różnej wysokości.
1. Stopniowo wyciągać półkę do góry

aż do jej zwolnienia.
2. Umieścić ponownie według potrzeb.

5.5 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono
w kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.

Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady
na warzywa, ponieważ
zapewnia ona odpowiedni
obieg powietrza.
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5.6 Wytwarzanie lodu
Urządzenie wyposażono w jedną lub
dwie tacki do wytwarzania lodu.

Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy
używać metalowych
narzędzi.

1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory

zamrażarki.

5.7 Regulacja wilgotności
Szklana półka posiada mechanizm ze
szczelinami (regulowanymi dźwigienką),
dzięki któremu można regulować
wilgotność w szufladzie na warzywa.

Gdy szczeliny wentylacyjne są
zamknięte:
produkty w szufladach na warzywa i
owoce dłużej zachowują naturalną
wilgotność.
Gdy szczeliny wentylacyjne są otwarte:
zwiększona cyrkulacja powietrza
powoduje obniżenie wilgotności
powietrza w szufladach na warzywa.

6. WSKAZÓWKI I PORADY
6.1 Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
• Lekko słyszalny odgłos bulgotania

dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.

• Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.

• Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.

• Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.

6.2 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi

urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.

6.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
• W chłodziarce nie należy

przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.

• Artykuły spożywcze należy przykryć
lub owinąć – szczególnie te, które
wydzielają mocny zapach.

• Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych.

6.4 Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
• Mięso (wszystkie rodzaje):

zapakować do odpowiedniego
opakowania i umieścić na szklanej
półce nad pojemnikiem na warzywa.
Mięso można przechowywać
maksymalnie przez 1–2 dni.

• Żywność gotowana, potrawy na
zimno: przykryć i umieścić na
dowolnej półce.

• Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
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Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.

• Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć
folią aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.

• Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.

6.5 Wskazówki dotyczące
zamrażania
• Należy zamrażać tylko produkty

spożywcze najwyższej jakości, świeże
i dokładnie oczyszczone.

• W celu zapewnienia bardziej
efektywnego zamrażania i
rozmrażania należy podzielić żywność
na małe porcje.

• Zawinąć żywność w folię aluminiową
lub polietylenową. Upewnić się, że
opakowanie jest szczelne.

• Nie należy umieszczać świeżej
żywności bezpośrednio obok już
zamrożonych produktów, aby uniknąć
podniesienia ich temperatury.

• Produkty niskotłuszczowe
przechowują się lepiej i przez dłuższy
czas niż te o dużej zawartości
tłuszczu. Sól powoduje skrócenie
okresu przechowywania żywności.

• Nie należy spożywać kostek lodu,
lodów sorbetowych ani lodów na
patyku bezpośrednio po ich wyjęciu z
zamrażarki. Grozi to odmrożeniami.

• Zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.

6.6 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
• Upewnić się, że mrożonki były

odpowiednio przechowywane w
sklepie.

• Przenieść zamrożoną żywność ze
sklepu do zamrażarki w jak
najkrótszym czasie.

• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.

• Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.

7.1 Ogólne wskazówki
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.

Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory,
dlatego wszelkie prace
konserwacyjne i napełnianie
układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.

Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.

7.2 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
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neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.

UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.

7.3 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać
do uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.

UWAGA!
Nie wolno uszkodzić układu
chłodzenia.

Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć

letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.

2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły
się na nich zabrudzenia.

3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu

urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.

7.4 Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd
następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.

7.5 Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA!
Nigdy nie wolno używać
ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania
szronu z parownika,
ponieważ można go
uszkodzić. Do
przyśpieszenia rozmrażania
nie wolno używać urządzeń
mechanicznych ani żadnych
innych metod niezalecanych
przez producenta. Wzrost
temperatury zamrożonych
artykułów spożywczych
podczas rozmrażania może
spowodować skrócenie
czasu ich bezpiecznego
przechowywania.

Na około 12 godzin przed
planowanym rozmrażaniem
należy ustawić niższą
temperaturę, aby zapewnić
odpowiednią rezerwę w
zamrożonych produktach na
czas przerwy w działaniu.

Na półkach zamrażarki oraz w górnej
części komory zawsze osadza się trochę
szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy
warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę

z gniazda elektrycznego.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane

artykuły spożywcze, zawinąć w kilka
warstw gazet i umieścić w chłodnym
miejscu. 
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OSTRZEŻENIE!
Nie wolno dotykać
zamrożonej żywności
mokrymi rękoma. Ręce
mogą przymarznąć do
mrożonki.

3. Zostawić otwarte drzwi.
Aby przyspieszyć proces
rozmrażania, należy umieścić w
komorze zamrażarki miskę z ciepłą
wodą. Należy również usuwać
kawałki lodu, które odrywają się
podczas rozmrażania.

4. Po zakończeniu rozmrażania należy
dokładnie wysuszyć wewnętrzne
powierzchnie.

5. Włączyć urządzenie.
Po upływie trzech godzin włożyć do
komory zamrażarki wcześniej wyjęte
produkty spożywcze.

7.6 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia

Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić urządzenie (w razie

potrzeby).
4. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie

akcesoria.
5. Pozostawić uchylone drzwi, aby

uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.

UWAGA!
Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.

8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.

8.1 Co zrobić, gdy…

Problem Prawdopodobna przy‐
czyna

Rozwiązanie

Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.

 Wtyczki przewodu zasilają‐
cego nie włożono prawidło‐
wo do gniazda elektrycz‐
nego.

Włożyć prawidłowo wtycz‐
kę do gniazda elektryczne‐
go.

 Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.

Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego same‐
go gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektry‐
kiem.

Urządzenie pracuje głoś‐
no.

Urządzenie nie stoi stabil‐
nie.

Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
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Problem Prawdopodobna przy‐
czyna

Rozwiązanie

Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie
czuwania.

Zamknąć i otworzyć drzwi.

Przepaliła się żarówka. Patrz „Wymiana żarówki”.

Sprężarka pracuje bez
przerwy.

Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.

Patrz rozdział „Eksploata‐
cja”.

 W urządzeniu umieszczo‐
no naraz dużą ilość żyw‐
ności do zamrożenia.

Odczekać kilka godzin i
ponownie sprawdzić tem‐
peraturę.

 Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.

Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycz‐
nej na tabliczce znamiono‐
wej.

 Włożono za ciepłe potrawy
do urządzenia.

Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.

Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.

Patrz „Zamykanie drzwi”.

Osadza się za dużo szronu
i lodu.

Nie zamknięto prawidłowo
drzwi lub uszczelka jest
zdeformowana/brudna.

Patrz „Zamykanie drzwi”.

Nie włożono prawidłowo
zatyczki otworu odpływo‐
wego odszraniania.

Umieścić prawidłowo za‐
tyczkę otworu odpływowe‐
go odszraniania.

Nie zapakowano prawidło‐
wo produktów żywnościo‐
wych.

Zapakować prawidłowo
produkty.

Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.

Patrz rozdział „Eksploata‐
cja”.

Po tylnej ściance chłodziar‐
ki spływa woda.

Podczas procesu automa‐
tycznego odszraniania
szron topi się na tylnej
ściance.

Jest to normalne zjawisko.

Woda spływa do komory
chłodziarki.

Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.

Oczyścić odpływ skroplin.

Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.

Upewnić się, że produkty
nie stykają się z tylną
ścianką.
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Problem Prawdopodobna przy‐
czyna

Rozwiązanie

Woda wylewa się na pod‐
łogę.

Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połączo‐
na z pojemnikiem umie‐
szczonym nad sprężarką.

Zamocować końcówkę
wężyka odprowadzającego
wodę z odszraniania w po‐
jemniku umieszczonym
nad sprężarką.

Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wyso‐
ka.

Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.

Ustawić wyższą/niższą
temperaturę.

 Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.

Patrz „Zamykanie drzwi”.

 Temperatura produktów
jest za wysoka.

Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.

 Włożono na raz za wiele
produktów do przechowa‐
nia.

Ograniczyć liczbę produk‐
tów wkładanych jedno‐
cześnie do przechowania.

Grubość warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.

Rozmrozić urządzenie.

 Użytkownik za często ot‐
wiera drzwi urządzenia.

Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.

Brak obiegu zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.

Zapewnić obieg zimnego
powietrza w urządzeniu.

Na tylnej ścianie chłodziar‐
ki zbiera się za dużo skro‐
plin.

Drzwi otwierano za często. Drzwi urządzenia otwierać
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.

Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.

Sprawdzić, czy drzwi za‐
mknięto prawidłowo.

Nie opakowano produktów
spożywczych.

Opakować odpowiednio
produkty spożywcze przed
ich umieszczeniem w urzą‐
dzeniu.

Drzwi stawiają opór przy
otwieraniu.

Próbowano otworzyć drzwi
zaraz po ich zamknięciu.

Po zamknięciu drzwi nale‐
ży odczekać kilka sekund
przed ich ponownym otwo‐
rzeniem.
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Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.

8.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w
bardzo trwałe oświetlenie
wnętrza typu LED.

Zaleca się stosowanie
wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.

Należy stosować wyłącznie
źródła światła LED (oprawa
E14). Moc maksymalną
podano na kloszu
oświetlenia.

UWAGA!
Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda.

1. Odchylić lekko palcami po obu
stronach zaczepy przezroczystego
klosza w celu ich zwolnienia, a
następnie zdjąć klosz, pociągając go
w kierunku wskazanym strzałkami.

1

2

1

2. Wymienić źródło światła na źródło o
takich samych parametrach,
przeznaczone specjalnie do
urządzeń domowych.

3. Ponownie założyć klosz oświetlenia.
4. Włożyć wtyczkę przewodu

zasilającego do gniazda.
5. Otworzyć drzwi.

Upewnić się, że oświetlenie się
włącza.

8.3 Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.

Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić

uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.

9. DANE TECHNICZNE
9.1 Karta informacyjna produktu

Znak towarowy Electrolux

POLSKI 31



Model ENN2300AOW PNC933033510

Kategoria 7. Chłodziarko-zamrażarka

Klasa efektywności energetycznej A+

Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wy‐
ników testu przeprowadzonego w normalnych
warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użytkowania
urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje

259

Pojemność użytkowa w litrach, lodówka 160

Pojemność użytkowa w litrach, Star -

Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna -

Pojemność użytkowa w litrach, wino -

Pojemność użytkowa w litrach, łącznie 217

Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka 57

Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka -

Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory -

Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o
największej pojemności użytkowej (l)

****

Temperatura projektowa „pozostałych komór” >
14 °C (°C),jeśli występują

-

„System bezszronowy” (T/N), lodówka Nie

„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka Nie

Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania,
godzin

20

Zdolność zamrażania w kg/24 h 4

Klasa klimatyczna SN-N-ST-T

Najniższa temperatura otoczenia, w której urzą‐
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C

10

Najwyższa temperatura otoczenia, w której urzą‐
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C

43

Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A)
re1 pW

35

Przeznaczony do zabudowy T/N Tak

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przecho‐
wywania wina T/N

Nie
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9.2 Dodatkowe dane
techniczne

Wymiary urządzenia  

Wysokość 1441 mm

Szerokość 540 mm

Głębokość 550 mm

Napięcie 230 - 240 V

Częstotliwość 50 Hz

Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.

10. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem 
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem 
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
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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
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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.

• Не користуйтеся приладом, доки
його не буде безпечно встановлено
у вбудовану конструкцію.

• 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,
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переставлення дверцят), витягніть
вилку з електричної розетки.

• 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.

2.2 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
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.

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

 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
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торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.

• 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.

2.4 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.

2.6 Сервіс
• Для ремонту приладу звертайтеся

до авторизованого сервісного
центру.

• Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.

2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.

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

3.2 Розміщення
Установіть прилад у сухому, добре
провітрюваному приміщенні, де
температура навколишнього
середовища відповідає кліматичному
класу, вказаному на табличці з
технічними даними приладу.

Кліма‐
тичний
клас

Навколишня температура

SN Від +10 °C до + 32 °C

N Від +16 °C до + 32 °C

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.

3.3 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.

3.4 Вимоги щодо вентиляції
Позаду приладу має бути достатньо
місця для циркуляції повітря.

5 cm min.

200 cm2

min.

200 cm2

УВАГА
Див. інструкції з монтажу,
щоб отримати відомості
щодо встановлення.
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4. ОПИС РОБОТИ
4.1 Увімкнення
1. Вставте вилку у стінну розетку.
2. 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.
1. Поверніть регулятор температури

до меншого значення, щоб
забезпечити мінімальне
охолодження.

2. Поверніть регулятор температури
до більшого значення, щоб
забезпечити максимальне
охолодження.

Середнє значення в
налаштуваннях зазвичай є
оптимальним.
Однак обираючи точне
налаштування, слід
пам’ятати, що температура
всередині пристрою
залежить від наступних
факторів:
• температури у

приміщенні;
• частоти відкривання

дверцят;
• кількості продуктів

усередині відділення;
• розташування приладу.

УВАГА
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
за допомогою регулятора
слід вибрати більш високу
температуру. Це дозволить
автоматично
розморожувати й разом із
цим зменшувати
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, а
також для тривалого зберігання
заморожених продуктів і продуктів
глибокого заморожування.

www.electrolux.com40



Для більш швидкого заморожування
поверніть регулятор температури до
більшого значення, щоб забезпечити
максимальне охолодження.

За таких умов температура
в холодильному відділенні
може опуститися нижче
0°C. У цьому випадку слід
установити регулятор
температури на вище
значення.

Для заморожування свіжих продуктів
покладіть їх у у два верхні відділення.
Максимальну кількість продуктів, яку
можна заморозити за 24 години,
зазначено в таблиці з технічними
даними, розташованій усередині
приладу.
Процес заморожування триває
24 години: впродовж цього періоду не
додавайте нові продукти для
заморожування.
Після завершення процесу
заморожування можна відновити
раніше встановлену температуру.

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
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.

5.5 Знімні полички
Стінки холодильника мають ряд
напрямних, тому висоту поличок
можна змінювати за бажанням.
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Для правильної циркуляції
повітря не розміщуйте
скляну поличку над
шухлядою для овочів.

5.6 Приготування кубиків
льоду
Цей прилад оснащений одним або
кількома лотками для приготування
кубиків льоду.

Виймаючи лотки з
морозильника, не
користуйтеся металевими
інструментами.

1. Заповніть ці лотки водою.
2. Поставте лотки для льоду в

морозильник.

5.7 Регулювання вологості
Скляна поличка обладнана пристроєм
з отворами (що регулюються за

допомогою пересувного важеля), за
допомогою якого можна регулювати
вологість в шухляді для овочів.

Коли вентиляційні отвори закриті:
природній вміст вологи продуктів у
відділеннях для фруктів і овочів
зберігається довше.
Коли вентиляційні отвори відкриті:
вологість у відділеннях для фруктів і
овочів знижується внаслідок циркуляції
повітря.

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
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.
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• 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).

6.5 Поради щодо
заморожування
• 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,
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.

• Не можна зберігати продукти
довше, ніж вказано компанією-
виробником 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,
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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
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.
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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 кого-
небудь періодично
перевіряти продукти, які в
ньому знаходяться, щоб
уникнути їх псування через
відключення
електропостачання.

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‐
ці.

Під’єднайте до розетки
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.
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Несправність Можлива причина Спосіб усунення
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‐
но температуру.

Див. розділ «Опис робо‐
ти».

 У морозильну камеру бу‐
ло одночасно завантаже‐
но багато продуктів хар‐
чування, які необхідно за‐
морозити.

Зачекайте кілька годин, а
потім знову перевірте
температуру.

 Кімнатна температура за‐
надто висока.

Див. діаграму кліматично‐
го класу на табличці з
технічними даними.

 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».

Утворюється забагато
інею та льоду.

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

Див. розділ «Закриття
дверцят».

Пробку системи зливу во‐
ди встановлено непра‐
вильно.

Установіть пробку систе‐
ми зливу води правиль‐
но.

Продукти харчування не
запаковано належним чи‐
ном.

Правильно запакуйте
продукти харчування.

Неправильно налаштова‐
но температуру.

Див. розділ «Опис робо‐
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.
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Несправність Можлива причина Спосіб усунення
Вода тече на підлогу. Отвір для зливання талої

води не під’єднано до ви‐
парного дека, яке знахо‐
диться над компресором.

Під’єднайте випарне деко
до отвору для зливання
талої води.

Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.

Неправильно налаштова‐
но регулятор температу‐
ри.

Установіть більше або
менше значення темпе‐
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‐
рігається багато продук‐
тів.

Не зберігайте в холо‐
дильнику значну кількість
продуктів харчування од‐
ночасно.

Товщина інею перевищує
4-5 мм.

Розморозьте прилад.

 Дверцята часто відчиня‐
ли.

Відкривайте дверцята ли‐
ше в разі потреби.

Всередині приладу від‐
сутня циркуляція холод‐
ного повітря.

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

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

Дверцята відчинялися за‐
надто часто.

Відчиняйте дверцята ли‐
ше в разі потреби.

Дверцята не зачинено
повністю.

Переконайтеся в тому,
що дверцята зачинено
повністю.

Продукти, що зберігають‐
ся, не було запаковано.

Запакуйте продукти на‐
лежним чином перед збе‐
ріганням у приладі.

Дверцята відчиняються із
зусиллям.

Ви спробували відчинити
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.
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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. Злегка розтягніть пальцями з обох
боків прозорого плафону, аби
вийняти його з гачків, та зніміть
плафон, потягнувши його у
напрямку стрілок.

1

2

1

2. Вставте нову лампочку з такими
самими характеристиками,
спеціально призначену для
побутових приладів.

3. Встановіть плафон на місце.
4. Підключіть вилку до розетки.
5. 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.

9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
9.1 Інформаційний листок виробу

Торгова марка Electrolux

Модель ENN2300AOW PNC933033510

Категорія 7. Холодильник-морозильник

Клас енергоефективності A+
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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

259

Об'єм зберігання в літрах, холодильник 160

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 217

Об'єм зберігання в літрах, морозильник 57

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-T

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

10

Найвища температура навколишнього середо‐
вища, при якій цей прилад призначено для ви‐
користання, у °C

43

Викиди шуму в дБ(A) відносно 1 пВт 35

Вбудований прилад Т/Н Так

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

Нi

9.2 Додаткові технічні дані

Розміри приладу  

Висота 1441 мм

Ширина 540 мм

Товщина 550 мм

Напруга 230 - 240 В
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Частота 50 Гц

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
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

приладів. Не викидайте прилади,
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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