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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi
biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi
felhasználás érdekében.
A kézikönyvben és a készüléken található fontos
biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el
és tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a
biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából,
a készülék nem rendeltetésszerű használatából
vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen
beállításaiból eredő károkért.
Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen
a készülék közelébe.
Gyermekek (3–8 év
között) kizárólag felnőtt felügyelete mellett
tartózkodhatnak a készülék közelében.
A
8 éves vagy idősebb gyermekek, továbbá
csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal
és a készülékre vonatkozó ismeretekkel
nem rendelkező személyek csak felügyelet
mellett használhatják a készüléket, továbbá
ha előzőleg ellátták őket útmutatásokkal a
készülék használatára vonatkozóan, és ismerik
a használatból eredő esetleges kockázatokat. Ne
engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását
és karbantartását felügyelet nélkül.
A 3 és 8 év közötti gyermekek feltölthetik és
kiüríthetik a hűtőszekrényeket.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

FIGYELEM: Kialakításából adódóan a készülék
működtetése nem lehetséges külső időzítő
szerkezettel vagy külön távirányítóval.
Ezt a készüléket háztartási illetve ahhoz hasonló
célokra tervezték, mint például: üzletekben,
irodákban lévő és egyéb munkahelyi konyhákban;
tanyán; szállodák, motelek, reggelit és szobát
kínáló és egyéb szálláshelyek vendégei számára.
A készüléket nem nagyüzemi használatra
tervezték. Ne használja a készüléket a szabadban.
A készülékben lévő izzót kifejezetten
háztartási gépekhez tervezték, ezért helyiségek
megvilágítására nem alkalmas (244/2009/EK
rendelet).
A készüléket az alábbi hőmérsékleti
tartományok közül abban a klímaosztályban
kell üzemeltetni, amelynek jelzése a készülék
adattábláján fel van tüntetve. Előfordulhat, hogy a
készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb
időn át az előírt tartományon kívüli hőmérsékleten
üzemelteti.
Klímaosztály környezeti hőmérséklet:
SN: 10 °C és 32 °C között Nulla: 16 °C és 32 °C
között
ST: 16 °C és 38 °C között T: 16 °C és 43 °C között

Ez a készülék nem tartalmaz CFC-ket. A
hűtőkör R600a (HC) hűtőközeget tartalmaz.
Izobutánt (R600a) alkalmazó készülékek:
Az izobután olyan földgáz, amely nem
károsítja a környezetet, viszont gyúlékony.
Ezért, különösen a hűtőkör ürítésekor,
győződjön meg arról, hogy nem sérülteke a hűtőkör csövei.
VIGYÁZAT! Tilos a készülék hűtőkörének csöveit
megrongálni.
VIGYÁZAT! Hagyja szabadon a készülék házán
és a beépített részeken lévő nyílásokat.
VIGYÁZAT! A leolvasztás felgyorsítása
érdekében kizárólag a gyártó ajánlásait kövesse,
és ne alkalmazzon egyéb mechanikus, elektromos
vagy vegyi módszereket.
VIGYÁZAT! Ne tegyen a készülékbe a
gyártó által ajánlottaktól eltérő típusú elektromos
berendezéseket, illetve ne használjon ilyeneket.
VIGYÁZAT! A vízhálózatba közvetlenül
nem bekötött jégkockakészítőket és/vagy
vízadagolókat
kizárólag
ivóvízzel
szabad
feltölteni.
VIGYÁZAT! Az automata jégkockakészítőt
és/vagy
vízadagolót
kizárólag
olyan
ivóvízhálózatra szabad csatlakoztatni, amelynek
nyomása a 0,17 és 0,81 MPa (1,7 és 8,1 bar) közötti
tartományba esik.
Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat (pl.
aeroszolos flakont) a készülékben vagy annak
közelében.
Ne tegyen benzint vagy egyéb
gyúlékony anyagot a készülékbe vagy annak
közelébe, illetve ne használjon hasonlókat a
készülékben vagy annak közelében.
Ne nyelje le a jégakkuban lévő (nem mérgező)
folyadékot (ha a készülék jégakkuval rendelkezik).
Miután a jégkockákat vagy a jégkrémet kivette a
készülékből, ne fogyassza el azonnal, mert fagyási
sérüléseket szenvedhet.
Ha a készülék ventilátorának burkolata alatt
levegőszűrő található, a szűrőnek a készülék
használata közben mindig a helyén kell lennie.
A fagyasztótérben ne tároljon folyadékot
üvegedényekben, mert az edények széttörhetnek.
A ventilátort (ha van) ne takarja el élelmiszerekkel.
Az élelmiszerek behelyezése után győződjön meg
arról, hogy a hűtőszekrény ajtajai – különösen a
fagyasztó ajtaja – megfelelően be vannak zárva.
A sérült tömítéseket a lehető leghamarabb ki
kell cserélni.
A hűtőteret kizárólag friss élelmiszerek
tárolására, a fagyasztóteret pedig mélyhűtött
ételek tárolására, friss ételek lefagyasztására és
jégkockakészítésre használja.
A nem csomagolt élelmiszereket úgy
helyezze el, hogy azok ne érjenek hozzá a
hűtőtér/fagyasztótér falához.

A készülékek speciális rekeszekkel vannak
kialakítva (pl. friss élelmiszereket tároló rekesz, zéró
hőmérsékletű rekesz stb.). Ha a készülékhez kapott
tájékoztató másként nem rendelkezik, a rekeszek
eltávolíthatók anélkül, hogy a teljesítmény
csökkenne.
A c-pentán egy gyúlékony gáz, amelyet
habosítóanyagként használnak a
szigetelőhabhoz.
A készülék legalkalmasabb rekeszei, amelyekben
bizonyos ételtípusok tárolhatók, figyelembe
véve a készülék különböző rekeszeinek eltérő
hőeloszlását, a következők:
- Hűtőtér:
1) A hűtőtér felső része & ajtó - temperált
zóna: Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz,
savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
2) A hűtőtér középső része - hűvös zóna: Sajt, tej,
tejtermékek, csemegeáruk, joghurt tárolásához
ajánlott
3) A hűtőtér alsó része - leghidegebb zóna:
Felvágottak, desszertek, hús és hal, sajttorta,
friss tészta, tejföl, pesto/salsa, házilag készített
szendvicskrémek, süteménykrém, puding és
krémsajt tárolásához ajánlott
4) Gyümölcs & zöldségfiók a hűtőtér alsó részén:
Zöldségek és gyümölcsök (kivéve déligyümölcsök)
tárolásához ajánlott
5) Sokkoló rekesz: A leghidegebb fiókban csak
húst és halat tároljon
- Fagyasztótér:
A
négycsillagos
zóna
(****)
rekesz
szobahőmérsékletű élelmiszerek lefagyasztására
és fagyasztott élelmiszer tárolására alkalmas, mivel
a hőmérséklet egyenletesen oszlik el az egész
rekeszben. A megvásárolt fagyasztott élelmiszer
csomagolásán megtalálható a lejárati dátum. Ezt a
dátumot a tárolni kívánt élelmiszer fajtája alapján
határozzák meg, ezért mindenképpen figyelembe
kell venni a tárolás során. A friss élelmiszereket
a következő időtartamokra lehet tárolni: 1–3
hónap: sajt, rákfélék, fagylat, sonka/kolbász,
tej, friss folyadékok; 4 hónap: hússzeletek
(marha, bárány, sertés); 6 hónap: vaj vagy
margarin, szárnyas (csirke, pulyka); 8–12 hónap:
gyümölcs (kivéve citrusfélék), sült hús (marha,
bárány, sertés), zöldség. A kétcsillagos zónában
lévő élelmiszerek csomagolásán szereplő lejárati
dátumot is figyelembe kell venni.
Az élelmiszereke megromlásának elkerülése
érdekében vegye figyelembe a következőket:
– Ha hosszabb időre kinyitja az ajtót, az jelentősen
megnövelheti a készülék rekeszeiben uralkodó
hőmérsékletet.
– Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket,
amelyek érintkezhetnek az élelmiszerekkel, illetve
a hozzáférhető lefolyórendszereket.

– Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat 48 órája
nem használta; illetve öblítse át a vízellátáshoz
csatlakoztatott vízrendszert, ha nem vett belőle
vizet 5 napon keresztül.
– A nyers húst és halat megfelelő edényekben
tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen
más élelmiszerekkel és ne is csepeghessen azokra.
– A fagyasztott élelmiszer kétcsillagos rekeszei
előfagyasztott élelmiszerek tárolására, illetve
fagylalt és jégkockák tárolására vagy készítésére
alkalmasak.
– Ne fagyasszon le friss élelmiszereket egy, kétvagy háromcsillagos rekeszekben.
– Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig üresen
hagyja, akkor kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa
ki, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtaját, hogy
megakadályozza a penészképződést a készülék
belsejében.
ÜZEMBE HELYEZÉS

A készülék mozgatását és üzembe helyezését
a sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy
több személy végezze. Viseljen védőkesztyűt
a készülék kicsomagolása és üzembe helyezése
során, nehogy megvágja magát.
A készülék üzembe helyezését és javítását,
a vízbekötést (ha van) és az elektromos
csatlakoztatást is beleértve, kizárólag képzett
szakember végezheti. Csak akkor javítsa meg vagy
cserélje ki a készülék egyes alkatrészeit, ha az adott
művelet szerepel a felhasználói kézikönyvben. Ne
engedje a gyermekeket abba a helyiségbe, ahol
az üzembe helyezést végzi. A kicsomagolás után
ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg
a szállítás során. Probléma esetén vegye fel a
kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi
vevőszolgálattal.
Üzembe helyezés után a
csomagolóanyagokat (műanyag, habszivacs stb.)
az esetleges fulladásveszély miatt olyan helyen
tárolja, vagy úgy dobja ki, hogy a gyermekek
ne férhessenek hozzá. Az áramütés elkerülése
érdekében az üzembe helyezési műveletek előtt
húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Az
áramütés és a tűzveszély elkerülése érdekében az
üzembe helyezés során győződjön meg arról, hogy
a készülék miatt nem sérül-e a hálózati tápkábel.
A készüléket csak a megfelelő üzembe helyezést
követően kapcsolja be.
A készülék mozgatása közben ügyeljen a
padló (pl. parketta) épségére. A készüléket
olyan helyiségben helyezze el, ahol a padló
vagy az emelvény elbírja a készülék súlyát,
és amely megfelel a készülék méretének és
rendeltetésének.
Az üzembe helyezés során
ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen
hőforrás közelében, mind a négy lába stabilan
álljon a padlón, és szükség esetén állítsa be
azokat. Vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy a
készülék tökéletesen vízszintesen áll-e. A készülék

bekapcsolása előtt várjon legalább két órát, hogy
a hűtőrendszer tökéletes hatásfokkal működjön.
VIGYÁZAT! A készülék elhelyezésekor ügyeljen
arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne sérüljön
meg.
VIGYÁZAT! Az instabilitásból,
rossz
elhelyezésből vagy hibás beszerelésből származó
veszélyek elkerülése érdekében a készülék
beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival
összhangban kell elvégezni.
Tilos a hűtőt
úgy elhelyezni, hogy a készülék hátához (a
hűtőcsövekhez) a gáztűzhely fémcsöve, fém
gázcső, vízvezetékcső vagy elektromos vezetékek
érjenek hozzá.
A készülék üzembe helyezésekor figyelembe
veendő valamennyi méretet és távolságot az
Üzembe helyezési útmutató tartalmazza.
Beszerelés közben távolítsa el a tápkábelt a
kondenzátor rögzítőjéből, mielőtt csatlakoztatná
a terméket a tápellátáshoz.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉSEK

Fontos, hogy a készüléket le lehessen
választani az elektromos hálózatról a villásdugó
kihúzásával vagy az aljzat és a készülék közé
szerelt, többpólusú megszakítóval, illetve kötelező
a készüléket az országos elektromos biztonsági
előírásoknak megfelelően földelni.
Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy
adaptert.
Beszerelés után az elektromos
alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük
a felhasználó számára. Ne használja a készüléket
mezítláb, és ne nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne
használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a
csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem
működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.
Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés
kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval,
annak szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan
képzett szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre
kicseréltetni.
VIGYÁZAT! Ne helyezzen elosztókat és
hordozható tápellátást a készülék hátához.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT! Bármilyen karbantartási művelet
előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket
kikapcsolta és kihúzta a konnektorból.
Az
áramütés elkerülése érdekében soha ne használjon
gőznyomással működő tisztítókészüléket.
Ne használjon maró hatású vagy
erős tisztítószereket,
például ablaktisztító
sprayt, súrolószert, gyúlékony folyadékot,
ápolóviaszt, mosogatószer-koncentrátumot vagy
kőolajszármazékokat a készülék műanyag részein,
belsejében, illetve az ajtó tömítésein.
Ne
használjon papírtörlőt, dörzsszivacsot vagy más
durva tisztítóeszközt.

A CSOMAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva
az újrahasznosítás jelével
.
A csomagolás egyes részeinek
hulladékkezelését megfelelően, a hulladékok ártalmatlanítására
vonatkozó helyi rendelkezések szerint kell elvégezni.

A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSE

Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok
felhasználásával készült. Leselejtezésekor a helyi hulladékelhelyezési
szabályokkal összhangban járjon el.
Az elektromos háztartási
készülékek kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó
további információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a
háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez,
ahol a készüléket vásárolta.
Ez a készülék az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv
szerinti jelölésekkel rendelkezik. A hulladékká vált termék szabályszerű
elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következményeket. A terméken vagy a kísérő
dokumentációban látható
szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem
kezelhető háztartási hulladékként, hanem egy megfelelő, az elektromos
és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző gyűjtőponton kell
leadni.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK

A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében kövesse a beszerelési
utasításokat. Ha a készülék hátoldalánál nem megfelelő a szellőzés, nő
az energiafogyasztás, és csökken a hűtési hatékonyság.
A gyakori ajtónyitás az energiafogyasztás növekedéséhez vezethet.
A készülék belső hőmérsékletét és energiafogyasztását a külső
hőmérséklet és a készülék helye is befolyásolhatja. A hőmérséklet
beállításánál ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.
Minél
kevesebbszer nyissa ki az ajtót.
Kiolvasztáskor tegye a fagyasztott élelmiszereket a hűtőtérbe. A
fagyasztott élelmiszerek alacsony hőmérséklete lehűti a hűtőtérben lévő
élelmiszereket. Várja meg, amíg a meleg élelmiszerek és italok lehűlnek,
mielőtt betenné őket a hűtőszekrénybe.
A hűtőszekrényben lévő polcok elrendezése nem befolyásolja a hatékony
energiafelhasználást. Az élelmiszereket úgy kell elhelyezni a polcokon,
hogy a levegőzés megfelelő legyen (ügyeljen arra, hogy az élelmiszerek
ne érjenek egymáshoz, és tartson megfelelő távolságot az élelmiszerek,
illetve a készülék hátlapja között).
A fagyasztott élelmiszerek tárolási kapacitásának növelése érdekében a
kosarak és a jégtelenítő polc (ha van) eltávolíthatók.
A kompresszor által keltett zajok a normális működés részei.
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