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A TERMÉK BEMUTATÁSA 
A. Hűtőtér
1. Frissen tartó fiók
2. Polcok/polctér
3. Hőmérséklet-szabályozó gomb/jelzőfény
4. Ajtópolcok
5. Palackállvány
6. Kivehető palackrögzítő
7. Gyári adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók

oldalán)
8. Jégkockatartó
9. Az alacsony hőmérsékletű rekesz ajtaja

B. Alacsony hőmérsékletű rekesz (ha 
van)

Leghidegebb zóna

Legkevésbé hideg zóna

Megjegyzés: A polcok száma és a tartozékok
kialakítása a modelltől függően változó lehet.
Valamennyi polc, ajtópolc és tartó kivehető.

Fontos: A hűtőszekrény tartozékait ne tisztítsa
mosogatógépben.

Fontos: Csukja be a belső ajtót!

SZABÁLYOZÓGOMBOK
A.  Hőmérséklet-szabályozó gombja
B.  Világítás nyomógombja
D.  Hőmérséklet-szabályozási beállító jelzés
E.   Izzó
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Ez a készülék egy automata hűtőszekrény vagy egy
csillagos alacsony hőmérsékletű rekesszel

rendelkező hűtőszekrény.
A hűtőtér leolvasztása teljes mértékben
automatikus.
A hűtőszekrény +16 °C és +32 °C közötti külső
hőmérsékleten üzemeltethető.

A hűtőszekrény üzembe helyezése
Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
A hőmérséklet-szabályozó gomb segítségével
szabályozható a hűtőszekrény belterének
hőmérséklete, és ezáltal fenntartható az alacsony
hőmérsékletű rekesz belterének hőmérséklete is.

A hőmérséklet beállítása
A készülék belső hőmérsékletének változtatásához a
termosztát szabályozógombját forgassa
• az alacsony számokhoz (1-2/MIN) a LEGKEVÉSBÉ

HIDEG belső hőmérséklethez;
• a közepes számokhoz (3-4/MED) a KÖZEPES

hőmérséklethez;
• a magas számokhoz (5-7/MAX) a LEGHIDEGEBB

hőmérséklethez.
A hőmérséklet-szabályozó • állásában a készülék működése és a világítás megszakad.

Megjegyzés:
A környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a készülék elhelyezése befolyásolhatja a két
tér belső hőmérsékletét.
Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, amikor beállítja a hőmérséklet-szabályozót.

Élelmiszer-tárolás a hűtőtérben
Az élelmiszereket a mellékelt ábrán látható módon
helyezze el.
A. Főtt ételek
B. Hal, hús
C. Zöldség, gyümölcs
D. Üvegek
E. Tojás
F. Vaj, tejtermékek, sajtok
Megjegyzés:
• A polcok és a hűtőszekrény belső, hátsó fala

közötti hely biztosítja a levegő szabad áramlását,
ezért ide ne helyezzen semmit!

• Az élelmiszereket úgy helyezze el, hogy azok ne
érjenek hozzá a hűtőtér hátsó falához!

• A folyadékokat lezárt tárolóedényben tartsa!
• Még normális feltételek mellett is a magas

víztartalmú zöldségek (pl. fejes saláta) az alsó fiókokban és/vagy a középső polcok környékén
párolgást okozhatnak; ez semmilyen módon nem befolyásolja a készülék helyes működését. A
páralecsapódás elkerülése érdekében ajánlatos a zöldségek becsomagolása.

A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE 
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AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ REKESZ
MŰKÖDTETÉSE 
Az alacsony hőmérsékletű rekesz (ha van), egy 
csillagos rekesz.
A fagyasztott élelmiszerek eltarthatósági időtartamával
kapcsolatban a csomagoláson feltüntetett adatokat
vegye figyelembe.
Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:
• Győződjön meg róla, hogy a csomagolás nem sérült-e,

mert ha igen, az élelmiszer megromolhat! Ha a
csomagolás felpuffadt vagy nedvességfoltok láthatók
rajta, előfordulhat, hogy a tárolás nem megfelelő
körülmények között történt, és az élelmiszer már
elkezdett kiolvadni.

• Vásárláskor a fagyasztott élelmiszereket vegye meg
utoljára, és szállítsa őket hűtőtáskában!

• Amint hazaér, rögtön tegye be a mélyfagyasztott
termékeket az alacsony hőmérsékletű rekeszbe!

• Ha az élelmiszer akár csak részben is kiolvadt, ne
fagyassza le újra! 24 órán belül fogyassza el.

• Kerülje vagy csökkentse minimálisra a hőmérséklet-
változásokat!
Tartsa be a csomagoláson feltüntetett szavatossági időt.

• A fagyasztott élelmiszerek tárolásánál mindig kövesse a
csomagoláson feltüntetett utasításokat!

Jégkockakészítés
• A jégkockatartót 3/4 részig töltse fel vízzel, és tegye

vissza az alacsony hőmérsékletű rekesz aljára!
Ha a jégkockatartó az alacsony hőmérsékletű rekesz
aljához tapad, akkor a kiemeléséhez semmiképpen ne
használjon hegyes vagy éles eszközöket!
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A zavartalan működés érdekében ajánlatos az alacsony
hőmérsékletű rekeszt olyankor leolvasztani, ha a
hűtőrácsokon képződött zúzmararéteg vastagsága eléri
a 3 mm-t, illetve évente legalább 2 alkalommal.
A leolvasztást akkor ajánlatos elvégezni, amikor a
hűtőszekrényben található élelmiszer-mennyiség a
lehető legkisebb.
1. Nyissa ki az ajtót, és a kivett élelmiszereket szorosan

csavarja be újságpapírba, majd helyezze azokat hűvös
helyre vagy hűtőtáskába.

2. Válassza le a készüléket az áramforrásról.
3. A jég leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva

a hűtő ajtaját.
4. Az olvadékvizet egy szivaccsal törölje fel.
5. A tisztítást langyos víz és semleges tisztítószer oldatába mártott szivaccsal végezze. Ne használjon

dörzshatású anyagokat.
6. Öblítse át, és törölje szárazra.

• Megjegyzés: Ne használjon éles vagy hegyes fémeszközöket a zúzmara eltávolításához! Tilos
az alacsony hőmérsékletű rekeszt mesterségesen melegíteni!

AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ REKESZ LEOL-
VASZTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA 

A hűtőteret rendszeresen tisztítsuk meg.
A hűtőtér leolvasztása teljes mértékben automatikus.
Az automatikus leolvasztást az jelzi, hogy a hűtőtér
belsejének hátsó falán alkalmanként vízcseppek jelennek
meg. Ez a víz egy leeresztőnyíláson keresztül egy
tárolótartályba kerül, ahonnan elpárolog.
A vízleeresztő nyílást a készülékhez mellékelt eszközzel
rendszeresen tisztítsa ki, mert így elősegítheti a leeresztett
víz állandó és megfelelő áramlását.
Bármilyen tisztítási művelet megkezdése előtt válassza le a
készüléket az áramforrásról!
• Használjon langyos vízbe és/vagy semleges mosószerbe

mártott szivacsot!
• A készülék belsejét öblítse ki, és puha ronggyal törölje

szárazra!
Ne használjon dörzshatású anyagokat.

A HŰTŐTÉR TISZTÍTÁSA 
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
• A készülék hátulján található szellőzőrácsokat és

kondenzátort porszívó vagy kefe segítségével
rendszeresen meg kell tisztítani.

• A külső burkolatot puha ronggyal tisztítsa!

Hosszú távollét
1. Ürítse ki a hűtőteret és az alacsony hőmérsékletű rekeszt.
2. Válassza le a készüléket az áramforrásról.
3. Olvassza le az alacsony hőmérsékletű rekeszt, majd

tisztítsa ki és törölje szárazra mindkét teret.
4. A kellemetlen szagképződés elkerülése érdekében hagyja

nyitva az ajtót.

• Tilos a készüléket magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek kitenni, illetve hőforrás (sütő,
radiátor) közelében felállítani, mert ez az energiafogyasztás növekedését eredményezi.

• A levegő be- és kimenetére szolgáló szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni.
• A lefagyasztott élelmiszerek felengedésekor először helyezze azokat a hűtőtérbe, mert ily módon

hasznosíthatja a lefagyasztott termékből felszabaduló hideget is.
• Amennyire lehet, csökkentse az ajtónyitások időtartamát és gyakoriságát!
• A hűtőtérbe ne tegyen még meleg ételt!
• Ne hagyja nyitva az alacsony hőmérsékletű rekesz ajtaját!

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
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1. A készülék nem működik.
• Áramkimaradás van?
• A hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva a konnektorba?
• A főkapcsoló be van kapcsolva?
• Kiégett a biztosíték?
• A hőmérséklet-szabályozó • állásban van?

2. A rekeszek belsejében uralkodó hőmérséklet nem elég alacsony.
• Megfelelően zárnak az ajtók?
• Nincs a készülék hőforrás közelében?
• Jól van beállítva a hőmérséklet-szabályozó?
• Nincs akadályozva a szellőzőnyílásokon keresztül történő levegőáramlás?

3. A hűtőtér belsejének hőmérséklete túlságosan alacsony.
• Jól van beállítva a hőmérséklet-szabályozó?

4. A hűtőtér alján víz található.
• Az olvadékvíz-elvezető eltömődött?

5. A készülék belső világítása nem működik.
Ellenőrizze először az 1. pontot, majd:
• Válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról!
• Az izzót ugyanolyan teljesítményű vagy a tartókeret

mellett jelzett maximális teljesítményű izzóra cserélje ki!
• Az izzó eltávolítása: csavarja ki az óramutató járásával

ellentétes irányban, az ábrán látható módon!

6. Túlzott mértékű zúzmaraképződés az alacsony hőmérsékletű rekeszben.
• Jól van becsukva az alacsony hőmérsékletű rekesz ajtaja?

Megjegyzés:
• Bizonyos zajok és hangok (kotyogás, tágulási sziszegés stb.) a hűtőszekrény normális működéséből

származó jelenségnek számítanak.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
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Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:
1. Ellenőrizze, hogy meg tudja-e oldani saját

maga a problémát a Hibaelhárítási útmutató
segítségével!

2. Indítsa el újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy
megszűnt-e már a hiba. Ha nem, akkor ismét
húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót,
és a műveletet ismételje meg egy óra múlva.

3. Ha a hiba még mindig fennáll, értesítse a
vevőszolgálatot.

Adja meg az alábbiakat:
• a hiba jellegét,
• a készülék típusát,
• a szervizszámot (a zöldség- és gyümölcsfiókon

levő gyári adattáblán olvasható SERVICE szó

után álló számot),
• az Ön teljes címét,
• az Ön telefonszámát (a körzetszámmal együtt).

Megjegyzés:
Az ajtónyitás iránya módosítható. Ha ezt a
műveletet a vevőszolgálat végzi, a munkára
nem terjed ki a garancia.

VEVŐSZOLGÁLAT 

• Tilos a készüléket hőforrás közelébe helyezni
(minimális távolság: 30 cm szén- vagy
olajtüzelésű tűzhelyektől, 3 cm elektromos
tűzhelyektől).

• A készüléket száraz és jól szellőző helyiségben
helyezze el!

• A szellőzőnyílások mindig legyenek
szabadon!

• Tisztítsa ki a hűtő belterét (lásd a vonatkozó
fejezeteket)!

• Helyezze be a készülékhez mellékelt
tartozékokat!

Elektromos csatlakoztatás
• Az elektromos csatlakoztatásoknak meg

kell felelniük a helyi előírásoknak.

• A feszültségre és a teljesítményfelvételre
vonatkozó adatok a zöldség- és gyümölcsfiók
oldalán lévő gyári adattáblán láthatók.

• Az előírásoknak megfelelően kötelező a
készülék földelése. A gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal a személyekben,
állatokban vagy vagyontárgyakban
bekövetkezett azon károkért, amelyek oka
a fenti szabályok betartásának
elmulasztása.

• Ha a hálózati csatlakozó és a konnektor nem
ugyanolyan típusú, akkor a hálózati
csatlakozót szakemberrel cseréltesse ki!

• Ne használjon hosszabbítókat és elosztókat!

Áramtalanítás

ÜZEMBE HELYEZÉS
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Figyelem! Ezt a készüléket földelni kell.

Biztosítékcsere
Ha a készülék tápkábele BS 1363A típusú, 13 A-es biztosítékos
csatlakozódugóval rendelkezik, az ebben lévő biztosíték
cseréjekor használjon A.S.T.A. által jóváhagyott, BS 1362
típusú biztosítékot, és a következők szerint járjon el:

1. Távolítsa el a biztosítékfedelet (A) és a biztosítékot (B).
2. Helyezzen be egy új 13 A-es biztosítékot a biztosítékházba.
3. Helyezze vissza mindkettőt a csatlakozódugóba.

Fontos:
A biztosíték cseréjekor vissza kell helyezni a biztosítékházat.
Ha elveszett, a csatlakozódugó mindaddig nem használható,
amíg nem pótolja azt.
A megfelelő cserealkatrész a betét színe, illetve a
csatlakozódugó alján dombornyomott betűkkel jelzett szín
alapján azonosítható.
A csere biztosítékház a villamossági boltokban szerezhető be.

Írország esetén
A Nagy-Britanniára vonatkozó információ többnyire érvényes,
azonban használatban van egy harmadik típusú (2 tüskés,
oldalsó földelőérintkezős) csatlakozódugó és aljzat is.

Csatlakozóaljzat/dugasz (mindkét ország esetén)
Ha a felszerelt csatlakozódugó az Ön hálózati aljzatához nem
megfelelő, kérjük, további útmutatásért forduljon a
vevőszolgálathoz. Ne próbálja meg egyedül kicserélni a
dugaszt. Ezt a műveletet szakképzett szerelőnek kell
elvégeznie a gyártó utasításainak és a hatályos biztonsági
előírásoknak megfelelően.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS NAGY-
BRITANNIA ÉS ÍRORSZÁG ESETÉN


