
 

           

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

            

MPM Abszorpciós rendszerű hűtőgépekhez:    

 MPM-40-MBV-04,05/MPM-48-CW-47/MPM-117-CW-46 

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOKAT AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELT MEGELŐZŐEN 

A készüléket csak a használati utasításban foglaltak szerint használja, csak a gyártó által ajánlott tartozékokat 
használja. Ne használja a készüléket abban az esetben, ha a tápkábel vagy a hálózati csatlakozója sérült, 
amennyiben dobálva volt, le lett ejtve, sérült, vízbe lett ejtve. Ezen esetekben vigye el készülékét egy hivatalos 
szervizbe. Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábelnél fogva, valamint ne húzza éles sarkokon, felületek 
a tápkábelt, továbbá tartsa távol forró felületektől. Ne kezelje vagy használja a készüléket, vagy annak hálózati 
csatlakozóját vizes kézzel. Ne tároljon benzint, gázt, gyúlékony folyadékokat a készülék közelében vagy a 
készülékben, mert a párologhatnak és a kipárolgásuk akár tüzet vagy robbanást is okozhatnak. A készüléken 
található jelzéseket és az adattáblán található információkat olvassa el figyelmesen és tartsa be. Nem megfelelő 
hálózati feszültség használata kárt tehet a készülékben, valamint személyi sérülést, áramütést okozhat. A megfelelő 
hálózati feszültség a termék adat táblásán található! A készüléket ne használják gyermekek, csökkentett fizikai, 
érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve megfelelő tapasztalat hiányában, kivéve, ha 
rendelkeznek felügyelettel és tisztában vannak a készülék használatára vonatkozó utasításokkal. Ne engedjen 
gyermekeket játszani a készülékkel. Ügyeljen, hogy a készülék szellőző nyílásai maradjanak szabadon és akadály 
mentesen. Ne használjon semmilyen más gépi eszközt vagy bármely más módot a készülék leolvasztási módjának 
felgyorsításához, csak azt, amelyet a gyártó meghatároz és ajánl. Ügyeljen kiemelten, hogy ne sérüljön meg a 
hűtőközeg áramlása. Ne használjon más elektromos készüléket a hűtőn belül (pl.: fagylalt készítőt), csak akkor, 
ha gyártó által ajánlva, engedélyezve van. A fő jellemzői a hűtőnek, hogy R717 hűtőközeget használ, és teljes 
mértékben környezetbarát termék. A működése közben nincs mozgó alkatrész, nem ad ki semmilyen zajt, nem 
használódik el, valamint hosszú élettartammal rendelkező termék. Ezen termék használata alkalmas szállodák, 
cégek, intézmények, számára, recepciók, tárgyaló szobák, kórházak vérbankjai számára és értékes gyógyszerészeti 
termékek tárolására is alkalmas. Figyelem: ügyeljen rá, hogy a készülék hátulján található hűtési rendszerhez 
(amely jelentősen felmelegszik működés közben), még véletlenül se tudjon valaki hozzáérni, a sérülések 
elkerülése érdekében. Ne fröcskölje le vízzel a készüléket. Robbanás veszélyes, gyúlékony, párolgó, veszélyes 
anyagok, korrozív savak, tárolása a készülékben tilos. Meghibásodás vagy egyéb működési zavar esetén keressen 
fel egy megfelelően képesített szakembert vagy vigye el készülékét szakszervizbe, továbbá  



NE PRÓBÁLJA MEG SZÉTSZERELNI KÉSZÜLÉKÉT! A készülék mind a két oldala, valamint a hátuljánál hagyjon 
szabadon legalább 10 cm, továbbá a készülék megfelelő működéséhez 250 cm2 szabad tér szükséges. Ne tegye be 
a készüléket zárt szekrénybe! A készüléket ne helyezze bármely hőforrás közelébe, valamint olyan helyre, ahol 
közvetlen napsütésnek van kitéve. Ügyeljen, hogy a hűtőrendszer közelében ne legyen semmilyen tárgy vagy 
bármilyen tényező, amely akadályozza a megfelelő szellőzést. A készülék szellőzőnyílását ne takarja le 
semmivel, továbbá stabil, sík szilárd helyen helyezze el. Amennyiben mozgatni kívánja a készüléket, ne 
fordítsa a szállítás során vízszintesen, és ne döntse meg túlzottan a készüléket. 

KARBANTARTÁS 

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból a tápkábelét, ajánlott az abszorpciós 
hűtőszekrényt az első használat előtt kitisztítani. Fogjon egy puha rongyot és langyos vízzel törölje át és 
tisztítsa ki a készülék belsejét, használjon semleges tisztítószert és NE HASZNÁLJON SÚROLÓ ANYAGOT a 
tisztításhoz. FONTOS: a tisztítást követően törölje szárazra a készülék belsejét, és addig ne helyezze vissza 
üzembe, amíg teljesen ki nem száradt. Ne tisztítsa a készüléket fém eszközökkel, valamint fontos, hogy ne 
éles tárgyakkal akarja eltávolítani a jeget a készülékből, használjon műanyag kaparót a folyamat 
elvégzéséhez. A készülék hátulján található hűtő rendszert is tisztítsa meg egy puha ronggyal vagy egy toll 
porolóval. Időnként a készülék víz tároló tartályát is ki kell tisztítani, amely a készülék hátulján található. 
Amennyiben a készülék ajtajában található polcokat kívánja tisztítani csak finoman kezd felfelé emelni, 
miután kiürítette a polcot, és óvatosan emelje ki a helyéről a polcot. Abban az estben, ha a tápkábel sérült, 
készülékét vigye el egy megfelelően képesített szerviz centerbe, vagy szakemberhez, a veszélyek és 
sérülések elkerülése érdekében. 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

Helyezzen el a készülékbe élelmiszert miután bekapcsolta azt és 5-6 óra elteltével teljesen lehűl a készülék belseje 
a beállított hőmérsékletre. A polcok szabadon állíthatóik, ezzel is elősegítve, hogy különböző méretű élelmiszereket, 
ételeket, italokat tárolhasson a hűtőben. A készülék egy mikroprocesszoros vezérlésű termosztáttal van felszerelve. 
A készülék belsejébe egy lámpát szereltek, mely automatikusan felkapcsolódik az ajtó kinyitása esetén. A készüléket 
húzza ki a konnektorból a lámpa kicserélése előtt. Ezek után távolítsa el ÓVATOSAN az átlátszó lámpa borítást, majd 
fordítsa el az égőt az óramutató járásával ellentétes irányban és vegye ki azt, majd helyezzen vissza egy új égőt, úgy, 
hogy vissza csavarja azt az óramutató járásával megegyezően, ezután helyezze vissza az átlátszó lámpa borítást. 
Amennyiben jég keletkezik a hűtő belsejében, úgy azt okozhatja az ajtó nem megfelelő záródása vagy az ajtó 
tömítése, szigetelése nem megfelelő, ez esetben keressen fel egy képesített szakembert, továbbá okozhatja, hogy 
a hűtőt túlzottan hosszú ideig tartják nyitva rendszeresen, ezért ügyeljen rá, hogy a szükségesnél ne tartsa nyitva 
hosszabb ideig a készüléket. Ahogy azt a fentiekben már olvashatta, a készülék hőt termel a működése közben ezért 
szükséges a megfelelő szellőzés biztosítása. Abban az estben, ha ez nincs biztosítva megemelkedhet a készülék 
energia felhasználása, csökkenhet a hűtési teljesítménye, valamint a készülék élettartama is csökkenhet.  

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA 

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet kidobni más háztartási hulladékokkal 
együtt, az EU teljes területén. Annak érdekében, hogy elkerüljük a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásait a szabályozótlan hulladék 
kezelésnek, hasznosítsa újra felelősségteljesen, hogy támogassa az anyagi források 
fenntartható újra felhasználását. A használt termékének megfelelő kidobásának 
módjáról kérjük vegye fel d kapcsolatot kereskedéssel, ahol termékét vásárolta, vagy 
használja a hulladék gyűjtési rendszert. 

 
Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég terméket választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 
Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak.   
A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a 
válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük. hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 
(budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső  

Gyártó: 
MPM AGDS.A. 
Lengyelország 
 
 
 
 

 

 

Magyarország forgalmazó: 
Famatel 99 Kft 

H-2142 Nagytarcsa, Asbóth Oszkár u.4 
Hungary  
Tel.: (+36-1)445-0360,445-0361 
E-mail:info@famatel99.hu  
Web: www.famatet99.hu 
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