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Biztonság

Vegye figyelembe a biztonsággal kapcsolatos információkat, hogy
biztonságosan használhassa a készülékét.
Ez a készülék megfelel az elektromos készülékekre vonatkozó biz-
tonsági előírásoknak, és rádió-zavarmentesített.

Általános útmutatások

Itt általános információkat talál ehhez az útmutatóhoz.
¡ Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak így tudja a készülé-

ket biztonságosan és hatékonyan használni.
¡ Ez az útmutató a készülék használójának szól.
¡ Vegye figyelembe a biztonsági és a figyelmeztető útmutatáso-

kat.
¡ Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi

használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
¡ Ellenőrizze a készüléket a kicsomagolás után. Ha szállítás köz-

ben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

Rendeltetésszerű használat

A készülék biztonságos és helyes használata érdekében vegye fi-
gyelembe a rendeltetésszerű használattal kapcsolatos útmutatáso-
kat.
Ez a készülék kizárólag beépítésre készült. Vegye figyelembe a
szerelési útmutatót.
A készüléket csak a következőképpen használja:
¡ a jelen használati útmutató szerint.
¡ élelmiszerek hűtésére.
¡ a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
¡ legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.
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A használók körének korlátozása

Kerülje a kockázatokat gyermekek és veszélyeztetett személyek
esetében.
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.
8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatla-
kozóvezeték közelébe.
3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek feltölthetik
és kipakolhatják a hűtőgépet/fagyasztót.

Biztonságos szállítás

A készülék szállítása során tartsa be ezeket a biztonsági előíráso-
kat.

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

Biztonságos telepítés

Tartsa be a biztonsági előírásokat, amikor telepíti a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Áramütésveszély!
A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.
▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatla-

koztassa és üzemeltesse.
▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatla-

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

bályszerűen beszerelve.
▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsoló-

berendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
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▶ Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozó és
csatlakozóvezeték legyen szabadon hozzáférhető, és ha
szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakozta-
tás során minden pólusra vonatkozó leválasztó berendezést
kell beszerelni a kialakítási előírásoknak megfelelően.
▶ A készülék felállításakor ügyelni kell arra, hogy a hálózati

csatlakozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Tűzveszély!
¡ Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedé-

lyezett adapterek használata veszélyes.
▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatla-

kozóaljzatot.
▶ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, forduljon a vevő-

szolgálathoz.
▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket használjon.

¡
A hordozható többszörös csatlakozóaljzatok és a hordozható
hálózati tápegységek túlhevülhetnek, és tüzet okozhatnak.
▶ Ne helyezzen a készülék mögé hordozható többszörös csat-

lakozóaljzatokat és hordozható hálózati tápegységeket.

Biztonságos használat

Tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat, amikor használja a ké-
szüléket.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Áramütésveszély!
¡ A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.
▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készü-

lék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes

és éles szélű tárgyakkal.
▶ A hálózati csatlakozóvezetéket soha ne törje meg, ne nyom-

ja össze, ne változtassa meg.
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¡ 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 csomagoló-

anyaggal.
¡ A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy le-

nyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.
▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatré-

szekkel.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Robbanásveszély!
¡ Az elektromos készülékek, pl. fűtőeszközök vagy elektromos

jégkockakészítők felrobbanhatnak a készülék belsejében.
▶ Ne üzemeltessen elektromos készülékeket a készülék bel-

sejében.
¡ A műszaki berendezések és hasonló eszközök károsíthatják a

hűtőközegkört, így gyúlékony hűtőközeg távozhat a rendszer-
ből és felrobbanhat.
▶ A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon más

műszaki berendezéseket vagy hasonló eszközöket, mint a
gyártó által ajánlottakat.

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

robbanékony anyagokat a készülékben.
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FIGYELMEZTETÉS ‒ Sérülésveszély!
Szemsérülés a gyúlékony hűtőközeg és a káros gázok követ-
keztében.
▶ Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hűtőközegkör csöveit

vagy a szigetelést.

VIGYÁZAT ‒ Egészségkárosodás veszélye!
Az élelmiszerek okozta szennyeződések elkerüléséhez vegye
figyelembe a következő útmutatásokat.
▶ Ha az ajtót hosszabb ideig nyitva hagyja, a készülék reke-

szeiben jelentősen megemelkedhet a hőmérséklet.
▶ Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek

érintkeznek az élelmiszerekkel, illetve a hozzáférhető lefolyó-
rendszerekkel.
▶ A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtő-

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

csolja ki, olvassza le és tisztítsa meg a készüléket, az ajtót
pedig hagyja nyitva a penészképződés elkerülésére.

Sérült készülék

Tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat, ha a készülék megsé-
rült.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Áramütésveszély!
¡ A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszé-

lyes.
▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete

repedt vagy törött.
▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról,

soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a há-
lózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
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▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült,
azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódu-
góját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő bizto-
sítékot.
▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → Oldal 26
▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.

¡ A szakszerűtlen javítás veszélyes.
▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket sza-

bad használni.
▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor

azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyár-
tó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cse-
rélheti ki.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Tűzveszély!

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

szüléktől.
▶ Szellőztesse ki a helyiséget.
▶ Kapcsolja ki a készüléket. → Oldal 16
▶ Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosíté-

kot a biztosítékszekrényben.
▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → Oldal 26
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Anyagi károk elkerülése

Anyagi károk elkerülése
Vegye figyelembe ezeket az útmuta-
tásokat, hogy elkerülje a dologi káro-
kat a készüléken, a tartozékokon és
a konyhai eszközökön.

FIGYELEM
¡ Az olaj és zsír okozta szennyező-

désektől a műanyag alkatrészek
és az ajtótömítések porózussá vál-
hatnak.
▶ A műanyag alkatrészeket és az

ajtótömítéseket tartsa olaj- és
zsírmentesen.

¡ Ha ülőfelületként vagy fellépőként
használja a lábazatot, a fiókokat
vagy az ajtókat, az a készülék sé-
rüléséhez vezethet.
▶ Ne lépjen vagy támaszkodjon a

lábazatra, a fiókokra, az ajtókra.

Környezetvédelem és takarékosság

Környezetvédelem és ta-
karékosság
Kímélje a környezetet a készülék erő-
forrás-megtakarítással történő hasz-
nálatával és az újrafelhasználható
anyagok megfelelő ártalmatlanításá-
val.

A csomagolási hulladék ártal-
matlanítása

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

szétválogatva ártalmatlanítsa.
Az aktuális ártalmatlanítási lehető-
ségekről a szakkereskedőnél, ill. a
települési közigazgatásnál vagy
önkormányzatnál tájékozódhat.

Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat,
készüléke kevesebb áramot fogyaszt.

A felállítási hely kiválasztása
Tartsa be ezeket az előírásokat, ami-
kor a készüléket felállítja.

¡ 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.
– 30 cm távolságra az olaj- vagy

széntüzelésű tűzhelyektől.
A készüléknek alacsonyabb kör-
nyezeti hőmérséklet esetén ritkáb-
ban kell hűtenie.

¡ 560 mm-es mélységű mélyedést
használjon.

¡ A szellőzőnyílásokat ne takarja le
és ne torlaszolja el.

¡ Naponta szellőztesse ki a helyisé-
get.
A levegő a készülék hátoldalán
nem melegszik fel annyira.
A készüléknek ritkábban kell hűte-
nie.

Energiamegtakarítás a használat
során
Tartsa be ezeket az előírásokat a ké-
szülék használata közben.
Megjegyzés: A felszerelés részeinek
elrendezése nem befolyásolja a ké-
szülék energiafogyasztását.

¡ A szellőzőnyílásokat ne takarja le
és ne torlaszolja el.
A levegő a készülék hátoldalán
nem melegszik fel annyira.
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¡ A készülék ajtaját csak rövid időre
nyissa ki.

¡ A megvásárolt élelmiszereket hű-
tőtáskában szállítsa, és gyorsan
tegye be a készülékbe.

¡ A meleg ételeket és italokat elő-
ször hűtse le, utána tegye be a hű-
tőgépbe.

¡ A mélyhűtött áru hidegét kihasz-
nálhatja, ha felengedéshez a mély-
hűtött árut a hűtőtérbe rakja.
A levegő a készülékben nem me-
legszik fel annyira.
A készüléknek ritkábban kell hűte-
nie.

¡ Az élelmiszerek között és a hátfal
felé mindig hagyjon egy kis helyet.

¡ Az élelmiszereket légmentesen
csomagolja be.
A levegő cirkulálhat, és a páratar-
talma állandó marad.

Elhelyezés és csatlakoztatás

Elhelyezés és csatlakoz-
tatás
Itt megtudhatja, hol és hogyan lehet a
legjobban elhelyezni a készüléket.
Ezenkívül megtudhatja, hogyan csat-
lakoztassa a készüléket a villamos
hálózathoz.

A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az
összes alkatrészt szállítási károk te-
kintetében, valamint a csomag teljes-
ségét.
Kifogások esetén forduljon a keres-
kedőjéhez vagy a vevőszolgálatunk-
hoz → Oldal 26.

A csomag részei:
¡ Beépíthető készülék
¡ Felszereltség és tartozékok1

¡ Szerelési anyag
¡ Telepítési útmutató
¡ Használati útmutató
¡ Vevőszolgálati füzet
¡ A garanciára vonatkozó

dokumentumok2

¡ Energiacímke
¡ Termékadatlap
¡ Energiafogyasztásra és zajokra vo-

natkozó információk

A készülék felállítása és beköté-
se

Feltétel: A készüléket tartalmazó cso-
mag ellenőrzése megtörtént.
→ Oldal 11
1. Vegye figyelembe a készülék felál-

lítási helyére vonatkozó kritériumo-
kat. → Oldal 12

2. A készüléket a mellékelt beszerelé-
si útmutató szerint szerelje be.

3. Készítse elő a készüléket az első
használatra. → Oldal 12

4. Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózatra. → Oldal 12

1 A készülék kivitelétől függően
2 Nem minden országban
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A felállítási helyre vonatkozó kri-
tériumok

Tartsa be ezeket az előírásokat, ami-
kor a készüléket felállítja.

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", Ábr. 1 / 6 , Oldal 14

A készülék súlya a modelltől függően
gyárilag akár 70 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", Ábr. 1 / 6 , Oldal 14

Klímaosztály Megengedett helyiséghő-
mérséklet

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.

Mélyedés méretei
Vegye figyelembe a mélyedés mére-
teit, ha a készüléket bútor mélyedé-
sébe építi be. Eltérések esetén prob-
lémák merülhetnek fel a készülék te-
lepítésekor.
Mélyedés mélysége
A készüléket az ajánlott, 560 mm-es
mélységű mélyedésbe építse be.
Kisebb mélységű mélyedés esetén
kismértékben megnő az energiafelvé-
tel. Legalább 550 mm-es mélységű
mélyedésre van szükség.
Mélyedés szélessége
A készülékhez legalább 560 mm-es
belső szélességű mélyedés szüksé-
ges.

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 19

A készülék elektromos csatla-
koztatása

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", Ábr. 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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Ismerkedés

Ismerkedés
Ismerje meg készüléke alkatrészeit.

Készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

1

2

3

4

5

6

7

8
4

1

1 Kezelőelemek

2 Variálható polc → Oldal 14

3 Kihúzható polc → Oldal 15

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

6 Típustábla

7 Vaj- és sajtrekesz → Oldal 16

8 Ajtópolc nagy palackokhoz

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

Kezelőelemek

A kezelőelemekkel beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információ-
kat kaphat az üzemállapotról.

1 2 4 53

2

1  - kikapcsolja a figyelmeztető
hangjelzést.

2 /  - beállítja a hűtőtér hőmérsékletét.

3 A hűtőtér beállított hőmérsékletét mu-
tatja °C-ban.

4  - be- vagy kikapcsolja a követ-
kezőt: Szupererős hűtés.

5  - be- vagy kikapcsolja a készüléket.

Felszereltség

Felszereltség
Itt áttekintést kap a készülék felszere-
léseiről és azok használatáról.
A készülék felszereltsége modellfüg-
gő.

Polc

A polcok igény szerinti elrendezésé-
hez vegye ki a polcokat, és helyezze
vissza más szintekre. 
→ "A polc eltávolítása", Oldal 20

Variálható polc

A variálható polc olyankor hasznos
megoldás, ha az alatta elhelyezkedő
polcon magas terméket kíván tárolni,
például kancsót vagy palackot. Ki le-
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het venni a variálható polc elülső ré-
szét, és a polc hátsó része alá lehet
tolni.

Kihúzható polc

A jobb áttekintés és az élelmiszerek
gyorsabb kivétele érdekében ki lehet
húzni a polcot.

Gyümölcs- és zöldségtároló re-
kesz

A gyümölcs- és zöldségtároló rekesz-
ben tároljon friss gyümölcsöt és zöld-
séget.
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 a készüléken kívül tárol-
ja 8 °C és 12 °C közötti hőmérsékle-
ten a minőség és aroma megőrzése
érdekében.

Hidegre érzékeny gyü-
mölcsök

¡ ananász
¡ banán
¡ mangó
¡ papaya
¡ citrusfélék

Hidegre érzékeny
zöldségek

¡ padlizsán
¡ uborka
¡ cukkini

¡ paprika
¡ paradicsom
¡ burgonya

Gyümölcs- és zöldségtároló re-
kesz nedvességszabályozóval

A gyümölcs- és zöldségtároló rekesz-
ben tároljon friss gyümölcsöt és zöld-
séget.
A nedvességszabályozó és a speciá-
lis szigetelés segítségével szabályoz-
ni lehet a levegő páratartalmát a gyü-
mölcs- és zöldségtároló rekeszben.
Így a friss gyümölcsöt és zöldséget a
hagyományos tárolásoz képest akár
kétszer hosszabb ideig is lehet tárol-
ni.

A gyümölcs- és zöldségtároló rekesz
páratartalmát a benne tárolt
élelmiszerek fajtája és mennyisége
szerint állítsa be:
¡ Alacsony páratartalmat, ha túlnyo-

mórészt gyümölcsöt vagy nagy
mennyiségű élelmiszert tárol.

¡ Magasabb páratartalmat, ha túl-
nyomórészt zöldséget, valamint ve-
gyes élelmiszereket vagy kis meny-
nyiségű élelmiszert tárol.

A tárolt mennyiségtől és a tárolt ter-
méktől függően kondenzvíz képződ-
het a gyümölcs- és zöldségtároló re-
keszben.
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A kondenzvizet törölje le száraz törlő-
kendővel, és a nedvességszabályozó
segítségével módosítsa a páratartal-
mat.
A hidegre érzékeny gyümölcsöket és
zöldségeket a készüléken kívül tárol-
ja 8 °C és 12 °C közötti hőmérsékle-
ten a minőség és aroma megőrzése
érdekében.

Hidegre érzékeny gyü-
mölcsök

¡ ananász
¡ banán
¡ mangó
¡ papaya
¡ citrusfélék

Hidegre érzékeny
zöldségek

¡ padlizsán
¡ uborka
¡ cukkini
¡ paprika
¡ paradicsom
¡ burgonya

Vaj- és sajtrekesz

A vajat és a kemény sajtokat a vaj-
és sajtrekeszben tárolja.

Ajtópolc

Az ajtópolc igény szerinti elrendezé-
séhez vegye ki az ajtópolckat, és he-
lyezze vissza más szintekre. 
→ "Az ajtópolc eltávolítása",
Oldal 20

Tartozékok

Eredeti tartozékokat használjon. Azok
a készülékhez készültek. Itt áttekin-
tést kap készülékének tartozékairól
és azok használatáról.
Készülékének tartozékai a modelltől
függnek.

Tojástartó polc
A tojástartó polcon tojásokat tároljon.

Palacktartó
A palacktartó megakadályozza a pa-
lackok eldőlését az ajtó nyitásakor és
zárásakor.

A kezelés alapjai

A kezelés alapjai
Itt megtudhatja a készülék kezelésé-
hez szükséges lényeges információ-
kat.

A készülék bekapcsolása

1. Nyomja meg a  gombot.
a A készülék hűteni kezd.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

→ Oldal 17

Üzemeltetési útmutató

¡ Ha bekapcsolta a készüléket, az
csak több óra elteltével éri el a be-
állított hőmérsékletet. Ne helyezzen
be élelmiszert, amíg a készülék
nem éri el a beállított hőmérsékle-
tet.

A készülék kikapcsolása
▶ Nyomja meg a  gombot.
a A készülék nem hűt tovább.
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Hőmérséklet beállítása

Miután bekapcsolta a készüléket, be-
állíthatja a hőmérsékletet.

A hűtőtér hőmérsékletének
beállítása
▶ Annyiszor nyomja meg a /  gom-

bot, míg a hőmérséklet-kijelző a kí-
vánt hőmérsékletet nem mutatja.
A hűtőtér ajánlott hőmérséklete
4 °C. 
→ "„OK” matrica", Oldal 18

Kiegészítő funkciók

Kiegészítő funkciók
Ismerje meg, milyen kiegészítő funk-
ciókkal rendelkezik a készüléke.

Szupererős hűtés

A Szupererős hűtés esetén a hűtőtér
a lehető leghidegebbre hűt. Így az
élelmiszerek és az italok gyorsan le-
hűlnek.
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  gomb világít.

Megjegyzés: Mintegy 15 óra eltelté-
vel a készülék átkapcsol normál
üzemre.

Szupererős hűtés kikapcsolása
▶ Nyomja meg a  gombot.
a Megjelenik a korábban beállított

hőmérséklet.

Riasztás

Riasztás
A készüléke riasztási funkciókkal ren-
delkezik.

Ajtóriasztás

Ha a készülék ajtaja hosszabb ideig
nyitva van, bekapcsol az ajtóriasztás.

Figyelmeztető hangjelzés
(ajtóriasztás) kikapcsolása
▶ Csukja be a készülék ajtaját, vagy

nyomja meg az  gombot.
a A figyelmeztető hangjelzés ezzel ki

van kapcsolva.

Hűtőtér

Hűtőtér
A hűtőtérben húst, kolbászt, halat, tej-
terméket, tojást, készételeket és pék-
árut tárolhat.
A hűtőtér hőmérsékletét 2 °C és
8 °C közötti értékre lehet beállítani.
A hűtőtér ajánlott hőmérséklete 4 °C. 
→ "„OK” matrica", Oldal 18
Hűtve tárolva a gyorsan romló élelmi-
szerek rövid és középtávú tárolása is
lehetséges. Minél alacsonyabb a ki-
választott hőmérséklet, annál tovább
maradnak frissek az élelmiszerek.

Tippek az élelmiszerek tárolásá-
ra a hűtőtérben

Vegye figyelembe ezeket a tippeket,
ha élelmiszert helyez a hűtőtérbe.
¡ Csak friss és kifogástalan állapotú

élelmiszert helyezzen a hűtőbe,
hogy az élelmiszerek frissessége
és minősége megmaradjon.

¡ Késztermékeknél és palackozott
áruknál ne lépje túl a gyártó által
megjelölt eltarthatósági időt vagy
fogyaszthatósági időt.
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¡ Alaposan becsomagolva vagy le-
fedve tárolja az élelmiszert, hogy
az megőrizze a színét, aromáját és
frissességét.

¡ A meleg ételeket és italokat hűtse
le, mielőtt beteszi a hűtőtérbe.

Hűtési zónák a hűtőtérben

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

Leghidegebb hely
A leghidegebb hely az oldalt található
nyíl és az alatta lévő polc között van.
Tipp: A kényes élelmiszereket tárolja
a leghidegebb helyen, például halat,
kolbászt és húst.

Legmelegebb zóna
A legmelegebb hely az ajtóban egé-
szen fent és az alsó zöldségtartóban
található.
Tipp: A legmelegebb helyen tárolja a
legkevésbé érzékeny élelmiszereket,
pl. a kemény sajtot és a vajat. A sajt
íze így tovább kibontakozhat, a vaj
kenhető marad.

„OK” matrica

Az „OK” matricával ellenőrizheti,
hogy a hőmérséklet a hűtőtérben el-
éri-e az élelmiszerek számára ajánlott
biztonságos tartományokat, azaz
+4 °C, vagy alacsonyabb.
Az „OK” matrica nem áll rendelkezés-
re minden modellnél.
Ha a matrica nem mutatja az „OK”
értéket, akkor fokozatosan csökkent-
se a hőmérsékletet. 
→ "A hűtőtér hőmérsékletének beállí-
tása", Oldal 17
A készülék üzembe helyezése után
akár 12 óráig is eltarthat, amíg eléri a
beállított hőmérsékletet.

Helyes beállítás

Leolvasztás

Leolvasztás
A készülék leolvasztásánál vegye fi-
gyelembe a vonatkozó információkat.

Hűtőtér leolvasztása

Üzem közben a hűtőtér hátsó falán a
működésből következően kicsapódó
vízcseppek vagy zúzmara rakódik le.
A hűtőtér hátfala automatikusan leol-
vad.
A kicsapódott víz vagy a zúzmara az
olvadékvíz-csatornán keresztül a pá-
rologtatótálca leeresztőnyílásába tá-
vozik, így nem kell letörölni.
A kicsapódott víz lefolyásával és a
szagképződés elkerülésével kapcso-
latban vegye figyelembe a következő
információkat: 
→ "Tisztítsa meg az olvadékvíz-csator-
nát és a leeresztőnyílást", Oldal 19.

Tisztítás és ápolás

Tisztítás és ápolás
Annak érdekében, hogy készüléke
hosszú ideig működőképes marad-
jon, tisztítsa és ápolja gondosan.

A készülék előkészítése a tisztí-
táshoz

Tudja meg, hogyan készítheti elő a
készüléket a tisztításhoz.
1. Kapcsolja ki a készüléket.

→ Oldal 16
2. Válassza le a készüléket a hálózat-

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

3. Vegye ki az összes élelmiszert, és
hűvös helyen tárolja.
Ha van, helyezzen hűtőakkukat
az élelmiszerre.

4. Adott esetben olvassza le a dérré-
teget.

5. Vegye ki a felszerelés összes ele-
mét a készülékből. → Oldal 20

A gép tisztítása

A készüléket a megadott módon tisz-
títsa, hogy ne károsodjon a hibás
tisztítás vagy a nem megfelelő tisztító-
szer miatt.

FIGYELMEZTETÉS
Áramütésveszély!
¡ A behatoló nedvesség áramütést

okozhat.
▶ A készülék tisztításához ne hasz-

náljon magasnyomású vagy
gőzsugaras tisztítógépet.

¡ A lámpába kerülő folyadék veszé-
lyes lehet.
▶ A mosogatóvíz nem juthat a

lámpába.

FIGYELEM
¡ A nem megfelelő tisztítószerek ká-

rosíthatják a készülék felületét.
▶ Ne használjon kemény súroló-

párnát vagy tisztítószivacsot.
▶ Ne használjon karcoló vagy sú-

roló tisztítószereket.
▶ Ne használjon magas alkoholtar-

talmú tisztítószert.
¡ Ha a felszerelés részeit és a tarto-

zékokat mosogatógépben tisztítja,
akkor ezek elszíneződhetnek vagy
deformálódhatnak.
▶ A tartópolcokat és rekeszeket

ne tisztítsa mosogatógépben.

1. Készítse elő a készüléket a tisztí-
táshoz. → Oldal 18

2. A készüléket, a felszerelés elemeit
és az ajtótömítéseket mosogató-
kendővel, langyos vízzel és egy ke-
vés pH-semleges mosogatószerrel
tisztítsa.

3. Puha, száraz törlőruhával alaposan
törölje át.

4. Helyezze be a felszerelés elemeit.
5. Csatlakoztassa a készüléket az

elektromos hálózatra.
6. Kapcsolja be a készüléket.

→ Oldal 16
7. Helyezze be az élelmiszereket.

Tisztítsa meg az olvadékvíz-csa-
tornát és a leeresztőnyílást

Az olvadékvíz-csatornát és a leeresz-
tőnyílást rendszeresen tisztítsa meg,
hogy az olvadékvíz lefolyhasson.
▶ Óvatosan tisztítsa meg az olvadék-

víz-csatornát és a leeresztőnyílást
egy fültisztító pálcikával vagy ha-
sonlóval.
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A felszerelés elemeinek eltávolí-
tása

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

A polc eltávolítása
▶ Húzza ki a polcot, majd vegye ki.

Kihúzható polc kivétele
1. Húzza ki a kihúzható polcot addig,

hogy a reteszelése kioldódjon.

2. A polcot engedje le, majd oldalra
fordítsa ki.

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

volítsa el.

Gyümölcs- és zöldségtároló
rekesz kivétele
1. A tartályt ütközésig húzza ki.

2. Nyomja lefele  a kihúzósínek zá-
rószerkezetét és vegye ki a tartályt

.

Zöldségtároló rekesz feletti polc
kivétele
1. Húzza ki a gyümölcs- és zöldségtá-

roló rekeszt.
2. Vegye ki a polcot , majd fordítsa

meg .

3. Az alsó üveglap rögzítéseit nyomja
kifelé.



Tisztítás és ápolás hu

21

4. Emelje meg az üveglap elejét ,
és húzza ki hátulról .
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Zavarok elhárítása

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
Áramütésveszély!
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.

Működési zavarok

Hibajelenség Ok Problémamegoldás
A készülék nem működik.
Nem világít egyetlen kijelzés
sem.

A hálózati csatlakozó nincs
megfelelően bedugva.

▶ Húzza ki a hálózati csatlakozót.

Kioldott a biztosíték. ▶ Ellenőrizze a biztosítékokat.

Áramkimaradás volt. 1. Ellenőrizze, hogy van-e áram.
2. Ha vannak hűtőakkuk, helyezze

azokat a legfelső polcra.

A készülék nem hűt, a kijel-
zők és a világítás világítanak.

A kiállítási mód be van kap-
csolva.

▶ Végezze el a készülék öntesztjét.
→ Oldal 25

a A készülék öntesztjének elvégzése
után a készülék visszaáll normál
üzemre.

A LED lámpa meghibáso-
dott.

Különböző okok lehetsége-
sek.

▶ Hívja a vevőszolgálatot. 
→ "Vevőszolgálat", Oldal 26

A hűtőgép egyre gyakrab-
ban és hosszabb időre kap-
csol be.

Gyakran kinyitották a készü-
lék ajtaját.

▶ A készülékajtót ne nyissa ki felesle-
gesen.

A szellőzőnyílások le vannak
takarva.

▶ Távoítsa el az akadályokat a szellő-
zőnyílásokról.

A hűtőtér alja nedves. Az olvadékvíz-csatorna vagy
a leeresztőnyílás eldugult.

▶ Tisztítsa meg az olvadékvíz-csator-
nát és a leeresztőnyílást.
→ Oldal 19
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Útmutatások a kijelzőn

Hibajelenség Ok Problémamegoldás
A kijelzőn megjelenik egy
"D" vagy "E" kezdetű üzenet.

Az elektronika hibát észlelt. ▶ Hívja a vevőszolgálatot. 
→ "Vevőszolgálat", Oldal 26

Figyelmeztető hangjelzés
hangzik fel és világít a 
.

Különböző okok lehetsége-
sek.

▶ Nyomja meg az  gombot.
a A riasztás kikapcsol.

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

Hőmérséklettel kapcsolatos probléma

Hibajelenség Ok Problémamegoldás
A hőmérséklet nagyon eltér
a beállítástól.

Különböző okok lehetsége-
sek.

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 el-
lenőrizze újra a hőmérsékle-
tet.

‒ Ha a hőmérséklet túl ala-
csony, akkor másnap ellen-
őrizze újra a hőmérsékletet.

Zajok

Hibajelenség Ok Problémamegoldás
A készülék zümmög. Nem hiba. Egy motor jár, pl.

hűtőaggregát, ventilátor.
Nincs tennivaló.

A készülék bugyborékol, zúg
vagy gurgulázik.

Nem hiba. Hűtőközeg folyik
át a csöveken.

Nincs tennivaló.

A készülék kattog. Nem hiba. A motor, a kap-
csoló vagy a mágnesszele-
pek be- vagy kikapcsolnak.

Nincs tennivaló.

A készülék zajokat bocsát ki. A készülék nem áll vízszinte-
sen.

▶ Vízmérték segítségével állítsa be a
készüléket. Ha szükséges, helyezze
valamivel lejjebb.

A felszerelés elemei billeg-
nek vagy megszorulnak.

▶ Ellenőrizze a felszerelés kivehető
elemeit, és esetleg tegye be őket új-
ra.

A palackok vagy az edények
összeérnek.

▶ A palackokat vagy edényeket kissé
tolja el egymástól.
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Szagok

Hibajelenség Ok Problémamegoldás
A készülék kellemetlen sza-
got bocsát ki.

Különböző okok lehetsége-
sek.

1. Készítse elő a készüléket a tisztítás-
hoz. → Oldal 18

2. Tisztítsa meg a készüléket.
→ Oldal 19

3. Tisztítsa meg minden élelmiszer
csomagolását.

4. Az erős szagot árasztó élelmiszere-
ket légmentesen csomagolja be a
szagképződés elkerülése érdeké-
ben.

5. 24 óra múltán ellenőrizze, hogy
nincs-e újra szagképződés.
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Készülék öntesztjének elvégzése

1. Kapcsolja ki a készüléket.
→ Oldal 16

2. Kapcsolja be újra a készüléket kb.
5 perc elteltével. → Oldal 16

3. A bekapcsolást követő 10 másod-
percen belül tartsa lenyomva a

 gombot 3–5 másodperc
hosszan.

a Elkezdődik a készülék öntesztje.
a A készülék öntesztje közben időn-

ként hosszú akusztikus jelzés hal-
latszik.

a Ha a készülék öntesztjének befeje-
ződése után 2 akusztikus jelzés
hallatszik, és a hőmérséklet-kijel-
zőn megjelenik a beállított hőmér-
séklet, akkor a készüléke rendben
van. A készülék visszaáll normál
üzemre.

a Ha a készülék öntesztjének befeje-
ződése után 5 akusztikus jelzés
hallatszik, és a  gomb 10 má-
sodpercig villog, akkor értesítse a
vevőszolgálatot.

Tárolás és ártalmatlanítás

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

A készülék üzemen kívül helye-
zése

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. Olvassza le a készüléket.
→ Oldal 18

4. Tisztítsa meg a készüléket.
→ Oldal 19

5. A készülék ajtaját hagyja nyitva.

A régi készülék ártalmatlanítása

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

FIGYELMEZTETÉS
Egészségkárosodás veszélye!
A gyermekek bezárhatják magukat a
készülékbe, és veszélyeztethetik az
életüket.
▶ A polcokat, tartókat ne vegye ki a

készülékből, hogy a gyermekeknek
megnehezítse a bemászást.

▶ Gyermekeket ne engedjen az el-
használódott készülék közelébe.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóveze-
ték dugóját.

2. Vágja el a hálózati csatlakozóveze-
téket.

3. Környezetkímélő módon ártalmatla-
níttassa a készüléket.

Ez a készülék az elhasznált villa-
mossági és elektronikai készü-
lékekről szóló 2012/19/EU
irányelvnek megfelelő jelölést
kapott.
Ez az irányelv a már nem hasz-
nált készülékek visszavételének
és hasznosításának EU-szerte
érvényes kereteit határozza
meg.
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Vevőszolgálat

Vevőszolgálat
Ha bármilyen kérdése van, ha nem
tudja önállóan elhárítani a zavart a
készüléken, vagy ha a készüléket
meg kell javítani, forduljon vevőszol-
gálatunkhoz.
Számos problémát saját maga is
megoldhat a jelen útmutatóban vagy
a weboldalunkon található zavarelhá-
rítási információk segítségével.
Amennyiben ez nem sikerül, forduljon
vevőszolgálatunkhoz.
Mi mindig megtaláljuk a megfelelő
megoldást, és megpróbáljuk elkerülni
a vevőszolgálati technikusok felesle-
ges kiszállását.
Gondoskodunk arról, hogy készülé-
két szakképzett vevőszolgálati techni-
kusok eredeti pótalkatrészekkel meg-
javítsák garanciális esetben és a
gyártói garancia lejárta után.
Biztonsági okokból a készüléket csak
szakképzett személyek javíthatják. A
garanciaigény megszűnik, ha a javí-
tást vagy beavatkozást olyan személy
végzi, akinek nincs erre tőlünk felha-
talmazása, vagy ha a készülékeinket
olyan pótalkatrészekkel, kiegészítők-
kel vagy tartozékokkal látják el, ame-
lyek nem eredeti alkatrészek, és ezál-
tal meghibásodik a készülék.
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 (Dánia és
Svédország kivételével, ahol az idő-
tartam 1 év) az érvényes helyi garan-
ciális feltételeknek megfelelően. A
garanciális feltételek nem érintik az
Önt a helyi törvények szerint megille-
tő 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.

Termékszám (E-Nr.) és gyártási
szám (FD)

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

Műszaki adatok

Műszaki adatok
A hűtőközeg, a hasznos térfogat és
további műszaki adatok a típustáblán
találhatók.
→ "Készülék", Ábr. 1 / 6 , Oldal 14
A modellre vonatkozó további infor-
mációk az interneten a https://
www.bsh-group.com/energylabel1 cí-
men találhatók. Ez az internetcím az
Európai Unió hivatalos termékadat-
bankjára, az EPREL-re mutat, amely-
nek címét a nyomtatás pillanatában

1 Csak az Európai Gazdasági Térség országai számára érvényes

https://www.bsh-group.com/energylabel
https://www.bsh-group.com/energylabel
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még nem tették közzé. A modell ke-
reséséhez kövesse megjelenő utasí-
tásokat. A modell azonosítója a típus-
táblán található termékszám (E-Nr.)
per jel előtti része. Másik megoldás-
ként a modellazonosítót megtalálja az
EU-energiacímke első sorában is.
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