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Biztonsági 
útmutatások 
és figyelmeztetések

Mielőtt a készüléket 
használatba veszi
Figyelmesen olvassa végig 
a használati és szerelési 
utasítást! Fontos tanácsokat kap 
a készülék beszerelésére, 
használatára és karbantartására 
vonatkozóan.
A gyártó nem vállal 
szavatosságot, ha Ön figyelmen 
kívül hagyja a használati 
utasításban tartalmazott 
útmutatásokat 
és figyelmeztetéseket. Minden 
dokumentumot őrizzen meg 
a későbbi használathoz vagy 
a későbbi tulajdonos számára.

Műszaki biztonság
A készülék kis mennyiségben 
tartalmazza a környezetbarát, de 
gyúlékony R600a hűtőközeget. 
A készülék szállítása és 
szerelése közben ügyelni kell 
arra, hogy a hűtőközegkör 
csövei ne sérüljenek meg. A 
kifröccsenő hűtőközeg 
szemsérüléseket okozhat, vagy 
meggyulladhat.

Sérülés esetén
■ a nyílt lángot vagy 

a gyújtóforrásokat távol kell 
tartani a készüléktől,

■ a helyiséget néhány percig 
jól ki kell szellőztetni,

■ kapcsolja ki a készüléket és 
húzza ki a hálózati 
csatlakozót,

■ értesíteni kell 
a vevőszolgálatot.

Minél több hűtőközeg van egy 
gépben, annál nagyobbnak kell 
lenni a helyiségnek, ahol 
a gép áll. Kis helyiségekben 
szivárgás esetén gyúlékony gáz-
levegő elegy képződik. 
A helyiségnek legalább 
1 m³-nek kell lennie minden 8 g 
hűtőanyag után. A készülékében 
levő hűtőközeg-mennyiséget 
megtalálja a gép típustábláján.
Ha meghibásodik a készülék 
hálózati csatlakozóvezetéke, a 
gyártónak, a vevőszolgálatnak 
vagy egy hasonlóan szakképzett 
szakembernek kell kicserélnie. 
A szakszerűtlen beszerelések 
és javítások jelentős veszélyt 
jelentenek a használóra nézve.
Javításokat csak a gyártó, a 
vevőszolgálat vagy egy 
hasonlóan szakképzett személy 
végezhet.
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Kizárólag a gyártó eredeti 
alkatrészeit szabad használni. 
Csak ezeknél az alkatrészeknél 
garantálja a gyártó, hogy 
teljesítik a biztonsági 
előírásokat.
A hálózati csatlakozóvezeték 
hosszabbítóját csak a 
vevőszolgálaton keresztül 
szabad beszerezni.

Használat közben
■ Soha ne használjon 

elektromos berendezést (pl. 
fűtőtestet, elektromos 
fagylaltkészítőt stb.) a 
készüléken belül. 
Robbanásveszély!

■ A hűtőgép kiolvasztásához 
vagy tisztításához soha 
ne használjon gőztisztító 
készüléket! A gőz rákerülhet 
az elektromos alkatrészekre, 
és rövidzárlatot okozhat. 
Áramütésveszély!

■ A dér- és a jégrétegek 
eltávolításához ne használjon 
hegyes vagy éles szélű 
tárgyakat. Ezzel megsértheti a 
hűtőcsöveket. A kifröccsenő 
hűtőfolyadék meggyulladhat 
vagy szemsérülést okozhat. 

■ Ne tároljon gyúlékony 
hajtógázokat tartalmazó 
termékeket (pl. spray-ket) és 
robbanóképes anyagokat. 
Robbanásveszély!

■ A lábazatot, a kihúzós 
elemeket, ajtókat, stb. soha 
ne használja lépcsőként, vagy 
támaszkodó felületként.

■ Leolvasztáshoz és  tisztításhoz 
húzza ki a villásdugót vagy 
kapcsolja le a biztosítékot. A 
csatlakozónál fogva kell 
kihúzni, nem pedig a kábelt 
húzni.

■ Tömény alkoholt csak 
szorosan lezárva és álló 
helyzetben tároljon.

■ A műanyag készülékelemeket 
és az ajtótömítést ne 
szennyezze be olajjal vagy 
zsírral. Ez porózussá teszi a 
műanyag készülékelemeket 
és az ajtó tömítését.

■ A készülék szellőztető és 
légtelenítő nyílásait soha ne 
fedje le, vagy ne torlaszolja el.
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■ Kockázatok elkerülése 
gyermekek és veszélyeztetett 
személyek esetében:
Veszélyeztetettnek azok a 
gyermekek és személyek 
tekintendők, akik testi, fizikai 
vagy érzékszervi szempontból 
korlátozottak, valamint azok, 
akik nem rendelkeznek 
elegendő ismeretekkel a 
készülék biztonságos 
kezeléséről.
Biztosítsa, hogy a gyermekek 
és a veszélyeztetett személyek 
megértsék a veszélyeket.
Egy biztonságért felelős 
személynek felügyelnie vagy 
irányítania kell a gyermekeket 
és a veszélyeztetett 
személyeket a készüléknél.
A készüléket csak 8 évnél 
idősebb gyermekek 
használhatják.
Tisztítás és karbantartás 
közben felügyelni kell a 
gyermekeket.
Soha ne engedjen gyerekeket 
a készülékkel játszani.

Gyermekek a háztartásban
■ A csomagolást és azok 

darabjait ne adja a gyermekek 
kezébe! 
A hajtogatott dobozok 
és a fóliák fulladásveszélyt 
jelentenek!

■ A készülék nem játékszer 
a gyermekeknek!

■ Ajtózáras készülék esetén: 
A kulcsot olyan helyen tárolja, 
ahol a gyermekek nem férnek 
hozzá!

Általános rendelkezések
A készülék élelmiszerek 
hűtésére használható.
Ez a készülék 
magánháztartásokban való 
használatra és otthoni 
környezethez készült.
A készülék rádió-
zavarmentesített a 
2004/108/EC sz. EU 
irányelv szerint.
A hűtőközeg-keringtető rendszer 
tömítettségét ellenőriztük.
Ez a gyártmány megfelel 
a villamos készülékekre 
vonatkozó idevágó biztonsági 
előírásoknak (EN 60335-2-24).
Ezt a készüléket legfeljebb 
2000 méter tengerszint feletti 
magasságig való használatra 
tervezték.
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Hulladék-
ártalmatlanítási 
útmutatások

* A csomagolási hulladék 
ártalmatlanítása
A csomagolás védi a készülékét 
a szállítási sérülésektől. Minden 
felhasznált anyag összefér a környezettel 
és újra értékesíthető. Kérjük, segítsen 
Ön is: környezetbarát módon 
ártalmatlanítsa a csomagolást.
Az aktuális hulladék-ártalmatlanítási 
lehetőségekről tájékozódjon a települési 
önkormányzatnál vagy 
a szakkereskedőnél, akinél a készüléket 
vásárolta.

* A használt készülék 
ártalmatlanítása
A használt készülék nem értéktelen 
hulladék! Környezetbarát 
ártalmatlanításával értékes nyersanyag 
nyerhető.

m Figyelmeztetés

Elhasznált készülékek esetén
1. Húzza ki a hálózati villásdugót.
2. Vágja le a csatlakozó kábelt 

és távolítsa el a villásdugóval együtt.
3. A polcokat és tartályokat ne vegye ki, 

hogy a gyermekeknek megnehezítse 
a bemászást!

4. Nem szabad megengedni, hogy 
gyermekek játsszanak a már 
használaton kívüli készülékkel. 
Fulladásveszély!

A hűtőgépek hűtőközeget 
és a szigetelésben gázokat tartalmaznak. 
A hűtőközegeket és a gázokat 
szakszerűen kell kezelni 
és ártalmatlanítani. A hűtőközeget 
keringtető csöveket egészen a szakszerű 
ártalmatlanításig nem szabad 
megsérteni. 

Csomagolás tartalma
Kicsomagolás után ellenőrizze az összes 
alkatrészt az esetleges szállítási károk 
tekintetében.
Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a 
kereskedőhöz, akinél a készüléket 
vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.
A szállítmány a következő részekből áll:
■ Álló készülék
■ Felszerelés (modelltől függően)
■ Tasak szerelőanyaggal
■ Használati útmutató
■ Szerelési útmutató
■ Ügyfélszolgálati füzet
■ Garancia-melléklet
■ Energiafogyasztásra és zajokra 

vonatkozó információk

Ez a készülék az elhasznált 
villamossági és elektronikai 
készülékekről szóló 2012/19/EU 
irányelvnek megfelelő jelölést 
kapott.
Ez az irányelv a már nem használt 
készülékek visszavételének és 
hasznosításának EU-szerte 
érvényes kereteit határozza meg.
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Felállítási hely
Felállítási helynek alkalmas egy száraz, 
szellőztethető helyiség. A felállítási hely 
ne legyen kitéve közvetlen 
napsugárzásnak, és ne legyen hőforrás, 
mint tűzhely, fűtőtest, stb. közvetlen 
közelében! Ha elkerülhetetlen, hogy 
hőforrás közelében állítsa föl, használjon 
megfelelő szigetelőlapot vagy tartsa be 
az alábbiakban megadott minimális 
távolságokat a hőforrástól:

■ Elektromos vagy gáztűzhelyhez 3 cm.
■ Olaj- vagy széntüzelés 

kályháktól 30 cm.
A padlónak a felállítás helyén nem 
szabad engednie, a padlót esetleg meg 
kell erősíteni. A padló esetleges 
egyenetlenségeit alátétekkel egyenlítse 
ki. 

Faltávolság
#. ábra
A készüléknek nincs szüksége oldalsó 
faltávolságra. A tartályok és polcok 
ennek ellenére teljesen kihúzhatók. 

Ajtóütköző cseréje
(ha szükséges)
Ha szükséges: Javasoljuk, hogy az ajtó 
nyitásirányát a mi vevőszolgálatunkkal 
cseréltesse ki. Az ajtó nyitásiránya 
cseréjének költségeit az illetékes 
vevőszolgálatnál tudakolhatja meg.

m Figyelmeztetés

Az ajtó nyitásiránya cseréje során a gép 
nem lehet csatlakoztatva a hálózathoz. 
Húzza ki előtte a hálózati 
csatlakozódugót. Ahhoz, hogy a 
készülék hátoldala ne sérüljön meg, 
elegendő párnázó anyagot kell alátenni. 
A készüléket óvatosan helyezze 
a hátoldalára. 

Útmutatás
Ha a készüléket a hátára fordítják, akkor 
a fali távtartónak nem szabad felszerelve 
lennie.

Vegye figyelembe 
a szobahőmérsékletet 
és a szellőztetést

Szobahőmérséklet
A készülék meghatározott klímaosztályra 
van méretezve. A klímaosztálytól 
függően a készüléket a következő 
szobahőmérsékleteken lehet működtetni.
A klímaosztály a típustáblán van, -
 ábra.

Útmutatás
A készülék a megadott klímaosztály 
szobahőmérséklet-határértékein belül 
teljesen működőképes. Ha a SN 
klímaosztályú készüléket alacsonyabb 
szobahőmérsékleten működtetik, +5 °C 
hőmérsékletig kizárható a készülék 
meghibásodása.

Klímaosztály
Megengedett 
szobahőmérséklet

SN +10 °C-tól 32 °C-ig
N +16 °C-tól 32 °C-ig
ST +16 °C-tól 38 °C-ig
T +16 °C-tól 43 °C-ig
7
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Szellőztetés
$. ábra
A levegő a készülék hátoldalán 
felmelegszik. A felmelegedett levegőnek 
akadálytalanul el kell tudni távozni. 
Máskülönben a hűtőgépnek többet kell 
teljesítenie. Ez pedig növeli 
az áramfogyasztást. Ezért a levegőztető- 
és szellőző nyílásokat soha ne fedje 
be vagy torlaszolja el!

A készülék 
csatlakoztatása
A készülék felállítása után legalább 
1 órát kell várni, amíg üzembe helyezheti 
a készüléket. Szállítás közben 
előfordulhat, hogy a kompresszorban 
levő olaj eltolódik a hűtőrendszerben.
Első használatba vétel előtt meg kell 
tisztítani a készülék belső terét (lásd 
„A készülék tisztítása”).

Villamos bekötés
A dugaszolóaljzat a készülék közelében 
legyen, és a készülék beüzemelése után 
is szabadon hozzáférhetőnek kell lennie. 
A készülék megfelel az I. védelmi 
osztálynak. A készüléket egy 
előírásszerűen felszerelt, védővezetékes 
dugaszolóaljzaton keresztül 
220–240 V/50 Hz váltóáramra 
csatlakoztassa. A dugaszolóaljzatot 
10–16 A-es biztosítékkal kell biztosítani.
Azoknál a készülékeknél, amelyeket 
Európán kívüli országokban 
üzemeltetnek, ellenőrizni kell, hogy 
a megadott feszültség és áramfajta 
megegyezik-e a helyi áramhálózat 
értékeivel. Ezeket az adatokat 
a típustáblán találja meg. -. ábra 

m Figyelmeztetés

A készüléket semmi esetre sem szabad 
elektronikus energiatakarékos 
csatlakozódugóra csatlakoztatni.
Készülékeink használatához hálózat- és 
szinuszos vezérlésű váltóirányítókat lehet 
alkalmazni. Hálózat-vezérlésű 
váltóirányítókat használnak minden olyan 
fotovoltaikus berendezésnél, amelyet 
közvetlenül a nyilvános villamos 
hálózatra csatlakoztatnak. Különálló 
megoldások esetén (pl. hajókon vagy 
hegyi turistaházakban), amelyeknek 
nincs közvetlen csatlakozásuk a 
nyilvános villamos hálózatra, szinuszos 
vezérlésű váltóirányítókat kell alkalmazni.
8
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Ismerje meg 
a készüléket

Hajtsa ki az utolsó oldalt az ábrákkal. Ez 
a használati útmutató több modellre 
érvényes.
A modellek felszerelése eltérő lehet.
Az ábráknál eltérések lehetnek.
!. ábra
* Nem minden modellnél.

Kezelőelemek
". ábra

A készülék 
bekapcsolása
". ábra
A készüléket a Be/Ki gombbal 
1 kapcsolja be. 
A hőmérsékletjelző 2 ezután kijelzi a 
beállított hőmérsékletet.
A készülék hűteni kezd. A világítás nyitott 
ajtónál bekapcsol.
Gyárilag a hűtőtérben +4 °C beállítását 
javasoljuk.
Az érzékeny élelmiszereket ne tárolja 
+4 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

1-4 Kezelőelemek
5 LED világítás 
6 Üvegpolc
7 Olvadékvíz-lefolyó
8 Zöldségtartó nedvesség-

szabályozóval
9 Csavaros lábak
10* Vaj és sajtrekesz
11* Tojástartó polc
12 Ajtópolc
13 Tartópolc nagy üvegek számára

1 Be/Ki kapcsológomb 
A készülék be- és kikapcsolására 
szolgál.

2 Hőmérséklet-kijelző
A számok a beállított hűtőtér-
hőmérsékleteknek felelnek 
meg °C-ban.

3 A „super” kijelző
Akkor világít, ha a szupererős 
hűtés működik.

4 Hőmérséklet-beállító gomb
Ezzel a gombbal lehet beállítani a 
hőmérsékletet.
9
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Útmutatások 
az üzemeltetéshez
■ Mialatt a hűtőgép működik, 

gyöngyöző vízcseppek vagy 
dér képződik a hűtőtér hátfalán, 
ez a működés következménye. 
A jégréteg lekaparása vagy 
a vízcseppek letörlése nem 
szükséges. A hátfal automatikusan 
leolvad. Az olvadékvizet az olvadékvíz-
csatorna fogja fel, elvezeti 
a hűtőgéphez, és ott elpárolog.

■ Nagyfokú páratartalom esetén 
a hűtőtérben, különösen 
az üvegpolcokon, kondenzvíz 
képződhet. Amennyiben ez történt, 
csomagolja be az élelmiszereket, 
és válasszon hidegebb 
hűtőhőmérsékletet.

A hőmérséklet 
beállítása
". ábra
A hőmérséklet +2 °C és +8 °C közötti 
értékre állítható be.
A hőmérséklet-beállító gombot 4 nyomja 
meg annyiszor, amíg be nem állította 
a kívánt hűtőtér-hőmérsékletet.
A készülék az utoljára beállított értéket 
tárolja. A beállított hőmérséklet 
a hőmérsékletjelzőn 2 jelenik meg.

Hasznos térfogat
A hasznos térfogatra vonatkozó adatokat 
készülékében a típustáblán találhatja. -
. ábra

A hűtőtér
A hűtőtér ideális hely hús, kolbászfélék, 
hal, tejtermékek, tojás, készételek és 
sütemények számára.

Amire figyelni kell 
a behelyezésnél
■ Friss, sértetlen élelmiszereket 

helyezzen be. Így tovább megmarad 
a minőség és a frissesség.

■ Késztermékeknél és csomagolt 
áruknál figyelembe kell venni a gyártó 
által megjelölt eltarthatósági vagy 
fogyaszthatósági időt.

■ Az aroma, a szín és a frissesség 
megőrzéséhez az élelmiszereket jól 
becsomagolva vagy lefedve helyezze 
el. Így elkerülheti a hűtőtérben 
a műanyag elemek szagának 
átterjedését és az elszíneződéseket.

■ A meleg ételeket és italokat először 
hűtse le, azután tegye be a hűtőbe!

Útmutatás
Kerülje, hogy az élelmiszerek a hátfalhoz 
érjenek. Máskülönben csökken a 
légkeringés.
Az élelmiszerek vagy a csomagolások 
odafagyhatnának a hátfalhoz.
10
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Ügyeljen a hűtési 
tartományokra a hűtőtérben
A hűtőtérben a levegő-cirkuláció révén 
különböző hőmérsékletű tartományok 
alakulnak ki:

■ A leghidegebb hely az oldalt található 
nyíl és az alatta lévő üvegpolc között 
van. %. ábra

Útmutatás
A leghidegebb helyen a kényes 
élelmiszereket (pl. hal, kolbász, hús) 
tárolja!

■ A legmelegebb tartomány az ajtóban 
egészen fent és az zöldségtartóban 
található. 

Útmutatás
Az ajtóban egészen fent tárolja pl. 
a kemény sajtot és a vajat. A sajt így 
tovább megőrzi aromáját, a vaj pedig 
kenhető marad.

Zöldségtartó nedvesség-
szabályozóval
&. ábra 
A zöldség és gyümölcs számára 
optimális tárolási hőmérséklet 
megteremtése érdekében a tárolt 
mennyiségtől függően szabályozni lehet 
a páratartalmat a zöldségtartóban:

■ kis mennyiségű gyümölcs 
és zöldségek – magas páratartalom

■ nagy mennyiségű gyümölcs 
és zöldségek – alacsony páratartalom

Útmutatások
■ A hidegre érzékeny gyümölcsöt (pl. 

ananászt, banánt, papayát és 
citrusféléket) és zöldséget 
(pl. padlizsánt, uborkát, cukkinit, 
paprikát, paradicsomot és burgonyát) 
a minőség és aroma optimális 
megőrzése érdekében 
a hűtőszekrényen kívül, körülbelül 
+8 °C és +12 °C közötti 
hőmérsékleten kell tárolni.

■ A tárolt mennyiségtől és a tárolt 
terméktől függően kondenzvíz 
képződhet a zöldségtartóban. 
A kondenzvizet száraz kendővel 
távolítsa el, és a nedvesség-
szabályozóval állítsa be a levegő 
páratartalmát a zöldségtartóban.

Szupererős hűtés
Szupererős hűtésnél a hűtőtér 
kb. 15 órán keresztül olyan hidegre hűl 
le, amilyenre csak lehet. Ezután 
automatikusan a szupererős hűtés előtt 
beállított hőmérsékletre áll vissza.
A szupererős hűtés bekapcsolása, pl.

■ nagy mennyiségű élelmiszer berakása 
előtt.

■ italok gyorshűtéséhez.

Útmutatás
Ha be van kapcsolva a szupererős hűtés, 
megnövekedhet az üzemi zajszint.
11
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Be- és kikapcsolás
". ábra
A hőmérséklet-beállító gombot 4 nyomja 
meg annyiszor, hogy a super kijelző 
3 világítson.

Felszerelés
(nem minden modellnél)

Üvegpolcok
'. ábra 
A belső tér polcait igény szerint 
variálhatja: Ehhez a polcot húzza ki, 
elöl emelje meg, és vegye ki.

Ajtópolc
(. ábra 
A polcot felfelé emelje meg és vegye ki.

Palack-tartópolc
) A/B. ábra 
A palack-tartópolcon palackokat lehet 
tárolni. A tartó variálható.

Palacktartó
*. ábra 
A palacktartó megakadályozza, hogy 
az ajtó nyitásakor és csukásakor 
a palack kiboruljon.

„OK” matrica
(nem minden modellnél)
Az „OK” hőmérsékletellenőrzővel meg 
lehet állapítani a +4 °C alatti 
hőmérsékleteket. A hőmérsékletet 
fokozatosan állítsa hidegebbre, ha 
a matrica nem „OK”-t mutat.

Útmutatás
A készülék üzembe helyezésekor akár 
12 óráig is eltarthat, amíg a készülék 
eléri a hőmérsékletet.

Helyes beállítás

A készülék 
kikapcsolása és 
leállítása

Készülék kikapcsolása
". ábra
Nyomja meg a Be/Ki gombot 1. 
A hőmérsékletjelző 2 kialszik, 
és a hűtőgép kikapcsol.

A készülék leállítása
Ha a készüléket hosszabb ideig nem 
használja:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a villásdugót vagy kapcsolja 

le a biztosítékot.
3. Tisztítsa ki a készüléket.
4. A készülék ajtaját hagyja nyitva!
12
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A készülék tisztítása
m Figyelem

■ Ne használjon homok-, klorid- vagy 
savtartalmú tisztító- és oldószereket!

■ Ne használjon dörzsölő vagy karcoló 
felületű szivacsokat. A fém felületeken 
korrózió jelenhet meg.

■ A tartópolcokat és tartályokat ne 
tisztítsa mosogatógépben. 
Az alkatrészek deformálódhatnak!

A következő képen járjon el:
1. Tisztítás előtt a készüléket kapcsolja 

ki.
2. Húzza ki a villásdugót vagy kapcsolja 

le a biztosítékot!
3. Vegye ki az élelmiszereket, és hűvös 

helyen tárolja.
4. Várjon, amíg a dérréteg leolvad.
5. A készüléket puha kendővel, langyos 

vízzel és kevés, semleges pH-értékű 
mosogatószerrel tisztítsa meg. 
A mosogatóvíz nem juthat 
a világításba.

6. Az ajtótömítést csak tiszta vízzel 
törölje át, és utána dörzsölje szárazra.

7. A mosogatóvíz nem folyhat le 
a leeresztő nyíláson át a párologtató 
területre.

8. A tisztítás után a készüléket 
csatlakoztassa a hálózatba 
és kapcsolja be.

9. Tegye vissza az élelmiszereket.

Felszerelés
Tisztításhoz a készülék minden variálható 
elemét ki lehet venni.

Üvegpolcok kivétele
'. ábra
Ehhez a polcot húzza ki, elöl emelje 
meg, és vegye ki. 

Az ajtóban lévő polcok kiszerelése
(. ábra
Emelje meg felfelé, és vegye ki a 
polcokat. 

Olvadékvíz-csatorna
+. ábra
Az olvadékvíz-csatornát és a leeresztő 
nyílást rendszeresen tisztítsa meg 
fültisztító pálcikával vagy hasonlóval, 
hogy az olvadékvíz lefolyhasson.

A tartály kivétele
,. ábra
A tartályt ütközésig húzza ki, elöl emelje 
meg, és vegye ki.

LED világítás
Az Ön készüléke karbantartást nem 
igénylő LED világítással van felszerelve.
Ezen a világításon csak a vevőszolgálat 
vagy az erre feljogosított szakemberek 
végezhetnek javítást.
13
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Energiatakarékosság
■ A készüléket száraz, jól szellőző 

helyiségben helyezze el! A készüléket 
ne helyezze közvetlen napos helyre 
vagy hőforrás közelébe (pl. hűtőtest 
vagy tűzhely).
Adott esetben szigetelőlapot kell 
alkalmazni.

■ A meleg ételeket és italokat először 
hűtse le, utána tegye be a hűtőgépbe.

■ A készülék ajtaját a lehető 
legrövidebb időre kell kinyitni.

■ A magasabb áramfogyasztás 
elkerülése érdekében alkalmanként 
meg kell tisztítani a készülék 
hátoldalát. 

■ Ha van:  
A készülék tanúsított 
energiafelvételének eléréséhez 
szerelje fel a fali távtartókat (lásd 
a szerelési útmutatót). A lecsökkentett 
faltávolság nem korlátozza 
a készüléket a működésében. Ilyen 
esetben csekély mértékben 
megnövekedhet az energiafelvétel. 
A 75 mm távolságot nem szabad 
túllépni.

■ A felszerelés elemeinek elrendezése 
nem befolyásolja a készülék 
energiafelvételét.

Működési 
hangjelenségek

Teljesen normális 
hangjelenségek
Zümmögő hang
Járnak a motorok (pl. hűtőaggregátok, 
ventilátorok).

Bugyborékoló, csobogó vagy surrogó 
hang
Hűtőközeg folyik át a csöveken.

Kattanás
A motor, a kapcsoló vagy 
a mágnesszelepek be-/kikapcsolnak.

Kerülni kell a zajokat!
A készülék nem áll egyenesen
Állítsa be a készüléket vízmérték 
segítségével. Használja ehhez a 
csavaros lábakat vagy helyezzen alá 
valamit!

A készülék „közel áll”
Tolja el a készüléket a hozzá közel álló 
bútoroktól vagy készülékektől.

A tartályok vagy rakodópolcok 
billegnek vagy szorulnak
Ellenőrizze a kivehető részeket, 
és esetleg tegye újra be.

Az üvegek vagy edények érintkeznek 
egymással
Kissé tolja el egymástól a palackokat 
vagy edényeket!
14
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Kisebb zavarok önálló kiküszöbölése
Mielőtt felhívja a vevőszolgálatot:
vizsgálja meg, hogy a következő útmutatások alapján saját maga is el tudja-e hárítani 
a zavart!
A vevőszolgálat által nyújtott tanácsadás költségeit magának kell viselnie – 
a garanciaidő alatt is!

 

Hibajelenség Lehetséges okok Hibaelhárítás

A hőmérséklet nagyon eltér 
a beállítástól.

Néhány esetben elegendő, ha 5 percre 
kikapcsolja a gépet.
Ha a hőmérséklet túl meleg, néhány óra múlva 
ellenőrizze, hogy közelített-e a hőmérséklet 
a beállítotthoz.
Ha a hőmérséklet túl hideg, a következő napon 
újból vizsgálja meg a hőmérsékletet.

Nem világít a jelzőlámpa. Áramkiesés; kioldott 
a biztosíték; a villásdugó 
nem jól illeszkedik.

Dugja be a hálózati csatlakozót. Vizsgálja meg 
van-e áram, nézze meg a biztosítékot.

A világítás nem működik. A LED lámpa meghibásodott. Lásd a „Világítás (LED)” című fejezetet.

A készülék túl sokáig volt 
kinyitva.
A világítás kb. 10 perc után 
kikapcsol.

A készülék bezárása és kinyitása után a 
világítás ismét működik.

Nedves a hűtőtér alja. Az olvadékvíz-csatorna vagy 
a leeresztő nyílás eldugult.

Tisztítsa meg az olvadékvíz-csatornát és a 
leeresztő nyílást. Lásd a „Készülék tisztítása” 
c. fejezetet. +. ábra

Nő a bekapcsolás 
gyakorisága és a hűtőgép 
bekapcsolási időtartama.

A készülék gyakori kinyitása. A készüléket ne nyissa ki feleslegesen.

Elzáródott a levegő be 
és kilépő nyílás.

Az akadályt távolítsa el.

A készülék nem hűt, világít 
a hőmérsékletjelző és 
a világítás.

A kiállítási mód be van 
kapcsolva.

10 másodpercig tartsa nyomva a hőmérséklet-
beállító gombot "/4, amíg felhangzik egy 
nyugtázó hangjelzés.
Kis idő múlva ellenőrizze a készülék hűtését.
15
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Készülék-öntesztelés
Az Ön készüléke automatikus öntesztelő 
programmal rendelkezik, amely kijelzi 
Önnek azokat a hibaforrásokat, 
amelyeket csak a vevőszolgálat háríthat 
el.

Készülék-önteszt indítása
". ábra

1. A készüléket kapcsolja ki a Be/Ki 
gombbal 1 és várjon 5 percig.

2. A Be/Ki gombbal 1 kapcsolja 
be a készüléket, és az első 
10 másodpercen belül 
3–5 másodpercig tartsa lenyomva 
a hőmérséklet-beállító gombot 4, 
amíg a 2 hőmérsékletjelzőn 2 °C nem 
látható.
Az öntesztelő program akkor indul el, 
ha a hőmérsékletjelzők egymás után 
felvillannak.

Ha a készülék rövid idő múlva az 
öntesztelés előtt beállított hőmérsékletet 
jelzi, rendben van.
Ha a super kijelző 3 10 másodpercig 
villog, akkor hiba áll fenn.  
Értesítse a vevőszolgálatot.

Készülék-öntesztelés 
befejezése
A program letelte után a készülék normál 
üzemeléssel működik tovább.

Vevőszolgálat
A telefonkönyvben vagy 
a vevőszolgálatok jegyzékében 
megtalálja az Önhöz legközelebb eső 
vevőszolgálatot. A vevőszolgálatnak adja 
meg a készülék termékszámát (E-Nr.) és 
a gyártási számát (FD).
Ezeket az adatokat a típustáblán találja 
meg. -. ábra
Kérjük, hogy a termék- és a gyártási 
szám megadásával Ön is segítsen 
elkerülni a szükségtelen kiszállásokat! 
Megtakarítja az ezzel együtt járó 
többletköltségeket.

Javítási megrendelés 
és tanácsadás zavarok esetén
Az egyes országok kapcsolati adatait 
megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati 
jegyzékben.

 

H +361 489 5461
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	hu Használati útmutató
	Hűtő-/fagyasztó-kombináció
	KS..V..


	hu Tartalomjegyzékhu Használati útmutató
	Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések
	Mielőtt a készüléket használatba veszi
	Műszaki biztonság
	Sérülés esetén
	■ a nyílt lángot vagy a gyújtóforrásokat távol kell tartani a készüléktől,
	■ a helyiséget néhány percig jól ki kell szellőztetni,
	■ kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót,
	■ értesíteni kell a vevőszolgálatot.

	Használat közben
	■ Soha ne használjon elektromos berendezést (pl. fűtőtestet, elektromos fagylaltkészítőt stb.) a készüléken belül. Robbanásveszély!
	■ A hűtőgép kiolvasztásához vagy tisztításához soha ne használjon gőztisztító készüléket! A gőz rákerülhet az elektromos alkatrészekre, és rövidzárlatot okozhat. Áramütésveszély!
	■ A dér- és a jégrétegek eltávolításához ne használjon hegyes vagy éles szélű tárgyakat. Ezzel megsértheti a hűtőcsöveket. A kifröccsenő hűtőfolyadék meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat.
	■ Ne tároljon gyúlékony hajtógázokat tartalmazó termékeket (pl. spray-ket) és robbanóképes anyagokat. Robbanásveszély!
	■ A lábazatot, a kihúzós elemeket, ajtókat, stb. soha ne használja lépcsőként, vagy támaszkodó felületként.
	■ Leolvasztáshoz és tisztításhoz húzza ki a villásdugót vagy kapcsolja le a biztosítékot. A csatlakozónál fogva kell kihúzni, nem pedig a kábelt húzni.
	■ Tömény alkoholt csak szorosan lezárva és álló helyzetben tároljon.
	■ A műanyag készülékelemeket és az ajtótömítést ne szennyezze be olajjal vagy zsírral. Ez porózussá teszi a műanyag készülékelemeket és az ajtó tömítését.
	■ A készülék szellőztető és légtelenítő nyílásait soha ne fedje le, vagy ne torlaszolja el.
	■ Kockázatok elkerülése gyermekek és veszélyeztetett személyek esetében:
	Veszélyeztetettnek azok a gyermekek és személyek tekintendők, akik testi, fizikai vagy érzékszervi szempontból korlátozottak, valamint azok, akik nem rendelkeznek elegendő ismeretekkel a készülék biztonságos kezeléséről.
	Biztosítsa, hogy a gyermekek és a veszélyeztetett személyek megértsék a veszélyeket.
	Egy biztonságért felelős személynek felügyelnie vagy irányítania kell a gyermekeket és a veszélyeztetett személyeket a készüléknél.
	A készüléket csak 8 évnél idősebb gyermekek használhatják.
	Tisztítás és karbantartás közben felügyelni kell a gyermekeket.
	Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani.

	Gyermekek a háztartásban
	■ A csomagolást és azok darabjait ne adja a gyermekek kezébe! A hajtogatott dobozok és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek!
	■ A készülék nem játékszer a gyermekeknek!
	■ Ajtózáras készülék esetén: A kulcsot olyan helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férnek hozzá!

	Általános rendelkezések
	Hulladék- ártalmatlanítási útmutatások
	* A csomagolási hulladék ártalmatlanítása
	* A használt készülék ártalmatlanítása

	Csomagolás tartalma
	A szállítmány a következő részekből áll:
	■ Álló készülék
	■ Felszerelés (modelltől függően)
	■ Tasak szerelőanyaggal
	■ Használati útmutató
	■ Szerelési útmutató
	■ Ügyfélszolgálati füzet
	■ Garancia-melléklet
	■ Energiafogyasztásra és zajokra vonatkozó információk

	Felállítási hely
	■ Elektromos vagy gáztűzhelyhez 3 cm.
	■ Olaj- vagy széntüzelés kályháktól 30 cm.
	Faltávolság
	Ajtóütköző cseréje

	Vegye figyelembe a szobahőmérsékletet és a szellőztetést
	Szobahőmérséklet
	Szellőztetés

	A készülék csatlakoztatása
	Villamos bekötés

	Ismerje meg a készüléket
	Kezelőelemek

	A készülék bekapcsolása
	Útmutatások az üzemeltetéshez
	■ Mialatt a hűtőgép működik, gyöngyöző vízcseppek vagy dér képződik a hűtőtér hátfalán, ez a működés következménye. A jégréteg lekaparása vagy a vízcseppek letörlése nem szükséges. A hátfal automatikusan leolvad. Az o...
	■ Nagyfokú páratartalom esetén a hűtőtérben, különösen az üvegpolcokon, kondenzvíz képződhet. Amennyiben ez történt, csomagolja be az élelmiszereket, és válasszon hidegebb hűtőhőmérsékletet.


	A hőmérséklet beállítása
	Hasznos térfogat
	A hűtőtér
	Amire figyelni kell a behelyezésnél
	■ Friss, sértetlen élelmiszereket helyezzen be. Így tovább megmarad a minőség és a frissesség.
	■ Késztermékeknél és csomagolt áruknál figyelembe kell venni a gyártó által megjelölt eltarthatósági vagy fogyaszthatósági időt.
	■ Az aroma, a szín és a frissesség megőrzéséhez az élelmiszereket jól becsomagolva vagy lefedve helyezze el. Így elkerülheti a hűtőtérben a műanyag elemek szagának átterjedését és az elszíneződéseket.
	■ A meleg ételeket és italokat először hűtse le, azután tegye be a hűtőbe!

	Ügyeljen a hűtési tartományokra a hűtőtérben
	■ A leghidegebb hely az oldalt található nyíl és az alatta lévő üvegpolc között van. %. ábra
	Útmutatás
	A leghidegebb helyen a kényes élelmiszereket (pl. hal, kolbász, hús) tárolja!
	■ A legmelegebb tartomány az ajtóban egészen fent és az zöldségtartóban található.
	Útmutatás
	Az ajtóban egészen fent tárolja pl. a kemény sajtot és a vajat. A sajt így tovább megőrzi aromáját, a vaj pedig kenhető marad.

	Zöldségtartó nedvesség- szabályozóval
	■ kis mennyiségű gyümölcs és zöldségek – magas páratartalom
	■ nagy mennyiségű gyümölcs és zöldségek – alacsony páratartalom
	Útmutatások
	■ A hidegre érzékeny gyümölcsöt (pl. ananászt, banánt, papayát és citrusféléket) és zöldséget (pl. padlizsánt, uborkát, cukkinit, paprikát, paradicsomot és burgonyát) a minőség és aroma optimális megőrzése érdekében a hű...
	■ A tárolt mennyiségtől és a tárolt terméktől függően kondenzvíz képződhet a zöldségtartóban. A kondenzvizet száraz kendővel távolítsa el, és a nedvesség- szabályozóval állítsa be a levegő páratartalmát a zöldségtartóban


	Szupererős hűtés
	■ nagy mennyiségű élelmiszer berakása előtt.
	■ italok gyorshűtéséhez.
	Be- és kikapcsolás

	Felszerelés
	Üvegpolcok
	Ajtópolc
	Palack-tartópolc
	Palacktartó

	„OK” matrica
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