
 
 
 

             
 
 

Használati Útmutató 
 

OLVASSA EL FIGYELMNESEN AZ ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOKAT AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELT MEGELŐZŐEN 
 
Az ön biztonsága, valamint a készülék helyes használata érdekében, a készülék üzembe helyezése és első használata előtt, olvassa el ezt a használati 
útmutatót, a javaslataival és figyelmeztetéseivel együtt. Ahhoz, hogy elkerülje a fölösleges hibákat és baleseteket, hogy az összes személy, aki a készüléket 
használni fogja, tisztában van annak üzemeltetésével és biztonsági funkcióival. Tegye el ezt a használati utasítást és győződjön meg róla, hogy ha a készülék 
máshova kerül öntől, akár eladja valakinek, ez az útmutató a készülékkel marad, annak teljes élettartama alatt, hogy összes használója tisztában legyen a 
helyes használatával és biztonsági funkcióival. Az ön továbbá otthona biztonságának érdekében, tartsa be ezen útmutató által javasolt elővigyázatossági 
utasításokat, mert amennyiben ezeket nem tartja be a gyártó nem vállal felelősséget ezek elmulasztása esetén. A készüléket 8 éves vagy annál idősebb korú 
gyermekek használhatják. Hátrányos helyzetű személyek, úgy, mint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, vagy azon 
személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással, tapasztalattal, csak megfelelő felügyelet és utasítások mellett használhatják a készüléket, akik 
tisztában vannak a készülék használatával járó veszélyekkel, és annak biztonságos használatának módjával. A készülék közelében lévő gyermekeket felügyelje 
és győződjön meg róla, hogy nem játszanak azzal. A készülék karbantartását 8 évnél idősebb gyermekek már végezhetik felügyelet mellett, 8 évnél fiatalabb 
gyermekek nem végezhetik. A készülék csomagolóanyagait tartsa távol gyermekektől, mert fulladást okozhatnak. Amennyiben készülékét kidobásra szánta, 
húzza ki a konnektorból és vágja le a tápkábelét a, készülékhez olyan közel amilyen közel csak tudja, és távolítsa el az ajtaját, hogy megakadályozza az 
esetlegesen játszó gyermekeket áramütés érje vagy bezárják magukat a készülékbe. Amennyiben régi készülékét erre az új mágneses zárral ellátott 
készülékre cseréli, mielőtt a régi készülékét kidobná, győződjön meg róla, hogy ha a régi készülék még rugós zárral, retesszel van ellátva, tegye azokat 
használhatatlanná, nehogy halálos csapdává válhasson gyermekek számára a régi készüléke.  
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG 
Figyelmeztetés! Tartsa a készülék szellőzőnyílásait akadálymentesen. Ne használjon semmilyen mechanikus eszközt vagy bármilyen más módot a 
készülék leolvasztásának gyorsításához, csak olyan módon tegye, amelyet a gyártó javasol. Ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg a hűtőközeg áramoltató 
rendszer. Ne használjon bármilyen elektromos készüléket, mint például fagyi készítő gépet a hűtőszekrényen belül, csak olyat, amelyet a gyártó 
jóváhagyott. Ne érjen a lámpához abban az estben, ha az nagyon sokáig be volt kapcsolva, mert forró lehet. Ne tároljon robbanékony anyagokat, mint 
például aeroszol, vagy üzemanyagok a készülékben. A készülék izobután hűtőközege (R600a), annak a hűtőközeg áramoltató rendszerében található, amely 
egy természetes gáz, és melynek magas a környezettel való kompatibilitása, azonban gyúlékony. Rendkívül fontos, hogy meggyőződjön arról, hogy a készülék 
szállítása valamint üzembe helyezése során, a hűtőközeg áramoltató rendszer egyik alkatrésze sem sérült meg. Kerülje a nyílt láng és egyéb gyulladási 
forrásokat.  A helység alaposan legyen szellőztetve, ahol a készüléket elhelyezi. Veszélyes a terméket bármely módon módosítani, vagy megváltoztatni annak 
jellemzőit. A készülék tápkábelének sérülése okozhat rövidzárlatot, tüzet, vagy áramütést. Ezen készüléket háztartásban illetve hasonló környezetben való 
használatra tervezték, ilyenek például a személyzeti konyhák, irodák, hotelekben, motelekben, és más lakó környezetekben, vendéglátó ipari környezetben.  
Figyelmeztetés! Bármely elektromos összetevőjét/alkatrészét (tápkábel, csatlakozó, kompresszor, stb.) a készüléknek, egy megfelelően képesített 
szakember cserélheti KIZÁRÓLAG! A készülékben található lámpa egy speciális égővel van ellátva, mely csak a készülékben lévő lámpában használható, 
normál háztartásbeli használatra nem alkalmazható. A készülék tápkábelét ne hosszabbítsa meg, valamint győződjön meg róla, hogy a konnektor, amelyhez 
csatlakoztatja a hűtőt nem sérült vagy nincs összetörve, mert ebben az eseten túlmelegedhet és tüzet okozhat. Biztosítsa, hogy könnyedén hozzá lehessen 
férni a készülék tápkábeléhez, és soha ne húzza ki a konnektorból a készüléket a tápkábelénél fogva. Amennyiben a konnektor lötyög vagy lazán áll, ne dugja 
be készülék csatlakozóját, mert áramütést okozhat, vagy tüzet. A készüléket ne használja a benne található lámpa nélkül! Vegye figyelembe, hogy ezen 
készülék nehéz, ezért legyen elővigyázatos és járjon el kellő óvatossággal ha mozgatni szeretné. Ne tegye ki a készüléket hosszú ideig tartó napsütésnek.         
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Ne tegyen forró ételt a készülékbe, különösen a műanyag elemeire ne helyezzen forró ételt. Ne helyezzen élelmiszert a készülékbe úgy, hogy az hozzáér a 
készülék hátsó falához. Soha ne tisztítsa a készüléket fém tárgyakkal. 
 

ÜZEMBE HELYEZÉS 
 
Csomagolja ki a készüléket és alaposan vizsgálja meg, hogy talál e bármilyen sérülést rajta, amennyiben igen, ne csatlakoztassa a konnektorhoz. Amennyiben 
sérült a készülék, őrizze meg csomagolását, és jelezze a kereskedőnek azonnal, ahol vásárolta a készüléket. Ajánlott 4 órát várni mielőtt bekapcsolja a 
készüléket, hogy legyen ideje az olajnak visszafolyni a kompresszorba. Megfelelő szellőzést kell biztosítani a készüléknek, ellenkező esetben túlmelegedhet. 
Ahol csak lehetséges a készülék távtartói támaszkodjanak a falhoz, annak elkerülése érdekében, hogy hozzá érjen vagy megfogja a forró alkatrészeket, mint 
például a kompresszor. A hűtőt tilos tűzhelyhez vagy radiátorhoz közel elhelyezni. Győződjön meg róla, hogy a készülék elhelyezése után, a hálózati dugó, 
könnyen hozzáférhető. Szervizelés: A készüléken elvégzendő összes elektromos munka és szervizelést kizárólag képesített szakember, villanyszerelő 
végezheti. A terméket csak hivatalos szerviz centerben lehet szervizelni, és csak eredeti pótalkatrészeket lehet alkalmazni hozzá.  
Energia takarékosság:Ne tegyen forró ételt a készülékbe, valamint ne pakolja az élelmiszereket, egymáshoz túl közel mert úgy az megakadályozza a 
megfelelő szellőzést. Abban az esetben, ha áramkimaradás történne, ne nyissa ki a készülék ajtaját. Ne nyissa ki túl sűrűn, és ne tartsa nyitva túl hosszú ideig 
a hűtőszekrény ajtaját. Ne állítsa a termosztátot túlzottan hidegre. Egyes kiegészítők, mint a kihúzható fiók, teljesen kivehetők a készülékből, így nagyobb 
mennyiségű élelmiszert tud tárolni és csökken a hűtőszekrény energia felhasználása.  
 

KÖRNYEZETVÉDELEM   
   
Ez a készülék nem tartalmaz olyan gázokat, hűtőközeget, vagy szigetelő anyagot, amelyek károsíthatják az ózon réteget. Ha készüléket kidobásra szánja, 
tudnia kell, hogy nem dobhatja ki a normál hulladékkal együtt. A készülékben lévő szigetelőhab, gyúlékony gázokat tartalmaz, tehát a készüléket, a 
szabályozásnak megfelelően lehet csak kidobni, amely szabályokat a helyi hatóságoktól megtudhat. Kerülje el a hűtő egység és különösképpen a hőcserélő 

megsérülését. Azok az anyagok, amelyeket ezen a készüléken használtak, és ez a jelzés van rajtuk  azok újra hasznosíthatóak. A készülék azon 
csomagoló anyagait, amelyeken az újrahasznosíthatósági jel megtalálható, gyűjtse a megfelelő újrahasznosítási hulladék tárolókba. 

 
 

A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE 
 

 
 
 
Ez az illusztráció csak útmutatás, a pontos részletekért, ellenőrizze,  
és vizsgálja meg készülékét. 
 
 
 
 
 
 

Termosztát, 
és lámpa 

Kihúzható 
fiók 

 

Kihúzható 
fiók fedő 

Üvegpolcok 

Állítható lábak 

Ajtó polcok 

FELCSERÉLHETŐ AJTÓ 
 
Szükséges eszközök: lapos csavarhúzó, hatszögletű kulcs. 
Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva és üres. Ahhoz, 
hogy a készülék ajtaját le tudja szerelni szükséges, hogy hátra döntse 
azt. Erősen javasolt, hogy valamilyen szilárd felületnek támassza neki 
a készüléket, hogy ne tudjon elmozdulni vagy elcsúszni, amíg a 
folyamatot elvégzi. Minden egyes alkatrészt, melyet leszerelt őrizze 
meg, mert szüksége lesz azokra az ajtó visszaszereléséhez. Ne 
fektesse le a készüléket, mert így, a hűtő rendszer megsérülhet. 
Erősen javasolt, hogy a folyamat elvégzése alatt, két személy legyen 
jelen. 
 

1.Távolítsa el a jobb 
felső sarokvédőt 

 

2.Csavarja ki a 
csavarokat, majd 

távolítsa el a 
csuklópántot 

 

3.Távolítsa el a bal 
felső csavar védőt 

 



 

FELCSERÉLHETŐ AJTÓ 
 
4. Mozgassa a fedelet balról jobbra, majd kezdje el emelni lassan és óvatosan az ajtót, ezek után pedig helyezze az ajtót el úgy, hogy alá tesz valamely védő 
funkciót ellátó, például szivacsot, vagy rongyot, ruhát, hogy elkerülje az ajtó megkarcolódását. 
5. Csavarja le és távolítsa el az alsó csuklópántot, fordítsa meg a tartót és cserélje ki. 
6. Szerelje vissza az alsó csuklópántra szerelhető tartót, majd cserélje ki mindkét állítható lábat.  
7. Helyezze vissza az ajtót. Győződjön meg arról, hogy az ajtó vízszintesen és függőlegesen is illeszkedik úgy, hogy a tömítések minden oldalról bezáródjanak, 
mielőtt végleg meghúzná a felső csuklópántot. 
8. Helyezze be a csuklópántot és csavarja rá a készülék tetejére. 
9. Használjon csavarkulcsot, hogy meghúzza, ha szükséges 
10. Helyezze vissza a sarok védőt és a csavar védőt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hűtőajtó fogantyú felszerelése:      Hátsó távtartó felszerelése: Csavarja a készülék hátuljára 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
Elektromos csatlakoztatás: Mielőtt csatlakoztatná a készülékét első alkalommal, győződjön meg róla, hogy a készülék adattábláján feltűntetett adatok 
megfelelnek-e az ön háztartásában lévő áramellátásának. A készüléken lévő földelt tápkábelt kizárólag földelt konnektorba csatlakoztassa.  A gyártó nem 
vállal felelősséget amennyiben az itt említett biztonsági és elővigyázatossági utasításokat nem tartják be.  
 

HASZNÁLAT   

 
Első használat előtt, tisztítsa ki a készülék belsejét és összes belső tartozékát, langyos vízzel és semleges szappannal, ezáltal eltűntetve a termék tipikus „új” 
szagát, majd törölje szárazra. Ne használjon másfajta tisztítószert vagy súrolóporokat, mert a készülékben kárt tehetnek.  
Hőmérséklet beállítás: Kapcsolja be készülékét, melynek belső hőmérsékletét egy termosztát szabályozza. A termosztát 8 különböző szintre tudja állítani a 
hőmérsékletet, 1- tól7-ig, valamint nullára kell állítani abban az estben, ha kikapcsolja a készülékét. Előfordulhat, hogy készüléke nem üzemel a megfelelő 
hőmérsékleten, amelyre beállította, abban az esetben, ha egy túlzottan meleg helységben van elhelyezve, vagy túl sokszor van kinyitva az ajtaja.  
Tartozékok: Az állítható polcokat kedve szerint pozícionálhatja a készülék oldalában található kialakított sínekben. A készülék ajtajában található polcokat is 
át tudja helyezni, hogy a különböző méretű élelmiszereket egyaránt el tudja helyezni. Az ajtó polcok áthelyezéséhez, óvatosan kezdje el felfelé emelni/húzni 
a polcot, amíg az teljesen ki nem jön, majd helyezze vissza a kívánt pozícióba.         
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 Hely Szükséglet: hagyjon elég helyet, hogy ki tudja nyitni a 
készülék ajtaját, és legalább 50 mm hely távolságot a készülék 
két oldalán, és legalább 100 mm a tetejénél. 
A készülék megfelelő szintbe állítása: Ennek eléréséhez a 
készülék alján és elején található 2 állítható lábat állítsa be. 
Amennyiben a készülék nem megfelelően van elhelyezve, nem 
fog  megfelelően záródni. 

A készülék elhelyezése: 

 

Figyelmeztetés!  A készülék hálózati csatlakozója mindig legyen könnyen hozzáférhető, hogy szükség esetén bármikor ki lehessen 
a készüléket húzni a konnektorból. 



 

TISZTÍTÁS 
 
Higiéniai okokból a készülék belsejét és belső tartozékait rendszeresen tisztítani kell.  
Figyelem! A készüléket tisztítása előtt kapcsolja ki, majd húzza ki a konnektorból, ezzel elkerülve az áramütés veszélyét. SOHA NE tisztítsa a készüléket gőz 
tisztítóval, a gőz miatt nedvesség alakulhat ki a készülékben, amely miatt pedig fenn áll az áramütés veszélye. A forró gőz akár károsíthatja a készülék 
műanyag részeit is. A készüléknek teljesen száraznak kell lennie, mikor újra bekapcsolja. Fontos! Illó olajok és szerves oldószerek, kárt 
tehetnek,”megtámadhatják” készüléke műanyag elemeit, mint például citrom lé, narancshéjból szivárgó lé, ecetsavat tartalmazó tisztítószerek, stb. Ne 
engedje kapcsolatba lépni a fentiekben említett anyagokat készülékével. Ne használjon súroló tisztítószereket a készülék tisztításához. A készülék belsejét 
és belső tartozékait tisztítsa egy puha ruhával, vagy ronggyal, melyeket nedvesítsen meg langyos vízzel. A tisztítás után törölje át egy tisztavizes ronggyal, 
majd törölje szárazra. Miután minden teljesen megszáradt, kapcsolja vissza a készülékét.  
 
Belső lámpa, égő cseréje: A belső lámpában elhelyezett égő, egy speciális LED égő, melynek kicseréléséhez, keressen fel egy megfelelően képesített 
szakembert!  
 

HIBAELHÁRÍTÁS         

 
Figyelem! Mielőtt megkezdené a hibaelhárítást, húzza ki a készüléket a konnektorból. Amennyiben olyan hibát kell elhárítani amely, nem szerepel az alábbi 
táblázatban, kérje segítségét egy megfelelően képesített szakembernek. Fontos! A működése során a készülék enyhe hangot ad ki magából (kompresszor, 
hűtőközeg áramlás), azonban ez normális. Amennyiben az üzemzavar újra előfordul, vegye fel a kapcsolatot egy megfelelően képesített szakemberrel. 

 
 

 
 


