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Fagyasztószekrény      HU

Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet

kívánunk Önnek a használat során.

A fagyasztószekrény háztartási használatra

készült. A fagyasztószekrény a háztartásban

felhasználható friss élelmiszerek lefagyasztására

és a már lefagyasztott élelmiszerek hosszú ideig

tartó tárolására, tartósítására (max. egy évig, az

élelmiszerek fajtájától, minőségétől függően)

szolgál.
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 Üzembe helyezés előtti tudnivalók

• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra

csatlakoztatná legalább 2 órát hagyja állni, hogy

a szállítás során az esetlegesen bekövetkezett

hűtőrendszeri zavarokat kizárhassa.

• Alaposan tisztítsa ki a készüléket, különösen a

belső részeket (Lásd az Ápolás és tisztítás c.

fejezetet).

Használati útmutató

A Használati útmutató a vásárló érdekét szolgálja.

Ha mindig betartja az útmutatóban foglaltakat,

akkor ez jó és biztonságos kezelést és használatot

nyújt Önnek.

Ez a Használati útmutató különböző készülék

típusokra/modellekre készült, ezért olyan adatokat,

leírásokat is tartalmazhat, amelyek esetleg az Ön

készülékére nem jellemzőek.

Környezetvédelmi problémák

• A készülék csomagolására környezetbarát

anyagokat használtunk, amelyek nem jelentenek

veszélyt a környezetre és újra felhasználhatók,

raktározhatók, vagy megsemmisíthetők.

A csomagoló anyagokat a megfelelő jelzésekkel

is elláttuk.

• A mi Használati útmutatónk is környezetbarát

papírból készült, azaz klórmentes, fehérített

papírra nyomtatták.

• Ha a készüléket kiselejtezi és Önnek már útban

van, akkor adja le a lakóhely szerinti

gyűjtőhelyen, ahol a használaton kívüli tárgyakat

begyűjtik, hogy a kiselejtezett készülék ne

szennyezze be környezetünket. (Lásd a

Gondoskodás a régi készülékről c. fejezetet).

Energiatakarékossági szempontok

• Ha nem szükséges, ne nyitogassa feleslegesen

a készülék ajtaját. Ez nagyon fontos, főként

meleg és nedves időben. Ügyeljen arra, hogy az

ajtót (elsősorban a fagyasztó ajtót) mindig csak

rövid ideig hagyja nyitva.

• Időnként vizsgálja meg, hogy a hűtőkészülék

szellőzése megfelelően biztosított-e (a

levegőnek zavartalanul kell cirkulálni a készülék

mögött).

• A hőfokszabályzó gombot forgassa magasabb

állásról alacsonyabbra, ha a készülék
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használata, valamint a körülmények ezt lehetővé

teszik.

• Ha nem szükséges, ne üzemeltesse a

készüléket maximális hűtési fokozaton

(folyamatos hűtés), hanem kapcsolja át

alacsonyabb hűtésre, amint lehetséges.

• A frissen berakott élelmiszereket előbb mindig

hűtse le szobahőmérsékletre.

• A belső részeken képződő dér- és jégréteg

megnöveli az áramfelhasználást, ezért ha a

lerakódás eléri a 3-5 mm-t, akkor el kell

távolítani.

• A megsérült, vagy hibás ajtótömítés megnöveli

az energiafogyasztást, ezért ilyen esetben ki kell

cseréltetni a szervizzel, vagy a Vevőszolgálattal

a rossz tömítést eredeti gyári minőségre.

• A készülék hátoldalán található kondenzátort

(fekete rács) tisztán kell tartani. Ne lepje be por,

vagy a konyhai munkáknál lecsapódó

szennyeződés.

• A Használati útmutató Felállítás és

Energiatakarékosság c. fejezeteiben leírtak be

nem tartása nagyobb energiafelhasználáshoz

vezet.

 Fontos útmutatások

• Ha Önnek otthon egy régi hűtő-fagyasztó

szekrénye van, amit használaton kívül helyezett

és a régi készülék olyan zárszerkezettel

rendelkezik (ajtózár, tolóretesz) ami belülről nem

nyitható, akkor a kiselejtezés előtt tegye

működésképtelenné a zárszerkezetet. Ezzel

megvédi a játszó gyerekeket a lehetséges

megfulladástól, ha magukra zárnák az ajtót.

• Az új hűtőkészüléket az előírásoknak

megfelelően csatlakoztassa a hálózatra (tartsa

be a "Csatlakoztatás a hálózatra" c. fejezetben

leírtakat).

• Minden javítási és karbantartási munka

megkezdése előtt a készüléket

feszültségmentesíteni kell. Húzza ki a csatlakozó

dugót a fali konnektorból.

• A meghibásodott készülék javítását, beleértve a

hálózati csatlakozó vezeték és dugó cseréjét is,

csak szakember, szerviz végezheti.

• Ne érintse meg kézzel, különösen nedves kézzel

a hűtőfelületeket. Fennáll a lehetőség, hogy a

kéz bőrfelülete a hűtőlemezhez ragad és súlyos

fagyási sérülést okoz.

• Ne fagyasszon le üveges italokat (elsősorban a

szénsavtartalmú italokat, mint pl.ásványvíz,

habzó bor, sör, cola, stb.), mert ezek könnyen

szétrobbanhatnak.

• Ne fogyasszon és ne kóstoljon meg lefagyasztott

élelmiszert (kenyér, gyümölcs, zöldség), mert ez

komoly fagyásveszélyt okoz.

• Abban az esetben, ha valamelyik élelmiszer

színe, vagy szaga kérdésessé válik, dobja a

szemétbe. Nagyon veszélyes lehet az

elfogyasztása.

• A készülék leolvasztásához semmilyen esetben

se használjon elektromos készüléket (pl.

hajszárító). A leolvasztás során ne próbálja meg

éles, vagy kemény tárggyal eltávolítani a

lerakódott jégréteget. Ehhez a művelethez csak

a gyártó által mellékelt műanyag jégkaparót

használja.

• A környezet kímélése érdekében vigyázzon arra,

hogy a készülék hátoldala (a kondenzátor, a

csővezetékek, azaz maga a hűtőrendszer) ne

sérülhessen meg a szállítás, vagy a rakodás

közben. Nem szabad a jégréteg leolvasztásánál

kemény, hegyes tárgyat használni, hanem csak

a gyártó által mellékelt műanyag eszközzel

szabad a lerakódott dér- és jégréteget lekaparni.

• A készülék hűtőközeget és olajat is tartalmaz,

ezért az ökológiai szempontoknak megfelelő

módon kell gondoskodni a meghibásodott

készülékről (Lásd a "Környezetvédelmi

problémák" c. fejezetet).

• A fagyasztószekrény ajtajának befagyását az

ajtókeretbe épített fűtőtest akadályozza meg,

amely a kompresszorral együtt működik.

• Ha a csatlakozózsinór megsérül, akkor a

veszélyek elkerülése érdekében azt csak a

gyártó, servíze vagy megfelelően képzett

szakember cserélheti ki.

• A készülék műszaki adatait tartalmazó adattábla

a belső térben, a hátsó oldalon található.

A terméken vagy a csomagoláson

található  szimbólum azt jelzi, hogy a

termék nem kezelhető háztartási

hulladékként. Ehelyett a terméket el kell

szállítani az elektromos és elektronikai

készülékek újrahasznosítására szakosodott

megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy

gondoskodik ezen termék helyes hulladékba

helyezéséről, segít megelőzni azokat, a

környezetre és az emberi egészségre gyakorolt

potenciális kedvezőtlen következményeket,

amelyeket ellenkező esetben a termék nem

megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha

részletesebb tájékoztatásra van szüksége a

termék újrahasznosítására vonatkozóan,

kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi

önkormányzattal, a háztartási hulladékok

kezelését végző szolgálattal vagy azzal a

bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Tárolási szabályok áramkimaradáskor

Abban az esetben, ha működési zavar, vagy

áramkimaradás történik, ne nyissa ki a

fagyasztószekrény ajtaját. Kivéve abban az

esetben, ha az üzemzavar várhatóan 16 (ZOS

0721/6), 19 (ZOS 1051/6), 14 (ZODS 1021/6),

óránál tovább tart. Ezen idő után a készülékben
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tárolt mélyhűtött árut vagy azonnal használja fel,

vagy egy másik hűtőkészülék fagyasztójába

helyezze át.

Gondoskodás a régi készülékről

• A régi hűtőkészüléket a kiselejtezés előtt

használhatatlanná kell tenni. Adott esetben törje

le a a készülékről a zárszerkezetet, mert így

elkerülheti, hogy a játszó gyerekek magukra

zárhassák a készülék ajtaját és életveszélyes

helyzetbe kerüljenek.

• A hűtő- és fagyasztó készülék hűtőközeget és

különleges szigetelő anyagokat is tartalmaz,

amelyek speciális kiszerelést igényel. Ezért a

kiselejtezett régi hűtőkészüléket az erre kijelölt

hulladékgyűjtő helyre kell szállítani. A

begyűjtőhelyről kérjen pontos felvilágosítást a

területileg illetékes Környezetvédelmi

Hatóságtól. A szállítás és rakodás közben

ügyelni kell arra, hogy a készülék hátoldalán

található csővezeték ne sérülhessen meg.

A készülék elhelyezése és csatlakoztatása

Helykiválasztás

A hűtőkészüléket száraz, rendszeresen

szellőztetett helyiségben kell felállítani. Az egy

oldalán szabadon hagyott készülék típusától

(osztályba sorolásától) függ, hogy milyen

környezeti hőmérsékleten üzemeltethető. Ezeket

az adatokat az adattábla tartalmazza. Kerülje az

ilyen hőmérsékleten történő üzemeltetést, mert ez

működési zavarokhoz vezet. Nem szabad a

készüléket közvetlenül hőforrás (pl. tűzhely,

fűtőtest, stb.) mellé helyezni és meg kell

akadályozni, hogy közvetlenül napsütés érje. A

hűtőkészüléket legalább 3 cm-es oldaltávolságban

kell elhelyezni az elektromos-, vagy gáztűzhelytől

és legalább 30 cm-re az olaj-, vagy széntüzelésű

kályhától. A készülék háta mögött a falnál, illetve a

beépítésnél kb. 200 cm² szabad felületnek kell

maradni. A készülék és a beépített konyhai bútor

között legalább 5 cm-es hézagot kell biztosítani a

megfelelő szellőzés érdekében.

Osztály Szobahőmérséklet

SN (szubnormál) +10°C-tól +32°C-ig

N (normál) +16°C-tól +32°C-ig

ST (szubtrópusi) +16°C-tól +38°C-ig

T (trópusi) +16°C-tól +43°C-ig

A készülék felállítása

• A készüléket vízszintes és egyenletesen szilárd

talajon kell elhelyezni. Néhány modellnél elöl két

állítható talp található, amelyekkel a készülék

helyzete beszabályozható.

• A készülék hátsó részen egy beépített

szellőzőrács található. A távtartóként is működő

szellőzőrács ezzel lehetővé teszi, hogy a

készüléket szorosan a falhoz helyezhesse és

egyben biztosítja a készülék megfelelő

szellőzését is.

Csatlakoztatás a hálózatra

Az elektromos hálózatra való csatlakozás a

hálózati kábel segítségével történik. A fali

dugaszoló aljzat (konnektor) csak szabványos

érintésvédelemmel (védőérintkezővel,

védőföldeléssel) ellátott csatlakozóhely lehet. Az

előírt névleges feszültséget és frekvenciát a

készülék adattáblája tartalmazza. A készülék

elektromos hálózatra való csatlakoztatását és

földelését az érvényes szabványok és előírások

szerint kell végrehajtani. A készülék csak rövid

időtartamú hálózati feszültségingadozást tud

elviselni (max -6%-tól +6%-ig).
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A készülék ismertetése

    

Fagyasztótér (1)

A fagyasztótér a friss élelmiszerek lefagyasztására

szolgál.

Tároló (2)

A már mélyhűtött élelmiszerek tárolására szolgál.

Hőfokszabályzó és ellenőrző lámpák (3)

(Lasd a "Készülék működtetése" c. fejezetet).

Állítható mutató (4)

(csak egyes modellnél)

A tároló kosár elülső részén található állítható

mutatók a bepakolt élelmiszerek jobb áttekintését

teszik lehetővé. Két azonos színűt használjon,

ahol az egyikkel az élelmiszer fajtát, a másikkal

pedig azt a hónapot jelölje, amikor az élelmiszert

lefagyasztotta.

Olvadékvíz kifolyó (5)

(Lásd a Tisztítás és ápolás c. fejezetet).

Tárolótálca  (6)

ezen tároljuk a már lefagyasztott éelmiszert

MEGJEGYZÉS

• A készülék belső elrendezése és kialakítása

modelltől függ.

• Az ajtó nyitó fogantyú formája modelltől függ.

A készülék működtetése

          

A Hõfok-beállítás gomb – A készülék be/kikapcsolása – A super freeze (gyorsfagyasztás) funkció

bekapcsolása

B A sárga jelfény világít: A super freeze (gyorsfagyasztás) funkció aktív

C A piros jelfény villog:  magas hõfok figyelmeztetés)
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A készülék bekapcsolása

    

Forgassa el az A termosztát gombot az óramutató

járásával megegyező irányba, a jel vastagabb

vége felé.

A készülék első alkalommal történő

bekapcsolásakor 24 órás késleltetés van beállítva

a hőfok-figyelmeztetésre, mivel a készülék ilyenkor

még nem éri el a megfelelő hőfokot. Ezáltal

megelőzhető a figyelmeztetés szükségtelen

bekapcsolása.

A készülék kikapcsolása

     

Forgassuk el az A jelű gombot vissza abba a

pozícióba, ahol a nyíl egy irányba esik a  jellel

(ilyenkor a készülék még mindig áram alatt van).

A készülék hőfokának beállítása

    

Az A termosztát gomb javasolt beállítása a jel

vékonyabb és vastagabb vége között középen

van. A környezeti hőmérséklet változása

befolyásolja a készülék belsejének hőfokát is.

Ilyen esetekben mindig változtassunk a

termosztát-beállításon. A jel vastagabb része felé

eső pozíciók alacsonyabb hőfokot (hidegebbet)

jelentenek a készülékben, míg a jel vékonyabb

része felé eső beállítások magasabb hőfokot

(melegebbet) jelentenek.

A C jelfény villog, amikor a fagyasztó hőfoka túl

magasra emelkedik és akkor alszik ki, amikor a

hőfok ismét olyan szintre csökken, ahol már nem

áll fenn az ételek megromlásának veszélye (lásd a

»Hibaelhárítás« részt).

Friss élelmiszerek fagyasztása és fagyasztott

élelmiszerek tárolása

A fagyasztás folyamata

A készülékbe egyszerre behelyezhető friss

élelmiszerek maximális mennyisége a készülék

adattábláján van feltüntetve. Ha ezt a

mennyiséget túllépjük, a fagyasztás minősége

gyengül, csakúgy, mint a már lefagyasztott

élelmiszereké.
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• Friss élelmiszerek fagyasztása előtt 24 órával

kapcsoljuk be a super freeze

(gyorsfagyasztás) funkciót:

-    forgassuk el az A jelű gombot  (a B

     jelfény kigyullad).

24 óra elteltével helyezze a friss élelmiszereket a

fagyasztóba. Ügyeljünk rá, hogy a friss

élelmiszerek ne érintkezzenek a már

lefagyasztottakkal.

• Kisebb mennyiségű (1-2 kilogramm)

élelmiszerek fagyasztása esetén a super freeze

(gyorsfagyasztás) funkció bekapcsolása nem

szükséges.

• 24 óra elteltével az élelmiszerek áthelyezhetők a

fagyasztó más részeibe és a fagyasztás

folyamata szükség esetén megismételhető:

− forgassa vissza az A gombot középső

helyeztbe, majd 5 másodperccel később 

helyzetbe (a B jelfény kigyullad).

• A fagyasztási folyamat végeztével forgassuk vissza

az A jelű gombot a kívánt beállításra, akkor is, ha a

B jelfény nem világít (ez azt jelenti, hogy már

elérésre került a megfelelően alacsony hőfok).

• Ha a gyorsfagyasztás gomb nem kerül manuálisan

kikapcsolásara, 2 nap elteltével kapcsol ki

automatikusan. Ezt követően a fagyasztó visszaáll

az utoljára beállított értékre (a gomb továbbra is a

pozíción  marad).

Fontos figyelmeztetések a friss élelmiszerek

fagyasztására vonatkozóan

• A fagyasztóban csak olyan élelmiszereket

fagyasszunk, amelyek fagyasztásra

alkalmasak. Az élelmiszereknek jó

minőségűnek és frissnek kell lenniük.

• Válasszunk az élelmiszernek megfelelő

csomagolást és megfelelő módon csomagoljuk

be.

• A csomagolás nem engedheti át a levegőt és a

nedvességet, mert az kiszáradást és

vitaminveszteséget okozna.

• A becsomagolt élelmiszereken tüntessük fel

azok fajtáját és mennyiségét, valamint

fagyasztásuk dátumát.

• Mivel különösen fontos, hogy az élelmiszerek

minél gyorsabban lefagyasztódjanak, javasolt

nem túl nagy csomagok kialakítása és az

élelmiszerek lehűtése a fagyasztást

megelőzően.

Lefagyasztott élelmiszerek tárolása

A már lefagyott élelmiszereket a tároló kosarakban

tárolja. Szükség szerint a kosarak kivehetők a

készülékből és az árukat közvetlenül a

hűtőfelületre is pakolhatja.

A hideg levegő szabad keringése érdekében ne

helyezzünk élelmiszereket a jelölt szint fölé –

lásd a képet (csak egyes modelleknél).

Mélyhűtött élelmiszerek - mirelite áruk

A mirelite áruk csomagolásán a lefagyasztott

élelmiszer eltarthatósági ideje és a tárolási

hőmérséklet is megtalálható. Ezeknek az áruknak

a tárolásánál mindig tartsa be a gyártó által

megadott előírásokat.

Csak hibátlanul csomagolt, dátummal ellátott és

megfelelő körülmények között (legalább -18°C)

tárolt mirelite árut helyezzen be a

fagyasztószekrénybe. Ne vásároljon meg olyan

mirelite árut, amelyet dérréteg borít be, mert annak

egy része már felolvadhatott.

A hazaszállításkor óvja meg az árukat a

megolvadástól, mert a hőmérséklet emelkedése

lerövidíti az eltarthatósági időt és lerontja az

élelmiszer minőségét is.
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A lefagyasztott áruk eltarthatósági ideje

Élelmiszer Eltarthatósági idő (hónapokban)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zöldség + + +

Gyümölcs + + +

Kenyér, sütemény +

Tej +

Készétel +

Hús: marhahús + + +

         borjúhús + + +

         sertéshús + + +

         szárnyasok + + +

         vadhús + + +

         darált hús +

Füstölt kolbász +

Hal: sovány +

        zsíros +

Belsőség +

A lefagyasztott élelmiszerek felolvasztása

A részben, vagy teljesen felolvadt élelmiszereket

azonnal fel kell használni. A hideg az

élelmiszereket tartósítja, azonban a

mikroorganizmusokat nem semmisíti meg.

A felolvadás után ezek azonnal reaktivizálódnak

és gyorsan megromlasztják az élelmiszereket.

A részleges megolvadás elsősorban a

zöldségfélék, a gyümölcsök és a készételek

tápértékét csökkenti.

Az ajtó nyitásirányának cseréje

Szükség szerint az ajtó nyitásiránya

megcserélhető. Az ehhez szükséges szerelő

furatok a készülék keretén, az ellentétes oldalon

találhatók és záródugókkal vannak befedve.

• Csavarja ki az alsó zsanért a lábbal, vegye le az

alátétet és akassza le az ajtót.

• Csavarozza ki a másik lábat és szerelje fel a

másik oldalra a kiszerelt zsanér helyére.

• Csavarozza ki az óra járásával ellenkező irányba

a felső zsanér csapot. Helyezze át a készülék

tető másik oldalára és szerelje be.

• A furat nélküli sarokdarabot cserélje meg a

furatos sarokdarab helyzetével és fordítva.

• Akassza be az ajtót a felső zsanérnál lévő

tartócsapra.

• Dugja be az alsó zsanért a lábakkal (az alátéttel

együtt) a furatos sarokdarabba és húzza meg.

• Az ajtó fogantyút csavarozza le és szerelje át a

másik oldalra Ha a rögzítő csavarok helye be

van dugaszolva, akkor ezeket előbb el kell

távolítani.

• Zárja le az üresen maradt furatokat a műanyag

dugókkal az ellenkező oldalon.

• Ezután ellenőrizze a mágneszáras ajtótömítés

tökéletes záródását (a tömítésnek nem szabad

bepréselődni és mindenütt jól kell tömíteni).

Ahol a szigetelő nem fekszik a burkolathoz,

megfelelő távolságból melegitse meg (pld.

hajszárítóval) és húzza a szigetelő

magaságához illesztőenk szét.

1 Alsó zsanér a lábbal

2 Láb

3 Csap

4 Ajtó fogantyú
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Az ajtó nyitási irányának megváltoztatása

Amennyiben az ajtó nyitási iránya nem felel meg,

úgy azt megváltoztathatja. Az ehhez szükséges

lyukak a készülék  ellentétes oldalának peremén

rendelkezésre állnak és dugaszokkal fedettek.

• Csavarja le az alsó pántot a talpacskával és az

alátéttel, majd vegye le a készülék ajtaját.

• Csavarja le a másik talpacskát és csavarja fel a

pántos talpacska korábbi helyére.

• Csavarással (az óra járási irányával

ellentétesen) csavarja le a csapot, amelynek

felső pánt szerepe van, majd csavarja fel az ajtó

másik oldalára.

• A csapra helyezze fel a készülék ajtaját.

• A talpacskás alsó pánt csapját (az alátéttel

együtt) dugja be a lyukas sarokelembe és

csavarja fel az alsó pántot.

• Csavarja le a fogantyút és helyezze át a másik

oldalra (a vízszintesen elhelyezett fogantyúra

nem áll).

Amennyiben a rögzítőcsavarokon dugaszocskák

vannak, azokat előzetesen szedje le.

• Az áthelyezés során keletkezett lyukakat fedje le

dugaszokkal.

• Végezetül ellenőrizze a mágneses szigetelés

fekvését (a szigetelés nem lehet gyűrődött és

mindenütt szigetelnie kell).

1 Az alsó talpacskás pánt

2 Az alsó pánt alátéte

3 Talpacska

4 Csap

5 Fogantyú

Ápolás és tisztítás

A fagyasztószekrény leolvasztása

Ha a fagyasztótérben képződő dér- és jégréteg

eléri a 3-5 mm-es vastagságot, akkor a készüléket

le kell olvasztani.

• A leolvasztás előtt 24 órával kapcsolja be a

gyorsfagyasztást, hogy az élelmiszerek még

jobban lehűljenek (lásd »A fagyasztás

folyamata« fejezetet).

• 24 óra elteltével vegyük ki a fagyasztott

élelmiszereket a fagyasztóból és óvjuk őket a

kiolvadástól.

• Kapcsoljuk ki a készüléket – forgassuk el a

termosztát-gombot A a  pozícióba és húzzuk

ki a csatlakozó kábelt a fali aljzatból.

• A készülékhez mellékelt csövecskét dugja be a

készülék alsó részén lévő horonyba. Állítson egy

edényt a cső alá, hogy a kifolyó olvadékvizet

felfoghassa. Ha az ajtót nyitva tartja, akkor a

leolvasztási időt felgyorsíthatja. Tilos a

leolvasztást hőkészülékkel (hajszárító)

felgyorsítani!

• A leolvasztáshoz ne használjon semmiféle

jégoldószert, mivel ezek károsíthatják a készülék

műanyagból készült részeit, ugyanakkor az

egészségre veszélyes anyagokat is

tartalmaznak.

A készülék tisztítása

A készülék tisztításának megkezdése előtt

húzza ki az elektromos csatlakozó dugaszt a

fali konnektorból.

A tisztításhoz nem szabad használni durva, vagy

agresszív hatású tisztítószereket, mert ezek

károsíthatják a felső felületeket.

• A készülék külső részeit csak vízzel és

folyékony mosogatószerrel tisztítsa.

A lakkozott felületeket puha ruhával tisztítsa és

alkoholos tisztítószerekkel (pl. ablaktisztító szer).

Használhat alkoholt is (etanolt vagy

izopropilalkoholt).

A műanyag és lakkozott részek tisztítására az

abrazív vagy speciális aggressziv tisztítószerek,

mint pld. a tisztítószer rozsdamentes fémnek

stb., használata nem alkalmas.
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• Vegye ki a készülékből a belső tartozékokat és

azokat is vízzel és folyékony mosogatószerrel

tisztogassa meg. A műanyagból készült

tartozékokat nem szabad mosogatógépben

tisztítani.

• A készülék belső felületeit langyos, ecetes vízzel

tisztítsa ki.

A tisztítás után törölje szárazra a készüléket,

hagyja jól kiszáradni. majd csatlakoztassa ismét a

hálózatra és kapcsolja be. Néhány óra elteltével

pakolja vissza az élelmiszereket.

A készülék üzemen kívül helyezése

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja

használni (pl. szabadságra utazik), akkor válassza

le a készüléket a hálózatról, ürítse ki, olvassza le

és tisztítsa ki. A kellemetlen szagosodás

elkerülése érdekében kissé hagyja nyitva az ajtót.

 Hiba-elhárítás

Hiba: Ok vagy megoldás

Az elektromos hálózatra való

csatlakoztatást követően a

készülék nem működik:

• Győződjünk meg róla, hogy a fali aljzat áram alatt van és

  hogy a készülék villásdugója be van dugva.

A hűtőrendszer hosszabb ideig • A környezeti hőmérséklet túl magas.

folyamatosan működik: • Az ajtó túl gyakran vagy túl sokáig van nyitva.

• Az ajtó nincs megfelelően becsukva (szennyeződés lehet az

  ajtó és a készülék között, az ajtó lóg, ellenőrizni kell a   tömítést, stb.).

• Túl sok friss élelmiszert helyeztünk el a készülékben.

• A kompresszor és a kondenzátor hűtése elégtelen.

  Ellenőrizzük a levegő keringését a készülék mögött és

  tisztítsuk meg a kondenzátort.

Túl sok jég képződik a fagyasztó

belsejében:

• Az ajtó tömítése nem megfelelő. Ha a tömítés piszkos vagy

  sérült, tisztítsuk meg vagy cseréljük ki.

• Az ajtó túl gyakran vagy túl sokáig van nyitva.

• Meleg ételt helyeztünk a fagyasztóba.

A C jelfény villog: • Az ajtó túl gyakran vagy túl sokáig van nyitva.

• Az ajtó nincs megfelelően becsukva (szennyeződés lehet az

  ajtó és a készülék között, az ajtó lóg, ellenőrizni kell a

  tömítést, stb.).

• Túl hosszú ideig tartó áramszünet.

• Egyszerre túl sok friss élelmiszert helyeztünk el a   készülékben.

Az ajtó nehezen nyílik: • Ha a fagyasztó ajtaját azonnal vagy nem sokkal azután

  próbáljuk kinyitni, hogy bezártuk, erős ellenállást érezhetünk.

  Amikor a fagyasztó ajtaját kinyitjuk, hideg levegő szökik ki a

  fagyasztóból és helyette meleg levegő áramlik be a készülék

  környezetéből. Amikor ez a levegő hűl, nyomáskülönbség lép

  fel, ami ellenállást okoz az ajtó nyitásakor. Néhány perc

  elteltével a feltételek normalizálódnak és az ajtó nyitása ismét

  könnyűvé válik.

Morajlás jelentkezése az ajtó

becsukását követően

• Az ajtó becsukását követően morajlást hallhatunk. Ez

  normális jelenség, amit a nyomás kiegyenlítése okoz.

Ha a fentiek közül egyik lehetőség sem oldja meg a problémát, vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi

szervizzel és közöljük a készülék típusát, modell- és szériaszámát – az adattáblán feltüntetetteknek

megfelelően.
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Zajok

A fagyasztószekrény hűtőfolyadékát a

hűtőkompresszor keringteti, ami jellegzetes

zajképződéssel jár együtt. A működési zaj

erőssége elsősorban a készülék elhelyezésétől,

használatától és a korától függ.

• A kompresszor működése közben

folyadékáramlási hangok hallhatók, amelyek

nyugalmi helyzetben is kisebb zörejeket

okoznak. Ez teljesen normális jelenség és nincs

befolyással a készülék élettartamára.

• A készülék üzembe helyezése után a

kompresszor és hűtőfolyadék áramlás zajosabb

lehet. Ez még nem jelent meghibásodást és

nincs befolyással a készülék élettartamára.

Ezeknek a zajoknak az erőssége a készülék

használata során lassanként lecsökken.

• A készülék működése közben néha szokatlan,

vagy erősebb zörejek is jelentkeznek, ha a

készülék felállítása helytelenül történt. (A

készüléknek vízszintesen és stabilan kell állni és

nem érintkezhet a környező bútorral, vagy a

fallal).

A GYÁRTÓ A MŰKÖDÉST NEM BEFOLYÁSOLÓ VÁLTOZTATÁS JOGÁT

FENNTARTJA.
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