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Biztonsági 
útmutatások 
és figyelmeztetések

Mielőtt a készüléket 
használatba veszi
Figyelmesen olvassa végig 
a használati és szerelési 
utasítást! Fontos tanácsokat kap 
a készülék beszerelésére, 
használatára és karbantartására 
vonatkozóan.
A gyártó nem vállal 
szavatosságot, ha Ön figyelmen 
kívül hagyja a használati 
utasításban tartalmazott 
útmutatásokat 
és figyelmeztetéseket. Minden 
dokumentumot őrizzen meg 
a későbbi használathoz vagy 
a későbbi tulajdonos számára.

Műszaki biztonság
A készülék kis mennyiségben 
tartalmazza a környezetbarát, de 
gyúlékony R600a hűtőközeget. 
A készülék szállítása és 
szerelése közben ügyelni kell 
arra, hogy a hűtőközegkör 
csövei ne sérüljenek meg. A 
kifröccsenő hűtőközeg 
szemsérüléseket okozhat, vagy 
meggyulladhat.

Sérülés esetén
■ a nyílt lángot vagy 

a gyújtóforrásokat távol kell 
tartani a készüléktől,

■ a helyiséget néhány percig 
jól ki kell szellőztetni,

■ kapcsolja ki a készüléket és 
húzza ki a hálózati 
csatlakozót,

■ értesíteni kell 
a vevőszolgálatot.

Minél több hűtőközeg van egy 
gépben, annál nagyobbnak kell 
lenni a helyiségnek, ahol 
a gép áll. Kis helyiségekben 
szivárgás esetén gyúlékony gáz-
levegő elegy képződik. 
A helyiségnek legalább 1 m³-
nek kell lennie minden 8 g 
hűtőanyag után. A készülékében 
levő hűtőközeg-mennyiséget 
megtalálja a gép típustábláján.
Ha meghibásodik a készülék 
hálózati csatlakozóvezetéke, a 
gyártónak, a vevőszolgálatnak 
vagy egy hasonlóan szakképzett 
szakembernek kell kicserélnie. 
A szakszerűtlen beszerelések 
és javítások jelentős veszélyt 
jelentenek a használóra nézve.
Javításokat csak a gyártó, a 
vevőszolgálat vagy egy 
hasonlóan szakképzett személy 
végezhet.
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Kizárólag a gyártó eredeti 
alkatrészeit szabad használni. 
Csak ezeknél az alkatrészeknél 
garantálja a gyártó, hogy 
teljesítik a biztonsági 
előírásokat.
A hálózati csatlakozóvezeték 
hosszabbítóját csak a 
vevőszolgálaton keresztül 
szabad beszerezni.

Használat közben
■ Soha ne használjon 

elektromos berendezést (pl. 
fűtőtestet, elektromos 
fagylaltkészítőt stb.) a 
készüléken belül. 
Robbanásveszély!

■ A hűtőgép kiolvasztásához 
vagy tisztításához soha 
ne használjon gőztisztító 
készüléket! A gőz rákerülhet 
az elektromos alkatrészekre, 
és rövidzárlatot okozhat. 
Áramütésveszély!

■ A dér- és a jégrétegek 
eltávolításához ne használjon 
hegyes vagy éles szélű 
tárgyakat. Ezzel megsértheti a 
hűtőcsöveket. A kifröccsenő 
hűtőfolyadék meggyulladhat 
vagy szemsérülést okozhat. 

■ Ne tároljon gyúlékony 
hajtógázokat tartalmazó 
termékeket (pl. spray-ket) és 
robbanóképes anyagokat. 
Robbanásveszély!

■ A lábazatot, a kihúzós 
elemeket, ajtókat, stb. soha 
ne használja lépcsőként, vagy 
támaszkodó felületként.

■ Kockázatok elkerülése 
gyermekek és veszélyeztetett 
személyek esetében:
Veszélyeztetettnek azok a 
gyermekek és személyek 
tekintendők, akik testi, fizikai 
vagy érzékszervi szempontból 
korlátozottak, valamint azok, 
akik nem rendelkeznek 
elegendő ismeretekkel a 
készülék biztonságos 
kezeléséről.
Biztosítsa, hogy a gyermekek 
és a veszélyeztetett személyek 
megértsék a veszélyeket.
Egy biztonságért felelős 
személynek felügyelnie vagy 
irányítania kell a gyermekeket 
és a veszélyeztetett 
személyeket a készüléknél.
A készüléket csak 8 évnél 
idősebb gyermekek 
használhatják.
Tisztítás és karbantartás 
közben felügyelni kell a 
gyermekeket.
Soha ne engedjen gyerekeket 
a készülékkel játszani.

■ A fagyasztott terméket soha 
ne vegye a szájába azonnal a 
fagyasztótérből való kivétel 
után! 
Fagyás-égésveszély!
4



hu
■ Leolvasztáshoz és  tisztításhoz 
húzza ki a villásdugót vagy 
kapcsolja le a biztosítékot. A 
csatlakozónál fogva kell 
kihúzni, nem pedig a kábelt 
húzni.

■ Tömény alkoholt csak 
szorosan lezárva és álló 
helyzetben tároljon.

■ A műanyag készülékelemeket 
és az ajtótömítést ne 
szennyezze be olajjal vagy 
zsírral. Ez porózussá teszi a 
műanyag készülékelemeket 
és az ajtó tömítését.

■ A készülék szellőztető és 
légtelenítő nyílásait soha ne 
fedje le, vagy ne torlaszolja el.

■ A fagyasztórekeszben ne 
tároljon folyadékot palackban 
vagy dobozban (különösen 
szénsavas italt). A palackok 
és dobozok kidurranhatnak!

■ Ügyeljen rá, nehogy túl hosszú 
ideig érintkezzen a keze a 
mélyhűtött áruval, a jéggel 
vagy a párásító csövekkel stb. 
Fagyás-égésveszély!

Gyermekek a háztartásban
■ A csomagolást és azok 

darabjait ne adja a gyermekek 
kezébe! 
A hajtogatott dobozok 
és a fóliák fulladásveszélyt 
jelentenek!

■ A készülék nem játékszer 
a gyermekeknek!

■ Ajtózáras készülék esetén: 
A kulcsot olyan helyen tárolja, 
ahol a gyermekek nem férnek 
hozzá!

Általános rendelkezések
A készülék alkalmazása

■ élelmiszerek lefagyasztására,
■ jégkészítésre.
Ez a készülék 
magánháztartásokban való 
használatra és otthoni 
környezethez készült.
A készülék rádió-
zavarmentesített a 
2004/108/EC sz. EU irányelv 
szerint.
A hűtőközeg-keringtető rendszer 
tömítettségét ellenőriztük.
Ez a gyártmány megfelel 
a villamos készülékekre 
vonatkozó idevágó biztonsági 
előírásoknak (EN 60335-2-24).
Ezt a készüléket legfeljebb 
2000 méter tengerszint feletti 
magasságig való használatra 
tervezték.
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Hulladék-
ártalmatlanítási 
útmutatások

* A csomagolási hulladék 
ártalmatlanítása
A csomagolás védi a készülékét 
a szállítási sérülésektől. Minden 
felhasznált anyag összefér a környezettel 
és újra értékesíthető. Kérjük, segítsen 
Ön is: környezetbarát módon 
ártalmatlanítsa a csomagolást.
Az aktuális hulladék-ártalmatlanítási 
lehetőségekről tájékozódjon a települési 
önkormányzatnál vagy 
a szakkereskedőnél, akinél a készüléket 
vásárolta.

* A használt készülék 
ártalmatlanítása
A használt készülék nem értéktelen 
hulladék! Környezetbarát 
ártalmatlanításával értékes nyersanyag 
nyerhető.

m Figyelmeztetés

Elhasznált készülékek esetén
1. Húzza ki a hálózati villásdugót.
2. Vágja le a csatlakozó kábelt 

és távolítsa el a villásdugóval együtt.
3. A polcokat és tartályokat ne vegye ki, 

hogy a gyermekeknek megnehezítse 
a bemászást!

4. Nem szabad megengedni, hogy 
gyermekek játsszanak a már 
használaton kívüli készülékkel. 
Fulladásveszély!

A hűtőgépek hűtőközeget 
és a szigetelésben gázokat tartalmaznak. 
A hűtőközegeket és a gázokat 
szakszerűen kell kezelni 
és ártalmatlanítani. A hűtőközeget 
keringtető csöveket egészen a szakszerű 
ártalmatlanításig nem szabad 
megsérteni. 

Csomagolás tartalma
Kicsomagolás után ellenőrizze az összes 
alkatrészt az esetleges szállítási károk 
tekintetében.
Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a 
kereskedőhöz, akinél a készüléket 
vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.
A szállítmány a következő részekből áll:
■ Álló készülék
■ Felszerelés (modelltől függően)
■ Tasak szerelőanyaggal
■ Használati útmutató
■ Szerelési útmutató
■ Ügyfélszolgálati füzet
■ Garancia-melléklet
■ Energiafogyasztásra és zajokra 

vonatkozó információk

Ez a készülék az elhasznált 
villamossági és elektronikai 
készülékekről szóló 2012/19/EU 
irányelvnek megfelelő jelölést 
kapott.
Ez az irányelv a már nem használt 
készülékek visszavételének és 
hasznosításának EU-szerte 
érvényes kereteit határozza meg.
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Felállítási hely
Felállítási helynek alkalmas egy száraz, 
szellőztethető helyiség. A felállítási hely 
ne legyen kitéve közvetlen 
napsugárzásnak, és ne legyen hőforrás, 
mint tűzhely, fűtőtest, stb. közvetlen 
közelében! Ha elkerülhetetlen, hogy 
hőforrás közelében állítsa föl, használjon 
megfelelő szigetelőlapot vagy tartsa be 
az alábbiakban megadott minimális 
távolságokat a hőforrástól:

■ Elektromos vagy gáztűzhelyhez 3 cm.
■ Olaj- vagy széntüzelés 

kályháktól 30 cm.
A padlónak a felállítás helyén nem 
szabad engednie, a padlót esetleg meg 
kell erősíteni. A padló esetleges 
egyenetlenségeit alátétekkel egyenlítse 
ki. 

Faltávolság
#. ábra
A készüléknek nincs szüksége oldalsó 
faltávolságra. A tartályok és polcok 
ennek ellenére teljesen kihúzhatók. 

Ajtóütköző cseréje
(ha szükséges)
Ha szükséges: Javasoljuk, hogy az ajtó 
nyitásirányát a mi vevőszolgálatunkkal 
cseréltesse ki. Az ajtó nyitásiránya 
cseréjének költségeit az illetékes 
vevőszolgálatnál tudakolhatja meg.

m Figyelmeztetés

Az ajtó nyitásiránya cseréje során a gép 
nem lehet csatlakoztatva a hálózathoz. 
Húzza ki előtte a hálózati 
csatlakozódugót. Ahhoz, hogy a 
készülék hátoldala ne sérüljön meg, 
elegendő párnázó anyagot kell alátenni. 
A készüléket óvatosan helyezze 
a hátoldalára. 

Útmutatás
Ha a készüléket a hátára fordítják, akkor 
a fali távtartónak nem szabad felszerelve 
lennie.

Vegye figyelembe 
a szobahőmérsékletet 
és a szellőztetést

Szobahőmérséklet
A készülék meghatározott klímaosztályra 
van méretezve. A klímaosztálytól 
függően a készüléket a következő 
szobahőmérsékleteken lehet működtetni.
A klímaosztály a típustáblán van, 
, ábra.

Útmutatás
A készülék a megadott klímaosztály 
szobahőmérséklet-határértékein belül 
teljesen működőképes. Ha a SN 
klímaosztályú készüléket alacsonyabb 
szobahőmérsékleten működtetik, +5 °C 
hőmérsékletig kizárható a készülék 
meghibásodása.

Klímaosztály Megengedett szobahőmérséklet
SN +10 °C-tól 32 °C-ig
N +16 °C-tól 32 °C-ig
ST +16 °C-tól 38 °C-ig
T +16 °C-tól 43 °C-ig
7
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Szellőztetés
$. ábra
A levegő a készülék hátoldalán 
felmelegszik. A felmelegedett levegőnek 
akadálytalanul el kell tudni távozni. 
Máskülönben a hűtőgépnek többet kell 
teljesítenie. Ez pedig növeli 
az áramfogyasztást. Ezért a levegőztető- 
és szellőző nyílásokat soha ne fedje 
be vagy torlaszolja el!

A készülék 
csatlakoztatása
A készülék felállítása után legalább 
1 órát kell várni, amíg üzembe helyezheti 
a készüléket. Szállítás közben 
előfordulhat, hogy a kompresszorban 
levő olaj eltolódik a hűtőrendszerben.
Első használatba vétel előtt meg kell 
tisztítani a készülék belső terét (lásd 
„A készülék tisztítása”).

Villamos bekötés
A dugaszolóaljzat a készülék közelében 
legyen, és a készülék beüzemelése után 
is szabadon hozzáférhetőnek kell lennie. 
A készülék megfelel az I. védelmi 
osztálynak. A készüléket egy 
előírásszerűen felszerelt, védővezetékes 
dugaszolóaljzaton keresztül 
220–240 V/50 Hz váltóáramra 
csatlakoztassa. A dugaszolóaljzatot 
10–16 A-es biztosítékkal kell biztosítani.
Azoknál a készülékeknél, amelyeket 
Európán kívüli országokban 
üzemeltetnek, ellenőrizni kell, hogy 
a megadott feszültség és áramfajta 
megegyezik-e a helyi áramhálózat 
értékeivel. Ezeket az adatokat 
a típustáblán találja meg. ,. ábra 

m Figyelmeztetés

A készüléket semmi esetre sem szabad 
elektronikus energiatakarékos 
csatlakozódugóra csatlakoztatni.
Készülékeink használatához hálózat- és 
szinuszos vezérlésű váltóirányítókat lehet 
alkalmazni. Hálózat-vezérlésű 
váltóirányítókat használnak minden olyan 
fotovoltaikus berendezésnél, amelyet 
közvetlenül a nyilvános villamos 
hálózatra csatlakoztatnak. Különálló 
megoldások esetén (pl. hajókon vagy 
hegyi turistaházakban), amelyeknek 
nincs közvetlen csatlakozásuk a 
nyilvános villamos hálózatra, szinuszos 
vezérlésű váltóirányítókat kell alkalmazni.
8
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Ismerje meg 
a készüléket

Hajtsa ki az utolsó oldalt az ábrákkal. Ez 
a használati útmutató több modellre 
érvényes.
A modellek felszerelése eltérő lehet.
Az ábráknál eltérések lehetnek.
!. ábra
* Nem minden modellnél.

Kezelőelemek
". ábra

A készülék 
bekapcsolása
". ábra
A készüléket a Be/Ki gombbal 1 
kapcsolja be.
Figyelmeztető hangjelzés hangzik fel. A 
hőmérsékletjelző 2 villog.
Nyomja meg a hőmérséklet-beállító 
gombot 4. Kikapcsol a figyelmeztető 
hang.
Ha a fagyasztótér elérte a beállított 
hőmérsékletet, világít a 
hőmérsékletjelző 2.
Gyárilag a fagyasztótérben -18 °C 
beállítását javasoljuk.

1-4 Kezelőelemek
5 Fagyásgátló rendszer
6 Mélyhűtő rekesz fedele
7 Üvegpolc
8* Jégkocka-készítő/Jégkocka-

tartály
9 Fagyasztótartály (kicsi) 
10 Fagyasztótartály (nagy)
11 Csavaros lábak
12* Hűtőakku
13 Fagyasztott áru naptár
14 Ajtószellőző

1 Be/Ki kapcsológomb
az egész készülék be- és 
kikapcsolására szolgál.

2 Hőmérséklet-kijelző 
Kijelzi a fagyasztótérhez beállított 
hőmérsékletet.

3 A „szupererős fagyasztás” 
kijelző 
Csak akkor világít, ha 
a szupererős hűtés üzemel.

4 Hőmérséklet-beállító gomb
Ezzel a gombbal lehet beállítani a 
kívánt hőmérsékletet.
9
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Útmutatások 
az üzemeltetéshez
■ A bekapcsolás után több óráig 

eltarthat, amíg a készülék eléri 
a beállított hőmérsékletet. Előbb ne 
tegyen élelmiszert a készülékbe.

■ A teljesen automatikus NoFrost 
rendszernek köszönhetően 
a fagyasztótér jégmentes marad. 
Leolvasztás nem szükséges.

■ A készülékház homlokoldalai részben 
kissé fel vannak fűtve, ez 
megakadályozza a bepárásodás 
kialakulását az ajtótömítés 
tartományában.

■ Ha a fagyasztótér ajtaját becsukás 
után nem lehet azonnal újra kinyitni, 
várjon egy pillanatig, amíg 
a keletkezett vákuum kiegyenlítődik.

A hőmérséklet 
beállítása
". ábra

Fagyasztótér
A hőmérséklet -16 °C és -26 °C közötti 
értékre állítható be.
A hőmérséklet-beállító gombot 4 nyomja 
meg annyiszor, amíg be nem állította a 
kívánt fagyasztótér-hőmérsékletet. 
A készülék az utoljára beállított értéket 
tárolja. A beállított hőmérséklet a 
hőmérsékletjelzőn 2 jelenik meg.

Alarm-funkciók
". ábra

Alarm-jelzés az ajtónál
Az ajtóriasztás (folyamatos hangjelzés) 
akkor kapcsol be, ha a készülék ajtaja 
1 percnél hosszabb ideig nyitva áll. Az 
ajtó bezárása által kikapcsol a 
figyelmeztető hangjelzés.

Magas hőmérsékletre 
figyelmeztető jelzés
A magas hőmérsékletre figyelmeztető 
jelzés akkor kapcsol be, ha a 
fagyasztótérben túl meleg van, és a 
fagyasztott termék veszélyben van.
A hőmérsékletjelző, "/2 ábra, villog.

A fagyasztott termékek veszélyeztetése 
nélkül bekapcsolhat a riasztás:
■ a gép üzembe helyezésekor,
■ nagy mennyiségű friss élelmiszer 

elhelyezésekor,
■ vagy ha túl sokáig maradt nyitva 

a fagyasztótér ajtaja.

Útmutatás
A felolvasztott mélyhűtött élelmiszert nem 
szabad újra lefagyasztani. Csak akkor 
lehet ismét lefagyasztani, ha feldolgozta 
(megfőzte, megsütötte) készétellé.
De ekkor már ne használjuk ki 
a maximális tárolási időt.

Riasztás kikapcsolása 
". ábra 
Nyomja meg az hőmérséklet-beállító 
gombot 4 a figyelmeztető hangjelzés 
kikapcsolásához.
10
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Hasznos térfogat
A hasznos térfogatra vonatkozó adatokat 
készülékében a típustáblán találhatja. 
,. ábra

A fagyasztó térfogat teljes 
kihasználása
A felszerelés minden elemét ki lehet 
venni, ha maximális mennyiségű 
fagyasztandó terméket kívánunk betenni. 
Az élelmiszereket közvetlenül 
a tartópolcokra és a fagyasztótér aljára 
lehet felhalmozni.

Útmutatás
A típustáblán feltüntetett értékek 
betartásához a felszerelés mindenkori 
legfelső részének a készülékben kell 
maradnia.

A felszerelés elemeinek 
kiszedése
■ A fagyasztótartályt ütközésig húzza ki, 

elöl emelje meg, és vegye ki. %. ábra
■ Jégkocka-készítővel ellátott 

készülékeknél ezt ki lehet venni. 
&. ábra

■ Fagyasztórekesz csapóajtaja
 '. ábra

1. Félig nyissa ki a fagyasztórekesz 
csapóajtaját.

2. A tartót az egyik oldalon vegye le a 
készülékről.

3. Húzza le és vegye le a tartóról a 
fagyasztórekesz csapóajtaját.

4. A tartót a másik oldalon vegye le a 
készülékről.

Fagyasztótér

A fagyasztótér használata
■ Mélyhűtött élelmiszerek számára.
■ Jégkocka készítésre.
■ Élelmiszerek lefagyasztásához.

Útmutatás
Ügyeljen arra, hogy fagyasztótér ajtaja 
mindig csukva legyen! Nyitott ajtónál 
a mélyhűtött termék felenged. 
A fagyasztótér túlságosan eljegesedik. 
Ezen kívül, a fokozott áramfogyasztás 
következtében energiát pazarol!

Maximális 
fagyasztóteljesítmény
A 24 órás max. fagyasztóteljesítményre 
vonatkozó adatokat a típustáblán találja 
meg. ,. ábra

A max. fagyasztó teljesítmény 
előfeltételei
■ A szupererős fagyasztást a friss áru 

behelyezése előtt kapcsolja be (lásd 
a Szupererős fagyasztás c. fejezetet).

■ A felszerelés elemeinek kiszedése.
■ Az élelmiszereket közvetlenül a 

polcokon és a fagyasztótér alján 
halmozza fel.

Útmutatás
Ne fedje el mélyhűtött áruval a 
szellőzőnyílást a hátsó falon.

■ A nagyobb mennyiségű élelmiszereket 
előnyös a legfelső rekeszben 
lefagyasztani. Ott különösen gyorsan 
és így kíméletesen lefagyaszthatók.
11
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Fagyasztás és tárolás

Mélyhűtött étel vásárlása
■ A csomagolásnak nem szabad 

sérültnek lennie.
■ Vegye figyelembe a szavatossági időt!
■ Hőmérséklet az árusító hűtőládában: 

-18 °C vagy alacsonyabb kell legyen.
■ A mélyhűtött ételt lehetőleg 

szigetelőtáskában kell szállítani, 
és gyorsan bele kell tenni 
a fagyasztószekrénybe.

Mire ügyeljen az elrendezésnél
■ A nagyobb mennyiségű élelmiszereket 

előnyös a legfelső rekeszben 
lefagyasztani. Ott különösen gyorsan 
és így kíméletesen lefagyaszthatók.

■ Ne fedje el mélyhűtött áruval 
a szellőzőnyílást a hátsó falon.

■ Az élelmiszereket szétterítve tegye 
a rekeszekbe ill. 
a fagyasztótartályokba.

Útmutatás
A már fagyott élelmiszereknek nem 
szabad érintkezniük a frissen 
fagyasztandó élelmiszerekkel. 
Az átfagyott élelmiszereket adott 
esetben rakja át a fagyasztótartályba.

■ A készülékben a levegő keringtetés 
biztosítása érdekében a 
fagyasztótartályokat ütközésig tolja be.

Friss élelmiszerek 
lefagyasztása
Lefagyasztásra kizárólag friss 
és kifogástalan élelmiszert használjon.
A zöldséget lefagyasztás előtt blansírozni 
kell, hogy minél tovább megőrizze 
tápértékét, aromáját és színét. 
A padlizsán, a paprika, a cukkini és 
a spárga esetében nincs szükség 
blansírozásra.
A lefagyasztásról és blansírozásról szóló 
irodalmat megtalálja a könyvesboltban.

Útmutatás
A lefagyasztandó áru ne érjen hozzá 
a már lefagysztott áruhoz.

■ Fagyasztásra alkalmas: 
Sütemények, hal és tenger 
gyümölcsei, hús, vadhús, baromfihús, 
zöldség, gyümölcs, zöldfűszerek, tojás 
héja nélkül, tejtermékek, úgymint sajt, 
vaj és túró, készételek és maradék 
ételek, úgymint levesek, egytálételek, 
sült hús és hal, burgonyás ételek, 
felfújtak és édességek.

■ Fagyasztásra nem alkalmas: 
Zöldségfajták, amelyek szokás szerint 
nyersen fogyasztandók, mint pl. fejes 
saláta vagy sörretek, tojás héjában, 
szőlő, egész alma, körte és 
őszibarack, kemény tojás, joghurt, 
aludttej, tejföl, crème fraîche és 
majonéz.
12
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A fagyasztandó termék 
csomagolása
Az élelmiszert légmentesen csomagolja, 
hogy ne veszítse el az ízét és megőrizze 
nedvességtartalmát.
1. Helyezze bele az élelmiszert 

a csomagolásba.
2. Nyomkodja ki a levegőt.
3. A csomagolást szorosan zárja le.
4. A csomagoláson tüntesse fel 

a tartalmat és a lefagyasztás dátumát.

Csomagolásra alkalmasak:
Műanyag fólia, polietilén tömlőfólia, 
alufólia, fagyasztó dobozok. 
Ezeket a termékeket szaküzletekben 
találja meg.

Csomagolásra nem alkalmasak:
Csomagolópapír, pergamenpapír, 
celofán, szemetes zacskó és használt 
bevásárlószatyor.

A lezárásra alkalmasak:
Gumigyűrűk, műanyag kapcsok, 
kötőfonalak, hidegálló ragasztószalagok, 
vagy hasonlók.
A polietilén zacskókat és tömlőfóliákat 
fóliahegesztővel is le lehet hegeszteni.

A mélyhűtött termékek 
eltarthatósága
Az eltarthatóság az élelmiszerek fajtájától 
függ.

-18 °C-ra beállított hőmérséklet esetén:
■ hal, kolbász, készétel, péksütemény:

6 hónapig
■ sajt, baromfi, hús:

8 hónapig
■ zöldség, gyümölcs:

12 hónapig

Szupererős fagyasztás
Az élelmiszereket lehetőleg nagyon 
gyorsan teljesen át kell fagyasztani, hogy 
a vitaminokat, tápértékeket, a külalakot 
és az ízt megőrizzék.
A hőmérséklet nemkívánatos 
emelkedésének elkerülésére a friss 
élelmiszerek behelyezése előtt néhány 
órával kapcsolja be a szupererős 
fagyasztást.
A készülék ezt követően folyamatosan 
hűt, a fagyasztótér hőmérséklete nagyon 
alacsony lesz.
Ha a max. fagyasztó teljesítményre van 
szükség, a szupererős fagyasztást 24 
órával a friss áru behelyezése előtt be 
kell kapcsolni.
Kisebb mennyiségű (max. 2 kg) 
élelmiszert szupererős fagyasztás nélkül 
le lehet fagyasztani.

Útmutatás
Ha be van kapcsolva a szupererős 
fagyasztás, növekedhet az üzemi 
zajszint.

Be- és kikapcsolás
". ábra
A hőmérséklet-beállító gombot 4 nyomja 
meg annyiszor, hogy a super 
kijelző 3 világítson.
A szupererős fagyasztás kb. 2½ nap 
után automatikusan kikapcsol.
13
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A mélyhűtött termékek 
felolvasztása
Fajtától és a felhasználás céljától 
függően a következő lehetőségek közül 
lehet választani:

■ szobahőmérsékleten
■ hűtőszekrényben
■ villanysütőben, forrólevegős 

ventilátorral/anélkül
■ mikrohullámú készülékben

m Figyelem

A felolvasztott mélyhűtött élelmiszert nem 
szabad újra lefagyasztani. Csak akkor 
lehet ismét lefagyasztani, ha feldolgozta 
(megfőzte, megsütötte) készétellé.
A mélyhűtött termék max. tárolási 
időtartamát már ne használja ki teljesen.

Felszerelés
(nem minden modellnél)

Fagyasztótartály (nagy)
!/10. ábra
Nagyméretű fagyasztandó termékek, pl. 
pulyka, kacsa és liba tárolásához.

Jégkocka-készítő
(. ábra
A jégkockák készítéséhez kizárólag 
ivóvizet használjon.

1. Vegye ki a víztartályt, és jelölésig 
töltse meg ivóvízzel.

Útmutatás
A túl sok betöltött ivóvíz hátrányosan 
befolyásolhatja a jégkocka készítő 
működését. A jégkockák nem jönnek 
ki egyenként a jégtálból. A túl sok 
betöltött ivóvíz befolyik 
a készlettartályba, a meglevő 
jégkockák összefagynak.

2. Töltse be az ivóvizet a betöltőnyílásba.
3. Tegye vissza a víztartályt.
4. Ha a jégkockák megfagytak, nyomja 

le a kart, és engedje el.  
A jégkockák kilazulnak és beleesnek 
a tárolótartályba.

5. Húzza ki a készlettartályt, és vegye ki 
a jégkockákat.

Fagyasztott áru naptár
)/A ábra
A fagyasztott termék 
minőségromlásának elkerülése 
érdekében ne lépje túl a tárolási 
időt.A tárolási időtartam a mélyhűtött áru 
fajtájától függ. A szimbólumok melletti 
számok hónapokban adják meg 
a megengedett tárolási időtartamokat 
a fagyasztott termék számára. 
A kereskedelmi forgalomban levő 
mélyhűtött élelmiszerek esetében vegye 
figyelembe a gyártási vagy szavatossági 
időt.
14
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Hűtőakku
)/B ábra
Áramkimaradás vagy zavar esetén 
a hűtőakku késlelteti a betárolt 
fagyasztott termékek felmelegedését. 
A leghosszabb tárolási időt úgy éri el, 
hogy a hűtőakkut a legfelső rekeszben 
az élelmiszerekre helyezi.
Helymegtakarítás céljából az akkut 
az ajtórekeszben lehet tárolni.
A hűtőakkut fel lehet használni 
élelmiszerek ideiglenes hidegen 
tartásához is, pl. egy hűtőtáskában.

Jégkocka-tartó
*. ábra

1. A jégkocka-tartót ¾ részig töltse meg 
ivóvízzel, és helyezze 
a fagyasztótérbe.

2. Az erősen lefagyott jégkocka-tartót 
csak tompa tárgyakkal szedje föl 
(kanálnyéllel).

3. A jégkockák kiszedéséhez tartsa 
a jégkocka-tartót rövid időre folyó víz 
alá, vagy kissé csavarja el.

A készülék 
kikapcsolása és 
leállítása

Készülék kikapcsolása
". ábra
Nyomja meg a Be/Ki gombot 1. 
A hőmérsékletjelző 2 kialszik, 
és a hűtőgép kikapcsol.

A készülék leállítása
Ha a készüléket hosszabb ideig nem 
használja:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a villásdugót vagy kapcsolja 

le a biztosítékot.
3. Tisztítsa ki a készüléket.
4. A készülék ajtaját hagyja nyitva!

Leolvasztáskor

Fagyasztótér
A teljesen automatikus NoFrost 
rendszernek köszönhetően 
a fagyasztótér jégmentes marad. Nincs 
szükség leolvasztásra.

A készülék tisztítása
m Figyelem

■ Ne használjon homok-, klorid- vagy 
savtartalmú tisztító- és oldószereket!

■ Ne használjon dörzsölő vagy karcoló 
felületű szivacsokat. 
A fém felületeken korrózió jelenhet 
meg.

■ A tartópolcokat és tartályokat ne 
tisztítsa mosogatógépben.
Az alkatrészek deformálódhatnak!

Útmutatás
Kb. 4 órával a tisztítás előtt kapcsolja be 
a szupererős fagyasztást, hogy 
az élelmiszer nagyon alacsony 
hőmérsékletet érjen el, és így hosszabb 
ideig lehessen tárolni 
szobahőmérsékleten.
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Az alábbiak szerint járjon el:
1. Tisztítás előtt a készüléket kapcsolja 

ki.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy 

kapcsolja le a biztosítékot.
3. Vegye ki és tárolja hűvös helyen a 

fagyasztott árut. A hűtőakkut (ha van) 
helyezze rá az élelmiszerre!

4. Várjon, amíg a dérréteg leolvad.
5. A készüléket puha kendővel, langyos 

vízzel és kevés, semleges pH-értékű 
mosogatószerrel tisztítsa meg. 
A mosogatóvíz nem juthat 
a világításba.

6. Az ajtótömítést csak tiszta vízzel 
törölje át, és utána dörzsölje szárazra.

7. A tisztítás után a készüléket 
csatlakoztassa a hálózatba és 
kapcsolja be.

8. Helyezze vissza a mélyhűtött 
élelmiszereket.

Felszerelés
Tisztításhoz a készülék minden variálható 
elemét ki lehet venni (lásd a Felszerelés 
c. fejezetet)

A jégkocka készítő tisztítása
Rendszeresen tisztítsa meg a jégkocka 
készítőt. Így elkerülhető, hogy 
a régebben készült jégkockák 
összezsugorodjanak, állott ízük legyen 
vagy összetapadjanak.

1. Vegye ki a jégkocka készítőt. &. ábra
2. Vegye ki a készlettartályt és ürítse ki. 
3. Vegye le a burkolatot a jégkocka 

készítőről.
4. A jégkocka készítő minden részét 

tisztítsa meg meleg vízzel.
5. Az elemeket hagyja teljesen 

megszáradni.
6. Rakja össze a jégkocka készítőt és 

tegye a helyére.
16
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Energiatakarékosság
■ A készüléket száraz, jól szellőző 

helyiségben helyezze el! A készüléket 
ne helyezze közvetlen napos helyre 
vagy hőforrás közelébe (pl. hűtőtest 
vagy tűzhely).
Adott esetben szigetelőlapot kell 
alkalmazni.

■ A készülék szellőző- és légtelenítő 
nyílásait ne torlaszolja el.

■ A meleg ételeket és italokat először 
hűtse le, utána tegye be a hűtőgépbe.

■ Felengedéshez a fagyasztott terméket 
tegye be a hűtőtérbe, és a fagyasztott 
termék hidegét használja fel az 
élelmiszerek hűtésére.

■ A készülék ajtaját a lehető 
legrövidebb időre kell kinyitni.

■ Ügyeljen arra, hogy fagyasztótér ajtaja 
mindig csukva legyen.

■ A magasabb áramfogyasztás 
elkerülése érdekében alkalmanként 
meg kell tisztítani a készülék 
hátoldalát. 

■ Ha van:  
A készülék tanúsított 
energiafelvételének eléréséhez 
szerelje fel a fali távtartókat (lásd 
a szerelési útmutatót). A lecsökkentett 
faltávolság nem korlátozza 
a készüléket a működésében. Ilyen 
esetben csekély mértékben 
megnövekedhet az energiafelvétel. 
A 75 mm távolságot nem szabad 
túllépni.

■ A felszerelés elemeinek elrendezése 
nem befolyásolja a készülék 
energiafelvételét.

Működési 
hangjelenségek

Teljesen normális 
hangjelenségek
Zümmögő hang
Járnak a motorok (pl. hűtőaggregátok, 
ventilátorok).

Bugyborékoló, csobogó vagy surrogó 
hang
Hűtőközeg folyik át a csöveken.

Kattanás
A motor, a kapcsoló vagy 
a mágnesszelepek be-/kikapcsolnak.

Recsegés-ropogás
Automatikus leolvasztás. 

Kerülni kell a zajokat!
A készülék nem áll egyenesen
Állítsa be a készüléket vízmérték 
segítségével. Használja ehhez a 
csavaros lábakat vagy helyezzen alá 
valamit!

A készülék „közel áll”
Tolja el a készüléket a hozzá közel álló 
bútoroktól vagy készülékektől.

A tartályok vagy rakodópolcok 
billegnek vagy szorulnak
Ellenőrizze a kivehető részeket, 
és esetleg tegye újra be.

Az üvegek vagy edények érintkeznek 
egymással
Kissé tolja el egymástól a palackokat 
vagy edényeket!
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Kisebb zavarok önálló kiküszöbölése
Mielőtt felhívja a vevőszolgálatot:
vizsgálja meg, hogy a következő útmutatások alapján saját maga is el tudja-e hárítani 
a zavart!
A vevőszolgálat által nyújtott tanácsadás költségeit magának kell viselnie – 
a garanciaidő alatt is!

Hibajelenség Lehetséges okok Hibaelhárítás

A hőmérséklet nagyon eltér 
a beállítástól.

Néhány esetben elegendő, ha 5 percre 
kikapcsolja a gépet.
Ha a hőmérséklet túl meleg, néhány óra múlva 
ellenőrizze, hogy közelített-e a hőmérséklet 
a beállítotthoz.
Ha a hőmérséklet túl hideg, a következő napon 
újból vizsgálja meg a hőmérsékletet.

Nem világít a jelzőlámpa. Áramkiesés; kioldott 
a biztosíték; a villásdugó 
nem jól illeszkedik.

Dugja be a hálózati csatlakozót. Vizsgálja meg 
van-e áram, nézze meg a biztosítékot.

Figyelmeztető hangjelzés 
hangzik fel.
A hőmérsékletjelző villog. 
"/2 ábra

Zavar - a fagyasztótérben túl 
meleg van!
Veszélyben a mélyhűtött áru.

A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolásához 
nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot, 
"/4 ábra. 

A készülék nyitva van. Zárja be a készüléket.

Elzáródott a levegőbelépő- 
és levegőkilépő nyílás.

Tegye szabaddá a szellőző- és levegőelvezető 
nyílásokat.

Egyszerre túl sok élelmiszert 
tett be fagyasztásra.

Ne lépje túl a maximális 
fagyasztóteljesítményt.

A zavar elhárítása után megszűnik a 
hőmérsékletjelző villogása.
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Hibajelenség Lehetséges okok Hibaelhárítás

Sokáig nyitva volt 
a fagyasztó ajtaja; 
a hőmérsékletet már nem 
lehet elérni.

A párologtató (hűtő) NoFrost-
rendszerben erősen 
eljegesedett, úgyhogy már 
nem olvad le teljesen 
automatikusan.

A párologtató leolvasztásához vegye ki 
a mélyhűtött terméket a rekeszekkel, és jól 
szigetelve tegye hűvös helyre!
Kapcsolja ki a készüléket és húzza el a faltól! 
A készülék ajtaját hagyja nyitva!
Mintegy 20 perc után az olvadékvíz elkezd 
kifolyni a párologtató edénybe a készülék 
hátoldalán. +. ábra
Ebben az esetben elkerülendő a párologtató 
edény túlfolyását, egy szivaccsal föl kell itatni 
az olvadékvizet.
Ha az olvadékvíz már nem folyik a készülékből, 
a párologtató leolvadt. Ki kell tisztítani a belső 
teret. Ismét használatba lehet venni 
a készüléket.

A készülék nem hűt, világít a 
"/2 ábra.

A kiállítási mód be van 
kapcsolva.

10 másodpercig tartsa nyomva a hőmérséklet-
beállító gombot, "/4 ábra, amíg felhangzik 
egy nyugtázó hangjelzés.
Kis idő múlva ellenőrizze a készülék hűtését.
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Készülék-öntesztelés
Az Ön készüléke automatikus öntesztelő 
programmal rendelkezik, amely kijelzi 
Önnek azokat a hibaforrásokat, 
amelyeket csak a vevőszolgálat háríthat 
el.

Készülék-öntesztelés indítása
1. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 

5 percig.
2. Kapcsolja be a készüléket, és az első 

10 másodpercen belül 
3-5 másodpercig tartsa lenyomva 
a hőmérséklet-beállító gombot, 
"/4 ábra, amíg a hőmérsékletjelzőn 
világítani nem kezd a -26 °C.
Az öntesztelő program akkor indul el, 
ha a hőmérsékletjelzők egymás után 
felvillannak.

Ha a készülék rövid idő múlva az 
öntesztelés előtt beállított hőmérsékletet 
jelzi, rendben van.
Ha a super kijelző 10 másodpercig 
villog, akkor hiba áll fenn.  
Értesítse a vevőszolgálatot.

Készülék-öntesztelés 
befejezése
A program letelte után a készülék normál 
üzemeléssel működik tovább.

Vevőszolgálat
A telefonkönyvben vagy 
a vevőszolgálatok jegyzékében 
megtalálja az Önhöz legközelebb eső 
vevőszolgálatot. A vevőszolgálatnak adja 
meg a készülék termékszámát (E-Nr.) és 
a gyártási számát (FD).
Ezeket az adatokat a típustáblán találja 
meg. ,. ábra
Kérjük, hogy a termék- és a gyártási 
szám megadásával Ön is segítsen 
elkerülni a szükségtelen kiszállásokat! 
Megtakarítja az ezzel együtt járó 
többletköltségeket.

Javítási megrendelés 
és tanácsadás zavarok esetén
Az egyes országok kapcsolati adatait 
megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati 
jegyzékben.

 

H +361 489 5461
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	1. Appuyez sur la touche #.
	2. Débranchez la fiche de la prise ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	3. Nettoyez l'appareil.
	4. Laissez l'appareil ouvert.


	Régler la température
	Température recommandée
	Compartiment réfrigérateur
	Congélateur
	Autocollant OK
	Réglage correct


	Fonction Super
	Remarque :
	U Compartiment réfrigérateur
	Compartiment réfrigérateur


	Consignes de rangement
	Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur
	La zone la plus froide
	Remarque :

	Zone la moins froide
	Remarque :


	Bac à légumes
	Remarques
	W Compartiment congélateur
	Compartiment congélateur


	Capacité de congélation maximale
	Conditions préalables pour une capacité de congélation maximale
	1. Env. 24 heures avant de ranger des produits frais, allumez la fonction Super.
	2. Faites congelez les produits alimentaires frais le plus près possible des parois latérales.


	Utiliser l’intégralité du volume de congélation
	Achats de produits surgelés
	Attention lors du rangement
	Congélation de produits frais
	Vont au congélateur
	Ne vont pas au congélateur
	Emballer les surgelés
	1. Placez les aliments dans l’emballage.
	2. Presser pour chasser l’air.
	3. Fermez hermétiquement l'emballage afin que les produits alimentaires ne perdent pas leur goût ou ne sèchent pas.
	4. Indiquez sur l’emballage le contenu et la date de congélation.

	Durée de conservation du produit congelé à –18 °C

	Décongélation des produits
	Attention !
	= Dégivrer l’appareil
	Dégivrer l’appareil


	Compartiment réfrigérateur
	Remarque :

	Compartiment congélation
	Attention !
	Évitez tout dommage aux tuyaux du circuit de refroidissement.
	1. Allumez la fonction Super env. 4 heures avant le dégivrage.
	2. Retirez les aliments congelés et stockez-les dans un endroit frais.
	3. Mettre l'appareil hors tension.
	4. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	5. Pour accélérer le dégivrage : posez dans le compartiment congélation un dessous de plat et une casserole remplie d’eau chaude.
	6. Essuyez l’eau de dégivrage avec un chiffon ou une éponge.
	7. Passez un essuie-tout sec pour sécher le compartiment congélation.
	8. Enclenchez l’appareil.
	9. Rangez les produits congelés.

	D Nettoyage
	Nettoyage
	Attention !
	Évitez d'endommager l'appareil et ses pièces d'équipement.
	1. Éteindre l'appareil.
	2. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	3. Sortez les produits alimentaires et rangez-les dans un endroit frais.
	4. Si présente : Attendez que la couche de givre ait fondu dans le compartiment réfrigérateur.
	5. Ne nettoyez l’appareil qu’avec un chiffon doux, de l’eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.
	Attention !
	6. Essuyez le joint de porte avec de l'eau claire et frottez soigneusement pour le sécher.
	7. Raccordez à nouveau l'appareil, allumez-le et rangez les produits alimentaires.




	Nettoyage des accessoires
	Rigole d’écoulement de l’eau de dégivrage
	l Odeurs
	Odeurs
	1. Éteignez l’appareil par la touche Marche / Arrêt #.
	2. Sortez tous les produits alimentaires de l’appareil.
	3. Nettoyer l'intérieur de l'appareil.~ "Nettoyage" à la page 55
	4. Nettoyer tous les emballages.
	5. Pour empêcher l'apparition d'odeurs, mettez sous emballage hermétique les produits alimentaires qui dégagent une forte odeur.
	6. Rallumez l’appareil.
	7. Rangez les produits alimentaires.
	8. Au bout de 24 heures, vérifiez si de nouveau des odeurs sont apparues.

	9 Éclairage
	Éclairage

	> Bruits
	Bruits


	Bruits normaux
	Éviter la génération de bruits
	3 Dérangements, Que faire si …
	Dérangements, Que faire si …
	Avant d’appeler le service après-vente, veuillez vérifier si le tableau ci-après ne vous permet pas de supprimer le dérangement vous-même.
	La température dévie fortement par rapport au réglage.
	Aucun voyant ne s’allume.
	L’appareil ne réfrigère pas, l’affichage et l’éclairage sont allumés.
	--------
	4 Service après-vente
	Service après-vente





	Autodiagnostic de l’appareil
	1. Éteignez l’appareil et attendez 5 minutes.
	2. Mettre l’appareil sous tension.
	3. Dans les 10 premières secondes suivant la mise en service, appuyez sur la touche °C pendant 3 à 5 secondes jusqu’à ce qu’une température de 2 °C soit indiquée pour le compartiment réfrigérateur.

	Conseils et réparations
	Garantie

	it Indice
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	l Odori 76
	9 Illuminazione 76
	> Rumori 76
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	Istruzioni di sicurezza



	Su questo libretto d'istruzioni
	Pericolo di esplosione
	Pericolo di scarica elettrica
	Pericolo di ustioni da freddo
	Pericolo di lesioni
	Pericoli da refrigerante
	Evitare pericoli a bambini e persone a rischio
	Pericolo di asfissia

	Danni materiali
	Peso
	8 Uso corretto
	Uso corretto

	7 Tutela dell'ambiente
	Tutela dell'ambiente


	Imballaggio
	Apparecchio dismesso
	: Avviso
	I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare!
	Attenzione!
	Possibile fuoruscita di refrigerante e gas dannosi.
	1. Staccare la spina di alimentazione.
	2. Troncare il cavo di allacciamento alla rete.
	3. Fare smaltire l'apparecchio a regola d'arte.

	5 Installazione e allacciamento
	Installazione e allacciamento


	Contenuto della confezione
	Dati tecnici
	Installazione dell'apparecchio
	Luogo d’installazione
	Temperatura ambiente ammessa
	Classe climatica
	Temperatura ambiente ammessa


	Profondità della nicchia
	Installazione side-by-side
	Risparmio energetico
	Osservando le avvertenze seguenti l'apparecchio consuma meno energia elettrica.
	Avvertenza:

	La disposizione delle parti dell'attrezzatura non incide sul consumo di energia dell'apparecchio.
	Installazione dell'apparecchio
	Avvertenza:
	Attenzione!
	Pericolo di scottature!
	Uso dell'apparecchio



	Prima del primo utilizzo
	1. Togliere il materiale d'informazione e rimuovere i nastri adesivi e il film protettivo.
	2. Pulire l’apparecchio. ~ "Pulizia" a pagina 75

	Allacciamento elettrico
	Attenzione!
	Avvertenza:
	1. Per evitare danni al compressore, dopo l'installazione dell'apparecchio attendere almeno 1 ora prima di collegarlo.
	2. Collegare l'apparecchio tramite una presa elettrica installata a norma.
	3. Collegare l'apparecchio ad una presa elettrica in prossimità dell'apparecchio.

	* Conoscere l'apparecchio
	Conoscere l'apparecchio


	Apparecchio
	Elementi di comando
	Caratteristiche
	Ripiano
	Ripiano variabile
	Ripiano estraibile
	1. Premere e tenere premuti i due pulsanti sotto il ripiano.
	2. Tirare i ripiani, abbassarli e ruotarli lateralmente.

	Contenitore
	Balconcino
	Calendario di congelamento
	Vaschetta del ghiaccio
	1. Riempire la vaschetta del ghiaccio per 3/4 con acqua e inserirla nel congelatore.
	Avvertenza:
	2. Per staccare i cubetti di ghiaccio mettere brevemente la vaschetta sotto acqua corrente oppure torcerla leggermente.


	Accumulatori del freddo
	Avvertenza:

	1 Utilizzare l'apparecchio
	Utilizzare l'apparecchio


	Accensione dell’apparecchio
	1. Premere il tasto #.
	2. Regolare la temperatura desiderata. ~ "Impostazione della temperatura" a pagina 70
	Istruzioni per il funzionamento

	Spegnere e mettere fuori servizio l’apparecchio
	Spegnimento dell’apparecchio
	Mettere fuori servizio l’apparecchio
	1. Premere il tasto #.
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	3. Pulire l’apparecchio.
	4. Lasciare aperto l’apparecchio.


	Impostazione della temperatura
	Temperatura consigliata
	Frigorifero
	Congelatore
	Adesivo OK
	Corretta regolazione


	Funzione «super»
	Avvertenza:
	U Frigorifero
	Frigorifero


	Tenere presente nella conservazione
	Considerare le zone fredde nel frigorifero
	La zona più fredda
	Avvertenza:

	Zona più calda
	Avvertenza:


	Cassetto per verdure
	Avvertenze
	W Congelatore
	Congelatore


	Massima capacità di congelamento
	Condizioni per la max. capacità di congelamento
	1. Ca. 24 ore prima di introdurre prodotti freschi: accendere la funzione «super».
	2. Congelare gli alimenti freschi possibilmente vicino alle pareti laterali.


	Sfruttare interamente il volume utile
	Acquisto di alimenti surgelati
	Tenere presente nella sistemazione
	Congelamento di alimenti freschi
	Sono idonei per il congelamento
	Non sono idonei per il congelamento
	Confezionamento di alimenti surgelati
	1. Introdurre l’alimento nella confezione.
	2. Fare uscire l’aria.
	3. Chiudere le confezioni a tenuta d'aria, per evitare che gli alimenti perdano il gusto o possano essiccarsi.
	4. Scrivere sulla confezione il contenuto e la data di congelamento.

	Durata di conservazione dei prodotti surgelati a –18 °C

	Scongelamento di alimenti congelati
	Attenzione!
	= Sbrinamento
	Sbrinamento


	Frigorifero
	Avvertenza:

	Congelatore
	Attenzione!
	Non danneggiare i tubi del circuito di raffreddamento.
	1. Attivare la funzione «super» ca. 4 ore prima dello sbrinamento.
	2. Togliere gli alimenti congelati e collocarli in un luogo fresco.
	3. Spegnere l’apparecchio.
	4. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	5. Per accelerare lo sbrinamento, mettere nel congelatore una pentola con acqua bollente su un sottopentola.
	6. Rimuovere l'acqua prodotta dallo scongelamento con un panno o una spugna.
	7. Asciugare il congelatore.
	8. Accendere l’apparecchio.
	9. Introdurre gli alimenti congelati.

	D Pulizia
	Pulizia
	Attenzione!
	Evitare danni all'apparecchio e alle sue dotazioni.
	1. Spegnere l’apparecchio.
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	3. Estrarre gli alimenti e conservarli in un luogo fresco.
	4. Se presente: attendere che lo strato di brina nel frigorifero si sia sciolto.
	5. Pulire l’apparecchio con un panno morbido e acqua tiepida leggermente saponata.
	Attenzione!
	6. Strofinare la guarnizione della porta con acqua pura e asciugarla accuratamente.
	7. Collegare di nuovo l'apparecchio, accenderlo e introdurre gli alimenti.




	Pulire gli elementi in dotazione all’apparecchio
	Convogliatore di drenaggio dell’acqua di sbrinamento
	l Odori
	Odori
	1. Spegnere l’apparecchio con il pulsante Acceso/Spento #.
	2. Estrarre tutti gli alimenti dall’apparecchio.
	3. Pulire il vano interno.~ "Pulizia" a pagina 75
	4. Pulire tutte le confezioni.
	5. Per impedire la formazione di odori, sigillare ermeticamente gli alimenti che emanano forte odore.
	6. Accendere di nuovo l'apparecchio.
	7. Inserire gli alimenti.
	8. Dopo 24 ore controllare se si è di nuovo sviluppato odore.

	9 Illuminazione
	Illuminazione

	> Rumori
	Rumori


	Rumori normali
	Evitare i rumori
	3 Guasti, Che fare se?
	Guasti, Che fare se?
	Prima di rivolgersi al servizio assistenza clienti, verificare sulla base di questa tabella se si riesce ad eliminare da soli le anomalie di funzionamento.
	La temperatura si discosta notevolmente dalle impostazioni iniziali.
	Tutte le spie spente.
	L'apparecchio non raffredda, l'indicatore e l'illuminazione sono accesi.
	--------
	4 Servizio di assistenza clienti
	Servizio di assistenza clienti





	Autotest dell’apparecchio
	1. Spegnere l’apparecchio ed attendere 5 minuti.
	2. Accendere l’apparecchio.
	3. Entro 10 secondi dall'accensione tenere premuto il tasto °C per 3 - 5 secondi, finché non l'indicatore della temperatura del frigorifero non segnala 2 °C.

	Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti
	Garanzia
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	Over deze gebruiksaanwijzing
	Kans op explosie
	Risico van een elektrische schok
	Verbrandingsgevaar door kou
	Risico op letsel
	Gevaren door of van het koelmiddel
	Vermijden van risico's voor kinderen en kwetsbare personen
	Kans op stikken

	Materiële schade
	Gewicht
	8 Correct gebruik van het apparaat
	Bestemming van het apparaat

	7 Milieubescherming
	Milieubescherming


	Verpakking
	Oude apparaten
	: Waarschuwing
	Kinderen kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten en stikken.!
	Attentie!
	Er kan koelmiddel en schadelijk gas vrijkomen.
	1. Stekker uit het stopcontact halen.
	2. Aansluitsnoer doorknippen.
	3. Apparaat op deskundige wijze laten afvoeren.

	5 Installeren en aansluiten
	Installeren en aansluiten


	Inhoud van de verpakking
	Technische gegevens
	Apparaat installeren
	De juiste opstelplaats
	Toegestane omgevingstemperatuur
	Klimaatklasse
	Toegestane omgevings- temperatuur


	Nisdiepte
	Side-by-side- opstelling
	Energie besparen
	Wanneer u de volgende aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.
	Aanwijzing:

	De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.
	Apparaat installeren
	Aanwijzing:
	Attentie!
	Gevaar voor verbranding!
	Gebruik van het apparaat



	Voor het eerste gebruik
	1. Infomateriaal eruit nemen en zowel plakband als beschermfolie verwijderen.
	2. Apparaat schoonmaken. ~ "Schoonmaken" op pagina 94

	Elektrische aansluiting
	Attentie!
	Aanwijzing:
	1. Na plaatsing van het apparaat minstens 1 uur wachten met aansluiten, om beschadiging van de compressor te voorkomen.
	2. Het apparaat aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
	3. Het apparaat aansluiten op een stopcontact in de buurt van het apparaat.

	* Het apparaat leren kennen
	Het apparaat leren kennen


	Apparaat
	Bedieningselementen
	Uitrusting
	Legplateau
	Varioplateau
	Uittrekbaar legplateau
	1. Beide knoppen onder het legplateau indrukken en ingedrukt houden.
	2. Legplateau eruit trekken, laten zakken en zijwaarts naar buiten draaien.

	Reservoir
	Voorraadvakken
	Diepvrieskalender
	IJsbakje
	1. Het ijsbakje voor 3/4 met water vullen en in het vriesvak zetten zetten.
	Aanwijzing:
	2. Om de ijsblokjes los te maken: het ijsbakje iets verbuigen of kort onder stromend water houden.


	Koude-accu
	Aanwijzing:

	1 Apparaat bedienen
	Apparaat bedienen


	Apparaat inschakelen
	1. Toets # indrukken.
	2. De gewenste temperatuur instellen. ~ "Temperatuur instellen" op pagina 89
	Opmerkingen bij/voor het gebruik

	Apparaat uitschakelen en buiten werking stellen
	Apparaat uitschakelen
	Apparaat buiten werking stellen
	1. Toets # indrukken.
	2. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	3. Apparaat schoonmaken.
	4. Apparat open laten.


	Temperatuur instellen
	Aanbevolen temperatuur
	Koelvak
	Vriesvak
	Sticker OK
	Correcte instelling


	Super-functie
	Aanwijzing:
	U Koelvak
	Koelvak


	In acht nemen bij het bewaren
	Let op de koudezones in het koelvak
	De koudste zone
	Aanwijzing:

	De warmste zone
	Aanwijzing:


	Groentelade
	Aanwijzingen
	W Vriesvak
	Vriesvak


	Maximale invriescapaciteit
	Voorwaarden voor max. invriesvermogen
	1. Voordat u verse waar inruimt: super-functie inschakelen.
	2. Ca. 24 uur voordat u verse waar inruimt: super-functie inschakelen.


	Vriesvermogen volledig benutten
	Inkopen van diepvriesproducten
	Attentie bij het inruimen
	Verse levensmiddelen invriezen
	Geschikt voor invriezen
	Niet geschikt om in te vriezen
	Diepvrieswaren verpakken
	1. Levensmiddelen in de verpakking leggen.
	2. Lucht eruit drukken.
	3. Verpakking luchtdicht afsluiten om te voorkomen dat de levensmiddelen hun smaak verliezen of uitdrogen.
	4. Vermeld op de pakjes inhoud en invriesdatum.

	Houdbaarheid van de diepvrieswaren bij –18 °C

	Ontdooien van diepvrieswaren
	Attentie!
	= Ontdooien
	Ontdooien


	Koelvak
	Aanwijzing:

	Vriesvak
	Attentie!
	Schade aan de leidingen van het koelcircuit voorkomen.
	1. Ca. 4 uur voor het ontdooien de super-functie inschakelen.
	2. Diepvrieswaren verwijderen en tussentijds op een koele plaats bewaren.
	3. Apparaat uitschakelen.
	4. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	5. Om het ontdooiproces te versnellen: een pan met heet water op een onderzetter in het vriesvak zetten.
	6. Met een doek of spons het smeltwater opnemen.
	7. Vriesvak droog wrijven.
	8. Apparaat inschakelen.
	9. Diepvrieswaren in het diepvriesvak leggen.

	D Schoonmaken
	Schoonmaken
	Attentie!
	Beschadiging van het apparaat en de uitrustingsonderdelen vermijden.
	1. Apparaat uitschakelen.
	2. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	3. Levensmiddelen verwijderen en op een koele plaats bewaren.
	4. Indien aanwezig: wachten tot rijplaag in het koelvak is ontdooid.
	5. Het apparaat schoonmaken met een zachte doek en lauw water met een scheutje pH neutraal schoonmaakmiddel.
	Attentie!
	6. Deurafdichting afvegen met schoon water en goed afdrogen.
	7. Apparaat weer aansluiten, inschakelen en levensmiddelen inruimen.




	Schoonmaken van het interieur
	Dooiwatergoot
	l Luchtjes
	Luchtjes
	1. Apparaat uitschakelen met de Aan/Uit-toets #.
	2. Alle levensmiddelen uit het apparaat halen.
	3. De binnenruimte reinigen.~ "Schoonmaken" op pagina 94
	4. Alle verpakkingen reinigen.
	5. Sterk ruikende levensmiddelen luchtdicht verpakken om luchtjes te voorkomen.
	6. Apparaat weer inschakelen.
	7. Levensmiddelen inruimen.
	8. Na 24 uur controleren of er opnieuw luchtjes zijn ontstaan.

	9 Verlichting
	Verlichting

	> Geluiden
	Geluiden


	Normale geluiden
	Voorkomen van geluiden
	3 Storingen, wat te doen?
	Storingen, wat te doen?
	Controleer aan de hand van deze tabel of u de storing zelf kunt verhelpen, voordat u de klantenservice belt.
	De temperatuur wijkt erg af van de instelling.
	Geen enkele indicatie brandt.
	Het apparaat koelt niet, de indicatie en verlichting branden.
	--------
	4 Servicedienst
	Servicedienst





	Zelftest apparaat
	1. Apparaat uitschakelen en 5 minuten wachten.
	2. Apparaat inschakelen.
	3. Binnen de eerste 10 seconden na het inschakelen de toets °C gedurende 3 ... 5 seconden indrukken en ingedrukt houden totdat 2 °C op de indicatie Temperatuur koelruimte wordt weergegeven.

	Verzoek om reparatie en advies bij storingen
	Garantie
	!
	"





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 50
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


