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1 Biztonsági figyelmeztetések
1.1 Figyelmeztetés

Figyelmeztetés: tűzveszély / éghető anyagok
Ezt a készüléket háztartási használatra tervezték, és olyan alkalmazásra, mint 
például üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyharészéhez; 
tanyasi házakhoz és az ügyfelek általi használatra szállodákban, motelekben és egyéb 
lakóövezet-szerű környezetben; panziószerű környezetben; a vendéglátásban és 
hasonló nem kiskereskedelmi alkalmazásra. 
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyermekeket is), 
akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy 
nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismerettel, kivéve, ha a biztonságukért felelős 
személy felügyelet biztosít vagy utasítást ad a készülék használatával kapcsolatban.) 
A gyermekek felügyeletével kell biztosítani azt, hogy ne játszanak a készülékkel. 
Ha a tápkábel sérült, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, 
szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
Ebben a készülékben ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, mint például 
gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos palackokat.
A készüléket a használat után, és a karbantartás elvégzése előtt áramtalanítani kell.
Figyelmeztetés: A szellőzőnyílásokat a készülékházban vagy a beépített 
szerkezetben tartsa akadálymentesen.
Figyelmeztetés: A leolvasztási folyamat felgyorsításához ne használjon 
mechanikus eszközöket vagy más eszközöket, a gyártó által ajánlottakon kívül.
Figyelmeztetés: Ne okozzon sérülést a hűtőközeg körében.
Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszer-tároló 
rekeszekben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
Figyelmeztetés: Kérjük, a helyi szabályozásnak megfelelő módon ártalmatlanítsa 
a hűtőt, mert gyúlékony fúvógázt és hűtőközeget használ.
Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
akadjon be sehova és ne sérüljön meg.
Figyelmeztetés: Ne helyezzen hordozható elosztókat vagy hordozható 
tápegységeket a készülék hátuljához.
Ne használjon hosszabbítót vagy földeletlen (kétágú) adaptert.
Veszély: Gyermek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőjét vagy 
fagyasztóját:
- Vegye le az ajtókat!
- Hagyja a polcokat a helyén, így a gyerekek nem tudnak könnyen bemászni.
A hűtőszekrényt a tartozék felszerelését megelőzően le kell csatlakoztatni az 
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áramforrásról.
A készülékhez használt hűtőközeg és ciklopentán habzó anyag gyúlékony. Amikor a 
készüléket leselejtezik, minden tűzforrástól távol kell tartani, és egy speciális, megfelelő 
képesítéssel rendelkező hasznosító vállalatnak kell feldolgoznia, de semmiképpen nem 
égetéssel kell ártalmatlanítani, hogy megakadályozzuk a környezet károsodását vagy 
bármilyen más kárt. 
Az EN szabványhoz: Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, és olyan 
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy olyan, 
nem kellő tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek akkor használhatják, ha a 
készülék biztonságos használatával kapcsolatban felügyeletet vagy utasítást kapnak, 
és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A 
tisztítását és karbantartását nem végezhetik felügyelet nélkül hagyott gyerekek. 3 és 8 
év közötti gyermekek be- és kipakolhatnak a hűtőberendezésekbe.
Olyan ajtók vagy fedelek esetében, melyek zárakkal és kulcsokkal rendelkeznek, 
szükséges, hogy a zárakat a gyermekek elől elzárva tartsuk, és ne a hűtőszekrény 
közelében, ily módon megelőzve, hogy a gyermek bezárja önmagát. 
Az élelmiszer-szennyeződés elkerülése érdekében, kérjük, hogy tartsa tiszteletben a 
következő utasításokat: 
- Az ajtó hosszabb ideig történő nyitva hagyása jelentős hőmérséklet-növekedést 
eredményezhet a készülék rekeszeiben.
- Tisztítsa meg rendszeresen azokat a felületeket, amelyek érintkezésbe kerülhetnek az 
élelmiszerrel, és a hozzáférhető vízelvezető rendszerekkel.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azok 48 órán keresztül nem voltak használatban; 
öblítse le a vízellátásra csatlakoztatott vízrendszert, ha 5 napon keresztül nem vett 
vizet. (1-es megjegyzés)
- A nyers húst és a halat tárolja megfelelő edényekben a hűtőszekrényen belül, hogy ne 
érintkezzen más élelmiszerrel, és ne is csöpögjön rá.
- A kétcsillagos fagyasztott-élelmiszer rekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek 
tárolására, fagylalt készítésére vagy tárolására, és jégkocka készítésére. (megjegyzés 2)
- Az egy- két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek 
lefagyasztására. (3-es megjegyzés) 
- A 4 csillagos rekesszel nem rendelkező készülékekhez: ez a hűtőszekrény nem 
alkalmas élelmiszerek lefagyasztására. (4-es megjegyzés) 
- Ha a hűtőszekrény hosszú ideig üresen marad, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, 
szárítsa ki és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megelőzze a penész kialakulását a készülék 
belsejében. 
Megjegyzés 1,2,3,4: Kérjük, erősítse meg, hogy a termék rekesztípusának megfelelően 
alkalmazható-e. 
Szabadon álló készülékhez: ezt a hűtőszekrényt nem beépített készülékként történő 
használatra tervezték. 
A LED lámpák cseréjét vagy karbantartását a gyártó, annak szervizképviselője vagy 
hasonlóan képzett személy végzi. 
A termék olyan fényforrást tartalmaz, amelynek energiahatékonysági osztálya (G). 
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1.2 A biztonsági figyelmeztető jelölések jelentése

Tiltó jelölés

Figyelmeztető 
jelölés

Ez egy tiltó jelölés. 
Az ezzel a jelöléssel ellátott utasítások be nem tartása a 
termék károsodását eredményezheti vagy veszélyeztetheti a 
felhasználó személyes biztonságát. 

Ez egy figyelmeztető jelölés. 
Az ezzel a jelöléssel ellátott utasítások szigorú betartásával 
kell működtetni; vagy amennyiben nem, akkor az károsíthatja 
a terméket vagy személyi sérülést okozhat. 

Ez egy figyelemfelhívó jelölés. 
Az ezzel a jelöléssel ellátott utasítások különös figyelmet 
kívánnak meg. A nem megfelelő óvatosság enyhe vagy 
közepes sérülést okozhat vagy károsíthatja a terméket. Megjegyzés 

jelölés

Ez a használati útmutató rengeteg fontos biztonsági információt 
tartalmaz, amelyeket a felhasználóknak be kell tartaniuk.

1.3 Az elektromossággal összefüggő figyelmeztetések

 ● Ne húzza a tápkábelt, amikor a hűtőszekrény hálózati 
csatlakozóját csatlakoztatja. Kérjük, erősen fogja meg a 
csatlakozót, és így húzza ki közvetlenül az aljzatból. 

 ● A biztonságos használat érdekében, ne hagyja 
megrongálódni a tápkábelt, és ne használja, ha az sérült 
vagy kopott. 

 ● Kérjük, használjon dedikált hálózati aljzatot, és ez az 
elektromos aljzat nem osztható meg más elektromos 
eszközökkel.
A hálózati csatlakozót rendesen be kell dugni az 
aljzatba, különben tüzet okozhat.

 ● Győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat földelő 
elektródája megfelelő földelő vezetékkel van ellátva.

 ● Kérjük, zárja el a szivárgó gázvezeték szelepét, 
majd nyissa ki az ajtókat és ablakokat gáz vagy más 
gyúlékony légnemű anyag szivárgása esetén.

 ● Ilyenkor ne húzza ki a hűtőszekrényt és más elektromos 
készülékeket, mert a szikra tüzet okozhat.

 ● Ne használjon elektromos készülékeket a készülék 
tetején, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
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1.4 Használati figyelmeztetések

 ● Ne szerelje szét, vagy ne építse át önkényesen a 
hűtőszekrényt, és ne károsítsa a hűtési kört; a készülék 
karbantartását szakembernek kell végeznie

 ● A sérült tápkábelt a gyártó, a gyártó karbantartási 
részlege vagy a egyéb szakemberek cserélhetik csak ki 
a veszély elkerülése érdekében.

 ● A hűtőszekrény ajtajai, valamint az ajtók és a 
hűtőszekrény háza között kicsi a rés, ne feledje, 
hogy ne tegye a kezét ezekre a területekre, hogy 
megakadályozza ujja beszorulását. Kérjük, óvatosan 
csukja be a hűtőszekrény ajtaját, hogy elkerülje a 
tárgyak leesését. 

 ● A fagyás elkerülése érdekében nedves kézzel ne 
nyúljon a fagyasztó részbe ételért vagy edényért, amikor 
a hűtőszekrény működik. 

 ● Ne engedje a gyerekeknek, hogy a hűtőszekrényre 
felmásszanak vagy belemásszanak; különben 
megfulladhat, vagy az esés következtében sérülést 
szenvedhet a gyermek.

 ● Ne tegyen nehéz tárgyat a hűtőszekrény tetejére, 
tekintve, hogy az ajtó becsukásakor vagy kinyitásakor a 
tárgyak leeshetnek, és véletlenül sérülést okozhatnak.

 ● Áramszünet vagy tisztítás esetén húzza ki a csatlakozót 
az aljzatból. Az egymást követő indítások miatt 
bekövetkező kompresszorkárosodás elkerülése 
érdekében ne csatlakoztassa újra 5 percen belül a 
fagyasztót az áramforráshoz.

1.5 Elhelyezési figyelmeztetések
 ● Ne tegyen gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony és 

erősen maró anyagokat a hűtőszekrénybe a termék 
károsodásának vagy tűzbalesetek megelőzése 
érdekében.

 ● A tüzek elkerülése érdekében ne tegyen gyúlékony 
tárgyakat a hűtőszekrény közelébe.

 ● A hűtőszekrény háztartási használatra szolgál, például 
élelmiszerek tárolására; nem használható egyéb célokra, 
például vér, gyógyszerek, vagy biológiai termékek, stb. 
tárolására. 
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Fagyasztó kamra  ● Ne tároljon üvegben vagy zárt tarolókban sört, italt 
vagy bármilyen folyadékot a hűtőszekrény fagyasztó 
kamrájában; máskülönben az üveg vagy zárt tároló a 
fagyás következtében megrepedhet, és kár keletkezik. 

1.6 Energiával kapcsolatos figyelmeztetések
1) Előfordulhat, hogy a hűtőkészülék nem működik egyenletesen, (a tartalom 
leolvadásának lehetősége vagy a fagyasztottélelmiszer-rekeszben a hőmérséklet túl 
meleg lesz) ha hosszabb ideig a hűtőkészülék tervezett hőmérséklet-tartományának 
hideg vége alatt üzemeltetik. 
2) Az tény, hogy habzó italt nem szabad élelmiszerfagyasztó rekeszekben vagy 
szekrényekben, vagy alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben tárolni, 
és egyes termékek, például víz, jég nem fogyasztható túl hidegen; 
3) Bármilyen élelmiszer esetén, különösen az élelmiszer-fagyasztó és a fagyasztott 
élelmiszerek tárolására szolgáló rekeszekben vagy szekrényekben a kereskedelmi 
forgalomban lévő gyorsfagyasztott élelmiszerek esetén szükséges, hogy a tárolási idő 
ne haladja meg a gyártó által ajánlott időt; 
4) A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének, a hűtőkészülék kiolvasztása közbeni, 
nem kívánt emelkedésének megelőzése érdekében szükséges óvintézkedés például, 
hogy a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapírba csomagoljuk. 
5) Az tény, hogy a fagyasztott élelmiszer hőmérsékletének emelkedése a kézi 
leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során lerövidítheti a tárolási időt. 
6) Olyan ajtók vagy fedelek esetében, melyek zárakkal és kulcsokkal rendelkeznek, 
szükséges, hogy a zárakat a gyermekek elől elzárva tartsuk, és ne a hűtőszekrény 
közelében, ily módon megelőzve, hogy a gyermek bezárja önmagát

1.7 Ártalmatlanítási figyelmeztetések

A hűtőszekrényhez használt hűtőközeg és a ciklopentán habosító anyag 
gyúlékony. Ezért a hűtőszekrényt leselejtezése esetén gyújtóforrástól távol 
kell tartani, és megfelelő képesítéssel rendelkező speciális hasznosító 
vállalatnak kell azt hasznosítania, mintsem elégetéssel szabadulni meg tőle. 

A hűtőszekrény leselejtezése során szerelje le az ajtókat, és távolítsa el az 
ajtótömítést és a polcokat; az ajtókat és a polcokat tegye megfelelő helyre, 
nehogy a gyerekek belelépjenek. 

A termék megfelelő ártalmatlanítása:
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból 
adódó esetleges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodások 
elkerülése érdekében megfelelően hasznosítsa újra az anyagi 
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. 
Használt eszközének visszajuttatásához kérjük, használja a 
visszaküldési és begyűjtési rendszereket vagy lépjen kapcsolatba 
azzal a kiskereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta. Ők elvihetik 
ezt a terméket a környezetbarát újrafelhasználás céljából. 
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2 A hűtőszekrény megfelelő használata
2.1 Elhelyezés

 ● Használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot, 
ideértve az alsó párnákat, a habpárnákat, és a hűtőszekrény 
belsejében lévő szalagokat is; 
tépje le az ajtókon és a hűtőszekrény házán lévő védőfóliát.

 ● Tartsa távol a hőtől és kerülje a közvetlen napfényt. 
A fagyasztót ne tegye nedves vagy vizes helyre, hogy 
megelőzze a rozsdásodást vagy a szigetelés hatásának 
csökkenését. 

 ● Ne permetezzen semmit a hűtőre és ne mossa le a 
hűtőszekrényt; ne tegye a hűtőszekrényt nedves helyre, 
ahol víz könnyen ráfröccsenhet, hogy ne befolyásolja a 
hűtőszekrény elektromos szigetelési tulajdonságait. .

 ● A hűtőszekrényt tegye jól szellőző beltéri helyre; a talaj 
legyen sík és szilárd (forgassa balra vagy jobbra a beállító 
kereket a szintbe állításhoz, ha nem stabil.

30cm

10cm 10cm

 ● A hűtőszekrény fölötti térnek 30 cm-nél nagyobbnak kell 
lennie, és a hűtőszekrényt a falhoz úgy kell helyezni, hogy a 
hőelvezetés megkönnyítése érdekében 10 cm-nél nagyobb 
helyet kell hagyni.
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2.2 A lábak szintbe állítása
1) A beüzemelés előtti óvintézkedések:
A kiegészítők beüzemelése előtt a hűtőszekrényt áramtalanítani kell.
A lábak szintbe állítását megelőzően óvintézkedéseket kell tenni a személyi sérülés 
elkerülése érdekében.

2) A lábak szintbe állításának vázlati rajza

(A fenti kép csak illusztráció. A tényleges felszereltség függ a terméktől 
vagy a kereskedő nyilatkozatától)

3) A beállítási eljárás:
a.  A hűtőszekrény megemeléséhez forgassa a lábat az óra járásával megegyező 

irányba; 
b.  A hűtőszekrény lejjebb eresztéséhez forgassa a lábat az óra járásával ellenkező 

irányba; 
c.  A fenti eljárás alapján igazítsa a jobb és a bal lábat a vízszintesbe állításhoz.
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2.3 Az ajtó szintbe állítása
1) A beüzemelés előtti óvintézkedések:

A kiegészítők beüzemelése előtt a hűtőszekrényt áramtalanítani kell.
Az ajtó beállítását megelőzően óvintézkedéseket kell tenni a személyi sérülés 
elkerülése érdekében.

2) Az ajtótest szintbe állításának vázlati rajza

A felhasználó által biztosítandó szerszámok 
listája

csavarkulcs

ÁllítóanyaRögzített tengely

Nincs 
szintben

Szintező láb Csavarkulcs

Balra Jobbra

Ellenanya

(A fenti kép csak illusztráció. A tényleges felszereltség függ a terméktől vagy a 
kereskedő nyilatkozatától)

Ha a hűtő ajtaja alacsonyan van:
Nyissa ki az ajtót, a csavarkulcs segítségével lazítsa meg az ellenanyát, és forgassa 
el az állítóanyát az óramutató járásával ellenkező irányba, az ajtó magasságának 
emeléséhez. Amint az ajtók egy szintbe kerültek, húzza meg az ellenanyát az óramutató 
járásával ellenkező irányba forgatva.
Ha a hűtő ajtaja magasan van:
Nyissa ki az ajtót, a csavarkulcs segítségével forgassa el az állítóanyát az óramutató 
járásával megegyező irányba, az ajtó magasságának lejjebb engedéséhez. Amint az 
ajtók egy szintbe kerültek, húzza meg az ellenanyát az óramutató járásával ellenkező 
irányba forgatva.
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2.4 A világítás cseréje
A LED-lámpák cseréjét vagy karbantartását a gyártó, annak szervizképviselője vagy 
hasonló képesítéssel rendelkező személy végezheti csak.

2.5 A használat elkezdése

 ● Az első indítás előtt hagyja mozdulatlanul fél óráig a 
hűtőszekrényt, mielőtt csatlakoztatná az áramforráshoz.

 ● Mielőtt bármilyen friss vagy fagyasztott élelmiszert 
belehelyezne, a hűtőszekrénynek 2-3 órán át működnie kell 
vagy, ha nyáron magas a környezeti hőmérséklet, akkor 
még 4 óránál hosszabb ideig is.

 ● Hagyjon elegendő helyet az ajtók és fiókok kényelmes 
kinyitásához.

 ● A fenti kép csak tájékoztatásul szolgál. A tényleges 
konfiguráció függ a fizikai terméktől vagy a forgalmazó 
ismertetőjétől

2.6 Energiamegtakarítási tippek
 ● A készüléket a helyiség leghűvösebb részén kell elhelyezni, távol a hőtermelő 

készülékektől vagy a fűtéscsövektől, valamint a közvetlen napfénytől. 
 ● Hagyja a forró ételeket szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt a készülékbe helyezné 

őket. A készülék túlterhelése azt okozhatja, hogy a kompresszor hosszabb ideig 
működik. Az ételek, amelyek lassan fagynak meg, veszíthetnek minőségükből vagy 
megromolhatnak. 

 ● Ne felejtse el megfelelően becsomagolni az ételeket, és törölje szárazra az 
edényeket, mielőtt azokat a készülékbe helyezné. Ez csökkenti a fagy lerakódását a 
készülék belsejében. 

 ● A készülék tárolóedényeit nem szabad alufóliával, viaszpapírral vagy papírtörlővel 
kibélelni. Az ilyen bélések megakadályozhatják a hideg levegő keringését, így a 
készülék kevésbé lesz hatékony. 

 ● Szervezze jól meg a tárolást és címkézze meg az ételeket az ajtó sűrű 
nyitogatásának és a hosszú ideig tartó keresések elkerülése érdekében. Mindig 
egyszerre vegyen ki annyi terméket, amennyire csak szüksége van, és a lehető 
leghamarabb csukja be az ajtót. 
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3 Felépítés és funkciók
3.1 Fontos részegységek
(Fagyasztó kamra) (Hűtőkamra) 

Üvegpolc

Ajtótálca

LED világítás

Ajtótálca

Ajtótálca

(A fenti kép csak tájékoztatásul szolgál . A tényleges konfiguráció függ a fizikai terméktől 
vagy a forgalmazó ismertetőjétől)

Hűtőkamra 
 ● A Hűtőkamra alkalmas különféle gyümölcsök, zöldségek, italok és egyéb rövid időn 

belül elfogyasztandó élelmiszerek tárolására, melyek ajánlott tárolási ideje 3 és 5 nap 
között van. 

 ● A megfőzött ételeket csak akkor szabad a hűtőkamrába helyezni, ha szobahőmérsékletre hűlnek. 
 ● Az ételeket a hűtőbe helyezés előtt ajánlatos lezárni. 
 ● Az üvegpolcok a megfelelő tároló hely és a könnyű használat érdekében fent vagy lent is 

elhelyezhetők. 
Fagyasztó kamra

 ● Az alacsony hőmérsékletű fagyasztó kamra hosszú ideig frissen tarthatja az élelmiszereket, és 
főleg fagyasztott élelmiszerek tárolására, és jég készítésére szolgál. 

 ● A fagyasztó kamra alkalmas hús, hal, rizsgolyó és egyéb nem rövid időn belül elfogyasztandó 
élelmiszerek tárolására. 

 ● A húsdarabokat érdemes kisebb adagokra osztani a gyors fagyasztás és a könnyű hozzáférés 
érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az élelmiszereket a tárolási időn belül kell elfogyasztani. 
A fiókok, ételdobozok, polcok, stb. a fenti képen látható módon történő elhelyezése a leginkább 
energia hatékony. 
Megjegyzés: A hűtőszekrény fagyasztási hatását hátrányosan befolyásolhatja, ha az első 
bekapcsolást követő működés során túl sok élelmiszert tárolunk benne. A tárolt élelmiszerek nem 
zárhatják el a levegőkivezető nyílást; ellenkező esetben ez is hátrányosan fogja befolyásolni a 
fagyasztási hatást. 



10 11

3.2 Funkciók

(A fenti kép csak illusztráció. A tényleges felszereltség függ a terméktől vagy a kereskedő 
nyilatkozatától)

1.Képernyő
① Hűtés ikon ② Fagyasztás ikon ③ Hőmérséklet-kijelző ikon
④ Szuper hideg ikon ⑤ Szuper fagyasztás ikon

2.Irányító gombok
A. Hőmérséklet feljebb gomb B. Hőmérsékleti zóna kiválasztása gomb
C. Hőmérséklet lejjebb gomb D. Szuper hideg/fagyasztás gomb
E. Zárás/Nyitás gomb

3. Működési utasítások
1) Kijelző
A hűtőszekrény áram alá helyezésekor a kijelző képernyő 3 másodpercig jelenik meg. Közben 
megszólal az indító csengő, majd a képernyő a normál működés kijelzésére vált.
A hűtőszekrény első használatakor a hűtőkamra alapértelmezett hőmérséklete 5°C, a fagyasztó 
kamráé pedig -18 °C.
Amikor hiba történik, a kijelzőn megjelenik a hibakód (ld. a következő oldalon); a normál működés 
közben a kijelző a hűtőkamra vagy a fagyasztó kamra beállított hőmérsékletét mutatja.
Normál körülmények között, ha a kijelzőn nincs semmilyen művelet vagy az ajtónyitási művelettől 
számított 30 mp-en belül, akkor a kijelző zárolódik, és a  állapot kialszik.
2) Nyitás/zárás
Zárt állapotban hosszan nyomja meg  3 másodpercig a nyitás gombot,  hogy nyitott állapotba 
kerüljön,
A logó  világítani kezd, és berregő hang hallatszik, ez azt jelenti, hogy a kijelző panel 
lezár, ekkor a gomb működtetése nem hajtható végre;
Nyitott állapotban hosszan nyomja meg  3 másodpercig a nyitás gombot,  hogy zárt állapotba 
kerüljön,
A logó  világítani kezd, és berregő hang hallatszik, ez azt jelenti, hogy a kijelző panel kinyit, ekkor 
a gomb működtetése végrehajtható;
3) A hűtőkamra hőmérsékletének beállítása
Nyomja meg a hőmérsékleti zóna kiválasztására szolgáló gombot  a hűtőkamra hőmérsékleti 
zónájának beállításához, A REF. ikon világítani kezd, majd nyomja meg a  vagy a  gombot a 
hűtőkamra hőmérsékletének beállításához.
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A hűtőkamra hőmérsékletének beállítási tartománya 2°C és 8°C között van.
4) A fagyasztó kamra hőmérsékletének beállítása
Nyomja meg a hőmérsékleti zóna kiválasztására szolgáló gombot  a fagyasztó kamra 
hőmérsékleti zónájának beállításához, Az FRZ. ikon világítani kezd, majd nyomja meg a  vagy a 

 gombot a fagyasztó kamra hőmérsékletének beállításához. A hűtőkamra hőmérséklet-beállítási 
tartománya -24°C ~ 16°C.
5) Üzemmód beállítása
A szuper hideg üzemmód  beállítása esetén a hűtőkamra hőmérséklete 
automatikusan 2°C-ra áll, ebben az üzemmódban a leghosszabb működési idő 6 óra.
A szuper hideg üzemmódból  történő kilépés esetén a hűtőkamra hőmérséklete automatikusan a 
szuper hideg üzemmód bekapcsolása előtt beállított értékre áll vissza.
A szuper fagyasztás üzemmód  beállítása esetén a fagyasztó kamra hőmérséklete 
automatikusan -24°C-ra áll, és 24 órás működést követően lép ki.
A szuper fagyasztás üzemmódból  történő kilépés esetén a fagyasztó kamra hőmérséklete 
automatikusan a szuper fagyasztás üzemmód bekapcsolása előtt beállított értékre áll vissza.
Az IEC62552: 2007 szerint, a tesztelési feltételek a következők: a szuper fagyasztás üzemmód előre 
történő elindítását követően addig kell várni, amíg a hűtőszekrény el nem indítja az automatikus 
leolvasztást, a fagyasztó terhelését ezt követően kell alkalmazni.
A maximális leolvasztási idő 72 óra, a minimális 12 óra 32°C-on.
Ajánlott beállítás: hűtőkamra 4°C, fagyasztó kamra -18°C.
6) Tárolás áramkimaradás esetén
Áramkimaradás esetén az azonnali működési állapot lezár és az áramellátás visszatértéig így is 
marad. 
7) Hibajelzés
A kijelzőn megjelenő következő figyelmeztetések a hűtőszekrény ennek megfelelő hibáit jelzik. Habár 
a hűtőszekrény ezekkel a hibákkal továbbra is rendelkezhet hűtve tárolási funkcióval, a készülék 
optimális működésének biztosítása érdekében a karbantartáshoz a felhasználónak kapcsolatba kell 
lépnie egy karbantartó szakemberrel.

Hibakód Hiba leírása
E1 A hűtőkamra hőmérséklet-

érzékelőjének hibája
E2 A fagyasztó kamra hőmérséklet-

érzékelőjének hibája
E5 A fagyasztó leolvasztó érzékelőt 

észlelő áramkör hibája
E6 Kommunikációs hiba
E7 A hőmérséklet keringését észlelő 

áramkör hibája
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4. A készülék karbantartása és ápolása
4.1 Általános tisztítás

 ● A hűtő mögötti és a földön keletkezett port időben fel kell tisztítani a hűtési hatás és az 
energiatakarékosság javítása érdekében. 

 ● Rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítését, hogy nincs-e benne morzsa vagy törmelék. Tisztítsa meg az 
ajtótömítést szappanos vízzel vagy mosószeres vízzel megnedvesített puha ruhával. 

 ● A szagok elkerülése érdekében a hűtőszekrény belsejét rendszeresen tisztítani kell. 
 ● A belső tér tisztítását megelőzően kérjük, kapcsolja le az áramot, távolítson el minden ételt, italt, polcot, 

fiókot, stb. 
 ● Puha ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét egy liter meleg vízzel, amelybe 

helyezett két evőkanál szódabikarbónát. Ezután öblítse ki vízzel és törölje tisztára. A tisztítást követően 
nyissa ki az ajtót, és hagyja, hogy magától kiszáradjon, mielőtt visszakapcsolná az áramot. 

 ● A hűtőszekrényben lévő nehezen tisztítható területeket (például keskeny zugok, hézagok vagy sarkok) 
ajánlatos puha ronggyal, puha kefével, stb. rendszeresen törölni, és ha szükséges kombinálja ezeket 
néhány kiegészítő eszközzel (például vékony pálcával), hogy ezeken a területeken ne halmozódjon fel a 
szennyeződés vagy a baktériumok. 

 ● Ne használjon szappant, mosószert, súrolóport, tisztítósprayt stb., mert ezek szagokat okozhatnak a 
hűtőszekrény belsejében, vagy beszennyezhetik az ételeket. 

 ● Tisztítsa meg a palacktároló keretet, a polcokat és a fiókokat szappanos 
vízzel vagy mosószerrel hígított vízzel megnedvesített puha ruhával. 
Szárítsa meg puha ruhával vagy hagyja magától megszáradni.

 ● Törölje le a hűtőszekrény külső felületét szappanos vízzel, mosószerrel 
stb. megnedvesített puha ruhával, majd törölje szárazra.

 ● Ne használjon durva kefét, acélból készült súrolót, drótkefét, súrolószert 
(például fogkrémet), szerves oldószert (például alkoholt, acetont, 
banánolajat, stb.), forrásban lévő vizet, savat vagy lúgot, amelyek 
károsíthatják a hűtőfelületet és a belső részt. Forrásban lévő víz és 
szerves oldószerek, például benzol deformálhatják vagy károsíthatják a 
műanyag alkatrészeket.

 ● Tisztítás közben ne öblítse le vízzel vagy más folyadékkal közvetlenül, hogy elkerülje a rövidzárlatot, 
vagy ne befolyásolja az elektromos szigetelés hatékonyságát a leöntés után.

 Kérjük, hogy a leolvasztáshoz és a tisztításhoz húzza ki a hűtőszekrényt.

4.2  Az ajtótálca tisztítása
 ● Az alábbi ábra szerint a nyíl irányába mindkét kezével nyomja be a tálcát, majd 

nyomja felfelé, és ki tudja venni.  
 ● A kivett tálca elmosását követően az Ön igényeinek megfelelően állíthatja be 

felszerelési magasságát. 
 ● A tisztításhoz puha törölköző vagy vizes szivacs, és nem maró hatású tisztítószer 

ajánlott. Végezetül a fagyasztót kell tiszta vízzel megtisztítani, és törlőronggyal 
szárítani. Nyissa ki az ajtót, hogy magától megszáradjon, mielőtt áram alá helyezné. 

 ● Ne használjon durva kefét, acélból készült súrolót, drótkefét, súrolószert, például 
fogkrémet, szerves oldószert (például alkoholt, acetont, banánolajat, stb.), forrásban 
lévő vizet, savat vagy lúgot a hűtőszekrény tisztítása során, mivel ezek károsíthatják 
a hűtőszekrény felületét és a belső részt. 

(A fenti kép csak illusztráció. A tényleges felszereltség függ a terméktől vagy a 
kereskedő nyilatkozatától)
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4.3 Az üvegpolc tisztítása 
 ● Mivel a hűtőszekrény legbelső részének fala, ahol a polcokkal érintkezik, ütközővel 

rendelkezik, ezért a polcokat meg kell emelni, és ezt követően kivehetők. 

 ● A polcokat az Ön igényeinek megfelelően állítsa be vagy tisztítsa meg.
A tisztításhoz puha törölköző vagy vizes szivacs, és nem maró hatású tisztítószer 
ajánlott. Végezetül a fagyasztót kell tiszta vízzel megtisztítani, és törlőronggyal 
szárítani. Nyissa ki az ajtót, hogy magától megszáradjon, mielőtt áram alá helyezné. 
Ne használjon durva kefét, acélból készült súrolót, drótkefét, súrolószert, például 
fogkrémet, szerves oldószert (például alkoholt, acetont, banánolajat, stb.), forrásban 
lévő vizet, savat vagy lúgot a hűtőszekrény tisztítása során, mivel ezek károsíthatják 
a hűtőszekrény felületét és a belső részt. 

ütköző emelje az üvegpolcot felfelé, 
majd húzza ki

(A fenti kép csak illusztráció. A tényleges felszereltség függ a terméktől 
vagy a kereskedő nyilatkozatától) 

4.4 Leolvasztás
 ● A hűtőszekrény a léghűtés elve alapján készült, és ezért rendelkezik automatikus 

leolvasztás funkcióval. Az évszak vagy a hőmérséklet változása következtében dér 
is kialakulhat, ez a készülék áramtalanítását követően kézzel is eltávolítható vagy 
törölje le száraz törölközővel.

4.5 Használaton kívül
 ● Áramkimaradás: Áramszünet esetén, még nyáron is, a készülék belsejében 

lévő élelmiszerek akár több órán át is eltarthatók; az áramszünet ideje alatt az 
ajtónyitások számát csökkenteni kell, és nem szabad több friss élelmiszert tenni a 
készülékbe. 

 ● Ha hosszú ideig nem használjuk: A készüléket ki kell húzni a hálózatból, majd meg 
kell tisztítani; ezt követően hagyja nyitva az ajtókat, hogy elejét vegye a szagok 
kialakulásának. 

 ● Mozgatás: Mielőtt a hűtőszekrényt máshová vinné, vegyen ki belőle minden tárgyat, 
rögzítse ragasztószalaggal az üveg választófalakat, a zöldség tartót, a fagyasztó 
kamra fiókjait, és stb., lazítsa meg a szintező lábakat, csukja be az ajtókat, és 
rögzítse azokat ragasztószalaggal. Szállítás közben a készüléket nem szabad a 
tetejére állítani vagy vízszintesen elfektetni, és nem szabad rázni; a szállítás közbeni 
dőlésszög legfeljebb 45° lehet. 

A készüléknek az indítást követően folyamatosan kell működnie. Általában a készülék működését 
nem szabad megszakítani, ellenkező esetben az élettartama csökkenhet
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5 Hibaelhárítás

5.1 A következő egyszerű problémákat önállóan is megpróbálhatja megoldani.
Amennyibe nem oldhatók meg, kérjük, forduljon az értékesítés utáni részleghez.

Sikertelen 
működés

Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az áramforráshoz vagy 
A csatlakozó jól érintkezik-e 
Ellenőrizze, hogy a feszültség nem túl alacsony-e 
Ellenőrizze, hogy történt-e áramkimaradás vagy részleges áramköri 
szakadás 

Szag
A szagos élelmiszereket enyhén be kell csomagolni 
Ellenőrizze, hogy van-e rothadt étel 
Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét 

A kompresszor 
hosszú ideig tartó 
működése

A hűtőszekrény hosszú ideig történő működése normális nyáron, 
amikor magas a környezeti hőmérséklet 
Nem javasolt, hogy egyidejűleg túl sok élelmiszer legyen a 
készülékben Az ételnek ki kell hűlnie mielőtt a készülékbe teszik 
Az ajtók túl gyakran vannak kinyitva

A világítás nem 
működik

Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény csatlakozik-e az áramforráshoz, 
és 
a világító lámpa nem sérült-e 
Cseréltesse ki a világítást egy szakemberrel 

Az ajtók nem 
záródnak 
megfelelően

Az ajtó megakadt az élelmiszer csomagolásától 
Túl sok élelmiszer van behelyezve 
A hűtőszekrény megdől 

Hangos zaj
Ellenőrizze, hogy vízszintes-e a padló, és a hűtőszekrény 
elhelyezése stabil-e 
Ellenőrizze, hogy a tartozékok a megfelelő helyre kerültek-e

Az ajtó tömítése 
nem zár szorosan

Távolítsa el az idegen anyagot az ajtó tömítéséről 
Melegítse fel az ajtó tömítését, majd hűtse le, hogy helyreálljon 
(vagy fújjon rá elektromos szárítóval vagy használjon meleg 
törölközőt a felmelegítéshez)

A vízgyűjtő 
túlfolyik

Túl sok élelmiszer van a kamrában vagy a tárolt élelmiszer túl sok 
vizet tartalmaz, ami erős kiolvasztást eredményez 
Az ajtók nincsenek megfelelően becsukva, ami a levegő bejutása 
következtében fagyást eredményez, és a leolvasztás következtében 
megnövekszik a víz mennyisége

A ház forró

A beépített kondenzátor hőelvezetése a házon keresztül történik, 
ami normális
Ha a ház a magas környezeti hőmérséklet, a túl sok élelmiszer 
tárolása vagy a kompresszor leállása következtében forróvá válik, a 
hőelvezetés megkönnyítése érdekében gondoskodjon a szellőzésről 

Felületi 
páralecsapódás

A hűtőszekrény külső felületén és az ajtótömítésen megjelenő 
páralecsapódás normális, ha környezet páratartalma magas. Csak 
törölje le a párát egy száraz törölközővel.

Abnormális zaj 

Zúgás: A kompresszor működése közben zúgó hangot adhat ki, 
és a zúgás hangos, különösen elinduláskor és megálláskor. Ez 
normális. 
Nyikorgás: A készülék belsejében a hűtőközeg áramlása nyikorgást 
idézhet elő, ami normális. 
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6 paraméter

6.1 Műszaki jellemzők

Modell

Termékkategória

Friss élelmiszer tároló rekesz 
térfogata

Fagyasztott étel tároló rekesz 
térfogata

Tároló hőmérséklet

Energiafogyasztás

Egycsillagos rekesz térfogata (L)

Kétcsillagos rekesz térfogata (L)

Háromcsillagos rekesz térfogata (L)

Négycsillagos rekesz térfogata (L)

Az energiafogyasztás ___ kWh / év, a 24 órás standard vizsgálati eredmények 
alapján.

Háztartási gépek kategória

Energiabesorolás

EU Ökocímke

Kiolvasztás típusa

Klíma osztály

Friss élelmiszer rekesz (fagymentes) ("IGEN" vagy "Nem" vagy "/")

Fagyasztott élelmiszer rekesz 
(fagymentes)

("IGEN" vagy "Nem" vagy "/")

Ezt a készüléket _°C és _°C közötti környezeti hőmérsékleten történő működésre 
tervezték

Akusztikai zaj

Hőmérséklet emelkedési idő

Fagyasztási kapacitás

Névleges feszültség

Névleges áram

Teljes méret (M x SZ x M)

Készülék mérete (M X SZ X M)

Teljes bruttó térfogat (L)

Összes tárolási térfogat (L)

Teljes térfogat (L)

Nettó súly(kg)
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1. Táblázat Klímaosztályok

Osztály Szimbólum Környezeti hőmérséklet-tartomány 
°C

Kiterjesztett 
mérsékelt öv SN + 10 és + 32 között

Mérsékelt öv N + 16 és + 32 között
Szubtrópusi ST + 16 és + 38 között
Trópusi T + 16 és + 43 között

Kibővített mérsékelő 'ezt a hűtőkészüléket 10 °C és 32 °C közötti környezeti 
hőmérsékleten kell használni'; 
mérsékelt: 'ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten kell 
használni'; 
Szubtropikus: 'ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten 
kell használni'; 
tropikus: 'ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten kell 
használni'; 

Különleges új európai szabvány: 
A következő táblázatban látható alkatrészek beszerezhetők a _csatornán keresztül: 

Rendelt 
alkatrész Biztosítva Ellátáshoz szükséges minimális idő

termosztátok Professzionális karbantartó személyzet Legalább 7 évvel az utolsó kiállított 
modell után

hőmérséklet 
szenzorok Professzionális karbantartó személyzet Legalább 7 évvel az utolsó kiállított 

modell után
nyomtatott 
áramkörök Professzionális karbantartó személyzet Legalább 7 évvel az utolsó kiállított 

modell után

fényforrások Professzionális karbantartó személyzet Legalább 7 évvel az utolsó kiállított 
modell után

ajtókilincsek Professzionális javítók és végső 
használók

Legalább 7 évvel az utolsó kiállított 
modell után

Ajtó zsanérok Professzionális javítók és végső 
használók

Legalább 7 évvel az utolsó kiállított 
modell után

tálcák Professzionális javítók és végső 
használók

Legalább 7 évvel az utolsó kiállított 
modell után

kosarak Professzionális javítók és végső 
használók

Legalább 7 évvel az utolsó kiállított 
modell után

ajtó tömítések Professzionális javítók és végső 
használók

Legalább 10 évvel az utolsó kiállított 
modell után

Az értékesítést követően a pótalkatrészek biztosításának legrövidebb ideje__

Kedves Vásárló
1. Ha szeretné visszaküldeni vagy kicserélni a terméket, kérjük, lépjen kapcsolatba az 

áruházzal, ahol vásárolta.
(Ne felejtse el magával vinni a számlát)
2. Ha a termék meghibásodik és javításra szorul, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
Telefon:
E-mail cím:


	Blank Page
	Blank Page



