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1. Biztonsagi figyelmeztetesek
�---

1.1 Figyelmeztetes 

Vigyazat: tuzveszely/ gyulekony anyagok

A

A

készülék háztartásban és ahhoz hasonló környezetben való használatra készült, ezek közé tartoznak; üzletek, irodák és más 
munkakörnyezetek személyzeti konyhái; tanyák, illetve hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei; bed and breakfast típusú 
környezetek; catering és hasonló nem kereskedelmi jellegű környezetek. 

felugyelet alatt allnak, vagy a biztonsagukert felel6s szemely utasitasokkal latja el 6ket a berendezes hasznalatat illet6en. 

Mindi g felugyeljen ra, hogy gyermekek ne jatsszanak a keszulekkel. 

H 8 a tapkabel serult, akkor a veszelyek megel6zese erdekeben a cseret a gyart6nak, a hozza tartoz6 szerviznek vagy hasonl6 

kepesitessel rendelkez6 szemelynek kell vegeznie. 

TiIOS készülékben ne tároljon robbanékony anyagokat, úgymint gyúlékony hajtógázzal működő aeroszolos dobozokat.

A berendezesen vegzend6 karbantartasi feladatok elvegzese el6tt a dugvillat ki kell huzni az aljzatb6I. 

VIGYAZAT! 

VIGYAZAT! 
altal ajanlott eszk6z6ket. 

VIGYAZAT! 

VIGYAZAT! 

VIGYAZAT! 

Tartsa szabadon a berendezes burkolatan es a bels6 reszeken lev6 szell6z6 nyilasokat. 

Ne hasznaljon mechanikus, vagy mas eszk6z6ket a kiolvasztas felgyorsitasahoz, kizar61ag a gyart6 

Ogyeljen a hut6k6r epsegere. 

Ne hasznaljon elektromos eszk6z6ket az eteltarol6 rekeszekben, kiveve a gyart6 altal javasolt tipusu eszk6z6ket. 

A hiit6szekreny gyulekony gazt es hut6k6zeget tartalmaz, ezert artalmatlan itasat az ervenyben lev6 

szabalyozasok szerint vegezze. 

VI GY AZA T! A berendezes beallitasa saran biztositsa a tapkabel szabad es biztonsagos elhelyezeset. 

VI GY AZA T! Ne helyezzen a berendezes hatuljara leng6 eloszt6t, vagy hordozhat6 tapegyseget. 

Ne hasznaljon hosszabbit6t, vagy foldeletlen (ketp61usu) adaptereket. 

VE SZE LY: Gyermekek beszorulasanak kockazata. Miel6tt kidobna a hut6szekrenyt, vagy a fagyaszt6t: 

-Vegye le az ajt6t. 
-Hagyja a polcokat a helyen, hogy a gyermekek ne tudjanak k6nnyen bemaszni. 

A tartozekok telepitese el6tt a hiit6szekreny tapellatasat meg kell szuntetni. 

 berendezest nem hasznalhatjak csokkent fizikai, erzekszervi vagy mentalis kepessegekkel el6 szemelyek (illetve gyermekek), kiveve, ha 



















8. Vegye ki a bal felsii csukl6pant burkolatat es a bal felsii csukl6pantot a tartozektart6b6I. 
Helyezze a hut6ajt6t a kiizepsii csukl6pantra, es szerelje fel a bal felsii csukl6pantot. Csatlakoztassa a 
hutiiszekreny 4. felsii jelvonalat az ajt6test 1. jelvonalahoz, a 2. jelvonalat pedig csatlakoztassa a 3. 
jelvonalhoz. VegOI helyezze vissza a csukl6pant dekorativ burkolatat a gephaz jobb oldalara (megjegyzes: 
amikor a csukl6pant dekorativ burkolatat a gephaz jobb oldalara helyezi, a csukl6pant dekorativ burkolatan 
levii ket pecket le kell vagni az abra szerinti m6don) 

felsii csukl6pant takar6 

(A fenti abra kizar61ag tajekoztat6 jellegu. A tenyleges konfiguraci6 a termek fizikai jellemziiitiil, vagy a 
forgalmaz6 altal tell nyilatkozatt61 fugg) 

2.4 A vilagitas csereje 

A LED lampatest cserejet a gyart6, annak szerviz szolgaltat6ja, vagy hasonl6 kepesitessel rendelkezii 
szemely vegezheti el. 

2. 5 lnditas 

,_ 595 

• Az else beOzemelest megeliiziien, mieliitt a dugvillat csatlakoztatna a 
tapellatashoz, hagyja a hOtiiszekrenyt allni kb. ket 6ran keresztOI. 

• Friss, vagy fagyasztott elelmiszerek behelyezese eliitt a hutiiszekrenyt 2-3 
6ran keresztOI kell jaratni, illetve nyaron, ha a kiirnyezeti hiimerseklet magas, 
legalabb 4 6ran keresztol. 

Ill) =I • Biztositson a gyart6 altal eliiirt elegendii helyet az ajt6k es a fi6kok kenyelmes 
kinyitasahoz. 

2.6 Energiamegtakaritasi tippek 
• A keszuleket a helyiseg leghuvosebb reszen, h6sugarz6 keszUlekektol vagy totesi vezetekektol, valamint 

kozvetlen napfenytol vedett helyen kell elhelyezni. 
• Hagyja a forró ételeket szobahőmérsékletűre lehűlni mielőtt azokat a készülékbe helyezné. A készülék 

túlterhelése esetén a kompresszor hosszabb ideig fog működni. A túl lassan lefagyasztott ételek minősége 
leromolhat, vagy akár tönkre is mehetnek.

• Ogyeljen az elelmiszerek megfelelo csomagolasara, valamint torolje az edenyeket szarazra, mielott behelyezne 
azokat a hotoszekrenybe. Ezaltal a keszulek belsejeben letrejovo jegesedes csokkentheto. 

• A keszUlek tarol6 rekeszeit tilos aluminium f61iaval, viaszpapirral vagy papirtorlovel kibelelni. A belelo anyagok 
akadalyozzak a hideg levego keringeset, igy a keszulek mOkodese kevesbe lesz hatekony. 

• Rendszerezze es cimkezze lei az eteleket az ajt6 nyitasok szamanak es a keresgeles idejenek csokkentesehez. 
Annyi etelt vegyen ki, amennyi egyszerre szUkseges es a leheto leghamarabb csukja be az ajt6t. 
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4. A kesziilek karbantartasa es gondozasa
4.1 Altalanos tisztitas 

• A hlltes hatasfokanak novelese es az energiamegtakaritas javitasa erdekeben a hut6szekreny m6g6tt es a padl6n lev6 port 
id6nkent fel kell takaritani. 

• Rendszeresen tisztitsa meg az ajt6 tomiteseit a szennyez6desekt6I. A tomitesek tisztitasat puha, szappanos vizzel atitatott 
kend6vel vegezze el. 

• A hut6szekreny belsejet, a szagok kialakulasat megel6zend6 rendszeresen ki kell takaritani. 
• KerjOk, hogy kapcsolja ki a keszOleket a bels6 ter tisztitasa el6tt, tavolitsa el az 6sszes etelt, italt, polcokat, fi6kokat stb. 
• Tisztitsa meg a hut6szekreny belsejet puha kend6vel, vagy szivaccsal ket ev6kanal sz6dabikarb6na es negyed liter meleg 

viz segitsegevel. Majd t6r61je tisztara a felOleteket tiszta vizzel. A tapellatas visszakapcsolasa el6tt, a tisztitast k6vet6en 
nyissa ki az ajt6t a termeszetes szaradas erdekeben. 

• A hut6szekrenyben lev6 nehezen elerhet6 helyeket (peldaul keskeny reszek, resek vagy sarkok) ajanlatos rendszeresen 
puha ronggyal, vagy kefevel att6r61ni, tovabba ha szukseges, hasznaljon egyeb eszk6z6ket (pl. vekony palcakkal), ezen 
teruletek tisztan tartasahoz. 

• Ne hasznaljon szappant, mos6szert, surol6port, sz6r6fejes tisztit6szereket stb., mert ezek nemkivanatos szagok 
kialakulasahoz vezethetnek, illetve beszennyezhetik az eteleket. 

• A palacktart6, a polcok es a fi6kok tisztitasat puha, szappanos vizzel atitatott kend6vel vegezze el. T6r61je szarazra puha 
kend6vel, vagy hagyja megat61 megszaradni a felOleteket. 

• T6r61je at a hut6szekreny k01s6 feluletet szappanos vizzel, mos6szerrel stb. benedvesitett puha ruhaval, majd t6r61je szarazra. 
• Ne hasznaljon durva szalu kefeket, d6rzsszivacsokat, dr6tkefeket, 

csiszol6anyagokat (peldaul fogkremeket), szerves old6szereket (peldaul alkohol, 
aceton, bananolaj stb.), forr6vizet, savas vagy lugos anyagokat, amelyek 
karosithatjak a hut6szekreny bels6 es k01s6 feluleteit. A forr6viz es a szerves 
old6szerek, peldaul a benzol eldeformalhatjak, vagy karosithatjak a muanyag 
alkatreszeket. 

• Tisztitas soran ne 6blitse le kozvetlen m6don vizzel vagy mas 
folyadekkal a hut6szekrenyt a v izbe merules okozta rovidzarlat es az
elektromos szigeteles karosodasat. 

( A Kerjuk, hogy huzza ki a hut6szekreny dugvillajat a leolvasztas es a tisztitas el6tt ) 

4.2 Az uvegpolc tisztitasa 

• Vegye ki a fi6kot az Ovegpolcr61; 
• Emelje fel az Ovegpolc elejet (kb. 60° -ra), majd huzza ki; 

• Vegye ki a fi6kot, az Ovegpolcot es ha szOkseges tisztitsa meg; 
• A visszahelyezest forditott sorrendben vegezze el. 

4.3 Kiolvasztas 

• A hűtőszekrényt nem szükséges leolvasztani, mert a hátsó falán felgyülemlő jég automatikusan elolvad. Az 
összegyűlt jég akkor olvad el, amikor a kompresszor inaktív. A cseppek egy, a hűtőszekrény hátsó falán található 
nyíláson keresztül folynak egy tálcára, ami a kompresszor felett található – innen pedig elpárolognak. Ha túl vastag 
(3-5 mm) jégréteg képződik a hűtőszekrény hátsó falán, áramtalanítsa a készüléket és olvassza le manuálisan.

4.4 Mukodesen kiviil 

• Aramkimaradas: Aramkimaradas eseten- meg nyaron is- a keszulekben lev6 etelek tobb 6ran at eltarthat6k; az 
aramkimaradas ideje alatt csiikkenteni kell az ajt6nyitasok szamat, es nem szabad tiibb friss etelt behelyezni a 
hutiiszekrenybe.

• A keszulek nem hasznalata hosszu idiin keresztol: A keszuleket ki kell huzni a dugaljb61, majd meg kell
tisztitani. Ezt k6vet6en a kellemetlen szagok kialakulasat megel6zend6, az ajt6kat nyitva kell hagyni.

• Mozgatas: A hut6szekreny mozgatasa eliitt vegyen ki bel61e minden targyat, r6gzitse az Oveg
elvalaszt61apokat, a z61dsegtart6t, a fagyaszt6ter fi6kjait stb. ragaszt6szalaggal es r6gzitse a szintez6 labakat; 
csukja be az ajt6kat es r6gzitse azokat ragaszt6szalaggal. Mozgatas soran a keszOleket nem szabad lefiel 
lefele forditani vagy vizszintesen elfektetni, es nem szabad rangatni; a mozgatas soran a d61essz6g nem lehet
nagyobb 45° -nal. 

A keszuleknek folyamatosan Ozemelnie kell az elinditast k6vet6en. A keszOlek mukodeset 

CA alapvet6en nem szabad megszakitani; egyebkent annak elettartama romolhat 
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