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Prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik! 

Poštovani kupci, 

Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden u suvremenim postrojenjima i provjeren 

po strogim procedurama kontrole kvalitete, pružiti učinkovit rad. 

Svakako pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe proizvoda te ga 

zadržite za buduće potrebe. Ako proizvod proslijedite nekom drugom, proslijedite mu i 

korisnički priručnik. 

 

Korisnički priručnik pomoći će vam da se koristite svojim uređajem brzo i sigurno. 

    Pročitajte priručnik prije postavljanja i rada s proizvodom. 

    Svakako pročitajte sigurnosne upute. 

    Čuvajte priručnik na lako dostupnom mjestu jer vam može kasnije zatrebati.  

    Pročitajte ostale dokumente koje ste dobili s proizvodom. 

Ne zaboravite da je ovaj korisnički priručnik primjenjiv i na nekoliko drugih modela. 

Razlike između modela navedene su u priručniku.  

 

Objašnjenje simbola 

U korisničkom priručniku upotrebljavaju se sljedeći simboli: 

C Važni podaci ili korisni savjeti. 

A Upozorenje na opasnost po život i imovinu. 

B Upozorenje na električni napon. 
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Vaš hladnjak 1 

 1.    Postavljanje tipke i unutarnjeg svjetla 
 2.    Podesive police unutrašnjosti 
 3.    Stakleni poklopac 
 4.  Odjeljci za povrće 
 5.  Držač posude za led i posuda za led 
 6.  Odjeljak za brzo zamrzavanje 
 7.  Odjeljci za čuvanje smrznute hrane 
 8.  Podesive prednje nožice 
 

   9. Odjeljak za mliječne proizvode 
 10.  Raspodjelu vode u rezervoar 

 11.  Polica  

C  Slike koje se nalaze u ovom priručniku s uputama su shematske i možda ne 
odgovaraju vašem proizvodu u potpunosti. Ako dijelovi naslova nisu sadržani u 
proizvodu koji ste kupili, onda to vrijedi za ostale modele. 
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Važna sigurnosna upozorenja 2 

   Pročitajte sljedeće podatke. 
Nepridržavanje ovih informacija može 
uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. 
U suprotnom će sva upozorenja i obveze 
za pouzdanost postati nevaljane. 
  Vijek trajanja ovoga proizvoda jest 10 
godina. Tijekom tog razdoblja originalni 
rezervni dijelovi bit će dostupni za 
ispravan rad proizvoda. 
 

Predviđena namjena 
 

 Ovaj proizvod namijenjen je uporabi u 
zatvorenom prostoru poput kuće ili stana; 
 

  u zatvorenim radnim prostorima poput 
trgovina i ureda; 
 

  u zatvorenim prostorima za smještaj 
poput seoskih kuća, hotela i pansiona. 
 

  Ne smije se upotrebljavati na 
otvorenom. 
 

Opća sigurnost 
 

  Kad poželite odložiti/riješiti se 
proizvoda, preporučujemo da se obratite 
ovlaštenom servisu kako biste saznali 
potrebne informacije o ovlaštenim tijelima 
za odlaganje takvog otpada. 
 

  Obratite se ovlaštenom servisu za sva 
pitanja i probleme povezane s 
hladnjakom. Nemojte mijenjati ili dopustiti 
drugima da mijenjanju nešto na hladnjaku 
bez obavještavanja ovlaštenog servisa. 
 

  Za proizvode s odjeljkom zamrzivača: 
sladoled i kockice leda nemojte jesti 
odmah nakon što ih izvadite iz odjeljka 
zamrzivača! (To može uzrokovati ozljede 
od hladnoće u vašim ustima.) 

  Za proizvode s odjeljkom zamrzivača: 

nemojte stavljati tekućine u bocama i 

limenkama u odjeljak zamrzivača. U 

suprotnom može doći do pucanja. 
 

  Ne dodirujte smrznutu hranu rukama 

jer se može zalijepiti za ruke. 
 

  Isključite hladnjak prije čišćenja ili 

odmrzavanja. 
 

  Para i raspršujuća sredstva za čišćenje 

nikada se ne smiju upotrebljavati u 

postupku čišćenja i odmrzavanja 

hladnjaka. U takvim slučajevima para 

može doći u dodir s električnim dijelovima 

i uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. 
 

  Nikada se nemojte koristiti dijelovima 

hladnjaka poput vrata za pridržavanje ili 

stajanje na njima. 
 

  Nemojte se koristiti električnim 

uređajima unutar hladnjaka. 
 

  Ne oštećujte dijelove u kojima cirkulira 

rashladno sredstvo alatima za bušenje ili 

rezanje. Rashladno sredstvo koje može 

eksplodirati kad se plinski kanali 

isparivača, produžeci cijevi ili površinski 

premazi probuše može uzrokuje iritaciju 

kože i ozljede oka. 
 

  Ne pokrivajte ili blokirajte otvore za 

ventilaciju na hladnjaku bilo kakvim 

materijalom. 
 

  Električne uređaje smiju popravljati 

samo ovlaštene osobe. Popravci koje 

izvrše nestručne osobe stvaraju opasnost 

za korisnika. 
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 U slučaju bilo kakvog kvara tijekom 
održavanja ili popravljanja isključite 
hladnjak iz napajanja isključivanjem 
odgovarajućeg osigurača ili 
isključivanjem uređaja. 
 

  Ne povlačite za kabel tijekom 
isključivanja utikača. 
 

 Pića s visokim udjelom alkohola čvrsto 
zatvorite i postavite uspravno. 

 

  Nikada ne spremajte limenke sa 
sprejevima koje sadrže zapaljive i 
eksplozivne tvari u hladnjak. 

 

  Ne koristite se mehaničkim uređajima 
ili nečim drugim za ubrzavanje postupka 
odmrzavanja, nego isključivo one koje 
preporučuje proizvođač. 
 

  Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi za 
osobe čije fizičke, osjetilne ili mentalne 
sposobnosti nisu posve razvijene ili za 
neiskusne osobe (uključujući djecu), osim 
ako su pod nadzorom osobe odgovorne 
za njihovu sigurnosti ili osobe koja će ih 
uputiti u uporabu proizvoda. 

 

  Ne uključujte oštećeni hladnjak. 
Obratite se serviseru ako imate bilo 
kakvih nedoumica.  
 

  Za električnu sigurnost vašeg 
hladnjaka jamči se samo ako je 
uzemljenje u vašoj kući u skladu sa 
standardima. 
 

  Izlaganje proizvoda kiši, snijegu, suncu 
i vjetru opasno je za električnu sigurnost. 
 

  Obratite se ovlaštenom servisu kada 
dođe do oštećenja kabela za napajanje 
kako biste izbjegli opasnost. 
 

  Nikada ne uključujte hladnjak u zidnu 
utičnicu tijekom postavljanja. 
Inače može doći do opasnosti po život ili 
ozbiljne ozljede. 

  Hladnjak je isključivo namijenjen 

čuvanju hrane. Ne smije se upotrebljavati 

u ikoju drugu svrhu. 
 

  Naljepnica s tehničkim podacima 

nalazi se na lijevoj stijenci unutrašnjosti 

hladnjaka. 
 

  Nikada hladnjak ne povezujte sa 

sustavima za uštedu energije jer oni 

mogu oštetiti hladnjak. 
 

  Ako na hladnjaku postoji plavo svjetlo, 

nemojte gledati u njega optičkim alatima. 
 

  Za hladnjake kojima se upravlja ručno 

pričekajte najmanje pet minuta prije 

pokretanja hladnjaka nakon nestanka 

električne energije. 
 

  Ako proizvod prosljeđujete drugoj 

osobi, trebate proslijediti i ovaj priručnik 

za rad s uređajem. 
 

  Izbjegavajte oštećenje kabela 

napajanja tijekom prijevoza hladnjaka. 

Presavijanje kabela može uzrokovati 

požar. Nikada ne stavljajte teške 

predmete na kabel napajanja. 
 

  Ne dodirujte utikač mokrim rukama 

tijekom uključivanja proizvoda. 

 
 

 Ne uključujte hladnjak ako zidna 

utičnica nije dobro pričvršćena. 
 

  Voda se ne smije raspršivati na 

unutarnje ili vanjske dijelove radi 

sigurnosnih razloga. 
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  Nemojte raspršivati tvari koje sadrže 
zapaljive plinove poput propana u blizini 
hladnjaka kako biste izbjegli opasnost od 
požara i eksplozije. 
 

  Nikada na hladnjak nemojte stavljati 
posude s vodom jer njihovo prolijevanje 
može uzrokovati struni udar ili požar. 
 

  Nemojte hladnjak prepuniti hranom. 
Ako se prepuni, hrana može pasti i 
ozlijediti vas te oštetiti hladnjak kad 
otvorite vrata. 
 

  Nikada ne stavljajte predmete na 
hladnjak jer mogu pasti kad otvarate ili 
zatvarate vrata. 
 

  Proizvodi poput cjepiva, lijekova 
osjetljivih na toplinu, znanstvenih 
materijala itd. ne smiju se čuvati u 
hladnjaku jer je za njih potrebna precizna 
temperatura. 
 

  Isključite hladnjak ako se njime nećete 
koristiti duže vrijeme. Problem s kabelom 
za napajanje može uzrokovati požar. 
 

  Vrh utikača treba se redovito čistiti 
suhom krpom. U suprotnom može doći 
do požara. 
  

  Hladnjak se može micati ako podesive 
nožice nisu pravilno pričvršćene za pod. 
Pravilnim pričvršćivanjem podesivih 
nožica na podu možete spriječiti 
pomicanje hladnjaka. 
 

  Tijekom nošenja hladnjaka nemojte ga 
držati za ručku vrata. U suprotnom može 
puknuti. 
 

  Kad proizvod morate smjestiti uz drugi 
hladnjak ili zamrzivač, udaljenost treba 
iznositi najmanje 8 cm. U suprotnom 
susjedne bočne stijenke mogu postati 
vlažne. 

Za proizvode s raspršivačem 

vode; 
 

 Najniži tlak vode može iznositi 1 bar. 

Najveći tlak vode može iznositi 8 bara. 

  Upotrebljavajte isključivo pitku vodu. 
 

Sigurnost djece 
 

  Ako vrata imaju bravu, ključ trebate 

držati izvan dosega djece. 
 

  Djeca moraju biti pod nadzorom kako 

bi se spriječilo neovlašteno korištenje 

proizvodom. 

 

Usklađenost s Uredbom o 

elektroničkoj opremi (WEEE) i 

zbrinjavanju otpada 

Simbol   proizvodu ili pakiranju 

označava da se proizvodom ne smije 

rukovati kao kućnim otpadom. Umjesto 

toga, treba se predati u odgovarajućem 

centru za reciklažu električne i 

elektronske opreme. Osiguranjem 

pravilnog odlaganja ovog proizvoda, 

pomoći ćete u sprječavanju mogućih 

negativnih posljedica na okolinu i zdravlje 

ljudi, koji bi inače bili uzrokovani 

neodgovarajućim rukovanjem otpadom 

ovog proizvoda. Za detaljnije informacije 

o reciklaži ovog proizvoda, molimo javite 

se u ured lokalne samouprave, Vašu 

tvrtku za zbrinjavanje otpada ili trgovinu u 

kojoj ste kupili proizvod. 
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Podaci o pakiranju 
 

 Ambalažni materijali proizvoda 

proizvode se od materijala koji se mogu 

reciklirati u skladu s našim državnim 

propisima o zaštiti okoliša. Ne odlažite 

ambalažne materijale zajedno s otpadom 

iz kućanstva ili drugim otpadom. Odnesite 

ih u sabirne centre ambalažnog otpada 

koje su odredile lokalne vlasti. 

Ne zaboravite... 

 Svaki predmet za recikliranje 

neophodan je za očuvanje prirode i 

državnog bogatstva. 

 Ako želite sudjelovati u ponovnom 

iskorištavanju ambalažnog materijala, 

možete se obratiti organizacijama za 

zaštitu okoliša ili lokalnoj upravi. 
 

HCA upozorenje 
 

Ako rashladni sustav vašeg uređaja 
sadrži R600a: 
 Ovaj je plin zapaljiv. Zato pazite da 

tijekom uporabe i transporta ne oštetite 

sustav za hlađenje i cijevi. U slučaju 

oštećenja, držite uređaj podalje od 

potencijalnog izvora plamena koji može 

dovesti do toga da uređaj zapali, te 

prozračujete sobu u kojoj se nalazi 

uređaj. 

 Vrsta plina koji se upotrebljava u 

proizvodu navedena je na naljepnici vrste 

uređaja koja se nalazi na lijevoj unutarnjoj 

stijenci hladnjaka. 

 Nikada nemojte odlagati ovaj proizvod 

zapaljivanjem. 

Radnje za uštedu energije 
 

  Ne ostavljajte vrata hladnjaka 

otvorenima na duže vrijeme. 
  

  Ne stavljajte vruću hranu ili pića u 

hladnjak. 
 

  Nemojte prepuniti hladnjak kako bi 

kruženje zraka u unutrašnjosti nesmetano 

teklo. 
 

  Ne postavljajte hladnjak pod izravnu 

sunčevu svjetlost ili u blizinu uređaja koji 

isijavaju toplinu, poput pećnica, perilica 

suđa ili radijatora. Hladnjak držite na 

minimalnoj udaljenosti od 30 cm od 

izvora topline i na minimalnoj udaljenosti 

od 5 cm od električnih pećnica. 
 

  Vodite računa o tome da hranu čuvate 

u zatvorenim posudama. 
 

  Za uređaje s odjeljkom zamrzivača: 

možete spremiti maksimalnu količinu 

hrane u zamrzivač kad uklonite policu ili 

ladicu zamrzivača. Vrijednost potrošnje 

energije koja je navedena za vaš 

hladnjak je određena tako da je uklonjena 

polica ili ladica škrinje i pod maksimalnim 

opterećenjem. Ne postoji opasnost od 

uporabe police ili ladice prema oblicima i 

veličinama hrane koje će se zamrznuti. 
 

  Odmrzavanje smrznute hrane u 

odjeljku hladnjaka uštedit će energiju te 

sačuvati kvalitetu hrane. 
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Postavljanje 3 

B  U slučaju da se podaci koji su 

navedeni u korisničkom priručniku ne 

uzmu u obzir, proizvođač neće biti 

odgovoran za moguće nezgode. 
 

Osjetljivi dijelovi tijekom 

premještanja hladnjaka 
 

1. Hladnjak treba biti isključen. Prije 

prijevoza hladnjaka, trebate ga isprazniti i 

očistiti. 

2. Prije ponovnog pakiranja police, 

dodatke, odjeljke itd. unutar hladnjaka 

trebate pričvrstiti ljepljivom trakom i 

zaštititi od udara. Pakiranje se treba 

osigurati čvrstom trakom ili užetom i 

morate se strogo pridržavati pravila za 

prijevoz koja se nalaze na pakiranju. 

3. Originalno pakiranje i materijali od 

pjene se trebaju čuvati zbog budućeg 

transporta ili selidbe. 
 

Prije pokretanja hladnjaka, 
 

 Prije uporabe hladnjaka provjerite 

sljedeće: 

1. Pričvrstite dva plastična klina na način 

prikazan u nastavku. Plastični klinovi 

upotrebljavaju se za stvaranje razmaka 

koji osigurava protok zraka između 

hladnjaka i zida. (Slika služi kao 

ilustrativan primjer i nije identična vašem 

proizvodu.) 

 
 

2. Očistite unutrašnjost hladnjaka kako je 

preporučeno u dijelu "Čišćenje i 

održavanje". 
 

3. Uključite utikač hladnjaka u zidnu 

utičnicu. Kad se otvore vrata hladnjaka, 

uključit će se unutrašnja lampica. 
 

4. Čut će se zvuk kad kompresor 

započne s radom. Tekućine i plinovi 

zabrtvljeni u rashladnom sustavu također 

mogu stvarati buku, čak i kad kompresor 

ne radi i to je potpuno normalno. 
 

5. Prednji krajevi hladnjaka mogu biti topli 

na opip. To je normalno. Ova područja su 

napravljena da budu topla da bi se se 

izbjegla kondenzacija. 
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Električni priključak 
 

 Povežite proizvod s uzemljenom 
utičnicom koju štiti osigurač 
odgovarajućeg kapaciteta.  
Važno: 
 

 Priključak mora biti u skladu s 
državnim propisima. 
  Kabel napajanja mora biti lako 
dostupan nakon postavljanja. 
 

  Za električnu sigurnost vašeg 
hladnjaka jamči se samo ako je 
uzemljenje u vašoj kući u skladu sa 
standardima. 
 

  Napon naveden na naljepnici koja se 
nalazi ne lijevoj unutrašnjoj stijenci 
proizvoda treba odgovarati naponu vaše 
mreže. 
 

  Za povezivanje s električnom 
mrežom nemojte upotrebljavati 
produžne kablove i višestruke 
utičnice. 
 

B  Oštećeni kabel napajanja mora 
zamijeniti kvalificirani električar. 

B  Proizvod ne smijete uključivati prije 
popravka! Postoji opasnost od električnog 
udara! 
 

Odlaganje pakiranja 
 

 Ambalažni materijali mogu biti opasni 

za djecu. Ambalažne materijale držite 

izvan dosega djeca ili ih odložite 

svrstavanjem u skladu s uputama za 

odlaganje vaše lokalne uprave. Ambalažu 

ne izbacujte s uobičajenim kućnim 

otpadom, nego na mjesta koja je lokalna 

uprava namijenila prikupljanju 

ambalažnog otpada. 

 Pakiranje vašeg proizvoda 

proizvedeno je od materijala koji se mogu 

reciklirati 

Odlaganje starog 

hladnjaka 
 

 Odlaganje starog hladnjaka bez štete 

za okoliš. 

  Možete se obratiti ovlaštenom 

dobavljaču ili centru za sakupljanje 

otpada u vašoj lokalnoj upravi radi 

odlaganja hladnjaka. 
 

 Prije odlaganja hladnjaka izrežite 

električni utikača i onesposobite brave na 

vratima, ako postoje, kako bi se djecu 

zaštitilo od opasnosti. 
 

Smještanje i postavljanje 
 

A Ako ulazna vrata prostorije u koju ćete 

postaviti hladnjak nisu dovoljno široka za 

prolazak hladnjaka, nazovite ovlašteni 

servis kako bi oni uklonili vrata hladnjaka 

i bočno ga unijeli kroz vrata. 

1. Instalirajte vaš hladnjak na mjesto koje 

dopušta laku uporabu. 

2. Držite vaš hladnjak podalje od izvora 

topline, vlažnih mjesta i direktne sunčeve 

svjetlosti. 

3. Da bi se postigao učinkoviti rad, oko 

vašeg hladnjaka mora postojati 

odgovarajuća ventilacija. Ako se hladnjak 

treba postaviti u otvor u zidu, mora 

postojati udaljenost najmanje 5 cm od 

plafona i 5 cm od zida. Ne stavljajte 

uređaj na materijale kao što su tepisi ili 

tepisoni. 

4. Stavite svoj hladnjak na ravnu površinu 

poda da biste spriječili udarce. 
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Promjena lampice za osvjetljenje 
 

 Kako biste zamijenili žarulju/LED-

lampicu za osvjetljenje hladnjaka, 

nazovite ovlašteni servis. 

Lampa koja se koristi u ovom uređaju nije 
podesna za uporabu za osvjetljenje doma. 
Predviđena namjena ove lampe je da 
pomogne korisniku da stavi hranu u 
hladnjak/škrinju na siguran i ugodan način. 
Svjetiljke ovog uređaja moraju podnijeti 
ekstremne uvjete poput temperatura nižih od  
-20°C. 

 

 
 

Podešavanje nožica 
 

 Ako vaš hladnjak stoji neravno; 

 Hladnjak možete uravnotežiti 

okretanjem prednjih nožica na način 

prikazan na slici. kut gdje se nalaze noge 

je spušten kad okrenete u smjeru crne 

strelice a diže se kad okrenete u 

suprotnom smjeru. Ovaj postupak će biti 

lakši ako nekoga zamolite da malo 

podigne hladnjak. 
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Priprema 4 

  Hladnjak trebate postaviti na najmanju 

udaljenost od 30 cm od izvora topline 

poput plamenika, pećnica, grijalica i 

štednjake te na najmanju udaljenost od 5 

cm od električni pećnica. Ne smijete ga 

stavljati pod izravnu sunčevu svjetlost. 
 

  Sobna temperatura u prostoriji gdje 

ćete postaviti hladnjak treba iznositi 

najmanje 10 °C. Kako biste očuvali 

njegovu učinkovitost, nemojte hladnjak 

držati u hladnijim uvjetima. 
 

  Vodite računa o temeljitom čišćenju 

unutrašnjosti hladnjaka. 
 

  Ako ćete postaviti dva hladnjaka 

jednog uz drugoga, između njih treba 

postojati razmak od najmanje 2 cm. 
 

  Kad prvi put uključite hladnjak, držite 

se sljedećih uputa tijekom prvih šest sati. 
 

  Vrata nemojte često otvarati. 
 

  Hladnjak mora biti prazan, bez ikakve 

hrane. 
 

  Ne isključujte hladnjak. Ako dođe do 

nestanka električne energije na koji ne 

možete utjecati, pročitajte upozorenja u 

dijelu „Preporučena rješenja problema”. 
 

  Originalna ambalaža i materijali od 

pjene trebaju se čuvati zbog prijevoza ili 

selidbe u budućnosti. 



 
Uporaba vašeg hladnjaka 5 
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Termostat za kontrolu 
 

Radne temperature se kontroliraju tipkom 
za postavke koji se nalaze na stropu 
odjeljka hladnjaka. Postavke se mogu staviti 
s min, 1, ... 5, max, s tim da je max 
najhladniji položaj. 
Kad se uređaj prvi put uključi, termostat se 
treba prilagoditi tako da nakon 24 sata 
prosječna temperatura hladnjaka nije viša 
od +5°C Preporučujemo postavljanje 
termostata na pola između minimalne i 
maksimalne postavke i nadzora da biste 
dobili željenu temperaturu, tj. prema 
maksimumu, dobit ćete nižu temperaturu i 
obrnuto.  Deki dijelovi hladnjaka ili 
zamrzivača mogu biti hladniji ili topliji (kao 
odjeljak za salatu i povrće i vrh kućišta), 
što je sasvim normalno. 
Preporučamo provjeru temperature 
pomoću točnog termometra da bi se 
osiguralo da su odjeljci za čuvanje hrane 
postavljeni na željenu temperaturu. 
Obavezno odmah očitajte jer će 
temperatura termometra brzo porasti kad 
ga izvadite iz hladnjaka. 
Imajte na umu da svaki put kad otvorite 
vrata, hladan zrak izađe a unutarnja 
temperatura se povećava. Zato nikada ne 
ostavljajte vrata otvorena i pazite da ih 
zatvorite odmah čim se hrana stavi ili 
izvadi. 
 



 

Odmrzavanje 
 

A) Odjeljak hladnjaka 
Odjeljak hladnjaka obavlja potpuno 
automatsko odmrzavanje. Dok se vaš 
hladnjak hladi, na stražnjoj stjenci 
odjeljka hladnjaka se mogu pojaviti kapi 
vode i led do 7-8 mm. Takve nakupine su 
normalne zbog sustava za hlađenje. 
Nakupine leda se odmrzavaju 
obavljanjem automatskog odmrzavanja s 
određenim intervalima zahvaljujući 
sustavu za automatsko odmrzavanje na 
stražnjoj stjenci. Korisnik ne mora 
strugati led ili uklanjati kapljice vode. 
Voda koja nastaje od otapanja prolazi iz 
žlijeba za nakupljanje vode i teče u 
isparivač kroz cijev za odlijevanje i tu 
sama isparava. 
Redovito provjeravajte da biste vidjeli je li 
cijev za odljev začepljena i po potrebi je 
očistite štapom u rupi. Odjeljak za 
duboko zamrzavanje ne obavlja 
automatsko odmrzavanje da bi se 
spriječilo propadanje zamrznute hrane. 

B) Odjeljak za zamrzavanje 
Odmrzavanje je vrlo jednostavno i 
uredno, zahvaljujući posebnoj posudi za 
skupljanje odmrznutog. 
Odmrzavajte dva puta godišnje kad se 
skupi sloj leda od otprilike 7 mm (1/4”). 
Da biste započeli s postupkom 
odleđivanja, isključite uređaj iz utičnice i 
povucite utikač van. 
Svu hranu treba zamotati u nekoliko 
slojeva novinskog papira i staviti na 
hladno mjesto, (npr.) hladnjak ili ostavu. 
Spremnike s toplom vodom možete 
pažljivo staviti u škrinju da biste ubrzali 
odmrzavanje. 
Ne koristite oštre predmete kao što su 
noževi ili vilice da biste uklonili led. 
Nikada ne koristite fen, električne 
grijalice ili slične električne aparate za 
odmrzavanje. 
Spužvom uklonite odmrznutu vodu 
sakupljenu na dnu odjeljak za 
zamrzavanje. Nakon odmrzavanja, dobro 
osušite unutrašnjost. Umetnite utikač u 
utičnicu i uključite dovod električne 
energije. 
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Uporaba raspršivača za vodu 

*neobavezno 
 

C Normalno je da će prvih nekoliko čaša 
vode uzetih s raspršivača biti tople. 

C Ako se raspršivač za vodu ne 
upotrebljava duže vrijeme, prolijte prvih 
nekoliko čaša vode da biste dobili čistu 
vodu. 
 

1. Gurnite prema unutra polugu spremnika 
za vodu pomoću vaše čaše. Ako 
upotrebljavate mekanu plastičnu čašu, bit 
će jednostavnije gurnuti polugu rukom. 
2. Kada se čaša napuni do razine koju 
želite, otpustite polugu. 

C Imajte na umu da količina vode koja 
teče iz raspršivača ovisi o tome koliko 
pritisnete polugu. Kako razina vode u vašoj 
šalici/čaši raste, polako smanjujte pritisak 
na polugu da biste spriječili prelijevanje. 
Ako lagano pritisnete ručicu, voda će 
kapati; to je normalno i nije kvar. 
 

Punjenje spremnika raspršivača za vodu 
 

Spremnik za vodu se nalazi unutar police 
vrata. 
1. Otvorite poklopac spremnika. 
2. Napunite spremnik svježom pitkom 
vodom. 
3. Zatvorite čep. 

C Nemojte puniti spremnik bilo kojom 
tekućinom osim vode, kao što su voćni 
sokovi, gazirana pića ili alkoholna pića koja 
nisu podesna za uporabu s raspršivačem 
za vodu. Pipa za vodu će se pokvariti do 
nepopravljivosti ako se koriste te vrste 
tekućina. Jamstvo ne pokriva takvu 
uporabu. 
Neke kemijske tvari i aditivi koji su sadržani 
u toj vrsti pića/tekućina mogu oštetiti 
materijal spremnika za vodu. 

C Upotrebljavajte samo čistu pitku vodu. 
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C Kapacitet spremnika za vodu iznosi 3 
litre; nemojte prepuniti. 
 

Čišćenje spremnika za vodu 
 

1. Izvadite spremnik za vodu unutar 
police vrata. 
2. Uklonite policu na vratima tako da je 
držite s obje strane. 
3. Uhvatite spremnik za vodu s obje 
strane i uklonite ga s kutom od 45°C. 
4. Otvorite poklopac spremnika za vodu i 
očistite spremnik. 
 

C Dijelovi spremnika za vodu i 
raspršivača za vodu ne smiju se prati u 
perilici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Podloška za kapanje 
 

Voda koja kapa tijekom uporabe pipe za 
vodu se sakuplja u podloški. 
Izvadite plastični filtar kako je prikazano 
na slici. 
Uklonite nakupljenu vodu čistom i suhom 
krpom. 
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 Pridržavajte se sljedećih uputa za 

najbolje rezultate. 

1. Nemojte zamrzavati prevelike količine 

istodobno. Kvaliteta hrane se najbolje 

čuva ako se zamrzava što je brže 

moguće. 
 

2. Posebno pazite da ne miješate već 

zamrznutu i svježu hranu. 
 

3. Vodite računa o tome da sirova hrane 

ne dodiruje skuhanu hranu u hladnjaku. 
 

 

Zamrzavanje svježe hrane 
 

 Omotajte ili prekrijte hranu prije 

stavljanja u hladnjak. 
 

 Vruća hrana mora se ohladiti na sobnu 

temperaturu prije stavljanja u hladnjak. 
 

 Hrana koju želite zamrznuti mora biti 

svježa i dobre kvalitete. 
 

 Hrana se može podijeliti u porcije 

prema obiteljskim dnevnim ili obročnim 

potrebama. 
 

 Pakirajte hranu vakumirano da bi se 

spriječilo sušenje čak i ako će se čuvati 

kratko vrijeme. 
 

 Materijali kojima se koristite za 

pakiranje moraju biti otporni na hladnoću 

i vlagu te ne smiju propuštati zrak. 

Materijal pakiranja za hranu mora biti 

dovoljno čvrst i otporan. U suprotnom 

hrana može postati tvrda te probušiti 

pakiranje zbog zamrzavanja. Važno je 

dobro zatvoriti pakiranje kako bi se hrana 

sigurno spremila. 
 

 Smrznutom se hranom koristite odmah 

nakon odmrzavanja i ne smije se 

ponovno zamrzavati. 
 

 Stavljanje tople hrane u odjeljak 

zamrzivača uzrokuje stalan rada sustava 

za hlađenje dok se hrana u potpunosti ne 

smrzne. 

 



 
 

Preporuke za čuvanje zamrznute 

hrane 
 

 Zapakirana smrznuta hrana treba biti 

spremljena u skladu s uputama 

proizvođača, u odjeljku za pohranu 

smrznute hrane. 
 

 Kako biste osigurali održavanje visoke 

kvalitete proizvođača smrznute hrane i 

trgovca, imajte na umu sljedeće: 
 

 1. Pakiranja stavite u zamrzivač što 

prije nakon kupnje. 

 2. Provjerite je li sadržaj pakiranja 

označen i je li naveden datum. 

 3. Ne prelazite datume "Koristiti do", 

"Rok uporabe" na pakovanju. 
 

Odmrzavanje 
 

Pretinac za zamrzavanje automatski 

odmrzava. 

 

17    HR 

Odjeljak s temperaturom od nula 

stupnjeva 

*neobavezno 

 

Upotrebljavajte ovaj odjeljak za čuvanje 

delikatesa na niskim temperaturama ili 

za mesne proizvode koji se odmah 

konzumiraju.  

Najhladniji je odjeljak s temperaturom od 

nula stupnjeva i u njemu su idealni uvjeti 

za spremanje hrane poput mliječnih 

proizvoda, mesa, ribe i piletine. Povrće i 

voće ne biste trebali spremati u ovaj 

odjeljak. 



 
 Prebacivanje vrata 

Nastavite u brojčanom redoslijedu 
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Održavanje i čišćenje 6 

A Za čišćenje vanjskih površina ili 

kromiranih dijelova proizvoda nikada ne 

upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili 

vodu koji sadrže klor. Klor uzrokuje 

koroziju na takvim metalnim površinama. 
 

Zaštita plastičnih 

površina 

C  Ne stavljate tekuće ulje ili obroku 

kuhane s uljem u hladnjak bez 

zatvorenih posuda jer mogu oštetiti 

plastične površine vašeg hladnjaka. U 

slučaju prolijevanja ili razmazivanja ulja 

na plastičnim površinama, odmah očistite 

i isperite odgovarajuće dijelove površine 

toplom vodom. 

A  Nikada sa čišćenje nemojte 

upotrebljavati benzin, benzen ili 

slične tvari.  

B Preporučujemo da prije čišćenja 

isključite uređaj.  

B Za čišćenje nikada ne upotrebljavajte 

oštre predmete, sapun, univerzalna 

sredstva za čišćenje, deterdžent ili 

vosak za poliranje.  

C  Za čišćenje kućišta hladnjaka 

koristite se mlakom vodom i dobro 

obrišite hladnjak.  

C  Koristite se ocijeđenom vlažnom 

krpom u otopini jedne žličice sode 

bikarbone s pola litre vode kako biste 

očistili unutrašnjost i obrisali suhom 

krpom.  

B  Vodite računa o tome da voda ne uđe 

kućište lampice i druge električne 

dijelove.  

B  Ako se hladnjakom nećete koristiti 

duže vrijeme, isključite kabel za 

napajanje, izvadite svu hranu, očistite 

ga i ostavite vrata otvorena.  

C  Redovito provjeravajte brtve na 

vratima kako biste bili sigurni da su 

čiste i da na njima nema hrane.  

A  Da biste uklonili police iz vrata, 

izvadite sav sadržaj i zatim police 

pogurajte prema gore. 
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Otklanjanje kvara 7 

Hladnjak ne radi.  

• Utikač nije pravilno stavljen u utičnicu. >>>Čvrsto umetnite utikač u utičnicu. 
• Pregorio je osigurač utičnice na koju je hladnjak priključen ili je pregorio glavni 
osigurač. >>>Provjerite osigurač. 

Kondenzacija na stjenkama odjeljka hladnjaka (MULTIZONA, KONTROLA 
HLAĐENJA i FLEKSI ZONA). 

• Okolina je vrlo hladna. >>>Hladnjak ne postavljajte na mjesta gdje temperatura pada 
ispod 10 °C. 

• Često ste otvarali vrata. >>>Nemojte često otvarati i zatvarati vrata hladnjaka. 
• Okolina je vrlo vlažna. >>>Hladnjak ne postavljajte na mjesta s velikom vlagom. 
• Hrana koja sadrži tekućinu sprema se u otvorenim posudama. >>>Nemojte spremati 

hranu s tekućim sadržajem u otvorenim posudama. 
• Vrata hladnjaka ostala su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata hladnjaka. 
• Termostat je postavljen na vrlo hladnu razinu. >>>Postavite termostat na 

odgovarajuću razinu. 

 Kompresor ne radi 

• Zaštitni termički dio kompresora pregorjet će tijekom naglih nestanaka struje ili 
isključivanja priključaka jer tlak rashladnog sredstva u sustavu za hlađenje hladnjaka 
još uvijek nije uravnotežen. Hladnjak će početi s radom nakon otprilike 6 minuta. 
Molimo nazovite servis ako se vaš hladnjak ne uključi na kraju ovog razdoblja. 
• Hladnjak je u ciklusu odmrzavanja. >>>To je uobičajeno za hladnjak s potpunim 
automatskim odmrzavanjem. Ciklus za odmrzavanje odvija se periodično. 
• Hladnjak nije uključen u utičnicu. >>>Provjerite je li utikač pravilno postavljen u 
utičnicu. 
• Postavke temperature nisu pravilno postavljene. >>>Odaberite odgovarajuću 
vrijednost temperature. 
• Došlo je do nestanka struje. >>>Hladnjak počinje s uobičajenim radom kad se vrati 
napajanje. 

Buka tijekom rada povećava se kada hladnjak radi. 

• Radne performanse hladnjaka mogu se promijeniti ovisno o promjenama sobne 
temperature. To je normalno i ne predstavlja kvar. 

 

Pregledajte popis prije pozivanja servisa. To vam može uštedjeti vrijeme i novac. Popis 

sadrži česte reklamacije koje nisu posljedica oštećenja u proizvodnji ili upotrebe 

materijala. Neke od opisanih značajki možda ne postoje na vašem proizvodu. 
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Hladnjak radi često ili dugotrajno. 

• Novi proizvod možda je širi od prethodnog. Veći hladnjaci rade dulje. 
• Sobna je temperatura možda visoka. >>>Normalno je da uređaj radi dulje vrijeme u 
toploj okolini. 
• Hladnjak je možda nedavno uključen ili napunjen hranom.  
>>>Kada je hladnjak nedavno uključen ili je u njega stavljena hrana, trebat će više 
vremena da postigne postavljenu temperaturu. To je normalno. 
• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine vruće hrane. >>>Ne stavljajte 
vruću hranu u hladnjak. 
• Vrata se možda često otvaraju ili ostavljaju odškrinuta. >>>Topli zrak koji je ušao u 
hladnjak uzrokuje duža razdoblja rada. Nemojte često otvarati vrata. 
• Vrata zamrzivača ili hladnjaka možda su odškrinuta. >>>Provjerite jesu li vrata 
zatvorena do kraja. 
• Hladnjak je podešen na vrlo nisku temperaturu. >>>Podesite temperaturu hladnjaka 
na topliju razinu i pričekajte dok se temperatura ne postigne. 
•Brtva vrata hladnjaka ili zamrzivača možda je prljava, istrošena, oštećena ili nije 
dobro sjela. >>>Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/slomljena brtva uzrokuje dulji 
rad hladnjaka kako bi se održala trenutačna temperatura. 

Temperatura zamrzivača vrlo je niska, dok je temperatura hladnjaka dovoljna. 

• Temperatura zamrzivača postavljena je na vrlo nisku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu hladnjaka na toplije i provjerite. 

Temperatura hladnjaka vrlo je niska, dok je temperatura zamrzivača dovoljna. 

• Temperatura hladnjaka podešena je na vrlo nisku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu hladnjaka na toplije i provjerite. 

Hrana koja se čuva u ladicama odjeljka hladnjaka zamrznuta je. 

• Temperatura hladnjaka podešena je na vrlo visoku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu hladnjaka na hladnije i provjerite. 

Temperatura u hladnjaku ili zamrzivaču vrlo je visoka. 

• Temperatura hladnjaka podešena je na vrlo visoku temperaturu. >>>Postavka 
temperature odjeljka hladnjaka utječe na temperaturu zamrzivača. Mijenjajte 
temperature hladnjaka ili zamrzivača i čekajte dok odgovarajući odjeljci ne postignu 
dovoljnu temperaturu. 
• Možda ste često otvarali vrata ili ih ostavljali odškrinutima na duže vrijeme. 
>>>Nemojte često otvarati vrata. 
• Vrata su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata do kraja. 
• Hladnjak je nedavno uključen ili je u njega stavljena hrana. >>>To je normalno. 
Kada je hladnjak nedavno uključen ili je u njega stavljena hrana, trebat će dulje 
vremena da postigne postavljenu temperaturu. 
• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine vruće hrane. >>>Ne 
stavljajte vruću hranu u hladnjak. 
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Vibracije ili buka. 

• Pod nije ravan ili stabilan. >>>Ako se hladnjak ljulja tijekom laganog pomicanja, 
uravnotežite ga podešavanjem nožica. Pazite također da je pod ravan i da dovoljno 
jak da može nositi hladnjak. 

• Predmeti stavljeni na hladnjak mogu uzrokovati buku. >>>Uklonite predmete s 
hladnjaka. 

Iz hladnjaka se čuje buka poput toka tekućine, špricanja itd. 

• Protok tekućine i plinova događa se u skladu s radnim principima vašeg hladnjaka. 
To je normalno i ne predstavlja kvar. 

Iz hladnjaka dopire zviždanje. 

• Ventilatori se upotrebljavaju za hlađenje hladnjaka. To je normalno i ne predstavlja 
kvar. 

Kondenzacija na unutarnjim stjenkama hladnjaka. 

• Toplo i vlažno vrijeme povećava nastanak leda i kondenziranje. To je normalno i ne 
predstavlja kvar. 
• Možda ste često otvarali vrata ili ih ostavljali odškrinutima na duže vrijeme. 
>>>Nemojte često otvarati vrata. Zatvorite ih ako su otvorena. 
• Vrata su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata do kraja. 

Vlaga se pojavljuje na vanjskom dijelu hladnjaka ili između vrata. 

• Možda ima vlage u zraku; to je potpuno normalno kad je vrijeme vlažno. Kad je 
vlažnost manja, kondenzat će nestati. 

Neugodan miris unutar hladnjaka. 

• Ne obavlja se redovito čišćenje. >>>Redovito čistite unutrašnjost hladnjaka 
spužvom, mlakom vodom ili sodom bikarbonom otopljenom u vodi. 
• Neugodan miris možda uzrokuju neke posude ili materijali pakiranja. 
>>>Upotrijebite drugu posudu ili drugačiju marku materijala za pakiranje. 
• Hrana je stavljena u hladnjak u nepokrivenim posudama. >>>Čuvajte hranu u 
zatvorenim posudama. Mikroorganizmi koji se šire iz nepokrivenih posuda mogu 
uzrokovati neugodne mirise. 
• Iz hladnjaka uklonite hranu kojoj je istekao rok trajanja i koja je pokvarena. 

Vrata se ne zatvaraju. 

• Pakiranja hrane možda sprječavaju zatvaranje vrata. >>>Uklonite pakiranja hrane 
koji smetaju vratima. 
• Hladnjak ne stoji ravno na podu. >>>Podesite nožice kako biste uravnotežili 
hladnjak. 
• Pod nije ravan ili jak. >>>Provjerite je li pod ravan i može li podnijeti težinu 
hladnjaka. 

Odjeljci za voće i povrće zaglavljeni su. 

• Hrana dodiruje vrh ladice. >>>Presložite hranu u ladici. 

 



 
 

 

Kérjük először az első használati útmutatót olvassa el! 

Tisztelt Vásárló! 

Bízunk benne, hogy termékünk, mely egy modern gyárban készült, és a 

legaprólékosabb minőségirányítási eljárások alapján lett tesztelve, hatékony szolgáltatást 

fog biztosítani az Ön számára. 

Mielőtt a készüléket használatba venné, olvassa el figyelmesen az egész útmutatót, 

majd őrizze meg referenciaként. Ha átadja a terméket másvalakinek, ezt a használati 

útmutatót is adja át vele együtt. 

 

Ez a használati útmutató segít gyors és biztonságos módon használni a terméket. 

    Mielőtt a terméket beállítaná és üzembe helyezné, olvassa el a kézikönyvet. 

    Mindenképp olvassa el a biztonsági utasításokat. 

    A használati útmutatót tartsa olyan helyen, ahol a jövőben könnyen hozzá tud férni.  

    Olvassa el a termékhez kapott további dokumentumokat. 

Tartsa szem előtt, hogy ez a használati útmutató más modellekre is vonatkozik. Az 

útmutató szemlélteti a modellek közötti különbségeket.  

 

Szimbólumok jelentése 

A felhasználói útmutatóban az alábbi szimbólumokkal találkozhat: 

C Fontos információk vagy hasznos tippek. 

A Figyelmeztetés élet vagy tulajdonra veszélyes körülményekre. 

B Figyelmeztetés elektromos feszültség miatt. 
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Az Ön hűtőszekrénye 1 

1.  Beállítás gombot, és belső  
világítás  

2.  Állítható szekrénypolcok 
3.  Zöldségtároló doboz fedél 
4.     Gyümölcs és zöldség tároló doboz 
5.  Jégtálca tartó és jégtálca 
6.  Gyorsfagyasztó rekesz 
7.  Lefagyasztott ételtartó rekesz 
8.  Állítható elülső láb 
9.  Tejtermék rekesz 
 

10.  Vízadagoló 

11.  Polc  

C  A használati útmutatóban található képek szemléltető jellegűek, nem a valódi 
terméket ábrázolják. Amennyiben olyan részeket talál, melyek nem találhatók meg, 
az ön által megvásárolt termékben, akkor azok más modellekre vonatkoznak. 
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Fontos biztonsági figyelmeztetések 2 

   Kérjük, olvassa el az alábbi 
információkat. 
A következő információk figyelmen kívül 
hagyása sérüléseket vagy anyagi károkat 
okozhat. 
Ezenkívül valamennyi garancia érvényét 
veszti. 
  Az Ön készülékének az élettartama 10 
év. Ezen időszak alatt a készülékhez a 
megfelelő működés érdekében eredeti 
alkatrészeket biztosítunk. 
 

Rendeltetésszerű használat 
 

  Beltérben és zárt területeken 

használja, pl. otthonok; 
 

  zárt munkakörnyezetben használja, pl. 

boltok és irodák; 
 

  zárt szállásokon használja, pl. 

parasztházak, hotelek, panziók. 
 

  A terméket ne használja szabadban. 
 

Általános tudnivalók 
 

  A termék leselejtezésével/kidobásával 

kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a 

hivatalos szolgáltatónál. 
 

  A hűtővel kapcsolatos kérdésekkel és 

problémákkal kérjük, forduljon a hivatalos 

szervizhez. Saját maga, ill. nem 

hivatásos személyek nem javíthatják a 

hűtőt a hivatalos szerviz tájékoztatása 

nélkül. 
 

  Fagyasztóval ellátott termék esetén; A 

fagyasztóból kivéve ne egye meg 

azonnal a jégkrémet vagy a jégkockákat! 

(Ez fagyási sérülést okozhat a szájban.) 

  Fagyasztóval ellátott termékek esetén; 

Soha ne helyezzen a fagyasztóba üveges 

vagy kannás italokat. A fagyasztóban 

ezek szétrepedhetnek. 
 

  A fagyott ételeket ne fogja meg kézzel, 

mert hozzáragadhatnak a kezéhez. 
 

  A tisztítás vagy leolvasztás előtt húzza 

ki a hűtőszekrényt. 
 

  Permetes tisztítószert sose használjon 

a hűtő tisztításánál, illetve a leolvasztási 

folyamatnál. Ez ugyanis rövidzárlatot 

vagy áramütést okozhat a hűtő 

elektromos alkatrészeivel való 

érintkezéskor. 
 

  Soha ne használja a hűtő egyes 

elemeit, például az ajtót támasztékként 

vagy lépcsőként. 
 

  Ne helyezzen el elektromos készüléket 

a hűtőben. 
 

  Ne rongálja meg azon alkatrészeket, 

ahol a hűtőfolyadék áramlik, fúró vagy 

vágó eszközökkel. A párologtató 

gázvezetékeinek, a csőtoldalékok vagy a 

csőburkolatok megsérülésekor 

esetenként kifröccsenő hűtőfolyadék 

bőrirritációt és szemsérülést okoz. 
 

  A hűtő szellőzőnyílásait ne takarja le 

vagy tömje be semmilyen anyaggal. 
 

  Az elektromos berendezéseket 

kizárólag engedéllyel rendelkező 

személyek javíthatják. Az inkompetens 

személyek által elvégzett javítások 

veszélyforrást jelenthetnek a használóra. 
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 Meghibásodás, ill. karbantartási vagy 
javítási munkálatok során válassza le a 
hűtőt az elektromos hálózatról a megfelelő 
biztosíték kikapcsolásával vagy a készülék 
kihúzásával. 
 

  A hűtőt a dugónál fogva húzza ki a 
konnektorból. 
 

 A magas alkoholtartalmú italokat lezárva 
és állítva helyezze el a hűtőben. 

 

  Soha ne tároljon a hűtőben gyúlékony 
vagy robbanó anyagokat tartalmazó spray 
dobozokat. 

 

  A leolvasztás felgyorsításához csak a 
gyártó által ajánlott mechanikus 
eszközöket vagy egyéb módszereket 
használjon.  
 

  A készüléket nem használhatják fizikai, 
érzékszervi vagy mentális 
rendellenességben szenvedő, vagy 
képzetlen/tapasztalatlan emberek (ideértve 
a gyermekeket is), kivéve, ha az ilyen 
személy felügyeletét valamely, annak 
biztonságáért felelős személy látja el, 
illetve ez a személy a készülék 
használatára vonatkozóan útmutatást 
biztosít. 

 

  Ha a hűtő sérült, ne használja azt. 
Amennyiben kérdése van, konzultáljon 
valamelyik szervizessel. 
 

  A hűtő elektromos biztonsága csak 
akkor biztosított, ha lakása 
földelőrendszere megfelel az előírásoknak. 
 

  Ne tegye ki a terméket esőnek, hónak, 
napsütésnek vagy szélnek, mert ez kárt 
tehet a termék elektromos rendszerében. 
 

  A sérülések elkerülése érdekében, 
sérült tápkábel esetén vegye fel a 
kapcsolatot a hivatalos szervizzel. 
 

  Beüzemelés közben ne dugja be a hűtőt 
a konnektorba. Ellenkező esetben súlyos 
vagy halálos sérülést szenvedhet. 

  A hűtőszekrény csak élelmiszerek 

tárolására használható. Egyéb célra nem 

használható. 
 

  A címke és a műszaki adatok leírása a 

hűtőszekrény belsejében, a bal oldali 

falon találhatóak. 
 

  Soha ne csatlakoztassa a 

hűtőszekrényt energiamegtakarító 

rendszerekhez; mivel ezek kárt tehetnek 

a hűtőszekrényben. 
 

  Amennyiben kék fény világít a 

hűtőszekrényen, optikai eszközökkel ne 

nézzen a kék fénybe. 
 

  A manuálisan szabályozott 

hűtőszekrényeknél az áramszünet után, 

legalább 5 percet várjon a hűtőszekrény 

bekapcsolása előtt. 
 

  A termék új tulajdonosnak történő 

átadásakor a ne feledje átadni a 

kézikönyvet is. 
 

  A hűtőszekrény szállításakor 

vigyázzon, nehogy kárt tegyen a 

tápkábelben. A kábel meghajlítása tüzet 

okozhat. Soha ne helyezzen nehéz 

tárgyakat a tápkábelre. 
 

  A készülék bedugásakor soha ne fogja 

meg nedves kézzel a dugót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A hűtőszekrényt ne csatlakoztassa 

laza konnektorba. 
 

  Biztonsági okokból soha ne fújjon 

folyadékot a készülék belső vagy külső 

részeire. 
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  Ne fújjon ki gyúlékony anyagokat, pl. 
propán gáz, stb. a hűtőszekrény 
közelében, mert tűz keletkezhet, vagy 
felrobbanhat. 
 

  Soha ne helyezzen vízzel töltött 
tárgyakat a hűtőszekrény tetejére, mert 
azok kiömlés esetén áramütést vagy 
tüzet okozhatnak. 
 

  Ne terhelje túl a hűtőszekrényt 
élelmiszerrel. Túlterhelés esetén az 
élelmiszerek leeshetnek és kárt tehetnek 
a hűtőszekrényben az ajtó kinyitásakor. 
 

  Soha ne helyezzen tárgyakat a 
hűtőszekrény tetejére; ellenkező esetben 
ezek a tárgyak az ajtó kinyitásakor vagy 
becsukásakor leeshetnek. 
 

  Mivel ezek precíz 
hőmérsékletszabályozást igényelnek, a 
gyógyszerek, a hőérzékeny orvosságok 
és kutatási anyagok stb. nem tárolhatók a 
hűtőszekrényben. 
 

  Amennyiben hosszú ideig nem 
használja, húzza ki a hűtőszekrényt. A 
tápkábel hibája tüzet okozhat. 
 

  A dugó hegyét száraz ronggyal 
rendszeresen meg kell tisztítani; 
ellenkező esetben tüzet okozhat. 
 

  Amennyiben a beállítható lábak 
nincsenek megfelelően beállítva, a hűtő 
billeghet, illetve elmozdulhat. Az állítható 
lábak megfelelő rögzítése 
megakadályozhatja a billegést. 
 

  A hűtőszekrény szállításakor soha ne 
emelje fel a fogantyúnál fogva. 
Ellenkezőesetben, a fogantyú letörhet. 
 

  Amennyiben a terméket egy másik 
hűtőszekrény vagy fagyasztó mellé kell 
helyeznie, a két készülék közt legalább 8 
cm helyet kell hagynia. Ellenkező 
esetben a szomszédos falak 
bepárásodhatnak. 

Vízadagolóval ellátott termékek 

esetén; 
 

 A víznyomásnak legalább 1 barnak kell 

lennie. A víznyomás legfeljebb 8 bar 

lehet. 

  Kizárólag ivóvizet használjon. 
 

Gyermekbiztonság 
 

  Amennyiben az ajtó zárral is 

rendelkezik, a kulcsot tartsa távol a 

gyermekektől. 
 

  A gyermekeket folyamatosan felügyelni 

kell, hogy ne babráljanak a termékkel. 

 

Az WEEE Rendeletnek való 

megfelelés és a hulladék termék 

megsemmisítése 

A terméken vagy a csomagoláson 

található   ábra azt jelzi, hogy a 

termék nem kezelhető háztartási 

hulladékként, hanem a megfelelő, az 

elektromos és elektronikus felszerelések 

újrahasznosítására létesült begyűjtő 

pontokban kell leadni. Ha gondoskodik a 

termék megfelelő leselejtezéséről, segít 

megelőzni azokat a környezetre és 

egészségre káros hatásokat, amelyeket a 

termék nem megfelelő leselejtezése 

eredményezne. A termék leselejtezésével 

kapcsolatos további részletekért forduljon 

a lakóhelyén található háztartási hulladék 

begyűjtőhöz vagy az árúházhoz, ahol a 

terméket megvásárolta. 
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Csomagolásra vonatkozó 
információ 
 

 A termék csomagolóanyagai, a nemzeti 

környezetvédelmi előírásokkal 

összhangban, újrahasznosítható 

anyagokból készültek. A 

csomagolóanyagokat ne a háztartási vagy 

egyéb hulladékokkal együtt dobja ki! Vigye 

el őket a helyi hatóságok által e célból 

kijelölt csomagolóanyag-begyűjtő pontokra. 

Ne feledje... 

 Minden újrahasznosítható anyag 

nélkülözhetetlen a természetre és a nemzeti 

javakra nézve. 

 Amennyiben szeretne hozzájárulni a 

csomagoló anyagok újrafelhasználásához, 

vegye fel a kapcsolatot környezetvédelmi 

szervezeteivel vagy a helyi 

önkormányzattal. 
 

HCA figyelmeztetés 
 

Amennyiben a termék R600a 
hűtőrendszerrel rendelkezik: 
 Ez a gáz gyúlékony Ennek következtében 

figyeljen oda, hogy szállítás és használat 

közben ne tegyen kárt a hűtőrendszerben. 

Sérülés esetén tartsa távol a terméket a 

lehetséges tűzforrásoktól, melynek hatására 

a készülék begyulladhat, továbbá 

folyamatosan szellőztesse a szobát, ahol a 

készüléket elhelyezte. 

 A termékben használt gáz típusát a 

hűtőszekrény belsejében, a bal oldali falon 

található címkén találja. 

 Soha ne égesse el a terméket. 

Energiatakarékossági tanácsok, 

és teendők 
 

  Ne hagyja sokáig nyitva a hűtő ajtaját. 
 

  Ne tegyen meleg ételt vagy italt a 

hűtőbe. 
 

  Csak annyi ételt/italt tegyen a hűtőbe, 

hogy az ne akadályozza a levegő 

cirkulációt. 
 

  Ne helyezze a hűtőt olyan helyre, ahol 

azt közvetlen napsütés éri, vagy ahol a 

közelben hőforrás van (pl. sütő, 

mosogatógép vagy radiátor). A 

hűtőszekrényt helyezze legalább 30 cm-

re bármilyen hőkibocsátó eszköztől és 

legalább 5 cm-re elektromos sütőktől. 
 

  Ügyeljen rá, hogy az ételeket zárt 

edényben tárolja a hűtőben. 
 

 Fagyasztórekesszel ellátott termékek 

esetén; Akkor tárolhat maximális 

mennyiségű élelmiszert a 

hűtőszekrényben, ha eltávolítja a 

polcokat vagy a fagyasztó fiókját. Az Ön 

hűtőszekrénye energiafogyasztását úgy 

határozták meg, hogy a fagyasztó polcait 

és fiókjait eltávolították, és a fagyasztót 

telepakolták. Nem árt a fagyasztandó 

élelmiszer méretének és alakjának 

megfelelő polcot vagy fiókot használni. 
 

  A fagyasztott élelmiszer 

hűtőszekrényben történő felolvasztása 

energiát takarít meg, és megőrzi az étel 

minőségét. 
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Beüzemelés 3 

B  Amennyiben nem veszi figyelembe a 

használati útmutatóban szereplő 

információkat, a gyártó ezért nem vállal 

semmilyen felelősséget. 
 

Mire kell figyelnie a hűtő 

áthelyezésekor 
 

1. A hűtőszekrényt áramtalanítani kell. 

Szállítás előtt a hűtőszekrényt ki kell 

üresíteni, és ki kell tisztítani. 

2. Újracsomagolás előtt a polcokat, 

tartozékokat, fiókfedőt stb. a hűtőn belül 

rögzíteni kell ragasztószalaggal és 

biztosítani a hatásokkal szemben. A 

csomagolást vastag szalaggal vagy 

kötéllel rögzítse, és feltétlenül tartsa be a 

szállítási szabályokat. 

3. Őrizze meg az eredeti csomagolást, 

hogy a későbbiekben tudja miben 

szállítani a hűtőt. 
 

A hűtő beüzemelése előtt 
 

 A hűtő használata előtt ellenőrizze a 

következőket: 

1. Rögzítse a 2 műanyag éket az alábbi 

ábra szerint. A műanyag ékek célja a 

távolság tartása, ami biztosítja a 

légáramlást a hűtő és a fal között. (A kép 

illusztráció, nem azonos az Ön 

készülékével.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A hűtőszekrény belsejét a 

"Karbantartás és tisztítás" c. fejezetben 

foglaltak szerint tisztítsa. 
 

3. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a 

fali konnektorba. Ha az ajtó nyitva van, a 

hűtő belső világítása bekapcsol. 
 

4. A kompresszor bekapcsolásakor egy 

hangot fog hallani. A hűtőrendszerben 

lévő folyadékok és gázok hangja akkor is 

hallható, ha a kompresszor nem üzemel. 
 

5. Lehetséges, hogy a hűtő elülső éleit 

melegnek érzi. Ez normális jelenség. 

Ezek a részek azért melegednek fel, 

hogy így elejét vegyék a 

páralecsapódásnak. 
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Elektromos csatlakoztatás 
 

 A terméket egy olyan földelt aljzathoz 
csatlakoztassa, mely el van látva 
megfelelő teljesítményű biztosítékkal.  
Fontos: 
 

 A csatlakozásnak meg kell felelnie az 
országos normáknak. 
  Ügyeljen rá, hogy a tápkábel könnyen 
hozzáférhető legyen a hűtő elhelyezése 
után. 
 

  A hűtő elektromos biztonsága csak 
akkor biztosított, ha lakása 
földelőrendszere megfelel az 
előírásoknak. 
 

  A termék belsejének bal oldalán 
található címkén szereplő feszültségnek 
egyeznie kell a hálózati feszültséggel. 
 

  Hosszabbítót és elosztót ne 
használjon a csatlakoztatáshoz. 
 

B  A sérült tápkábel cseréjét bízza 
szakemberre. 

B  A terméket hibásan ne üzemeltesse! 
Ilyenkor ugyanis áramütés kockázata áll 
fenn! 
 

A csomagolás leselejtezése 
 

 A csomagolóanyagok veszélyt 

jelenthetnek a gyermekekre nézve. Ezért 

tartsa a csomagoló anyagokat 

gyermekektől távol, vagy selejtezze le 

azokat a helyi hatóságok hulladékokra 

vonatkozó utasításai szerint. Ne dobja ki 

háztartási hulladékkal együtt, hanem a 

helyi hatóságok által meghatározott 

csomagolás gyűjtő pontokon. 

 A hűtő csomagolóanyaga 

újrahasznosítható anyagokból készült. 

A régi hűtő leselejtezése 
 

 A hűtőt úgy selejtezze le, hogy ezzel 

ne okozzon kárt a környezetnek. 

  A hűtő leselejtezésével kapcsolatban 

bővebb információt a hivatalos 

márkakereskedésekben ill. a 

hulladékgyűjtő központokban kaphat. 
 

 A hűtő leselejtezése előtt vágja el a 

tápkábelt, tegye használhatatlanná az 

ajtón lévő zárat (ha van), hogy a 

gyermekeket ne érhesse baj. 
 

Elhelyezés és üzembe helyezés 
 

A Amennyiben a hűtőszekrény 

tárolására kijelölt szoba ajtaja nem elég 

széles, a hűtő ajtajainak eltávolításához 

hívja ki a hivatalos szerviz képviselőjét. 

1. A hűtőszekrényt könnyen hozzáférhető 

helyre helyezze. 

2. Tartsa távol a hűtőszekrényt a 

hőforrásoktól, a nedves helyektől és a 

közvetlen napsütéstől. 

3. A hatékony működés érdekében a 

hűtőszekrényt egy jól szellőző helyen kell 

elhelyezni. Amennyiben a hűtőszekrényt 

egy fali bemélyedésbe helyezi be, a 

készülék körül minden irányból legalább 

5 cm helyet kell hagyni. Ne helyezze a 

terméket olyan anyagokra, mint például 

vagy pokrócra, vagy szőnyegre. 

4. A rázkódások elkerülése érdekében a 

hűtőszekrényt egy egyenletes padlón 

helyezze el. 
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A lámpa cseréje 
 

 A hűtőszekrény lámpájának (izzó/LED) 

cseréjéhez, kérjük, hívja fel a 

szakszervizt. 

  A készülékben használt lámpa/lámpák 
nem alkalmasak háztartási szoba 
megvilágítására. A lámpa 
rendeltetésszerű célja, hogy segítsen az 
élelmiszert kényelmesen és 
biztonságosan a 
hűtőszekrénybe/fagyasztóba helyezni. 
A készülékben használt lámpáknak 
extrém környezeti hatásokat kell 
kibírniuk, mint pl. a -20 °C hőmérséklet. 
 

Tartólábak beállítása 
 

 Ha a hűtő nem stabil; 

 A hűtő stabilizálásához csavarja el az 

elülső lábakat az ábrán látható módon. A 

láb a fekete nyíl irányába csavarva 

lejjebb ereszkedik, míg az ellenkező 

irányba tekerve megemelkedik. A 

műveletet kényelmes elvégzéséhez két 

emberre van szükség. 
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Előkészületek 4 

  A hűtőt legalább 30 cm-re kell 

elhelyezni minden hőforrástól (pl. 

kandalló, sütő, főzőlap), és legalább 5 

cm-re az elektromos sütőktől. Ezenkívül 

óvni kell a közvetlen napsütéstől is. 
 

 A helyiségben, ahol a hűtőt el kívánja 

helyezni, legalább 10 °C-os 

hőmérsékletnek kell lennie. Ennél 

hűvösebb helyen a hűtő optimális 

működését nem tudjuk garantálni. 
 

  Kérjük, ügyeljen rá, hogy a hűtő 

belseje alaposan meg legyen tisztítva. 
 

  Ha két hűtőt kíván egymás mellett 

elhelyezni, kérjük, hagyjon legalább 2 cm 

helyet közöttük. 
 

  A hűtő első beüzemelésekor kérjük, 

tartsa be az alábbiakat az első hat óra 

üzemidő alatt. 
 

  Ne nyitogassa gyakran az ajtót. 
 

  Üresen, étel behelyezése nélkül kell 

üzemeltetni. 
 

  Ne húzza ki a hűtőt. Áramkimaradás 

esetén kérjük, tekintse meg az 

"Problémák javasolt megoldása" c. részt. 
 

 Őrizze meg az eredeti csomagolást, 

hogy a későbbiekben tudja miben 

szállítani a hűtőt. 



 
A hűtőszekrény használata 5 
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Termosztát beállító gomb 
 

A hűtőszekrény belső hőmérséklete a 
következő okok miatt változik; 
•Évszaknak megfelelő hőmérsékletek, 
•Az ajtó gyakori, vagy hosszabb ideig 
történő kinyitása, 
• Forró, le nem hűtött élelmiszer 
behelyezése a hűtőszekrénybe, 
• A hűtőszekrény elhelyezése a 
konyhában (pl. közvetlen napsütés éri a 
készüléket). 
• Ezen okok miatt a termosztát 
használatával esetleg be kell állítania a 
belső hőmérsékletet.  
 

A működési hőmérséklet hőszabályozó 
gombbal vezérelt és beállíthatja 
bármilyen állapotba 0 és 5 (a 
leghidegebb állapot) között. 
A hűtőszekrény átlagos belső 
hőmérsékletének +5°C (+41°F) körül kell 
lennie. 
Ezért állítsa be a hőszabályozó gombot, 
hogy a kívánt hőmérsékletet elérje. A 
hűtőszekrény néhány része hűvösebb 
vagy melegebb lehet (mint pl. 
Salátatároló és a szekrény felső része), 
ami teljesen normális. Azt ajánljuk, hogy 
időszakonként ellenőrizze a 
hőmérsékletet hőmérővel, hogy 
megbizonyosodjon róla, hogy aszekrény 
tartja a hőmérsékletet. A gyakori 
ajtónyitogatások a belső hőmérséklet 
emelkedését okozzák, ezért használat 
után tanácsos az ajtót becsukni, amint 
lehetséges. 
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Kiolvasztás 
 

A) Hűtő rész 
A hűtőszekrény rekesz teljesen 
automatikus olvasztást visz végbe. A 
hűtőszekrény lehűlés közben vízcseppek 
és 7-8 mm vastag jég képződhet a 
hűtőszekrény rekesz belső, hátsó falán. 
Az ilyen jégképződés a hűtőrendszer 
miatt teljesen normális. A képződött jég 
a hátsó fal automatikus olvasztás 
funkciójának bizonyos időközönként 
történő használatával leolvasztható. Az 
olvasztás miatt létrejövő víz a 
vízelvezető csatornán keresztül távozik, 
majd az elvezetőcsövön keresztül a 
párologtatóba folyik, ahol magától 
elpárolog. 
Bizonyos időközönként ellenőrizze, hogy 
az elvezetőcső nem dugult-e el, és 
amennyiben szükséges, egy pálca 
segítségével tisztítsa meg 
A mélyhűtő nem végez automatikus 
olvasztási funkciót, így a fagyasztott 
ételek nem romlanak meg. 

B) Fagyasztó rész 
A kiolvasztás a különleges kiolvasztó 
gyűjtőmedencének köszönhetően 
nagyon egyszerű és koszmentes. 
Olvassza ki évente kétszer vagy ha kb. 7 
mm (1/4”) fagyréteg alakult ki. A 
kiolvasztás eljárás elindításához 
kapcsolja ki a készüléket a fali 
kimenetnél és húzza ki a fődugót. 
Minden ételt be kell csomagolni több 
rétegben újságpapírba és hűvös helyen 
kell tárolni (hűtőszekrényben vagy 
kamrában). 
Melegvizes tartályokat helyezhet el 
óvatosan a mélyhűtőben, hogy 
felgyorsítsa a kiolvasztást. 
Ne használjon hegyes vagy éles szélű 
tárgyakat, így például kést és villát sem 
arra, hogy a fagyot eltávolítsa. 
Soha ne használjon hajszárítót, 
elektromos fűtőtestet vagy egyéb 
elektromos berendezést a 
kiolvasztáshoz. 
Törölje ki szivaccsal a mélyhűtő 
rekeszének aljában összegyűlt 
kiolvasztott vizet. A kiolvasztás után 
szárítsa ki alaposan a hűtő belsejét. 
Csatlakoztassa a dugót a konnektorba 
és kapcsolja be az elektromos áramot. 



 
 

A vízadagoló használata 

*választható 
 

C Előfordulhat, hogy az adagoló által 
adott első pár pohár víz meleg lesz. 

C Abban az esetben, hogy ha a 
vízadagolót sokáig nem használta, az 
első néhány pohár vizet öntse ki, hogy 
friss vizet kaphasson. 
 

1. Nyomja meg a vízadagoló karját a 
pohárral. Ha puha műanyagpoharat 
használ, a kart kézzel könnyebben tudja 
majd lenyomni. 
2. Miután megtöltötte a poharat a kívánt 
szintre, engedje el a kart. 

C Kérjük jegyezze meg, hogy a víz 
mennyisége attól függ, mennyire nyomja 
meg a kart. Ahogy a vízszint emelkedik a 
bögrében / pohárban, lassan csökkentse 
a nyomást a karon, hogy elkerülje a 
túlfolyást. 
Ha csak kicsit nyomja meg a kart, akkor 
a víz csöpög; ez nem hiba. 
 

A vízadagoló víztartályának feltöltése 
 

A víztartály töltőtartálya az ajtórekeszben 
található. 
1. Nyissa fel a víztartály fedelét. 
2. Töltse fel a tartályt friss ivóvízzel. 
3. Zárja le a fedelet. 

C A vízadagolóba kizárólag vizet 
öntsön! Gyümölcslé, szénsavas üdítő 
vagy alkoholos ital tárolására a 
vízadagoló nem alkalmas! Ha ilyen 
italokat önt a vízadagolóba, akkor az a 
rendszer meghibásodásához fog vezetni. 
A garancia nem fedi le az ilyenfajta 
felhasználási módot. 
Az ezekben az italokban található vegyi- 
és adalékanyagok károsíthatják a 
víztartályt. 

C Csak is tiszta ivóvizet használjon. 
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C A víztartály űrtartalma 3 liter; ne töltse 
túl. 
 

A víztartály tisztítása 
 

1. Távolítsa el a vízadagoló tartályt az 
ajtórekeszből. 
2. Távolítsa el az ajtórekeszt minkét 
oldalról tartva. 
3. Fogja meg a víztartályt mindkét 
oldalról, majd távolítsa el 45 fokos 
szögben. 
4. Távolítsa el a víztartály fedelét, majd 
tisztítsa meg a tartályt. 
 

C A vízadagoló és a víztartály részei 
mosogatógépben nem moshatók. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Csepptálca 
 

A vízadagoló használata közben 
lecsepegő víz a víztálcán gyűlik össze. 
Vegye ki a műanyagszűrőt az ábrán 
mutatottak szerint. 
Egy tiszta és száraz ruhával távolítsa el 
a felhalmozódott vizet 
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• A forró élelmiszert hagyja lehűlni 

szobahőmérsékletre, mielőtt behelyezné 

a hűtőszekrénybe. 

• A maximális feltöltési kapacitás úgy 

érhető el, hogy eltávolítjuk az összes 

szekrényt, és a felső polcot. A készülék 

energiafogyasztását a fiókok és a felső 

polc nélkül, teletöltött fagyasztó esetén 

határoztuk meg. 

• Ha áramszünet van, ne nyissa ki a 

fagyasztó ajtaját. Amennyiben az 

áramszünet nem tart tovább, mint a 

„Hűtőszekrény műszaki specifikációi” 

fejezetben feltüntetett 

„Hőmérsékletnövekedési idő”, abban az 

esetben az étel minősége nem változik. 

Huzamosabb ideig tartó áramszünet 

esetén az ételeket ellenőrizni kell, és ha 

szükséges, azonnal el kell fogyasztani, 

vagy sütés után újra le kell fagyasztani. 

• Kérjük figyeljen a lejárati dátumra, a 

maximális megengedett tárolási időre, és 

a javasolt tárolási hőmérsékletre a 

vásárolt élelmiszerek esetében. Az 

érvényesség lejártát követően, ne 

fogyassza el az ételt. 

 

Friss étel lefagyasztása 
 

• Javasolt lefedni az élelmiszert, mielőtt a 

hűtőszekrénybe tenné azt. 

• A forró élelmiszert hagyja lehűlni 

szobahőmérsékletre, mielőtt behelyezné 

a hűtőszekrénybe. 

• A hűteni kívánt élelmiszer legyen friss 

és jó minőségű. 

• Az élelmiszert adagokra kell osztani a 

család napi fogyasztása alapján. 

• Az élelmiszert légmentesen záró 

csomagolásba kell helyezni, hogy ne 

száradhasson ki, ha rövid ideig tárolja el. 

• A csomagoláshoz használt anyagok 

legyenek ellenállók a szakadással, 

hideggel, párával, szagokkal, olajokkal 

és savakkal szemben, és legyenek 

légmentesen zárók. 

Legyenek jó lezárva, és könnyen 

használható anyagokból készültek 

legyenek, melyek alkalmasak 

mélyfagyasztásban való használatra. 

• A lefagyasztott élelmiszert 

felengedésük után azonnal használja fel, 

és soha ne fagyassza újra azokat. 

• A legjobb eredmények elérése 

érdekében kérjük, vegye figyelembe a 

következő utasításokat. 

1. Ne fagyasszon le egyszerre túl nagy 

mennyiségű élelmiszert. Az étel 

minősége akkor a őrizhető meg a 

legjobban, ha minél gyorsabban van 

lefagyasztva. 

2. A mélyhűtőbe helyezett meleg étel a 

hűtőrendszer lehülését okozza, amíg az 

étel folyamatosan fagyottá nem szilárdul. 

3. Különösen figyeljen arra, hogy ne 

keverje a már lefagyasztott és friss 

ételeket. 
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Javaslatok a friss élelmiszer 

rekeszhez 
 

*választható 
 

 Az étel nem érhet hozzá a 

hőmérséklet-érzékelőhöz a tárolóban. 

Ahhoz, hogy az fagyasztórekesz 

megtarthassa az ideális hőmérsékletét, 

az étel nem érhet hozzá az érzékelőhöz. 

 Ne helyezzen forró ételeket a 

hűtőszekrénybe. 

Tippek a fagyasztott ételek 

tárolásához 
 

Az előrecsomagolt, mélyhűtött ételeket 

az ételek csomagolásán feltűntetett 

utasítások szerint kell tárolni  (4-

csillagos) fagyasztórekeszben. 

• A mélyhűtött ételek minőségének 

megőrzése érdekében tartsa be az 

alábbiakat: 

1. A vásárlás után minél gyorsabban 

tegye be az ételeket a fagyasztóba. 

2. Ügyeljen rá, hogy az ételeken fel 

legyen tűntetve a lejárati idő. 

3. Ügyeljen a lejárati időre (lásd az ételek 

csomagolását). 
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Az ajtónyitás megfordítása 

A lépéseket számsorrendben végezze el 
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Karbantartás és tisztítás 6 

A A termék külső felületeinek és a 

krómbevonatos részek tisztításához 

soha ne használjon tisztítószereket vagy 

klórt tartalmazó vizet. A klór korróziót 

okoz az ilyen fémfelületeken. 
 

A műanyag felületek 

védelme 

C  Fedetlenül ne tegyen be olajat vagy 

olajban sült ételeket a hűtőbe, mert az 

olaj kárt tesz a hűtő műanyag részeiben. 

Amennyiben olaj kerül a műanyag 

felületekre, öblítse le és tisztítsa meg az 

adott részt langyos vízzel. 

A  Tisztításhoz sose használjon benzint 

vagy hasonló szert.  

B Tisztítás előtt célszerű kihúzni a 

berendezést.  

B Soha ne használjon éles, csiszoló 

anyagot, szappant, háztartási 

tisztítót, tisztítószert vagy 

viaszpolitúrt a tisztításhoz.  

C  Használjon langyos vizet a hűtő 

belsejének tisztításához, és törölje 

szárazra azt.  

C  A belső rész tisztításához mártson 

egy ruhát fél liter vízbe, amelyben 

feloldott egy teáskanál 

szódabikarbónát, csavarja ki, és 

törölje át vele a belsőt, majd törölje 

szárazra.  

B  Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a 

lámpabúra alá ill. ne kerüljön 

kapcsolatba más elektromos résszel.  

B  Ha a hűtőt hosszú ideig nem 

használják, húzza ki a konnektorból, 

távolítson el minden élelmiszert, 

tisztítsa meg, és hagyja félig nyitva 

az ajtót.  

C Rendszeresen ellenőrizze az 

ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön 

róla, hogy tiszták és 

ételmaradékoktól mentesek.  

A  Az ajtópolcok eltávolításához vegyen 

ki onnan mindent, majd egyszerűen 

tolja fel az alapzatról. 
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Hibaelhárítás 7 

A hűtőszekrény nem működik.  

• A hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztatva a konnektorba. 
>>>Csatlakoztassa biztonságosan a hálózati dugaszt a konnektorba. 
• Kiment a főbiztosíték, vagy annak a konnektornak a biztosítéka, amelyikhez a 
hűtőszekrény csatlakozik. >>>Ellenőrizze a biztosítékot. 

Lecsapódás található a fagyasztó oldalfalán (MULTIZONE, COOL CONTROL 
vagy FLEXI ZONE). 

• A külső környezeti hőmérséklet nagyon hideg. >>>Ne működtesse a hűtőszekrényt 
olyan helyiségben, amelynek a hőmérséklete 10°C alatt van vagy az alá esik. 

• Az ajtót gyakran kinyitották. >>>A hűtőszekrényt nem szabad gyakran nyitogatni. 
• A külső környezeti hőmérséklet nagyon nyirkos. >>>Ne működtesse a hűtőszekrényt 

nagyon nyirkos helységben. 
• Folyékony ételt nyitott edényben tárolnak. >>>Folyékony ételt ne tároljon fedél 

nélküli edényben. 
• A hűtőszekrény ajtaját nyitva hagyták. >>>Csukja be a hűtőszekrény ajtaját. 
• A termosztátot nagyon alacsony fokra állították. >>>Állítsa a termosztátot megfelelő 
fokra. 

 A kompresszor nem működik 

• Váratlan áramszünet vagy a hálózati csatlakozó dugó ki-behúzása közben a 
kompresszor biztosítéka kiolvad, mert a hűtőszekrény hűtőrendszerében a nyomás 
nem egyenletes. A hűtőszekrény kb. 6 perc után fog bekapcsolni. Kérjük, hívja ki a 
szervizt, ha a hűtőszekrény ezután sem indulna el. 
• A hűtőszekrény kiolvasztási ciklusban van. >>>Ha a hűtőszekrény kiolvasztása 
teljesen automatizált, ez normális állapot. Az olvasztási ciklus megadott időközönként 
megy végbe. 
• A hűtőszekrény nincs csatlakoztatva a konnektorba. >>>Csatlakoztassa 
megfelelően a csatlakozó dugót a konnektorba. 
• A hőmérséklet beállítása nem megfelelő. >>>Válasszon megfelelő hőmérsékletet. 
• Áramszünet van. >>>Amikor az áramszolgáltatás helyreáll, a hűtőszekrény ismét 
normálisan fog működni. 

A működési zaj a hűtő működése közben egyre hangosabb. 

• A hűtőszekrény működési teljesítménye a környezetei hőmérséklet változásának 
függvényében változik. Ez teljesen normális, nem utal hibára. 

 

Kérjük, mielőtt kihívná a szervizt, olvassa át a következő listát. Ezzel időt és pénzt 

takaríthat meg. Ez a lista azon gyakran előforduló panaszokat tartalmazza, melyek nem 

a hibás gyártásból vagy anyagokból erednek. Az itt ismertetett tulajdonságok közül nem 

mindegyik található meg az Ön készülékén. 
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A hűtőszekrény gyakran vagy hosszú ideig működik. 

• Lehet, hogy az új termék szélesebb, mint az előző. A nagyobb hűtőszekrények 
hosszabb ideig működnek. 
• A szoba hőmérséklete magas. >>>Magas hőmérséklet esetén a készülék hosszabb 
működése normális. 
• A hűtőszekrény talán nem régen lett áram alá helyezve, vagy tele lett pakolva 
élelmiszerrel. 
>>>Amikor a hűtőszekrényt nemrég csatlakoztatták, vagy töltötték meg élelmiszerrel, 
akkor a beállított hőmérséklet elérése tovább tart. Ez normális jelenség. 
• Nagyobb mennyiségű forró ételt tettek be a hűtőszekrénybe. >>>Ne tegyen forró 
ételt a hűtőszekrénybe. 
• Gyakran nyitották vagy hosszabb időre nyitva hagyták a hűtő ajtaját. >>>A 
hűtőszekrénybe került meleg levegő miatt a készülék tovább működik. Ne nyissa ki az 
ajtókat túl gyakran. 
• A fagyasztó vagy a hűtő rész ajtaja lehet, hogy nyitva maradt. >>>Ellenőrizze, hogy 
az ajtók megfelelően be vannak-e csukva. 
• A hűtőszekrényt nagyon alacsony hőmérsékletre állították be. >>>Állítsa a hűtő 
hőfokát magasabbra, és várja meg, amíg a megfelelő hőmérsékletet eléri. 
• A hűtő ajtajának szigetelése elképzelhető, hogy koszos, kopott, törött vagy nem 
megfelelően van behelyezve. >>>Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szigetelést. A 
sérült/törött szigetelés hatására a tovább ideig működik annak érdekében, hogy fenn 
tudja tartani az aktuális hőmérsékletet. 

A fagyasztó hőmérséklete túl alacsony, miközben a hűtő hőmérséklete 
megfelelő. 

• A fagyasztó nagyon alacsony értékre lett állítva. >>>Állítsa a fagyasztó 
hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze. 

A hűtő hőmérséklete túl alacsony, miközben a fagyasztó hőmérséklete 
megfelelő. 

• A hűtő hőmérséklete nagyon alacsony értékre lett állítva. >>>Állítsa a hűtő 
hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze. 

A hűtő fiókjában tartott élelmiszer megfagyott. 

• A hűtőt hőmérsékletét nagyon magas fokra állították be. >>>Állítsa a hűtő hőfokát 
alacsonyabb fokra, és ellenőrizze az eredményt. 

A hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete nagyon magas. 

• A hűtő hőmérsékletét nagyon magas fokra állították be. >>>A hűtő hőfokának a 
beállítása hatással van a fagyasztó hőmérsékletére. Változtassa meg a hűtő vagy a 
fagyasztó hőmérsékletét, és várjon amíg a megfelelő rekeszek elérik a megfelelő 
hőmérsékletet. 
• Az ajtókat gyakran nyitogatták, vagy hosszabb időre nyitva felejtették. >>>A hűtőt 
nem szabad gyakran nyitogatni. 
• Nyitva van az ajtó. >>>Csukja be az ajtót teljesen. 
• A hűtőszekrényt nemrég kapcsolták be, vagy töltötték meg élelmiszerrel. >>>Ez 
normális. 
Amikor a hűtőszekrényt nemrég csatlakoztatták vagy töltötték meg élelmiszerrel, 
akkor tovább fog tartani elérni a beállított hőmérsékletet. 
• Nagyobb mennyiségű forró ételt tettek be a hűtőszekrénybe. >>>Ne tegyen forró 
ételt a hűtőszekrénybe. 
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Rezgés vagy zaj. 

• A padló egyenetlen vagy nem szilárd. >>> Ha a hűtőszekrény mozog, a lábak 
állításával kell kiegyensúlyozni. Győződjön meg arról is, hogy a padló elég erős-e 
ahhoz, hogy elbírja a hűtőszekrényt. 

• A hűtőszekrény tetejére tett tárgyak egymáshoz verődnek, és ez okozza a zörejt. 
>>>A hűtőszekrény tetejéről le kell venni a feltett tárgyakat. 

A hűtőszekrényből szokatlan zajok hallhatók, mintha valami kifolyt volna vagy 
spriccelne stb. 

• A hűtőszekrény működésének megfelelő folyadék vagy gázáramlás történik. Ez 
teljesen normális, nem utal hibára. 

Sípolás jön a hűtőszekrényből. 

• A ventilátorok működnek, és a hűtőszekrény hűtésére szolgálnak. Ez normális, nem 
utal hibára. 

Kondenzáció a hűtőszekrény belső falain. 

• A meleg vagy párás levegő növeli a jégképződést és a kondenzációt. Ez normális, 
nem utal hibára. 
• Az ajtókat gyakran nyitogatták, vagy hosszabb időre nyitva felejtették. >>>A hűtőt 
nem szabad gyakran nyitogatni. Zárja be őket, ha nyitva vannak. 
• Nyitva van az ajtó. >>>Csukja be az ajtót teljesen. 

Pára jelenik meg a hűtőszekrény külső részén vagy az ajtók közt. 

• Elképzelhető, hogy pára van a levegőben; párás időben ez teljesen normális. Ha a 
páratartalom kevesebb lesz, a kondenzáció eltűnik. 

Kellemetlen szag érezhető a hűtőben. 

• Nem végeztek rendszeres tisztítást. >>>Egy szivacs, langyos víz vagy szóda 
segítségével rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét. 
• A szagot lehet, hogy a tárolóedények vagy csomagolóanyagok okozzák. 
>>>Használjon másik tárolóedényt vagy más gyártótól származó csomagolóanyagot. 
• A hűtőbe helyezett élelmiszerek fedetlen tárolóedényekben vannak. >>>Tartsa az 
élelmiszereket zárt tárolóedényekben. A lefedetlen edényekből kiszabaduló 
mikroorganizmusok kellemetlen szagokat okozhatnak. 
• Dobja ki azokat az élelmiszereket, amelyek szavatossága lejárt és megromlottak. 

Az ajtó nem zárul be. 

• Az élelmiszerek csomagolásai megakadályozhatják az ajtó becsukódását. 
>>>Távolítsa el azokat a csomagolásokat, melyek akadályozzák az ajtó becsukását. 
• A hűtőszekrény nem áll egyenesen a padlón. >>>Állítsa be a lábakat a 
hűtőszekrény kiegyenlítéséhez. 
• A padló nem egyenes vagy nem elég erős. >>>Győződjön meg róla, hogy a padló 
egyenes, illetve elég erős ahhoz, hogy elbírja a hűtőszekrényt. 

A rács beragadt. 

• Az élelmiszer lehet, hogy hozzáér a fiók tetejéhez. >>>Rendezze át az 
élelmiszereket a fiókban. 
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