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Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések
- FIGYELMEZTETÉS: Ne zárja le a készülék 

házán vagy a beépített házon lévő szellőzőnyí-
lásokat. 

- FIGYELMEZTETÉS: A leolvasztás gyorsítása 
érdekében ne használjon a gyártó ajánlásától 
eltérő mechanikus berendezéseket vagy más 
eszközöket.

- FIGYELMEZTETÉS:  Ne rongálja meg a hűtőkört.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne üzemeltessen olyan 

elektromos készüléket a hűtőrekeszben, amely 
nem felel meg a gyártó által ajánlott típusnak.

- FIGYELMEZTETÉS: A hálózati kábel a készülék 
felállítása során nem sérülhet meg.

- FIGYELMEZTETÉS: Elosztókat, valamint más 
elektromos készülékeket (mint pl. halogén trafó-
kat) nem szabad a készülékek hátulján elhelyezni 
és üzemeltetni.

- FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély elektromos 
áramütés által! A burkolat alatt feszültség alatt álló 
elemek találhatók. A belső LED világítást csak 
az ügyfélszolgálattal vagy megfelelően képzett 
szakemberrel cseréltesse ki, vagy javíttassa meg.

- FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély a LED 
lámpa által. A LED világítás fényintenzitása az 
RG 2 lézerosztálynak felel meg. Ha a borítás 
meghibásodott: közvetlen közelről ne nézzenek 
optikai lencsékkel közvetlenül a világításba. El-
lenkező esetben a szem megsérülhet.

- FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket a haszná-
lati utasításnak (beépítési utasításnak) megfele-

lően kell rögzíteni a hiányos stabilitásból fakadó 
veszélyek kizárása érdekében.

- A jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, 
valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességű személyek akkor használ-
hatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék 
biztonságos használatával kapcsolatban eliga-
zításban részesültek, és megértették az ebből 
eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak 
a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói kar-
bantartást nem végezhetik olyan gyermekek, 
akik nem állnak felügyelet alatt. 3 év feletti és 8 
év alatti gyermekek a hűtő-/fagyasztókészülék 
be- és kipakolását végezhetik.

- Ne tároljon a készülékben robbanóképes anya-
gokat, például éghető hajtógázas aeroszolos 
palackot. 

- A személyi sérülések és dologi károk elkerülése 
érdekében a készüléket két személynek kell 
felállítania.

- Kicsomagolás után ellenőrizze, nem sérült-e 
meg a készülék. Sérülések esetén vegye fel a 
kapcsolatot a szállítóval. Ne csatlakoztassa a 
készüléket a feszültségellátáshoz.

- Kerülni kell a bőr hosszabb ideig tartó érintke-
zését hideg felületekkel (pl. hűtött/fagyasztott 
áru). Szükség esetén tegyen óvintézkedéseket 
(pl. kesztyű). 

-Az étkezési jeget, különösen a vízjeget vagy 
jégkockákat a kivétel után ne azonnal és ne túl 
hidegen fogyasszák. Az alacsony hőmérsékletek 
miatt "égési sérülések veszélye" áll fenn.

- Ne fogyasszon túltárolt élelmiszereket, ezek 
ételmérgezést okozhatnak.

- A készülék javítását vagy beavatkozásokat a 
készüléken kizárólag a ügyfélszolgálattal vagy 
képzett szakemberrel végeztessen. Ugyanez 
érvényes a hálózati csatlakozóvezeték cseréjére 
is.

- A készülék javítását vagy beavatkozásokat a 
készüléken kizárólag láthatóan kihúzott hálózati 
csatlakozódugasz mellett végezzen.

- A készüléket kizárólag a használati utasítás sze-
rint szerelje fel, csatlakoztassa és ártalmatlanítsa.

- Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódu-
gaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot.

A figyelmeztetések besorolása

 VESZÉLY olyan közvetlenül veszélyes helyzetet 
jelöl, amelynek következménye halál 
vagy súlyos testi sérülés, amennyiben 
nem kerülik el.

 F IGYEL-
MEZTETÉS

olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely-
nek következménye halál vagy súlyos 
testi sérülés lehet, amennyiben nem 
kerülik el.

 VIGYÁZAT olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely-
nek következménye könnyű vagy kö-
zepes testi sérülés lehet, amennyiben 
nem kerülik el.

FIGYELEM olyan veszélyes helyzetet jelöl, ame-
lynek következménye dologi kár lehet, 
amennyiben nem kerülik el.

Útmutatás hasznos tudnivalókat
és tippeket jelöl.
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- A hálózati kábelt kizárólag a csatlakozódugasz 
kihúzásával válassza le a hálózatról. Ne húzza 
a kábelnél fogva.

- Zárható készülékeknél a kulcsot ne tárolja a 
készülék közelében, valamint gyermekek által 
elérhető helyen. 

- A készülék csak zárt helyiségekben való has-
ználatra készült. A készüléket ne használja a 
szabadban, illetve nedves helyen vagy fröccsenő 
víznek kitett területen.

- A belső LED világítást ne használja a helyiség 
megvilágítására. A belső LED világítás a készü-
lékben a készülék belsejének megvilágítására 
szolgál. 

- A készülék belsejében kerülni kell a nyílt láng 
vagy gyújtóforrások használatát.

- Az alkoholos italokat vagy egyéb alkoholt tartal-
mazó göngyöleget kizárólag szorosan lezárva 
kell tárolni.

Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások
A készülék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem 
szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülö-
nített gyűjtésre kell adni. A leselejtezett készülékek 
ártalmatlanítását szakszerűen, a helyileg érvényes 
előírások és törvények szerint kell végezni.

A leselejtezett készülék hűtőkörét elszállításkor nem szabad 
megsérteni, hogy a tartalmazott hűtőközeg (adatok a típustáblán) 
és az olaj ne tudjon kontrollálatlanul távozni.

• A készüléket használhatatlanná kell tenni.
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.
• Vágja el a csatlakozókábelt.

 FIGYELMEZTETÉS
Fulladásveszély a csomagolóanyagok és fóliák 
miatt! 
Gyermekeket nem szabad hagyni játszani a cso-
magolóanyaggal.
A csomagolóanyagot hivatalos gyűjtőhelyre kell 
juttatni.

A készülék alkalmazási területe
A készülék kizárólag élelmiszerek hűtésére al-
kalmas háztartási vagy ehhez hasonló területen.  
Ilyennek számít pl. a készülék használata
- személyzeti konyhákban, reggeliző panziókban, 
- vendégek által nyaralókban, hotelekben, mote-

lekben és más szálláshelyeken, 
- a cateringben és hasonló nagykereskedelmi 

szolgáltatásokban.
A készüléket kizárólag a háztartásban megszokott keretek 
között használja. Minden ettől eltérő felhasználási mód nem 
megengedett. 

A készülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi 
preparátumok vagy más, a gyógyászati termékekről szóló 2007/47/
EK sz. irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek tárolására 
és hűtésére. A készülék visszaélésszerű használata a készü-
lékben tárolt áru károsodását vagy tönkremenetelét okozhatja.

Továbbá a készülék nem alkalmas robbanásveszélyes területen 
való üzemeltetésre.

A készüléken található szimbólumok

A szimbólum a kompresszoron található. A 
kompresszorban lévő olajra vonatkozik és a 
következő veszélyre hívja fel a figyelmet: Lenye-
lés és a légutakba jutás esetén halálos lehet. 
Ez a figyelmeztetés csak az újrahasznosítás 
vonatkozásában bír jelentőséggel. Normál 
üzem mellett nem áll fenn veszély.

Figyelmeztetés tűzveszélyes anyagokra.

Ez vagy egy hasonló matrica a készülék hátulján 
lehet megtalálható. Az ajtóban és/vagy a ház-
ban lévő habbal bevont panelekre vonatkozik. 
Ez a figyelmeztetés csak az újrahasznosítás 
vonatkozásában bír jelentőséggel. Ne távolítsa 
el a matricát.
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A készülék méretei (mm)
  A B C
GT 2122 905 759 760
GT 2132 905 759 760
GT 2632 905 878 760
GT 3032 905 1004 760
GT 3622 905 1138 760
GT 3632 905 1138 760
GT 4232 905 1294 760
GT 4932 905 1378 809
GT 6122 905 1653 809

Felállítás
•  A készüléket ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett terü-

leten, tűzhely, fűtés és hasonlók mellett.
 A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie. 

A készüléket a faltól olyan távolságban állítsa fel, hogy a tetőt 
akadálytalanul lehessen nyitni és csukni.

1  Ne takarja le a fagyasztó alsó pereme és padló 
közötti rést, mivel a hűtőegységet hideg leve-
gővel kell ellátni.

2  A szellőzőrács és a fal között legalább 20 cm 
távolságnak kell lennie. Ezen a távolságon sem-
mi esetre sem szabad 
állítani, és a szellőző-
nyílásokat nem szabad 
letakarni.

3  A készülék külső kö-
penyén nem szabad 
állítani. A készülék kö-
rül legalább 20 mm 
távolságnak kell lenni 
a megfelelő hőleadás 
biztosítására.  

•  A készülék felállítási helyiségének az EN 387 szabvány szerint 
8 g R 600a hűtőközeg-mennyiségenként 1 m3 térfogattal kell ren-
delkeznie, hogy a hűtőkör szivárgása esetén ne keletkezhessen 
gyúlékony gáz-levegő elegy a készülék felállítási helyiségében. A 
hűtőközeg mennyiségére vonatkozó adat a típustáblán található.

Klímaosztály
A klímaosztály azt adja meg, hogy a ké-
szüléket milyen helyiséghőmérsékleten 
szabad üzemeltetni a maximális hűtőtel-
jesítmény eléréséhez. 

A klímaosztály a típustáblán van feltün-
tetve.

A típustábla elhelyezése az A készülék leírása c. fejezetben 
található.

Klímaosztály Helyiséghőmérséklet
SN +10 °C - +32 °C
N +16 °C - +32 °C
ST +16 °C - +38 °C
T +16 °C - +43 °C
SN-ST +10 °C - +38 °C
SN-T +10 °C - +43 °C

A készülék kifogástalan működése -15 °C-os legalacsonyabb 
környezeti hőmérsékletnél garantált.

A készülék leírása

Belső világítás
(kivéve
GT 2122, GT 2132)

Típustábla

A motortér szel-
lőzőrácsa

Kezelő- és vezérlőele-
mek

Vízlefolyó
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A hőmérséklet beállítása
Pénzérme segítségével állítsa a hőmérséklet-szabályozó nyilát 
1 és 4 közötti állásba.

A 4-es állásban érhető el a legalacsonyabb hőmérséklet a ké-
szülékben.

A hőmérséklet fagyasztott áruk hosszú távú 
tárolásához legyen minimum -18 °C.  

Ha a fagyasztószekrény a kosár felső széle alatt 300 
mm-ig van feltöltve, akkor a készüléket 1-es állásra 
lehet állítani. Ennél a beállításnál tovább tudja csökken-
teni a fagyasztószekrény amúgy is alacsony áramfogyasztását.

A hőmérséklet-szabályozót mindenképpen úgy kell beállítani, 
hogy a legfelül található fagyasztott árura helyezett hőmérő 
legalább -18 °C-ot mutasson!

1 Hőmérséklet-szabályozó
2 Üzemelésjelző lámpa
3 Riasztás lámpa 
4 Riasztás lámpa 
5 Superfrost lámpa

Kezelő- és vezérlőelemek

Elektromos csatlakoztatás
A készüléket csak váltóárammal szabad működtetni.

A megengedett feszültség és frekvencia a típustáblán van 
feltüntetve. A típustábla elhelyezése az A készülék leírása c. 
fejezetben található.

A dugaszolóaljzatot az előírásoknak megfelelően kell földelni és 
elektromosan biztosítani.

A biztosíték kioldó áramának 10 A és 16 A között kell lennie.

A dugaszolóaljzat nem lehet a készülék mögött 
és könnyen elérhetőnek kell lennie.
A készüléket ne csatlakoztassa hosszabbító 
kábellel vagy elosztó dugaszolóaljzatokon 
keresztül. 

Ne használjanak sziget üzemű váltóirányítókat (egyenáram átala-
kítása váltó-, ill. háromfázisú váltakozó árammá) vagy energia-
takarékos dugaszokat. Az elektronika károsodásának veszélye!

Energiatakarékosság
- Mindig gondoskodjon jó szellőzésről. A szellőzőnyílásokat, ill. 

-rácsokat ne takarja le.
- A készüléket ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett terü-

leten, tűzhely, fűtés és hasonlók mellett.
- Az energiafogyasztás függ a felállítási feltételektől, pl. a környezeti 

hőmérséklettől.
- A készüléket lehetőleg rövid időre nyissa ki.
- Az élelmiszereket szétválogatva helyezze el a készülékben.
- Minden élelmiszert jól becsomagolva és lefedve tároljon. Kerülni 

kell a dér képződését.
- Meleg ételek behelyezése: először hagyja szobahőmérsékletűre 

hűlni.
- Ha a készülékben vastag dérréteg van: Olvassza le a készüléket.
A porlerakódások növelik az energiafogyasztást:
- A motortér szellőzőnyílásait rendszeresen tisztítsa meg a portól.

2 3 5

4 1

A készülék be- és kikapcsolása
Üzembe helyezés előtt ajánlott a készüléket belül kitisztítani 
(részletesebb információk ehhez a Tisztítás pont alatt találhatók).

Bekapcsolás
Dugja be a hálózati csatlakozódugaszt – a készülék be van 
kapcsolva.

– A zöld üzemelésjelző lámpa világít.  

– A piros riasztásjelző lámpa világít. 

 A piros riasztásjelző lámpa kialszik, ha a készülékben elég 
hideg van. 

 

Kikapcsolás 
Húzza ki a hálózati 
csatlakozódugaszt és forgassa 0 állásba.  

Fontos útmutatások
Ha a hőmérséklet-szabályozó 0 állásban van, akkor a hűtő-
rendszer nem üzemel, a készülék azonban nincs teljesen 
leválasztva a hálózatról. Tisztítás előtt feltétlen válassza 
le a készüléket a hálózatról. Húzza ki a hálózati csatlako-
zódugaszt!

Vezérlőelemek
A piros riasztásjelző lámpa akkor világít, 
ha nincs elég hideg a készülékben. 

Ez a következő esetekben fordulhat elő:
• hosszabb áramkimaradást követően;
• a készülék meghibásodása esetén.
Minden esetben ellenőrizze, hogy olvadt-e fel vagy romlott-e 
meg élelmiszer. 

A Superfrost lámpa akkor világít, ha be van 
kapcsolva a nagyobb mennyiségű friss élelmiszer 
fagyasztására szolgáló „Superfrost” funkció. Ehhez 
vegye figyelembe a „Fagyasztás” c. fejezetet. 
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Fagyasztás
A friss élelmiszereket lehető-
leg gyorsan a magjukig át kell 
fagyasztani. Ezt teszi lehetővé 
a SuperFrost berendezés. 
Maximum annyi kg friss élelmi-
szert tud lefagyasztani 24 óra 
alatt, amennyi a típustáblán a 
fagyasztóképesség alatt fel 
van tüntetve. 

Útmutatás  
Maximum a beakasztható kosarak 
felső széléig szabad fagyasztandó 
termékeket berakni!

A lefagyasztásra vonatkozó útmutatások

• Az azonos típusú fagyasztott árut mindig együtt tárolja.
• Az Ön által lefagyasztott élelmiszereket mindig a háztartásához 

megfelelő adagokban csomagolja el. Hogy a lefagyasztandó áru 
gyorsan átfagyjon a magjáig, a következő mennyiségeket nem 
ajánlott túllépni csomagonként: gyümölcs, zöldség legfeljebb 1 
kg, hús legfeljebb 2,5 kg.

• Helyezze be a friss élelmiszereket. A gyors átfagyáshoz az 
élelmiszerek berakáskor érintkezzenek a belső falakkal.

• Csomagolóanyagként a kereskedelemben kapható fagyasztó-
zacskók, újrafelhasználható műanyag, fém és alumínium edények 
használhatók.

• A frissen lefagyasztandó élelmiszerek ne kerüljenek érintkezésbe 
már lefagyasztott élelmiszerekkel. Az összefagyások elkerülésére 
a csomagokat mindig szárazon helyezze be.

• A csomagokat mindig lássa el dátummal és tartalom-megjelölés-
sel, és ne lépje túl a fagyasztott árura vonatkozó ajánlott tárolási 
időt.

• Szénsav tartalmú palackokat és dobozokat ne hagyjon megfagyni. 
Ezek ellenkező esetben széthasadhatnak. 

• Felolvasztáshoz mindig akkora mennyiségű árut vegyen ki, 
amennyire közvetlenül szükség van. A felolvasztott élelmiszereket 
lehetőleg gyorsan dolgozza fel tovább készételnek.

A lefagyasztott árut a következőkkel olvaszthatja fel:
– légkeveréses sütőben
– mikrohullámú sütőben
– szobahőmérsékleten
– hűtőszekrényben

Fagyasztás Superfrost funkcióval
•  Nyomja meg a Superfrost gombot – a Superfrost 

lámpa világít. 

• Várjon 24 órát.
•  A Superfrost-automatika 72 órával a Superfrost funkció bekap-

csolása után automatikusan lekapcsolja a fagyasztási műveletet.

Figyelem 
A Superfrost gomb lenyomásakor a beépített bekapcsolási kés-
leltetés miatt a kompresszor akár 8 perccel később kapcsolhat 
be. Ez a késleltetés megnöveli a hűtőegység élettartamát. 

A Superfrost funkciót nem kell bekapcsolni
- már fagyott áru berakásakor
- naponta legfeljebb kb. 2 kg friss élelmiszer lefagyasztásakor.
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Felszereltség

Kosarak
A kosarak megkönnyítik a fagyasztott áruk 
szétválogatását. 

A kosarak a fogantyúnál fogva be-
akaszthatók a fagyasztó keretére. 

A kosarak egymásra is helyezhe-
tők. A felső kosár ekkor a befelé 
fordított fogantyúkon fekszik fel.

Nyomja lefelé a fogantyút, emelje fel 
és fordítsa befelé.

Fagyasztótálca
A fagyasztótálcával kis méretű 
fagyasztandó áruk (bogyós 
gyümölcsök, fűszernövények, 
vágott zöldség) fagyasztható 
le kíméletesen. 

Ossza el a fagyasztandó árut a 
fagyasztótálcán (a gyümölcsök 
nem ragadnak egymáshoz és 
megtartják az alakjukat).

A fagyasztótálca vagy behe-
lyezhető a kosárba, vagy pedig 
válaszfalként betolható a belső 
tartályba.

Zár
Ha a készülék nem rendelkezik 
zárral, akkor az utólag felszerelhető.

StopFrost rendszer
A berendezés segítségével 
csökkenthető a dér-, ill. a 
jégképződés, és ezzel rit-
kábban válik szükségessé a 
leolvasztás. 

A dér-, ill. jégképződés függ 
az üzemi és környezeti felté-
telektől.

Fontos útmutatások
A működés biztosítására a 
StopFrost rendszer nyílását 
a tető hátoldalán nem sza-
bad lezárni!

A lámpa cseréje
Ha a lámpa meghibásodott, akkor a 
következő pontok figyelembevételével 
ki kell cserélni.

1. Húzza ki a csatlakozódugaszt 
vagy kapcsolja le a biztosítékot!

2. Húzza le a borítólapot a nyíl irányá-
ba. 

Csak a gyártó eredeti LED lámpáját szabad használni. A lám-
pát az ügyfélszolgálaton vagy szakkereskedőn keresztül lehet 
beszerezni.

 FIGYELMEZTETÉS!
Más LED lámpák alkalmazásakor túlhevülés 
veszélye, ill. tűzveszély áll fenn.

LED-es belső világítás
A készülékben alapfelszerelésként egy 
LED lámpa van felszerelve a belső tér 
megvilágítására.

A belső világítás a tető felnyitásakor 
automatikusan bekapcsol, lecsukáskor 
pedig kikapcsol.

A LED világítás fényintenzitása az 1/1M lézerosztálynak 
felel meg. 

 Figyelem
A lámpaborítást csak az ügyfélszolgálat távolíthatja el. 

Ha a borítást eltávolítják, közvetlen közelről ne nézzenek 
optikai lencsékkel közvetlenül a világításba. Ekkor a szemek 
károsodhatnak.
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Leolvasztás
A fagyasztótér falain hosszabb üzemidő után dér-, ill. jégréteg 
képződik. Ez megnöveli az energiafogyasztást. 
•  Leolvasztás előtt egy nappal kapcsolja be a SuperFrost funkciót.
•  Leolvasztáshoz kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati 

csatlakozódugaszt.
• A fagyasztandó árut a kosárban esetleg csomagolja papírba vagy 

lepedőbe és tárolja hűvös helyen. 

•  Húzza ki a vízelvezető du-
góját a lefolyónyílásból. 
Vegye ki a válaszfalat, ill. a 
fagyasztótálcát és állítsa úgy 
a készülék alá, hogy a víz a 
lefolyónyíláson keresztül a 
válaszfalba, ill. a fagyasztó-
tálcára folyjon.

•  A fagyasztó tetejét leolvasz-
tás alatt hagyja nyitva. A ma-
radék vizet fogja fel kendővel 
és tisztítsa ki a készüléket. 

A leolvasztáshoz ne 
használjon mechanikus szerkezeteket vagy más 
mesterséges segédeszközöket, kivéve a gyártó 
által ajánlottakat.

Tisztítás
A jelen útmutatások figyelmen kívül hagyása élelmiszerek meg-
romlásához vezethet.

 FIGYELMEZTETÉS
Tisztítás előtt feltétlen válassza le a készüléket 
a hálózatról. Húzza ki a csatlakozódugaszt vagy 
kapcsolja le a biztosítékot!

Az élelmiszerekkel és hozzáférhető lefolyórend-
szerekkel érintkező felületeket rendszeresen meg 
kell tisztítani!

Ha az ajtót hosszabb időre kinyitják, akkor a ké-
szülék rekeszeiben jelentősen megemelkedhet a 
hőmérséklet.
• A készülék belsejét, a felszereltség részeit és a külső falakat 

langyos vízzel és némi mosogatószerrel tisztítsa. Semmi esetre 
se használjon homok- vagy savtartalmú tisztító-, ill. vegyi oldó-
szereket. 

• Az üvegfelületek tisztításához használjon üvegtisztítót, a ne-
mesacél felületekhez a kereskedelemben kapható nemesacél 
tisztítót.

 VIGYÁZAT
A készülék komponensei megsérülhetnek és sé-
rülésveszély áll fenn a forró gőz által.

A készüléket ne tisztítsa gőztisztító készülékkel! 
• Ügyeljen arra, hogy ne jusson tisztításhoz használt víz elektromos 

alkatrészekbe és a szellőzőrácsba. 

• Mindent szárítson meg jól kendővel.

• A készülék belsejében található típustáblát ne sértse meg vagy 
távolítsa el – ez fontos az ügyfélszolgálat számára.

Ha a készülék hosszabb ideig üresen áll, akkor ki kell kapcsolni, 
leolvasztani, kitisztítani és kiszárítani, valamint a penészképződés 
elkerülésére az ajtót nyitva kell tartani.
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Zavarok
Ha zavar lép fel, akkor kérjük, ellenőrizze, hogy kezelői hiba 
áll-e fenn.
A következő zavarokat saját maga is el tudja hárítani:
• A készülék nem üzemel, az ellenőrzőlámpák nem világítanak:
- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugasz helyesen van-e 

csatlakoztatva a dugaszolóaljzatba,
– a dugaszolóaljzat biztosítéka rendben van-e.
• Túl hangos zajok. Ellenőrizze, hogy
– a készülék szilárdan áll-e a padlón,
– a szomszédos bútorok vagy tárgyak rezonálódnak-e az üzemelő 

hűtőegységtől. Vegye figyelembe, hogy a hűtőkör áramlási zajai 
nem kerülhetők el.

• A hőmérséklet nem elég alacsony. Ellenőrizze
– az "A hőmérséklet beállítása" c. szakasz szerinti beállítást; a 

megfelelő értéket állították be?
– hogy esetleg túl nagy mennyiségű friss élelmiszer lett-e berakva; 
– , hogy a külön behelyezett hőmérő a helyes értéket mutatja-e.
– A szellőzés rendben van?
– A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz?

Ha a fentnevezett okok egyike 
sem áll fenn, és nem tudta 
önállóan elhárítani a zavart, 
kérjük, forduljon a legközelebbi 
ügyfélszolgálati ponthoz. A 
típustábláról adja meg az 1 
típusjelölést, a 2 szerviz- és 
3 sorozatszámot.

A típustábla elhelyezése az A készülék leírása c. fejezetben 
található.

Üzemen kívül helyezés
Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül helyezik: Kapcsolja 
ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kap-
csolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékokat. 

Tisztítsa ki a készüléket és a szagképződés elkerülésére hagyja 
nyitva a fagyasztóláda tetejét.

A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek, 
valamint a 2014/30/EU és a 2014/35/EUirányelveknek.
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