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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
HULLADÉKKEZELÉS
Távolítsa el a hűtőszekrény ajtajait és fedeleit 
mielőtt leselejtezné a készüléket, hogy a gyermekek 
és állatok véletlenül se szorulhassanak be a 
készülékbe.

Tartsa a fiókokat, kosarakat és polcokat a helyükön, 
hacsak a rövid útmutató mást nem határoz meg. A 
hűtőtér belsejében LED alapú világítás található, 
amely a hagyományos izzókkal összehasonlítva jobb 
világítást biztosít, energiafogyasztása pedig 
kifejezetten alacsony.

VEZÉRLŐPANEL
1. Be/Készenléti üzemmód
2. Hűtőszekrény hőmérséklete - 

Gyors hűtés

2.1.

 BE/KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
             Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot három 
másodpercig a készülék kikapcsolásához. Készenléti 
üzemmódban a hűtőtérben a világítás nem kapcsol 
be. Nyomja meg a gombot újból röviden a készülék 
újbóli bekapcsolásához.
Megjegyzés: ezzel a művelettel a készüléket nem választja 
le az elektromos hálózatról.

HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE 
A        gomb használatával különböző 
hőmérsékleteket állíthat be. 
Öt fokozat közül választhat:
• A kevésbé hideg hőmérséklettől       (balról) a 
• hidegebb hőmérsékletig        (jobbra).

GYORS HŰTÉS
            Nyomja meg a        gombot és tartsa nyomva 
három másodpercig a hűtőtér gyors lehűtéséhez 
vagy 6 órával azt megelőzően, hogy nagyobb 
mennyiségű ételt fagyasztana le a fagyasztótérben. 
Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor a       ikon 
világít. A funkció 30 óra elteltével automatikusan 
kikapcsol vagy a        gomb újbóli megnyomásával és 
három másodpercig történő nyomva tartásával 
manuálisan is kikapcsolható.
Megjegyzés: ne helyezze közvetlenül egymás mellé a friss 
és már lefagyasztott ételeket. Távolítsa el a fiókokat és 
helyezze az ételt közvetlenül a fagyasztótér aljába a 
fagyasztás sebességének optimalizálásához.

VENTILÁTOR
A ventilátor biztosítja a jobb hőmérsékleteloszlást a 
készülék belsejében, javítja az ételek tárolásának 
minőségét és csökkenti a kicsapódó pára 
mennyiségét. A ventilátor alapértelmezetten 
bekapcsolt állapotban van és manuálisan be-/
kikapcsolható. A ventilátor üzemmódja a készülék 
környezeti körülményeihez igazodik. Nyomja meg 
egyszerre és tartsa nyomva három másodpercig a      
és a       „Be/Készenléti üzemmód” gombokat a 
ventilátor be- és kikapcsolásához.
Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 27 °C-ot 
vagy vízcseppek jelennek meg az üvegpolcokon, 
akkor az ételek megfelelő tartósítása érdekében 
fontos, hogy a ventilátor be legyen kapcsolva. A 
ventilátor kikapcsolásával optimalizálhatja az 
energiafogyasztást.

Megjegyzés: áramszünetet vagy a készülék kikapcsolását 
követően a ventilátor automatikusan újraindul. Ne 
torlaszolja el ételekkel a légbeszívás nyílását.

Az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentése 
érdekében tekintse meg a MŰKÖDTETÉS fejezetben a 
tárolási időre és beállításokra vonatkozó ajánlásokat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁTTEKINTÉS
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HASZNÁLAT
ELSŐ HASZNÁLAT
Várjon legalább két órát a hűtőszekrény elhelyezését követően mielőtt csatlakoztatja a készüléket az 
elektromos hálózathoz. Az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás után a készülék automatikusan 
elindul. A készülék alapértelmezett hőmérséklet-beállítása megfelel az ételek ideális tárolási 
hőmérsékletének.
Várjon 4-6 órát a bekapcsolást követően, hogy a készülék elérje a normál mértékű feltöltöttséghez megfelelő 
tárolási hőmérsékletet. Amennyiben hangjelzés hallható, úgy bekapcsolt a hőmérsékletre történő 
figyelmeztetés: nyomja meg a gombot a hangjelzés kikapcsolásához.

HŰTŐTÉR ÉS ÉTELEK TÁROLÁSA
A hűtőtér megfelelő friss ételek és italok tárolására. A hűtőtér automatikusan jégteleníti magát. A hűtőtér 
hátsó falán időnként megjelenő vízcseppek jelzik, hogy folyamatban van az automatikus jégtelenítési fázis. A 
jégtelenítésből származó víz a lefolyón keresztül egy tartályban gyűlik össze, ahonnan aztán elpárolog.
Megjegyzés: a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások száma és a készülék elhelyezkedése befolyásolhatják a két 
hűtőtér belső hőmérsékletét. Állítsa be a hőmérsékletet a fenti tényezők figyelembevételével. Magas páratartalom 
esetén előfordulhat, hogy páralecsapódás jelenik meg a hűtőtérben, kiváltképp az üvegpolcokon. Javasoljuk, hogy 
ebben az esetben fedje le a folyadékokat tartalmazó edényeket (pl. leveses lábas), csomagolja be a magas 
nedvességtartalmú ételeket (pl. zöldségek) és kapcsolja be a ventilátort, amennyiben van. Valamennyi fiók, ajtópolc és 
polc eltávolítható.

LÉGKEVERÉS
A légkeverés eredményeként a hűtőtér belsejében egyenletesebb a hőmérsékleteloszlás, ebből kifolyólag az 
ételek tovább lesznek tartósíthatók és csökken a párakicsapódás mértéke. Ne torlaszolja el a szellőzőnyílást.

FRISS ÉTELEK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
Ne tárolja együtt a nagy mennyiségű etilén gázt kibocsátó ételeket (alma, sárgabarack, körte, őszibarack, 
avokádó, füge, szilva, fekete áfonya, dinnye, bab) olyan ételekkel, amelyek érzékenyek erre a gázra, pl. 
gyümölcsök, zöldségek és saláta. Mindig tárolja ezeket elkülönítve vagy becsomagolva, megelőzve ezzel a 
tárolási időtartam csökkenését, pl. ne tárolja együtt a paradicsomot kivivel vagy káposztával. Ne tárolja az 
ételeket túl közel egymáshoz, hogy ezzel ne akadályozza a megfelelő légmozgást. Használjon 
újrahasznosítható műanyag, fém, alumínium vagy üveg tárolókat és frissen tartó fóliát az ételek 
becsomagolásához.
Javasoljuk a zöldség- és gyümölcstároló fiók felett található polcok használatát, ha csak kevés ételt tárol a 
hűtőszekrényben, mivel ez a hűtőtér leghidegebb része. Mindig használjon zárt tárolókat a folyadékok és 
olyan ételek tárolására, amelyek fogékonyak vagy hatással lehetnek az ízek és illatok keveredésére vagy 
takarja le azokat. Használja a palacktartót az üvegek felborulásának megakadályozására (bizonyos típusoknál 
elérhető).

Jelmagyarázat

BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLET ZÓNA
Ajánlott trópusi gyümölcsök, konzervek, 
italok, tojás, mártások, uborka, vaj, lekvár 
tárolásához
HIDEG ZÓNA
Ajánlott sajt, tej, hétköznapi ételek, 
ínyenc falatok, joghurt tárolásához

LEGHIDEGEBB ZÓNA
Ajánlott felvágottak, desszertek, hús és 
hal tárolásához

                    ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ FIÓK

A maximális terhelhetőséget az egyes elemek (kosarak, 
tárolók, tartók, fiókok, polcok stb.) vagy maga a 
természetes terhelhetőség mértéke határozza meg.

HU
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ÉTELEK TÁROLÁSA A FAGYASZTÓTÉRBEN
A fagyasztótér              alkalmas fagyasztott ételek hosszú ideig történő tárolására és friss ételek fagyasztására. 
A 24 óra alatt lefagyasztható friss étel maximális mennyisége a készülék adattábláján található. Úgy rendezze 
el a friss ételeket a fagyasztótérben, hogy elegendő hely maradjon köztük a levegő szabad keringéséhez. Nem 
javasolt a már félig kiolvasztott étel újra lefagyasztása. Mindig úgy csomagolja be az ételt, hogy a víz, a 
nedvesség vagy a páralecsapódás ne jusson át a csomagoláson.

JÉGKOCKA
Töltse fel kétharmadáig a jégkocka tálcát vízzel és helyezze vissza a fagyasztótérbe. Soha ne használjon éles 
vagy hegyes tárgyakat a jégkocka eltávolításához.

FIÓKOK ELTÁVOLÍTÁSA
Húzza kifelé a fiókokat, ameddig csak lehetséges, majd emelje meg és távolítsa el azokat. A hatékonyság 
növelése érdekében a fagyasztóteret fiókok nélkül is használhatja. Bizonyosodjon meg róla, hogy az ételek 
polcra/rácsra helyezését követően megfelelően becsukta az ajtót.

Jelmagyarázat

FAGYASZTÓTÉR FIÓKJA

FAGYASZTÓ ZÓNA FIÓKJA
(Leghidegebb zóna)
Ajánlott friss/főtt ételek fagyasztásához

OTTHON LEFAGYASZTOTT ÉTELEK TÁROLÁSI IDEJE

Hónap

Étel

Tárolási Zóna

FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA
1. Javasolt alacsonyabbra állítani a hőmérsékletet vagy bekapcsolni a Gyors Hűtés funkciót legalább négy 

órával azt megelőzően, hogy kivenné az ételt a fagyasztótérből, így a leolvasztás ideje alatt tovább tudja 
azokat tárolni.

2. Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a fiókokat a leolvasztáshoz. Helyezze a fagyasztott ételeket 
hűvös helyre. Hagyja nyitva az ajtót, hogy a jég leolvadjon. Javasoljuk, hogy helyezzen nedvszívó 
rongyot a fagyasztótér aljába és csavarja ki rendszeresen, megelőzve ezzel, hogy a leolvasztás során a 
víz kifolyjon a készülékből.

3. Tisztítsa ki a fagyasztótér belsejét és alaposan szárítsa meg.
4. Kapcsolja vissza a készüléket és helyezze vissza az ételeket a hűtőszekrénybe.
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MŰKÖDÉSI HANGOK
1. A készülék működésekor normális jelenség, hogy a kompresszor zúgó 
hangot bocsát ki.

2. . A csörgedező és recsegő hangokat a hűtőkörökben áramló hűtőgáz 
mozgása okozza, így ezek normális zajok.

3. Amikor a kompresszor aktív vagy inaktív, akkor előfordul, hogy nyikorgó hang
 „hallható”: ez a termék felépítéséből eredő normális zaj.

4. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ajtajának belső felén elhelyezkedő tartók, a hűtőtér belsejében 
lévő polcok és fiókok jó helyen legyenek és megfelelően illeszkedjenek az esetleges rezgések 
megelőzése érdekében.

5. Ne helyezzen üveg tárolókat (üvegek, befőttesüvegek stb.) közvetlenül egymás mellé a rezgések 
elkerülése érdekében.

6. A készülék kompresszorral van felszerelve, amely optimális sebességen történő működésével 
minimálisra csökkenti az energiafogyasztást. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy bizonyos 
esetekben (nyáron vagy nagy mennyiségű étel behelyezésekor) a kompresszor magasabb 
sebességfokozaton működik, így zajosabb lehet mint általában.

AMENNYIBEN NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET
In the event of non-use of the applicance
Disconnect the appliance from the power supply, empty it, defrost it (if necessary) and clean it�
Keep the doors slightly ajar to let air circulate inside the compartments� By doing this, you avoid the 
development of mould and bad odours�
In the event of an interruption to the power supply
Keep the doors closed so the food stays cold for as long as possible� Do not re-freeze food that has partially 
defrosted� If there is a prolonged power cut, the black out alarm may also activate (in products with 
electronics)�

HU
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítsa rendszeresen a készüléket ruhával, illetve langyos víz és kifejezetten hűtőszekrények 
belsejének tisztítására szánt semleges tisztítószer keverékével.
Tisztítsa rendszeresen a mellékelt eszköz használatával a hűtőtér hátsó falán, a zöldség- és 
gyümölcs fiók mellett található lefolyót, garantálva ezzel a jégtelenítéskor keletkező víz 
folyamatos és megfelelő elvezetését.

HŰTŐVILÁGÍTÁS
A hűtőtér belsejében LED alapú világítás található, amely a hagyományos izzókkal összehasonlítva jobb 
világítást biztosít, energiafogyasztása pedig kifejezetten alacsony. Vegye fel a kapcsolatot a műszaki szervizzel, 
ha a világítást cserélni kell.
Fontos: A hűtőszekrény ajtajának kinyitásakor a hűtőtérben bekapcsol a világítás.

POLCOK
Valamennyi fiók, ajtópolc és polc eltávolítható.

AJTÓ

MEGFORDÍTHATÓ AJTÓ
Megjegyzés: Az ajtónyitás iránya megváltoztatható. Amennyiben a műveletet nem szervizünk hajtja végre, az 
garanciavesztéssel jár. Kövesse a Beszerelés fejezetben leírtakat.

Tisztítási vagy karbantartási műveletek elvégzése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból 
vagy szüntesse meg az áramellátást.
. Soha ne használjon súrolószert. Soha ne tisztítsa a hűtőszekrény részeit gyúlékony folyadékokkal.
Ne használjon gőzös tisztítót. 
Ne tisztítsa a gombokat és a vezérlőpanel kijelzőjét alkohollal vagy alkoholtartalmú szerekkel, 
kizárólag száraz ruhával.
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Teendők    Lehetséges okok Megoldás

A vezérlőpanel sötét és a 
készülék nem működik.

Előfordulhat, hogy 
probléma van a 
készülék 
áramellátásával.

Ellenőrizze, hogy...
•  nincs-e áramkimaradás;
• a dugó megfelelően illeszkedik-e az 

aljzatba és a kétpólusú kapcsoló (ha van) 
megfelelő pozícióban van-e (azaz kap-e 
áramot a készülék);

• megfelelők-e a háztartás elektromos 
rendszerének biztonsági szerkezetei;

• nem sérült-e meg a tápkábel.

Lehetséges, hogy a 
készülék Be/Készenléti 
üzemmódban van.

Kapcsolja be a készüléket a „Hőm.” gomb 
rövid megnyomásával (lásd Be/Készenléti 
üzemmód rész).

Nem működik a hűtőtér 
világítása.

Szükséges lehet a 
világítás cseréje.
Műszaki alkotóelem 
meghibásodása.

Szüntesse meg a készülék áramellátását és 
vegye fel a kapcsolatot a műszaki szervizzel, 
ha cserealkatrészre van szüksége.

A hűtőtér világítása villog. Ajtófigyelmeztetés aktív.
Akkor aktiválódik, amikor 
a hűtőszekrény ajtaja 
hosszabb ideig nyitva 
marad.

Csukja be az ajtót a figyelmeztetés 
kikapcsolásához. Ellenőrizze, hogy működik-e 
a világítás az ajtó újbóli kinyitásával.

A hűtőterek belsejében 
lévő hőmérséklet nem elég 
alacsony.

Ennek több oka is lehet 
(lásd „Megoldások”).

Ellenőrizze, hogy...
• megfelelően becsukta-e az ajtót;
• a készüléket nem hőforrás mellé szerelte-e 

be;
• megfelelő-e a beállított hőmérséklet;
• nem akadályozza-e valami a készülék 

aljában található szellőzőnyílásoknál a 
levegő szabad áramlását (lásd Beszerelés).

Víz jelent meg a hűtőtér aljában. El van tömődve a 
lefolyónyílás.

Tisztítsa ki a jégtelenítéshez használt 
lefolyónyílást (lásd „Tisztítás és karbantartás.”).

Nagy mennyiségű jég jelent 
meg a fagyasztótérben.

A fagyasztótér ajtaja 
nem zár megfelelően.

• Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e 
valami, hogy az ajtó megfelelően záródjon.

•  Olvassza le a fagyasztót.
•  Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék 

megfelelően lett-e beszerelve.

A készülék eleje, az ajtó 
szigetelése mentén meleg.

Ez nem meghibásodás. 
Megakadályozza a 
páralecsapódás 
kialakulását.

Nincs teendője.

Egy vagy több zöld szimbólum 
folyamatosan villog és nem 
lehetséges a beállított 
hőmérséklet módosítása.

Meghibásodásra 
figyelmeztető riasztás.
A figyelmeztetés a 
műszaki alkotóelemek 
meghibásodását jelzi.

Vegye fel a kapcsolatot a műszaki szervizzel.

A hűtőtér hőmérséklete túl 
alacsony.

• Túl alacsony a beállított 
hőmérséklet.

• Nagy mennyiségű friss 
ételt helyezett a 
fagyasztótérbe.

• Állítson be kevésbé alacsony hőmérsékletet.
• Amennyiben friss ételt helyezett a 

fagyasztótérbe, várjon amíg az teljesen 
megfagy.

•  Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a 
„VENTILÁTOR” bekezdésben leírt 
utasításoknak megfelelően.

HIBAELHÁRÍTÁS
HU
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TÁMOGATÁS
Ha bármilyen működési hiba merülne fel, kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot a Franke műszaki szervizével.
Soha ne forduljon nem jóváhagyott szervizekhez.
Adja meg:
- a hiba típusát
- a készülék típusát (kód)
- a sorozatszám (S.N.) 

Amikor kapcsolatba lép a 
szervizközponttal, kérjük, 
adja meg a termék 
azonosító tábláján 
szereplő kódokat.
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