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Kedves Vásárló!  

Az Ön biztonsága és a készülék helyes használata érdekében a készülék üzembe 

helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói 

kézikönyvet, annak tippjeivel és figyelmeztetéseivel együtt. A felesleges 

meghibásodások és balesetek elkerülése érdekében fontos megbizonyosodni arról, 

hogy a készüléket használó emberek alaposan ismerik a működését és a biztonsági 

funkciókat. Tegye el ezt az utasítást, és győződjön meg róla, hogy ha eladják bárki, 

aki élete során használja, megfelelő tájékoztatást kapjon a használatáról és a 

biztonsági tudnivalókról. 

A biztonság érdekében tartsa be a felhasználói utasítások óvintézkedéseit, mivel a 

gyártó nem felelős a mulasztásból eredő károkért. 

Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezők, 

vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a 

gyermekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy 

felügyelete alatt állnak. 

A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. 

Minden csomagolást tartson gyermekektől távol, mert fennáll a fulladás veszélye. 

Ha már nem használja (kidobná) a készüléket, húzza ki a csatlakozót az aljzatból és 

távolítsa el az ajtót, hogy a játszó gyermekek ne szenvedhessenek elektromos 

áramütést vagy ne záródjanak bele. 

 

1. Általános biztonság 
 

FIGYELMEZTETÉS – Azonos biztonsági előírások vonatkoznak a készülékre a hasonló 

alkalmazási területeknél, például: 

- alkalmazottak konyhái az üzletekben, irodákban és más munkahelyi környezetben, 

- szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetben, 

- panzió típusú környezetekben, 

- vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások. 

FIGYELMEZTETÉS - Ne tároljon ebben a készülékben robbanásveszélyes anyagokat, 

például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos flakonokat. 

FIGYELMEZTETÉS - Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártót, 

a szervizképviseletet vagy hasonlóan képzett személyeket kell felkeresni és a cserét 

rájuk bízni. 

FIGYELMEZTETÉS - A szellőzőnyílásokat a készülékházban vagy a beépített 

szerkezetben tartsa akadálymentesen. 
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FIGYELMEZTETÉS - A leolvasztási folyamat felgyorsításához ne használjon mechanikus 

eszközöket vagy más eszközöket, a gyártó által ajánlottakon kívül. 

FIGYELMEZTETÉS - Ne távolítsa el a hűtőközeg áramköreit. 

FIGYELMEZTETÉS - a készülék ételtároló rekeszeiben ne használjon elektromos 

készülékeket, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak. 

FIGYELMEZTETÉS - A fújógáz gyúlékony. A készülék ártalmatlanítását csak hivatalos 

hulladéklerakóban végezze el.  

FIGYELMEZTETÉS - A készülék elhelyezésekor ellenőrizze, hogy a tápkábel nem akad-

e be és nem sérült-e meg. 

FIGYELMEZTETÉS - Ne keressen több hordozható aljzatot vagy hordozható 

tápegységet a készülék hátulján. 

Akkumulátorfeszültség ehhez a hűtőszekrényhez, amely hálózati és akkumulátorral 

működtethető 12 / 24V. 

1.1. A világítás cseréje 

FIGYELEM - A világítást a felhasználó nem cserélheti ki! Ha a világítások megsérültek, 

forduljon segítségért a vevőszolgálathoz. 

Ez a figyelmeztetés csak azokra a hűtőszekrényekre vonatkoznak, amelyek világítással 

rendelkeznek. 

1.2. Hűtőközeg 

A hűtőközeget a készülék hűtőrendszere tartalmazza, amely a mai előírásoknak 

megfelelően környezetbarát. A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, 

hogy a hűtőközeg egyik alkatrésze se sérüljön meg. 

FIGYELEM - A hűtőszekrények hűtőközeget és gázokat tartalmaznak. A hűtőközeget 

és a gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mivel ezek szemsérüléseket vagy égést 

okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg 

áramköre nem sérült-e. 

1.3. Akkumulátor 

Az akkumulátornak a terméken kívül kell lennie. A kompresszor vezérlője 

automatikusan beállíthatja a termék alkalmazási feszültségét, vagyis amikor a 

tápfeszültség kevesebb, mint 17 V, akkor a vezérlő a 12 V DC rendszerben működik; 

ha nagyobb, mint 17 V, akkor a 24 V DC rendszerben működőnek tekinthető. 

Ajánlott akkumulátor 

12 V 100Ah vagy nagyobb, 

24V 100Ah vagy magasabb. 
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Ajánlott vezetékek 

Átmérő (mm²) Hossz (m) 

12V DC 24V DC 

4 4 8 

6 6 12 

8 8 16 

 

A nem megfelelő méretű, túl vékony vezetékezés nem képes a működésre. 

Akkumulátor védelem 

12V bekapcsolva 12V kikapcsolva 24V bekapcsolva 24V kikapcsolva  

9,6V 10,9V 21,3V 22,7V 

 

2. Elektromos biztonság 

 
1. A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani. 

2. Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó nincs összetörve vagy nem sérült. 

A zúzott vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat. 

3. Győződjön meg arról, hogy hozzáférhet-e a készülék fő csatlakozójához. 

4. Ne húzza meg a főkábelt. 

5. Ha a hálózati csatlakozóaljzat meglazult, ne helyezze be a hálózati csatlakozót. 

Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn. 

6. A készüléket nem szabad a belső világítás lámpájának fedele nélkül üzemeltetni. 

7. A hűtőszekrény csak 12 / 24V tápegységgel működik. A hűtőszekrénynek speciális 

elektromos csatlakozóaljzatot kell használnia. 

3. Napi használat 

 
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben. Robbanásveszély áll 

fenn. 

• Ne üzemeltessen a készülékben semmilyen elektromos készüléket (pl. 

elektromos fagylaltkészítőket, keverőket stb.) 

• Amikor kihúzza a csatlakozódugót, mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatból, 

ne húzza meg a kábelt. 

• Ne tegyen forró tárgyakat a készülék műanyag alkatrészei közelébe. 

• Ne helyezzen élelmiszertermékeket közvetlenül a hátsó falon lévő levegő 

kimenetéhez. 

• Az előre csomagolt fagyasztott ételeket a fagyasztott élelmiszerek gyártásának 

utasításai szerint tárolja. 
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• Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mivel ez nyomást gyakorol az 

palackra, ami felrobbanhat, ami a készülék károsodását okozhatja. 

• A fagyasztott élelmiszerek fagyégést okozhatnak, ha közvetlenül a 

fagyasztórekeszből fogyasztják őket. 

• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek. 

• Az égő gyertyákat, lámpákat és egyéb, nyílt lánggal ellátott tárgyakat tartsa 

távol a készüléktől. 

• A készülék élelmiszerek és / vagy italok tárolására szolgál a háztartásokban, 

amint ez a használati útmutatóban szerepel. A készülék nehéz, mozgatásakor 

körültekintően kell eljárni. 

• Ne távolítsa el a tárgyakat a fagyasztórekeszből, és ne nyúljon hozzá, ha nedves 

a keze, mert ez bőrproblémákat vagy fagyás / égési sérülést okozhat. 

• Soha ne használja a fiókokat, az ajtókat stb. támasztékként vagy támaszként. 

• A fagyasztott ételeket felolvasztás után nem szabad újra fagyasztani. 

• Ne fogyasszon jégkrémet vagy jégkockát közvetlenül a fagyasztóból, mert ez 

fagyási égést okozhat a nyelven és az ajkakon. 

• Annak elkerülése érdekében, hogy a tárgyak leessenek, és személyi sérüléseket 

vagy a készülék károsodását okozza, ne terhelje túl az ajtótartókat. 

4. Ápolás és tisztítás 

 
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót 

az aljzatból. 

• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal, gőztisztítóval, olajokkal, szerves 

oldószerekkel vagy súrolószerekkel. 

• Ne használjon éles tárgyakat a jég eltávolításához a készülékből. Használjon 

műanyag kaparót. 

5. Telepítés  

 
• Az elektromos csatlakoztatáshoz gondosan kövesse a kézikönyvben megadott 

utasításokat. Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta 

sérülés. 

• Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges károkat azonnal jelentse. 

Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást. 

• Ajánlott legalább négy órát várni a készülék csatlakoztatása előtt, hogy az olaj 

visszafolyhasson a kompresszorban. 

• Megfelelő légáramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya 

túlmelegedéshez vezet. A megfelelő szellőzés eléréséhez kövesse a telepítésre 

vonatkozó utasításokat. 

• Lehetőség szerint a termék hátulja ne legyen túl közel a falhoz, hogy elkerülje 

a meleg alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy a 

tűzveszély elkerülése érdekében, kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat. 
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• A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni. 

• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó 

elérhető-e. 

6. Karbantartás  

 
• A készülék szervizeléséhez képzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek 

kell elvégeznie. 

• Ezt a terméket csak hivatalos szakembernek szabad karbantartani, és csak 

eredeti alkatrészek használhatóak. 

7. Kezelőpanel 

7.1. Indítás és hőmérséklet-szabályozás 

 

A hőmérséklet-választó gomb a hűtőszekrény tetején található. 

• A "0" beállítása OFF: A készülék bekapcsolásához forgassa el a gombot az 

óramutató járásával megegyező irányba. 

• Az "1" beállítása azt jelenti: Legmagasabb hőmérséklet, legmelegebb beállítás. 

• A "7" beállítása azt jelenti: Legalacsonyabb hőmérséklet, leghidegebb beállítás. 

 

Fontos! Általában azt javasoljuk, hogy válasszon 2, 3 vagy 4 értéket, ha magasabb 

vagy alacsonyabb hőmérsékletet szeretne, akkor ennek megfelelően forgassa el a 

gombot melegebb vagy hidegebb beállítás irányába. Ha alacsonyabbra állítja a 

gombot, ez nagyobb energiahatékonyságot eredményezhet.  
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Fontos! Magas környezeti hőmérséklet (pl. forró nyári napokon) és hideg beállítás (6–

7. fokozat) a kompresszor folyamatos vagy akár folyamatos működését okozhatja! 

Ok: ha a környezeti hőmérséklet magas, a kompresszornak folyamatosan működnie 

kell, hogy a készülék alacsony hőmérsékletét fenntartsa. 

 

8. Első használat és telepítés 

8.1. Tisztítás használat előtt 

 

• A készülék első használata előtt mossa le a belső teret és az összes belső 

tartozékot langyos vízzel és kevés semleges tisztítószerrel, hogy eltávolítsa a 

vadonatúj termék jellegzetes illatát, majd alaposan szárítsa meg. 

• Fontos! Ne használjon tisztítószert vagy súroló port, mert ezek károsíthatják a 

felületet. 

 8.2. Pozícionálás 

 

• Figyelem - Telepítés előtt gondosan olvassa el az utasításokat a biztonsága és 

a készülék megfelelő működése érdekében. 

• A készüléket helyezze el hőforrásoktól, például kályháktól, radiátoroktól, 

közvetlen napfénytől stb. 

• A maximális teljesítményt és biztonságot a típustáblán elhelyezett a megfelelő 

beltéri hőmérséklet fenntartása garantálja. 

• Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig a 

megadott tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten hagyja. 

• Fontos! Szükséges a hűtőszekrény szellőztetése a hő elvezetése, a nagy 

hatékonyság és az alacsony energiafogyasztás érdekében.  

Ezért a hűtőszekrény körül elegendő szabad helynek kell rendelkezésre állnia. 

Célszerű, hogy a készülék hátulja és a fal között 75 mm, a két oldalán legalább 

100 mm szabad helyet, a tetejétől pedig 100 mm-nél nagyobb magasságot és 

elöl az ajtók nyitásához 160° hagyjon szabadon. 

Klíma osztály Környezeti hőmérséklet 

SN +10 °C és +32 °C 

N +16 °C és +32 °C 

ST +16 °C és +38 °C 

T +16 °C és + 43 °C 

 

• A készülékeket nem szabad esőnek kitenni. 

• A készülék hátsó részén elegendő levegőt kell keringetni, mivel a gyenge 

keringés befolyásolhatja a teljesítményt. A beépített készüléket hőforrásoktól 

távol kell elhelyezni (pl. napfény). 
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8.3. Beállítás 

 

• A készüléknek vízszintesen kell lennie a rezgés kiküszöbölése érdekében. 

A készüléknek stabilnak kell lennie, ezért mindkét szintbeállítónak érintkeznie 

kell a padlóval. A szintet úgy állíthatja be, hogy csavarja le a megfelelő 

szintbeállítást elöl (használja az ujjait vagy egy megfelelő kulcsot). 

8.4. Elektromos csatlakozás 

 

• Vigyázat! A készülék telepítéséhez szükséges bármilyen elektromos 

munkát szakképzett vagy felhatalmazott személy végezheti el. 

• FIGYELEM - A készüléket földelni kell. A gyártó nem vállal felelősséget, 

ha ezeket a biztonsági intézkedéseket nem tartják be. 

9. Napi használat 

9.1. Kiegészítők 

9.1.1. Mozgatható polcok / tálcák 

 

• A készülékhez különféle üveg és műanyag tároló polcok vagy tálcák tartoznak 

- a különböző modellek különböző kombinációkkal rendelkeznek, a különböző 

modellek pedig eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. 

• A hűtőszekrényben különböző szintekre helyezheti a polcokat, ahogy Önnek a 

legideálisabb.  

9.1.2. Az ajtó polcainak elhelyezése 

 

• A különféle méretű élelmiszer-csomagok tárolásának lehetővé tétele érdekében 

az ajtó polcai különböző magasságokban helyezhetők el. 

• A beállításhoz fokozatosan húzza a polcot a nyilak irányába, amíg ki nem tudja 

szedni, majd helyezze át szükség szerint. 

9.1.3. Zöldséges fiók 

 

• A fiók alkalmas gyümölcsök és zöldségek tárolására. 

9.1.4. Jégkocka gyártás 

 

• A készülékhez jár egy vagy több tálca a jégkockák előállításához. 

 

9.1.5. Friss ételek fagyasztása 
 

• A fagyasztórekesz alkalmas friss ételek fagyasztására, valamint fagyasztott és 

mélyhűtött ételek tárolására egy ideig. 
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• A 24 órán belül lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyiségét a típustábla, 

a készülék belsejében elhelyezett címke határozza meg. 

• A fagyasztási folyamat 24 órán át tart: ebben az időszakban ne adjon hozzá 

más fagyasztandó ételeket. 

 

9.2. Fagyasztott élelmiszerek tárolása 
 

Első használat vagy sokáig nem használt időszak után: mielőtt beteszi a terméket a 

rekeszbe, hagyja a készüléket legalább 2 órán át működni a hűtés érdekében. 

9.2.1. Kiolvasztás 

 

• A mélyfagyasztott vagy fagyasztott ételeket felhasználás előtt fel lehet 

olvasztani a hűtőszekrényben vagy szobahőmérsékleten. 

• Kisebb darabokat még fagyasztva is főzhetőek, közvetlenül a fagyasztóból. 

Ebben az esetben a főzés hosszabb ideig tart. 

 

• Fontos! A friss élelmiszer-tároló és a fagyasztott élelmiszer-tároló térfogatának 

maximális kihasználása érdekében a felhasználó a napi használatának 

megfelelően kiszerelheti a készülékből a polcokat vagy a fiókot. 

10. Hasznos tippek és tanácsok 
 

A hűtőberendezésekre a következő zajok jellemzőek: 

• Kattogás - Amikor a kompresszor be- vagy kikapcsol, kattogás hallható. 

• Zümmögés - Amint a kompresszor üzemel, zümmögő hang hallható. 

• Bugyborékolás - Amikor a csövekbe áramlás zajlik, buborékos vagy fröccsenő 

zajokat hallhat. 

• Fröccsenő - A kompresszor kikapcsolása után is rövid ideig hallható ez a zaj. 

  

10.1. Energiatakarékossági tippek 

 

• Ne helyezze a készüléket tűzhelyek, radiátorok vagy más hőforrások közelébe. 

• Ne nyissa ki túl gyakran az ajtót, és ne hagyja nyitva a szükséges időnél 

hosszabb ideig. 

• Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra. 

• Győződjön meg arról, hogy a készülék oldallapjai és hátlapja bizonyos 

távolságra van a faltól, és kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat. 
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10.2. Tippek a friss ételek hűtésére 

 

A legjobb teljesítmény elérése érdekében: 

• Ne tároljon meleg ételeket vagy párologtató folyadékokat a készülékben. 

• Fedje le az ételt, különösen, ha annak erős illata van. 

• Helyezze az ételt úgy, hogy a levegő szabadon keringhessen körülötte. 

 

10.3. Tippek a hűtéshez 

 

• Hús: csomagolja polietilén (műanyag) zacskókba, és tegye az üvegpolcra a 

zöldségfiók fölé. A biztonság kedvéért ilyen módon legfeljebb két napig tárolja. 

• Főtt ételek, hideg ételek stb.: ezeket le kell takarni, és bármilyen polcra lehet 

tenni.  

• Gyümölcs és zöldség: ezeket alaposan meg kell tisztítani, és a mellékelt speciális 

fiókba kell tenni. 

• Vaj és sajt: alufóliába vagy polietilén (műanyag) tasakokba kell tenni, amelyek 

a levegőt a lehető legnagyobb mértékben elzárják. 

• Tejes palackok: ezeknek kupakkal kell rendelkezniük, és az ajtón lévő 

palacktartóban kell tárolni. 

 

10.4. Tippek a fagyasztáshoz 

 

A fagyasztási folyamat maximális kihasználása érdekében néhány fontos tipp: 

• A 24 órán belül lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége a típustáblán 

látható. 

• A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. az időszak alatt nem szabad 

további fagyasztandó élelmiszereket hozzáadni. 

• Csak a legjobb minőségű, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket 

fagyassza le. 

• Az ételeket kis adagokban készítse elő annak gyors és teljes fagyasztása 

érdekében, hogy később csak a szükséges mennyiséget olvaszthassa ki. 

• Ne engedje, hogy a friss, nem fagyasztott élelmiszerek hozzáérjenek a már 

lefagyasztott ételekhez, elkerülve ezzel az utóbbi hőmérsékletének 

emelkedését. 

• A jeges termékek, ha a fagyasztórekeszből való eltávolítás után azonnal 

elfogyasztják fagyási égést okozhatják. 
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11. Tisztítás és gondozás 
 

• Higiéniai okokból a készülék belsejét, beleértve a belső kiegészítőket, 

rendszeresen tisztítani kell. 

• A hűtőszekrény legalább kéthavonta tisztítható és karbantartható. 

• A készüléket ne csatlakoztassa a fő áramellátáshoz. Tisztítás előtt kapcsolja ki 

a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a fő tápegységből, kapcsolja ki vagy 

kapcsolja ki a megszakítót vagy a biztosítékot. 

Fontos! 

• Tisztítás előtt vegye ki az ételeket a készülékből. Hűvös helyen tárolja. 

• Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. A nedvesség felhalmozódhat az 

elektromos alkatrészekben. 

• A forró gőz a műanyag alkatrészek károsodásához vezethet. 

• Ne használjon súrolószert. 

• Tisztítsa meg a készüléket és a belső kiegészítőket ronggyal és langyos vízzel. 

Kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószereket is használhat. 

• Ellenőrizze a hűtőtér hátsó falán lévő vízelvezető lyukat. 

• Miután a hűtőszekrény száraz, a készülék újra üzembe állítható. 

 

11.1. Leolvasztás 

 

11.1.1. Hűtőszekrény leolvasztása 

 

Ezt automatikusan befolyásolja a hőmérséklet-szabályozó be- vagy kikapcsolása, így 

nem kell használnia a leolvasztási opciót. A leolvasztásból származó vizet a készülék 

hátsó részén található lefolyócsövön keresztül automatikusan leeresztik egy 

csepptálcába. 

11.1.2. Fagyasztó leolvasztása 
 

• A fagyasztó leolvasztás manuálisan történik. Kiolvasztás előtt vegye ki az 

ételeket. 

• Vegye ki a jégtálcát és a fiókokat, vagy tegye be a hűtőszekrénybe. 

• Állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombját "0" állásba, és hagyja nyitva a 

hűtőszekrény ajtaját, amíg a jég és a fagy alaposan fel nem oldódik és 

felhalmozódik az alján vagy a fagyasztóban. Törölje le a vizet puha ruhával. 

• A kiolvasztás felgyorsítása érdekében egy tál meleg vizet tehet a fagyasztóba, 

és a jeget és a fagyot leolvasztó spatulával lekaparja. Ezt követően feltétlenül 

állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombját az eredeti helyzetbe. 
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• A belső burkolat deformációjának elkerülése érdekében nem ajánlatos a 

fagyasztót közvetlenül melegíteni forró vízzel vagy hajszárítóval. 

11.1.3. Hosszabb ideig nem használható 
 

• Távolítsa el az összes hűtött terméket. 

• Kapcsolja ki a készüléket a hőmérséklet-szabályozó „0” állásba fordításával. 

• Húzza ki az aljzatból, kapcsolja ki vagy húzza ki az áramellátást. 

• Tisztítsa meg alaposan. 

• A szagok felhalmozódásának elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtót. 

 

12. Mi a teendő, ha ... 
 

Figyelem - Hibaelhárítás előtt válassza le az áramellátást. Csak szakképzett 

villanyszerelőnek vagy más erre felhatalmazott személynek szabad végrehajtania a 

kézikönyvben nem szereplő hibakeresést. 

Probléma Lehetséges okok Megoldás 

 
 
 
 
 
A készülék nem működik. 

A készülék nincs 
bekapcsolva. 
 

Kapcsolja be a készüléket. 

Nincs bedugva az aljzatba 
vagy laza. 
 

Dugja be a készüléket az 
elektromos aljzatba. 

A biztosíték kiégett vagy 
hibás. 
 

Ellenőrizze a biztosítékot, 
ha szükséges cserélje ki. 

A kimenet hibás. 
 

A hibás alkatrészeket 
villanyszerelőnek kell 
megjavítania. 

A készülék nem működik. 
 

A hőmérséklet hidegre van 
állítva. 
 

Kapcsolja átmenetileg a 
hőmérséklet-szabályozót 
melegebbre. 

 
 
 
 
 
 
Az étel meleg. 
 

A hőmérséklet nincs 
megfelelően beállítva. 
 

Kérjük, olvassa el az 
utasítást.  

Az ajtó hosszabb ideig 
nyitva volt. 
 

Csak akkor nyissa ki az 
ajtót, amikor szükséges. 

Az elmúlt 24 órában nagy 
mennyiségű meleg étel 
került a készülékbe. 
 

Kapcsolja átmenetileg a 
hőmérséklet-szabályozást 
hidegebbre. 
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A készülék hőforrás 
közelében van. 
 

Kérjük, olvassa el az 
utasítást.  

A belső világítás nem 
működik. 
 

 
Az izzó hibás. 
 

Kérjük, olvassa el az 
utasítást. 

 
 
 
Erős fagyás. 
 

 
 
Az ajtótömítés nem 
megfelelő. 
 

Óvatosan melegítse az 
ajtótömítést hajszárítóval. 
Ugyanakkor formálja meg 
kézzel a felmelegedett 
ajtótömítést úgy, hogy az 
helyesen feküdjön az 
ajtóra. 

 
 
 
 
 
Szokatlan zajok. 
 

 
A készülék nem vízszintes. 
 

 
Állítsa be a lábakat. 

A készülék a falhoz vagy 
más tárgyhoz ér, vagy egy 
komponens pl. a készülék 
hátulján lévő cső érinti a 
készülék egy másik részét 
vagy a falat. 
 

 
 
Mozgassa kissé a 
készüléket. 

A kompresszor nem indul 
el azonnal a hőmérséklet-
beállítás megváltoztatása 
után. 
 

 
Ez normális, nem fordult 
elő hiba. 
 

 
A kompresszor egy idő 
után elindul. 

Víz a padlón vagy a 
polcokon. 
 

A vízleeresztő lyuk 
eltömődött. 
 

Lásd a tisztítás és ápolás 
kiválasztását. 
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13. A készülék ártalmatlanítása 
 

Tilos a készüléket háztartási hulladékba dobni. 

 

 

 

 

 

 

 

Csomagoló anyagok 

Az újrahasznosítás szimbólummal ellátott csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. A 

csomagolást újrahasznosítás céljából megfelelő hulladékgyűjtő edénybe dobja. 

 

A készülék ártalmatlanítása előtt: 

• Húzza ki a csatlakozót az aljzatból. 

• Vágja le a kábelt és dobja el. 


