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Általános figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS: Hagyja szabadon a készülék szellőzőnyílásait,
a készülék burkolatán, csakúgy mint a beépített rendszereken.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus vagy bármilyen más
eszközt a leolvasztási folyamat felgyorsításához, a gyártó által
javasoltakon kívül.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon semmilyen elektromos
készülékeket a készülék hűtőtereiben,
kivéve ha ezek megfelelnek a gyártó által javasolt típusnak.
FIGYELMEZTETÉS: Ne okozzon sérülést a hűtőkörön.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék instabilitásából származó kockázatok
elkerülése érdekében rögzítse azt az utasításoknak megfelelően.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék elhelyezésekor gondoskodjon róla,
hogy a tápkábel ne akadjon be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezzen több csatlakozós hosszabbítót
vagy hordozható áramforrást a készülék mögé

Szimbólum ISO 7010 W021
Figyelmeztetés; Tűzveszélyes / gyúlékony anyagok

• Ha a hűtőben R600a hűtőközeg található - ezt az információt a
hűtő adattáblájáról lehet leolvasni - akkor fokozott
elővigyázatosság ajánlott a szállítás és a szerelés során, a
készülék hűtőelemei meghibásodásának elkerülésére. Az R600a
egy környezetbarát és természetes gáz. Mivel robbanásveszélyes,
ha a hűtőelemek sérülésének következtében szivárgás történik,
tartsa távol a hűtőszekrényt a nyílt lángtól vagy a hőforrásoktól,
és néhány percig szellőztesse ki a helységet, ahol a készülék
található.

• A hűtő szállítása és elhelyezése során a hűtőgázkör nem sérülhet
meg.

 1. RÉSZ ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK
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• Ezt a készüléket ne tárolja gyúlékony anyagok, pl. gyúlékony
hajtógázt tartalmazó aeroszolos flakonok közelében.

• A készüléket háztartásokban és hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például
- üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;

 tanyaházakban és szállodák, motelek és más lakókörnyezetek
ügyfelei által;

- „szoba reggelivel” típusú környezetekben;
- élelmezési és hasonló nem kiskereskedelmi alkalmazások
esetében.

• Ha a konnektor nem felel meg a hűtőszekrény dugójának, akkor
azt a kockázatok elkerülése érdekében a gyártóval, a
forgalmazóval vagy egy megfelelő képzettségű szakemberrel ki
kell cseréltetni.

• A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy
értelmi képességű személyek (a gyerekeket is beleértve), vagy
akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy a használatra megtanítja, vagy
a használat közben felügyeli őket. A gyerekekre oda kell figyelni,
nehogy játsszanak a készülékkel.

• A készülék tápkábeléhez egy különlegesen földelt dugasz
csatlakozik. Ezt a dugaszt egy különlegesen földelt 16 amperes
aljzatba kell csatlakoztatni. Ha az Ön otthonában nem ilyen
található aljzat, kérjük szereltesse be azt egy engedéllyel
rendelkező villanyszerelővel.

• A készüléket csak 8 évesnél nagyobb gyermekek használhatják,
és a készülék nem arra való, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyerekeket is)
vagy tapasztalat ill. tudás hiányában használják, kivéve, ha
biztonságukért felelős személye felügyel rájuk vagy utasításokat
kaptak arra vonatkozólag, hogy hogyan kell használni a
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készüléket. Figyeljen rá, hogy a gyermekek ne játsszanak a
készülékkel. A tisztítást és a karbantartást felügyelet nélkül ne
végezzék el gyermekek.

• 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kipakolhatnak a
hűtőszekrényből. Gyermekek nem takaríthatják és nem
végezhetnek karbantartási munkákat a készüléken. Kisgyermekek
(0-3 éves korig) nem használhatják a készüléket. Fiatal gyermekek
(3-8 éves korig) kizárólag folyamatos felügyelet mellett
használhatják a készüléket. Idősebb gyermekek (8-14 éves korig)
és kiszolgáltatott felnőttek megfelelő felügyelet mellett vagy a
használati utasítás ismertetése után használhatják a készüléket.
Rendkívül kiszolgáltatott emberek kizárólag folyamatos felügyelet
mellett használhatják a készüléket

• Ha a készülék kábele meghibásodott, a veszélyhelyzet elkerülése
érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, vagy egy szakszerelővel,
vagy egy megfelelően képesített szakemberrel.

• A készülék 2000 métert meghaladó magasságon nem
használható.
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Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében
tartsa be az alábbi utasításokat:

• Az ajtó huzamosabb ideig történő nyitva hagyása jelentős
hőmérséklet-növekedést eredményezhet a készülék rekeszeiben.

• Rendszeresen tisztítsa az elérhető vízelvezető rendszereket és
azokat a felületeket, amelyekre élelmiszert helyez.

• Nyers húst és halat a hűtőszekrény megfelelő rekeszeiben
tároljon, hogy ne érintkezhessen más élelmiszerekkel és ne
csöpögjön azokba.

• A két csillaggal jelölt fagyasztórekeszek előfagyasztott ételek
tárolására, fagylalt készítésére és tárolására, valamint jégkocka
készítésére alkalmasak.

• Az egy, kettő és három csillaggal jelzett rekeszek egyike sem
alkalmas friss élelmiszerek fagyasztására.

• Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki,
olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg és hagyja az ajtót nyitva,
ezzel elkerülheti a penész kialakulását a hűtő belsejében.

A vízadagoló rendelkezésre áll
• Tisztítsa ki a víztartályokat, ha azokat 48 órán keresztül nem
használja. Engedje le a vizet a csaphoz csatlakoztatott
vízrendszerből, ha már 5 napja nem használja.



HU - 6 -

Megjegyzések:
• Kérjük olvassa el figyelmesen a kézikönyvet a készülék felállítása és üzembe

helyezése előtt. A készülék helytelen használata esetén a gyártó semmilyen
felelősséget sem vállal az esetleges károkért.

• Kövesse készüléken és a kézikönyvben található utasításokat, és tartsa a kézikönyvet
egy biztos helyen, a jövőben fellépő problémák kezelésére.

• Ez a készülék háztartási környezetben történő felhasználásra készült és kizárólag
ebben a környezetben és erre a meghatározott célra használható.  Nem alkalmas
kereskedelmi vagy közcélú felhasználásra. Ilyen felhasználás a garancia
elvesztéséhez vezet és vállalatunk nem felelős a felmerülő meghibásodásokért.

• Ez a készülék háztartási környezetben történő felhasználásra készült és étel hűtésére
/ elhelyezésére alkalmas. Nem alkalmas kereskedelmi vagy közcélú felhasználásra
és/vagy ételen kívül más anyagok tárolására. Vállalatunk nem vállal felelősséget a
nem megfelelő felhasználásból adódó meghibásodásokért.

Régi vagy nem működő hűtőszekrények
• Ha a hűtőn zár található, nyissa azt ki, vagy vegye le, mielőtt a készüléket magára

hagyja, mert balesetveszélyt jelenthet ha gyermekek bújnak a hűtőbe.
• Régi hűtők és fagyasztók CFC tartalmú szigetelőanyagot és hűtőfolyadékot

tartalmaznak. Ezért a régi hűtők kidobása esetén gondoskodjon arról, hogy
a környezet ne károsodjon.
Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és
újrahasznosításával kapcsolatosan érdeklődjön a helyi hulladékkezelő
szervezetnél.

Biztonsági utasítások
• Ne használjon hosszabbítókábelt vagy adapterdugaszt.
• Ne használjon sérült, repedt vagy régi konnektorokat.
• Ne használjon sérült, szakadt vagy régi vezetékeket.

• A készüléket felnőttek számára tervezték. Ne hagyja a gyermekeket a
készülékkel játszani vagy az ajtajárafelmászni.

• Az áramütés elkerülése érdekében ne dugja be vagy húzza ki a vezetéket
nedves kézzel.

• Ne helyezzen üvegeket vagy üveges italokat a fagyasztószekrénybe. Az
üvegek felrobbanhatnak.

• A biztonsága érdekében ne helyezzen tűz- és robbanásveszélyes
anyagokat a hűtőszekrénybe. Magas alkoholtartalmú italokat csak
függőleges pozícióban, szorosan lezárt üvegben tároljon.

• Ha jégkockát készít a fagyasztószekrényben, ne érjen hozzá, mert a jég
megégíti vagy megvághatja.
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• Ne érjen a fagyasztott ételekhez nedves kézzel. Ne fogyasszon jégkrémet
és jégkockát rögtön az után, ahogy azokat kivette a fagyasztórekeszből!

•Ne fagyassza vissza az egyszer már lefagyasztott ételeket. Ez ártalmas lehet
az egészségre, pl. mérgezést okozhat.

• Ne fedje le a hűtőszekrényt vagy annak a tetejét. Ez befolyásolja a hűtőszekrény
teljesítményét.

•Ne használjon konnektoradaptert
• Az alkatrészek sérülésének megelőzése érdekében a szállítás alatt rögzítse a

hűtőszekrényben lévő alkatrészeket.

A hűtőszekrény beszerelése és működtetése
A hűtőszekrény használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

• A hűtőszekrény  220-240 V/50 Hz váltakozó áramú hálózati ellátásra alkalmas.
• Nem vállalunk semmiféle felelőséget a földelés nélküli használatból eredő károkért.
• Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak.
• A készüléket az olyan hőforrásoktól, mint a tűzhely, sütő, radiátor és kályha legalább

50 cm-re kell elhelyezni és legalább 5cm-re az elektromos kályháktól.
• A hűtőszekrényt soha ne használja a szabadban és ne tegye ki esőnek.
• Ha a hűtőszekrény egy mélyfagyasztó mellett található, hagyjon

legalább 2 cm szabad helyet a két készülék között, hogy megelőzze
a nedvesség lecsapódását a külső felületen.

• Ne helyezzen semmit a hűtőszekrényre, és helyezze a hűtőszekrényt
egy megfelelő helyre, hogy legalább 15 cm szabad hely legyen
felette.

• Az állítható elülső talpakat állítsa be úgy, hogy a készülék szintben legyen és stabilan
álljon. A beállításhoz fordítsa el a talpakat az óramutató járásával megegyező (vagy
azzal ellentétes) irányba. Ezt a hűtőszekrény helyére állítása előtt kell elvégezni.

• A hűtőszekrény használata előtt törölje át a hátsó részeket meleg vízzel, melybe
feloldott egy teáskanál szódabikarbónátot, majd öblítse le tiszta
vízzel, végül törölje szárazra. Minden alkatrészt tisztítás után
helyezzen  be.

• Helyezze be a műanyag távtartókat (a fekete erezetű részek). A
beszereléshez forgassa el ezeket az ábrán látható módon 90°-kal,
hogy a kondenzátor ne érhessen a falhoz.

• A hűtőszekrényt állítsa a fal mellé úgy, hogy a szabad hely ne haladja
meg a 75 mm-t.

A készülék használata előtt
• Első használat esetén vagy szállítás után a megfelelő működés

érdekében tartsa a hűtőszekrényt függőleges helyzetben 3 órán
keresztül és kösse az elektromos hálózatra.  Különben
meghibásodhat a kompresszor.

• A hűtőszekrény szagot bocsáthat ki az első bekapcsolás esetén. Ez
a szag elmúlik, amikor a hűtőszekrény elkezd lehűlni.
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 2. RÉSZ A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI ÉS BEÁLLÍTÁSI

Termosztát Beállítása

• A termosztát automatikusan szabályozza a belső hőmérsékletet a hűtő és a mélyhűtő
részben egyaránt. A forgatható gomb minimumtól maximumig(1-5) való állításával
egyre hidegebb hőmérséklet érhető el.

• A mélyhűtő részben rövid ideig tárolni kívánt élelmiszerekhez a szabályzó gombot
minimum és közepes (medium 1-3) pozicíó közé állíthatja.

• A mélyhűtő részben hosszabb ideig tárolni kívánt élelmiszerekhez a szabályzó gombot
közepes és maximum pozicíó közé állíthatja.(3-4)

• Megjegyzés: A külső hőmérséklet, a frissen behelyezett élelmiszer, a véletlen nyitva
felejtett ajtó befolyásolhatja a hűtőszekrény hőmérsékletét. Ha szűkséges állítson a
hőmérséklet szabályzó gombon.

Információ a Less Frost technológiáról
� �A fagyasztóteret körülvevQ  párologtatónak köszönhetQ en a Less Frost technológia

�hatékonyabb hq tést, kevesebb manuális jégmentesítési igényt, valamint flexibilisebb
tárolóhelyet kínál.

A Hőmérséklet-beállításokkal kapcsolatos figyelmeztetések
• A megfelelő hatásfok érdekében ajánlott a hűtő szekrényt 10°C-nál alacsonyabb

hőmérsékleten üzemeltetni.
• A termosztát beállítása esetén figyelembe kell venni, hogy a milyen gyakran nyitják a

hűtő és a fagyasztó rekesz ajtaját, mennyi étel került tárolásra a hűtőben és a hűtő
felállítása helyén milyen környezeti viszonyok uralkodnak.

• A hűtőnek a csatlakoztatás után 24 órán át megszakítás nélkül kell üzemelnie a
környezeti hőmérsékleten ahhoz, hogy teljes mértékben lehűljön. Ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját és ne helyezzen bele sok étel ezen idő alatt.

• A dugasz ki-bedugásából, vagy az áramkimaradásból adódó lehetséges
meghibásodások elkerülésére a hűtő kompresszora egy 5 perces késleltetési
funkcióval rendelkezik. A hűtőszekrény rendszerint 5 perc után kezd el működni.

• A hűtőszekrényt úgy tervezték, hogy az általánosnak megfelelő klimatikus viszonyok
között működjön, az információs táblán látható klímaosztálynak megfelelően. A hűtési
teljesítmény hatásfoka érdekében nem ajánlott a hűtőszekrény üzemeltetése olyan
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Jégkocka Készítése
• Töltse meg a jégkockatartót vízzel, majd helyezze be a mélyhűtő részbe.
• Miután a viz teljesen jéggé fagyott, a tálca megcsavarásával kivehetők a jégkockák.

Kiegészít

A tartozékok formája és szöveges leírása modellenként eltéro lehet.

Climate Class Ambient 
T 16 to 43 °C

ST 16 to 38 °C
N 16 to 32 °C

SN 10 to 32 °C

környezetben amely a megjelölt hőmérsékleti tartományokon kívül esik.
• Ezt a berendezést 16°C - 32°C közötti szobahomérsékleten való alkalmazásra

tervezték.
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 3. RÉSZ ÉLELMISZEREK ELRENDEZÉSE A KÉSZÜLÉKBEN
Normál Hűtőtér

• A pára és jégképződés csökkentése miatt soha ne tárolja lezáratlan folyadékkal teli
edényt a hűtőtérben, mivel ezáltal a leolvasztást gyakrabban kell ismételni.

• Soha ne tegyen meleg ételt a hűtőszekrénybe. Mindig várja meg míg az étel
szobahőmérsékletre lehűl és úgy helyezze el a hűtőtérben, hogy körülötte a levegő
áramlása biztosított legyen.

• Ügyeljen arra, hogy az élelmiszerek vagy annak csomagolása ne érjen hozzá a
hátfalhoz, mert hozzátapadhat. Ne nyitogassa túl gyakran a készülék ajtaját.

• Az élelmiszerek elhelyezésénél vegye figyelembe, hogy a készülékben különböző
hőmérsékletű zónák alakulnak ki. Az egy-két napon belül fogyasztandó friss húsokat,
halat a legalsó polcra tegye (a zöldségtartó rekesz felett) mivel itt a legalacsonyabb
a hőmérséklet

• A zöldségeket és gyümölcsöket csomagolás nélkül helyezheti a zöldségtartó
rekeszbe.

Fagyasztótér
• A fagyasztótér mélyfagyasztott ill. hosszabb távra lefagyasztani kívánt élelmiszerek

tárolására, és jégkocka készítésére alkalmas.
• A lefagyasztani kívánt friss élelmiszereket az arra alkalmas csomagoló anyagba-,

tálkába rakva helyezze a fagyasztóba.
• Ne helyezzen lefagyasztandó friss élelmiszert egymásra, vagy szorosan egymás

mellé, mert így azok összetapadva, együtt fagyhatnak meg.
• Lefagyasztáskor megfelelő adagokra csomagolja a lefagyasztandó élelmiszert. Így

csak annyit kell majd kiolvasztani felhasználáskor amennyire épp szüksége van.
• Leolvasztás után lehetőség szerint minél hamarabb használja fel azon

élelmiszereket, melyeket visszahelyezett a fagyasztótérbe.
• Soha ne rakjon forró vagy meleg ételt a fagyasztótérbe. Ez még az ott lévő fagyasztott

élelmiszerek minőségét, eltarthatóságát is károsíthatja.
• Fagyasztott élelmiszerek tárolásához mindig olvassa el a csomagoláson lévő

információkat (lejárati idő, fagyasztási hőmérséklet…) és e szerint járjon el. Ha a
csomagoláson nincs különösebb információ akkor 3 hónapon belül használja fel
ezen élelmiszereket.

• Fagyasztott ételeket lehetőség szerint fagyasztva is szállítsa (Pl: hűtőtáskában.) és a
legrövidebb időn belül helyezze be a fagyasztószekrénybe.

• Ha a fagyasztott élelmiszer csomagolásán nedvességet talál vagy az nem elég
szilárd valószínű, hogy az már korábban felolvadt, mivel nem megfelelő
hőmérsékleten tárolták.

• A fagyasztott élelmiszerek eltarthatósági ideje függ a szobahőmérséklettől, a
hőmérséklet szabályzó beállításától, az ajtónyítás gyakoriságától, az élelmiszer
fajtájától és az üzletből történő hazaszállítás időtartamától. Mindig kövesse a
csomagoláson feltüntetett utasításokat, soha ne lépje túl a jelzett maximális tárolási
időt.



HU - 11 -

 4. RÉSZ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• Bizonyosodjon meg arról, hogy kihúzta a csatlakozót a falból a tisztítás
megkezdése előtt.

• Kérjük ne tisztítsa úgy a hűtőt, hogy vízet önt bele.

• A készülék külsejét és belső részeit egy meleg szappanos vizes,
puha törlővel vagy szivaccsal lehet tisztítani.

• Kérjük egymás után emelje ki az elemeket, majd tisztítsa
meg szappanos vízzel. Ne tisztítsa azokat
mosogatószerrel.

• Soha ne használjon a tisztításhoz gyúlékony, illékony vagy olvadó
anyagokat, mint hígító, benzin vagy sav.

• A kondenzátor (a készülék hátulján található) évente
egyszer kefével kell letisztítani, az energiatakarékosság
és hatásfok megtartására.

Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz nincs feszültség alatt.
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Leolvasztás
Hűtőrész

• Ezen készülékek működés közben automatikusan olvasztódnak le, a leolvasztott víz
elpárolog a párologtató tálcából.

• A párologtató tálcát és az ahhoz vezető nyílást rendszeresen tisztítani kell. Ezzel a
leolvasztás során keletkezett víz összegyűlése elkerülhető.

• Akár egy fél pohár vizzel is tisztíthatja az elpárologtató tálcához vezető nyílást.

Mélyhűtőrész;
A mélyhűtőben lerakódott jégréteget rendszeresen el kell távolítani ( a műanyag
segédeszközzel). A mélyhűtő rész ugyanolyan módon tisztítandó mint a hűtőszekrény. A
fagyasztó levolvasztása ajánlatos legalább 2x egy évben.
Ehhez,

• Leolvasztás előtt MAX»5" nappal kapcsolja a készüléket a legnagyobb teljesítményre
az élelmiszerek maximális megfagyasztásához.

• Leolvasztás alatt az élelmiszereket lehetőség szerint hűvös helyen, újságpapírba
csomagolva tárolja. Az élelmiszerek elkerülhetetlen felmelegedése megrövidíti az
eltarthatósági idejüket, így lehetőleg minnél hamarabb fogyassza el őket.

• Mielőtt megkezdi a leolvasztási műveletet, húzza ki a cseppgyűjtő tálcán a dugót,
majd helyezzen egy edényt a lyuk alá, hogy összegyűjtse a vizet, ahogy azt az ábrán
látja. Ehhez egy kb. 2 liter ürtartalmú edény szükséges.

• A leolvasztást a termosztát közepén található gomb megnyomásával kezdheti meg. (
vagy kihúzhatja a csatlakozó kábelt az aljzatból.) Hagyja nyitva a készülék ajtaját míg
az teljesen le nem olvasztott.

• Ahhoz, hogy a leolvasztást meggyorsítsa helyezzen bele egy vagy több melegvizzel
teli edényt.

• Végül szárítsa ki a készüléket és a cseppgyűjtő tálcát, majd helyezze vissza a dugót
és állítsa a termosztát gombot a maximumra
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Belső Világítás, S Annak Cseréje
Lorsque l’on remplace la lampe du réfrigérateur ;
Ha a belső világítást cseréli ;

1. Húzza ki a készüléket a hálózatból
2. A lámpabúra két oldalán található kampót

nyomja meg, ezáltal a lámpabúra
levehető.

3. Cserélje ki az égőt. (max: 15W)
4.Helyezze vissza a műanyag búrát, majd 5 perc múlva csatlakoztassa vissza a

készüléket a hálózatba.

 5. RÉSZ SZÁLLÍTÁS, A KÉSZÜLÉK MOZGATÁSA

Szállítás, A Készülék Athelyezése
• Az eredeti csomagolóanyagot (Doboz, habszivacs) a környezetvédelmi előírásoknak

megfelelően semmisítse meg.
• Szállításnál a készüléket egy erős kötéllel megfelelően rögzíteni kell. A készüléket

minden esetben a dobozon található
előírásoknak megfelelően szállítsa.

• Mielőtt szállítaná vagy áthelyezné a
készüléket más helyre, az összes mozdítható
tartozékot vegye ki belőle, hogy elkerülje azok
lehetséges sérüléseit.

A LED lámpák cseréje
Ha a hűtőszekrény LED lámpákkal van felszerelve, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal,
mivel ezeket csak képzett személy cserélheti ki.

Az ajtó áthelyezése
• A htszekrény-fagyasztó típusától függ, hogy az ajtók nyitási iránya megváltoztatható,

vagy sem.
• Azokon a modelleken nem lehetséges, ahol a fogantyúk a készülék elejéhez vannak

rögzítve.
• Ha készüléke nem rendelkezik fogantyúkkal, az ajtók nyitási iránya megváltoztatható.

De ezt a mveletet csak egy erre jogosult szakember végezheti el. Kérjük, hívja fel a
márkaszervizt.
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 6. RÉSZ HIBAKERESÉSI ÚTMÚTATÓ

A készülék hibás működése a rossz beállításból vagy felhasználásból is eredhet, hogy
elkerülje a szerelő felesleges kihívását és az ebből származó kiadásokat az alábbiakat
ellenőrizze .

Ha a készülék nem működik Ellenőrizze ;
• Nincs-e áramszünet
• A lakásban a kismegszakító Nincs-e lekapcsolva.
• A termosztát nincs-e « • » állásban.
• A csatlakozóvezeték kilazult-e,  az aljzatot ellenőrizheti egy másik  működő készülékkel

is.

A hőmérséklet nem elég alacsony ;
• Túl sok élelmiszer van a hűtőszekrényben.
• Az ajtó nem jól  záródik.
• Tiszta-e  a hátoldalon lévő külső hőcserélő

A készülék nagyon zajos:
A hűtőgáz cirkólációja kisebbfajta zajt okozhat  hűtés közben, még akkor is ha a
kompresszor nem működik. Ez normális. Ha ez a zaj túlságosan eltér a megszokottól
ellenőrizze a következőket;

• A készülék vizszintbe van-e állítva.
• Nem érintkezik-e valami a készülék oldalával.
• A készülék nem érintkezik-e olyan tárggyal, amivel zajt okoz hat.

Ha viz van a készülék alsó részében ;
A cseppgyűjtőtálca nyílása eldugult.

Megjegyzések
• A hűtőgép belső hátoldalán vízcseppek jelenhetnek meg, és esztétikai okokból a

hűtőszerkezetet is ide helyezték. Ez a jelenség akkor is felléphet, ha  a kompresszor
nem működik.

• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja (Pl: nyaralás alatt) állítsa a hőmérséklet
szabályzó gombot « • » állásba. Olvassza le és tisztítsa ki a készüléket hagyja nyitva
ajtaját, hogy ezzel elkerülje a kellemetlen szagok és penész képződését
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Néhány ötlet ahhoz, hogyan takarítsunk meg energiát
1. A készüléket hűvös, jól szellőző helyiségben szerelje be, ne tegye ki közvetlen

napfénynek és hőforrásnak (mint például radiátor, tűzhely, stb.), ellenkező esetben
helyezzen szigetelő táblát közéjük.

2. A meleg ételeket és italokat a készüléken kívül hűtse le.
3. Amennyiben fagyasztott élelmiszert szeretne kiolvasztani, tegye azt a hűtő részbe.

Olvadás közben a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérséklete segíti a hűtő részt a
lehűlésben, és ezzel energiát takarít meg. Ha a fagyasztott élelmiszert rögtön
kivesszük, energiát pazarolunk.

4. A hűtőbe helyezett italokat és folyadékokat mindig fedje le, különben a készülékben
megnövekszik a páratartalom / nedvesség, ezáltal a készülék működési ideje
hosszabbá válik. Az italok és folyadékok lefedésével megőrizhetjük azok illatát és
ízét is.

5. Miközben az élelmiszert és az italokat behelyezi, a készülék ajtaját a lehető legrövidebb
ideig tartsa nyitva.

6. A készülék különböző hőmérsékletű rekeszeinek (frissentartó rekesz, fagyasztó, stb.)
fedeleit tartsa zárva.

7. Az ajtó tömítésének tisztának és rugalmasnak kell lennie. Az elhasználódott tömítést
ki kell cserélni.

8.A fagyasztó polc eltávolításásával több élelmiszert lehet tárolni. Az energiafogyasztás
teljesen megtöltött állapotban és a fagyasztó polc nélkül lett megállapítva.
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A fentiek csupán a készülék egyes részeinek tájékoztató bemutatására szolgálnak.
Az adott modell függvényében a részegységek eltérőek lehetnek.

A) HŰTŐRÉSZ
B) MÉLYHŰTŐRÉSZ

1) MŰANYAG KAPARÓ
2) JÉGKOCKA KÉSZÍTŐ TÁLCA
3) MÉLYHŰTŐ POLC
4) TERMOSZTÁT DOBOZA
5) HŰTŐPOLC
6) ZÖLDSÉGTARTÓ FIÓK FEDELE

7) ZÖLDÉSGTARTÓ FIÓK
8) ÁLLÍTHATÓ LÁB
9) ÜVEGTARTÓ POLC
10) VAJ, SAJTPOLC
11) TOJÁSTARTÓ

 7. RÉSZ KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK, REKESZEK
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