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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 veszélyes körülményekre.

B Figyelmeztetés elektromos feszültség miatt. 

Újrahasznosítására 

FIGYELMEZTETÉS! 
Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen 
környezetberát gázzal működő hűtőberendzés normális működésének 
eléréséhez, kövesse a következő szabályokat:

•
•

•
•

Ne gátolja a levegő keringését a készülék körül!
Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás 
érdekében, mint amit a gyártó ajánl!
Ne szakítsa meg a hűtőközeg keringésirendszerét!
Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint 
amiket a gyártó javasolhat!
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C  A használati útmutatóban található képek szemléltető jellegűek, nem a valódi 
terméket ábrázolják. Amennyiben olyan részeket talál, melyek nem találhatók meg, 
az Ön által megvásárolt termékben, akkor azok más modellekre vonatkoznak.

6. Leolvasztott víz összegyűjtő
csatorna - ürítőcső
7. Mozgatható polcok
8. Belső világítás és termosztát gomb 

1  Az Ön hűtőszekrénye

1. Állítható ajtópolcok
2. Üvegtartó polc
3. Állítható első lábak
4. Fiók
5. Fiók fedele
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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.

• 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.
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2  Fontos biztonsági figyelmeztetések • 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, puszta szemmel
vagy optikai eszközökkel ne nézzen
sokáig 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.

• Amennyiben hosszú ideig nem
használja, húzza ki a hűtőszekrényt.
A tápkábel hibája tüzet okozhat.
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• A dugó hegyét rendszeresen
tisztítani kell; ellenkező esetben
tüzet okozhat.

• A dugó hegyét száraz ronggyal
rendszeresen meg kell tisztítani;
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.

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. 

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.

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:

• 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!

1. A hűtő belseje száraz és a levegő 
szabadon tud áramolni a hátsó részén.
2. A hűtőszekrény belsejét a
„Karbantartás és tisztítás” c. fejezetben 
foglaltak szerint tisztítsa.
3. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a 
fali konnektorba. Ha az ajtó nyitva van, 
a hűtő belső világítása bekapcsol.
4. Rögzítse a műanyag éket az alábbi 
ábra szerint. A műanyag ékek célja a 
távolság tartása, ami biztosítja a 
légáramlást a hűtő és a fal között. (A 
kép illusztráció, nem azonos az Ön 
készülékével.) 

5. A kompresszor bekapcsolásakor egy
hangot fog hallani. A folyadék és a gázok,
amelyeket a hűtésrendszeren belül
lezártak szintén hangot adhatnak ki, akár
működik a kompresszor, akár nem. Ez
teljesen normális jelenség.
6. Lehetséges, hogy a hűtő elülső éleit
melegnek érzi. Ez normális jelenség. Ezek 
a részek azért melegednek fel, hogy így 
elejét vegyék a páralecsapódásnak.

Elektromos összeköttetés
 A terméket egy olyan fldelt aljzathoz 
csatlakoztassa, mely el van látva 
megfelelő teljesítményű biztosítékkal. 
Fontos:
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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
hulladékgyűjtő központokban kaphat.

1. Aűtőszekrényt 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 držite vaš frižider u temperaturi
okoline koja je niža od 10°C.

Belső villanykörte cseréje 
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 hűtő leselejtezése előtt vágja el a 
tápkábelt, tegye használhatatlanná az 
ajtón lévő zárat (ha van), hogy a 
gyermekeket ne érhesse baj.

A Amennyiben a hűtőszekrény 
tárolására kijelölt szoba ajtaja nem elég 
széles, a hűtők ajtajainak eltávolításához 
hívja ki a hivatalos szervizt. 

Elhelyezés és üzembe helyezésA csomagolás leselejtezése
 A csomagolóanyagok veszélyt 
jelenthetnek a gyermekekre nézve. 
Ezért tartsa a csomagolóanyagokat 
gyermekektől távol, vagy selejtezze le 
azokat a hulladékokra vonatkozó 
tasítások szerint. 
 A csomagolóanyagokat ne háztartási 
hulladékként kezelje. 
 A hűtő csomagolóanyaga 
újrahasznosítható anyagokból készült.
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Az ajtónyitás megfordítása
A lépéseket számsorrendben végezze el.
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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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5  A hűtőszekrény használata
Az üzemi hőmérséklet 
beállítása

A működési hőmérsékletet a  
hőmérséklet szabályozó szabályozza.
Meleg Hideg

1 3        4       5
(Vagy) Min. Max.

1 =Legalacsonyabb hűtési beállítás 
(Legmelegebb beállítás)
5 =Legmagasabb hűtési beállítás 
(Leghidegebb beállítás)

(Vagy)
Min. = Legalacsonyabb hűtési 
beállítás (Legmelegebb beállítás) 
Max. = Legmagasabb hűtési 
beállítás (Leghidegebb beállítás) 
  A hűtőszekrény átlagos belső 
hőmérsékletének +5°C kell lennie.

Kérjük ellenőrizze a beállításokat a 
kívánt hőmérsékletnek megfelelően.  

Vegye figyelembe, hogy különböző 
hőmérséklet található a hűtési 
területen.

A leghidegebb tartomány a 
zöldségtartó rekesz fölött található.

A belső hőmérséklet függ a 
környezeti hőmérséklettől, hányszor 
nyitja ki az ajtót, és a bent levő ételek 
összességétől.

A rendszeres nyitogatás miatt a 
hőmérséklet emelkedik. Ezért, használat 
után mindig csukja be az ajtót.

A belső rekeszek használata
Mozgatható polcok: A polcok közti 

távolság állítható.
Zöldségtartó fiók: Ebben a rekeszben 

zöldség és gyümölcs tárolható, akár 
huzamosabb ideig is.

Üvegtartó polc: Ezeken a polcokon 
palackok, üvegek és konzervek 
tárolhatók.

Hűtés
Ételek tárolása
  A hűtőszekrény rekesze támogatja a 
friss ételek és italok rövidtávú tárolását.

A tejtermékeket tartsa az erre a célra 
kialakított rekeszben.

Az üvegeket az üvegtartóban vagy az 
ajtón található üvegpolcon tartsa.

A nyers húst polietilén zacskóban 
tárolja a rekeszben, a hűtő legalján.  

A meleg ételeket és italokat hagyja 
lehűlni szobahőmérsékletre, csak 
ezután rakja be őket a hűtőbe.

• Figyelem
Tömény alkoholt csak függőleges

helyzetben tároljon, és az üveg 
kupakja legyen jól lezárva.

• Figyelem
Ne tároljon robbanásveszélyes

anyagokat vagy éghető hajtógázokat 
(krémes dobozok, spray dobozok stb.) 
a készülékben. Robbanásveszélyes.

0

2
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Olvasztás
A hűtőrekesz automatikusan 

felenged. 
A kiolvasztott víz a lefolyócsőhöz fut 

egy a készülék hátulján található 
gyűjtőtartályon keresztül. 

A leolvasztás során, a vízcsepegtető 
a hűtő hátoldalán párologtat.

Ha még maradtak cseppek a 
készülékben, azok a leolvasztást 
követően ismét lefagyhatnak. Ezért 
itassa fel őket meleg vízbe mártott 
törlővel, de soha ne kemény vagy éles 
tárggyal.

Időről időre ellenőrizze a lecsöpögő 
vizet.

A készülék leállítása
Amennyiben a termosztát „0” 

pozícióban áll:
- Ha a termosztátot a “0” (nulla) 

pozícióra állítja, a készülék leáll. A 
termék egészen addig nem működik, 
amíg a termosztátot „1”-es vagy a 
nullától eltérő pozícióra nem állítja.

Amennyiben a termosztát „min” 
pozícióban áll:

- A készülék lekapcsolásához húzza ki 
a tápkábelt a konnektorból.
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6  Karbantartás és tisztítás

A Tisztításhoz sose használjon benzint 
vagy hasonló szert.

B Tisztítás előtt célszerű kihúzni a 
berendezést.

B 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.

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

A A termék külső felületeinek és a 
krómbevonatos részek tisztításához 
soha ne használjon tisztítószereket 
vagy klórt tartalmazó vizet. A klór 
korróziót okoz az ilyen fémfelületeken.

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 (MULTIZONE, COOL CONTROL 
vagy 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 hűtőszekrény ezután sem indulna el.

• 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
csatlakozik-e a konnektorhoz.

• Megfelelőek a hőmérséklet beállítások?

• Lehet, hogy áramszünet van.
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A hűtőszekrény gyakran vagy hosszú ideig működik.
• Lehet, hogy az új hűtőszekrénye szélesebb, mint az előző. Ez teljesen normális

jelenség. A nagyobb hűtőszekrények hosszabb ideig működnek.

• Lehet, hogy túl magas a szobahőmérséklet. Ez teljesen normális jelenség.

• 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.
• Lehet, hogy a hűtő nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtő

hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze.
A hűtő fiókjaiban tartott élelmiszerek magfagynak.

• Lehet, hogy a hűtő nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtő
hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze.
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A hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete nagyon magas.

• Lehet, hogy a hűtő nagyon magas hőmérsékletre 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 gyakran vagy hosszú ideig volt kinyitva; ritkábban nyitogassa
az ajtót.

• Lehet, hogy nyitva felejtette az ajtót; csukja be megfelelően 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 teljes lehűtése eltart egy 

ideig. 

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 elég erős-e ahhoz, hogy elbírja a
hűtőszekrényt.

• A zajt a hűtőszekrény tetejére helyezett tárgyak is okozhatják. Távolítsa el a hűtőszekrény
tetején lévő tárgyakat.

A hűtőszekrényből 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 ventilátorok működnek. 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.

• Elképzelhető, hogy nyitva hagyta az ajtót; győződjön meg róla, hogy csukja be teljesen az
ajtót.

• Lehet, hogy az ajtó gyakran vagy hosszú ideig volt kinyitva; ritkábban nyitogassa
az ajtót.

Pára jelenik meg a hűtőszekrény külső részén vagy az ajtók közt.
• Elképzelhető, hogy pára van a levegőben; párás időben ez teljesen normális. Ha a

páratartalom kevesebb lesz, a kondenzáció eltűnik.
Kellemetlen szag érezhető a hűtőben.

• A hűtőszekrény belső tisztításra szorul. Egy szivacs, langyos víz vagy szóda segítségével
tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét.

• A szagot lehet, hogy az edények vagy csomagolóanyag okozza. Használjon másik
edényt, vagy más gyártótól származó csomagolóanyagot.

Az ajtó nem zárul be.
• Az élelmiszerek csomagolásai megakadályozhatják az ajtó becsukását. Távolítsa el azokat a

csomagokat, melyek akadályozzák az ajtót.

• A hűtőszekrény nem áll teljesen egyenesen, és mozgatásra billeg. 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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