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1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 Általános útmutatások
¡ Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
¡ Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi

használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
¡ Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerű használat
A készüléket csak a következőkre használja:
¡ élelmiszerek hűtésére, fagyasztására, illetve jégkocka készítésé-

re.
¡ a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
¡ legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

1.3 A használók körének korlátozása
Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzék-
szervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal
és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügye-
let mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos
használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végez-
hetik gyermekek felügyelet nélkül.
3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek feltölthetik
és kipakolhatják a hűtőgépet/fagyasztót.

1.4 Biztonságos szállítás

FIGYELMEZTETÉS ‒ Sérülésveszély!
A készülék nehéz, megemelése sérülést okozhat.
▶ Ne emelje meg egyedül a készüléket.
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1.5 Biztonságos telepítés

FIGYELMEZTETÉS ‒ Áramütés veszélye!
A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.
▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoz-

tassa és üzemeltesse.
▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozó-

aljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabály-

szerűen beszerelve.
▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóbe-

rendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
▶ Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozó és

csatlakozóvezeték legyen szabadon hozzáférhető, és ha szabad
hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatás során
minden pólusra vonatkozó leválasztó berendezést kell beszerel-
ni a kialakítási előírásoknak megfelelően.
▶ A készülék felállításakor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatla-

kozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.
A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.
▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hőforrásokkal.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Robbanásveszély!
Ha a készülék szellőzőnyílásai le vannak zárva, akkor a hűtőkö-
zegkör szivárgása esetén gyúlékony gáz-levegő elegy szabadulhat
fel.
▶ A készülék burkolatán és a beépítési burkolaton lévő szellőző-

nyílásokat ne zárja le.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Tűzveszély!
Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélye-
zett adapterek használata veszélyes.
▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozó-

aljzatot.
▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatla-

kozóvezetékeket használjon.
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▶ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, és nem áll rendelke-
zésre hosszabb hálózati csatlakozóvezeték, forduljon villanysze-
relőhöz az épületvillamosság módosításáért.

Áthelyezhető többszörös csatlakozóaljzatok és hálózati tápegysé-
gek túlhevülhetnek, és tüzet okozhatnak.
▶ Áthelyezhető többszörös csatlakozóaljzatokat és hálózati táp-

egységeket ne helyezzen a készülékek hátoldalára.

1.6 Biztonságos használat

FIGYELMEZTETÉS ‒ Áramütés veszélye!
A behatoló nedvesség áramütést okozhat.
▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy

gőzsugaras tisztítógépet.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Fulladásveszély!
A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy
magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.
▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhe-
tik, és megfulladhatnak tőlük.
▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Robbanásveszély!
A hűtőkör sérülése miatt gyúlékony hűtőközeg távozhat és rob-
banhat fel.
▶ A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon más mű-

szaki berendezéseket vagy hasonló eszközöket, mint a gyártó
által ajánlottakat.
▶ A keményre fagyott élelmiszert tompa tárggyal, pl. fakanál nyelé-

vel válassza szét.
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A gyúlékony hajtógázt tartalmazó termékek, pl. spray-k, illetve a
robbanékony anyagok felrobbanhatnak.
▶ Ne tároljon gyúlékony hajtógázt tartalmazó termékeket és rob-

banékony anyagokat a készülékben.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Tűzveszély!
Az elektromos készülékek, pl. fűtőeszközök vagy elektromos jég-
kockakészítők kigyulladhatnak a készülék belsejében.
▶ Ne üzemeltessen elektromos készülékeket a készülék belsejé-

ben.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Sérülésveszély!
A szénsavas italokat tartalmazó tároló eszközök szétrobbanhat-
nak.
▶ Ne tároljon szénsavas italokat tartalmazó tároló eszközöket a fa-

gyasztótérben.
Szemsérülés a gyúlékony hűtőközeg és a káros gázok következté-
ben.
▶ Ne rongálja meg a hűtőközegkör csöveit és a szigetelést.
A készülék felbillenhet.
▶ Ne lépjen vagy támaszkodjon a lábazatra, a fiókokra, az ajtókra.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Égési sérülések veszélye!
A készülék hátoldalának egyes részei működés közben felforró-
sodnak.
▶ Soha ne érintse meg a forró részeket.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Fagysérülések veszélye!
A mélyhűtött élelmiszerekkel és a hideg felületekkel való érintke-
zés hideg által okozott sérülésekhez vezethet.
▶ A fagyasztott terméket soha ne vegye a szájába rögtön azután,

hogy kivette a fagyasztótérből.
▶ Kerülje a bőr hosszabb érintkezését a fagyasztott áruval, jéggel

és a fagyasztótér felületeivel.
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VIGYÁZAT ‒ Egészségkárosodás veszélye!
Az élelmiszerek okozta szennyeződések elkerüléséhez vegye fi-
gyelembe a következő útmutatásokat.
▶ Ha az ajtót hosszabb ideig nyitva hagyja, a készülék rekeszei-

ben jelentősen megemelkedhet a hőmérséklet.
▶ Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érint-

keznek az élelmiszerekkel, illetve a hozzáférhető lefolyórendsze-
rekkel.
▶ A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőben

úgy, hogy ne érintkezzen más élelmiszerrel, és ne is csepegjen
ezekre.
▶ Ha a hűtő-/fagyasztógép hosszabb ideig üresen áll, a kapcsolja

ki, olvassza le és tisztítsa meg a készüléket, az ajtót pedig hagy-
ja nyitva a penészképződés elkerülésére.

A készülék fémalkatrészei vagy fémes megjelenésű alkatrészei
alumíniumot tartalmazhatnak. Ha a savas élelmiszerek alumínium-
mal lépnek érintkezésbe, akkor az alumíniumionok átkerülhetnek
az élelmiszerekbe.
▶ Ne fogyasszon szennyezett élelmiszereket.

1.7 Sérült készülék

FIGYELMEZTETÉS ‒ Áramütés veszélye!
A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.
▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, so-

ha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati
csatlakozóvezeték dugóját húzza.
▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült,

azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugó-
ját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → Oldal 28
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad

használni.
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▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt
a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevő-
szolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Tűzveszély!

A csövek sérülése esetén gyúlékony hűtőközeg és egészségre
káros gázok léphetnek ki, illetve gyulladhatnak meg.
▶ A nyílt lángot, és a gyújtóforrásokat távol kell tartani a készülék-

től.
▶ Szellőztesse ki a helyiséget.
▶ Kapcsolja ki a készüléket. → Oldal 16
▶ Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot

a biztosítékszekrényben.
▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → Oldal 28
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2 Anyagi károk elkerülé-
se

FIGYELEM!
Ha tolva mozgatja a készüléket, a
görgők károsíthatják a padlót.
▶ A készüléket ezért molnárkocsin

szállítsa.
▶ A készülék mozgatásánál használ-

jon padlóvédő alátétet, és ne mo-
zogjon cikcakkban.

Ha ülőfelületként vagy fellépőként
használja a lábazatot, a fiókokat vagy
az ajtókat, az a készülék sérüléséhez
vezethet.
▶ Ne lépjen vagy támaszkodjon a lá-

bazatra, a fiókokra, az ajtókra.
Az olaj és zsír okozta szennyeződé-
sektől a műanyag alkatrészek és az
ajtótömítések porózussá válhatnak.
▶ A műanyag alkatrészeket és az aj-

tótömítéseket tartsa olaj- és zsír-
mentesen.

A készülék fémalkatrészei vagy fé-
mes megjelenésű alkatrészei alumíni-
umot tartalmazhatnak. Savas élelmi-
szerekkel érintkezve az alumínium re-
akcióba lép.
▶ Ne tároljon csomagolás nélküli

élelmiszert a készülékben.

3 Környezetvédelem és
takarékosság

3.1 A csomagolási hulladék
ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok kör-
nyezetkímélők és újrahasznosíthatók.
▶ Az egyes összetevőket fajtánként

szétválogatva ártalmatlanítsa.

3.2 Energiamegtakarítás
Ha megfogadja ezeket a tanácsokat,
készüléke kevesebb áramot fogyaszt.

A felállítási hely kiválasztása
¡ A készüléket óvja a közvetlen nap-

sugárzástól.
¡ A készüléket fűtőtestektől, tűzhely-

től és más hőforrástól minél távo-
labb helyezze el:
– 30 mm távolságra az elektro-

mos vagy gáztűzhelyektől.
– 300 mm távolságra az olaj- vagy

széntüzelésű tűzhelyektől.
¡ Tartson kisebb távolságot a falak-

tól oldalirányban.
¡ A külső szellőzőnyílásokat ne ta-

karja le és ne torlaszolja el.

Energiamegtakarítás a használat
során
Megjegyzés: A felszerelés elemeinek
elrendezése nem befolyásolja a ké-
szülék energiafogyasztását.
¡ A készüléket csak rövid időre nyis-

sa ki, és gondosan csukja be.
¡ A belső szellőzőnyílásokat és a

külső szellőzőnyílásokat soha ne
takarja le vagy zárja el.

¡ A megvásárolt élelmiszereket hűtő-
táskában szállítsa, és gyorsan te-
gye be a készülékbe.

¡ A meleg élelmiszereket és italokat
hagyja lehűlni, mielőtt behelyezné
őket.

¡ A mélyhűtött áru hidegét kihasznál-
hatja, ha felengedéshez a mélyhű-
tött árut a hűtőtérbe rakja.

¡ Az élelmiszerek között és a hátfal
felé mindig hagyjon egy kis helyet.
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4 Elhelyezés és csatla-
koztatás

4.1 A csomagolás tartalma
Kicsomagolás után ellenőrizze az
összes alkatrészt, hogy nem károso-
dott-e szállítás közben, valamint hogy
hiánytalan-e a csomag.
Kifogások esetén forduljon a keres-
kedőjéhez vagy a vevőszolgálatunk-
hoz → Oldal 28.
A csomag részei:
¡ Álló készülék
¡ Felszereltség és tartozékok1

¡ Szerelési útmutató
¡ Használati útmutató
¡ Vevőszolgálatok jegyzéke
¡ A garanciára vonatkozó

dokumentumok2

¡ Energiacímke
¡ Energiafogyasztásra és zajokra vo-

natkozó információk

4.2 A felállítási helyre vonat-
kozó kritériumok

FIGYELMEZTETÉS
Robbanásveszély!
Ha a készülék túl kicsi helyiségben
áll, akkor a hűtőközegkör szivárgása
esetén gyúlékony gáz-levegő elegy
jön létre.
▶ A készüléket csak olyan helyiség-

ben állítsa fel, amelynek térfogata
legalább 1 m3/8 g hűtőközegre
számítva. A hűtőközeg mennyisége
az adattáblán látható. → "Készü-
lék", Ábra 1 / 6 , Oldal 14

A készülék súlya a modelltől függően
gyárilag akár 120 kg is lehet.

Kellően stabil aljzat szükséges, hogy
elbírja a készülék súlyát.

Megengedett helyiséghőmérséklet
A megengedett helyiséghőmérséklet
a készülék klímaosztályától függ.
A klímaosztály az adattáblán látható.
→ "Készülék", Ábra 1 / 6 , Oldal 14

Klímaosz-
tály

Megengedett helyi-
séghőmérséklet

SN 10 °C…32 °C
N 16 °C…32 °C
ST 16 °C…38 °C
T 16 °C…43 °C

A készülék a megengedett helyiség-
hőmérsékleten belül teljesen műkö-
dőképes.
Ha az SN klímaosztályú készüléket
alacsonyabb helyiséghőmérsékleten
működtetik, 5 °C hőmérsékletig ki-
zárható a készülék meghibásodása.

Egymás fölötti és egymás melletti
elhelyezés
Ha két hűtő-/fagyasztókészüléket kí-
ván egymás fölé vagy egymás mellé
állítani, akkor a készülékek között
legalább 150 mm-es távolságot kell
hagyni. A kiválasztott készülékek fel-
állítása minimális távolság nélkül is
lehetséges. Erről kérdezze márkake-
reskedőjét vagy konyhatervezőjét.

4.3 A készülék felszerelése
▶ A készüléket a mellékelt szerelési

útmutató alapján szerelje fel.

1 A készülék kivitelétől függően
2 Nem minden országban
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4.4 A készülék előkészítése
az első használatra

1. Távolítsa el az információs anyago-
kat.

2. Távolítsa el a védőfóliákat és a
szállítási biztosítókat, pl. a ragasz-
tócsíkokat és a kartont.

3. Tisztítsa meg első alkalommal a
készüléket. → Oldal 21

4.5 A készülék elektromos
csatlakoztatása

1. A készülék hálózati csatlakozóve-
zetékének a dugóját dugja a ké-
szülék közelében lévő csatlakozó-
aljzatba.
A készülék csatlakoztatási adatait
az adattábla tartalmazza. → "Készü-
lék", Ábra 1 / 6 , Oldal 14

2. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatla-
kozódugó teljesen be van-e nyom-
va.

a A készülék most üzemkész.
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5 Ismerkedés

5.1 Készülék
Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

1
2
3

4

5

6

7

8

9

A

B

1

A Hűtőtér → Oldal 19

B Fagyasztótér → Oldal 19

1 Kezelőmező → Oldal 14

2 Világítás

3 Palacktartó → Oldal 15

4 Tárolórekesz → Oldal 15
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5 Gyümölcs- és zöldségtároló
rekesz → Oldal 15

6 Típustábla → Oldal 29

7 Fagyasztótartály → Oldal 23

8 Becsavarható láb

9 Ajtópolc nagy palackokhoz
→ Oldal 15

Megjegyzés: A készülék és az ábrák
a felszereltségtől és a mérettől függő-
en eltérhetnek egymástól.

5.2 Kezelőfelület
A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat
kaphat az üzemállapotról.

1 2 3 4 5 6

2

1  - kikapcsolja a figyel-
meztető hangjelzést.

2  - be- vagy kikap-
csolja a következőt: Szuper-
erős fagyasztás.

3  - be- vagy kikapcsol-
ja a következőt: Szupererős
hűtés.

4 A fagyasztótér beállított hő-
mérsékletét mutatja °C-ban.

5 A hűtőtér beállított hőmérsék-
letét mutatja °C-ban.

6  - be- vagy kikapcsolja
a készüléket.
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6 Felszereltség
A készülék felszereltsége modellfüg-
gő.

6.1 Polc
A polc igény szerinti elrendezéséhez
vegye ki a polcot, és helyezze vissza
más szintre. 
→ "A polc eltávolítása", Oldal 22

6.2 Palacktartó
Tárolja biztonságosan a palackokat a
palacktartón.
A palacktartó igény szerinti módosítá-
sához a palacktartót kiveheti, és visz-
szahelyezheti más helyre. 
→ "A polc eltávolítása", Oldal 22

6.3 Tárolórekesz
A tárolórekeszben alacsonyabb a hő-
mérséklet, mint a hűtőtérben. Időn-
ként előfordulhatnak 0 °C alatti hő-
mérsékletek.
Ahhoz, hogy 0 °C közeli hőmérséklet
legyen a tárolórekeszben, állítsa a
hűtőtér hőmérsékletét 2 °C-ra.
→ Oldal 16
A tárolórekesz alacsonyabb hőmér-
sékletén tárolja a romlandó élelmi-
szereket, pl. a halat, húst és kolbászt.

6.4 Gyümölcs- és zöldségtá-
roló rekesz

A gyümölcs- és zöldségtároló rekesz-
ben csomagolásban tárolja a friss
gyümölcsöt és zöldséget.
A felvágott gyümölcsöt, zöldséget le-
takarva vagy légmentesen becsoma-
golva tárolja.
A tárolt mennyiségtől és a tárolt ter-
méktől függően kondenzvíz képződ-
het a gyümölcs- és zöldségtároló re-
keszben.

A kondenzvizet száraz ruhával törölje
le.
A hidegre érzékeny gyümölcsöket és
zöldségeket, pl. ananászt, banánt, cit-
rusféléket, uborkát, cukkinit, paprikát,
paradicsomot és burgonyát a készü-
léken kívül tárolja 8 °C és 12 °C kö-
zötti hőmérsékleten a minőség és
aroma megőrzése érdekében.

6.5 Ajtópolc
Az ajtópolc igény szerinti elrendezé-
séhez vegye ki az ajtópolcot, és he-
lyezze vissza más szintekre. 
→ "Az ajtópolc eltávolítása",
Oldal 22

6.6 Tartozékok
Eredeti tartozékokat használjon. Azok
a készülékhez készültek.
Készülékének tartozékai a modelltől
függnek.

Tojástartó polc
Tárolja biztonságosan a tojásokat a
tojástartó polcon.

Jégkockatartó
A jégkockatartó jégkocka készítésére
alkalmas.
Jégkocka készítése
A jégkockák készítéséhez kizárólag
ivóvizet használjon.
1. Töltse meg a jégkockatartót ¾ ré-

szig csapvízzel, majd helyezze a
fagyasztótérbe.
Az erősen lefagyott jégkockatartót
csak tompa tárggyal, például ka-
nálnyéllel vegye ki.

2. A jégkockák oldásához tartsa a
jégkockatartót rövid ideig folyó víz
alá, vagy kissé csavarja meg.
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kezelés

7 A kezelés alapjai
kezelés

7.1 A készülék bekapcsolása
1. Csatlakoztassa a készüléket az

elektromos hálózatra. → Oldal 12
Megjegyzés: Ha a készülék előző-
leg a kezelőfelületen lett kikapcsol-
va, akkor tartsa 3 másodpercig le-
nyomva a  gombot.

a A készülék hűteni kezd.
a Figyelmeztető hangjelzés hallat-

szik, villog a (fagyasztótérhez tarto-
zó) hőmérséklet-kijelző és az

 gomb, mert a fagyasztótér
még túlságosan meleg.

2. Az  elemmel kapcsolja ki a
figyelmeztető hangjelzést.

a A  gomb világítása kialszik,
amint a készülék eléri a beállított
hőmérsékletet.

3. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
→ Oldal 16

7.2 Üzemeltetési útmutató
¡ Ha bekapcsolta a készüléket, ak-

kor több óra is eltelhet, amíg eléri
a beállított hőmérsékletet.
Ne helyezzen be élelmiszert addig,
amíg a készülék nem éri el a beál-
lított hőmérsékletet.

¡ A készülék időnként enyhén felme-
legíti a ház homlokoldalait. Ez
meggátolja, hogy az ajtótömítés
körül kondenzvíz keletkezzen.

¡ Az ajtó bezárásával vákuum alakul-
hat ki. Az ajtót csak nehezen lehet
újra kinyitni. Várjon egy kicsit, amíg
a vákuum megszűnik.

7.3 A készülék kikapcsolása
▶ Tartsa nyomva 3 másodpercig a(z)

 ikont.

7.4 Hőmérséklet beállítása
A hűtőtér hőmérsékletének
beállítása
▶ Nyomja meg a kívánt hőmérsékle-

tet.
A hűtőtér ajánlott hőmérséklete
4 °C.

Fagyasztótér hőmérsékletének
beállítása
▶ Nyomja meg a kívánt hőmérsékle-

tet.
A fagyasztótér ajánlott hőmérsékle-
te −18 °C.

8 Kiegészítő funkciók

8.1 Szupererős hűtés
A Szupererős hűtés esetén a hűtőtér
a lehető leghidegebbre hűt.
Kapcsolja be a Szupererős hűtés
funkciót, mielőtt nagy mennyiségű
élelmiszert helyez be.
Megjegyzés: Ha be van kapcsolva a
Szupererős hűtés funkció, megnöve-
kedhet a zajszint.

Szupererős hűtés bekapcsolása
▶ Nyomja meg a  gombot.
a A  világít.

Megjegyzés: Mintegy 6 óra elteltével
a készülék átkapcsol normál üzemre.

Szupererős hűtés kikapcsolása
▶ Nyomja meg a  gombot.
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8.2 Automatikus Szupererős
fagyasztás

Az automatikus Szupererős fagyasz-
tás funkció esetén a fagyasztótér jó-
val hidegebbre hűt, mint normál
üzemben. Ezáltal az élelmiszerek
gyorsabban fagynak meg.
Az automatikus Szupererős fagyasz-
tás funkció bekapcsol, ha friss élelmi-
szert helyez jobbról kezdve a legalsó
fagyasztótartályba.
Az automatikus Szupererős fagyasz-
tás gyárilag be van kapcsolva. Kikap-
csolhatja az automatikus Szupererős
fagyasztás funkciót.
Ha be van kapcsolva az automatikus
Szupererős fagyasztás, akkor világít
a  gomb, és megnöveked-
het a zajszint.
Az automatikus Szupererős fagyasz-
tás leteltével a készülék átkapcsol
normál üzemre.

Automatikus Szupererős
fagyasztás bekapcsolása
▶ Tartsa nyomva a  gom-

bot 5 másodpercig.
a Miután 2 hangjelzés hallatszott, az

automatikus Szupererős fagyasz-
tás be van kapcsolva.

Automatikus Szupererős
fagyasztás kikapcsolása
▶ Tartsa nyomva a  gom-

bot 5 másodpercig.
a Miután 3 hangjelzés hallatszott, az

automatikus Szupererős fagyasz-
tás kikapcsol.

Automatikus Szupererős
fagyasztás megszakítása
▶ Nyomja meg a  gombot.

8.3 Kézi Szupererős fagyasz-
tás

A Szupererős fagyasztás funkció ese-
tén a fagyasztótér a lehető leghide-
gebbre hűt.
Kapcsolja be a Szupererős fagyasz-
tás funkciót 4-6 órával azelőtt, hogy
2 kg-nál nagyobb mennyiségű élelmi-
szert helyezne be a fagyasztótérbe.
A fagyasztási teljesítmény kihasználá-
sához használja a Szupererős fa-
gyasztás funkciót. 
→ "Fagyasztási teljesítmény előfeltéte-
lei", Oldal 19
Megjegyzés: Ha be van kapcsolva a
Szupererős fagyasztás funkció, meg-
növekedhet a zajszint.

Kézi Szupererős fagyasztás
bekapcsolása
▶ Nyomja meg a  gombot.
a A  világít.

Megjegyzés: Mintegy 54 óra eltelté-
vel a készülék átkapcsol normál
üzemre.

Kézi Szupererős fagyasztás
kikapcsolása
▶ Nyomja meg a  gombot.

8.4 Sabbat üzemmód
Annak érdekében, hogy a készüléket
sabbat idején is használni tudja, a
Sabbat üzemmód minden olyan funk-
ciót kikapcsol, amelyre nincs feltétle-
nül szükség.
A Sabbat üzemmód közben a
következő funkciók ki vannak
kapcsolva:
¡ Szupererős hűtés
¡ Automatikus Szupererős fagyasz-

tás vagy manuális Szupererős fa-
gyasztás

¡ Riasztás
¡ Belső világítás
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¡ Akusztikus jelzések
¡ Üzenetek a kezelőfelületen
Megjegyzés: Sabbat üzemmód ese-
tén a kezelőfelület világítása kikap-
csol. A  gomb csökkentett
fényerővel világít.

Sabbat üzemmód bekapcsolása
▶ Tartsa lenyomva a 

 gombot 15 másodpercig, amíg
egy akusztikus jelzés nem hallat-
szik.

a  világít.

Megjegyzés: Mintegy 80 óra eltelté-
vel a készülék átkapcsol normál
üzemre.

Sabbat üzemmód kikapcsolása
▶ Tartsa lenyomva a 

 gombot 15 másodpercig, amíg
egy akusztikus jelzés nem hallat-
szik.

9 Riasztás

9.1 Ajtóriasztás
Ha a készülék ajtaja hosszabb ideig
nyitva van, bekapcsol az ajtóriasztás.
Villog az érintett rekeszhez tartozó
beállított hőmérséklet és a , il-
letve figyelmeztető hangjelzés hallat-
szik.

Az ajtóriasztás kikapcsolása
▶ Csukja be a készülék ajtaját, vagy

nyomja meg az  gombot.
a A figyelmeztető hangjelzés ezzel ki

van kapcsolva.

9.2 Hőmérséklet-riasztás
Ha a fagyasztótérben túl meleg van,
bekapcsol a hőmérséklet-riasztás.
Figyelmeztető hangjelzés hallatszik,
villog a beállított hőmérséklet (fa-
gyasztótér) és a .

VIGYÁZAT
Egészségkárosodás veszélye!
Felolvasztás közben baktériumok
szaporodhatnak fel, és a mélyhűtött
áru megromolhat.
▶ A kiolvadt vagy felolvasztott mély-

hűtött árut ne fagyassza vissza.
▶ Csak főzve vagy sütve fagyassza

le újra.
▶ A maximális tárolási időt ezután

már ne használja ki teljes egészé-
ben.

A hőmérséklet-riasztás a következő
esetekben kapcsolhat be:
¡ Amikor a készüléket üzembe he-

lyezik.
Csak akkor rakjon be élelmiszert,
ha a készülék elérte a beállított hő-
mérsékletet.

¡ Amikor nagy mennyiségű friss élel-
miszert helyeznek be.
Nagy mennyiségű élelmiszer behe-
lyezése előtt kapcsolja be a Szu-
pererős fagyasztás funkciót.

¡ Amikor a fagyasztótér ajtaja túl
hosszú ideig van nyitva.
Ellenőrizze, hogy a mélyhűtött áru
meg- vagy felolvadt-e.

Hőmérséklet-riasztás
kikapcsolása
▶ Nyomja meg a  gombot.
a A figyelmeztető hangjelzés ezzel ki

van kapcsolva.
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10 Hűtőtér
A hűtőtérben húst, kolbászt, halat, tej-
terméket, tojást, készételeket és pék-
árut tárolhat.
A hőmérséklet 2 °C és 8 °C közötti
értékre állítható be.
Hűtve tárolva lehetséges a gyorsan
romló élelmiszerek rövid és középtá-
vú tárolása. Minél alacsonyabb a ki-
választott hőmérséklet, annál tovább
maradnak frissek az élelmiszerek.

10.1 Tippek az élelmiszerek
tárolására a hűtőtérben

¡ Csak friss, sértetlen élelmiszert tá-
roljon.

¡ Az élelmiszereket lehetőleg becso-
magolva vagy lefedve tárolja.

¡ Ne helyezze az élelmiszert közvet-
lenül a hátfalhoz, mivel az akadá-
lyozza a levegő keringését és az
élelmiszerek befagyhatnak.

¡ A meleg ételeket és italokat elő-
ször hűtse le, azután tegye be
a hűtőbe.

¡ Vegye figyelembe a gyártó által
megjelölt eltarthatósági időt vagy
fogyaszthatósági időt.

10.2 Hűtési zónák a hűtőtér-
ben

A levegő cirkulációja folytán a hűtő-
térben különböző hűtési zónák ala-
kulnak ki.

Leghidegebb zóna
A leghidegebb zóna az oldalt találha-
tó nyíl és az alatta lévő polc között
van.
Tipp: A romlandó élelmiszereket tá-
rolja a leghidegebb helyen, például a
halat, kolbászt és húst.

Legmelegebb zóna
A legmelegebb hely az ajtó felső ré-
szénél van.
Tipp: A legmelegebb helyen tárolja a
legkevésbé érzékeny élelmiszereket,
pl. a kemény sajtot és a vajat. A sajt
íze így jobban kibontakozhat, a vaj
kenhető marad.

11 Fagyasztótér
A fagyasztótérben mélyhűtött ételeket
tárolhat, élelmiszereket fagyaszthat
le, és jégkockát készíthet.
A hőmérséklet −16 °C és −24 °C kö-
zötti értékre állítható be.
Az élelmiszereket hosszú távon –
18 °C-on vagy még alacsonyabb hő-
mérsékleten kell tárolni.
A fagyasztva tárolás lehetővé teszi a
romlandó élelmiszerek hosszú távú
tárolását. Az alacsony hőmérséklet
lassítja vagy megakadályozza a rom-
lást.

11.1 Fagyasztási teljesítmény
A fagyasztási teljesítmény azt adja
meg, hogy mekkora mennyiségű élel-
miszert hány óra alatt lehet teljesen
átfagyasztani.
A fagyasztási teljesítmény adatai a tí-
pustáblán találhatók. → "Készülék",
Ábra 1 / 6 , Oldal 14

Fagyasztási teljesítmény
előfeltételei
1. Kb. 24 órával a friss élelmiszer be-

helyezése előtt kapcsolja be a Szu-
pererős fagyasztás funkciót. 
→ "Kézi Szupererős fagyasztás be-
kapcsolása", Oldal 17

2. Először a legalsó fagyasztótartály-
ba helyezze be az élelmiszert jobb-
ról kezdve.
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11.2 Fagyasztótér kapacitásá-
nak teljes kihasználása

Ismerje meg, hogyan helyezhet el
maximális mennyiségű mélyhűtött
árut a fagyasztótérben.
1. Vegye ki a fagyasztóból a felszere-

lés összes elemét. → Oldal 22
2. Az élelmiszert közvetlenül a polco-

kon és a fagyasztótér alján tárolja.

11.3 Tippek az élelmiszerek
tárolásához a fagyasztó-
térben

¡ Az élelmiszereket légmentesen be-
csomagolva tárolja.

¡ A lefagyasztandó élelmiszer ne ér-
jen hozzá a már lefagyasztotthoz.

¡ Az élelmiszereket szétterítve tegye
a fagyasztótartályokba.

¡ A gyors és kíméletes fagyasztás
érdekében helyezze a nagyobb
mennyiségű, friss élelmiszert a leg-
alsó fagyasztótartályba.

¡ Tolja be a fagyasztótartályt ütközé-
sig, hogy a levegő akadálytalanul
tudjon keringeni a készülékben.

11.4 Tippek friss élelmiszerek
lefagyasztásához

¡ Kizárólag friss és kifogástalan élel-
miszert fagyasszon le.

¡ Élelmiszerek lefagyasztása ada-
gonként.

¡ Az elkészített ételek a nyersen fo-
gyasztható élelmiszereknél alkal-
masabbak a fagyasztásra.

¡ A zöldségeket fagyasztás előtt
mossa meg, aprítsa fel és
blansírozza.

¡ A gyümölcsöket fagyasztás előtt
mossa meg, magozza ki és eset-
leg hámozza meg, adott esetben
adjon hozzá cukrot vagy aszkor-
binsavoldatot.

¡ Fagyasztható élelmiszerek pl. a
tésztafélék, halak és a tenger gyü-
mölcsei, hús, vad és szárnyas, to-
jás (héja nélkül), sajt, vaj, túró,
készételek és ételmaradékok.

¡ Nem fagyasztható élelmiszerek pl.
a levélsaláták, retek, tojás (héjá-
val), szőlő, nyers alma és körte,
joghurt, tejföl, Crème Fraîche és
majonéz.

Fagyasztandó termék
csomagolása
A csomagolóanyag és a csomagolási
mód megfelelő megválasztásával túl-
nyomórészt megőrizhető a termék
minősége, valamint elkerülhető a fa-
gyasztott termék kiszáradása, elszíne-
ződése.
1. Tegye bele az élelmiszert a csoma-

golásba.
2. Nyomkodja ki a levegőt.
3. A csomagolást légmentesen zárja

le, hogy az élelmiszerek ne veszít-
sék el ízüket, és ne száradjanak ki.

4. A csomagoláson tüntesse fel a tar-
talmat és a lefagyasztás dátumát.

11.5 Mélyhűtött áru eltartha-
tósága −18 °C-on

Élelmiszer Tárolási idő
Hal, kolbász, kész
ételek, péksütemé-
nyek

max. 6 hó-
nap

Szárnyasok, hús max. 8 hó-
nap

Zöldségek, gyümöl-
csök

max. 12 hó-
nap

A nyomtatott fagyasztási naptár meg-
adja a maximális tárolási időtartamot
hónapokban, folyamatos –18 °C-os
hőmérséklet betartása esetén.
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11.6 Mélyhűtött áru felolvasz-
tási módszerei

VIGYÁZAT
Egészségkárosodás veszélye!
Felolvasztás közben baktériumok
szaporodhatnak fel, és a mélyhűtött
áru megromolhat.
▶ A kiolvadt vagy felolvasztott mély-

hűtött árut ne fagyassza vissza.
▶ Csak főzve vagy sütve fagyassza

le újra.
▶ A maximális tárolási időt ezután

már ne használja ki teljes egészé-
ben.

¡ A hűtőtérben állati eredetű élelmi-
szereket olvaszthat fel, például ha-
lat, húst, sajtot, túrót.

¡ A kenyeret szobahőmérsékleten ol-
vassza ki.

¡ A mikrohullámú sütőben, a sütő-
ben vagy a tűzhelyen készítse el
az azonnal fogyasztandó ételeket.

12 Leolvasztás

12.1 Fagyasztótér leolvasztá-
sa

A teljesen automatikus „NoFrost”
rendszernek köszönhetően a fagyasz-
tórekesz fagymentes marad. Leol-
vasztás nem szükséges.

13 Tisztítás és ápolás
Annak érdekében, hogy készüléke
hosszú ideig működőképes marad-
jon, tisztítsa és ápolja gondosan.
A hozzáférhetetlen helyek tisztítását
az ügyfélszolgálatnak kell végeznie.
Az ügyfélszolgálat által történő tisztí-
tás költségekkel járhat.

13.1 A készülék előkészítése
a tisztításhoz

1. Kapcsolja ki a készüléket.
→ Oldal 16

2. Válassza le a készüléket a hálózat-
ról.
Húzza ki a hálózati csatlakozót
vagy kapcsolja ki a biztosítékot a
biztosítékszekrényben.

3. Minden élelmiszert vegyen ki a ké-
szülékből, és tárolja őket hűvös he-
lyen.
Ha van, helyezzen hűtőakkukat
az élelmiszerre.

4. Vegye ki a felszerelés összes ele-
mét és az összes tartozékot a ké-
szülékből. → Oldal 22

13.2 A gép tisztítása

FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye!
A behatoló nedvesség áramütést
okozhat.
▶ A készülék tisztításához ne hasz-

náljon magasnyomású vagy gőzsu-
garas tisztítógépet.

A lámpába, a kezelőelemekbe vagy a
belső szellőzőnyílásokba kerülő folya-
dék veszélyes lehet.
▶ A mosóvíz nem kerülhet a kezelő-

elemekbe, a világításba vagy a bel-
ső szellőzőnyílásokba.

FIGYELEM!
A nem megfelelő tisztítószerek káro-
síthatják a készülék felületét.
▶ Ne használjon kemény súrolópár-

nát vagy tisztítószivacsot.
▶ Ne használjon karcoló vagy súroló

tisztítószereket.
▶ Ne használjon magas alkoholtartal-

mú tisztítószert.
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Ha a felszerelés részeit és a tartozé-
kokat mosogatógépben tisztítja, ak-
kor ezek elszíneződhetnek vagy de-
formálódhatnak.
▶ Tilos a felszerelés részeit és a tar-

tozékokat mosogatógépben tisztí-
tani.

1. Készítse elő a készüléket a tisztí-
táshoz. → Oldal 21

2. A készüléket, a felszerelés elemeit,
a tartozékokat és az ajtótömítése-
ket mosogatókendővel, langyos
vízzel és egy kevés pH-semleges
mosogatószerrel tisztítsa.

3. Puha, száraz törlőruhával alaposan
törölje át.

4. Helyezze be az alkatrészeket.
5. Csatlakoztassa a készüléket az

elektromos hálózatra. → Oldal 12
6. Helyezze be az élelmiszereket.

13.3 A felszerelés elemeinek
eltávolítása

Ha alaposan meg szeretné tisztítani a
felszerelés elemeit, akkor vegye ki
ezeket a készülékből.

A polc eltávolítása
▶ Elöl emelje meg a polcot , húzza

ki, majd vegye ki .

Az ajtópolc eltávolítása
▶ Az ajtópolcot emelje meg, majd tá-

volítsa el.

Tárolórekesz kivétele
1. A tárolórekeszt ütközésig húzza ki.
2. Emelje meg elöl  a tárolórekeszt,

majd vegye ki .

Gyümölcs- és zöldségtároló
rekesz kivétele
1. Húzza ki ütközésig a gyümölcs- és

zöldségtároló rekeszt.
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2. Emelje meg elöl a gyümölcs- és
zöldségtároló rekeszt , és vegye
ki .

Fagyasztótartály kivétele
1. Húzza ki a fagyasztótartályt ütközé-

sig.
2. Emelje meg a fagyasztótartály ele-

jét , majd vegye ki .

Vegye le a rekesz előoldalát
A hatékonyabb tisztítás érdekében le-
veheti a zöldség- és gyümölcstároló
rekesz előoldalát.

▶ Nyomja be a rekesz oldalsó kam-
póit  , és a rekesz előoldalát elfor-
gatva vegye le a rekeszről .
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14 Zavarok elhárítása
A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányoz-
za a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna.
Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye!
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek

elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy ha-
sonlóan képzett személy cserélheti ki.

Hiba Ok és hibaelhárítás
A készülék nem hűt, a
kijelzők és a világítás
világítanak.

A kiállítási mód be van kapcsolva.
1. 9-11 másodpercig tartsa lenyomva a 

gombot, amíg egy akusztikus jelzés nem hallatszik.
2. Kis idő múlva ellenőrizze a készülék hűtését.

A LED-világítás nem
működik.

Különböző okok lehetségesek.
▶ Hívja a vevőszolgálatot.

A vevőszolgálat számát a mellékelt vevőszolgálati
jegyzékben találja.

A készülék oldalfalai
melegek.

Nem hiba. Az oldalfalakban csövek futnak, amelyek a
hűtés folyamán felmelegednek. A készülékhez hozzá-
érő bútort a hő nem károsítja.
Nincs tennivaló.

A hőmérséklet-kijelzők
és a  világít.

Meghibásodott egy szenzor.
▶ Hívja a vevőszolgálatot.

A vevőszolgálat számát a mellékelt vevőszolgálati
jegyzékben találja.

Figyelmeztető hangjel-
zés hallatszik, villog a
beállított hőmérséklet
(hűtőtér) és a .

A hűtőtér ajtaja nyitva van.
▶ Csukja be a hűtőtér ajtaját.

Figyelmeztető hangjel-
zés hallatszik, villog a
beállított hőmérséklet
(fagyasztótér) és a

.

Különböző okok lehetségesek.
▶ Nyomja meg az  gombot.
a A riasztás kikapcsol.
A fagyasztótér ajtaja nyitva van.
▶ Csukja be a fagyasztótér ajtaját.

A külső szellőzőnyílások le vannak takarva.
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Hiba Ok és hibaelhárítás
Figyelmeztető hangjel-
zés hallatszik, villog a
beállított hőmérséklet
(fagyasztótér) és a

.

▶ Távoítsa el az akadályokat a külső szellőzőnyílások-
ról.

Nagyobb mennyiségű friss élelmiszert helyeztek be.
▶ Ne lépje túl a fagyasztási kapacitást. 

→ "Fagyasztási teljesítmény", Oldal 19

A készülék nem éri el
a beállított hőmérsék-
letet.
A teljesen automatikus
leolvasztás nem mű-
ködik.

A fagyasztótér ajtaja túl hosszú ideig volt nyitva. A pá-
rologtató (hűtőberendezés) a NoFrost rendszerben na-
gyon erősen eljegesedett.
Követelmény: A mélyhűtött árut tárolja jól szigetelő
csomagolásban egy hűvös helyen.
1. Kapcsolja ki a készüléket. → Oldal 16
2. A készüléket válassza le a hálózatról.

Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a
biztosítékot a biztosítékszekrényben.

3. Hívja a vevőszolgálatot.
A vevőszolgálat számát a mellékelt vevőszolgálati
jegyzékben találja.

A hőmérséklet nagyon
eltér a beállítástól.

Különböző okok lehetségesek.
1. Kapcsolja ki a készüléket. → Oldal 16
2. Kapcsolja be újra a készüléket kb. 5 perc elteltével.

→ Oldal 16
‒ Ha a hőmérséklet túl magas, akkor néhány óra

múlva ellenőrizze újra a hőmérsékletet.
‒ Ha a hőmérséklet túl alacsony, akkor másnap el-

lenőrizze újra a hőmérsékletet.

A készülék felületén
és a készülékben lévő
polcokon kondenzvíz
képződik.

A meleg, nedves levegőben lévő vízmennyiség lecsa-
pódik a készülék hidegebb felületein.
1. Puha, száraz kendővel törölje le a vizet.
2. A készüléket a lehető legrövidebb időre nyissa ki.
3. Ügyeljen arra, hogy a készülék mindig megfelelően

be legyen csukva.
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Hiba Ok és hibaelhárítás
A gyümölcs- és zöld-
ségtároló rekeszben
gyakran képződik sok
kondenzvíz.

A tárolt mennyiségtől és a tárolt terméktől függően
kondenzvíz képződhet a gyümölcs- és zöldségtároló
rekeszben.
1. Vegye ki a gyümölcs- és zöldségtároló rekeszt.

→ Oldal 22
2. Vegye le a szellőző klipszet  és helyezze be fordít-

va .

A készülék morog,
bugyborékol, zúg, gur-
gulázik, kattog vagy
recseg.

Nem hiba. Egy motor jár, pl. hűtőaggregát, ventilátor.
Hűtőközeg folyik át a csöveken. A motor, a kapcsolók
vagy a mágnesszelepek be- vagy kikapcsolnak. Auto-
matikus leolvasztás történik.
Nincs tennivaló.

A készülék zajokat bo-
csát ki.

A készülék nem áll vízszintesen.
▶ Vízmértékkel és a becsavarható lábakkal állítsa be

a készüléket.

A készülék nem áll szabadon.
▶ Tartsa be a minimális távolságokat a készülék mel-

lett.

A felszerelés elemei billegnek vagy megszorulnak.
▶ Ellenőrizze a felszerelés kivehető elemeit, és eset-

leg tegye be őket újra.

A palackok vagy az edények összeérnek.
▶ A palackokat vagy edényeket kissé tolja el egymás-

tól.

A Szupererős fagyasztás be van kapcsolva.
Nincs tennivaló.
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14.1 Áramkimaradás
Áramkimaradás esetén csökken a
hőmérséklet a készülékben, így a fa-
gyasztott élelmiszerek eltarthatósági
ideje és minősége is romlik.
Készülékéhez tartozó weboldalunkon
megtalálja a fagyasztott áruk tárolási
idejét üzemzavar esetén.
Megjegyzések
¡ A készüléket áramkimaradás ese-

tén lehetőleg ritkán nyissa ki, és ne
helyezzen bele további élelmiszere-
ket.

¡ Az áramkimaradás elmúltával
azonnal ellenőrizze az élelmiszerek
minőségét.
– Az 5 °C-nál magasabb hőmér-

sékletű élelmiszereket dobja ki.
– A kissé kiolvadt fagyasztott élel-

miszereket főzze vagy süsse
meg, és vagy fogyassza el, vagy
fagyassza le készen újra.

14.2 Készülék öntesztjének
elvégzése

1. Kapcsolja ki a készüléket.
→ Oldal 16

2. Válassza le a készüléket a hálózat-
ról.
Húzza ki a hálózati csatlakozót
vagy kapcsolja ki a biztosítékot a
biztosítékszekrényben.

3. 5 perc elteltével csatlakoztassa a
készüléket az elektromos hálózat-
ra. → Oldal 12

4. Az elektromos csatlakoztatást kö-
vető 10 másodpercen belül tartsa
3-5 másodpercig lenyomva a

 gombot, amíg egy akusz-
tikus jelzés nem hallatszik.

a A gép öntesztelő programja akkor
indul el, ha a hőmérséklet-kijelzők
egymás után felvillannak.

a Ha az önteszt befejezése után 2
hangjelzés hallható és a hőmér-
séklet-kijelző a beállított hőmérsék-
letet mutatja, a készülékével min-
den rendben van. A készülék visz-
szaáll normál üzemre.

a Ha a készülék öntesztjének befeje-
ződése után 5 akusztikus jelzés
hallatszik, és a hőmérséklet-kijelző
LED-jei eltérő fényerővel világíta-
nak, akkor értesítse a vevőszolgá-
latot. A LED-ek útmutatást nyújta-
nak a vevőszolgálat számára a
fennálló zavarral kapcsolatban.

15 Tárolás és ártalmatla-
nítás

Itt megtudhatja, hogyan készítse elő
készülékét a tárolásra. Ezenkívül
megtudhatja, hogyan ártalmatlanítsa
régi készülékét.

15.1 A készülék üzemen kívül
helyezése

1. Kapcsolja ki a készüléket.
→ Oldal 16

2. Válassza le a készüléket a hálózat-
ról.
Húzza ki a hálózati csatlakozót
vagy kapcsolja ki a biztosítékot a
biztosítékszekrényben.

3. Vegye ki az összes élelmiszert.
4. Tisztítsa meg a készüléket.

→ Oldal 21
5. A belső tér szellőzésének biztosítá-

sára hagyja nyitva a készüléket.
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15.2 A régi készülék ártalmat-
lanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak
köszönhetően az értékes nyersanya-
gok újra felhasználhatók.

FIGYELMEZTETÉS
Egészségkárosodás veszélye!
A gyermekek bezárhatják magukat a
készülékbe és életveszélybe kerülhet-
nek.
▶ A polcokat, tartókat ne vegye ki a

készülékből, hogy a gyermekeknek
megnehezítse a bemászást.

▶ Gyermekeket ne engedjen az el-
használódott készülék közelébe.

FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély!
A csövek sérülése esetén gyúlékony
hűtőközeg és egészségre káros gá-
zok léphetnek ki, illetve gyulladhatnak
meg.
▶ Ne rongálja meg a hűtőközegkör

csöveit és a szigetelést.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóveze-
ték dugóját.

2. Vágja el a hálózati csatlakozóveze-
téket.

3. Környezetkímélő módon ártalmatla-
níttassa a készüléket.
Az aktuális ártalmatlanítási lehető-
ségekről a szakkereskedőnél, ill. a
települési közigazgatásnál vagy
önkormányzatnál tájékozódhat.

Ez a készülék az elhasz-
nált villamossági és
elektronikai készülékek-
ről szóló 2012/19/EU
irányelvnek megfelelő je-
lölést kapott.
Ez az irányelv a már
nem használt készülékek
visszavételének és hasz-

nosításának EU-szerte
érvényes kereteit hatá-
rozza meg.

16 Vevőszolgálat
Ha bármilyen kérdése van, ha nem
tudja önállóan elhárítani a zavart a
készüléken, vagy ha a készüléket
meg kell javítani, forduljon vevőszol-
gálatunkhoz.
A megfelelő környezetbarát tervezés-
ről szóló rendelet szerint a működés
szempontjából releváns eredeti pótal-
katrészeket készülékének az Európai
Gazdasági Térségben való forgalom-
ba hozatalától számítva legalább 10
évig beszerezheti vevőszolgálatunk-
nál.
Megjegyzés: A vevőszolgálat tevé-
kenysége a gyártó helyben érvényes
garanciális feltételeinek keretében in-
gyenes. A garancia minimális időtar-
tama (a gyártó által magánfogyasz-
tóknak nyújtott garancia) az Európai
Gazdasági Térségben 2 év az érvé-
nyes helyi garanciális feltételeknek
megfelelően. A garanciális feltételek
nem érintik az Önt a helyi törvények
szerint megillető egyéb jogokat vagy
igényeket.
Az Ön országában érvényes garan-
ciaidőről és garanciális feltételekről
vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől
vagy weboldalunkról szerezhet rész-
letes információkat.
Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa
kéznél készüléke termékszámát (E-
Nr.) és gyártási számát (FD).
A vevőszolgálat elérhetőségét megta-
lálja a vevőszolgálatok mellékelt jegy-
zékében vagy a weboldalunkon.
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16.1 Termékszám (E-Nr.) és
gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási
számot (FD) a készülék típustábláján
találja.
→ "Készülék", Ábra 1 / 6 , Oldal 14
Készüléke adatait és a vevőszolgálat
telefonszámát gyorsan megtalálja, ha
feljegyzi magának az adatokat.

17 Műszaki adatok
A hűtőközeg, a hasznos térfogat és
további műszaki adatok az adattáb-
lán találhatók.
→ "Készülék", Ábra 1 / 6 , Oldal 14
Ez a termék G energiahatékonysági
osztályú fényforrást tartalmaz. A fény-
forrás pótalkatrészként rendelkezésre
áll, és csak megfelelően képzett
szakszemélyzet cserélheti ki.
A modellre vonatkozó további infor-
mációk az interneten a
https://eprel.ec.europa.eu/1 címen ta-
lálhatók. Ez az internetcím az Európai
Unió hivatalos termékadatbankjára,
az EPREL-re mutat. Kérjük, ott köves-
se a modellkereséshez megjelenő
utasításokat. A modell azonosítója az
adattáblán található termékszám (E-
Nr.) perjel előtti része. Másik megol-
dásként a modellazonosítót megtalál-
ja az EU-energiacímke első sorában
is.

1 Csak az Európai Gazdasági Térség országai számára érvényes
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Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

• Expert tips & tricks for your appliance
• Warranty extension options
• Discounts for accessories & spare-parts
• Digital manual and all appliance data at hand
• Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? 
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems 
or a repair from Bosch experts. 
Find out everything about the many ways Bosch can support you: 
www.bosch-home.com/service 
Contact data of all countries are listed in the attached service direc-
tory.

*9001591685*
9001591685 (020328)
hu

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company
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