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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

• Ez a készülék kizárólag háztartási 
alkalmazásra van tervezve.

A készülék nyújtotta szolgáltatások 
lehető legjobb kihasználása érdekében 
ajánlatos figyelmesen elolvasni a 
használati utasítást, amelyben a termék 
részletes bemutatása és hasznos 
tanácsok találhatók. 
Ajánlatos a használati utasítást 
megőrizni, mert később még szükség 
lehet rá.

1.Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nem 
sérült-e meg a készülék, és hogy az ajtó 
tökéletesen záródik-e. Az esetleges 
hibákat a készülék átvételétől számított 24 
órán belül kell közölni a 
márkakereskedővel.

2.A készülék üzembe helyezés előtt 
legalább két órát kell várni annak 
érdekében, hogy a hűtőrendszer tökéletes 
hatásfokkal működjön. 

3.Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezést 
és az elektromos csatlakoztatást 
szakember végezze, mégpedig a gyártó 
utasításaival és a helyi biztonsági 
normákkal összhangban. 

4.Használat előtt tisztítsa meg a készülék 
belsejét.

1.Csomagolóanyag 
A csomagolóanyag 100%-ban 
újrahasznosítható, és az az 
újrahasznosíthatóság jelével van ellátva. A 
csomagolóanyag elhelyezésénél a helyi 
előírásokkal összhangban kell eljárni.
A csomagolóanyagot (műanyag fólia, 
polisztirol elemek stb.) gyermekektől távol 
kell tartani, mert veszélyforrást jelenthet.
2.Kiselejtezés/Hulladékba helyezés
A készülék újrahasznosítható anyagok 
felhasználásával készült.
Ez a készülék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK 
európai irányelv (WEEE) szerinti jelzéssel 
van ellátva. Ha Ön ügyel arra, hogy a 
készülék hulladékba helyezése megfelelő 
módon történjen, akkor azzal hozzájárul a 
környezeti és egészségügyi ártalmak 
elkerüléséhez.
A készüléken vagy annak csomagolásán 

feltüntetett  jelzés arra utal, hogy ez a 
készülék nem kezelhető háztartási 
hulladékként, hanem a terméket a villamos és 
elektronikus berendezések újrahasznosítását 
végző telephelyek valamelyikén kell leadni.
Kiselejtezéskor a hálózati zsinór elvágásával 
tegye a készüléket használhatatlanná, 
valamint szerelje le az ajtókat és a polcokat 
is, hogy a gyerekek ne mehessenek be 
könnyen a készülék belsejébe. A készülék 
kiselejtezésekor a hulladékok elhelyezésére 
vonatkozó helyi előírások szerint kell eljárni, 
és a készüléket a kijelölt begyűjtőhelyek 
valamelyikén kell leadni ügyelve arra, hogy a 
készülék még pár napig se maradjon 
őrizetlenül, mert a gyerekekre nézve 
veszélyforrást jelent. A készülék kezelésével, 
visszanyerésével vagy újrahasznosításával 
kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a 
háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a 
készüléket értékesítő bolt tud bővebb 
tájékoztatást adni.

Tájékoztatás:
Ebben a készülékben nincs CFC. A hűtőkör 
R134a-t (HFC), illetve R600a-t (HC) 
tartalmaz, lásd a készülék belsejében 
elhelyezett gyári adattáblát.
Az izobutánt (R600a) tartalmazó 
készülékekhez: Az izobután természetes 
gáz, amely nem káros a környezetre, de 
gyúlékony. Emiatt feltétlenül meg kell 
győződni a hűtőcsövek épségéről.
Megfelelőségi nyilatkozat
Ez a készülék élelmiszerek tárolására 
szolgál és előállítása a 1935/2004 sz. (CE) 
rendelkezésben foglaltak szerint történik.

A készülék fejlesztése, gyártása és 
forgalmazása megfelel:
• a 2006/95/EK számú (73/23/EGK számú 

irányelv és annak módosításai helyébe 
lépő) kisfeszültségi irányelv biztonsági 
követelményei; 

• a 93/68/EGK irányelvvel módosított 
89/336/EGK (“EMC”) irányelv védelmi 
követelményei

A készülék elektromos szempontból csak 
akkor biztonságos, ha csatlakoztatása 
előírásszerűen földelt hálózathoz történik.
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ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

• A készülék mozgatását és üzembe 
helyezését két vagy több személynek kell 
végeznie. 

• A készülék mozgatása során ügyelni kell 
a padló (pl. parketta) sérülésének 
elkerülésére. 

• A beüzemelés során győződjön meg 
arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a 
hálózati zsinór. 

• Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében 
ne legyen semmilyen hőforrás. 

• A megfelelő szellőzés biztosítása 
érdekében a készülék fölött és mindkét 
oldalánál hagyjon rést, illetve tartsa be az 
üzembe helyezési utasításokat. 

• Ügyeljen arra, hogy a készülék 
szellőzőnyílásai mindig szabadon 
legyenek. 

• Tilos a készülék hűtőkörének csöveit 
megrongálni. 

• A készülék üzembe helyezését és 
szintezését megfelelő teherbírású padlón, 
illetve a készülék méreteihez és 
alkalmazásához illő környezetben kell 
elvégezni. 

• A készüléket száraz és jól szellőzött 
helyiségben helyezze el. A készüléket az 
alábbi hőmérsékleti tartományok közül 
abban a klímaosztályban kell üzemeltetni, 
amelynek jelzése a készülék gyári 
adattábláján fel van tüntet: Előfordulhat, 
hogy a készülék nem működik 
megfelelően akkor, ha hosszabb időn át 
az előírt tartomány feletti vagy alatti 
hőmérsékleten üzemeltetik. 

• Ellenőrizze, hogy az adattáblán jelzett 
feszültség egyezik-e a villamos hálózat 
feszültségével. 

• Ne használjon semmilyen adaptert, 
elosztót vagy hosszabbítót. 

• A vízhálózatba való bekötéshez az új 
készülékhez adott csövet, tehát 
semmiképpen ne a régi készülékhez 
tartozó csövet használja. 

• A hálózati zsinór módosítását vagy 
cseréjét kizárólag szakember végezheti. 

• A táphálózatról történő leválasztást vagy 
a villásdugónak a hálózati aljzatból való 
kihúzásával, vagy az aljzat és a készülék 
közé beépített kétpólusú hálózati 
megszakító segítségével kell elvégezni.

BIZTONSÁG
• A készülék és más háztartási gép 

közelében tilos benzint, gázt vagy egyéb 
tűzveszélyes folyadékokat tárolni és 
használni. A felszabaduló gőzök ugyanis 
tüzet okozhatnak vagy robbanást 
idézhetnek elő. 

• Tilos a gyártó által ajánlottaktól eltérő 
mechanikus, elektromos vagy vegyi 
eszközöket alkalmazni a leolvasztási 
folyamat meggyorsításához. 

• Tilos a készülék belső tereiben 
elektromos berendezéseket használni, ha 
ezek típusa eltér a gyártó által kifejezetten 
engedélyezettől. 

• A jelen készülék nem arra készült, hogy 
csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességű személyek 
(beleértve a gyermekeket is), illetve 
tapasztalattal nem rendelkező és a 
készüléket nem ismerő emberek 
használják, kivéve ha a biztonságukért 
felelős személy őket megtanítja a 
készülék használatára, vagy használat 
közben felügyeli őket. A készülékbe való 
bezáródás és megfulladás veszélyének 
elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy 
gyermekek ne játszhassanak a 
készülékkel. 

• Tilos meginni (a bizonyos típusoknál) a 
hűtő akkumulátorokban található 
(egyébként nem mérgező) folyadékot. 

• A sérülések elkerülése érdekében a 
fagyasztóból kivett jégkockákat, illetve 
jégdarabokat ne fogyassza azonnal.

HASZNÁLAT
• Mielőtt bármilyen karbantartási vagy 

tisztítási műveletbe fogna, húzza ki a 
villásdugót a hálózati aljzatból, vagy 
kapcsolja le az áramot. 

• A jégkocka-készítővel és vízadagolóval 
szerelt összes készüléket olyan 
vízhálózatba kell bekötni, amely kizárólag 
ivóvizet szolgáltat (a vízhálózati nyomás 
0,17 és 0,81 MPa (1,7 és 8,1 bar) között 
legyen). A vízhálózatba közvetlenül nem 
bekötött jégkocka-készítőket és/vagy 
vízadagolókat kizárólag ivóvízzel szabad 
feltölteni. 

• A hűtőteret kizárólag friss élelmiszerek 
tárolására, a fagyasztóteret pedig 
kizárólag gyorsfagyasztott élelmiszerek 
tárolására, friss élelmiszerek 
lefagyasztására és jégkockák 
előállítására használja. 

• A fagyasztótérben semmilyen folyadékot 
ne tároljon üvegedényekben, mert azok 
szétrobbanhatnak.

A gyártó semmilyen felelősséget nem 
vállal azon esetekben, amikor a fenti 
ajánlásokat és előírásokat nem tartják be

Klímaosztály Körny. hőm. (°C) Körny. hőm. (°F)
SN 10 és 32 között 50 és 90 között
N 16 és 32 között 61 és 90 között

ST 16 és 38 között 61 és 100 között
T 16 és 43 között 61 és 110 között
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A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE

Ez a készülék egy  csillagos fagyasztóval 
egybeépített hűtőszekrény.
A hűtőtér leolvasztása teljes mértékben automatikus.

A hűtőszekrény üzembe helyezése
Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
A hőmérsékletszabályozó gomb lehetővé teszi a 
hőmérséklet beállítását mindkét tér, vagyis a hűtő- és 
fagyasztótér esetében.

A két tér hőmérsékletének beállítása:
1. A zavartalan működés és a tökéletes élelmiszertárolás 

érdekében javasolt, hogy a termosztátot a mellékelt 
terméklapon szereplő előírások szerint állítsa be.

2. Ha változtatni akar a hűtőtér hőmérsékletén, akkor 
forgassa el a termosztát szabályozó gombját:
• a kiseb számok/MIN állás felé, ha azt akarja, hogy a 

rekesz belső hőmérséklete MAGASABB legyen;
• a nagyobb számok/MAX állás felé, ha 

ALACSONYABB hőmérsékletet szeretne.
A hőmérsékletszabályozó 0 állásban: a készülék működése 
és a világítás megszakad.

Megjegyzés:
A készülék belsejében uralkodó hőmérsékletet 
befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások 
gyakorisága valamint a készülék helye. A termosztátot ezen 
tényezők függvényében kell beállítani.

Élelmiszertárolás a hűtőtérben
Az élelmiszereket a mellékelt ábrán látható módon 
helyezzük el.
A. Főtt ételek
B. Hal, hús 
C. Zöldség, gyümölcs
D. Palackok
E. Tojás
F. Vaj, tejtermékek, sajtok

Megjegyzések:
• A polcok és a hűtőszekrény belső hátsó fala közötti 

távolság biztosítja a levegő szabad áramlását.
• Az élelmiszereket úgy helyezze el, hogy azok ne érjenek 

hozzá a hűtőtér hátsó falához.
• Egyik rekeszbe se tegyen még meleg ételt.
• A folyadékokat lezárt tárolóedényben tartsa.
• A magas víztartalmú zöldségek tárolása során 

páralecsapódás következhet be: de ez nincs befolyással 
a készülék helyes működésére.
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A FAGYASZTÓTÉR ÜZEMELTETÉSE
A fagyasztótér   csillagos.
A gyorsfagyasztott élelmiszereket itt a csomagoláson 
feltüntetett időtartamon keresztül lehet tárolni. Ezen 
kívül friss ételek is lefagyaszthatók, de azokat a rács 
fölötti legmagasabb szintre kell helyezni, ugyanakkor 
pedig a már megfagyott élelmiszereket lejjebb kell 
pakolni ügyelve arra, hogy ne érintkezzenek a még friss 
élelmiszerekkel.
A 24 óra alatt lefagyasztható friss élelmiszerek 
mennyiségét az adattábla tartalmazza.
Fontos:
A lefagyasztandó friss élelmiszert jól csomagolja be:
• alufóliába, átlátszó műanyag fóliába, vízzáró műanyag 

csomagolóanyagba, fedővel ellátott polietilén 
tárolóedényekbe illetve a lefagyasztandó 
élelmiszereknek megfelelő úgynevezett 
fagyasztóedényekbe.

• A fagyasztótér áramkimaradás esetén is képes 
fenntartani az élelmiszerek tárolásához szükséges 
hőmérsékletet. Ilyen esetekben azonban ajánlatos 
kerülni a fagyasztótér ajtajának a kinyitását.

Fontos:
A lefagyasztott friss élelmiszerek eltarthatóságával 
kapcsolatban vegye figyelembe a mellékelt táblázat 
adatait.
A gyorsfagyasztott élelmiszerek vásárlásánál a 
következőképpen járjon el:
• A csomagolóanyagnak illetve a doboznak sértetlennek 

kell lennie, mert különben az élelmiszer megromolhat. 
Ha egy doboz meg van duzzadva, vagy rajta 
nedvességfoltok láthatók, akkor tárolása nem megfelelő 
körülmények között történt, és esetleg már 
megkezdődhetett a felengedése.

• A gyorsfagyasztott élelmiszereket mindig utoljára 
vásárolja meg, szállításukhoz pedig használjon 
hűtőtáskát.

• Mihelyt hazaért, a gyorsfagyasztott élelmiszereket 
rögtön tegye be a fagyasztótérbe.

• A részben már felengedett élelmiszereket ne fagyassza 
vissza, hanem 24 órán belül használja fel, illetve 
fogyassza el.

• Kerülje, illetve csökkentse minimálisra a 
hőmérsékletváltozásokat. Mindig vegye figyelembe a 
csomagoláson jelzett szavatossági időt.

• A fagyasztott élelmiszerek tárolásánál mindig kövesse a 
csomagoláson feltüntetett utasításokat.

Jégkocka készítés
• A jégkockatartót 3/4 részig töltse fel vízzel, és tegye 

vissza a fagyasztótér aljára.
Ha a jégkockatartó esetleg a fagyasztó aljához ragad, 
kivételéhez ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.

HÓNAP ÉTEL
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A FAGYASZTÓTÉR LEERESZTÉSE ÉS 
TISZTÍTÁSA

A HŰTŐTÉR TISZTÍTÁSA

Ajánlatos a fagyasztót leolvasztani évente egyszer-
kétszer, illetve akkor, ha a hűtőrácsokon képződött 
zúzmararéteg vastagsága eléri a 3 mm-t. A 
leolvasztást akkor ajánlatos elvégezni, amikor a 
hűtőszekrényben található élelmiszermennyiség a 
lehető legkisebb.
1. Nyissa ki az ajtót, és a kivett élelmiszereket 

szorosan csavarja be újságpapírba, majd helyezze 
azokat hűvös helyre vagy hűtőtáskába.

2. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a 
konnektorból.

3. Az ajtó nyitva hagyásával kell elősegíteni a falakon 
képződött jég leolvadását.

4. A készülék aljában összegyűlő kiolvasztási vizet el 
kell távolítani.

5. A belső teret langyos vízbe és/vagy közömbös 
kémhatású mosószeres oldatba mártott szivaccsal 
tisztítsa meg.
Ne használjon dörzshatású anyagokat.

6. A készüléket gondosan öblítse át, és törölje 
szárazra.

Megjegyzés: A cella helyrehozhatatlan 
károsodásának elkerülése érdekében ne használjon 
hegyes vagy éles fémeszközöket a zúzmara 
eltávolításához.

A hűtőteret rendszeresen tisztítsa meg. 
A hűtőtér leolvasztása teljes mértékben 
automatikus.
Az automatikus leeresztést az jelzi, hogy a hűtőtér 
belsejének hátsó falán alkalmanként vízcseppek 
jelennek meg.
Ez a víz egy leeresztő nyíláson keresztül egy 
tárolótartályba kerül, ahonnan elpárolog.
Bármilyen tisztítási művelet megkezdése előtt válassza 
le a készüléket az áramforrásról.
• Használjon langyos vízbe és/vagy közömbös 

mosószerbe mártott szivacsot.
• A készülék belsejét öblítse ki, és puha ronggyal 

törölje szárazra.
Soha ne használjon dörzshatású anyagokat.
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ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ
1. A készülék nem működik.
• Nincs-e áramkimaradás?
• A hálózati csatlakozó jól be van-e dugva a 

konnektorba?
• Be van-e dugva a kétpólusú hálózati 

megszakító?
• A biztosíték rendben van?
• Nem hibásodott-e meg a hálózati kábel?
• Nincs-e a hőmérsékletszabályozó gomb 0 

(Stop) állásban?

2. A rekeszek belsejének hőmérséklete 
nem elég alacsony.

• Jól be van-e zárva a készülék ajtaja?
• Nincs-e a készülék hőforrás közelében?
• Jól van-e beállítva a termosztát?
• A szellőzőrácsokon keresztül keringő 

levegő útja nem akadályozott-e?

3. A hűtőtér belsejének hőmérséklete 
túlságosan alacsony.

• Jól van-e beállítva a termosztát?

4. A hűtőtér alján víz található.
• Nincs-e akadályozva a leolvasztott víz 

elvezetése?

5. A készülék belső világítása nem 
működik.
Ellenőrizze először az 1. pontot, majd 
ezután:

• Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját 
a konnektorból.
Az izzóhoz való hozzáféréshez lásd a 
mellékelt táblázatban található utasításokat 
és rajzot.

• Ellenőrizze a lámpát és szükség esetén 
cseréljen izzót. Max. 15 W teljesítmény.

6. Túlzott mértékű zúzmaraképződés a 
fagyasztótérben

• Jól be van-e zárva a készülék ajtaja?
• Nem akadályozzák-e élelmiszerek az ajtó 

záródását?

Megjegyzések:
• Ha a hűtőszekrény elülső széle meleg, 

akkor az nem hiba, hanem a 
páralecsapódást megelőző jel.

• A hűtőfolyadékot keringető rendszer 
bugyborékolásra emlékeztető zajai 
normális jelenségnek számítanak.

Beépíthető termékek
• Rendszeresen tisztítsa a szellőzőrácsokat porszívó 

vagy egy kefe segítségével (lásd A. ábra).
• A külső burkolatot puha ruhával tisztítsa.

Hosszú távollét
1. Ürítse ki a hűtő- és a fagyasztóteret.
2. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a 

konnektorból.
3. Olvassza le a fagyasztóteret, majd tisztítsa ki, és 

törölje szárazra a hűtő- és fagyasztóteret egyaránt.
4. A kellemetlen szagok képződésének megelőzése 

érdekében hagyja nyitva az ajtókat.
A ábra
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VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:

1. Ellenőrizze, hogy egyedül nem tudja-e 
elhárítani a hibát (lásd “Hibakeresési 
útmutató”).

2. Indítsa el újra a készüléket, és ellenőrizze, 
hogy fennáll-e még a hiba.
Ha igen, akkor ismét húzza ki a 
konnektorból a hálózati csatlakozót, és a 
műveletet ismételje meg egy óra múlva.

3. Ha a hiba még mindig fennáll, értesítse a 
vevőszolgálatot.
Közölje:

• a hiba jellegét,
• a készülék típusát,

• a szervizszámot (a készülék hátoldalára 
erősített táblán olvasható SERVICE szó 
után álló számot),

• pontos címét,
• telefonszámát.

Megjegyzés: A készülék ajtónyitásának a 
megfordítása nem minősül garanciális 
beavatkozásnak, ha azt a vevőszolgálat 
végzi.

BEÜZEMELÉS
• A készüléket hőforrásoktól távol helyezze 

el.
• A készüléket száraz és jól szellőzött helyen 

állítsa üzembe.
• Tilos a felső és az alsó szellőzőtér 

elzárása.
• Belső tisztítás (lásd “A hűtőtér tisztítása” c. 

fejezetet).

Csatlakoztatás az elektromos 
hálózathoz
• Az elektromos csatlakoztatásoknak 

meg kell felelniük a helyi előírásoknak.
• A feszültségre és a teljesítményfelvételre 

vonatkozó adatok a zöldség- és 
gyümölcsfiók oldalán lévő gyári adattáblán 
láthatók.

Nem beépíthető készülékek esetén 

• Az optimális működés érdekében a 
készülék fölött hagyjon minimum 5 cm 
szabad teret, és a szomszédos bútorokat is 
úgy helyezze el, hogy lehetővé váljék a 
légáramlás.

• A készüléket sík felületen állítsa fel, 
szükség esetén az elülső lábak 
beszabályozásával.

• A törvény értelmében kötelező a 
készülék földelése. A gyártó semmilyen 
felelősséget nem vállal a személyekben, 
állatokban vagy dolgokban 
bekövetkezett azon károkért amelyek 
oka a fenti szabályok betartásának az 
elmulasztása.

• Ha a hálózati csatlakozó és a konnektor 
nem ugyanabból a típusból való, akkor a 
hálózati csatlakozót szakemberrel 
cseréltesse ki.

• Ne használjon hosszabbítókat és 
elosztókat.

Áramtalanítás
• Az áramtalanítást vagy a villásdugónak a 

hálózati aljzatból való kihúzásával, vagy az 
aljzat és a készülék közé beépített 
kétpólusú hálózati megszakító 
segítségével kell elvégezni.
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AZ AJTÓNYITÁSI IRÁNY 
MEGFORDÍTHATÓSÁGA

A hűtő és a fagyasztó ajtajának nyitási iránya 
megfordítható.
• Gondoskodjon arról, hogy a hűtő és a fagyasztó 

üres legyen, és ne legyen áram alatt.
• Ajánlatos, hogy az ajtónyitási irány megfordítását két 

személy végezze.

Szükséges eszközök
• Kereszt csavarhúzó
• Lapos csavarhúzó
• 8 és 10 mm-es dugókulcs vagy csőkulcs.
A talprészhez való hozzáférés érdekében támassza a 
hűtőt/fagyasztót a hátára, de csak legfeljebb 45°-os 
szögben döntse meg, és a csomagolásból vett 
habszivacsra vagy hasonló anyagra támassza rá, hogy 
ne sérüljenek a hűtő/fagyasztó hátulján futó 
hűtőcsövek.

Távolítsa el a hűtő/fagyasztó hátoldalán levő két 
csavart. 
Emelje fel a hűtő/fagyasztó tetejét.

A 8 mm-es dugókulcs vagy csőkulcs segítségével vegye 
ki a 3 csapszeget a forgópántból. Vegye ki a három 
csapszeget a túloldalon.

Távolítsa el az alátámasztást és a műanyagsapkát. 
Távolítsa el és cserélje ki az alátámasztásban levő 
csapot. 
Helyezze azt vissza a hűtő/fagyasztó túloldalán.

Emelje le az ajtót a középső forgópánt 
alátámasztásáról, majd vigye odébb a hűtő/fagyasztó 
készülékházától. Vegye ki a hűtő felső széléről a rögzítő 
csavart, majd tegye azt vissza a túloldalra.

A 8 mm-es dugókulcs/csőkulcs segítségével szerelje le 
a középső forgópántot. 
Ügyeljen arra, hogy a fehér távtartó ne vesszen el. 
Tegye félre a forgópántot. Emelje le az ajtót az alsó 
alátámasztásról. 

Távolítsa el a hűtő középső részéről a zárólemezeket, 
majd tegye azokat vissza a túloldalra. Távolítsa el az 
ajtókról a zárólemezeket, majd szerelje vissza a 
forgópántok perselyét a túloldalra.
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Kicsavarással távolítsa el a szintező lábacskákat.

A 8 mm-es dugókulcs vagy csőkulcs segítségével 
szerelje le az alsó alátámasztást. Távolítsa el és 
cserélje ki a csapot úgy, hogy az anya kicsavarásához 
10 mm-es kulcsot, a csap eltávolításához pedig lapos 
csavarhúzót használ. A teljes eltávolításhoz szükség 
lehet arra, hogy a csapot alulról meglökje.

Vegye ki az alapcsavart, majd helyezze azt vissza a 
túloldalon. 
Távolítsa el a hűtő/fagyasztó nem használt oldaláról a 
zárólemezeket, majd tegye azokat vissza az 
alátámasztások helyén maradt furatokra. 

Fordított sorrendben cserélje meg az ajtókat és az 
alátámasztásokat. 
A lábacskák kicserélésekor ügyeljen arra, hogy a 
legnagyobb láb az alátámasztás nélküli oldalra kerüljön.

Az alsó forgópánt végleges meghúzása előtt 
ellenőrizze, hogy mindkét ajtó egy vonalban legyen 
vízszintesen és függőlegesen, valamint hogy a 
tömítések minden oldalon jól tartsanak
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