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Figyelmeztetés: 
Legyen szíves, olvassa el ezt a 
használati kézikönyvet és megtartsa 
későbbi használás céljából a termék 
használás előtt. A tervezés és a 
specifikációk előzetes értesítő nélkül 
változhatnak a termék javítása 
érdekében. A termék részleteiért 
forduljon a forgalmazókhoz vagy a 
gyártókhoz.
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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 
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2.6 Energiamegtakarítási tanácsok

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

• Hagyja, hogy a forró ételeket szobahőmérsékletre lehűlni, mielőtt azokat a készülékbe helyezné. A készülék 
túlterhelése miatt 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.
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