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Általános figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS: Mindig hagyja szabadon a készülék 
borításán vagy a beépített szerkezetben található 
szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A gyártó által javasolt eszközökön kívül 
más mechanikus eszközöket ne használjon a fagyasztási 
folyamat felgyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: A gyártó által javasolt típusú 
készülékeken kívül más elektromos készüléket ne használjon 
a hűtőszekrény ételtároló rekeszeiben.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy a készülék hűtőköre 
ne sérüljön.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék instabilitásából eredő 
veszélyek elkerülése érdekében rögzítse azt az utasításoknak 
megfelelően.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék elhelyezésekor gondoskodjon 
róla, hogy a tápkábel ne akadjon be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezzen több csatlakozós 
hosszabbítót vagy hordozható áramforrást a készülék mögé.

Szimbólum ISO 7010 W021
Figyelmeztetés: Tűzveszélyes / gyúlékony anyagok

• Ha a készülék R600a hűtőközeget használ - erről a 
típustáblán tájékozódhat -, legyen óvatos a szállítás és a 
beszerelés során, hogy elkerülje a készülék hűtőelemeinek 
sérülését. Annak ellenére, hogy az R600a környezetbarát 
és természetes gáz. Mivel robbanásveszélyes, ha a 
hűtőelemek sérülése miatt szivárgást tapasztalna, távolítsa 
el a hűtőszekrényt nyílt láng illetve hőforrások közeléből és 
szellőztesse néhány percig a helyiséget, ahol a készülék 
található.

ELŐZETES UTASÍTÁSOK1. RÉSZ.
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• Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény szállítása és 
elhelyezése során ne sérüljön meg a hűtőgáz kör.

• Ne tároljon a készülékben robbanásveszélyes anyagokat, 
például gyúlékony hajtógázzal működő aeroszolokat.

• A készülék csak háztartási és hasonló környezetekben 
használható, például;
 - üzletek, irodák és munkahelyek dolgozóinak kialakított 
konyhák

 - tanyaházak, valamint hotelek, motelek és egyéb 
lakókörnyezetek vendégei

 - panzió típusú környezetek;
 - élelmezési és hasonló nem kereskedelmi környezetek

• Ha a konnektor nem megfelelő a hűtőszekrény dugójához, 
azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, 
szerviztechnikussal vagy hasonlóan képzett személlyel 
kell kicseréltetni.

• A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve 
a gyerekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékelő, illetve 
szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve hiányában 
vannak a megfelelő tapasztalatoknak és ismereteknek. Az 
ilyen személyek számára a készülék használata kapcsán 
biztosítani kell valamely, a biztonságukért felelős személy 
felügyeletét, illetve útmutatását. A gyerekeket mindig 
felügyelni kell és biztosítani kell, hogy ne játsszanak a 
készülékkel.

• A hűtőszekrény tápkábele speciális földelt dugóval van 
ellátva. A dugót 16 amperes földelt konnektorral kell 
használni. Ha nem rendelkezik ilyen konnektorral, hívjon 
szakembert és szereltessen be egyet.

• A 8 évnél idősebb gyerekek és azok a személyek, 
akik korlátozott fizikai, érzékelő és illetve szellemi 
képességekkel rendelkeznek, illetve hiányában vannak 
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Régi és hibás hűtőszekrények
• Ha a hűtőszekrény retesszel van ellátva, a leselejtezés előtt törje le vagy távolítsa el 

azt, mivel a gyerekek beszorulhatnak a készülék belsejébe, ami balesethez vezethet.
• A régi hűtőszekrények és fagyasztók CFC tartalmú szigetelőanyagot és hűtőközeget 

tartalmaznak. Ezért ügyeljen arra, hogy a régi hűtőszekrény leselejtezésekor ne 
károsítsa a környezetet.

• Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosításától és 
leselejtezéséről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

Megjegyzések:
• A készülék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót.  A helytelen használatból eredő károkért nem vállalunk 
felelősséget.
• Tartson be a készüléken és a használati útmutatóban található minden 
utasítást, és őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.         

• A készülék otthoni használatra készült, és azt csak a házban, a meghatározott 
célokra szabad felhasználni.  Kereskedelmi felhasználásra nem alkalmas. Az ilyen 
felhasználás érvényteleníti a garanciát és a vállalatunk nem vállal felelősséget a 
felmerülő károkért. 

• A készüléket beltéri használatra terveztük és csak élelmiszerek hűtésére/tárolására 
használható, Nem alkalmas kereskedelmi felhasználásra és/vagy élelmiszereken 
kívül egyéb anyagok tárolására. A vállalatunk a fenti megkötések figyelmen kívül 
hagyásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

a megfelelő tapasztalatoknak és ismereteknek, csak 
felügyelet mellet mellett vagy a készülék használatára 
és az azzal járó veszélyekre vonatkozó utasítások 
ismeretében használhatják a készüléket. A gyerekek nem 
játszhatnak a készülékkel. A gyermekek felügyelet nélkül 
nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.

• Ha a tápkábel megsérült, azt a veszélyek elkerülése 
érdekében a gyártóval, szerviztechnikussal vagy hasonlóan 
képzett személlyel kell kicseréltetni.

• A készülék 2000 métert meghaladó magasságon nem 
használható.
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Biztonsági figyelmeztetések
• Ne használjon elosztót és hosszabbító kábelt.
• A sérült, elhasználódott vagy régi dugókat ne használja.
• Ügyeljen arra, hogy ne húzza, ne hajítsa meg és ne károsítsa a 

tápkábelt.
• Ne csavarja meg, illetve ne hajlítsa meg a kábelt, továbbá tartsa távol 

a forró felületektől.

     
• A beszerelés után győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem szorult-e a készülék 

alá.
• A készüléket csak felnőttek használhatják. Ne engedje, hogy a 

gyerekek a hűtőszekrénnyel játsszanak vagy az ajtón lógjanak.
• Az áramütések elkerülése érdekében nedves kézzel soha ne dugja be 

vagy húzza ki a dugót.
• Soha ne tegyen üvegeket vagy fémdobozos üdítőket a 

fagyasztórekeszbe. Az üvegek és a dobozok felrobbanhatnak.
• Saját biztonsága érdekében soha ne tegyen robbanékony vagy 

gyúlékony anyagot a hűtőszekrénybe. A magas alkoholtartalmú 
italokat szorosan lezárva, függőlegesen tegye a hűtőrekeszbe.

• Amikor jeget vesz ki a fagyasztórekeszből, soha ne érjen hozzá a 
jéghez, mivel fagyási sérüléseket és/vagy vágásokat okozhat.

• Nedves kézzel soha ne fogja meg a fagyasztott termékeket! Ne 
fogyasszon közvetlenül a fagyasztórekeszből kivett fagylaltot vagy 
jégkockát.

• Felengedés után ne fagyassza vissza a fagyasztott árukat. Egészségügyi 
problémákat, például ételmérgezést okozhat.

• Ne tegyen szövetanyagot a hűtőszekrény tetejére. Ez befolyásolhatja a hűtőszekrény 
teljesítményét.

• Ne működtessen semmilyen elektromos készüléket a hűtőszekrény vagy a 
fagyasztó belsejében.

• A tartozékok sérülésének elkerülése érdekében szállításhoz rögzítse azokat 
a hűtőszekrény belsejében.

• Ne használjon konnektoradaptert.
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A hűtőszekrény telepítése és használata
A hűtőszekrény első használata előtt tanulmányozza át az alábbi pontokat:

• A hűtőszekrény üzemi feszültsége 220-240 V 50 Hz-es frekvencián.
• A dugónak a beszerelés után elérhetőnek kell lennie.
• Az első bekapcsoláskor bizonyos szag fordulhat elő. Ez azonban megszűnik amint 

a készülék lehűl. 
• A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a gép adattábláján 

szereplő feszültség és az Ön otthonában rendelkezésre álló elektromos feszültség 
megegyezik egymással.

• Hatékony földeléssel illessze a csatlakozót a dugaszolóaljzatba. Amennyiben a 
dugaszolóaljzat nem földelt vagy a csatlakozó dugó nem illeszthető a csatlakozóaljba, 
javasoljuk, hogy hívjon szerelőt.

• A készüléket megfelelően beszerelt, biztosítékkal rendelkező csatlakozóaljzatba kell 
csatlakoztatni. Az üzemeltetési pontnál az áramellátásnak (váltakozó áram) és a 
feszültségnek meg kell egyeznie a készülék adattábláján találhatóval (az adattábla a 
készülék belsejében, baloldalt található).

• A földelés nélküli használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
• A hűtőszekrény közvetlen napfénytől védett helyen helyezze el.
• Soha ne használja a hűtőszekrényt a szabadban és ne hagyja az esőn.
• A készülék legalább 50 cm távolságra legyen a tűzhelyektől, gázsütőktől és 

radiátoroktól, és legalább 5 cm távolságra az elektromos sütőktől.
• Ha a hűtőszekrényt fagyasztó mellé helyezi el, hagyjon legalább 

2 cm helyet a készülékek között, hogy megelőzze a külső felületek 
bepárásodását.

• Ne rakjon súlyos tárgyakat a készülékre.
• Használat előtt tisztítsa meg alaposan a készüléket, különösen a 

belsejét (lásd: Tisztítás és karbantartás).
• A konyhaszekrénybe való beszerelés eljárását a Szerelési kézikönyv adja meg. A 

termék kizárólag megfelelő konyhaszekrényekben való használatra való.
• Az állítható első lábakat úgy kell beállítani, hogy a készülék vízszintben és stabilan 

álljon. A lábak beállításához forgassa el azokat az óramutató járásával egyező 
irányba (vagy az ellenkező irányba). Ezt még azelőtt kell elvégezni, hogy ételt tenne 
a hűtőszekrénybe.

• A hűtőszekrény használata előtt törölje át az összes alkatrész hátulját meleg víz 
és egy teáskanál szódabikarbóna keverékével, öblítse le tiszta vízzel, majd hagyja 
megszáradni. Tisztítás után tegyen vissza minden alkatrészt.

• Szerelje fel a műanyag távtartót (a hátul fekete lapátokkal ellátott 
alkatrész) az ábrán látható módon, 90°-kal elfordítva, hogy a 
kondenzátor ne érjen hozzá a falhoz.

• A hűtőszekrényt fal mellé kell helyezni, úgy, hogy a faltól való távolság 
ne haladja meg a 75 mm-t.
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A hűtőszekrény használata előtt
• A hatékony működés érdekében a szállítást követően hagyja a hűtőszekrényt 3 óráig 

felállított helyzetben, és csak ezután dugja be.  Ellenkező esetben megsérülhet a 
kompresszor.

• Az első használat során a hűtőszekrényben szagok keletkezhetnek. 
Amint a hűtőszekrény elkezd lehűlni, a szag enyhülni fog.

Tájékoztató az újgenerációs hűtési technológiáról
Az újgenerációs hűtési technikával rendelkező hűtőszekrény-
fagyasztók eltérő működési rendszerrel rendelkeznek, mint a statikus 
hűtőszekrények. A hagyományos hűtőszekrény-fagyasztókban a 
fagyasztóba beáramló levegőben lévő pára és az élelmiszerekből 
kipárolgó nedvesség megfagy a fagyasztóban. Azért, hogy az így 
keletkezett jeget elolvasszuk, azaz leolvasszuk a hűtőt, a készüléket 
ki kell húzni a hálózatból. A leolvasztás közben az élelmiszerek 
hűtését más módon kell biztosítani, a felhasználónak ki kell ürítenie a 
készüléket és el kell távolítania a felgyűlt jeget.
Az új generációs hűtési technológiával rendelkező 
fagyasztórekeszekben az eljárás teljesen más. A ventilátor segítségével 
hideg és száraz levegő áramlik át a fagyasztótéren. A hideg levegő 
fagyasztórekeszen keresztül történő akadálytalan áramoltatásának 
köszönhetően az ételek egyenletesen és megfelelően fagynak meg. 
Így nem keletkezik jég lerakódás.   
A hűtőtér működése közel azonos a fagyasztótérével. A hűtőtér 
felső részében található ventilátor által befújt levegő lehűl, miközben 
áthalad a levegőcsatorna nyílásán. Ezzel egy időben a légcsatorna 
nyílásain levegőt fúj ki a készülék, ezzel a hűtési folyamat sikeresen 
befejeződött a hűtőtérben. A légcsatornán található lyukakat a levegő 
hűtőtérben történő egyenletes eloszlatására tervezték.
Mivel a fagyasztótér és a hűtőtér között nem áramlik levegő, a szagok nem tudnak 
keveredni. 
Ennek eredményeként az új generációs hűtési technológiával rendelkező hűtőszekrénye 
egyszerűen használható, nagy befogadóképességű és esztétikus megjelenésű.

KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK2. RÉSZ.
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Kijelző- és vezérlőpanel

C
o

8 6 5 4 2

Ez a gazdaságos 
üzemmód kijelzője.

Ez a szuper hűtés 
üzemmód kijelzője.

Beállítás gomb

Termosztát beállítási 
szintjének jelzője

Gomb LED-je

A hűtőszekrény üzemeltetése

Hűtő hőmérséklet-beállítások 
• A hűtő kezdeti hőmérséklet-értéke 6 fok. 
• Nyomja meg egyszer a beállítás gombot, a beállított érték villogni kezd.
• A gombot nyomva tartva alacsonyabb hőmérsékletek választhatók. (8, 6, 5, 4, 2, 

szuper és öko) 
• Ha semmilyen gombot nem nyom meg 1 másodpercig, a kiválasztott érték beállításra 

kerül és három alkalommal villog. A jelzőcsengő rövid hangjelzést ad.
• A szuper hűtés üzemmód vagy a gazdaságos üzemmód aktiválása előtt kiválasztott 

hőmérsékletérték ugyanaz marad, amikor az üzemmód.

A hűtőszekrény üzemeltetése

Szuper hűtés üzemmód  
Hogyan használható?
Nyomja meg a hűtő beállítás gombot, amíg a szuper hűtés szimbólum fel nem villan. A 
jelzőcsengő rövid hangjelzést ad. Megtörténik az üzemmód beállítása.

www.eluxshop.hu

www.eluxshop.hu


HU -11-

Ebben az üzemmódban:
• A gazdaságos üzemmód nem kiválaszthatók.
• A szuper hűtés üzemmód ugyanazzal a kiválasztási művelettel szüntethető meg.

Gazdaságos üzemmód
Hogyan használható?
Nyomja meg a hűtő beállítás gombot, amíg a gazdaságos szimbólum fel nem villan. Ha 
egyetlen gombot sem nyom meg 1 másodpercig: Ha az üzemmód beállítása megtörtént, 
a jelzőcsengő rövid hangjelzést ad.

Ebben az üzemmódban:
• A Szuper Hűtés üzemmód kiválaszthatók.
• A kikapcsolásához csupán meg kell nyomnia a hűtés beállítás gombot.

Nyitott ajtó riasztási funkció
Ha akár a hűtőszekrény, akár a fagyasztó ajtaját 2 percnél hosszabb ideig nyitva hagyták, 
a berendezés hangjelzést ad.
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Figyelmeztetések a hőmérséklet-beállításokkal kapcsolatban
• A hatékonyság érdekében nem célszerű hűtőszekrényét 10 °C alatti hőmérsékletű 

környezetben működtetnie.
• A hőmérséklet-beállításokat az ajtónyitások gyakoriságának és a hűtőszekrényben 

tartott élelmiszer mennyiségének megfelelően kell elvégezni.
• Egy beállítás végigvitele előtt ne váltson át egy másik beállításra.
• A hűtőszekrényt a teljes lehűlés érdekében a környezeti hőmérséklettől függően 

működtesse legfeljebb 24 óráig megszakítás nélkül azt követően, hogy bedugta. Ne 
nyissa ki gyakran a hűtőszekrény ajtóit, és ebben az időszakban ne helyezzen bele 
túl sok élelmiszert.

• A hűtőszekrényben 5 perces késleltetési funkció lép működésbe, hogy a kompresszort 
megóvja a károsodástól, ha a dugót kihúzza, majd újra bedugja, vagy ha áramszünet 
áll be. 5 perc elteltével a hűtőszekrény normálisan kezd működni.

• A hűtőszekrényt az információs címkén feltüntetett klímaosztály és a szabványokban 
meghatározott külső hőmérsékleti értékeken való használatra tervezték. A megfelelő 
hűtési hatékonyság érdekében ne használja hűtőszekrényt ezeken a hőmérsékleti 
határértékeken kívül.

• Ezt a készüléket 10°C - 43°C közötti környezeti hőmérséklet tartományban történő 
használatra tervezték.

Klímaosztály Környezeti Hőmérséklet oC

T 16 és 43°C között
ST 16 és 38°C között
N 16 és 32°C között

SN 10 és 32°C között

Fontos beszerelési utasítások
A készüléket úgy tervezték, hogy nehéz éghajlati viszonyok között működjön (akár 43 
°C vagy 110 °F) és ‘Freezer Shield’ technológiával látták el, amely biztosítja, hogy a 
fagyasztott élelmiszer a fagyasztóban ne olvadjon fel még akkor sem, ha a környezeti 
hőmérséklet mindössze -15 °C. Így ezután fűtetlen helyiségbe is szerelheti a készüléket 
anélkül, hogy aggódnia kellene attól, hogy a fagyasztott élelmiszer megromlik a 
fagyasztóban. Amikor a környezeti hőmérséklet visszatér a normál értékre, folytathatja a 
készülék szokásos módon történő használatát.
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Fagyasztó rekesz
• A fagyasztótér ládáiban könnyen hozzáférhető módon tárolhatja az élelmiszereket.
• A fagyasztó láda kivétele:
• Húzza ki a ládát, ameddig lehetséges
• Húzza a láda elejét fel, majd kifelé.
 ! A kihúzható láda visszahelyezéséhez végezze el ugyanezt a műveletet 

visszafelé.
Megjegyzés: Mindig a fogantyújánál tartva vegye ki, vagy rakja vissza a rekeszt.

Frissentartó polcok
Az élelmiszerek fagyasztótér vagy a hagyományos hűtőtér helyett a frissentartó 

rekeszben történő tárolásával az étel tovább megőrzi frissességét, 
ízét, valamint friss megjelenését. Ha a frissentartó tálca 
beszennyeződik, vegye ki és mossa le vízzel.
(A víz 0 °C-on fagy meg, de a sót vagy cukrot tartalmazó 
élelmiszerek alacsonyabb hőmérsékleten fagynak meg.)
A frissentartó rekeszt a legtöbben nyers hal, rizs, stb. tárolására 
használják.
Ne tegyen a rekeszbe lefagyasztani kívánt ételeket, vagy a 
jégkockatartót jégkocka készítéshez.

A frissentartó rekesz eltávolítása
• A síneken csúsztatva húzza ki maga felé a frissentartó rekeszt.
• Húzza a frissentartó rekeszt fel, hogy kivegye a sínből.

A frissentartó rekesz eltávolítása után, maximum 20 kg-os terhelést bír el.

Fagyasztó kosár

Tartozékok
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ábra -1

ábra -2

Állítható Ajtó polc 

Hat különböző magasság-beállítás érhető el, hogy elérhetővé 
váljon szükséges hely  az állítható ajtó polchoz.
A beállítható ajtó polc  helyzetének megváltoztatásához; 
Tartsa meg a polc alját, majd húzza meg a gombokat az ajtó polc 
oldalán a nyíl irányába. (1. ábra)
Helyezze az ajtópolcot a fel-le mozgatáshoz szükséges helyzetbe.
Ha az ajtópolc a kívánt helyzetben van, engedje fel az ajtópolc 
oldalán található gombokat (2. ábra). Az ajtópolc felengedése előtt 
a rögzítés ellenőrzéséhez mozgassa felfelé és lefelé az ajtópolcot.
Megjegyzés: Mielőtt mozgatná a teherrel megrakott polcot, 
támassza meg a polc alját. Ha nem tartja meg, akkor az ajtópolc 
a ráhelyezett tömeg miatt kieshet a sínekből. Ez pedig az ajtópolc 
vagy a sínek sérüléséhez vezethet.

(egyes modelleken)

(egyes modelleken)Natural Ion Tech / Ionizáló

A Natural Ion Tech negatív ionokat terjeszt, amelyek semlegesítik a levegőben lévő 
kellemetlen szagokat és a port.
A hűtöszekrény levegőjében lévő részecskék eltávolításával a Natural Ion Tech javítja a 
levegő minőségét és eltűnteti a szagokat.

• Ez a funkció opcionális. Az ön berendezéséből hiányozhat.
• Az ionizáló elhelyezkedése termékről termékre változhat.

Ionizáló

(egyes modelleken)
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Páratartalom szabályozó
A zárt páratartalom szabályozó a friss gyümölcsök és 
zöldségek hosszabb eltarthatóságát teszi lehetővé.
Ha a zöldségtároló teljesen tele van, a zöldségtároló 
előtt lévő frissesség szabályozót ki kell nyitni. Ezáltal a 
zöldségtároló levegője és páratartalma szabályozott lesz, 
az ételek eltarthatósága megnövekszik.
Ha páralecsapódást lát az üvegpolcon, a páratartalom 
szabályozót állítsa nyitott állásba.

Maxi-friss tartósító
A Maxi-friss tartósító technológia segít eltávolítani az etilén gázt (a friss 
élelmiszerekből kiáramló természetes anyag) és a zöldségtartóból a 
kellemetlen szagokat. Így az élelmiszer hosszabb ideig friss marad. 

• A Maxi-friss tartósítót évente egyszer tisztítani kell. A szűrőt 2 óráig 
65°C-os sütőbe kell helyezni. 

• A szűrő tisztításához kérjük távolítsa el a szűrő doboz hátsó burkolatát 
úgy, hogy meghúzza a nyílnak megfelelő irányba.

• A szűrőt nem szabad vízzel vagy bármilyen mosószerrel mosni.

A Maxi-friss tartósítót 

A tartozékokról szóló szakasz vizuális és szöveges leírásai a készülék modelljétől 
függően eltérőek lehetnek.
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Hűtőtér
• Átlagos működési körülmények esetén a hűtőszekrény hűtőterének hőmérsékletét 

elegendő 4°C-ra állítani.
• A magas páratartalom és az ebből keletkező jegesedés elkerülése érdekében soha 

se helyezzen folyadékot fedetlen tárolóedényben a hűtőszekrénybe. A zúzmara 
leginkább a párologtató leghidegebb részein koncentrálódik, és idővel egyre többször 
kell a készüléket leolvasztani.

• Soha ne helyezzen meleg ételt a hűtőszekrénybe. A meleg ételt hagyja 
szobahőmérsékleten lehűlni, majd ezt követően úgy helyezze el a hűtőtérben, hogy 
a megfelelő légáramlás biztosított legyen a környezetében.

• Semmi ne érintkezzen a készülék hátsó falával, mivel ez jegesedést okozhat. 
A csomagolóanyagok a hátsó falhoz ragadhatnak. Ne nyissa ki túl gyakran a 
hűtőszekrény ajtaját.

• A húst és a megtisztított halat (műanyag fóliába csomagoltan), amit 1-2 napon 
belül felhasznál, helyezze a hűtőtér alsó részébe (a frissentartó fölé), mivel ez a 
leghidegebb rész, és a legjobb tárolási feltételeket biztosítja.

• A gyümölcsöket és zöldségeket csomagolás nélkül helyezheti el a frissentartó 
rekeszben.

Élelmiszer Eltarthatóság Hová helyezze a hűtőrekeszben

Zöldségek és gyümölcsök 1 hét
A frissentartó rekeszben (anélkül, 

hogy bármibe be lennének 
csomagolva)

Hús és hal 2-3 nap
Műanyag fóliával fedve és zacskóval 
fedve, vagy hústartó dobozban (az 

üvegpolcon)
Friss sajt 3-4 nap Az ajtón lévő speciális polcban
Vaj és margarin 1 hét Az ajtón lévő speciális polcban

Palackozott termék, tej és 
joghurt

A gyártó által 
ajánlott lejárati 

időig
Az ajtón lévő speciális polcban

Tojások 1 hónap A tojástartó polcban
Főtt étel  Bármelyik polcon

AZ ÉTELEK ELRENDEZÉSE A 
HŰTŐSZEKRÉNYBEN

3. RÉSZ.

Fagyasztótér
• Fagyasztott ételek hosszabb ideig történő tárolásához, és jégkocka készítéshez 

használja a hűtőszekrény mélyhűtő rekeszét.
• A fagyasztótér maximális kapacitása érdekében csak üvegpolcokat használjon a 

felső és középső részben. Az alsó részben használja az alsó rekeszeket.
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• A berendezés optimális teljesítménye érdekében a maximmális fagyasztó kapacitás 
eléréséhez állítsa a hűtőszerkényt a “4”-es pozícióra 24 órával azelőtt, hogy 
behelyezné a friss élelmiszert a fagyasztóba.

• Miután friss élelmiszert helyezett a fagyasztóba általában elegendő 24 óráig beállítani 
az ”5”-ös fokozatot. 24 óra után csökkentheti a beállítást, ha szükséges.

• Ne helyezzen a frissen lefagyasztani kívánt ételt a már fagyott étel közelébe. 
• A lefagyasztani kívánt ételeket (hús, darált hús, hal) egy alkalommal elfogyasztható 

adagokra osztva fagyassza le.
• Az egyszer már kiengedett ételt ne fagyassza le újból. Az újból lefagyasztott étel 

veszélyes lehet egészségére, ételmérgezést okozhat.
• Ne helyezzen meleg ételt a fagyasztótérbe, várja meg, amíg kihűl. A korábban 

lefagyasztott étel a mélyhűtőben kiolvadhat és tönkre mehet. 
• Ha fagyasztott ételt vásárol, győződjön meg róla, hogy megfelelő módon le van 

fagyasztva, illetve a csomagolása sértetlen.
• A fagyasztott ételek tárolási feltételeinek szerepelnie kell az étel csomagolásán. Ha 

semmilyen magyarázat nincs rajta, az ételt a lehető legrövidebb időn belül el kell 
fogyasztani.

• Ha a fagyasztott étel csomagolása nedvesnek tűnik, és kellemetlen szaga is van, az 
ételt valószínűleg nem tárolták megfelelően, és megromlott. Ne vásároljon meg ilyen 
ételt! 

• A fagyasztott élelmiszerek eltarthatósági időtartama függ a külső környezeti 
hőmérséklettől, az ajtók gyakori nyitásától, a termosztát beállításaitól, az élelmiszer 
típusától, valamint a megvásárlás és a fagyasztóba helyezés között eltelt időtartamtól. 
Mindig tartsa be a csomagoláson szereplő utasításokat, soha ne lépje túl az 
eltarthatósági időtartamot.

• Hosszú ideig tartó áramkimaradás esetén ne nyissa ki a fagyasztótér ajtaját. 
Hosszabb áramkimaradások esetén ne fagyassza vissza ételeit, fogyassza el őket a 
lehető legrövidebb időn belül.

• Vegye figyelembe, ha a fagyasztó ajtót becsukása után azonnal ki szeretné nyitni, az 
ajtó kicsit nehezebben nyílik. Ez nem jelent rendellenességet! Az egyensúlyi állapot 
elérése után az ajtó egyszerűen nyitható.

Fontos megjegyzés:
• A fagyasztott élelmiszereket, felengedésük után, a friss élelmiszerekkel azonos 

módon kell megfőzni. Ha nem főzi meg a kiolvasztott élelmiszereket, SOHA ne 
fagyassza újból le őket.

• A főtt ételekben található néhány fűszer (ánizs, bazsalikom, vizitorma, ecet, válogatott 
fűszerek, gyömbér, fokhagyma, hagyma, mustár, kakukkfű, majoránna, fekete bors) 
íze hosszú tárolás esetén megváltozik és intenzívebbé válik. Ezért a fagyasztott 
ételhez csak kevés fűszert adjon, vagy a kívánt fűszert csak kiolvasztás után adja 
az ételhez.

• Az élelmiszer eltárolhatósági ideje függ a felhasznált olajtól, zsiradéktól is. A 
tároláshoz megfelelő olajak/zsiradékok a margarin, borjú zsír, olíva olaj és a vaj. 
Fagyasztáshoz nem használható zsiradékok a földimogyoró olaj és a disznózsír.

• A folyékony élelmiszereket műanyag poharakban kell lefagyasztani, más 
élelmiszereket műanyag fóliába vagy zacskóba csomagolva.
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Hal és hús Előkészítés Eltarthatóság
(hónap)

Kiolvasztási idő 
szobahőmérsékleten

- óra -

Marhasteak
Megfelelő adagokban 
való lefagyasztásra 
csomagolva

6-10 1-2

Bárányhús
Megfelelő adagokban 
való lefagyasztásra 
csomagolva

6-8 1-2

Borjú rostélyos
Megfelelő adagokban 
való lefagyasztásra 
csomagolva

6-10 1-2

Borjú pörkölthús Kis darabokban 6-10 1-2
Birka pörkölthús Darabokban 4-8 2-3

Vagdalthús
Megfelelő adagokban, 
fűszerezés nélkül 
csomagolva

1-3 2-3

Belsőség (darab) Darabokban 1-3 1-2

Kolbász/Szalámi
Be kell csomagolni 
akkor is, ha 
fóliabevonatos

 Amíg fel nem enged

Csirke és pulyka
Megfelelő adagokban 
való lefagyasztásra 
csomagolva

7-8 10-12

Liba / Kacsa
Megfelelő adagokban 
való lefagyasztásra 
csomagolva

4-8 10

Szarvas - Nyúl - 
Vaddisznó

Kicsontozva, 2,5 kg-
os adagokban 9-12 10-12

Édesvízi hal 
(pisztráng, ponty, 
csuka, harcsa)

Mossa és szárítsa 
meg, miután 
belül alaposan 
megtisztította 
és a pikkelyeket 
eltávolította; a farkát 
és a fejrészeket 
le kell vágni, ahol 
szükséges.

2 Amíg alaposan fel 
nem enged

Sovány hal 
(tengeri sügér, 
nagy rombuszhal, 
közönséges nyelvhal)

4-8 Amíg alaposan fel 
nem enged

Zsíros hal (bonitófélék, 
közönséges makréla, 
tonhal, szardella)

2-4 Amíg alaposan fel 
nem enged

Rákfélék Megtisztítva és 
zacskózva 4-6 Amíg alaposan fel 

nem enged

Kaviár
Eredeti 
csomagolásában, 
alumínium vagy 
műanyag tégelyben

2-3 Amíg alaposan fel 
nem enged

Csiga
Sós vízben, 
alumínium vagy 
műanyag tégelyben

3 Amíg alaposan fel 
nem enged
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Zöldségek és 
gyümölcsök Előkészítés

Eltarthatóság
(hónap)

Kiolvasztási idő 
szobahőmérsékleten

- óra -

Karfiol
Távolítsa el a leveleket, 
szedje szét rózsáira és 
tegye citromos vízbe.

10 - 12 Felhasználható 
fagyasztott állapotban

Zöldbab, vajbab Mossa meg és vágja apró 
darabokra. 10 - 13 Felhasználható 

fagyasztott állapotban

Borsó Fejtse ki és mossa meg. 12 Felhasználható 
fagyasztott állapotban

Gomba és spárga Mossa meg és vágja apró 
darabokra. 6 - 9 Felhasználható 

fagyasztott állapotban
Káposzta Tisztítsa meg. 6 - 8 2

Padlizsán Mossa meg és vágja 2 
cm-es darabokra. 10 - 12 Vegye külön az 

adagokat.

Kukorica
Mossa meg és csomagolja 

el csövestől vagy 
lemorzsolva.

12 Felhasználható 
fagyasztott állapotban

Répa Tisztítsa meg és vágja 
szeletekre. 12 Felhasználható 

fagyasztott állapotban

Paprika
Vágja ki a magházát, 

vágja félbe és szedje ki a 
magokat.

8 - 10 Felhasználható 
fagyasztott állapotban

Spenót Mossa meg. 6 - 9 2

Alma és körte Hámozza meg és 
szeletelje fel. 8 - 10 (A fagyasztóban) 5

Sárgabarack és 
őszibarack

Vágja félbe és vegye ki a 
magot. 4 - 6 (A fagyasztóban) 4

Eper és málna Mossa meg. 8 - 12 2

Párolt 
gyümölcsök

Csészében, 10% cukor 
hozzáadásával. 12 4

Szilva, 
cseresznye, 
meggy

Mossa meg és távolítsa el 
a szárakat. 8 - 12 5 - 7
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Tejtermékek és 
tészták Előkészítés Eltarthatóság 

(hónap) Tárolási feltételek

Csomagolt 
(homogénezett) tej Saját csomagolásában 2 - 3 Kizárólag homogénezett 

tej

Sajt (kivéve 
krémfehér sajt) Szeletelje fel. 6 - 8

Rövid ideig tartó 
tárolásnál az eredeti 
csomagolásban 
hagyhatja. Hosszabb 
tároláshoz csomagolja 
műanyag fóliába.

Vaj, margarin Saját csomagolásában 6

To
já

s 
(*

)

Tojásfehérje 10 - 12
30 grammja egy 

tojássárgájának felel 
meg.

Le
zá

rt 
ed

én
yb

enTojáskeverék 
(fehérje-sárgája)

Ha megfelelően 
össze van keverve, 
egy csipet só 
hozzáadásával 
megakadályozhatja, 
hogy túlságosan 
besűrűsödjön.

10
50 grammja egy 

tojássárgájának felel 
meg.

Tojássárgája

Ha megfelelően 
össze van keverve, 
egy csipet só 
hozzáadásával 
megakadályozhatja, 
hogy túlságosan 
besűrűsödjön.

8 - 10
20 grammja egy 

tojássárgájának felel 
meg.

Eltarthatóság 
(hónap)

Kiolvasztási idő 
szobahőmérsékleten 

(óra)

Kiolvasztási idő 
sütőben (perc)

Kenyér 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Aprósütemény 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pite 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Gyümölcstorta 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Leveles tészta 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

(*) Nem szabad héjastul lefagyasztani. A tojás fehérjét és sárgáját csak külön-külön, vagy 
alaposan összekeverve szabad lefagyasztani.
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• Ne felejtse el kihúzni a hűtőszekrényt, mielőtt tisztítani kezdené.

• Ne tisztítsa a hűtőszekrényt víz ráöntésével.

• A belső és külső oldalait áttörölheti puha ruhával vagy szivacs-
csal, meleg, szappanos víz segítségével. 

• Egyenként távolítsa el a részeit, és tisztítsa meg 
szappanos vízzel. Ne mossa el őket mosogatógépben.

• Soha ne használjon gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró 
anyagot, például hígítót, gázt vagy savat a tisztításhoz.

• Az energiatakarékosság és a hatékonyabb működés érdekében éven-
te legalább egyszer kefével porolja le a kondenzátort.

• 

• Gondoskodjon arról, hogy a hűtőszekrény ki legyen húzva a tisztítás idején.

Leolvasztás
• A hűtőszekrény teljesen automatikusan hajtja végre a leol-

vasztást. A leolvasztás eredményeként keletkező víz végigfo-
lyik a vízgyűjtő csövön, belefolyik a hűtőszekrény mögött lévő 
párologtatóedénybe, és innen elpárolog.

•  Mielőtt belekezdene a párologtatóedény tisztításába, ne fe-
lejtse el kihúzni a hűtőszekrény dugóját.  

• Távolítsa el a helyéről a párologtatóedényt, a jelzett módon kicsavarozva annak csa-
varjait. Tisztítsa meg a megadott időközönként szappanos vízzel. Ezzel megakadá-
lyozza, hogy szag keletkezzen. 

A LED lámpák cseréje
Ha a hűtőszekrény LED lámpákkal van felszerelve, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, 
mivel ezeket csak képzett személy cserélheti ki.

Párologtató 
tálca

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS4. RÉSZ.
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• Az eredeti csomagolást és védőhabot az újbóli szállításhoz meg lehet tartani (opci-
onálisan).

• A hűtőszekrény vastag csomagolással, szalagokkal vagy erős kötelekkel kell rögzí-
teni, és be kell tartani az újraszállításra szolgáló csomagoláson található szállítási 
utasításokat.

• A mozgatható alkatrészeket (polcok, tartozékok, zöldségtárolók stb.) távolítsa el, 
vagy az áthelyezés és a szállítás idejére szalagok segítségével rögzítse őket a 
hűtőszekrényben az ütődések elkerülése érdekében.

A hűtőszekrényt álló helyzetben mozgassa.

Az ajtó átszerelése
• Nem módosítható a hűtőszekrény ajtajának nyitási iránya, ha az ajtó fogantyúja az 

ajtó elülső felületére van rögzítve. 
• A fogantyú nélküli modelleknél az ajtó nyitási iránya minden további nélkül módosít-

ható.
• Ha módosítható a hűtőszekrény ajtajának nyitási iránya, a művelet elvégzéséért ve-

gye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizzel.

SZÁLLÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS5. RÉSZ.
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MIELŐTT HÍVNÁ A SZAKSZERVIZT6. RÉSZ.
Ellenőrizze a figyelmeztetéseket; 
A hűtő figyelmeztetést küld, ha van(nak) meghibásodott alkatrész(ek). Ebben az esetben 
a gomb körüli LED villog, a jelzőcsengő pedig hangjelzést ad.

Ha hűtőszekrénye nem működik:
• Nincs áramszünet?
• Megfelelően van bedugva a tápcsatlakozó a konnektorba?
• Nem égett ki a főbiztosíték, vagy a konnektor biztosítéka?
• A konnektor nem hibásodott meg?  Ennek ellenőrzéséhez dugja be a hűtőszekrény 

csatlakozóját egy biztosan jól működő konnektorba.

Ha a hűtőszekrény nem hűt eléggé:
• A hőmérséklet beállítás jó?
• A hűtőszekrény ajtaját gyakran kinyitják vagy hosszú ideig nyitva hagyják?
• A hűtőszekrény ajtaja megfelelően be van zárva?
• Úgy helyezett ételt vagy edényt a hűtőszekrénybe, hogy az hozzáér a készülék hátsó 

falához, és ezzel akadályozza a szabad légáramlást?
• Nincs túlzottan tele a hűtőszekrénye?
• Megfelelő távolságot hagyott a hűtőszekrény és a hátsó, illetve oldalsó falak között?
• A környezet hőmérséklete a használati útmutatóban megadott tartományban van?

Ha a készülék túlhűti a hűtőtérben található ételeket
• A hőmérséklet beállítás jó?
• Sok élelmiszert helyezett rövid időn belül a fagyasztótérbe? Ha igen, a hűtőszekrény 

lehet, hogy túlhűti a hűtőtérben lévő ételeket, mivel hosszabb ideig kell működnie a 
fagyasztóban lévő ételek lehűtéséhez.

Ha a hűtőszekrény túl hangosan működik
A beállított hőmérséklet szint fenntartásához a kompresszor időről időre bekapcsol. Ilyen 
esetben a hűtőszekrényből származó zajok normálisak, és működéséből erednek. Ha a 
készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, a zajok automatikusan elhalkulnak. Ha a zajok 
nem szűnnek meg:

• Stabilan áll a készülék? A lábak be vannak állítva?
• Van valami a hűtőszekrény mögött?
• A polcok, vagy a polcokon lévő edények nem vibrálnak? Ebben az esetben helyezze 

át a polcokat és/vagy az edényeket.
• Nem vibrálnak a hűtőszekrényre helyezett tárgyak?

JELENTÉS MIÉRT MIT TEGYEN

„Hiba-üzenet"
A hűtő figyelmeztetést küld, 
ha van(nak) meghibásodott 

alkatrész(ek).

Kérjen segítséget a 
szerviztől, amilyen hamar 
csak lehet.
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Normális zajok:
Repedés (jég repedésének) zaja:

• Automatikus kiolvasztás közben.
• Amikor a készülék lehűl vagy melegszik (a készülék anyagának tágulása miatt).
Rövid repedő hang: Akkor hallható, amikor a termosztát ki/bekapcsolja a kompresszort.
Kompresszor zaj (normális motor zaj): Ez a zaj azt jelenti, hogy a kompresszor 
rendeltetésszerűen működik. A kompresszor működése rövid ideig nagyobb zajjal 
járhat, amikor bekapcsol. 
Bugyborékoló zaj és loccsanás: Ez a zaj a hűtőközeg hűtőrendszer csöveiben 
történő áramlásából ered.
Víz áramlás zaja: Leolvasztás közben a párologtató tartályba áramló víz normális zaja. 
Ezt a zajt leolvasztás közben hallhatja.
Légbefújás zaja (Ventilátor normális hangja): Ez a zaj a No-Frost hűtőszekrényekben 
hallható, a rendszer normál működése közben, a levegő áramoltatása miatt.

Páralecsapódás tapasztalható a hűtőszekrény belsejében:
• Az ételeket megfelelő módon becsomagolta? A tárolóedényeket teljesen 

megszárította, mielőtt a hűtőszekrénybe tette volna őket?
• Gyakran kinyitja a hűtőszekrény ajtaját? Az ajtó kinyitásakor a szoba levegőjében 

lévő páratartalom beáramlik a hűtőbe. Különösen ha a páratartalom túl magas a 
szobában, az ajtó minél gyakoribb kinyitása nyomán a pára lecsapódik a készülékben.

• Normális jelenség, hogy vízcseppek keletkezzenek a hátsó falon az automatikus 
leolvasztás folyamat eredményeként. (Statikus modellekben)

Ha az ajtók nem nyílnak és záródnak rendesen:
• A tárolt élelmiszerek nem akadályozzák az ajtó záródását?
• Megfelelően vannak elhelyezve a rekeszek, polcok és fiókok?
• Nincsenek az ajtótömítések megsérülve vagy elszakadva?
• Hűtőszekrénye vízszintes felületen áll?

Ha a hűtőszekrény ház szélei az ajtó zsanérjának csatlakozásánál melegek:
Különösen nyáron (melegben) a kompresszor működése közben a zsanér csatlakozásánál 
a készülék felszíne felmelegszik. Ez normális jelenség.

Fontos Megjegyzések:
• A kompresszor védelmi hőbiztosítéka megszakít hirtelen áramszünet vagy a 

készülék csatlakozójának kihúzása után, mivel a hűtőrendszerben található gáz nem 
stabilizálódott. Ez teljesen normális, és a hűtő 4 vagy 5 perc múlva újraindul.

• A hűtőszekrény hűtőegysége a hátsó falba van beépítve. Ezért meghatározott 
időközönként a hűtőszekrény hátsó felületén vízcseppek vagy jég jelenhet meg 
a kompresszor működése következtében. Ez normális jelenség. Nincs szükség 
leolvasztásra, kivéve, ha a jég mennyisége jelentős.

• Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja (pl. nyaralás alatt), húzza ki a 
csatlakozóját. Tisztítsa ki a hűtőszekrényt a 4. részben leírtak szerint, és hagyja 
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nyitva az ajtaját, hogy ezzel elkerülje a kellemetlen szagok kialakulását és a készülék 
belseje kiszáradjon.

• Az Ön által megvásárolt készüléket háztartási használatra tervezték és csak otthoni, 
a kézikönyvben megjelölt célra történő használható.  Nem alkalmas kereskedelmi 
vagy közcélú felhasználásra. Ha a fogyasztó az itt leírtaktól eltérő módon használja 
a készüléket, akkor a gyártó és a forgalmazó nem  felel semmilyen, a jótállási 
időszakban felmerülő meghibásodásért vagy javításért.

• Ha minden, a fentiekben leírt utasítást betartott és a probléma továbbra is fennáll, 
kérjük forduljon a hivatalos márkaszervizhez.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK
1. A hűtőszekrényt hűvös, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen, hőforrásoktól 

(radiátor, tűzhely stb.) távol helyezze el. Ellenkező esetben használjon szigetelő lemezt. 
2. Mielőtt a hűtőszekrénybe tenné az ételt vagy az italt, várja meg, amíg kihűlnek.
3. Fagyasztott élelmiszer kiolvasztásakor tegye azt a hűtőszekrény rekeszbe. A fagyasz-

tott étel alacsony hőmérséklete segíti a hűtőszekrény rekesz hűtését. Ezzel csökkenti 
az energiaigényt.

4. Az italokat és folyadékokat lefedve tegye a hűtőszekrénybe. Ellenkező esetben megnő 
a páratartalom a készülékben. Így a hűtőszekrény több ideig fog dolgozni. Az italok és 
folyadékok lefedésével egyúttal illatukat és ízüket is megőrzi.

5. Amikor valamit betesz a hűtőszekrénybe, minél rövidebb ideig hagyja nyitva a készülék 
ajtaját.

6. Tartsa zárva a készülék különböző hőmérsékletű rekeszeinek fedelét (frissentartó, hű-
tőrekesz stb.). 

7. Az ajtó tömítéseinek tisztának és rugalmasnak kell lenniük. Az elhasználódott tömíté-
seket cserélje ki.
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A) Hűtőrekesz
B) Fagyasztórekesz

1)Bortartó *
2) Hűtő üvegpolc
3) Ionizáló
4)Frissentartó rekesz *
5)Zöldségtároló fedele
6)Zöldségtároló rekesz
7) Fagyasztó felső kosár
8) Fagyasztó középső kosár

1

2

4
5

6

7

3

8

9

10

12

B

13

14

15

A

16

11

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS REKESZEI7. RÉSZ.

A fentiek csupán a készülék egyes részeinek tájékoztató bemutatására szolgálnak.
Az adott modell függvényében a részegységek eltérőek lehetnek.

9) Fagyasztó alsó kosár
10) Állítható lábak
11) Jégkockatartó
12)Fagyasztó üvegpolcok
13) Palacktartó
14) Állítható ajtó polcok / Ajtó felső polcok
15) Ajtó felső polcok
16) Tojástartó

* Néhány modellben
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