
 
 

 

 

 

 
 

 

 

                

Használati Útmutató 
Típusok: MPM-427-SBS-03, MPM-434-SBF-04, MPM-517-BS-12, MPM-563-SBS-14 

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOKAT AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELT MEGELŐZŐEN 

A készülék helyes használat és az ön biztonsága megőrzésének érdekében, mielőtt üzembe helyezné és elhelyezné a készüléket, 
olvassa el alaposan ezt a használati utasítás, beleértve a benne szereplő javaslatokkal és figyelmeztetésekkel együtt. A 
fölösleges hibák és balesetek elkerülése érdekében, fontos, hogy az összes személy, aki használja készüléket, tisztában legyen 
a működésével és biztonsági funkcióival. Ezen használati útmutatást őrizze meg és gondoskodjon róla, ha a készüléket eladná, 
vagy máshoz kerülne, maradjon a készülékkel, hogy annak teljes élettartama alatt, összes használója tisztában legyen a 
biztonságos és helyes használatával. A gyártó nem vállal felelősséget, ezen használati útmutatóban foglalt figyelmeztetések és 
elővigyázatossági utasítások elmulasztásából fakadó káreseményekért és sérülésekért. 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. Tárolja készüléket és annak tápkábelét 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva, 
valamint ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. Előző készüléke kidobása esetén, ha annak ajtaja rúgós 
zárral (retesszel) van ellátva győződjön meg róla, hogy a zár használhatatlan a kidobást követően, így elkerülve annak 
lehetőségét, hogy a kidobásra szánt készülék halálos csapdává válhasson a gyermekek számára, akik esetlegesen magukra 
zárnák a készüléket. FIGYELMEZTETÉS: Tartsa a készülék, szellőző nyílásait tisztán és eltömődésektől 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. Ne 
érintse meg a lámpát a ha sokáig be volt kapcsolva mert forró lehet. Ne tároljon robbanékony anyagokat, mint például 
aeroszolt tartályokban, vagy gyúlékony üzemanyagot a készülékben. Az izobután hűtőközeg (R600a) a készülék hűtőközeg 
áramoltató rendszerben van tárolva, amely a környezettel magas szinten kompatibilis, azonban tűzveszélyes. Győződjön 
meg róla, hogy a szállítás és az üzembe helyezés alatt a hűtőközeg áramoltató rendszer egyetlen alkatrésze sem sérült meg, 
kerüljön minden nyílt lángot és gyújtóforrást, valamint szellőztesse, ki alaposan a helységet, ahol a készüléket el akarja 
helyezni. Győződjön meg róla, hogy a szállítás és az üzembe helyezés alatt a hűtőközeg áramoltató rendszer egyetlen 
alkatrésze sem sérült meg, kerüljön minden nyílt lángot és gyújtóforrást, valamint szellőztesse, ki alaposan a helységet, ahol 
a készüléket el akarja helyezni. A készülék tápkábelét tilos meghosszabbítani! Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó 
nincs összetörve vagy nem sérült-e készülék hátulján, mert ezen esetekben túlmelegedhet és akár tüzet is okozhat. Győződjön 
meg róla, hogy hozzáfér a készülék hálózati csatlakozójához, valamint ne húzza ki a konnektorból a készüléket a hálózati 
kábelnél fogva. Amennyiben a konnektor laza és nem áll megfelelően és stabilan a helyén, úgy ne próbálja meg bedugni a 
készüléket, mert fennáll az áramütés és tűz veszélye. Ne üzemeltesse a készüléket lámpa nélkül. Ez a készülék súlyos, tehát, 
legyen óvatos mikor mozgatni akarja, az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Ne vegyen ki vagy nyúljon hozzá bármihez 
a fagyasztó rekeszben tároltakhoz, nedves, vizes kézzel, mert fagyást, sérülést okozhat a bőrben. Kerülje el a készülék hosszan 
tartó napfénynek való kitételét. Csomagolja ki készülékét és ellenőrizze, hogy van-e rajta bármilyen sérülés. Amennyiben talál 
sérülést a készülékén, azt azonnal jelentse az eladónak, ahol vásárolta a készülékét és őrizze meg a készülék csomagolását. 
Erősen ajánlott legalább 4 órát várni, mielőtt csatlakoztatná készülékét a konnektorhoz, hogy ez alatt az idő alatt vissza tudjon 
folyni az olaj a kompresszorba. Megfelelő szellőzést kell biztosítani a készülék számára, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
készülék túlmelegedhet. Ahol csak lehetséges a készülék távtartóit a falnak kell támasztani, hogy elkerülje, hogy hozzáérjen a 
készülék esetlenként forró alkatrészeihez (például kompresszor), ezáltal elkerülve a lehetséges égési sérüléseket. A készüléket 
ne helyezze közel radiátorhoz vagy tűzhelyhez. Győződjön meg róla, hogy a konnektor hozzáférhető, a készülék elhelyezése 
után. 

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT 

Ne tegyen semmilyen forró tárgyat vagy ételt a készlékben a műanyag részekre, kerülje el, hogy bármilyen ételt, amelyet a 
készülékben elhelyez annak hátsó falához közvetlenül hozzá érjen. Ne helyezzen bármilyen szénsavas italt a fagyasztó részbe, 
mert a fagyás következtében az italtartóban nyomás keletkezik, amely következtében a tartály felrobbanhat, és így az kárt 
teheti a készülékben. Figyelem! A konnektor, amelyhez a készüléket csatlakoztatja, könnyen hozzáférhetőnek kell lenni



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból a tápkábelét. Ne tisztítsa a készüléket fém eszközökkel, 
valamint fontos, hogy ne éles tárgyakkal akarja eltávolítani a jeget a készülékből, használjon műanyag kaparót a folyamat 
elvégzéséhez. Rendszeresen ellenőrizze a víz elevezető' csövet, amelyen keresztül a kiolvasztott víz távozik, ha szükséges 
tisztítsa ki, amennyiben eltömődik úgy a kiolvasztott víz a készülék aljába fog távozni. Higiéniai okokból a készülék belsejét, 
belső' kiegészítőit, rendszeresen tisztítani kell. Soha ne tisztítsa a készüléket gőz tisztítóval, nedvesség keletkezik utána és 
emiatt fennáll az áramütés veszélye! A forró gőz, sérülést okozhat a készülék műanyag elemeiben. A készülék legyen teljesen 
száraz mielőtt újra használatba vennék. Bizonyos olajok, szerves oldószerek, vagy azon tisztító szerek, melyek ecetsavat 
tartalmaznak károsodást okozhatnak a készülékben (például: citromlé, narancshéjból távozó lé). Ügyeljen, hogy ne kerüljön 
kapcsolatba a készülék ezen anyagokkal, valamint ne tisztítsa a készüléket súrolószerrel. A tisztítás alatt ürítse ki a készülékben 
tárolt élelmiszereket egy hűvös helyre, gondosan letakarva. A tisztításhoz használjon puha rongyot vagy ruhát, langyos vízzel 
tisztítsa készüléket és kiegészítőit, majd a tisztítást követően tiszta vízzel törölje át a készüléket, legvégül pedig egy tiszta, száraz 
ruhával törölje teljesen szárazra. Mindezek befejeztével helyezze vissza használatba készülékét. A lámpa kicseréléséhez a 
készülékben, hívjon szakembert, az ott található egy speciális LED lámpa. 

ENERGIA TAKARÉKOSSÁG, SZERVIZELÉS 

Ne tegyen forró ételt a készülékbe, és ne tegye túl közel egymáshoz az ételeket a hűtőben, mert ez gátolja a megfelelő' 
szellőzést. Ügyeljen rá, hogy a készülékben elhelyezett ételek, nem érnek hozzá annak hátfalához. Ne nyissa ki a készüléket túl 
gyakran és ne tartsa nyitva túlzottan hosszú ideig, valamint ne állítsa a termosztátot túlzottan hideg fokozatra. A készülék egyes 
tartozékait, mint a fiókja ki lehet venni, így nagyobb helyet alakíthat ki az esetleges nagy helyet elfoglaló élelmiszerek számára, 
valamint, hogy kevesebb energiát fogyasszon. bármely elektronikai munkát, amelyet a készüléken el kell végezni annak 
szervizelése érdekében, csak és kizárólag képesített szakember/villanyszerelő' végezheti. A készüléket kizárólag engedélyezett 
szerviz centerben lehet szervizelni, és kizárólag eredeti pótalkatrészeket lehet hozzá használni, amennyiben szükség van rá. 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Ez a készülék sem hűtőközegében, sem szigetelő anyagaiban nem tartalmaz bármely, olyan gázt, amely kárt tehet az ózon rétegben.     A 
készüléket nem szabad kidobni háztartási hulladékkal együtt, a szigetelő hab gyúlékony gázokat tartalmaz. Kerülje el a hűtő egység sérülését 
különösen, a hőcserélő sérülését. Mielőtt kidobná készülékét vágja le annak tápkábelét a készülékhez a lehető legközelebb. 

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 szabályozatlan hulladék 
kezelésnek, hasznosítsa újra felelősségteljesen, hogy támogassa az anyagi források fenntartható újra felhasználását. A használt 
termékének megfelelő kidobásának módjáról kérjük vegye fel a kapcsolatot kereskedéssel, ahol termékét vásárolta, vagy használja 

a hulladék gyűjtési rendszert. Amennyiben készülékét ki akarná dobni, húzza ki azt a konnektorból előtte, majd vágja le a tápkábelét, a 
készülékhez olyan közel, amilyen közel csak lehetséges. 

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉS 

 
KÉSZÜLÉKET ÚGY HELYEZZE EL, HOGY AZ NE LEGYEN KITÉVE KÖZVETLEN NAPSÜTÉSNEK, VALAMINT, BIZTOSÍTSON 

ELEGENDŐ HELYET, HOGY A HŰTŐ AJTÓKAT MEGFELELŐEN KI LEHESSEN NYITNI. ÜGYELJEN RÁ, HOGY STABIL, 
EGYENES, SZÁRAZ PADLÓRA HELYEZZE A HŰTŐT, TOVÁBBÁ A KÉSZÜLÉK HÁTULJA ÉS A FAL KÖZÖTT LEGALÁBB 10 

CM, A KÉSZÜLÉK OLDALAI ÉS A FAL KÖZÖTT LEGALÁBB 5 CM, VALAMINT A KÉSZÜLÉK TETEJE ÉS A PLAFON KÖZÖTT IS 

HAGYJON LEGALÁBB 10 CM HELYET A SZELLŐZÉSHEZ. EZEN KRITÉRIUMOK BETARTÁSA CSÖKKENTIK A KÉSZÜLÉK 

ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁT, ÉS BIZTOSÍTJÁK A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT, HASZNÁLATÁT. 
KÉSZÜLÉKÉT OLYAN HELYEN HELYEZZE EL, AHOL A KÖRNYEZŐ' HŐMÉRSÉKLET MEGFELEL AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN 

SZEREPLŐ ÉRTÉKEKEN 
 

A készüléket úgy helyezze el, hogy az ne legyen kitéve közvetlen napsütésnek, valamint, biztosítson elegendő 
helyet, hogy a hűtő ajtókat megfelelően ki lehessen nyitni. Ügyeljen rá, hogy stabil, egyenes, száraz padlóra 
helyezze a hűtőt, továbbá a készülék hátulja és a fal között legalább 10 cm, a készülék oldalai és a fal között 
legalább 5 cm, valamint a készülék teteje és a plafon között is hagyjon legalább 10 cm helyet a szellőzéshez. 
Ezen kritériumok betartása csökkentik a készülék energia felhasználását, és biztosítják a készülék biztonságos 
működését, használatát. 

Készülékét olyan helyen helyezze el, ahol a környező' hőmérséklet megfelel az alábbi táblázatban szereplő 
értékeken 

 



 

 

 

 

 

 



IRÁNYÍTÓ PANEL                                                                                                                                  
 

Gombok:  
A.Nyomja meg, hogy beállítsa a fagyasztó hőmérsékletét (bal oldal), -140C és -220C fok között. 
B. Nyomja meg, hogy beállítsa a hűtő' hőmérsékletét (jobb oldal), 20C és 80C fok között, illetve OFF (kikapcsolás) 
beállításra, ekkor kikapcsolja hűtőt. 
C. Nyomja meg, hogy beállítsa az alábbi funkciókat: SMART, ECO, SUPER COOLING, SUPER FREEZING, vagy a felhasználó 
saját beállítását, melynek nincs jele. 
D.Nyomja meg, és tartsa lenyomja 3 másodpercig, így lezárja a másik 3 gombot. Tartsa lenyomva 1 másodpercig, 
hogy feloldja a másik 3 gombot. 

Kijelző: 
1.SMART mód, a készülék automatikusan állítja be a mind a fagyasztó és mind a hűtő részét, a belső hőmérsékletét 
és a külső környezeti hőmérsékletet figyelembe véve. 
2.ECO mód, a készülék a legalacsonyabb, energia felhasználási beállítások szerint fog működni. 
3.SUPER COOLING, a hűtő részt a legalacsonyabb hőmérsékletre hűti nagyjából két órára, majd ezek után visszaáll az 
eredeti hőmérséklet beállításra. 
4.SUPER FREEZING, a fagyasztó részt a legalacsonyabb hőmérsékletre hűti nagyjából hat órára, majd ezek után 
visszaáll az eredeti hőmérséklet beállításra. 
5.ZÁR, ez a jel akkor villan föl, amennyiben a gombok le vannak zárva. 
6.A fagyasztó hőmérsékletét jelzi 
7.A hűtő' hőmérsékletét jelzi. 

 

 

 

Nyitott ajtó jelzés: Abban az estben, ha a készülék bármely ajtaja 90 másodpercnél hosszabb ideig nyitva van, úgy a 
készülék hangjelzést fog adni amíg be nem zárja a nyitva lévő ajtót.

HIBAELHÁRÍTÁS. 
Figyelem! hibaelhárítás előtt, húzza ki a készüléket a konnektorból, amennyiben olyan hiba merül fel, amely az alábbi 
táblázatban nem említett, úgy kizárólag képzett szakember hajthatja végre a javítást. Fontos! A készülékből hallatszódnak 
bizonyos hangok, azonban ezeket a kompresszor adja ki, vagy a hűtőközeg áramlás okozza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyártó: 
MPM AGD S.A. 
Lengyelország 

Magyarországi importőr: 
Famatel 99 Kft. 
H-2142Nagytarcsa     
Asbóth Oszkár u.4.Hungary 
Tel.:(+36-1)445-0360,445-0361 
E-mail: infó@>famatel99.hu 
Web:www.famatel99.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mielőtt csatlakoztatná a készülékét a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy az adattábláján szereplő' hálózati feszültség megfelel-e 
az ön által használt hálózati feszültségnek. A készüléknek földelve kell lennie, valamint tápkábelét ennek megfelelően 
alakították ki. Csak földelt konnektorhoz lehet csatlakoztatni a készüléket. Amennyiben nincs földelt konnektor, otthonában, 
vagy ahol a készüléket lehelyezte, vegye fel a kapcsolatot egy képesített villanyszerelővel. Ezen készüléket úgy alakították ki, 
hogy megfelel az Európai Uniós Irányelveknek. A gyártó nem vállal felelősséget, a fenti figyelmeztetések és elővigyázatossági 
utasítások figyelmen kívül hagyása vagy betartásának elmulasztása estén. 

http://www.famatel99.hu/

