
Az izzócsere előtt mindig csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és tartsa be a készülék 
világítási rendszerével kapcsolatos utasításokat.
A cseréhez csak ugyanolyan típusú izzó használható, ami a műszaki vevőszolgálatnál és a hivatalos 
viszonteladóknál szerezhető be.

1. típusú világítás
1. Lazítsa meg a csavart, és vegye le a lámpaburát.
2. A készülék belsejében levő izzó bajonettzáras, vagyis azt nem 

csavarni, hanem kiemelni kell a nyíllal jelzett irányban húzva.
3. Az izzócserét követően tegye vissza a lámpaburát, majd a 

villásdugó ismételt bedugása előtt várjon 5 percet.

2. típusú világítás
A levételhez csavarja az óramutató járásával ellentétesen az ábrán 
látható módon. A készülék ismételt csatlakoztatása előtt várjon 5 
percet.

3. típusú világítás
A LED lámpák cseréje esetén forduljon a műszaki 
vevőszolgálathoz.

A hagyományos világításhoz képest a LED lámpák tovább 
tartanak, javítják a belső megvilágítást, és óvják 
a környezetet
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Rendszeresen tisztítsa ki a készüléket, amit egy ruhadarabbal, valamint 
langyos víz és kifejezetten hűtőszekrények belső tisztításához ajánlott 
semleges tisztítószerek oldatával végezzen. Soha ne használjon 
dörzshatású tisztítószereket. A tartozékként kapott eszközzel rendszeresen 
tisztítsa ki a hűtőtér hátlapján, a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található 
leeresztő nyílást, mert így biztosítható a leolvasztási víz folyamatos és 
előírásszerű távozása (lásd az ábrát).
Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe fogna, húzza ki a 
készülék villásdugóját a hálózati aljzatból, vagy kapcsolja le az áramot.

2

1

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
Egyes típusoknál hangjelzés figyelmeztet arra, hogy bekapcsolt a hőmérséklet riasztás: tartsa lenyomva 
a hangjelzés elnémítása gombot. Ha van, akkor a szűrő csomagolásán látható módon helyezze be az 
antibakteriális szűrőt és a szagszűrőt.

Megjegyzés: Az üzembe helyezést követően 4/5 órát kell várni, amíg kialakul a készülék normál töltetének 
megfelelő tárolási hőmérséklet.

ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS 
TISZTÍTÁSA

AZ IZZÓ VAGY LED CSERÉJE
(típustól függően)
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A készüléket csatlakoztassa le az elektromos hálózatról, ürítse ki, (szükség esetén) olvassza le és tisztítsa ki. 
Az ajtókat hagyja félig nyitva, így biztosítva a levegő áramlását a készülék belsejében. Ily módon elkerülhető a 
penész megjelenése, illetve a kellemetlen szagképződés.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK 
SZÜNETELTETÉSE ESETÉN

Tartsa csukva az ajtókat, mert ily módon a tárolt élelmiszerek a lehető legtovább maradnak hidegen. A 
részlegesen kiolvasztott élelmiszerek újbóli lefagyasztása tilos. Hosszabb áramszünet esetén bekapcsolhat az 
áramkimaradás riasztás is (típustól függően).

ÁRAMSZÜNET ESETÉN

A hűtőtér friss élelmiszerek és italok tárolását teszi lehetővé.

A hűtőtér leolvasztása teljes mértékben automatikus.

Az automatikus leeresztést az jelzi, hogy belsejének hátsó falán alkalmanként vízcseppek jelennek meg. Ez a 
víz egy leeresztő nyíláson keresztül egy tárolótartályba kerül, ahonnan elpárolog.
Típustól függően a készülék egy olyan speciális („hús-hal” vagy „nullafokos”) rekeszt foglalhat magában, amely 
ideális módon tudja biztosítani a friss húsok és halak eltarthatóságát.

Figyelem: A hűtőszekrény tartozékait ne tisztítsa mosogatógépben.

Megjegyzés: A két térben uralkodó hőmérsékletet befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet,
az ajtónyitások gyakorisága valamint a készülék helye. A hőmérsékletet ezen tényezők figyelembe
vételével állítsa be.

Megjegyzés: nagy nedvességtartalom esetén a hűtőtérben és különösen az üvegpolcokon pára csapódhat 
le. Ilyen esetben tanácsos lezárni a folyadékot tartalmazó edényeket (például leveses fazekak), becsomagolni 
a nagy nedvességtartalmú élelmiszereket (például zöldségek) és kevésbé hidegre állítani a készülék belső 
hőmérsékletét.

A zöldség- és gyümölcsfiók eltávolítása (típustól függően)
Ha a készülékben csak zöldség- és gyümölcsfiók van, akkor ennek kiemeléséhez javasoljuk előbb a két alsó 
ajtópolc kiürítését (és esetleg eltávolítását), majd ezt követően a fiók kiemelését.

Ventilátor és antibakteriális szűrő és szagszűrő (típustól függően)
A ventilátor a hűtőtér belsejében uralkodó hőmérséklet egyenletes eloszlását, ezen keresztül pedig az 
élelmiszerek hatékonyabb tárolását, valamint a túlzott páratartalom csökkentését teszi lehetővé. Tilos a 
szellőzési zóna akadályoztatása. A ventilátor kézzel kapcsolható be/ki (lásd: Gyors útmutató); bekapcsolt 
állapotban szükség szerint, automatikusan működik.

HŰTŐTÉR
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A  fagyasztótérben gyorsfagyasztott élelmiszereket lehet tárolni (a csomagoláson feltüntetett lejárati 
időpontig), illetve friss élelmiszereket lehet lefagyasztani. A 24 óra alatt lefagyasztható friss élelmiszerek 
mennyiségét az adattábla tartalmazza; úgy helyezze be a friss élelmiszereket a fagyasztótér fagyasztózónájába 
(lásd: Gyors útmutató), hogy a levegő szabad áramlásának biztosításához maradjon elég helyet a csomagok 
körül. Nem ajánlott a részlegesen felengedett élelmiszerek újbóli lefagyasztása. Fontos az élelmiszereket úgy 
becsomagolni, hogy víz, nedvesség vagy páralecsapódás ne érhesse őket.
Energiát takaríthat meg és a készülék élettartamát is meghosszabbíthatja azzal, ha soha nem tesz még meleg 
élelmiszert a készülékbe.

Megjegyzés: A két térben uralkodó hőmérsékletet befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások 
gyakorisága valamint a készülék helye. A hőmérsékletet ezen tényezők figyelembe vételével állítsa be.

Jégkockák készítése
A jégkockatartót (ha van) kb. 2/3-ig töltse meg vízzel, majd tegye vissza a fagyasztótérbe. A jég eltávolításához 
soha ne használjon éles vagy hegyes eszközt.

A fiókok kivétele (típustól függően)
Húzza teljesen a kosarakat, majd óvatosan felemelve vegye ki azokat. A 
nagyobb mennyiségek behelyezése érdekében a fagyasztótér az alábbiak 
szerint is használható:
A) Ha fagyasztótér alja olyan, mint az A ábrán, vegye ki a felső fiókokat és/

vagy ablakokat. Az alsó fiókot kötelező bent hagyni a fagyasztótérben. 
Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek rácsokra/polcokra történő elhelyezését 
követően a fagyasztótér ajtaja jól záródik-e.

B) Ha fagyasztótér alja olyan, mint a B ábrán, az összes fiók vagy ablak 
kivehető. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek rácsokra/polcokra történő 
elhelyezését követően a fagyasztótér ajtaja jól záródik-e.

Ablak (ha van) kivétele
Nyissa ki az ablakot, és a C ábrán látható módon vegye ki a csapot.

A No Frost készüléktípusoknál semmilyen leolvasztási műveletre nincs 
szükség.
Más típusoknál a fagyasztótér leolvasztása évente 2 alkalommal, illetve 
túlzott mértékű (3 mm vastagságú) zúzmara képződése esetén javasolt. 

A zúzmaraképződés normális jelenség. 
A zúzmara mennyisége és a képződés gyorsasága a környezeti 
körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ. A leolvasztáshoz 
kapcsolja ki a készüléket és pakoljon ki minden élelmiszert. A zúzmara 
leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva az ajtót. Azoknál a 
készülékeknél, ahol a fagyasztótér a hűtőtér alatt található, ki lehet húzni a 
leolvasztott víz elvezetésére szolgáló csövet, és alá lehet tenni egy edényt 
(lásd az ábrát).
A művelet végeztével tegye a helyére a leeresztő csövet, de ügyeljen arra, 
hogy ne maradjon bent víz. Tisztítsa ki, majd gondosan törölje szárazra a fagyasztótér belsejét.
Kapcsolja be újra a készüléket, és pakolja vissza az élelmiszereket.

A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA 
(típustól függően)

FAGYASZTÓTÉR

A

B

C
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A hús-hal rekesz a friss húsok és halak hosszabb eltarthatóságát garantálja 
anélkül, hogy közben megváltozna azok tápértéke és eredeti frissessége.
Ebbe a rekeszbe nem ajánlatos zöldséget vagy gyümölcsöt helyezni, mert 
a hőmérséklet akár 0 °C alá is süllyedhet és emiatt az élelmiszerekben 
található víz megfagyhat.

A hőmérséklet beállítása
A hús-hal rekeszben uralkodó hőmérsékletet a rekesz ablakára szerelt 
hőmérséklet-mutató jelzi, és a hőmérséklet a hűtőtér belsejének általános hőmérsékletétől függ.
Ajánlott a hűtőtér belsejének hőmérsékletét +2° és +6° közé beállítani.
Az alábbi képek segítenek annak eldöntésében, hogy megfelelő-e hús-hal rekeszben uralkodó hőmérséklet:

Fontos: bekapcsolt funkció és magas víztartalmú élelmiszerek tárolása esetén páralecsapódás következhet be 
az üvegpolcokon. Ilyen esetben ideiglenesen kapcsolja ki a funkciót.

A hús-hal rekesz eltávolítása:

Ha a kezelőlapon nem található a  szimbólum (lásd a Gyors útmutatót), 
akkor a készülék helyes működése, az élelmiszerek megfelelő eltartása 
és az áramfogyasztás optimalizálása érdekében nem ajánlatos a hús-hal 
rekesz eltávolítása.  Minden más esetben a készülék hűtőterének növelése 
érdekében lehetőség van a hús-hal rekesz eltávolítására.
Ehhez az alábbiak szerint járjon el:
1. Vegye ki a rekesz fiókját (1. ábra).
2. Távolítsa el a fiók fedelét, a fedél alsó részén található kapcsok oldása 
útján (2. ábra).
A hús-hal rekesz visszahelyezésénél ügyeljen arra, hogy előbb a fiók fedelét 
tegye vissza és csak ezután tegye be magát a fiókot és kapcsolja vissza a 
funkciót.
3. A kezelőlapon tartsa lenyomva három másodpercig a „Hús-hal rekesz 
funkció” gombot, amíg ki nem alszik a sárga jelzőlámpa.
Az áramfogyasztás optimalizálása érdekében javasolt kikapcsolni a hús-hal 
rekeszt és kivenni annak alkatrészeit (a zöldség- és gyümölcsfiókok feletti 
polc kivételével).

HÚS-HAL REKESZ (típustól függően)

Ha a mutató a bal oldali részben található, akkor 
emelni kell a hűtőtér hőmérsékletét.

Ha a mutató a középső részben található, akkor 
a hőmérséklet megfelelő.

Ha a mutató a jobb oldali részben található, 
akkor csökkenteni kell a hűtőtér hőmérsékletét.

1. ábra

2. ábra
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A „nullafokos” rekesz kifejezetten az alacsony hőmérséklet és a 
megfelelő páratartalom tartását szolgálja annak érdekében, hogy 
tovább eltarthatók legyenek a friss élelmiszerek (például a húsok, 
halak, gyümölcsök és téli zöldségek).

A rekesz bekapcsolása és kikapcsolása
Bekapcsolt állapotában a rekesz belsejének hőmérséklete kb. 0 °C.

A készülékrész bekapcsolásához tartsa lenyomva 1 
másodpercnél hosszabb ideig az ábra szerinti  
gombot, egészen az ikon megjelenéséig.

A világító ikon a rekesz működését jelzi. 
A készülékrész kikapcsolásához nyomja meg 
újra 1 másodpercnél hosszabb ideig a gombot

A „nullafokos” rekesz megfelelő működéséhez az szükséges, hogy:
- a hűtőtér be legyen kapcsolva
- a hűtőtér belső hőmérséklete +2 °C és +6 °C között legyen
- a működéshez a fióknak behelyezve kell lennie
- ne legyen kiválasztva olyan speciális funkció, amely kikapcsolja a terméket vagy a fagyasztóteret (pl. Standby 
- Készenlét, Cooling-Off - Hűtés, Vacation - Vakáció).
Ha az ilyen speciális funkciók bármelyike ki van választva, a „nullafokos” rekeszt kézzel kell kikapcsolni, a 
benne levő friss élelmiszereket pedig ki kell venni. 

Megjegyzés:
- ha a rekesz bekapcsolásakor nem világít az ikon, nézze meg, hogy helyesen történt-e a fiók behelyezése; ha 

a probléma továbbra is fennáll, hívja a hivatalos műszaki vevőszolgálatot
- bekapcsolt rekesz és nyitott fiók esetén lehet, hogy automatikusan kialszik a kezelőlap ikonja. A fiók 

behelyezésekor az ikon ismét világítani kezd
- a rekesz állapotától függetlenül halk zaj hallható, ami normális jelenségnek számít
- amikor a rekesz nem működik, belső hőmérséklete a hűtőtér belső hőmérsékletének a függvénye. Ebben 

az esetben olyan zöldségek és gyümölcsök tárolását javasoljuk, amelyek nem érzékenyek a hidegre (erdei 
gyümölcsök, alma, sárgabarack, sárgarépa, spenót, saláta stb.).

Fontos: bekapcsolt funkció és magas víztartalmú élelmiszerek tárolása esetén páralecsapódás következhet be 
az üvegpolcokon. 
Ilyen esetben ideiglenesen kapcsolja ki a funkciót. Ügyeljen a „nullafokos” rekesz felső polcára pakolt kisméretű 
tárolóedények és élelmiszerek elhelyezésére, hogy ezek ne tudjanak véletlenül beesni a fiók és a hűtőtér hátsó 
fala közé.

„NULLAFOKOS” REKESZ (típustól függően)
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Mielőtt a műszaki vevőszolgálatot hívná:
Indítsa el újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy 
fennáll-e még a hiba. Ha igen, akkor ismét húzza ki 
a konnektorból a hálózati csatlakozót, és a műveletet 
ismételje meg egy óra múlva.
Ha a hibakeresési útmutatóban leírt ellenőrzéseket 
és a készülék újraindítását követően a készülék 
még mindig nem működik megfelelően, akkor hívja 
a műszaki vevőszolgálatot, mondja el a pontosan 
problémát és közölje:
• a hiba jellegét
• a készülék típusát

• a készülék típusát és sorozatszámát (leolvasható a 
gyári adattábláról)

• a szervizszámot (a készülék hátoldalára erősített 
táblán olvasható SERVICE szó után álló számot) 
 
 
 
 

Megjegyzés:
A készülék ajtónyitásának a megfordítása nem 
minősül garanciális beavatkozásnak, ha azt a 
vevőszolgálat végzi.

VEVŐSZOLGÁLAT

A „nullafokos” rekesz eltávolítása:
A készülék hűtőterének növelése érdekében lehetőség van a „nullafokos” rekesz eltávolítására. Ezt a 
következők szerint végezze:
- ennek kiemeléséhez ajánlatos kiüríteni (és esetleg kivenni) a két alsó ajtópolcot
- kapcsolja ki a rekeszt
- vegye ki a fiókot és a rekesz alatt levő fehér műanyagpolcot.

Megjegyzés: a felső polc és az oldalsó tartók kiemelése nem lehetséges.

A „nullafokos” rekesz visszahelyezésénél ügyeljen arra, hogy előbb a rekesz alatti fehér műanyagpolcot 
tegye vissza, és csak ezután tegye be magát a fiókot, és kapcsolja vissza a funkciót. Az áramfogyasztás 
optimalizálása érdekében javasolt kikapcsolni és kivenni a „nullafokos” rekeszt.
Rendszeres időközönként tisztítsa ki a rekeszt és annak elemeit egy ruhadarabbal, valamint langyos víz és 
kifejezetten hűtőszekrények belső tisztításához ajánlott semleges tisztítószerek oldatával (ügyelve arra, hogy a 
rekesz alatti fehér műanyagpolcot ne mártsa vízbe).

Mielőtt a rekesz bármilyen (akár külső) tisztításába kezdene, vegye ki a fiókot, és kapcsolja le a 
rekesz áramellátását.
Soha ne használjon dörzshatású tisztítószereket.


