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BIZTONSAGI UTASiTASOK 

FOblTOS, HOGY ELOLVASSA ES SZEM 
ELOT T TARTSA 
A keszulek hasznalata el6tt olvassa el ezeket a 
biztonsagi utasftasokat. Orizze me� a kes6bbi 
hasznalatra. Ezek az utasftasok es maga a 
keszulek fontos biztonsagi figyelmezteteseket 
nyujtanak, amelyeket mindenkor figyelembe 
kell venni. A gyart6 elharft minden felel6sseget 
a jelen biztonsagi utasftasok betartasanak 
elmulasztasa, a keszulek nem rendeltetesszeru 
hasznalata, illetve a kezel6szervek helytelen 
beallftasa eseten. 
&A nagyon kicsi gyermekeket (0-3 eves) tavol 
kell tartani a keszulekt61. A kisgyermekeket 
(3-8 eves) tavol kell tartani a keszulekt6I, 
hacsak nincsenek folyamatos felugyelet alatt. A 
keszuleket a legalabb 8 eves vagy annal id6sebb 
gyermekek es csokkent fizikai, erzekszervi 
vagy szellemi kepessegu, illetve tapasztalatlan 
vagy nem elegge informalt szemelyek csak 
abban az esetben hasznalhatjak, ha szamukra 
felugyeletet es utmutatast biztosftanak a 
biztonsagos hasznalatot illet6en, es megertik 
a kapcsol6d6 kockazatokat. Gyermekek nem 
jatszhatnak a keszulekkel. A tisztftast es a 
felhasznal6i karbantartast nem vegezhetik 
gyermekek felugyelet nelkOI. 
3-8 eves gyerekeknek megengedett, hogy dolgokat
tegyenek be a hut6 keszulekekbe, illetve vegyenek
ki onnet. 
MEGENGEDETT HASZNALAT 
&FIGYELEM: Kialakftasab6I ad6d6an a 
keszulek mukodtetese nem lehetseges kuls6 
kapcsol6szerkezet (peldaul id6zft6) vagy kulon 
tavvezerl6 rendszer utjan. 
& Ez a keszulek haztartasban es hasonl6 
alkalmazasok soran torten6 hasznalatra 
keszult, mint peldaul: munkahelyek, Ozletek 
es/vagy irodak szemelyzeti konyhatereben; 
gazdasagokban; hotelekben, motelekben, 
fizet6vendeglat6 es egyeb szallashelyeken a 
vendegek altali hasznalatra. 
& A jelen keszulek nem professzionalis 
felhasznalasra szolgal. Ne hasznalja a keszuleket 
a szabadban. 
& A keszulek belsejeben hasznalt izz6 
kifejezetten haztartasi keszulekekhez van 
tervezve, es nem alkalmas a lakason beluli 
altalanos helyisegvilagftasra (244/2009 sz. EK 
rendelet). 
& A keszulek az alabbi kornyezeti h6merseklet
tartomanyokban val6 Ozemeltetesre lett 
kialakftva, az adattablan jelzett klimatikus 
osztalynak megfelel6en. Lehetseges, hogy 
a keszulek nem mukodik megfelel6en, ha 
hosszabb ideig a megadott tartomanyon kfvGI 
es6 h6mersekletnek van kiteve. 
Klimatikus osztaly Korny. horn. (°C) 
SN: 10 - 32 °C; N: 16 - 32 °C 

ST: 16 - 38 C; T: 16 - 43 C 

& A keszulek nem tartalmaz CFC-ket. A hut6kor 
R600a-t (HC) tartalmaz. lzobutanos keszulekek 
(R600a): az izobutan egy kornyezeti kihatasok nelkuli 
termeszetes, de tuzveszelyes gaz. Ezert gy6z6djon 
meg arr6I, hogy nem serultek-e a hut6kor csovei, 
kulonosen amikor leurfti a hut6kort. 
& VIGYAZAT: Tilos a keszulek hut6korenek 
csoveit r11egrongalni. 
& VIGYAZAT: Tartsa a szell6z6nyflasokat a 
keszulekhazon vagy a beepftett szerkezetben 
akadalyqkt6I mentesen. 
& VIGYAZAT: Tilos a gyart6 altal ajanlottakt6I elter6 
mechanikus, elektromos vagy vegyi eszkozoket 
alkalmazni a leolvasztasi folyamat meggyoJsftasa hoz. 
& VIGYAZAT: Ne hasznaljon vagy helyezzen el 
elektromos eszkozoket a keszulek rekeszeibe, ha 
azok nem olyan tfpusuak, mint amit a gyart6 
kifejezetJen engedelyezett. 
& VIGYAZAT: A vfzvezetekre nem kozvetlenOI 
csatlakoztatott jegkocka-keszft6ket es/vagy 
vfzadagol6kat kizar6Iag iv6vfzzel szabad 
feltolteni. 
& VIGYAZAT: Az automata je�kockakeszft6ket es/
vagy vfzadagol6kat csak ivovizet szolgaltat6 
vfzhal6zatra szabad csatlakoztatni, amelynek 
hal6zati vfznyomasa 0,14 es 1 Mpa (1,4 es 10 bar) 
kozott van. 
& VIGYAZAT: Használjon a készülékhez mellékelt új 
tömlőkészleteket, és a régi tömlőkészleteket nem 
szabad újra felhasználni.
& Ne taroljon robbanasveszelyes anyagokat 
(peldaul gyulekony hajt6anyaggal toltott 
aeroszolos palackot) a keszulekben. 
& Tilos lenyelni a jegakkukban (egyes 
modellekhez mellekelve) talalhat6 (nem 
mergez6) folyadekot. A serulesek elkerulese 
erdekeben a fagyaszt6b6I kivett jegkockakat illetve 
jegdarabokat ne fogxassza azonnal. 
& Azon termekek eseteben, amelyek ugy 
vannak kialakftva, hogy legszur6t hasznalnak egy 
hozzaferhet6 ventilatorburkolaton belul, a szur6nek 
mindig a helyen kell lennie, amikor a hut6szekreny 
Ozemel. 
& A fagyaszt6terben semmilyen folyadekot ne 
taroljon Ovegedenyekben, mert azok 
eltorhetnek. Ne akadalyozza a ventilatort (ha van) 
elelmiszerekkel. Miutan behelyezte az elelmiszert, 
ellen6rizze, hogy a rekeszek ajtajai, kulonosen pedig a 
fagyaszt6 ajtaja, megfelel6en zar6dnak-e. 
& A serult tomfteseket a lehet6 leghamarabb ki kell 
cserelni. 
& A hut6ter kizar6Iag friss elelmiszerek 
tarolasara, a fagyaszt6ter pedi� kizar6Iag 
fagyasztott elelmiszerek tarolasara, friss 
elelmiszerek lefa�yasztasara es jegkockak 
el6allftasara hasznalhat6. 
& Kerulje a becsomagolatlan elelmiszerek 
tarolasat oly m6don, hogy azok kozvetlenOI eri 
ntkeznekafrisselel m iszerekta rolasa ra szolga 16 rekesz 
vagy a fagyaszt6ter bels6 feluleteivel. A keszulekek 
rendelkezhetnek specialis rekeszekkel (friss 
elelmiszerek tarolasara szolgal6 rekesz, nulla fokos 
doboz stb.). Hacsak nines maskent meghatarozva a 
termek kezikonyveben, ezek az egyenerteku 
teljesftmeny fenntartasa mellett eltavolfthat6k.
&Kerülje a kontaktust a friss élelmiszer és a már 
fagyasztott élelmiszer között. A fagyasztási sebesség 
optimalizálásához a fiókok kivehetők és az élelmiszer 
elhelyezhető közvetlenül a rekesz alsó/felső részébe.
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& Vigyazat: Tuzveszely/gyulekony 
anyagok A keszulek leginkabb alkalmas 
rekeszei, ahol az adott elelmiszertfpusokat 
tarolni kell, figyelembe veve a kulonboz6 
rekeszekben lev6 elter6 h6merseklet-eloszlast, 
a kovetkez6k: 

- Hut6ter: Tr6pusi gyumolcsok, dobozok, italok,
tojas, sz6szok, savanyusag, vaj, dzsem, sajt, tej,
tejtermek, joghurt tarolasa. Tarolhat6k meg
felvagottak, desszertek, hus es hal, sajttorta,
friss teszta, tejfol, puding es kremsajt. Zoldseg
es gyumolcs fi6k a hut6ter aljan:
Zoldse�ek es �yumolcsok (a tr6pusi gyumolcsok
kivetelevel) tarolasa.
Hut6rekesz: Kizar61ag hust es halat taroljon a
leghidegebb fi6kban
- Fagyaszt6ter:
alkalmaselelmiszereklefagyasztasara kornyezeti
h6mersekletr61 es fa9yasztott elelmiszer
tarolasara, mivel a h6merseklet egyenletesen
oszlik el a teljes fagyaszt6terben. A vasarolt
fagyasztott elelmiszer eseteben a tarolas lejarati ideje 
fel van tuntetve a csomagolason. Ez a datum 
szamftasba veszi a tarolt elelmiszer tfpusat, es ezert ezt 
a datumot be kell tartani. A friss elelmiszerek a 
kovetkez6 id6tartamokig tarolhat6k: 1-3 h6nap sajtok, 
rakfelek, fagylalt, sonka/kolbasz, tej, friss folyadekok 
esete6en; 4 h6nap szeletelt es aprftott hus (marha, 
birka, sertes) eseteben; 6 h6nap vaj vagy margarin, 
baromfi (csirke, pulyka) eseteben; 8-12 h6nap 
gyumolcsok (citrusfelek kivetelevel), suit hus (marha, 
birka, sertes), zoldsegek eseteben. Az elelmiszerek 
csomagolasan lev6 lejarati datumokat be kell tartani. 
Kérjük tárolja az élelmiszereket a fenti bekezdésének 
megfelelően a legjobb és leghosszabb tartósítás 
érdekében, az élelmiszer pazarlás elkerülése 
érdekében. Az elelmiszer szennyez6desenek elkerulese 
erdekeben, kerjuk, Ogyeljen a kovetkez6kre: 

-Az ajt6 hosszabb id6tartamokra val6 kinyitasa
a h6merseklet jelent6s emelkedeset idezheti
el6 a keszulek rekeszeiben.
-Rendszeresentisztftsa meg azokatafeluleteket,
amelyek elelmiszerrel erintkezhetnek, valamint
az elerhet6 lefoly6rendszereket.
- Tisztftsa me� a vfztartalyokat, ha 48 6raig nem
voltak hasznalatban; oblftse at a vfzellatashoz
csatlakoztatott vfzrendszert, ha 5 napig nem 
tortent vfzkivetel. 
- A nyers hust es halat megfelel6 edenyekben
tarolja a hut6szekrenyben, hogy az ne
erintkezzen mas elelmiszerekkel, illetve ne
csepegjen rajuk.
A Flexi Freeze tarol6 a kovetkez6k szerint
hasznalhat6:
+ 1 o °C: bor tarolasa
+4 °C: zoldsegek es gyumolcsok tarolasa

(a tr6pusi gyumolcsok kivetelevel)
O °C: kizar61ag hus es hal tarolasa

Valamennyi nulla alatti beallftasi pont: 
fagyasztott elelmiszerek tarolasa, mint a 
fagyaszt6terben 
- A ketcsillagos fagyasztott elelmiszert tarol6
rekeszek alkalmasak el6fagyasztott elelmiszerek
tarolasara, fagylalt es jegkocka tarolasara vagy
keszftesere.
- Ne fagyasszon le a friss elelmiszereket egy-, ket- 
vagy haromcsillagos fagyaszt6terekben.
- Ha a hut6szekreny hosszabb id6szakokig Oresen
marad, kapcsolja ki, olvassza le, tisztftsa ki, torolje
szarazra, es hagyja nyitva az ajtajat, hogy megel6zze
a peneszesedest a keszulek belsejeben.
0ZEMBE HELYEZES 
& A keszulek mozgatasat es uzembe helyezeset 
ket vagy tobb szemelynek kell vegeznie - serules 
veszelye. Hasznaljon ved6kesztyut a keszulek 
kicsoma�olasakor es Ozembe helyezesekor -
vagasi serules veszelye. 
& Az Ozembe helyezest, beleertve a vfzhal6zati 
(ha szukse�es) es az elektromos csatlakoztatast, 
es a javftasokat szakembernek kell ve�eznie. 
Ne javftsa meg, illetve ne cserelje ki a keszulek 
semmilyen alkatreszet, hacsak az a muvelet 
nem szerepel kifejezetten a felhasznal6i 
kezikonyvben. Tartsa a gyermekeket tavol az 
Ozembe helyezes helyszfnet61. 
A keszulek kicsomagolasa utan ellen6rizze, hogy 
a szallftas soran nem serult-e meg. Problemak 
eseten vegye fel a kapcsolatot a keresked6vel 
vagy a legkozelebbi vev6szolgalattal. 
Az Ozembe helyezest kovet6en a csomagolasi 
hulladekot (muanyag, hungarocell darabok 
stb.) gyermekekt61 elzart helyen kell tarolni -
fulladasveszely. A keszuleket le kell valasztani 
az elektromos taphal6zatr61 barmilyen Ozembe 
helyezesi muvelet el6tt - aramutes veszelye. 
Az Ozembe helyezes soran gy6z6djon meg 
arr61, hogx a keszulek miatt nem serul-e a 
hal6zati kabel - tuz es aramutes veszelye. Csak 
akkor aktivalja a keszuleket, amikor az Ozembe 
helyezes befejez6dott. 
& A keszulek mozgatasa soran Ogyelni kell a 
padl6 (pl. parketta) serulesenek elkerulesere. 
A keszulek Ozembe helyezeset olyan padl6n 
vagy tart6n vegezze, amely eleg er6s ahhoz, 
hogy elbfrja a sulyat, illetve a keszulek 
mereteihez es alkalmazasahoz megfelel6 
kornyezetben vegezze. Gondoskodjon r61a, 
hogy a keszulek kozeleben ne legyen h6forras, 
es ho9y a negy laba stabilan alljon a padl6n. 
Szukseg szerint allftsa be a labakat, majd egy 
vfzmerce segftsegevel ellen6rizze, hogy a 
keszulek tokeletesen szintben van-e. A keszulek 
bekapcsolasa el6tt legalabb ket 6rat kell 
varni annak erdekeben, hogy a hut6rendszer 
tokeletes hatasfokkal mukodjon. 
& VIGYAZAT: A keszulek elhelyezese kozben 
Ogyel 'en, hogy az elektromos kabel ne akadjon
be va /amibe vagy seruljon meg.
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& VIGYAZAT: Az instabilitas miatti veszelyek 
elkerulese erdekeben a keszulek elhelyezeset 
vagy rogzfteset a gyart6 utasftasaival 
osszhangban kell vegezni. Tilos ugy elhelyezni 
a hut6szekrenyt, ho9y a gaztuzhely fem csove, 
valamilyen fem cso vagy vfzvezetek, illetve 
villanyvezetek hozzaerjen a hut6szekreny hats6 
falahoz (a kondenzator tekercshez). 
& A megfelel6 szell6zes biztosftasa erdekeben 
mindket oldalon es a keszulek folott is hagyjon 
e�y kis terkozt. A keszulek hatoldala es a 
keszulek mogotti fal kozotti tavolsag 50 mm 
legyen, hogy elkerulje a forr6 feluletekhez val6 
hozzaferest. Ennek a terkoznek a csokkentese 
noveli a termek energiafogyasztasat. 
& Ha az ajt6kat me� kell cserelni, forduljon a 
Muszaki Segelyszolgalathoz. 

ELEKTROMOS FIGYELMEZTETESEK 
& Lehet6ve kell tenni, hogy a keszuleket a 
kabeldug6 kihuzasaval is le lehessen valasztani 
a hal6zati aramr61, ha maga a dug6 elerhet6 
helyen van, illetve egy olyan tobballasu 
kapcsol6val is, amely az aljzatt61 szamftva a 
huzalozasi szabalyoknakmegfelel6en azaramlas 
iranyaban kerult telepftesre, a keszuleket pedig 
az orszagos elektromos biztonsagi szabalyokkal 
osszhangban le kell foldelni. 
& Ne hasznaljon hosszabbft6kat, tobbreszes 
dugaszol6aljzatokat, vagy adaptereket. Az 
elektromos elemek a telepftest kovet6en nem 
Iehetnek elerhet6ek a felhasznal6 szamara. Ne 
hasznalja a keszuleket, ha nedves a teste vagy 
mezftlab van. Ne hasznalja a keszuleket akkor, 
ha a tapkabel vagy a villasdug6 serult, tovabba 
ha a keszulek nem mukodik megfelel6en, vagy 
ha megserult vagy leesett. 
& Ha a tapvezetek megserul, a gyart6nak, 
a gyart6 szervizszemelyzetenek vagy 
hasonl6 kepesftessel rendelkez6 szemelynek 
ugyanolyanra ki kell cserelnie, nehogy aramutes 
veszelye lepjen fel. 
& VIGYAZAT: Ne tegyen tobballasu hordozhat6 
aljzatot va�y hordozhat6 aramforrast a keszulek 
hata moge. 
TISZT[TAS ES KARBANTARTAS 
& VIGYAZAT: A karbantartasi muveletek 
vegrehajtasa el6tt gondoskodjon r61a, ho�y a 
keszulek ki legyen kapcsolva es ki legyen huzva 
az aramforrasb61; soha ne hasznaljon g6zzel 
tisztft6 berendezeseket- aramutes veszelye. 
& Ne hasznaljon dorzshatasu vagy surol6 
tisztft6szereket, mint peldaul ablaktisztft6 
sprayk, surol6szerek, tuzveszelyes folyadekok, 
tiszt1t6viaszok, mos6szer-koncentratumok, 
feherft6k vagy k6olajtermekeket tartalmaz6 
tisztft6szereket muanyag alkatreszeken, 
bels6 es ajt6beleseken vagy tomfteseken. Ne 
hasznaljon papf rtorulkoz6ket, dorzsparnakat 
vagy mas erdes feluletu tisztft6eszkozoket. 

A CSOMAGOL6ANYAG HULLADEKBA HELYEZESE 
A esomagol6anyag 100%-ban ujrahasznosfthat6, es el van latva az 
ujrahasznosftas jelevel �-
A esomagolas ktilonfele reszeinek hulladekba helyezeset ezert 
felel6ssegteljesen es a hulladekok elhelyezeset szabalyoz6 helyi 
rendelke!esekkel teyes osszh�ngb?.n v�gezze.
A HAZTARTASI KESZULEKEK HULLADEKBA 
HELYEZESE 
Ez a kesztilek ujrahasznosfthat6 es ujrafelhasznalhat6 anyagok 
felhasznalasaval kesztilt. Leselejtezeskor a helyi hulladekelhelyezesi 
szabalyokkal osszhangban jarjon el. A haztartasi elektromos 
kesztilekek kezelesevel, visszanyeresevel vagy ujrahasznosftasaval 
kapesolatban a helyi hat6sag, a haztartasi hulladekgyujt6 szolgalat 
vagy a keszGleket ertekesft6 bolt tud b6vebb tajekoztatast adni. Ez 
a keszGlek az elektromos es elektronikus berendezesek hulladekair6I 
sz6I6, 2012/19/EU iranyelv szerinti jelolest hordozza. Ha Ggyel 
arra, hogy EZ A TERMEK keszGlek megfelel6 m6don kerGljon 
hulladekba, akkor azzal segft a negatfv kornyezeti es egeszsegGgyi 
kovetkezmenyek elkerGleseben. 
A termeken vagy a mellekelt dokumentaci6n feltiintetett ! jelzes 
arra utal, hogy ez a keszGlek nem kezelhet6 haztartasi hulladekkent, 
hanem a termeket a villamos es elektronikus berendezesek 
ujrahasznosftasat vegz� telephelyek valamelyiken kell leadni. 
ENERGIATAKAREKOSSAGI TIPPEK 
A keszGleket szaraz, j6I szell6ztetett helyisegben, h6forrasokt6I 
(pl. radiator, tuzhely stb.) tavol es kozvetlen napfenynek nem kitett 
helyen helyezze Gzembe. SzGkseg eseten hasznaljon szigetel6Iemezt. 
A megfelel6 szell6zes biztosftasa erdekeben kovesse az Gzembe 
helyezesi utasftasokat. Az elegtelen szell6zes a keszGlek hatlapjanal 
megnoveli az energiafelhasznalast, esokkenti a hutesi hatekonysagot. 
Az ajt6 gyakori kinyitasa miatt megnovekedhet az aramfogyasztas. 
A kesztilek bels6 h6mersekletere es aramfogyasztasara a kornyezeti 
h6merseklet, tovabba a kesztilek elhelyezese is hatassal lehet. 
A h6merseklet-beallftasnak szamftasba kell vennie ezeket a 
tenyez6ket. 
Csokkentse minimalisra az ajt6nyitasok szamat. 
Amikor fagyasztott elelmiszert olvaszt ki, helyezze azt a 
hut6szekrenybe. A fagyasztott termekek alaesony h6merseklete 
lehuti a hut6szekrenyben lev6 elelmiszereket. Hagyja, hogy a meleg 
etelek es italok lehuljenek, miel6tt a keszGlekbe helyezne azokat. 
A poleok elhelyezesi a hut6szekrenyben nines hatassal az 
energiafelhasznalas hatekonysagara. Az elelmiszert ugy helyezze 
el a poleokon, hogy biztosftsa a leveg6 megfelel6 keringeset (az 
elelmiszerek ne erjenek egymashoz, es tartson nemi tavolsagot az 
elelmiszerek es a hats6 fal kozott). 
A kosarak es - ha van - a Stop Frost pole eltavolftasaval novelni lehet 
a fagyasztott elelmiszerek tarolasi kapacitasat. 
Ne agg6djon amiatt, ha olyan zajt hall a kompresszor fel6I, amelyet a 
termek gyors utmutat6ja normal is zajkent tiintet fel. 
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FAGYASZTÓ REKESZ 

Termék 
Tárolási 
idő (-12°C) 

Ajánlott tárolási idő 
(-18°C) 

Tárolási 
idő (-22°C) 

Vaj vagy margarin 1 hónap 6 hónap 9 hónap 

Hal 1 hónap 1-3 hónap 6 hónap

Gyümölcsök 
(kivéve citrusfélék) 
és zöldségek 1 hónap 8-12 hónap 12 hónap

Húz- Sonka- 
kolbász 
Sültek 
(marha-disznó-bár
ány) 
Sztékek vagy 
bordák 
(marha-bárány-dis
znó) 1 hónap 

2 hónap 
8-12 hónap

4 hónap 12 hónap 

Tej, Friss 
folyadék, Sajt, 
Fagylalt vagy 
serbet 1 hónap 1-3 hónap

Szárnyas 
(csirke-pulyka) 1 hónap 5-7 hónap

NEM FAGYASZTÓ REKESZ 

Termék 
Tárolási 
idő 0-3°C 

Ajánlott tárolási idő 
(3-6°C) 

Tárolási 
idő 6-8°C 

konzervek, italok, 
tojás, szószok, 
savanyúság, vaj, 
dzsem 3-4 hét 3-4 hét 3-4 hét

Trópusi gyümölcs 
Nem 

ajánlott 2-4 hét 3-4 hét

sajt, tej, tejtermék, 
delikatessz 
élelmiszer, joghurt 2-5 nap 2-5 nap 2-5 nap

Hidegfelvágottak, 
desszertek, hús és 
hal és otthon 
főzött ételek 3-5 nap 1-2 nap

Nem 
ajánlott 

Zöldségek és 
gyümölcsök 
(kivéve trópusi 
gyümölcsök és 
citrusfélék) 
tárolása 15 nap 10-12 nap 4-7 nap

Átalakítható rekesz, kérjük tanulmányozza a vonatkozó utasításokat 
a „FAGYASZTÓ REKESZ” és a „NEM FAGYASZTÓ REKESZ” 
részben. Ez a táblázat csak az Európai Unió országainak megfelelő.
A modellre vonatkozó információ az energia címkén lévő QR-kód 
segítségével érhető el. A címke tartalmazza a modell azonosítóját is, 
amely használható https://eprel.ec.europa.eu címen levő regiszter 
tanulmányozására.

5hónap 

9 hónap 
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A használt hűtőszekrény helyes 
hulladékba helyezése

VESZÉLY: Gyermekek bennszorulásának veszélye. Mielőtt a 
kidobná a régi hűtőszekrényt vagy fagyasztót:

■ Vegye le az ajtókat.

■ Hagyja a helyükön a polcokat, hogy a gyerekek ne tudjanak
könnyen belemászni.

FONTOS: A gyermekek bezáródása és fulladása nem a múlt 
problémája. A kiselejtezett vagy elhagyott hűtőszekrények még 
mindig veszélyesek – még ha „csak néhány napra” maradnak 
felügyelet nélkül. Ha kiselejtezi a régi hűtőszekrényét, kérjük, 
tartsa be ezeket az utasításokat, hogy segítsen elkerülni 
a baleseteket.

Fontos információ, amit tudni kell a hűtőfolyadékok 
hulladékba helyezéséről:
A hűtőszekrény leselejtezésekor a szövetségi és helyi 
előírásokkal összhangban járjon el. A hűtőfolyadékokat egy 
engedéllyel rendelkező hűtőszekrény-szerelőnek kell 
leengednie a meghatározott eljárásoknak megfelelően.

  VIGYÁZAT
Fulladásveszély

Távolítsa el az ajtókat a régi hűtőszekrényről.

Ennek elmulasztása halált vagy agykárosodást 
okozhat.
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JEGYZET:
A fiókok, kosarak és polcok a fenti képen látható helyzetben maradnak. Ez az 
energiafogyasztás legjobb feltétele. Ezt a hűtőkészüléket nem szánják beépített 
készülékként történő felhasználásra.
A hűtőszekrény első felszerelésekor ellenőrizze, hogy a kezelőszervek továbbra is az 
ajánlott alapértékekre vannak-e állítva. A gyárilag javasolt alapértékek: 3 ° C a 
hűtőszekrény számára és -18 ° C a fagyasztó számára. A termékben szereplő 
összes LED-fény G energiahatékonysági osztályba tartozik. A terhelési határokat 
kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. Határozzák meg. Győződjön meg arról, hogy 
ezek az alkatrészek a rakodás után is könnyen bezáródhatnak.
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A Gyorshutes 
igenybevetelnek 

tunkci6 
van kiteve, 

akkor 
mint 
hasznos, 

peldaul 
ha a 

gyakori 
hut6szekreny 

hasznalat 
 

er6sebb

eseten, 
kornyezeti 

nagybevasarlas 
h6merseklet 

utan, 
eseten. 

vagy ideiglenesen magas

A gyorshűtés bekapcsolásakor a hűtőszekrény hőmérséklete 
a normál beállításnál gyorsabban lehűl.

A gyorsfagyasztó bekapcsolásakor a fagyasztási hőmérséklet a 
normál beállításnál gyorsabban lehűl.

Ez a mód nem befolyásolja a fagyasztó rekesz hőmérsékletét.

Lépjen ki a bemutató módból, ha egyszerre 3 másodpercig 
lenyomva tartja a Hang gombot és a Zár gombot.
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■ Jegkocka keszftesehez toltse fel tisztftott vfzzel a
jegkockatalcat, majd helyezze a manualis jegkocka-keszft6t
a fagyaszt6 legfels6 polcara. Engedjen id6t a jegkockak
elkeszi.ilesenek, es amint ezt megtortenik, forgassa el a
gombokat az 6ramutat6 jarasaval megegyez6 iranyban,
hogy a jegkockak kiessenek a jegkockatart6ba. A jégkocka
megtölti a jégtálca 2/3-át vízzel, és visszahelyezi a
fagyasztórekeszbe. Semmilyen körülmények között ne
használjon éles vagy hegyes tárgyakat a jég eltávolításához.
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