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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FAGYASZTÓ 

szabadon álló

HU

Használat előtt, kérjük olvassa 
el alaposan a kezelési utasítást. 
A kézikönyvet őrizze meg 
biztos helyen a későbbi 
használat érdekében.
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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 



A zárral és kulccsal ellátott ajtók, vagy fedelek esetében a kulcsokat gyermekektől elzárva kell tartani, távol a hűtőkészüléktől, 
így megakadályozva a gyermekek esetleges belső térbe való bezárását.

Az ételek szennyeződését elkerülendő, kérjük, hogy tartsa be a következő utasításokat:
-  Az ajtó hosszú idejű nyitva tartása a berendezés rekeszeinek hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.
-  Rendszeresen tisztítsa meg az étellel érintkező felületeket és a vízelvezető rendszerek hozzáférhető részeit.
-  Mossa ki a víztartályt, ha nem volt használva 48 órán keresztül; ha a víz nem volt 5 napon keresztül leengedve, akkor 
külső vízforrásról öblítse át a teljes vízrendszert. (Megjegyzések 1)
-  A nyers húst és halat helyezze az erre a célra kialakított tárolókba, így megelőzhető a többi étel szennyeződése.

A szabadon álló berendezésekhez: ez a berendezés nem építhető be.

A hűtőszekrényben használt hűtőközeg és a ciklopentán hab gyúlékony. Éppen ezért, a hűtőszekrény leselejtezésekor megfelelő 
gonddal kell eljárni és tűzforrrástól távol kell elhelyezni. Az ártalmatlanítást kizárólag erre szakosodott vállalat végezheti el. 
Környezetvédelmi szempontok miatt a berendezés elégetése szigorúan tilos.

Az EN szabvány szerint: 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel élő 
személyek, illetve kevés gyakorlattal és tudással rendelkező személyek kizárólag akkor használhatják a készüléket, ha felügyelet 
alatt állnak vagy megkapták a biztonságos használathoz szükséges utasításokat és megértették a fennálló kockázatokat. 
Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik felügyelet nélküli 
gyermekek. 3-8 éves gyermekek betehetik és kivehetik a hűtőszekrény elemeit.

-  A négycsillagos rekesszel nem rendelkező berendezésekhez: Ez a berendezés nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására. 
(Megjegyzések 4)
-  Ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem kívánja használni, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa és szárítsa ki, majd hagyja nyitva az 
ajtót, hogy megelőzze a berendezés belsejének penészedését.
1., 2., 3., 4. megjegyzés: Kérjük ellenőrizze, hogy az Ön termékére vonatkozik-e.

- A kétcsillagos fagyasztott étel rekesz előfagyasztott ételek tárolására szolgál, illetve alkalmas

rekeszek nem alkalmasak

 jégkrém és jégkocka készítésére is.  (Megjegyzések 1)

és a négycsillagos - Az egy két        a három

friss ételek fagyasztására. (Megjegyzések 3)



1.2 A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése

Tiltást jelző szimbólum 

0 
Figyelmeztető 

szimbólum 

A 
Megjegyzés 
szimbóluma 

( 

Ez egy tiltást jelző szimbólum.
Ezen szimbólummal megjelölt utasítások be nem tartása a 
termék károsodásához vezethet, vagy a felhasználó 
személyes biztonságát veszélyeztetheti.

Ez egy a figyelmeztető szimbólum.
Ezen szimbólummal megjelölt utasítások szigorú 
betartása szükséges; máskülönben a termék 
károsodhat vagy személyi sérülés történhet.

) 

1.3 Elektromosságot érintő figyelmeztetések

0 

0 

0 

• A hűtőszekrény dugvilláját tilos a kábelnél fogva kihúzni az aljzatból.
Fogja meg határozottan a dugvillát és húzza ki az aljzatból.

• A biztonságos használat érdekében ne sértse meg a tápkábelt, és ne 
használja azt ha sérült, vagy elhasználódott.

• Kérjük, használjon külön erre a célra kialakított elektromos aljzatot, egyéb 
elektromos készülékek ne legyenek ebbe az aljzatba bedugva. 
A dugvillát, a tűzesetek elkerülése érdekében szorosan kell bedugni az 
aljzatba.

• Kérjük, ellenőrizze le a dugalj földkábelének megfelelő állapotát.

• Zárja el a szivárgó gáz szelepét, nyissa ki az ajtókat és az ablakokat a 
hűtőgáz, vagy más gyúlékony gáz szivárgása esetén.
Ne húzza ki a hűtőszekrényt, vagy más elektromos eszközt az aljzatból, mert 
a kialakuló szikra tüzet okozhat.

• Ne használjon elektromos eszközöket a berendezés tetejére helyezve, 
kivéve a gyártó által javasolt típusú eszközöket.

Ez egy figyelmeztető szimbólum.
Ezen szimbólummal megjelölt utasítások különös figyelmet 
igényelnek. A nem megfelelő elővigyázatosság enyhe, vagy 
közepes sérülést, illetve a termék károsodását okozhatja.

A kézikönyv több fontos biztonságot érintő információt tartalmaz, 
melyeket a felhasználónak be kell tartani.



1.4 Használatra vonatkozó figyelmeztetések

© 

© 

© 

• Ne szerelje szét a berendezést önkényesen és ne sértse meg a 
hűtőközeg körét. A berendezés karbantartását kizárólag szakember 
végezheti el.

• A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt kizárólag a 
gyártó karbantartási részlege, vagy megfelelően képzett szakember 
végezheti el.

• A hűtőszekrény ajtói, valamint az ajtók és a hűtőszekrény teste közötti hézag 
viszonylag kicsi, ezért ügyeljen arra, hogy ne tegye az ujját ezekbe a 
hézagokba, mert beszorulhat. Kérjük, hogy a tárgyak leesését elkerülendő, 
legyen óvatos, amikor becsukja a hűtőszekrény ajtaját.

• A hűtőszekrény működése közben, a fagyási sérülések elkerülése érdekében 
ne nyúljon nedves kézzel a fagyasztótérben lévő ételekhez, különös 
tekintettel a fémtartályokra.

• Ne engedje, hogy a gyermekek fel-, vagy belemásszanak a hűtőszekrénybe; 
ez fulladást vagy sérülést okozhat.

A 

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hűtőszekrény tetejére, mivel az ajtó 
bezárásakor vagy kinyitásakor a tárgyak leeshetnek, mely 
balesetveszélyt okoz.

• Húzza ki a dugvillát áramszünet esetén, vagy a tisztítás idejére.
Ne dugja be a hűtőszekrényt öt percen belül, hogy elkerülje az egymást 
követő indítások miatt fellépő kompresszor károsodást.

1.5 Elhelyezésre vonatkozó figyelmeztetések

©

�
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• A berendezés védelme és a tűzesetek megelőzése érdekében ne 
helyezzen gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony és erősen korrozív 
anyagokat a hűtőszekrénybe.

• A hűtőszekrény háztartási célokra, például élelmiszerek 
tárolására szolgál; más célokra tilos felhasználni, például vér, 
gyógyszerek, biológiai anyagok stb. tárolására.

4 

A tüzek kialakulását elkerülendő, ne helyezzen el gyúlékony  0 anyagokat a hűtőszekrény közelében.



• Ne tároljon sört, italokat vagy más palackozott folyadékokat, 
illetve lezárt edényeket a hűtőszekrény fagyasztójában, mert a 
palackok vagy a lezárt edények a fagyasztás miatt elrepedhetnek.

1.6 Energiafelhasználásra vonatkozó figyelmeztetések 

1 ) Előfordulhat, hogy a hűtőberendezések nem működnek egyenletesen (az ételek kiolvadhatnak, 
vagy a hőmérsékletük túl magas lehet a fagyasztott étel rekeszben), ha a készülék hosszabb ideig 
a tervezett környezeti hőmérséklettartomány alatti helyen kerül elhelyezésre.
2)  Szénsavas italokat nem szabad élelmiszer fagyasztó rekeszekben, illetve szekrényekben, vagy 
alacsony hőmérsékletű rekeszekben, vagy szekrényekben tárolni, illetve egyes termékeket, például 
jégkrémeket nem szabad túl hidegen elfogyasztani;
3) Az élelmiszerek nem léphetik túl az élelmiszergyártók által javasolt eltartási idő(ke)t, ez 
különösen igaz a fagyasztóban, fagyasztottélelmiszer-tárolórekeszekben vagy szekrényekben tárolt 
gyorsfagyasztott élelmiszerekre.
4)  A hűtőszekrény leolvasztása során a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének indokolatlan 
megemelkedésének megakadályozása érdekében megfelelő óvintézkedéseket kell tenni, például a 
fagyasztott ételek többrétegű újságba csomagolását.
5)  A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének emelkedése a kézi leolvasztás, karbantartás vagy 
tisztítás során lecsökkentheti az eltarthatósági időt.
6)  A zárral és kulccsal ellátott ajtók, vagy fedelek esetében a kulcsokat gyermekektől elzárva kell 
tartani, távol a hűtőkészüléktől, így megakadályozva a gyermekek esetleges belső térbe való 
bezárását

1. 7 Ártalmatlanításra vonatkozó figyelmeztetések

0 
l

A termék hulladékba helyezésének helyes módja:
Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket az EU területén tilos egyéb háztartási szeméttel 
együtt hulladékba helyezni. Az ellenőrizetlen hulladékba helyezés miatt a környezetre 
vagy emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében 
felelősségteljesen hasznosítsa újra, elősegítve ezáltal az erőforrások fenntartható újra 
felhasználását. A használt készülék visszaküldéséhez vegye igénybe a visszaküldő és 
gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, ahol a 
terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

Fagyasztótér

l -) 

-) 

A hűtőszekrényben használt hűtőközeg és a ciklopentán hab gyúlékony.
Éppen ezért, a hűtőszekrény leselejtezésekor megfelelő gonddal kell eljárni és tűzforrrástól 

távol kell elhelyezni. Az ártalmatlanítást kizárólag erre szakosodott vállalat végezheti el. 
Környezetvédelmi szempontok miatt a berendezés elégetése szigorúan tilos.

A hűtőszekrény leselejtezésekor szerelje le az ajtókat és távolítsa el az ajtó, valamint a polcok 
tömítését; tegye az ajtókat és a polcokat olyan helyre, hogy a gyermekek ne ragadhassanak a 

berendezés belsejében.



Óvintézkedések telepítés előtt:
A tartozékok használata és beállítása előtt ellenőrizni kell, hogy a hűtőszekrény nincs-e 
feszültség alatt. A szintező láb beállítása előtt a személyi sérülések elkerülése 
érdekében meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket.

6 
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2. A hűtőszekrények rendeltetésszerű használata
2.1 Elhelyezés 

• Használat előtt távolítsa el az összes csomagolást, beleértve a fenék 
párnázatot, habpárnákat és a hűtőszekrény belsejében lévő 
szalagokat;
tépje le az ajtón és a hűtőszekrényen lévő védőfóliát.

• Helyezze el hőforrástól távol és közvetlen napfénytől védett helyen. 
A rozsdásodás, vagy a szigetelés hatékonyságának csökkenésének 
elkerülése érdekében ne tegye a fagyasztót nedves, vagy vizes helyre.

• Ne permetezze, vagy mossa le a hűtőszekrényt; Ne tegye a 
hűtőszekrényt nedves, fröccsenő víznek kitett helyekre, mert ez káros 
hatással van a hűtőszekrény elektromos szigetelési tulajdonságaira.

• A hűtőszekrényt jól szellőző helyre, beltérben kell helyezni; a padlónak 
síknak és szilárdnak kell lennie (ha instabil, forgassa balra vagy jobbra 
az állítható lábat a vízszintes helyzetbe állításhoz).

• A hőelvezetés megkönnyítése érdekében a mennyezet a hűtőszekrény 
tetejétől mért távolsága legalább 30 cm, a hűtőszekrény faltól mért 
távolsága pedig legalább 10 cm legyen.



2.2 Ajtófogantyú felszerelése

A személyi sérülések elkerülése érdekében meg kell akadályozni, hogy a fogantyú leeshessen.

A művelethez szükséges szerszámok listája

J·I 

II 
(I) Csavarfedél -�

__()- (ID 

@Csavar takaró

(A fenti ábra kizárólag tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a termék fizikai jellemzőitől, 
vagy a forgalmazó által tett nyilatkozattól függ)

Az összeszerelés lépései
a. Távolítsa el a csavarfedeleket 1 az ajtóról, és egy csillagcsavarhúzóval 3 hajtsa a csavart

szorosan a 2 csavarlyukba.
b. Illessze a helyükre a fogantyú csavarfedeleit 4
c.A szétszerelést fordított sorrendben végezze.

Csavar
Csavarlyuk

O O
O

O

Keresztfejű 
csavarhúzó
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(A fenti ábra kizárólag tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a termék fizikai jellemzőitől, vagy a 
forgalmazó által tett nyilatkozattól függ)

Beállítási eljárás:

a. Emeléshez forgassa el a lábakat óramutató járásával megegyezően;
b. Süllyesztéshez forgassa el a lábakat óramutató járásával ellenkezően.
c. A fenti lépések szerint állítsa be a jobb és bal lábat vízszintbe.

2.3 Szintező láb

A szintező lábak vázlatos rajza



1) Áramtalanítsa a hűtőszekrényt és vegyen ki mindent az ajtó tálcákból.
2) Távolítsa el a csavarfedeleket, a csavarokat és a fogantyút, továbbá a műanyag csavarfedeleket a 

másik oldalról. Lásd a 2.2 fejezetet.
3) Szerelje le a felső pánt burkolatát, a csavarokat és a felső pántot, és távolítsa el a lyukfedelet a másik

oldalról. Húzza ki a kábelcsatlakozót a hűtőszekrény jobb felső részén ( 1 ,    2 ,   3  kábelcsatlakozó).

furat takaró
� 

Szerelje le az ajtót és a jobb alsó pánt szerelvényt (pánttengely, állítható láb, pánt), szerelje 
le a jobb alsó pántszerelvényt, és szerelje a pánttengelyt és az állítható lábat a pánt másik 
oldalára, majd szerelje fel az egész pántszerelvényt a hűtőszekrény túlsó oldalára.

állítható 
láb

O O O

zsanér 
burkolata

zsanér 
tengelye 

2.4 Az ajtó jobb és bal nyílási irányának cseréje 
A művelethez szükséges szerszámok listája

==5§ 

� 
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� dugókulcs

Keresztfejű 
csavarhúzó

Kaparókés
vékony csavarhúzó

Maszkolószalag



5) Távolítsa el az ajtó felső burkolatát, szerelje fel a felső zsanér gyűrűjét és az ajtó jelkábelét a másik
oldalra, és szerelje fel az ajtó felső burkolatát.
Szerelje le a jobb ajtóütközőt és a gyűrűs csövet az ajtó jobb alsó részéről, helyezze a gyűrűs 
csövet az ajtó bal alsó pántlyukába, majd vegye ki az ajtóütközőt a tartozéktasakból, és szerelje az 
ajtó bal alsó részére. A jobb oldali ajtóütközőt későbbi használatra meg lehet őrizni.

ajtó elválasztó sín
ajtó felső borítása

6)Vegye ki a bal felső zsanért, és a bal felső zsanér burkolatát a tartozéktasakból; Helyezze az ajtót az alsó zsanérra, és szerelje fel a bal felső zsanért.

védőcső

zsanér burkolata

7) A fogantyú összeszerelését lásd a 2.2. fejezetben.

védőcső

karmantyús cső ütköző

ütköző csavar

OCsatlakoztassa a jelkábel csatlakozóját 5 a 1 jelkábel-csatlakozóval, csatlakoztassa a
jelkábel-csatlakozót 6 az ajtókapcsoló jelkábel-csatlakozójához 2 a 4 jelkábel-
csatlakozóval; Szerelje fel a felső pántburkolatot és pántfedelet.

ajtókapcsoló
furat takaró

O O O
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• Az első beüzemelést megelőzően, mielőtt a dugvillát csatlakoztatná a 
tápellátáshoz, hagyja a hűtőszekrényt állni kb. fél órán keresztül.

• Friss, vagy fagyasztott élelmiszerek behelyezése előtt a hűtőszekrényt 2-3 
órán keresztül kell járatni, illetve nyáron, ha a környezeti hőmérséklet magas, 
legalább 4 órán keresztül.

• Biztosítson elegendő helyet az ajtók és a fiókok kényelmes kinyitásához.

2.6 Energiamegtakarítási tanácsok

• A készüléket a helyiség leghűvösebb részén, hősugárzó készülékektől vagy fűtési vezetékektől, 
valamint közvetlen napfénytől védett 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.

• Ügyeljen az élelmiszerek megfelelő csomagolására, valamint törölje az edényeket szárazra, mielőtt 
behelyezné azokat a hűtőszekrénybe. Ezáltal a készülék belsejében létrejövő jegesedés csökkenthető.

• A készülék tároló rekeszeit tilos alumínium fóliával, viaszpapírral vagy papír törlővel kibélelni. A bélelő 
anyagok akadályozzák a hideg levegő keringését, így a készülék működése kevésbé lesz hatékony.

• Rendszerezze és címkézze fel az ételeket az ajtó nyitások számának és a keresgélés idejének 
csökkentéséhez. Annyi ételt vegyen ki, amennyi egyszerre szükséges és a lehető leghamarabb csukja 
be az ajtót.

2.5 Indítás



3 Felépítés és funkciók

3.1 Főbb komponensek

Fiók

(A fenti ábra kizárólag tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a termék fizikai 
jellemzőitől, vagy a forgalmazó által tett nyilatkozattól függ)

Hűtőszekrény
• A hűtőtér zöldségek, gyümölcsök, üdítők és egyéb rövid időn belül elfogyasztott ételek tárolására 
alkalmas. A javasolt tárolási idő 3-5 nap.
• A főtt ételeket nem szabad addig a hűtőtérbe helyezni, amíg azok szobahőmérsékletre le nem hűltek.

• Ajánlott az ételeket lezárni a hűtőszekrénybe való behelyezés előtt.

Mélyhűtő
• A mélyhűtő hosszú ideig képes frissen tartani az ételeket és főleg fagyasztott élelmiszerek tárolására és 

jégkészítésre szolgál.
• A fagyasztótér hús, hal, rizsgolyók, valamint egyéb, rövidtávon nem elfogyasztandó élelmiszerek 

tárolására alkalmas.A könnyű hozzáférhetőség érdekében a hússzeleteket lehetőleg szét kell osztani. Az 
ételeket azok szavatossági idején belül kell elfogyasztani. 
A fiókok, ételes rekeszek, polcok stb. a fenti ábra szerint rendezhetők el a legenergiahatékonyabb módon.
A készülék átváltható a hűtőgép-mélyhűtő üzemmódok között a kijelző panelen a megfelelő művelettel, a 
végfelhasználók igény szerint választhatják ki a hűtőgép vagy mélyhűtő üzemmódot.

12 
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(A fenti ábra kizárólag tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a termék fizikai jellemzőitől, vagy 
a forgalmazó által tett nyilatkozattól függ)

1) Gomb
A.hőmérséklet-beállító gomb
B.Hűtőgép/Mélyhűtő kapcsológomb

2)Hőmérséklet ikonok
1  : Beállítás: a beállított hőmérséklet 8 vagy -16 °C
2  : Beállítás: a beállított hőmérséklet 6 vagy -18 °C
3  : Beállítás: a beállított hőmérséklet 4 vagy -20 °C
4  : Beállítás: a beállított hőmérséklet 3 vagy -22 °C
5  : Beállítás: a beállított hőmérséklet 2 vagy -24 °C
6  : Beállítás: gyorshűtés vagy gyorsfagyasztás

3)Amikor a hűtőszekrény be van kapcsolva:
Bekapcsolás után 3 másodpercig az összes hőmérséklet ikon kigyullad, az első bekapcsoláskor az alapértelmezett 
hőmérséklet -20 °C.  Ezt követően minden bekapcsoláskor a legutóbbi kikapcsolás előtt beállított hőmérsékleten fog 
működni.
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Normál működés kijelzése
Meghibásodás esetén a megfelelő LED a hibakóddal együtt fog villogni. A 
hibakódok és azok típusa alább látható:
Hűtőszekrény:
Hibakód
E1 
E5 
E6 
E7 
E10 

Mélyhűtő:
Hibakód        Hiba leírása
E1 
E5 
E6 
E7 
E10 

A fagyasztótér hőmérséklet-érzékelője meghibásodott
A fagyasztótér kiolvasztás-érzékelője meghibásodott 
Kommunikációs hiba
A környezeti hőmérséklet érzékelője meghibásodott
Valamelyik gomb beragadt

Ha nincs hiba, a kijelző a fagyasztószekrény hőmérsékletét jeleníti meg.

A hűtő/mélyhűtő üzemmód átváltása

Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a hűtő/mélyhűtő üzemmód átváltásához, ekkor a vonatkozó 
hőmérsékletjelzők kigyulladnak.

Hőmérséklet beállítás

A hőmérséklet beállítás a gomb megnyomásával változtatható meg. Ezt követően a hűtőszekrény 15 
másodperc után az újonnan beállított hőmérsékleten fog üzemelni

Gyorshűtő üzemmód

Belépés: hűtőgép üzemmódban nyomja meg a gombot amíg a            ikon világítani nem kezd.

Gyorshűtő üzemmódban a hűtőszekrény a beállított 2°C-on üzemel, és automatikusan kilép ebből az üzemmódból 150 
perc működés után, vagy a hőmérséklet vagy az üzemmód beállítása esetén.

Gyorsfagyasztó üzemmód

Belépés: mélyhűtő üzemmódban nyomja meg a                   gombot amíg a         ikon világítani nem kezd. 
Gyorsfagyasztó üzemmódban a mélyhűtő a beállított -24°C-on üzemel, és automatikusan kilép ebből az üzemmódból 
24 óra működés után, vagy a hőmérséklet vagy az üzemmód beállítása esetén.
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1. Beállítás 2. Beállítás 3. Beállítás 4. Beállítás 5. Beállítás 6. Beállítás

A hűtőtér hőmérséklet-érzékelője meghibásodott 
A hűtőtér leolvasztás-érzékelője meghibásodott 
Kommunikációs hiba
A környezeti hőmérséklet érzékelője meghibásodott
Valamelyik gomb beragadt

Hűtőszekrény: Kijelzés
A „      ” ikon és a „2” ikon egyszerre világít. 
A „      ” ikon és a „3” ikon egyszerre világít. 
A „2” ikon és a „4” ikon egyszerre világít.
A „         ” ikon és a „4” ikon világít.
A „2” ikon és a „3” ikon egyszerre világít.

Kijelzés 
A „      ” ikon és a „-24” ikon egyszerre világít. 
A „      ” ikon és a „-22” ikon egyszerre világít. 
A „-24” ikon és a „-20” ikon egyszerre világít. 
A „        ” ikon és a „-20” ikon egyszerre 
világít. A „-24” ikon és a „-22” ikon egyszerre 
világít.



4.2 Kiolvasztás

4.3 Üzemen kívül helyezés
• Áramkimaradás: Áramkimaradás esetén- még nyáron is- a készülékben lévő ételek több órán át eltarthatók; 

az áramkimaradás ideje alatt csökkenteni kell az ajtónyitások számát, és nem szabad több friss ételt 
behelyezni a hűtőszekrénybe.

• A készülék nem használata hosszú időn keresztül: A készüléket ki kell húzni a dugaljból, majd meg kell 
tisztítani. Ezt követően a kellemetlen szagok kialakulását megelőzendő, az ajtókat nyitva kell hagyni.

• Mozgatás: A hűtőszekrény mozgatása előtt vegyen ki belőle minden tárgyat, rögzítse az üveg 
elválasztólapokat, a zöldségtartót, a fagyasztótér fiókjait stb. szalaggal és rögzítse a szintező lábakat; csukja 
be az ajtókat és rögzítse azokat szalaggal. Mozgatás során a készüléket nem szabad fejjel lefelé fordítani 
vagy vízszintesen elfektetni, és nem szabad rángatni; a mozgatás során a dőlésszög nem lehet nagyobb 45°-
nál.
A A készüléknek folyamatosan üzemelnie kell az elindítást követően. A készülék működését alapvetően 
nem szabad megszakítani; egyébként annak élettartama romolhat
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4. A készülék karbantartása és gondozása
4.1 Általános tisztítás 

• A hűtés hatásfokának növelése és az energiamegtakarítás javítása érdekében a hűtőszekrény mögött és a padlón lévő 
port időnként fel kell takarítani.

• Rendszeresen tisztítsa meg az ajtó tömítéseit a szennyeződésektől. A tömítések tisztítását puha, szappanos vízzel 
átitatott kendővel végezze el.

• A hűtőszekrény belsejét, a szagok kialakulását megelőzendő rendszeresen ki kell takarítani.
• Kérjük, hogy kapcsolja ki a készüléket a belső tér tisztítása előtt, távolítsa el az összes ételt, italt, polcokat, fiókokat stb.
• Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét puha kendővel, vagy szivaccsal két evőkanál szódabikarbóna és negyed liter meleg 

víz segítségével. Majd törölje tisztára a felületeket tiszta vízzel. A tápellátás visszakapcsolása előtt, a tisztítást követően 
nyissa ki az ajtót a természetes száradás érdekében.

• A hűtőszekrényben lévő nehezen elérhető helyeket (például keskeny részek, rések vagy sarkok) ajánlatos rendszeresen 
puha ronggyal, vagy kefével áttörölni, továbbá ha szükséges, használjon egyéb eszközöket (pl. vékony pálcákkal), ezen 
területek tisztán tartásához.

• Ne használjon szappant, mosószert, súrolóport, szórófejes tisztítószereket stb., mert ezek nemkívánatos szagok 
kialakulásához vezethetnek, illetve beszennyezhetik az ételeket.

• A palacktartó, a polcok és a fiókok tisztítását puha, szappanos vízzel átitatott kendővel végezze el. Törölje szárazra puha 
kendővel, vagy hagyja megától megszáradni a felületeket.

• Törölje át a hűtőszekrény külső felületét szappanos vízzel, mosószerrel stb. benedvesített puha ruhával, majd törölje 
szárazra.

• Ne használjon durva szálú keféket, dörzsszivacsokat, drótkeféket, 
csiszolóanyagokat (például fogkrémeket), szerves oldószereket (például alkohol, 
aceton, banánolaj stb.), forróvizet, savas vagy lúgos anyagokat, amelyek 
károsíthatják a hűtőszekrény belső és külső felületeit. A forróvíz és a szerves 
oldószerek, például a benzol eldeformálhatják, vagy károsíthatják a műanyag 
alkatrészeket.

• Tisztítás során ne öblítse le közvetlen módon vízzel vagy más 
folyadékkal a hűtőszekrényt a vízbe merülés okozta rövidzárlat és az 
elektromos szigetelés károsodását.

) 
( A Kérjük, hogy húzza ki a hűtőszekrény dugvilláját a leolvasztás és a tisztítás előtt

• 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.



5. Hibaelhárítás

I 

5.1 A következő néhány egyszerű problémát megpróbálhatja önállóan megoldani. 
Ha nem tudja megoldani, kérjük vegye fel a kapcsolatot a megfelelő osztályunkkal.

Nem működik

Szag 

A kompresszor 
hosszú, folyamatos 
működése 

Nem kapcsolódik 
fel a lámpa

Az ajtót nem lehet 
becsukni rendesen 

Hangos működés 

Az ajtó gumitömítése 
nem záródik szorosan 

Túlfolyik a 
lefolyótartály 

Túlmelegedő 
burkolat 

-

Páralecsapódás 

Nem normális hang 
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Ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakoztatva van-e az áramforráshoz 
és hogy a csatlakozó helyesen van csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a feszültség
Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás vagy nem csapódott-e le 
egy biztosíték.

Az erős illatú élelmiszereket becsomagolva kell tárolni.
Ellenőrizze, hogy nincs-e bent rothadt étel
Használat után tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét.

Magas szobahőmérséklet esetén, melegebb nyári napokon 
normális, hogy a hűtőszekrény kompresszora hosszan működik. 
Nem javasolt túl sok ételt tartani a hűtőszekrényben egyidejűleg. 
Az étel nem lett lehűtve kell a hűtőbe tenni
Túl gyakran nyitották a hűtő ajtaját

Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény be van dugva az áramforrásba és 
hogy nem sérült-e a világítótest.
Hívjon egy szakembert a lámpa cseréjéhez

A fagyasztó ajtaja a csomagok miatt szorul
Túl sok étel
Megdőlt a hűtőszekrény

Ellenőrizze, hogy a padló vízszintes-e és hogy a hűtő elhelyezése 
a földön stabil
Ellenőrizze, hogy minden elem a helyén van
Távolítsa el az ajtó pereméhez szorult idegen tárgyakat
Melegítse fel a tömítést, majd hűtse vissza (a melegítéshez használjon 
elektromos hőlégfúvót vagy forró törölközőt)
Túl sok élelmiszer van a hűtőben vagy a benn tárolt élelmiszerek túl sok vizet tartalmaznak, 
ami miatt a jegesedés erőteljesebb, így a leolvasztáskor túl sok víz képződik
Az ajtók nem záródnak rendesen, ami a beáramló levegő miatt erősebb jegesedést okoz, 
amely leolvasztáskor többletvizet eredményez.

A beépített kondenzátor hőleadása miatt normális
Amikor a burkolat a magas szobahőmérséklet, túl sok tárolt 
élelmiszer vagy a kompresszor leállása miatt túlmelegszik, 
biztosítson megfelelő szellőzést, hogy a hőmérsékletet csökkentse
A páralecsapódás jelensége észlelhető a szabadon álló fagyasztószekrény külső 
felületein és az ajtótömítésein, amikor a környezeti páratartalom magas, ez a 
jelenség normális. Egyszerűen törölje le a kicsapódó párát egy törlőkendővel.

Zúgás: A kompresszor működés közben zúgó hangot adhat ki, amely különösen 
elindulásánál és leállásnál különösen hangos lehet. Ez normális jelenség.
Cicergő hang: A hűtőközeg áramlása néha cicergő hangot ad, ami normális 
jelenség.



1. Táblázat: Éghajlati övezetek

SN + 10 to + 32

N

ST 

T

Hosszú mérsékelt

Mérsékelt

Szubtrópusi

Trópusi

Ö vezet Szimbólum Környezeti 
hőmérséklet-tartomány 
°C-ban

+ 16  to + 32

+ 16  to + 38

+ 16  to + 43

Hosszú mérsékelt: 'a hűtőberendezés 10-32 °C környezeti hőmérséklet-tartományban használandó';
mérsékelt: 'a hűtőberendezés 16-32 °C környezeti hőmérséklet-tartományban használandó';
Szubtrópusi: 'a hűtőberendezés 16-38 °C környezeti hőmérséklet-tartományban használandó';
Trópusi: 'a hűtőberendezés 16-43 °C környezeti hőmérséklet-tartományban használandó';

Speciálisan az új európai szabványhoz:
Az alábbi táblázatban szereplő alkatrészek a megrendelést
követően a következő módokon vehetők át:

Rendelt alkatrész

Termosztátok

Hőmérséklet érzékelők

Nyomtatott áramkörök

Fényforrások

Ajtófogantyúk

Tálcák

Kosarak

Ajtótömítések

Ajtózsanérok

Biztosítja:

Szakszerű karbantartó személyek

Szakszervizek és végfelhasználók

Hozzáférhetőség biztosítása
Legalább 7 évig az utolsó modell piacra 
kerülését követően

Szakszerű karbantartó személyek

Szakszerű karbantartó személyek

Szakszerű karbantartó személyek

Szakszervizek és végfelhasználók

Szakszervizek és végfelhasználók

Szakszervizek és végfelhasználók

Szakszervizek és végfelhasználók

Legalább 7 évig az utolsó modell piacra 
kerülését követően
Legalább 7 évig az utolsó modell piacra 
kerülését követően
Legalább 7 évig az utolsó modell piacra 
kerülését követően
Legalább 7 évig az utolsó modell piacra 
kerülését követően
Legalább 7 évig az utolsó modell piacra 
kerülését követően
Legalább 7 évig az utolsó modell piacra 
kerülését követően
Legalább 7 évig az utolsó modell piacra 
kerülését követően
Legalább 10 évig az utolsó modell piacra 
kerülését követően
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Tel.: +36 23 769 245
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e-mail: info@gemmabd.hu

www.gemmabd.hu

A folyamatos termékfejlesztés következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. 
Használati utasításaink nagy erőfeszítéssel és rendkívüli gondossággal készülnek. Ennek ellenére a gyártás, 
szerkesztés, fordítás és / vagy nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem kizárható. 
Ezekért azonban sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal.




