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1.

2.

3.

1. Is the interior of the refrigerator dry
and can the air circulate freely in the
rear of it?

2.
 

 
3.

4.

 

5.
 

 

Electrical connection 
 
 

 
 
 

 

Extension cables and multi plugs
must not be used for connection.

B
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2.
 
 

3.

 
 
 
 

 
 

4.
 

5. Do not keep your refrigerator in
ambient temperatures under 10°C.

 

 

A

To change the Bulb/LED used for 
illumination of your refrigerator, call 
your AuthorisedService.
The lamp(s) used in this appliance is 
not suitable for household room 
illumination. The intended purpose of 
this lamp is to assist the user to place 
foodstuffs in the refrigerator/freezer in 
a safe and comfortable way.
The lamps used in this appliance have 
to withstand extreme physical 
conditions such as temperatures 
below -20°C.
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Deep freezer compartment does not 
perform automatic defrosting in order 
to prevent decaying of the frozen food.
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Originalersatzteile stehen für einen 
Zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum 
zur Verfügung

Dieses Produkt dient dem Einsatz in
• Innenräumen und geschlossenen
Bereichen, wie z. B. Haushalten;
• geschlossenen Arbeitsbereichen, wie
Läden und Büros;
• geschlossenen Unterkunftsbereichen,
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Entsorgen Sie das Produkt keinesfalls 
durch Verbrennen.
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 Ist der Innenraum des
Kühlschranks trocken, kann die
Luft frei an der Rückseite
zirkulieren?
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Die Innenbeleuchtung Ihres 
Kühlschranks sollte ausschließlich 
vom autorisierten Kundendienst 
ausgetauscht werden.
Die Glühbirnen für dieses 
Haushaltsgerät sind für 
Beleuchtungszwecke nicht geeignet. 
Die beabsichtigte Aufgabe dieser 
Lampe ist es den Benutzer zu 
ermöglichen die Plazierung der 
Lebensmittel in den Kühlschrank / 
Eiskühltruhe sicher und bequem 
vorzunehmen.
Die in diesem Gerät verwendeten 
Lampen müssen extremen 
physikalischen Bedingungen, wie z. 
B. Temperaturen von -20°C,
standhalten.

5  Stellen Sie den Kühlschrank nicht
an Stellen auf, an denen Temperaturen
von weniger als 10 °C herrschen.
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6- Schnellkühlen
Wenn Sie die Schnellkühltaste

drücken, wird die Innentemperatur 
über den voreingestellten Wert 
hinaus weiter abgesenkt.

Diese Funktion dient dazu, 
Lebensmittel, die im Kühlbereich 
aufbewahrt werden, schnell 
herunterzukühlen.
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B) Tiefkühlbereich
 Der Tiefkühlbereich wird nicht 
automatisch abgetaut, da es ansonsten 
schnell zum Verderben gefrorener 
Lebensmittel kommen könnte. 
Dank einer speziellen 
Tauwassersammelschale ist das Abtauen 
einfach und nicht mit Verunreinigungen 
verbunden.
Tauen Sie zweimal jährlich ab,
oder wenn die Eisschicht auf etwa
7 mm angewachsen ist. Um den 
Abtauprozess zu starten, schalten Sie 
das Gerät am Steckdosenschalter aus 
und ziehen den Stecker aus der 
Steckdose. Sämtliche Lebensmittel 
sollten in mehrere Lagen Papier 
eingewickelt und an einem kalten Ort (z. 
B. Kühlschrank oder Speisekammer) 
gelagert werden. Um den Abtauvorgang 
zu beschleunigen, können Sie Schüsseln 
mit warmem Wasser in das Gerät stellen. 
Verwenden Sie keine spitzen oder 
scharfen Gegenstände (wie Messer oder 
Gabeln) zum Entfernen der Eisschicht. 
Verwenden Sie niemals Haartrockner, 
elektrische Heizgeräte oder ähnliches 
zum Beschleunigen des Abtauvorgangs. 
Wischen Sie das Tauwasser, welches 
sich am Boden des Tiefkühlbereichs 
ansammelt, mit einem Schwamm auf. 
Trocknen Sie nach Beendigung des 
Abtauens die Innenseiten gut ab. 
Stecken Sie den Netzstecker wieder in 
die Steckdose, schalten Sie die 
Stromzufuhr wieder ein.
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:
 L’intérieur du réfrigérateur est sec 

et l’air peut circuler librement à 
l’arrière?
2. Nettoyez l’intérieur du

réfrigérateur tel qu’indiqué dans la 
section « Entretien et nettoyage ».
3.

dans 
 

 

4  
 

 
 

 
 

5  

 

 

 

B
 

qualifié.

B L’appareil ne doit pas être mis en 
service avant d’être réparé ! Un risque 
de choc électrique existe!
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Pour remplacer la lampe LED du 
réfrigérateur, veuillez contacter le 
service après-vente agréé.
La lampe (s) utilisé dans cet appareil 
ne convient pas pour l'éclairage de la 
salle de ménage. Le but visé par 
cette lampe est d'aider à l'utilisateur 
de placer les aliments dans le 
réfrigérateur / congélateur d'une 
manière sûre et confortable.Les 
voyants utilisés dans cet appareil 
doivent résister aux conditions 
physiques extrêmes telles que des 
températures inférieures à -20°C.

5  N'exposez pas le réfrigérateur à
des températures ambiantes inférieures
à 10°C.
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6 - Fonction de réfrigération rapide
Lorsque vous appuyez sur le bouton 

Réfrigération rapide, la température 
du compartiment sera plus froide que 
les valeurs de réglage.

Cette fonction peut être utilisée pour 
les denrées placées dans le 
compartiment de réfrigération que 
l’on souhaite refroidir rapidement.
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Le compartiment du surgélateur ne 

réalise pas de dégivrage automatique 
pour empêcher la détérioration des 
denrées congelées. 
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 De binnenzijde van de koelkast 
schoon is en de luchtcirculatie aan de

achterzijde vrij kan plaatsvinden?
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Het binnenlichtje vervangen 
Om de lamp/led voor de 
binnenverlichting van uw koelkast te 
vervangen, bel uw bevoegde 
onderhoudsdienst.
De lamp of lampen voorzien in dit 
apparaat mogen niet worden 
gebruikt voor de verlichting van 
huishoudelijke ruimten. Het beoogde 
gebruik van deze lamp is de 
gebruiker te helpen etenswaren op 
veilige en comfortabele wijze in de 
koelkast/diepvriezer te plaatsen. 
De lampen die in dit apparaat 
worden gebruikt moeten bestendig 
zijn tegen extreme fysieke 
omstandigheden, zoals 
temperaturen beneden de -20°C.

5  Plaats uw koelkast niet in 
omgevingstemperaturen onder 10 °C.
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Bedieningspaneel 
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 Het diepvriesgedeelte voert geen 
automatische ontdooiing uit om het 
rotten van voedsel te voorkomen. 

 

Gebruik nooit haardrogers, elektrische 
verwarmingstoestellen of andere 
gelijkaardige elektrische toestellen om 
te ontdooien.

Spons het verzamelde dooiwater op 
de bodem van het diepvriesgedeelte 
op. Na het ontdooien de binnenkant 
goed droog maken. 

Steek de stekker in het stopcontact 
en schakel de stroomtoevoer aan.
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kunnen worden. Groenten en/of fruit 
mogen niet in dit vak geplaatst worden.
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6  Onderhoud en reiniging

A Gebruik nooit benzine, benzeen of 
gelijksoortige substanties voor het 
reinigingswerk.

B Wij bevelen aan dat u de stekker 
uit het toestel trekt voordat u met 
reinigen begint.

B Gebruik nooit scherpe voorwerpen, 
zeep, huishoudproducten, 
afwasmiddel of boenwas om te 
poetsen.

C Gebruik lauwwarm water om de kast 
van uw koelkast schoon te maken en 
wrijf deze droog.

C Gebruik een vochtige doek, 
uitgewrongen in een oplossing van 
één koffielepel natriumbicarbonaat 
voor 50 cl water, om de binnenkant 
schoon te maken en wrijf vervolgens 
droog.

B Zorg ervoor dat er geen water in 
de lamp en andere elektrische 
onderdelen binnensijpelt.

B Als uw koelkast voor een lange 
periode niet zal worden gebruikt, trek 
dan de stroomkabel uit, verwijder 
alle etenswaren, maak de koelkast 
schoon en laat de deur op een kier 
staan.

C Kijk de deurgrendels regelmatig na 
om u ervan te overtuigen dat ze 
schoon en vrij van etensresten zijn.

A Om deurroosters te verwijderen, 
verwijder de inhoud en druk 
het deurrooster vervolgens 
eenvoudigweg naar boven vanaf de 
basis.

A Gebruik nooit reinigingsmiddelen 
of water dat chloor bevat om de 
buitenkant en de verchroomde 
onderdelen van het product te 
reinigen. Chloor veroorzaakt corrosie 
op dergelijke metalen oppervlakken.

Bescherming van de plastic 
oppervlakken 
C Plaats geen vloeibare olie of in olie 

bereide maatlijden in uw koelkast in 
onafgedichte bakjes. Deze kunnen de 
plastic oppervlakken van uw koelkast 
beschadigen. Mocht u olie morsen 
op de kunststof oppervlakken, reinig 
dit deel van het oppervlak dan direct 
met warm water en spoel af.
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7  Fouten opsporen

Controleer de volgende punten voordat u de onderhoudsdienst belt. Dit kan u 
tijd en geld besparen. Deze lijst omvat regelmatige klachten die niet voortkomen 
uit defect vakmanschap of materiaalgebruik. Het is mogelijk dat bepaalde functies 
die hier beschreven zijn niet tot uw product behoren.

De koelkast werkt niet. 
• De stekker zit niet op de juiste manier in het stopcontact. >>>Zorg ervoor dat de

stekker veilig in het stopcontact wordt geplaatst.

• De zekering van het stopcontact waarop de koelkast is aangesloten of de
hoofdzekering is gesprongen. >>>Controleer de zekering.

Condensvorming langs de wand van het koelgedeelte (MULTI ZONE, COOL 
CONTROL en FLEXI ZONE).
• Omgeving is erg koud. >>>Plaats de koelkast niet in een ruimte waar de

temperatuur lager kan worden dan 10°C.

• De deur van de koelkast werd regelmatig open gemaakt. >>>Open en sluit de
deur van de koelkast niet te veel.

• Omgeving is erg vochtig. >>>Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte.

• Voedsel met veel vloeistoffen wordt in open bakjes bewaard. >>>Bewaar dit
soort voedsel in gesloten bakjes.

• De deur van de koelkast staat op een kier. >>>Sluit de deur van de koelkast.

• De thermostaat staat veel te laag. >>>Zet de thermostaat hoger.
• De compressor draait niet
• Thermische bescherming van de compressor kan springen gedurende

plotselinge stroomuitval of afsluiting van de stroomtoevoer wanneer de druk
van het koelmiddel in het koelsysteem van de koelkast niet in balans is. De
koelkast gaat na ongeveer 6 minuten draaien. Neem contact op met de
onderhoudsdienst wanneer uw koelkast na deze periode niet start.

• De koelkast zit in een ontdooicyclus. >>>Dit is normaal voor een volledig
automatisch ontdooiende koelkast. Ontdooicylus vindt periodiek plaats.

• De stekker van de koelkast steekt niet in het stopcontact. >>>Zorg ervoor dat
de stekker in het stopcontact zit.

• De temperatuuraanpassingen werden niet correct uitgevoerd. >>>Kiest een
geschikte temperatuurwaarde.

• Er is een stroomstoring. >>>Zodra de storing is verholpen keert de koelkast
terug naar normale werking.
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Het werkingsgeluid neemt toe wanneer de koelkast werkt.
• De werking van de koelkast kan veranderen als gevolg van wijzigingen in de

omgevingstemperatuur. Dit is normaal en geen defect.
De koelkast werkt frequent of gedurende lange tijd.

• Uw nieuwe product is mogelijk breder dan het vorige. Grote koelkasten werken
langer.

• De omgevingstemperatuur kan hoog zijn. >>>Het is normaal dat het product
langer draait in een warme omgeving.

• De stekker van de koelkast kan onlangs ingestoken zijn of de koelkast kan zijn
volgeladen met etenswaren. >>>Wanneer de koelkast pas is ingeschakeld of
kortgeleden werd gevuld, duurt het langer om de ingestelde temperatuur te
bereiken. Dit is normaal.

• Grote hoeveelheden warme levensmiddelen kunnen recentelijk in de koelkast zijn
geplaatst. >>>Plaats geen warm voedsel in de koelkast.

• Deuren werden regelmatig geopend of hebben enige tijd op een kier gestaan.
>>>De warme lucht die in de koelkast is binnengekomen maakt dat de koelkast
langer werkt. Open de deuren niet te dikwijls.

• De deur van het vries- of koelcompartiment is mogelijk op een kier blijven staan.
>>>Controleer of de deuren goed gesloten zijn.

• De koelkast is zeer koud ingesteld. >>>Stel de koelkasttemperatuur hoger en
wacht tot de temperatuur wordt bereikt.

• Deurafdichting van de koelkast of diepvriezer kan vuil, versleten, gebroken of
niet goed geplaatst zijn. >>>Maak de afdichting schoon of vervang deze. Een
beschadigde/gebroken afdichting maakt dat de koelkast langer moet werken
om de huidige temperatuur te handhaven.

Diepvriestemperatuur is erg laag terwijl de koelkasttemperatuur voldoende is.
• De diepvriestemperatuur is zeer koud ingesteld. >>>Stel de

diepvriezertemperatuur hoger in en controleer.
Koelkasttemperatuur is erg laag terwijl de diepvriestemperatuur voldoende is.

• De temperatuur van het koelvak is zeer koud ingesteld. >>>Stel de
koelkasttemperatuur hoger in en controleer.

Etenswaren die in laden van het koelgedeelte worden bewaard, bevriezen.

• De temperatuur van het koelvak is zeer hoog ingesteld. >>>Stel de
koelkasttemperatuur lager in en controleer.
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Temperatuur in de koelkast of diepvriezer is zeer hoog.
• De temperatuur van het koelvak is zeer hoog ingesteld. >>>De temperatuur

van het koelvak heeft invloed op de temperatuur van de diepvriezer. Wijzig de
temperatuur van de koelkast of de diepvriezer en wacht tot de betreffende
compartimenten de gewenste temperatuur bereikt.

• Deuren werden regelmatig geopend of hebben enige tijd op een kier gestaan.
>>>Open de deuren niet te vaak.

• De deur staat op een kier. >>>Sluit de deur volledig.

• De koelkast is pas ingeschakeld of werd recent geladen met voedsel. >>>Dit is
normaal. Wanneer de koelkast net is ingeschakeld of kortgeleden werd gevuld,
duurt het langer om de ingestelde temperatuur te bereiken.

• Grote hoeveelheden warme levensmiddelen kunnen recentelijk in de koelkast zijn
geplaatst. >>>Plaats geen warm voedsel in de koelkast.

• Vibratie of geluid.
• De vloer is niet gelijk of stabiel. >>> Indien de koelkast schommelt bij enige

beweging, moet u de stelvoetjes aanpassen. Zorg dat de vloer vlak en sterk
genoeg is om de koelkast te dragen.

• De spullen die boven op de koelkast liggen kunnen geluid veroorzaken.
>>>Verwijder deze van de bovenzijde van de koelkast.

Er komt een geluid van morsende of sprayende vloeistof uit de koelkast.

• Vloeistof- en gasstromen vinden plaats conform de werkingsprincipes van uw
koelkast. Dit is normaal en geen defect.

Er komt een fluitend geluid van de koelkast.
• Er worden ventilatoren gebruikt om de koelkast te koelen. Dit is normaal en geen

defect.
Condens op de binnenwanden van de koelkast.

• Met warm en vochtig weer neemt ijs- en condensvorming toe. Dit is normaal en
geen defect.

• Deuren werden regelmatig geopend of hebben enige tijd op een kier gestaan.
>>>Open de deuren niet te vaak. Sluit ze wanneer ze open staan.

• De deur staat op een kier. >>>Sluit de deur volledig.
Vocht aan de buitenkant van de koelkast of tussen de deuren.

• De lucht is mogelijk vochtig; dit is vrij normaal bij vochtig weer. Wanneer de
vochtigheid minder wordt, zal de condens verdwijnen.
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Slechte geur binnenin de koelkast.
• Ze wordt niet regelmatig schoongemaakt. >>>Maak de binnenkant van de

koelkast regelmatig schoon met een spons met lauw water waarin eventueel wat
carbonaat is opgelost.

• Sommige bakjes of verpakkingsmaterialen kunnen de geur veroorzaken.
>>>Gebruik een ander bakje of ander soort verpakkingsmateriaal.

• Er is voedsel in de koelkast geplaatst in een open bakje. >>>Bewaar het voedsel
altijd in een gesloten bakje. Micro-organismen die zich verspreiden vanuit
containers zonder deksel kunnen onaangename geuren veroorzaken.

• Neem vervallen voedingswaren en gemorste gerechten altijd meteen uit de
koelkast.

De deur sluit niet.
• Voedselpakketjes kunnen er de reden van zijn dat de deur niet sluit.

>>>Verplaats de verpakkingen die de deur belemmeren.

• De koelkast staat niet volledig waterpas op de vloer. >>>Stel de stelvoetjes bij
om de koelkast waterpas te zetten.

• De vloer is niet gelijk of stevig. >>>Zorg dat de vloer vlak is en de koelkast kan
dragen.

Groenteladen zitten vast.
• De levensmiddelen kunnen de bovenzijde van de lade raken. >>>Herschik de

levensmiddelen in de lade.



Kérjük, előbb olvassa el a használati útmutatót!
Tisztelt Vásárló!
Bízunk benne, hogy termékünk, mely egy modern gyárban készült, és a 
legaprólékosabb minőségirányítási eljárások alapján lett tesztelve, hatékony 
szolgáltatást fog biztosítani az Ön számára.
Ehhez azt javasoljuk, hogy használat előtt alaposan olvassa el a teljes használati 
útmutatót, és azt ne dobja ki, mert a jövőben még szüksége lehet rá.

Ez a használati útmutató
• Segít a készüléket gyors és biztonságos módon használni.
• A termék beszerelése és használata előtt olvassa el a használati útmutatót.
• Tartsa be az utasításokat, főleg azokat, melyek a biztonságra vonatkozó
információkat.
• A használati útmutatót tartsa olyan helyen, ahol a jövőben könnyen hozzá tud
férni.
• Olvassa el a többi dokumentumot is, melyet a termékhez kapott.
Ne feledje, ez a használati útmutató más modellekre is érvényes lehet.

Szimbólumok és leírásuk
Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat tartalmazza:
C Fontos információ vagy hasznos tippek.
A Figyelmeztetés élet vagy tulajdonra veszélyes körülményekre.
B Figyelmeztetés elektromos feszültség miatt. 
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1   Az Ön hűtőszekrénye

1) Kezelőpanel
2) Lámpaborítás
3) Mozgatható polcok
4) Bortartó
5) 0 ° C-os rekesz
6) Leolvasztott víz összegyűjtő

csatorna - ürítőcső
7) Zöldségtartó fedője

8) Fiók
9) Fagyasztórekesz
10) Állítható ajtópolcok
11) Tojástartó
12) Üvegtartó polc
13) Hűtőszekrény rekesz
14) Fagyasztórekesz

C Használati útmutatóban található képek szemléltet° jelleg˜ek, nem pontosan a valódi
terméket ábrázolják. Amennyiben olyan részeket talál, melyek nem találhatók meg, 
az Ön által megvásárolt termékben, akkor azok más modellekre vonatkoznak.
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2  Fontos biztonsági figyelmeztetések
Kérjük, olvassa el az alábbi 
információkat. A következő 
információk figyelmen kívül hagyása 
sérüléseket vagy anyagi károkat 
okozhat. Ezenkívül valamennyi 
garancia érvényét veszti.

Rendeltetésszerű használat
A terméket kizárólag

– beltérben és zárt területeken
használja, pl. otthonok;

– zárt munkakörnyezetben használja,
pl. boltok és irodák;

– zárt szállásokon használja, pl.
parasztházak, hotelek, panziók.

• A terméket ne használja szabadban.

 Általános tudnivalók
• A termék leselejtezésével/kidobásával

kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a
hivatalos szolgáltatónál.

• A hűtővel kapcsolatos kérdésekkel
és problémákkal kérjük, forduljon a
hivatalos szervizhez. Saját maga,
ill. nem hivatásos személyek nem
javíthatják a hűtőt a hivatalos szerviz
tájékoztatása nélkül.

• Fagyasztóval ellátott termék esetén;
A fagyasztóból kivéve ne egye
meg azonnal a jégkrémet vagy a
jégkockákat! (Ez fagyási sérülést
okozhat a szájban.)

• Fagyasztóval ellátott termékek
esetén; Soha ne helyezzen a
fagyasztóba helyezzen üveges vagy
kannás italokat. A fagyasztóban ezek
megrepedhetnek.

• A fagyott ételeket ne fogja meg
kézzel, mert hozzáragadhatnak a
kezéhez.

• A tisztítás vagy leolvasztás előtt húzza
ki a hűtőszekrényt.

• Permetes tisztítószert sose használjon
a hűtő tisztításánál. Ez ugyanis
rövidzárlatot vagy áramütést okozhat
a hűtő elektromos alkatrészeivel való
érintkezéskor.

• Soha ne használja a hűtő
egyes elemeit, például az ajtót
támasztékként vagy lépcsőként.

• Ne helyezzen el elektromos
készüléket a hűtőben.

• Ne rongálja meg azon alkatrészeket,
ahol a hűtőfolyadék áramlik, fúró vagy
vágó eszközökkel. A párologtató
gázvezetékeinek, a csőtoldalékok
vagy a csőburkolatok megsérülésekor
kifröccsenő hűtőfolyadék bőrirritációt
és szemsérülést okoz.

• A hűtő szellőzőnyílásait ne takarja le
vagy tömje be semmivel.

• Az elektromos berendezéseket
kizárólag engedéllyel rendelkező
személyek javíthatják. Az
inkompetens személyek által
elvégzett javítások veszélyforrást
jelenthetnek.

• Meghibásodás, ill. karbantartási vagy
javítási munkálatok során válassza
le a hűtőt az elektromos hálózatról a
megfelelő biztosíték kikapcsolásával
vagy a készülék kihúzásával.

• A hűtőt a dugónál fogva húzza ki a
konnektorból.

• A magas alkoholtartalmú italokat
lezárva és állítva helyezze el a
hűtőben.
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• Soha ne tároljon a hűtőben
gyúlékony vagy robbanó anyagokat
tartalmazó spray dobozokat.

• A leolvasztás felgyorsításához csak
a gyártó által ajánlott mechanikus
eszközöket vagy egyéb
módszereket használjon.

• A készüléket nem használhatják
fizikai, érzékszervi vagy mentális
rendellenességben szenvedő, vagy
képzetlen/tapasztalatlan emberek
(ideértve a gyermekeket is), kivéve,
ha az ilyen személy felügyeletét
valamely, annak biztonságáért
felelős személy látja el, illetve ez a
személy a készülék használatára
vonatkozóan útmutatást biztosít.

• Ha a hűtő sérült, ne használja
azt. Amennyiben kérdése van,
konzultáljon valamelyik szervizessel.

• A hűtő elektromos biztonsága
csak akkor biztosított, ha lakása
földelőrendszere megfelel az
előírásoknak.

• Ne tegye ki a terméket esőnek,
hónak, napsütésnek vagy szélnek,
mert ez kárt tehet a termék
elektromos rendszerében.

• A sérülések elkerülése érdekében,
sérült tápkábel esetén vegye fel a
kapcsolatot a hivatalos szervizzel.

• Beszerelés közben ne dugja be
a hűtőt a konnektorba. Ellenkező
esetben súlyos vagy halálos sérülést
szenvedhet.

• A hűtőszekrény csak élelmiszerek
tárolására használható. Egyéb célra
nem használható.

• A címke és a műszaki adatok leírása
a hűtőszekrény belsejében, a bal
oldali falon található.

• Soha ne csatlakoztassa a
hűtőszekrényt energiamegtakarító
rendszerhez; ezek kárt tehetnek a
hűtőszekrényben.

• Amennyiben kék fény világít a
hűtőszekrényen, optikai
eszközökkel ne nézzen a kék
fénybe.

• A manuálisan szabályozott
hűtőszekrényeknél az áramszünet
után legalább 5 percet várjon a
hűtőszekrény bekapcsolása előtt.

• A termék új tulajdonosnak történő
átadásakor a ne feledje átadni a
kézikönyvet is.

• A hűtőszekrény szállításakor
vigyázzon, nehogy kárt tegyen a
tápkábelben. A kábel meghajlítása
tüzet okozhat. Soha ne helyezzen
nehéz tárgyakat a tápkábelre. A
készülék bedugásakor soha ne fogja
meg nedves kézzel a dugót.

• A hűtőszekrényt ne csatlakoztassa
laza konnektorba.

• Biztonsági okokból soha ne fújjon
folyadékot a készülék belső vagy
külső részeire.

• Ne fújjon ki gyúlékony anyagokat,
pl. propán gáz, stb. a hűtőszekrény
közelében, mert tűz keletkezhet,
vagy felrobbanhat.

• Soha ne helyezzen vízzel töltött
tárgyakat a hűtőszekrény tetejére,
mert azok áramütést vagy tüzet
okozhatnak.

• Soha ne terhelje túl a hűtőszekrényt
túlzottan sok étellel. Túlterhelés
esetén az élelmiszerek leeshetnek és
kárt tehetnek a hűtőszekrényben az
ajtó kinyitásakor. Soha ne helyezzen
tárgyakat a hűtőszekrény tetejére;
ellenkező esetben ezek a tárgyak az
ajtó kinyitásakor vagy becsukásakor
leeshetnek.

• Mivel ezek precíz
teljesítményszabályozást igényelnek,
a gyógyszerek, a hőérzékeny
orvosságok és kutatási anyagok stb.
nem tárolhatók a hűtőszekrényben.
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• Amennyiben hosszú ideig nem
használja, húzza ki a hűtőszekrényt.
A tápkábel hibája tüzet okozhat.

• A dugó hegyét rendszeresen
tisztítani kell; ellenkező esetben
tüzet okozhat.

• Amennyiben a beállítható lábak
nincsenek megfelelően beállítva,
a hűtő billeghet. Az állítható
lábak megfelelő rögzítése
megakadályozhatja a billegést.

• A hűtőszekrény szállításakor soha
ne emelje fel a fogantyúnál fogva. A
fogantyú letörhet.

• Amennyiben a terméket egy másik
hűtőszekrény vagy fagyasztó mellé
helyezi, a két készülék közt legalább
8 cm helyet kell hagynia. Ellenkező
esetben a szomszédos falak
bepárásodhatnak.

Vízadagolóval ellátott 
termékek esetén;

A víznyomásnak legalább 1 barnak 
kell lennie. A víznyomás legfeljebb 8 
bar lehet.

• Kizárólag ivóvizet használjon.

Gyermekbiztonság
• Amennyiben az ajtó zárral is

rendelkezik, a kulcsot tartsa távol
a gyermekektől.

• A gyermekeket folyamatosan
felügyelni kell, hogy ne babráljanak
a termékkel.

Hagyja figyelmen kívül ezt a 
figyelmeztetést, amennyiben a 
hűtőrendszer R134a hűtőközeget 
használ. 
A termékben használt gáz típusát a 
hűtőszekrény belsejében, a bal oldali 
falon találja.
Soha ne égesse el a terméket.

HCA Figyelmeztetés
Amennyiben a termék R600a 
hűtőrendszerrel rendelkezik: 
Ez a gáz gyúlékony. Ennek 
következtében figyeljen oda, hogy 
szállítás és használat közben ne 
tegyen kárt a hűtőrendszerben. 
Sérülés esetén tartsa távol a terméket 
a lehetséges tűzforrásoktól, melynek 
hatására a készülék begyulladhat, 
továbbá folyamatosan szellőztesse a 
szobát, ahol a készüléket elhelyezte.

Az energiatakarékosság 
jegyében teendő lépések
• Ne hagyja sokáig nyitva a hűtő

ajtaját.
• Ne tegyen meleg ételt vagy italt a

hűtőbe.
• Csak annyi ételt/italt tegyen a

hűtőbe, hogy az ne akadályozza a
levegő cirkulációt.

• Ne helyezze a hűtőt olyan helyre,
ahol azt közvetlen napsütés éri, vagy
ahol a közelben hőforrás van (pl.
sütő, mosogatógép vagy radiátor).

• Ügyeljen rá, hogy az ételeket zárt
edényben tárolja a hűtőben.

• Fagyasztórekesszel ellátott termékek
esetén; Akkor tárolhat maximális
mennyiségű élelmiszert
a hűtőszekrényben, ha eltávolítja a
polcokat vagy a fagyasztó fiókját. Az
energiafogyasztást úgy határozták
meg, hogy eltávolították a fagyasztó
polcait és fiókjait, és a fagyasztót
telepakolták. A polc vagy a fiók
használata esetén, az élelmiszerek
kisebb mérete miatt nem áll fenn
az élelmiszerek megfagyásának
veszélye.

• A fagyasztott élelmiszer
hűtőszekrényben történő
felolvasztása energiát takarít meg, és
megőrzi az étel minőségét.
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3  Beüzemelés

B Felhívjuk rá figyelmét, hogy a gyártó 
nem vállal felelősséget a jelen 
útmutatóban foglalt információk 
figyelmen kívül hagyása miatt 
bekövetkező károkért.

A hűtő szállításakor 
figyelembe veendő dolgok
1. Szállítás előtt ürítse ki és tisztítsa ki a

hűtőt.
2. A hűtő becsomagolása előtt a

polcokat, kiegészítőket, fiókokat stb.
rögzíteni kell szigszalaggal.

3. A csomagolást szigszalaggal és
erős madzaggal össze kell fogni,
és a csomagoláson feltűntetett
szabályokat be kell tartani.

Ne feledje...
Minden újrahasznosított anyag 
nélkülözhetetlen a természet és 
nemzeti erőforrásaink számára.
Amennyiben szeretne részt 
venni a csomagolóanyagok 
újrahasznosításában, további 
információkat a környezetvédelmi 
szervektől vagy a helyi hatóságoktól 
szerezhet.

A hűtő üzembe helyezése 
előtt
A hűtő használatbavétele előtt 
ellenőrizze az alábbiakat:

Elektromos összeköttetés
A terméket egy olyan földelt aljzathoz 
csatlakoztassa, mely el van látva 
megfelelő teljesítményű biztosítékkal. 
Fontos:
• A csatlakozásnak meg kell felelnie

az országos normáknak.
• Ügyeljen rá, hogy a tápkábel

könnyen hozzáférhető legyen a
hűtő elhelyezése után.

• A meghatározott feszültség
értéknek meg kell egyeznie a
hálózati feszültség értékével.

• Hosszabbítót és elosztót ne
használjon.

B A sérült tápkábel cseréjét bízza 
szakemberre.

B A terméket hibásan ne 
üzemeltesse! 

Ilyenkor ugyanis áramütés veszélye 
áll fenn!

3. A hűtőszekrény belsejét a "Karbantartás
és tisztítás" c. fejezetben foglaltak

szerint tisztítsa. 
4. Hangot fog hallani, amint a kompresszor

beindul. A hűtőrendszerben lévő
folyadékok és gázok hangja akkor is 
hallható, ha a kompresszor nem 
üzemel. 

5. Lehetséges, hogy a hűtő elülső éleit
melegnek érzi. Ez normális jelenség.
Ezek a részek azért melegednek fel,
hogy így elejét vegyék a
páralecsapódásnak.

1. A hűtő belseje száraz és a levegő
szabadon tud áramolni a hátsó
részén?
2. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a
fali konnektorba. Ha az ajtó nyitva van,
a hűtő belső világítása bekapcsol.
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Belső villanykörte cseréje 

hulladékgyűjtő központokban kaphat. 
A hűtő leselejtezése előtt vágja el a 
tápkábelt, tegye használhatatlanná az 
ajtón lévő zárat (ha van), hogy a 
gyermekeket ne érhesse baj.

1. A hűtőszekrényt könnyen
hozzáférhető helyre helyezze.
2. Tartsa távol a hűtőszekrényt a
hőforrásoktól, a nedves helyektől és a
közvetlen napsütéstől.
3. A hatékony működés érdekében
a hűtőszekrényt egy jól szellőző helyen
kell elhelyezni. Amennyiben a
hűtőszekrényt egy fali bemélyedésbe
helyezi be, a készülék körül minden
irányból legalább 5 cm helyet
kell hagyni. Amennyiben a padló
szőnyeggel van letakarva, a terméket
2,5 cm-rel meg kell emelni.
4. A rázkódások elkerülése érdekében
a hűtőszekrényt egy egyenletes padlón
helyezze el.
5. Ne tartsa a hűtőszekrényt 10 °C-nál
alacsonyabb hőmérsékleten.

A hűtőszekrény lámpájának 
cseréjéhez, kérjük, hívja fel a 
szakszervizt.
A készülékben lévő lámpa/lámpák 
háztartásban lévő helyiségek 
megvilágítására nem 
alkalmas/alkalmasak. A lámpa 
rendeltetése, hogy segítse a 
felhasználót az élelmiszerek 
hűtőszekrénybe/fagyasztószekrénybe 
való gyors és biztonságos 
behelyezésében.
A készülékben használt lámpáknak 
extrém környezeti hatásokat kell 
kibírniuk, mint pl. a -20°C hőmérséklet.

A csomagolás leselejtezése
A csomagolóanyagok veszélyt 
jelenthetnek a gyermekekre nézve. 
Ezért tartsa a csomagolóanyagokat 
gyermekektől távol, vagy 
selejtezze le azokat a hulladékokra 
vonatkozó utasítások szerint. A 
csomagolóanyagokat ne háztartási 
hulladékként kezelje.
A hűtő csomagolóanyaga 
újrahasznosítható anyagokból készült.

A régi hűtő leselejtezése
A régi hűtőt úgy selejtezze le, hogy 
ezzel ne okozzon kárt a környezetnek.
• A hűtő leselejtezésével kapcsolatban

bővebb információt a hivatalos
márkakereskedésekben ill. a

Elhelyezés és üzembe 
helyezés
A Amennyiben a hűtőszekrény 
tárolására kijelölt szoba ajtaja nem elég 
széles, a hűtők ajtajainak 
eltávolításához hívja ki a hivatalos 
szervizt. 
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4  Előkészületek

C A hűtőt legalább 30 cm-re kell 
elhelyezni minden hőforrástól (pl. 
kandalló, sütő, főzőlap), és legalább 
5 cm-re az elektromos sütőktől. 
Ezenkívül óvni kell a közvetlen 
napsütéstől is.

C A helyiségben, ahol a hűtőt el 
kívánja helyezni, legalább 10 °C-os 
hőmérsékletnek kell lennie. Ennél 
hűvösebb helyen a hűtő optimális 
működését nem tudjuk garantálni.

C Kérjük, ügyeljen rá, hogy a hűtő 
belseje alaposan meg legyen tisztítva.

C Ha két hűtőt kíván egymás mellett 
elhelyezni, kérjük, hagyjon legalább 2 
cm helyet közöttük.

C A hűtő első beüzemelésekor kérjük, 
tartsa be az alábbiakat az első hat óra 
alatt.
-  Ne nyitogassa gyakran az ajtót.
-  Üresen, étel behelyezése nélkül kell

üzemeltetni.
-  Ne húzza ki a hűtőt. Áramkimaradás

esetén kérjük, tekintse meg az
"Problémák javasolt megoldása" c.
részt.

C Őrizze meg az eredeti csomagolást, 
hogy a későbbiekben tudja miben 
szállítani a hűtőt.
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Az ajtónyitás megfordítása
A lépéseket számsorrendben végezze el. 
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5   A hűtőszekrény használata
Kezelőpanel

1 2 3 4 5 6 7

1- Be/Ki funkció
A hűtőszekrény be- vagy
kikapcsolásához nyomja le a Be/
Ki gombot 3 másodpercre.

2- H űtőszekrény beállítása funkció
Ennek a funkciónak a segítségével
beállíthatja a hűtőtér hőmérsékletét.
Ezt a gombot nyomja meg a
hűtőszekrény rész hőmérsékletének
beállításához - (legmelegebb), --, ---,
---- (leghidegebb).

3- H űtőszekrény rekesz
A Hőmérséklet beállítás kijelző jelzi
a hűtőtérhez beállított hőmérsékletet.
Beállítások - (legmelegebb), --, ---, ----
(leghidegebb).

4- Magas hőmérséklet-jelző /
hibajelző 
Ez a lámpa akkor kapcsol be, ha a
hűtő hőmérséklete magassá válik ill. ha
hibaállapot következik be.

5- G yorshűtés-jelző
Az ikon akkor világít, ha a gyorshűtés
be van kapcsolva.

6- Gyorsfagyasztás funkció
Ha megnyomja a gyorshűtés gombot,

a hűtőtér hőmérséklete a beállított 
hőmérséklet alá csökken. Ez a funkció 
akkor hasznos, ha a hűtőbe tett ételt 
gyorsan le kell hűteni.

Ha sok friss ételt szeretne így lehűteni, 
akkor célszerű a funkciót még az étel 
behelyezése előtt aktiválni. Ha a 
gyorshűtő funkció be van kapcsolva, 
akkor a gyorshűtő kijelzése megjelenik 
a panelen. A funkció kikapcsolásához 
nyomja meg ismét a gyorshűtés 
gombot. A gyorshűtés-jelző ekkor 
kikapcsol, és a hűtő visszatér a normál 
beállításokra.

Ha nem kapcsolja ki a gyorshűtés 
funkciót, akkor a hűtő 2 óra elteltével, 
ill. ha a hűtőtér elérte a kívánt 
hőmérsékletet, automatikusan 
megteszi ezt. Ez a funkció nem kerül 
visszaállításra áramkimaradás esetén.

7- Alarm Off (Riasztás ki)
Amikor a hűtőszekrény ajtaja 2 percig

nyitva van, illetve az érzékelő 
meghibásodása esetén, riasztás 
hallható. A riasztót az „Alarm Off” 
gomb lenyomásával lehet kikapcsolni.

Az érzékelő meghibásodását jelző 
riasztás csak áramszünet esetén szólal 
meg. Ha becsukja, majd újra kinyitja az 
ajtót, 2 perc elteltével ismét 
aktiváldódik az „Ajtó nyitva” riasztás.



12 HU

B) Mélyhűtő rekesz

A kiolvasztás a különleges kiolvasztó
gyűjtőmedencének köszönhetően
nagyon egyszerű és koszmentes.
Olvassza ki évente kétszer vagy ha kb.
7 mm (1/4”) fagyréteg alakult ki. A
kiolvasztás eljárás elindításához
kapcsolja ki a készüléket a fali
kimenetnél és húzza ki a fődugót.
Minden ételt be kell csomagolni több
rétegben újságpapírba és hűvös helyen
kell tárolni (hűtőszekrényben vagy
kamrában).
Melegvizes tartályokat helyezhet
el óvatosan a mélyhűtőben, hogy
felgyorsítsa a kiolvasztást.
Ne használjon hegyes vagy éles szélű
tárgyakat, mintpl. Kés vagy villa, hogy
a fagyot eltávolítsa.
Soha ne használjon hajszárítót,
elektromos fűtőtestet vagy
egyéb elektromos berendezést a
kiolvasztáshoz.
Törölje ki szivaccsal a mélyhűtő
rekeszének aljában összegyűlt
kiolvasztott vizet. A felengedés után
alaposan szárítsa meg a belső részt.
Helyezze a dugót a fali csatlakozóba
és kapcsolja be az elektromos áramot.

Olvasztás
A) Hűtőszekrény rekesz
A hűtőszekrény rekesz teljesen
automatikus olvasztást visz végbe.
A hűtőszekrény lehűlés közben
vízcseppek és 7-8 mm vastag jég
képződhet a hűtőszekrény rekesz
belső, hátsó falán Az ilyen jégképződés
a hűtőrendszer miatt teljesen normális.
A hátsó fal automatikus olvasztás
funkciójának bizonyos időközönként
történő használatával a képződött jég
leolvasztható. A vásárlónak nem kell
a jeget lekaparnia, illetve nem kell a
vízcseppeket eltávolítania.
Az olvasztás miatt létrejövő víz a
vízelvezető csatornán keresztül
távozik, majd az elvezetőcsövön
keresztül a párologtatóba folyik, ahol
magától elpárolog.
Bizonyos időközönként ellenőrizze,
hogy az elvezetőcső nem dugult-e el,
és amennyiben szükséges, egy pálca
segítségével tisztítsa meg.

A mélyhűtő nem végez automatikus
olvasztási funkciót, így a fagyasztott
ételek nem romlanak meg.
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Nullfokos tárolórekesz
Ebben a rekeszben a fagyasztott 
étel (hús, hal, csirke stb.) lassan 
kiolvasztható. A nullfokos tárolórekesz 
a leghidegebb hely a hűtőszekrényben, 
ahol a tejtermékek (sajt, vaj), a húsok, 
a hal és a csirke ideális körülmények 
között tárolható. Zöldséget/gyümölcsöt 
ne rakjon ebbe a rekeszbe!
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6  Karbantartás és tisztítás
A Tisztításhoz sose használjon benzint 

vagy hasonló szert.
B Tisztítás előtt célszerű kihúzni a 

berendezést.
C Soha ne használjon éles, csiszoló 

anyagot, szappant, háztartási tisztítót, 
tisztítószert vagy viaszpolitúrt a 
tisztításhoz.

C Használjon langyos vizet a hűtő 
belsejének tisztításához, és törölje 
szárazra azt.

C A belső rész tisztításához 
mártson egy ruhát fél liter vízbe, 
amelyben feloldott egy teáskanál 
szódabikarbónát, csavarja ki, és 
törölje át vele a belsőt, majd törölje 
szárazra.

B Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz 
a lámpabúra alá ill. ne kerüljön 
kapcsolatba más elektromos résszel.

B Ha a hűtőt hosszú ideig nem 
használják, húzza ki a konnektorból, 
távolítson el minden élelmiszert, 
tisztítsa meg, és hagyja félig nyitva az 
ajtót.

C Rendszeresen ellenőrizze az 
ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön 
róla, hogy tiszták és ételmaradékoktól 
mentesek.

C Az ajtópolcok eltávolításához vegyen 
ki onnan mindent, majd egyszerűen 
tolja fel az alapzatról.

A műanyag felületek védelme 
C Fedetlenül ne tegyen be olajat vagy 

olajban sült ételeket a hűtőbe, mert 
az olaj kárt tesz a hűtő műanyag 
részeiben. Amennyiben olaj kerül a 
műanyag felületekre, öblítse le és 
tisztítsa meg az adott részt langyos 
vízzel.
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7  A problémák javasolt megoldása
Kérjük, mielőtt kihívná a szervizt, oldassa át a következő listát. Ezzel időt 
és pénzt takaríthat meg. Ez a lista azon gyakran előforduló panaszokat 
tartalmazza, melyek nem a hibás gyártásból vagy anyagokból erednek. Az itt 
ismertetett tulajdonságok közül nem mindegyik található meg az Ön készülékén.

A hűtőszekrény nem működik
• A hűtőszekrény megfelelően be van dugva? Dugja be a dugót a fali aljzatba.
• Nem olvadt le a főbiztosíték vagy annak a konnektornak a biztosítéka, melyhez a

hűtőszekrényt csatlakoztatta? Ellenőrizze a biztosítékot.
Lecsapódás található a fagyasztó oldalfalán. (MULTI ZONE, HŰTÉS SZABÁLYOZÓ 

és FLEXI ZONE)
• Nagyon hideg környezeti körülmények. Az ajtó gyakori kinyitása és becsukása.

Magas páratartalmú környezet. Olyan nyitott edényben lévő élelmiszer tárolása, mely
folyadékot tartalmaz. Nyitva hagyta az ajtót.

• Állítsa hidegebbre a termosztátot.
• Csökkentse az időt, amíg az ajtó nyitva van, vagy használja kevesebbszer.
• A nyitott edényben tárolt élelmiszert fedje le egy megfelelő anyaggal.
• Egy száraz ruha segítségével törölje le a lecsapódást, majd ellenőrizze, hogy a hiba

továbbra is fennáll-e.
A kompresszor nem működik

• A kompresszor biztosítéka hirtelen áramkimaradások esetén kiolvadt, illetve a
folyamatos árammegszakítások után a hűtőszekrény hűtő rendszere még nem került
egyensúlyba.

• A hűtőszekrény kb. 6 perc után fog bekapcsolni. Kérjük, hívja ki a szervizt, ha a 6
perc után nem indul be a hűtőszekrény.

• A hűtőszekrény olvasztási ciklusban van. Ez egy teljesen automatikusan olvasztó
hűtőszekrény esetében természetes. Az olvasztási ciklus megadott időközönként
megy végbe.

• A hűtőszekrény nincs bedugva. Győződjön meg róla, hogy a dugó megfelelően
van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz.

• Megfelelőek a hőmérséklet beállítások? Áramszünet van. Hívja az áramszolgáltatót.
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A hűtőszekrény gyakran vagy hosszú ideig működik.
• Az új hűtőszekrénye lehet, hogy nagyobb, mint az előző. Ez teljesen normális

jelenség. A nagyobb hűtőszekrények hosszabb ideig működnek.
• Lehet, hogy túl magas a szobahőmérséklet. Ez teljesen normális.
• előfordulhat, hogy a hűtőszekrény nem régen lett bedugva, vagy tele lett pakolva

élelmiszerrel. A hűtőszekrény lehűtése ezekben az esetekben néhány órával tovább
tarthat.

• Nemrégiben nagy mennyiségű forró ételt helyezett a hűtőszekrénybe. A forró
ételek hatására a hűtőszekrény tovább üzemel, míg az étel el nem éri a tárolási
hőmérsékletet.

• Lehet, hogy az ajtók gyakran vagy hosszú ideig voltak kinyitva. Meleg levegő jutott
a hűtőszekrénybe, melynek hatására a hűtőszekrény hosszabb ideig üzemel.
Kevesebb alkalommal nyissa ki az ajtókat.

• A fagyasztó vagy a hűtő rész ajtaja lehet, hogy nyitva maradt. Ellenőrizze, hogy az
ajtók megfelelően be vannak-e csukva.

• A hűtőszekrény nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtőszekrény
hőmérsékletét magasabbra, és várja meg, míg eléri ezt a hőmérsékletet.

• A hűtő ajtajának szigetelése elképzelhető, hogy koszos, kopott, törött vagy nem
megfelelően van behelyezve. Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a szigetelést. A sérült/
törött szigetelés hatására a tovább ideig működik annak érdekében, hogy fenn tudja
tartani az aktuális hőmérsékletet.

A fagyasztó hőmérséklete túl alacsony, miközben a hűtő hőmérséklete megfelelő.
• A fagyasztó nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a fagyasztó

hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze.
A hűtő hőmérséklete túl alacsony, miközben a fagyasztó hőmérséklete megfelelő.

• A hűtő nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtő hőmérsékletét
magasabbra, és ellenőrizze.

A hűtő fiókjaiban tartott élelmiszerek magfagynak.
• A hűtő nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtő hőmérsékletét

magasabbra, és ellenőrizze.
A hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete nagyon magas.

• A hűtő hőmérsékletre nagyon magas értékre lett állítva. A hűtő hőmérséklete
hatással van a fagyasztó hőmérsékletére. Módosítsa úgy a hűtő és a fagyasztó
hőmérsékletét, hogy ezek elérjék a kívánt szintet.

• Lehet, hogy az ajtó nyitva maradt. Csukja be rendesen az ajtót.
• Nemrégiben nagy mennyiségű forró ételt helyezett a hűtőszekrénybe. Várjon, amíg a

hűtő vagy a fagyasztó el nem éri a kívánt hőmérsékletet.
• Lehet, hogy a hűtőszekrény nemrég lett bedugva.  A hűtőszekrény lehűlése sok időt

vesz igénybe annak mérete miatt.
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A hűtőszekrényből kiszűrődő zajok hasonlítanak az analóg órák 
másodpercmutatóinak hangjára.
• A zaj a hűtőszekrény szolenoid szelepéből jön. A szolenoid szelepek biztosítják a

hűtőfolyadék áramlását a hűtőtérben. Ezek segítségével állíthatja be a hűtés vagy
fagyasztás hőmérsékletét, és végezhet el különféle hűtési funkciókat.  Ez teljesen
normális és nem hiba okozza.

A működés zaj a hűtő működése közben egyre hangosabb.
• A hűtőszekrény működési teljesítménye a környezetei hőmérséklet változásának

függvényében változik. Ez teljesen normális, nem utal hibára.
Rezgés vagy zaj.

• A padló nem egyenes vagy gyenge. A hűtő a lassú mozgás miatt ad ki hangot.
Győződjön meg róla, hogy a padló egyenes-e, illetve elég erős-e ahhoz, hogy elbírja
a hűtőszekrényt.

• A zajt a hűtőszekrény tetejére helyezett tárgyak is okozhatják. Az ilyen tárgyakat el
kell távolítani a hűtőszekrény tetejéről.

Csöpögéshez vagy fúváshoz hasonló hangot hallani.
• A hűtőszekrény működésének megfelelő folyadék vagy gázáramlás történik. Ez

teljesen normális, nem utal hibára.
Szélfúváshoz hasonló hangot hallani. 

• A hűtés hatékonyságának érdekében a hűtőszekrény ventilátorokat is működtet. Ez
teljesen normális, nem utal hibára.

Kondenzáció a hűtőszekrény belső falain.
• A meleg vagy párás levegő növeli a jégképződést és a kondenzációt. Ez teljesen

normális, nem utal hibára.
• Az ajtók nyitva vannak. Győződjön meg róla, hogy az ajtók megfelelően be vannak-e

csukva.
• Lehet, hogy az ajtók túl gyakran, vagy túl sokáig lettek kinyitva. Kevesebb alkalommal

nyissa ki az ajtót.
Pára jelenik meg a hűtőszekrény külső részén vagy az ajtók közt.

• Lehet, hogy párás az idő. A párás idő teljesen normális. Ha a páratartalom kevesebb
lesz, a kondenzáció eltűnik.

Kellemetlen szag érezhető a hűtőben.
• A hűtőszekrény belső tisztításra szorul. Egy szivacs, meleg víz vagy szóda

segítségével tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét.
• A szagot lehet, hogy néhány edény vagy csomagolóanyag okozza. Használjon másik

edényt, vagy más gyártótól származó csomagolóanyagot.
Az ajtó(k) nem nyíl(nak)ik ki.

• Az élelmiszerek csomagolásai megakadályozhatják az ajtó becsukását. Távolítsa el
azokat a csomagokat, melyek akadályozzák az ajtót.

• A hűtőszekrény valószínűleg nem teljesen áll függőlegesen a padlón, és a lassú
mozgás következtében ugrál. Állítsa be a szintbeállító csavarokat.

• A padló nem egyenes vagy nem elég erős. Győződjön meg róla, hogy a padló
egyenes-e, illetve elég erős-e ahhoz, hogy elbírja a hűtőszekrényt.

A rács beragadt.
• Az élelmiszer lehet, hogy hozzáér a fiók tetejéhez. Rendezze át az élelmiszereket a

fiókban.
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