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MEGJEGYZÉS:
Az utasítások többféle készüléktípusra vonatkoznak, ezért előfordulhatnak eltérések. Azok a 
szakaszok, amelyek csak bizonyos készülékekre érvényesek, csillaggal (*) vannak megjelölve. 
Az Ön által megvásárolt készüléktípus funkcióinak leírása megtalálható a RÖVID ÜZEMBE 
HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN.
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1. ÜZEMBE HELYEZÉS
1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon üres helyet a 
készülék két oldalánál, illetve a készülék felett.

A készülék hátoldala és a készülék mögötti fal között 
legalább 50 mm távolságnak kell lennie.

Ennél kisebb távolság esetén nő a készülék 
energiafogyasztása.

1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

A fagyasztó 1  és a hűtőszekrény 2  üzembe 
helyezésekor ügyeljen arra, hogy a fagyasztó a bal 
oldalra, a hűtőszekrény pedig a jobb oldalra kerüljön 
(lásd az ábrán). A hűtőszekrény bal oldalán egy 
speciális eszköz található, amely megakadályozza, 
hogy páralecsapódás következzen be a készülékek 
között. 

Azt javasoljuk, hogy ha a két készüléket együtt helyezi 
üzembe, használja a csatlakoztató készletet 3  (lásd 
az ábrán). A kapcsolókészletet a vevőszolgálattól 
szerezheti be.

1.3. AZ AJTÓK IGAZÍTÁSA (HA LEHETSÉGES)

Az ajtók vízszintezése az állítható alsó zsanér 
segítségével
(egyes modelleknél)

Ha a hűtő ajtaja lejjebb van, mint a fagyasztó ajtaja, 
emelje meg a hűtő ajtaját úgy, hogy egy M10-es 
kulccsal az óramutató járásával ellenkező irányba 
forgatja a beállítócsavart.

Ha a fagyasztó ajtaja lejjebb van, mint a hűtő ajtaja, 
emelje meg a fagyasztó ajtaját úgy, hogy egy M10-es 
kulccsal az óramutató járásával ellenkező irányba 
forgatja a beállítócsavart.

* Csak egyes készüléktípusokon áll rendelkezésre. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megtekintheti, hogy ez a funkció az 
Ön által megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.

50mm

50mm

5 mm
max
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2. FUNKCIÓK
2.1. INTELLIGENS KIJELZŐ*
Ezzel a funkcióval energiát takaríthat meg. A funkció 
aktiválásához/inaktiválásához kövesse a Rövid üzembe 
helyezési útmutatóban lévő utasításokat. Az intelligens 
kijelző aktiválása után 2 másodperccel a kijelző kialszik. 
A hőmérséklet beállításához vagy más funkciók 
használatához először aktiválnia kell a kijelzőt egy 
tetszőleges gomb megnyomásával. Ha kb. 15 másodpercig 
semmilyen műveletet nem végez, a kijelző ismét kialszik. 
Amikor kikapcsolja a funkciót, a normál kijelző áll vissza. Az 
intelligens kijelző áramkimaradás esetén automatikusan 
kikapcsol. Kérjük, ne feledje, hogy ez a funkció nem 
kapcsolja le a készüléket a hálózati áramforrásról, csupán a 
külső kijelző energiafogyasztását csökkenti.
Megjegyzés: A közölt energiafogyasztás úgy lett 
megállapítva, hogy a készülék aktivált intelligens kijelzővel 
üzemelt. Ez a funkció csak azon a készüléktípuson áll 
rendelkezésre, amelynek felhasználói felülete az ajtón 
található.

2.2. 6TH SENSE VEZÉRELT FAGYASZTÁS / 
PROFREEZE VEZÉRELT FAGYASZTÁS 
A 6th Sense vezérelt fagyasztás / ProFreeze vezérelt 
fagyasztás funkció lényege, hogy az alábbi esetekben 
megfelelő hőmérsékletet biztosítson:
- Ha az ajtó bizonyos ideig nyitva marad
A funkció akkor aktiválódik, ha az ajtó kinyitása 
következtében a készülék belső hőmérséklete olyan 
mértékben nő meg, hogy az élelmiszerek biztonságos 
tárolása már nem garantált, és a funkció addig marad aktív, 
amíg az optimális tárolási feltételek visszaállnak.
- Friss élelmiszereket tesz a fagyasztóba
A funkció akkor aktiválódik, ha friss élelmiszereket tesz 
a fagyasztóba, és addig marad aktív, amíg a fagyasztási 
feltételek elérik az optimális szintet, hogy a fagyasztási 
minőség a legjobb, az energiafogyasztás pedig a 
legalacsonyabb legyen.
Megjegyzés: A fagyasztóba behelyezett élelmiszer 
mennyisége mellett a környezeti hőmérséklet és a már a 
fagyasztóban lévő élelmiszer mennyisége is befolyásolja a 
6th Sense vezérelt fagyasztás / ProFresh vezérelt fagyasztás 
funkció időtartamát. Éppen ezért a jelentős mértékű 
időtartam-változások teljesen normálisnak számítanak.

2.3. BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT 
Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja, illetve készenléti 
üzemmódra állíthatja a mélyhűtőtereket. A készülék 
készenléti üzemmódba állításához nyomja meg és tartsa 
lenyomva 3 másodpercig a Be/Készenlét gombot 
. Amikor a készülék készenléti üzemmódra van állítva, a 
mélyhűtőtér belsejében lévő lámpa nem világít. Ne feledje, 
hogy ez a művelet nem kapcsolja le a készüléket az 
elektromos hálózatról. Ha ismét be szeretné kapcsolni a 
készüléket, egyszerűen csak nyomja meg a Be/Készenléti 
állapot gombot .

2.4. ÁRAMKIMARADÁSSAL KAPCSOLATOS 
FIGYELMEZTETÉS 
A készülék úgy lett megtervezve, hogy egy esetleges 
áramszünetet követően automatikusan ellenőrizze a 
mélyhűtő hőmérsékletét, amint az áramellátás helyreáll. Ha 
a mélyhűtőben lévő hőmérséklet a fagyasztási szint fölé 
emelkedik, az áramkimaradás jelzőfénye  bekapcsol, a 
figyelmeztető jelzőfény  villogni kezd, és egy figyelmeztető 
hangjelzés hallható, amikor helyreáll az áramellátás.
A figyelmeztetés jóváhagyásához nyomja meg egyszer a 
figyelmeztetés-kikapcsoló gombot .
Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés esetén az 
alábbi műveletek elvégzése ajánlott:
• Ha a mélyhűtőben lévő élelmiszer nincs megfagyva, de 

még hideg, akkor a mélyhűtőben lévő összes élelmiszert 
24 órán belül el kell fogyasztani.

• Ha a mélyhűtőben lévő élelmiszer fagyott, ez azt jelzi, 
hogy az élelmiszer kiolvadt, majd ismét megfagyott, 
amikor az áramellátás visszatért, ami csökkenti az 
élelmiszer élvezeti értékét, minőségét és tápértékét, 
valamint még veszélyes is lehet. Azt javasoljuk, hogy ne 
fogyassza el az élelmiszert, hanem a mélyhűtő teljes 
tartalmát dobja ki. Az áramkimaradással kapcsolatos 
figyelmeztetés úgy lett megtervezve, hogy áramszünet 
esetén segítséget nyújtson a mélyhűtőben lévő 
élelmiszerek minőségének megállapításához. Ez a 
rendszer nem garantálja az élelmiszer minőségét 
és biztonságosságát, ezért azt javasoljuk, hogy 
a fogyasztók saját megítélésük szerint járjanak el 
a mélyhűtőtérben lévő élelmiszer minőségének 
értékelésekor.

2.5. HŐMÉRSÉKLETTEL KAPCSOLATOS 
FIGYELMEZTETÉS
Hangjelzés hallható, és a hőmérséklet jelzőfénye (°C) villog. 
A figyelmeztetés akkor kapcsol be, ha:
• A készüléket sokáig nem használta, majd ismét hálózati 

tápforráshoz csatlakoztatja.
• A fagyasztótér hőmérséklete túl magas.
• A mélyhűtőbe berakott friss élelmiszerek mennyisége 

meghaladja a gyári adattáblán jelzett mennyiséget.
• A fagyasztó ajtaját hosszú ideig nyitva hagyták.
A figyelmeztető hangjelzés elnémításához nyomja meg 
egyszer a figyelmeztetés-kikapcsoló gombot . A 
figyelmeztetések jelzőfénye  automatikusan kialszik, 
amint a mélyhűtőtér hőmérséklete -10 °C alá süllyed, illetve 
a hőmérséklet jelzőfénye (°C) abbahagyja a villogást és a 
kiválasztott beállítást mutatja.

2.6. NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉS
A  figyelmeztető ikon villogni kezd, és hangjelzés hallható. 
A figyelmeztetés akkor kapcsol be, ha az ajtó 2 percnél 
tovább marad nyitva. Az ajtóval kapcsolatos figyelmeztetés 
megszüntetéséhez csukja be a készülék ajtaját, vagy 
nyomja meg egyszer a  figyelmeztetés-kikapcsoló gombot 
a hangjelzés elnémításához.

* Csak egyes készüléktípusokon áll rendelkezésre. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megtekintheti, hogy ez a funkció az 
Ön által megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.
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2.7. PARTY ÜZEMMÓD* 
Ezzel a funkcióval italokat hűthet le a mélyhűtőtérben. 
A funkció kiválasztása után 30 perccel (vagyis egy 
0,75 literes üveg lehűtéséhez szükséges idő eltelte 
után) a szimbólum villogni kezd, és egy hangjelzés 
hallható. Ekkor távolítsa el az üveget a mélyhűtőtérből, 
és nyomja meg a figyelmeztetés-kikapcsoló gombot a 
jelzés kikapcsolásához.
Fontos megjegyzés: A lehűtéshez szükséges időn túl 
tilos a palackot a mélyhűtőben hagyni.

2.8. SOKKFAGYASZTÁS* 
Az ún. „sokkfagyasztó” rekesz maximum 2 kg friss 
élelmiszer rendkívül gyors lefagyasztására lett 
megtervezve. A rendkívül gyors „Sokkfagyasztás” 
funkció megakadályozza, hogy lefagyasztás közben 
jégkristályok képződjenek az élelmiszerek belsejében, 
így gondoskodik arról, hogy a fogyasztás előtt 
kiolvasztott élelmiszerek a lehető legjobb minőségűek 
legyenek. Amikor a „Sokkfagyasztás” funkció nincs 
aktiválva, a rekesz normál módon használható 
hagyományos fagyasztásra vagy a már lefagyasztott 
élelmiszerek tárolására.
Megjegyzés: Amikor a Sokkfagyasztás funkció aktív, 
előfordulhat, hogy zümmögő hang hallható. Ez teljes 
mértékben normális jelenség, és a légáramlás okozza, 
amely lehetővé teszi, hogy a hideg optimálisan legyen 
elosztva a rekeszen belül.

A „Sokkfagyasztás” funkció aktiválása és 
inaktiválása:
1. Győződjön meg arról, hogy a „Sokkfagyasztás” 

funkció legutóbbi aktiválása óta (ha volt ilyen) 
legalább 12 óra eltelt. A funkciót ne aktiválja 
gyakrabban, mint 12 óránként egyszer.

2. Győződjön meg arról, hogy a Gyorsfagyasztás 
funkció nem aktív, mivel a „Sokkfagyasztás” és 
a Gyorsfagyasztás funkciót nem lehet egyszerre 
használni.

3. Ürítse ki a sokkfagyasztó rekeszt.
4. A „Sokkfagyasztás” funkció aktiválásához nyomja 

meg röviden a  gombot a kezelőpanelen: Az ikon 
világítani kezd, és a rekesz alján lévő ventilátorok 
bekapcsolnak, ami megnöveli a hideg levegő 
áramlását, és ennek következtében felgyorsítja a 
fagyasztási folyamatot.

5. Tegye a lefagyasztani kívánt élelmiszert a rekeszbe 
legalább 2 cm távolságra a rekesz hátoldalán lévő 
ventilátoroktól, hogy a hideg levegő szabadon 
áramolhasson.

6. A maximális fagyasztási sebesség érdekében azt 
javasoljuk, hogy ne kapcsolja ki a „Sokkfagyasztás” 
funkciót, amíg az automatikusan ki nem kapcsol, és 
ügyeljen, hogy az ajtó végig zárva legyen.

7. A „Sokkfagyasztás” funkció aktiválás után 4-5 
órával automatikusan inaktiválódik: a  jelzőfény 
kikapcsol, és a ventilátorok leállnak. Ettől 
függetlenül a „Sokkfagyasztás” funkciót szükség 
esetén manuálisan is kikapcsolhatja, ha röviden 
megnyomja a  gombot a kezelőpanelen: a  
jelzőfény kikapcsol, és a ventilátorok leállnak.

Figyelmeztetés:
• Inkompatibilitás a Gyorsfagyasztás funkcióval
Az optimális teljesítmény érdekében a 
„Sokkfagyasztás” és a Gyorsfagyasztás funkciót nem 
lehet egyszerre használni, ezért ha a Gyorsfagyasztás 
funkció már be lett kapcsolva, a „Sokkfagyasztás” 
funkció aktiválása előtt először ki kell kapcsolnia (és ez 
fordítva is igaz).

•   Ha a sokkfagyasztó rekeszben lévő ventilátorok 
nem kezdenek el működni

A Sokkfagyasztás funkció aktiválása után előfordulhat, 
hogy a  jelzőfény a várt módon világítani kezd, a 
ventilátorok azonban nem működnek. Ez normális 
jelenség, és azt jelenti, hogy a fagyasztó leolvasztása 
folyamatban van. A leolvasztási fázis végén (amelynek 
maximális időtartama 1,5 óra) a ventilátorok 
automatikusan elkezdenek működni, és a megszokott 
módon megkezdődik a „sokkfagyasztási” folyamat.

• Ha a  jelzőfény nem gyullad ki
Ha a  gomb megnyomása után a  ikon 
világítani kezd: akkor a  gomb túl hosszú ideig lett 
megnyomva. A „Sokkfagyasztás” funkció aktiválásához 
először kapcsolja ki a Gyorsfagyasztás funkciót (ehhez 
tartsa megnyomva 3 másodpercig a  gombot, majd 
érintse meg röviden a  gombot anélkül, hogy 1 
másodpercnél tovább nyomva tartaná).

2.9. GYORSFAGYASZTÁS* 
A 24 óra alatt lefagyasztható friss élelmiszer 
mennyisége a készülék adattábláján van 
feltüntetve (kg-ban).
Ha ezt a funkciót 24 órával azelőtt aktiválja, hogy 
a friss ételt a fagyasztóba tenné, a készülék 
optimális teljesítményt nyújt. Kérjük, hogy kövesse 
a Rövid útmutatóban leírt lépéseket a funkció 
bekapcsolásához/kikapcsolásához. Az élelmiszerek 
behelyezését követően 24 óra rendszerint elegendő a 
gyorsfagyasztáshoz. A Gyorsfagyasztás funkció 50 óra 
elteltével automatikusan kikapcsol.
Figyelmeztetés:
Az energiatakarékosság érdekében a Gyorsfagyasztás 
funkciót néhány óra után kikapcsolhatja, ha kisebb 
mennyiségű élelmiszert fagyaszt le.

* Csak egyes készüléktípusokon áll rendelkezésre. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megtekintheti, hogy ez a funkció az 
Ön által megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.
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* Csak egyes készüléktípusokon áll rendelkezésre. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megtekintheti, hogy ez a funkció az 
Ön által megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.

• Inkompatibilitás a „Sokkfagyasztás” funkcióval
Az optimális teljesítmény érdekében a 
„Sokkfagyasztás” és a Gyorsfagyasztás funkciót nem 
lehet egyszerre használni, ezért ha a Gyorsfagyasztás 
funkció már be lett kapcsolva, a „Sokkfagyasztás” 
funkció aktiválása előtt először ki kell kapcsolnia (és ez 
fordítva is igaz).

2.10. ECO ÉJSZAKAI FUNKCIÓ   
(ÉJSZAKAI DÍJSZABÁS)*
Az Eco éjszakai mód lehetővé teszi, hogy a készülék 
energiafogyasztása a csökkentett díjtételű órákra 
(általában éjszakára) koncentrálódjon, amikor az 
elektromos áram könnyen rendelkezésre áll, és 
kevesebbe kerül, mint napközben (ez csak azokra az 
országokra vonatkozik, ahol időn alapuló differenciált 
díjszabást alkalmaznak; ellenőrizze a díjszabást a helyi 
áramszolgáltatónál).
A funkció aktiválásához nyomja meg a  gombot 
a csökkentett díjtétel kezdési időpontjában (a 
speciális díjtételek táblázatától függően). Ha például 
a csökkentett díjtétel 20 órakor lép életbe, ebben 
az időpontban nyomja meg a  gombot. Amikor 
az Eco éjszakai jelzés  világít, a funkció be van 
kapcsolva. Miután a funkció aktiválva lett, a készülék 
automatikusan a kiválasztott időnek megfelelően állítja 
be az energiafogyasztást, vagyis kevesebb energiát 
fogyaszt napközben, mint éjszaka.
FONTOS! A megfelelő működéshez a funkciónak 
éjszaka és nappal egyaránt bekapcsolva kell lennie. A 
funkció mindaddig bekapcsolva marad, amíg ki nem 
kapcsolja (vagy amíg áramkimaradás vagy a készülék 
kikapcsolása miatt ki nem kapcsol magától). A funkció 
kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot. 
Amikor az Eco éjszakai jelzés  nem világít, a funkció 
ki van kapcsolva.
Megjegyzés: A közölt energiafogyasztás úgy lett 
megállapítva, hogy a készülék működése közben az 
Eco éjszakai funkció ki volt kapcsolva.

2.11. VEZÉRELT FAGYASZTÁS*
A vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amellyel 
a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a 
hőmérséklet ingadozása a hűtőtől teljesen független, 
innovatív levegőrendszernek köszönhetően. Az 
élelmiszerek fagyási sérülései jelentős mértékben 
csökkenthetők, valamint az ételek megőrzik eredeti 
állagukat és színüket.
A Vezérelt fagyasztás funkció aktiválásához válassza 
ki a funkciót a menüből, válassza a >BE< opciót, 
majd a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az 
OK gombot. A funkció kikapcsolásához ismételje meg 
ugyanezeket a lépéseket, és válassza a >KI< opciót.
A funkció egy adott hőmérsékleti tartományban működik 
megfelelően: -22 °C és -24 °C között.
Ha a funkció aktív és a fagyasztótér aktuálisan beállított 
hőmérséklete magasabb, mint -22 °C, a rendszer 
automatikusan visszaállítja a hőmérsékletet -22 °C-ra, a 
működési tartománynak megfelelően.
Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési 
tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, 
a funkció automatikusan kikapcsol.
Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a Vezérelt 
fagyasztás funkció mindaddig nem kapcsolható be, 
amíg a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem kapcsolja.

2.12. AUTOMATIKUS FAGYMENTESÍTÉS
Ez a készülék úgy lett megtervezve, hogy a használati 
feltételeknek és a környezeti páratartalomnak 
megfelelően automatikus leolvasztást végez. 
A fagymentes fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak 
a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a 
jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.
A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a 
készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a 
tárolóterület is tiszta marad. 
A 6th Sense vezérelt fagyasztás / ProFresh vezérelt 
fagyasztás funkcióval együtt nemcsak az érzékelőt 
szabályozza, hanem a hűtőenergiát is pontosan 
a megfelelő helyre irányítja, ami optimalizálja az 
energiahatékonyságot.
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2.13. JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ*
JÉGKOCKÁK KÉSZÍTÉSE
Vegye ki a gyorsfagyasztó tálcákat úgy, hogy maga felé 
húzza őket.

 

VIGYÁZAT! Kizárólag ivóvízzel szabad feltölteni 
(maximális szint = a teljes kapacitás 2/3-a).

vagy

Tegye vissza a jégkockakészítőt a fagyasztórekeszbe, 
vagy illessze vissza a jégkockatartót a 
jégkockakészítőbe. Ügyeljen arra, hogy ne folyjon ki a 
víz.

Várja meg, amíg a jégkockák kialakulnak (javasoljuk, 
hogy legalább 4 órát várjon).
MEGJEGYZÉS: A jégkockakészítő kivehető. Vízszintes 
helyzetben bárhol elhelyezheti a mélyhűtőtérben, 
vagy igény szerint kiveheti a készülékből, amikor nincs 
szükség jégkockakészítésre.

JÉGKOCKÁK KIVÉTELE
Győződjön meg arról, hogy a tárolótartály a helyén van 
a jégkockatartó alatt. Ha nincs, csúsztassa a helyére.
Fordítsa az egyik kart erőteljesen az óramutató 
járásával megegyező irányba, amíg a tartó kissé 
meg nem csavarodik. A jégkockák a tárolótartályba 

hullanak.

Ismételje meg a 2. lépést a tartó másik felével, ha 
szükséges.
Ha jégre van szüksége, emelje meg kissé a 
tárolótartályt, és húzza maga felé.
MEGJEGYZÉS: Igény szerint a teljes jégkockakészítőt 
is kiveheti a készülékből, ha a jégkockákat az 
Önnek megfelelő helyen szeretné kiszedni (például 
közvetlenül az asztalnál).

vagy

2.14. LED-ES VILÁGÍTÓRENDSZER*
A mélyhűtőtérben lévő világítórendszer LED-világítást 
használ, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony 
energiafogyasztást eredményez. Ha a LED-világítás 
nem működik, a csere érdekében vegye fel a 
kapcsolatot a vevőszolgálattal.

3. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
3.1. A MÉLYHŰTŐTÉR KAPACITÁSÁNAK 
NÖVELÉSE
A mélyhűtőtér tárolási kapacitásának növeléséhez 
tegye a következőket:
• távolítsa el a kosarakat/eszköztartó elemeket*, ha 

nagyobb méretű élelmiszereket szeretne tárolni.
• az élelmiszereket közvetlenül a mélyhűtő polcaira 

helyezze.
• vegye ki a jégkockakészítőt*.
• vegye ki a palackállványt*.

3.2. MEGJEGYZÉSEK
• Ne zárja el a készülék belsejében a hátsó falon lévő 

levegőkimeneti területet élelmiszerekkel.
• Ha a fagyasztó eszköztartó elemmel lett kialakítva, 

az elem eltávolításával megnövelheti a tárolóhely 
kapacitását.

• Az összes polc, eszköztartó elem és kihúzható 
kosár eltávolítható.

• A készülék belső hőmérsékletét a környezeti 
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint 
a készülék elhelyezkedése befolyásolhatja. A 
hőmérséklet beállításánál ezeket a tényezőket 
figyelembe kell venni.

• Eltérő jelölés hiányában a készülék tartozékai 
mosogatógépben nem moshatók.

* Csak egyes készüléktípusokon áll rendelkezésre. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megtekintheti, hogy ez a funkció az 
Ön által megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.
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4. ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK
A mélyhűtő a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák 
készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására 
használható.
A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 
óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer 
lefagyasztása lehetséges (… kg/24 óra).
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert szeretne a 
mélyhűtőben tárolni, azt javasoljuk, hogy a mélyhűtőtér 
leghidegebb területeit használja, ami a készülék 
típusától függően a felső vagy a középső rész (a 
terméklapon megtekintheti, hogy melyik az a terület, 
amely a friss élelmiszerek fagyasztására ajánlott).

4.1. FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK 
ELTARTHATÓSÁGA
A táblázatban megtekintheti a fagyasztott friss 
élelmiszerek ajánlott tárolási idejét.

ÉLELMISZER ELTARTHATÓSÁG 
(hónap)

Hús
Marha 8-12
Sertés, borjú 6-9
Bárány 6-8
Nyúl 4-6
Darált hús/belsőség 2-3
Kolbász 1-2

Szárnyas
Csirke 5-7
Pulyka 6
Szárnyasaprólék 2-3

Rákfélék
Puhatestűek, homár 1-2
Rák, homár 1-2

Kagylók
Osztriga (héjában) 1-2

Hal
Zsíros húsú halak (lazac, 
hering, makréla) 2-3

Sovány húsú halak (tőkehal, 
nyelvhal) 3-4

Pörkölt
Hús, szárnyas 2-3

Tejtermékek
Vaj 6
Sajt 3
Tejszín 1-2
Jégkrém 2-3
Tojás 8

Levesek és szószok
Leves 2-3
Hússzósz 2-3
Pástétom 1
Ratatouille 8

Tésztafélék és kenyerek
Kenyér 1-2
Sütemény (töltelék nélkül) 4
Torta 2-3
Palacsinta 1-2
Nyers tészta 2-3
Lepény 1-2
Pizza 1-2

* Csak egyes készüléktípusokon áll rendelkezésre. A RÖVID ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN megtekintheti, hogy ez a funkció az 
Ön által megvásárolt készüléktípuson rendelkezésre áll-e.
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ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK
ÉLELMISZER ELTARTHATÓSÁG 

(hónap)
Gyümölcsök
Alma 12
Sárgabarack 8
Szeder 8-12
Ribizli/fekete ribizli 8-12
Cseresznye 10
Őszibarack 10
Körte 8-12
Szilva 10
Málna 8-12
Eper 10
Rebarbara 10
Gyümölcslé (narancs, citrom, 
grépfrút) 4-6

Zöldségek 8-10
Spárga 6-8
Bazsalikom 12
Bab 8-10
Articsóka 8-10
Brokkoli 8-10
Kelbimbó 8-10
Karfiol 10-12
Répa 6-8
Zeller 8
Gomba 6-8
Petrezselyem 10-12
Paprika 12
Borsó 12
Futóbab 12
Spenót 8-10
Paradicsom 8-10
Cukkini

Azt javasoljuk, hogy címkézze fel a fagyasztott 
élelmiszereket, és tüntesse fel rajtuk a dátumot. A 
címkék segítségével azonosítani tudja az ételeket, 
és láthatja, meddig kell felhasználnia azokat, hogy 
ne romoljanak meg. A felengedett ételeket soha ne 
fagyassza le újra.

4.2.  TIPPEK FRISS ÉLELMISZEREK 
FAGYASZTÁSÁHOZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ

• Fagyasztás előtt csomagolja be és zárja le a 
friss élelmiszereket a következők segítségével: 
alufólia, folpack, levegő- és vízzáró műanyag 
zacskó, fedővel ellátott polietilén tárolóedény, 
friss élelmiszerek fagyasztásához megfelelő 
fagyasztóedény.

• Az élelmiszernek frissnek, érettnek és kiváló 
minőségűnek kell lennie, ha azt szeretné, hogy a 
fagyasztott élelmiszer is kiváló minőségű legyen.

• A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség 
szerint közvetlenül leszedés után fagyassza le, hogy 
a teljes eredeti tápértéküket, állagukat, színüket és 
ízüket megőrizze.

Egyes húsokat, különösen a vadakat, lefagyasztás előtt 
érlelni kell.
Megjegyzés:
• Mindig hagyja a forró ételeket kihűlni, mielőtt 

betenné őket a fagyasztóba.
• A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal 

fogyassza el. Ne fagyassza le újra az ételeket, 
hacsak nem főzte meg azokat kiolvasztás után. 
Főzés után a kiolvasztott élelmiszert vissza lehet 
fagyasztani.

• Ne fagyasszon le folyadékkal teli üvegeket.

4.3. JÉGAKKUK HASZNÁLATA*
A jégakkuk segítenek fagyott állapotban tartani az 
élelmiszereket áramkimaradás esetén. Az optimális 
eredmény érdekében helyezze őket a felső rekeszben 
tárolt élelmiszerek fölé.

4.4. VÁSÁRLÁSI TIPPEK FAGYASZTOTT 
ÉLELMISZEREKHEZ
Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:
• Győződjön meg arról, hogy az élelmiszerek 

csomagolása nem sérült (elképzelhető, hogy a 
sérült csomagolású élelmiszerek minősége már 
nem megfelelő). Ha a csomagolás felpuffadt vagy 
nedvességfoltok láthatók rajta, előfordulhat, hogy a 
tárolás nem megfelelő körülmények között történt, 
és az élelmiszer már elkezdett kiolvadni.

• A fagyasztott élelmiszereket a vásárlás végén vegye 
meg, és hőszigetelt hűtőtáskában szállítsa.

• Hazaérve azonnal tegye be a fagyasztott 
élelmiszereket a mélyhűtőbe.

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

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

• Mindig tartsa be a csomagoláson feltüntetett 
tárolási utasításokat.
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5. MŰKÖDÉSI ZAJOK
A készülék által kiadott zajok hozzátartoznak 
a normál működéshez, mivel a berendezés a 
teljesítményszabályozás érdekében számos 
ventilátorral és motorral rendelkezik, amelyek 
automatikusan be- és kikapcsolnak.

Ennek ellenére a működés közben hallható zajok 
egy részét csökkentheti, ha:
• a készüléket vízszintes, egyenletes felületen helyezi 

üzembe;
• elegendő szabad helyet hagy a készülék és a 

bútorok között;
• ellenőrzi, hogy a belső tartozékok a helyükön 

vannak-e;
• ellenőrzi, hogy az üvegek és tárolóedények nem 

érintkeznek-e egymással.

A készülék működése közben a következő zajokat 
lehet hallani:

Sípoló hang, amikor  
első alkalommal vagy hosszú idő 
után  

kapcsolja be a készüléket.
Csörgedező hang, amikor a 
hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.

Zúgó hang, amikor a kompresszor 
működik.

Búgó hang, amikor a vízszelep  
vagy a ventilátor bekapcsol. 

Recsegő hang, amikor a 
kompresszor elindul, vagy a 
kész jég beleesik a jégtartóba, 
illetve hirtelen kattogás, amikor a 
kompresszor be- és kikapcsol.

Kattanó hang, amikor a termosztát 
beállítja, milyen gyakran kapcsoljon 
be a kompresszor.
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6. AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A 
KÉSZÜLÉKET
6.1. TÁVOLLÉT/NYARALÁS
Hosszabb távollét esetén javasoljuk, hogy használja 
fel az élelmiszert, és energiatakarékossági okokból 
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

6.2. KÖLTÖZÉS
1. Vegye ki az összes belső alkatrészt.
2. Csomagolja be és rögzítse egymáshoz őket 

ragasztószalaggal úgy, hogy ne ütődjenek 
egymáshoz, és ne vesszenek el.

3. Csavarja vissza az állítható lábakat, hogy ne 
érjenek hozzá a támasztófelülethez.

4. Zárja be az ajtót és rögzítse ragasztószalaggal, 
majd rögzítse a csatlakozókábelt a készülékhez 
szintén ragasztószalaggal.

6.3. ÁRAMSZÜNET
Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató 
ügyfélszolgálatát, és kérdezze meg, milyen hosszú 
ideig fog tartani az áramszünet.
Megjegyzés: Ne feledje, hogy a teljesen telepakolt 
készülék hosszabb ideig tartja a hideget, mint a csak 
részben feltöltött.

Ha még láthatók jégkristályok az élelmiszereken, azok 
ismét lefagyaszthatók, bár elképzelhető, hogy ízük és 
aromájuk romlik.

Ha az élelmiszer rossz állapotban van, a legbiztosabb, 
ha kidobja.

24 óránál rövidebb áramkimaradás esetén.
1. Tartsa zárva a készülék ajtaját. Ezáltal a 

készülékben lévő élelmiszerek a lehető 
leghosszabb ideig hidegen maradnak.

24 óránál hosszabb áramkimaradás esetén.
1. Ürítse ki a mélyhűtőteret, és tegye az élelmiszereket 

hordozható fagyasztóba. Ha nem rendelkezik 
ilyen fagyasztódobozzal, és jégakkuk sem állnak 
rendelkezésére, próbálja meg felhasználni a 
könnyebben romló élelmiszereket.

2. Ürítse ki a jégkockatartót.

7. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A tisztítási vagy karbantartási műveletek 
megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a 
csatlakozóaljzatból, vagy szüntesse meg a tápellátást.
Időnként tisztítsa meg a készüléket egy kifejezetten 
hűtőszekrénybelsők tisztítására szolgáló semleges 
tisztítószeres, langyos vizes oldatba mártott 
törlőkendővel. Soha ne használjon súrolószereket. 
Soha ne tisztítsa a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony 
folyadékkal. A felszabaduló gőzök tüzet vagy robbanást 
okozhatnak. A készülék külső felületét és az ajtó 
tömítését nedves ruhadarabbal tisztítsa, majd egy puha 
ruhadarabbal törölje szárazra.

Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
A készülék hátoldalán lévő kondenzátort rendszeresen 
meg kell tisztítani egy porszívóval.
Fontos:
• A gombok és a kezelőpanel kijelzője nem tisztítható 

alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárólag 
száraz törlőkendőt használjon.

• A hűtőrendszer csövei a leolvasztótálca mellett 
helyezkednek el, és felforrósodhatnak. Időnként 
tisztítsa meg ezeket porszívóval.

• Az üvegpolc eltávolításához vagy behelyezéséhez 
emelje meg a polc elülső részét, hogy kikerülje az 
ütközőt.
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8. HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
8.1. MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ...
A teljesítménnyel kapcsolatos problémák gyakran olyan, apró dolgokból adódnak, amelyeket mindenféle 
szerszám nélkül Ön is ki tud küszöbölni.

PROBLÉMA MEGOLDÁS
A készülék nem működik: • A hálózati kábel megfelelő feszültségű konnektorba van 

csatlakoztatva?
•  Ellenőrizte a lakás elektromos rendszerének védelmi 

berendezéseit és biztosítékait?
Ha a leolvasztótálcában víz van: • Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is 

tele lehet. Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, 
nehogy a víz kifolyjon.

Ha a készülék ajtótömítéssel 
érintkező szélei érintéskor melegek:

• Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális 
jelenség.

Ha a világítás nem működik: •  Ellenőrizte a lakás elektromos rendszerének védelmi 
berendezéseit és biztosítékait?

• A hálózati kábel megfelelő feszültségű konnektorba van 
csatlakoztatva?

•  Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal 
az azonos típusú izzóra történő csere érdekében, amely kizárólag 
a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál szerezhető 
be.

Ha a motor túl sokáig működik: •  A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások 
száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, 
a hőmérséklet-szabályozók beállítása.

• A kondenzátor (a készülék hátoldalán) por- és szöszmentes?
•  Megfelelően van becsukva az ajtó?
•  Az ajtótömítések megfelelően vannak rögzítve?
•  Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor 

természetesen hosszabb ideig működik.
•  Ha a készülék ajtaja egy ideig nyitva volt, vagy nagyobb 

mennyiségű élelmiszert helyezett a készülékbe, a motor 
hosszabb ideig működik annak érdekében, hogy a készülék 
belsejét lehűtse.

Ha a készülék hőmérséklete túl 
magas:

• A készülék kezelőszervei megfelelően vannak beállítva?
•  Túl nagy mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe?
•  Figyeljen rá, hogy ne nyissa ki túl gyakran az ajtót.
•  Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.

Ha az ajtók nyitása és zárása nem 
megfelelő:

• Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az 
ajtót.

•  Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső tartozékok 
a helyükön vannak-e.

•  Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszok vagy ragadós 
anyag.

•  Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.



14

8.2. HIBÁK
Működéssel kapcsolatos figyelmeztetések esetén a riasztások a számjegyes LED-eken is megjelennek (pl. 1. 
hiba, 2. hiba stb.). Hívja a vevőszolgálatot, és adja meg a hibakódot. Hangjelzés hallható, a  figyelmeztető ikon 
felgyullad, és a számjegyes kijelzőn az F betű az alábbi hibakódok szerint villog:

Hibakód Megjelenítés

2. hiba Az F betű 0,5 másodpercenként villog. Kétszer felvillan,
majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik. x2

3. hiba Az F betű 0,5 másodpercenként villog. Háromszor felvillan,
majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik. x3

6. hiba Az F betű 0,5 másodpercenként villog. Hatszor felvillan,
majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik. x6

9. VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordul:
Kapcsolja be újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy a probléma továbbra is fennáll-e. Ha igen, húzza ki a 
konnektorból a hálózati csatlakozót, és várjon kb. egy órát, mielőtt ismét bekapcsolja a készüléket.
Ha a hibakeresési útmutatóban lévő ellenőrzések elvégzése és a készülék bekapcsolása után a készülék 
továbbra sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, és mondja el nekik a problémát.

Adja meg az alábbiakat:
• a készülék típusát és sorozatszámát (lásd az adattáblán),
• a probléma természetét,

• a szervizszámot (a szám a készülék belsejében lévő adattáblán található a SERVICE felirat után),
• az Ön teljes címét,
• az Ön telefonszámát (a körzetszámmal együtt).

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