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Bevezetés
A készülék fagyasztott termékek tárolására alkalmas.
A készülék háztartásban történő használatra készült.
Ha ipari vagy kereskedelmi célú felhasználást tervez,
minden esetben tartsa be a vonatkozó előírásokat.Ha
a készüléket nem a használati utasításban megadott
célra vagy helytelen módon használják, a gyártó nem
vállal felelősséget az esetleges károkért.
A környezetvédelmi ajánlások be nem tartása azt
eredményezheti, hogy a készülék energiafogyasztása
megnő.

Fontos biztonsági információk
Óvintézkedések

Használatbavétel előtt a hűtőszekrényt megfelelően
üzembe kell helyezni. A készülék helyének megválasztásakor a jelen használati utasításban foglalt
előírásokat be kell tartani.
Soha ne húzza ki a készülék csatlakozódugóját a kábelnél fogva. Ha áramtalanítani kívánja a berendezést,
markolja meg a csatlakozódugót, és annál fogva húzza ki
a dugaljból.
Ügyeljen arra, hogy a készülék mozgatásakor ne
kerüljön a csatlakozózsinór a készülék alá, illetve
más módon se sérüljön meg.
A hűtőszekrény üzembe helyezése után soha ne
érintse meg a mélyhűtő fagyos felületeit, különösen
ha a keze vizes vagy nedves. A bőr hozzáragadhat a
rendkívül hideg felülethez.
A készülék tisztításának megkezdése előtt mindig húzza
ki a hálózati csatlakozódugót.
A csatlakozózsinórt soha ne rongálja, szerelje szét,
csomózza össze vagy hajlítsa meg túlságosan, mert
a sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.Üvegből
készült tárgyakat soha ne helyezzen a mélyhűtőbe, mert
tartalmuk a lefagyasztás során kitágulhat, és emiatt
eltörhet az üveg.

Ne használjon
hosszabbítózsinórt

Ha mód van rá, a hűtőszekrényt közvetlenül a saját
csatlakozódugójával csatlakoztassa a hálózatba: így
elkerülhető a más háztartási készülékek vagy a világítás
okozta hálózati túlterhelés, ami áramszünetet okozhat.

Bevezetés

A készülékben ne tároljon robbanásveszélyes anyagot, pl.
gyúlékony hajtógázzal töltött spray-dobozokat.

Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalattal
és gyakorlattal nem rendelkező személyek (és gyerekek) felügyelet
nélkül nem használhatják a készüléket, hacsak a biztonságukért
felelős személyek előzőleg erre ki nem oktatták őket.
Gyermekeket ne hagyjon felügyelet nélkül annak érdekében,
hogy ne játszanak a készülékkel.
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Bevezetés
A régi készülék ártalmatlanítása és
az új készülék csomagolása
A régi készülék
ártalmatlanítása

A használaton kívül helyezett régi készüléket a
biztonságos ártalmatlanítás érdekében megfelelő
módon le kell szerelni. Szerelje le a hálózati csatlakozódugaszt, válassza le a csatlakozózsinórt,
szerelje le a rugókat, zárszerkezeteket, zsanérokat
és csavarokat, nehogy a gyermekek játék közben
beszoruljanak a készülékbe.
A környezet védelme érdekében a régi készülék ártalmatlanítását kizárólag erre szakosodott cég végezheti.
Ha bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a
helyi értékesítőcéggel vagy az illetékes hatósággal.

Az új készülék
csomagolásának
ártalmatlanítása

A készülék csomagolására használt valamennyi
anyag környezetbarát.
A csomagolóanyagokra vonatkozó információk:
PE: Polietilén – csomagolásra használt fólia vagy zacskó
PS: Habosított CFC-mentes polisztirolból öntött darabok
PP: Polipropilénből készült csomagolószalag

Visszavételi ajánlat

A készülék újrahasznosítható és/vagy újrafeldolgozható
folyadékokat, (hűtő, kenő) alkatrészeket és anyagokat
tartalmaz.
Valamennyi fontos anyagot hulladékgyűjtő-központba
kell küldeni, ahol megfelelő feldolgozás után azok
újrahasznosíthatók. A visszavétellel kapcsolatban
vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítőcéggel.

Bevezetés
A készülék részegységei, tartozékai

Mélyhűtő ﬁók

Mágneses
tömítés

Szintbeállító
lábak

FIGYELEM

Ez egy alaptípus. A készülék formája előzetes értesítés nélkül változhat.

Üzembe helyezés
Hol helyezzük el

A hűtő-fagyasztókészülék körüli megfelelő légmozgás
érdekében mindkét oldalon hagyjon elegendő szabad
helyet. A készülék hátulja és a fal közötti távolság
legalább 5 cm legyen.
A készülék háztartási és ehhez hasonló környezetben
használható, pl. üzlet személyzeti konyhája, iroda és
más munkakörnyezet, gazdasági épület, szállodai
vagy motelszoba illetve más típusú lakókörnyezet,
panzió, étkeztetés és hasonló, nem kereskedelmi
környezet.
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Üzembe helyezés
Csatlakoztatás az elektromos hálózatba
A készüléket az alábbi műszaki speciﬁkációjú hálózatba szabad csatlakoztatni: AC 220~240V, 50 Hz.A készülék kizárólag
a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő földeléssel ellátott aljzatba csatlakoztatható. A készüléket csak a megfelelő
végzettséggel rendelkező szakember helyezheti üzembe.

A készülék működése
Elindítás
Bekapcsolás előtt hagyja a készüléket legalább 2 órán át
üresen járni, így a hűtőfolyadék keringése stabilizálódhat
és nem léphet fel működési probléma.
Az elektromos
szabályozás
funkciói

¡C

h
Amikor a készülék bekapcsol, a kezdeti homérséklet
"-18°C" jelenik meg a LED-kijelzőn.
K1 gomb (Leolvasztás):
Először tartsa lenyomva a K1 gombot 3 másodpercen át, a “-”, “°C”,”h” jelzések kikapcsolódnak, a kompresszor leáll és a LED-kijelzőn az “OFF” jelzés jelenik
meg.Másodszor tartsa lenyomva a K1 gombot 3 másodpercen át, a “-”, “°C”,”h” jelzések normál állapotba
kerülnek, a kompresszor működik és a LED-kijelző a
kezdeti állapotot mutatja.

K2 gomb (Gyorsfagyasztás):
Először tartsa lenyomva a K2 gombot 3 másodpercen át, a
“-”, “°C”,”h” jelzések kikapcsolódnak, a “h” kijelző kigyullad,
és a kezdeti fagyasztási idő kerül kijelzésre: “3h”. Nyomja
meg a K2 gombot másodszor, ekkor a kijelzett fagyasztási idő “2h” lesz.Nyomja meg a K2 gombot harmadszor,
ekkor a kijelzett fagyasztási idő “1h” lesz.A kompresszor a
LED-kijelzőn beállított fagyasztási időtől függően 1-3 órán
át üzemel.Nyomja meg a K2 gombot negyedszer, ekkor a
kijelző visszatér a gyorsfagyasztás előtti eredeti állapotába.
K3 gomb (Hőmérséklet szabályozás):
Nyomja a K3 gombot folyamatosan, ekkor a kijelzőn
folyamatosan váltakozik a hőmérséklet –14 °C és
– 24°C között.

Élelmiszertárolási
javaslatok

Élelmiszerek tárolása

A gyakori ajtónyitogatás vagy az ajtó túl hosszú ideig
tartó nyitva tartása emeli a készülék belső hőmérsékletét.
Emiatt csökkenhet az élelmiszerek eltarthatósági ideje,
gyengülhet a minősége, ráadásul az energiafogyasztás is
magasabb lesz.
FIGYELEM

A fagyasztott termékeket soha ne érintse meg nedves
kézzel. Fagysérülések jelenhetnek meg a kezén.
Ügyeljen arra, hogy a fagyasztott élelmiszer ne érjen a
nem fagyasztotthoz.A fagyasztott élelmiszer kiolvadhat.
A hűtésre, fagyasztásra alkalmas csomagolóanyagok a
következők:
- Polietilén zacskók, műanyagfólia, fagyasztódobozok.
Az alkalmas rögzítő, záróanyagok a következők:
- gumiszalag, műanyagcsipesz, ragasztószalag, zsinór.
Lezárás előtt távolítsa el a felesleges levegőt a zacskóból vagy fóliából.
A benn maradó levegő kiszáríthatja az élelmiszert.
Az egyenletesen elosztott csomagolású élelmiszerek
gyorsabban lefagyaszthatók.Ne tároljon üvegpalackokat a mélyhűtő-részben.Az üveg eltörhet, miközben
tartalma megfagy.

Jégkészítés
Jégkocka-készítéshez töltse
fel a jégkockatartó-tálcát ¾-ig,
majd helyezze a mélyhűtő
rekesz alsó részébe.
A jégkockák eltávolításához fogja meg a jégkockatartó
tálca két végét, és csavargassa meg enyhén.

pek

Tip

A kész jégkockák gyors és egyszerű kiszedéséhez a
tálca megcsavarása előtt folyasson vizet a tálcára.

Gondozás és karbantartástartás
Leolvasztás
A hűtőszekrény leolvasztása
Amikor a mélyhűtő üzemel, a hűtőszekrény rekesz hátsó
falán jégképződés ﬁgyelhető meg. Ez a jég automatikusan leolvad, miután a kompresszor leáll.
A mélyhűtő rekesz leolvasztása
Amikor a mélyhűtő üzemel vagy a mélyhűtő rekesz ajtaja
nyitva van, a pára lecsapódik a rekesz belső falán, majd
odafagy. A vastag jégréteg csökkenti a hideg levegő áramlási hatékonyságát és növeli az energiafogyasztást.
Jégréteg leolvasztása
Ha a mélyhűtő rekeszben már túl sok jég rakódott le, az
alábbi eljárással olvassza le a jeget.
- Vegye ki a fagyasztott élelmiszereket, csomagolja újságpapírba, és helyezze el hűvös helyen.
- Hagyja nyitva az ajtót, és itassa fel a vizet száraz szivaccsal.
- Gondosan törölje szárazra a mélyhűtő rekesz belsejét,
kapcsolja be a készüléket és pakolja vissza a fagyasztott
élelmiszereket.zmrazené potraviny vložte späť.

pek

Tip
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A leolvasztási folyamat gyorsításához tegyen egy forró
vízzel teli lábost a mélyhűtő rekeszbe.

A leolvasztás céljából soha ne helyezzen elektromos
készüléket a hűtőszekrény belsejébe. A leolvasztó-spray
használatakor legyen óvatos.Ezek a palackok robbanásveszélyes vagy az emberi egészségre ártalmas gázokat
tartalmaznak.

Gondozás és
karbantartástartás

Figyelem

Tisztítás

• A mélyhűtő rekeszt havonta legalább egyszer ki kell
tisztítani.
•A mélyhűtő tisztítására legalkalmasabb időszak a
leolvasztást követő periódus.
•A készülék belsejét és külsejét törlőkendővel és
langyos vízzel tisztítsa. Az edények mosogatásához
ajánlott mosogatószerek használhatók.
•Rendszeres időközönként tisztítsa ki a vízbeömlő nyí
lást a hűtőszekrény belsejének hátsó részénél.
Használjon fogpiszkálót vagy hasonló eszközt, és ügyeljen arra, hogy a beömlőnyílás ne tömődjön el. Ügyeljen
arra, hogy a tisztítóvíz ne folyjon túl a tartály falán.

Rozsdamentes acél külső felületű készülékek esetében
tiszta szivacsot vagy puha rongyot, és meleg vízben
oldott enyhe zsíroldót használjon.
Ne használjon súrolószert vagy durva tisztítószert.
Puha ronggyal alaposan törölje szárazra.
A rozsdamentes acél felületen ne használjon
készülékviaszt, fehérítőszert vagy más, klórt tartalmazó
tisztítószert.

Gondozás és karbantartástartás

Zajszint :.......(41dB/A)
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Gondozás és
karbantartástartás

Energiamegtakarítási tippek
- A készülék mozgatása után várjon legalább 2
órát, mielőtt újra bekapcsolja.
- Ne helyezze a készüléket radiátor, kályha vagy
egyéb hőforrás közelébe. Ha a külső hőmérséklet
túl magas, a kompresszor hosszabb időn át fog
üzemelni.
- A készüléket hűvös és jól szellőző helyiségben
helyezze el. A készüléket ne tegye ki közvetlen
napfénynek.
- A készülék ajtaját ne tartsa túl hosszú ideig nyitva.
- A készülékbe ne tegyen meleg ételt vagy italt. A
meleg ételeket és italokat először hűtse el, mert
ellenkező esetben a forró anyagból felszálló gőz
miatt a párologtató egység eljegesedhet. A hűtési
időszaknak egészségügyi és higiéniai okokból a
lehető legrövidebbnek kell lennie.
- A készülék hőmérsékletét ne állítsa a szükségesnél
alacsonyabbra.
- A fagyasztott élelmiszereket a hűtőszekrénybe
helyezve olvassza ki.
Ezáltal a hűtőszekrény belső hőmérsékletét is
csökkentheti.
- Ha az ajtó nem működik megfelelően, cserélje ki a
mágneses ajtótömítést.

Problémaelhárítás
Mielőtt a szervizt hívná, tekintse át ezt a listát.
Ezzel időt és költséget takaríthat meg.
A listán olyan gyakran előforduló jelenségeket,
működési problémákat sorolunk fel, amelyek nem
gyártási hibából vagy anyaghibáról erednek.

Probléma
A készülék
nem működik

Vibráció, zörgés
vagy rendellenes
zaj

A készülékben elhelyezett élelmiszer hőmérséklete
nem elég hideg.

A készülék belsejének hőmérséklete
túl hideg

Lehetséges okok
• A hálózati csatlakozódugó kilazulhatott vagy
kicsúszhatott a dugaljból.
Dugja vissza a dugót a dugaljba
• Kiégett egy biztosíték vagy lecsapódott a
megszakító.
Ellenőrizze/cserélje ki a biztosítékokat és nyomja
vissza a megszakító kapcsolóját.
• Áramszünet
Ellenőrizze, hogy a lakásban égnek-e a lámpák
• A padló egyenetlen. A készülék nem stabil.
Szintezze be a készüléket a magasságállító-lábak
segítségével.
• A készülék hátuljánál felesleges tárgyak vannak.

• Túl gyakran nyitogatják vagy túl sokáig hagyják
nyitva az ajtót. Hőforrás van a készülék közelében.
Nagy mennyiségű élelmiszert helyeztek a készülék
belsejébe.

• The electronic controller is setting to extremely
low ﬁgure.

Problémaelhárítás

Probléma
Kellemetlen szag a
készülékben

Párásodás a készülék burkolatán

Lehetséges okok
• Az erős szagú élelmiszereket szorosan záródó
dobozban vagy becsomagolva kell a készülékbe
tenni.
• Ellenőrizze, nem romlott-e meg valami a
készülékben.
•Ki kell takarítani a készülék belsejét.
• Lásd a “Tisztítás” szakaszt.
• Nedves környezetben gyakran előforduló jelenség.
Törölje át száraz törlőruhával.

Ajtók nyitási irányának megváltoztatása

Ajtók nyitási irányának megváltoztatása

A készülék változtatható nyitási irányú ajtókkal készült, így
azok jobbra vagy balra nyithatók. A legegyszerűbb megoldás
rögtön az első üzembe helyezéskor szükség szerint átszerelni
a zsanérokat, mert később több kényelmetlenséget okoz egy
ilyen művelet.A zsanérok átszerelését az alábbi ábrák és a
megadott sorrend szerint végezze.
Óvintézkedés

1.Először húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
2.Vegye ki az élelmiszereket, továbbá az olyan tartozékokat, polcokat és tálcákat, amelyek nincsenek a
készülékhez rögzítve.
3.Óvatosan fektesse a készüléket egy puha felületre,
pl. a csomagolóanyag, így a hűtőkör nem sérülhet meg.
4.A csavarok kilazításához és meghúzásához használjon csillagcsavarhúzót vagy fogót.
1. Csavarja ki a 2 X csavart①, és vegye le a zsanért.
(L)
2. Távolítsa el a lábat. ③.
3. Enyhén húzza lefelé az ajtót, és vegye le a
készülékről.
4. Az ajtó visszaszerelése előtt húzza ki a
zsanérfedősapkát az eredeti helyéről és helyezze
át az ajtó másik oldalára. A művelet során ügyeljen
arra, hogy a környező felületeket ne sértse fel.
5. Csavarja ki a felső zsanér rögzítőcsapját (U) ⑤ és
csavarja be az ellenkező oldalon lévő lyukba.
4
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Ajtók nyitási irányának
megváltoztatása

A mindkét irányban nyitható ajtók esetében
előfordulhat, hogy az erőteljesen becsukott ajtó újra
kinyílik a reakcióerő miatt.Kérjük, győződjön meg
arról, hogy az ajtó megfelelően csukódik-e.

FIGYELEM

A garancia az ajtók nyitásirányának felcserélésére
nem vonatkozik.
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