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A készülék használata elõtt kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a használati útmutatót! 

Kedves vásárló! 
Reméljük, hogy ezzel a modern technológiával készült és alapos minõségi ellenõrzésen átesett 
termékkel elégedett lesz. 
Ezért kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a használati útmutatót az új készülék használata 

elõtt! Gondosan õrizze meg a használati útmutatót, hogy késõbb is bármikor elolvashassa! 
 
Ez a használati útmutató� 

� segít Önnek a készülék gyors és biztonságos használatában. 
 A készülék felállítása és használata elõtt olvassa végig a használati útmutatót! 
 Mindig tartsa be az utasításokat, különösen a biztonsági utasításokat! 
 A használati útmutatót könnyen elérhetõ helyen tárolja, hogy bármikor el tudja olvasni 

azt! 
 A készülékhez adott valamennyi dokumentációt olvassa végig! 
Kérjük, ügyeljen arra, hogy ez a használati útmutató több típusú készülékre is vonatkozhat. 
 
Szimbólumok és jelentésük 

A használati útmutatóban a következõ szimbólumok találhatóak: 
 Fontos információk vagy hasznos tanácsok. 
 Figyelmeztetések sérülések és vagyoni károk elkerülésére. 
 Áramütése veszélye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A készüléken lévõ szimbólum a csak szelektíven kidobható elektromos és 

elektronikus termékek (WEEE) jelzése. 
Ez azt jelentik, hogy a készüléket a 2002/96/EC európai elõírás betartásával 

kell kezelni, hogy minimalizálja a környezeti hatásokat, és biztosítsa a 

termék újra hasznosítását. 
További információkat a helyi önkormányzatnál kaphat. 
A nem szelektíven kidobott elektronikus termékek veszélyeztetik a 

környezetet és az emberek egészségét. 
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 A készülék leírása 
 

 
1. Tejtermék tároló rész 
2. Áthelyezhetõ rakodó polcok 
3. Tojástartó 
4. Üvegtartó polc 
5. Zöldségtároló rész 
6. Zöldségtároló fedõ 
7. Olvadékvíz elvezetõ csatorna 

8. Áthelyezhetõ rakodó polcok 
9. Bortároló 
10. Belsõ világítás és hõmérséklet szabályzó 
11. a) Fagyasztó rész és jégkocka készítõ 

(  típusok) 
      b) Mélyhûtõ rész fagyasztott ételekhez és 

jégkocka készítõ ( típusok) 
 

 
 
 
 
 
 

 A használati útmutatóban található ábrák és adatok csak bemutató jellegûek, nem biztos, 

hogy teljesen egyeznek az Ön készülékével. Amennyiben bizonyos részek az Ön készülékén 

nem találhatóak, az egy másik típusú készülékre vonatkozik. 
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 Fontos biztonsági utasítások 
 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa végig a 

következõ utasításokat! A biztonsági 

utasítások be nem tartása sérülésekhez 

és/vagy anyagi károkhoz vezethet. Ebben 

az esetben a garancia- és egyéb 

követélések érvényüket vesztik. 
Az Ön által vásárolt készülék normál 

használati ideje 10 év. Ez alatt az idõ alatt 

biztosítjuk a készülékhez a tartozékokat, 

hogy mindig a megszokott módon 

használhassa a készüléket. 
 
Rendeltetésszerû használat 

 A készülék háztartási használatban 

alkalmazható. 
 Soha ne használja a készüléket a 

szabadban, még fedett helyen sem! 
 
Általános biztonsági utasítások 

 Amennyiben a készüléket ki szeretné 

dobni, kérjük, forduljon engedélyezett 

vevõszolgálathoz! Itt megkapja a 

szükséges információkat és 

megtudhatja, hogy milyen helyeken 
adhatja le a készüléket. 

 Problémák vagy kérdések esetén 

forduljon engedélyezett 

vevõszolgálathoz! Mindig a 

vevõszolgálathoz forduljon, ne 

próbáljon meg mástól tanácsot kérni! 
 
 

 
 Az ételjeget vagy jégkockát a 

fagyasztóból történõ kivétel után ne 

vegye azonnal a szájába! (Ez fagyási 

sérülésekhez vezethet.) 
 Soha ne tároljon a fagyasztórészben 

italokat üvegekben vagy dobozokban. 

Felrobbanhatnak. 
 A fagyasztott élelmiszereket ne fogja 

meg a kezeivel, mert ráfagyhatnak! 
 Soha ne használjon gõz- vagy 

mosókészüléket a hûtõszekrény 

tisztításához és leolvasztásához! A gõz 

vagy a nedvesség az áramvezetõ 

részekkel érintkezhet és ez 

rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. 
 Soha ne erõltesse a hûtõszekrényt 

(például az ajtót), ne használja 

rögzítésnek és ne másszon rá! 
 Ne használjon elektromos készülékeket 

a hûtõszekrény belsejében! 
 Ügyeljen arra, hogy soha ne sértse meg 

a hûtõkört hegyes vagy éles tárgyakkal! 

A hûtõközeg kispriccelhet, amikor a 
párologtató gázcsatornája, 

csõvezetékek vagy a felületek 

megsérülnek. Ez a bõr- vagy a szem 
sérüléseit okozhatja. 

 Soha ne takarja le a hûtõszekrény 

szellõzõ nyílásait! 
 Elektromos készülékeken szereléseket 

csak szakképzett szerelõ végezhet. 

Nem szakképzett szerelõ által végzett 

beavatkozások komoly veszélyt 

jelenthetnek a felhasználóra. 
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  Amennyiben a karbantartási vagy 

szerelési munkálatok közben hiba vagy 

probléma lép fel, válassza le a 

készüléket az elektromos hálózatról, a 

megfelelõ biztosíték lekapcsolásával 

vagy a hálózati csatlakozó dugó 

kihúzásával! 
 A hálózati csatlakozó dugót soha ne a 

kábelnél fogva húzza ki az aljzatból! 

Mindig a csatlakozó dugót fogja meg! 
 Magas alkoholtartalmú italokat csak jól 

lezárva és függõleges tároljon a 

készülékben! 
 Soha ne tároljon a készülékben 

gyúlékony vagy robbanó anyagokat, 

vagy olyan termékeket, amelyek 

gyúlékony vagy robbanó gázokat 

(például spray-k) tartalmaznak! 
 Kizárólag a gyártó által ajánlott 

készülékeket vagy egyéb tárgyakat 

szabad a leolvasztási folyamat 

meggyorsításához használni. Soha ne 

használjon más eszközöket! 
 A készüléket nem használhatják 

gyermekek vagy sérült személyek 

(fizikailag, vagy mentálisan), vagy 

olyan személyek, akik nem ismerik a 

készülék használati módját. Õk csak 
abban az esetben használhatják a 

készüléket, ha valaki gondoskodik a 
biztonságukról. 

 Sérült hûtõszekrényt nem szabad 

üzembe helyezni. Kérdéses esetben 

forduljon a Vevõszolgálathoz! 
 A készülék elektromos biztonsága csak 

akkor garantálható, ha a lakásban 
található földelõ rendszer megfelel az 

érvényben lévõ elõírásoknak. 
 

 

 Soha ne tegye ki a készüléket esõnek, 

hónak, direkt napsugárzásnak vagy 

szélnek, mert ez veszélyeztetheti az 

elektromos biztonságot! 
 A veszélyek elkerülése érdekében a 

hálózati kábel sérülése vagy egyéb hiba 

esetén forduljon engedélyezett 

Vevõszolgálathoz! 
 A beszerelés közben soha ne dugja be a 

hálózati csatlakozó dugót az aljzatba! 

Ez komoly vagy halálos sérülésekhez 

vezethet! 
 Ez a készülék csak élelmiszerek 

tárolására használható. Soha ne 
használja a hûtõszekrényt más célokra! 

 A készülék mûszaki adatait tartalmazó 

típuscímke a készülék belsejében bal 

oldalon található. 
 Ne csatlakoztassa a készüléket 

elektronikus energiatakarékos 

rendszerre, mert ez a készülék 

sérüléséhez vezethet! 
 Amennyiben a fagyasztórészben kék 

fény látszik, ne nézzen bele a kék 

optikai részekbe! 
 Amennyiben a manuálisan vezérelt 

fagyasztó készülékeknél kikapcsolja az 

áramellátást, várjon legalább 5 percet 

az áram ismételt visszakapcsolása 

elõtt! 
 Amennyiben a készüléket tovább adja 

egy új tulajdonosnak, adja a 

készülékkel a használati útmutatót is! 
 Amennyiben elmozdítja a 

hûtõszekrényt ügyeljen arra, hogy a 

hálózati kábel ne sérüljön meg! A 

tûzveszély elkerülése érdekében ne 
forgassa el a hálózati kábelt! 
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Ne állítson nehéz tárgyakat a hálózati 

kábelre! A készülék csatlakoztatása 

után ne fogja meg a csatlakozó dugót 

nedves kezekkel! 

 
 Amennyiben az aljzat laza, ne 

csatlakoztassa a készüléket! 
 Biztonsági okokból soha ne spricceljen 

vizet a készülékre vagy a készülékbe! 
 Soha ne fújjon gyúlékony anyagokat, 

mint például propángáz a készülék 

közelében! Tûz- és robbanásveszély! 
 Soha ne állítson vízzel teli tárgyakat a 

hûtõszekrényre! Ez rövidzárlatot vagy 

tüzet okozhat. 
 Ne pakolja túl a készüléket! 

Amennyiben túlságosan tele pakolja a 

készüléket, az élelmiszerek kieshetnek. 

Ez sérüléseket okozhat és a készülék is 

megsérülhet. Ne tegyen semmilyen 

tárgyat a készülékre! Az ajtó nyitásakor 

vagy csukásakor leeshetnek a tárgyak. 
 Ne tároljon a készülékben olyan 

anyagokat, amelyek egy bizonyos 
hõmérsékletet igényelnek, mint például 

oltóanyag, hõmérséklet érzékeny 

gyógyszerek, tudományos anyagok, 

stb.! 
 

Amennyiben hosszabb ideig nem használja 

a hûtõszekrényt, válassza le a készüléket az 

elektromos hálózatról! A kábel 

szigetelésének sérülése tüzet okozhat. 
 A tûzveszély elkerülése érdekében 

rendszeresen tisztítsa a csatlakozó dugó 

hegyeit egy száraz kefével! 
 A hûtõszekrény elmozdulhat, ha az 

állítható lábacskák nem állnak szorosan 

a talajon. Az állítható lábacskák 

segítségével helyezheti el szorosan a 
talajra a hûtõszekrényt. 

 Amennyiben az Ön hûtõszekrényét ajtó 

fogantyúkkal szereltek fel, soha ne 

használja ezeket a fogantyúkat a 

készülék elmozdításához, mert a 

fogantyúk letörhetnek a készülékrõl! 
 Amennyiben a készüléket egy másik 

hûtõszekrény közvetlen közelében 

állítja fel ügyeljen arra, hogy a két 

készülék között legalább 8 cm távolság 

legyen! Egyéb esetben a környezõ 

felületeken nedvesség lecsapódás jöhet 

létre. 
 
Gyermekek biztonsága 

 Zárható ajtajú készülékeknél a kulcsot 

úgy tárolja, hogy azt gyermekek ne 
érhessék el! 

 Soha ne engedje, hogy gyermekek 
játszanak a készülékkel! 
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HCA figyelmeztetés 

Amennyiben az Ön készülék R600a 

hûtõközeggel mûködik: 

Ez a gáz gyúlékony. Ügyeljen arra is, hogy 

az üzemeltetés és a szállítás közben a 

hûtõkört és a vezetékeket ne sértse meg! 

Sérülés esetén tartsa távol a készüléket a 

potenciális veszélyforrásoktól (például 

nyílt lángtól) és biztosítsa a helyiség 

megfelelõ szellõzését, amelyben a 

készüléket felállította! 
 
Ez a figyelmeztetés nem vonatkozik 

Önre, ha a készüléke az R134a 

hûtõközeggel dolgozik. 

A készülék belsõ terében bal oldalt 

található típuscímkérõl olvashatja le a 

készülékben használat hûtõközeget. Soha 

ne gyújtsa meg a készüléket! 

Energiatakarékossági utasítások 

 A hûtõszekrény ajtaját lehetõleg rövid 
ideig tartsa nyitva! 

 Ne tegyen a hûtõszekrénybe meleg 

ételeket vagy italokat! 
 Ne pakolja túl a hûtõszekrényt, mert a 

levegõnek szabadon kell áramolnia! 
 Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne 

érje közvetlen napsugárzás, ne állítsa a 

készüléket hõforrások közelébe, mint 

tûzhely, mosogatógép vagy fûtõtestek! 
 Az élelmiszereket mindig lezárt 

edényekben tárolja a készülékben! 
 Tetszõleges mennyiségû élelmiszert 

tárolhat a készülék fagyasztó részében, 

ha elõzõleg a rakodó polcokat vagy a 

fiókokat kiveszi. A készülék 

energiafogyasztási értékeit maximális 

bepakolási mennyiségnél kivett rakodó 

polcoknál vagy fiókoknál adtuk meg. 

Szabadon eldöntheti, hogy használja-e 
a rakodópolcokat és fiókokat. 
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 Beszerelés 
 

 Kérjük, ügyeljen arra, hogy a gyártó 

semmilyen felelõsséget nem vállal a 

használati útmutatóban található 

információk és utasítások be nem tartása 

esetén. 
 
Amennyiben a hûtõszekrényt tovább 

szeretné szállítani 

1. A szállítás elõtt ürítse ki és tisztítsa 

meg a hûtõszekrényt! 
2. Mielõtt a készüléket ismét 

becsomagolja, rögzítse ragasztó 

szalaggal a rakodó polcokat, 

tartozékokat, zöldség tároló fiókot, 

stb.! 
3. Erõs ragasztó szalagokkal és stabil 

kötelekkel biztosítsa a csomagolást! 

Tartsa be a csomagoláson található 

szállítási utasításokat! 
 
Kérjük, ne felejtse el.. 

Minden egyes újrahasznosított anyag 

hatalmas segítség a természetnek és az 

erõforrásoknak. 
A csomagoló anyag újra hasznosításához 

érdeklõdjön a környezetvédelmi 

hatóságoknál és a helyi önkormányzatnál! 

Mielõtt bekapcsolja a hûtõszekrényt 

A készülék üzembe helyezése elõtt kérjük, 
ügyeljen a következõkre: 
1. Száraz a hûtõszekrény belsõ tere? 

Szabadon tud áramolni a levegõ a 

készülék hátoldalán? 
2. Tisztítsa meg a hûtõszekrény belsejét a 

�Karbantartás és tisztítás� címû fejezet 

utasításai szerint! 
3. Dugja a készülék hálózati csatlakozó 

dugóját egy aljzatba! Nyitott ajtónál a 

belsõ térben lévõ világítás bekapcsol. 
4. Amikor a kompresszor bekapcsol 

kattanás hallatszik. A hûtõrendszerben 

lévõ folyadékok és gázok is halk 

hangot idézhetnek elõ a kompresszor 

üzemelése közben. Ez teljesen normális 

jelenség. 
5. A készülék elülsõ részei melegek 

lehetnek. Ez normális jelenség. Ezek a 

részek kissé felmelegszenek, hogy ne 

képzõdjön kondenzvíz. 
 
Elektromos csatlakoztatás 

Csatlakoztassa a hûtõszekrényt egy földelt 

aljzatra! Az aljzatnak megfelelõ 
biztosítékkal kell rendelkeznie. 
Fontos: 
 A csatlakoztatás elõtt kövesse az 

érvényben lévõ, helyi elõírásokat! 
 A beszerelés után a hálózati csatlakozó 

dugónak könnyen hozzáférhetõnek kell 

lennie. 
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 A megadott feszültségnek meg kell 

egyeznie a hálózati feszültséggel! 
 Soha ne használjon a csatlakoztatáshoz 

hosszabbító kábelt vagy többszörös 

aljzatot! 
 

 A sérült hálózati kábelt haladéktalanul 

cseréltesse ki egy szakképzett 

villanyszerelõvel! 

 A javítások befejezése elõtt nem 

szabad a készüléket bekapcsolni. Áramütés 

veszélye! 
 
A csomagoló anyag környezetbarát 

kidobása 

A csomagolóanyag veszélyforrást jelent a 

gyermekekre. Tartsa távol a 

csomagolóanyagot a gyermekektõl és az 

érvényben lévõ környezetvédelmi 

elõírások betartásával dobja ki azokat! Ne 
dobja a csomagoló anyagot normál 

háztartási hulladék közé! 
A csomagolás újrahasznosított anyagokból 

készült. 
 
A régi készülék kidobása 

A régi készüléket környezetbarát módon 

dobja ki! 
 A készülék megfelelõ elhelyezésérõl 

érdeklõdjön a kereskedõnél, 

hulladékudvarnál vagy a helyi 

önkormányzatnál! 
A készülék kidobása elõtt vágja le a 

csatlakozó dugót és tegye 

használhatatlanná az ajtózárakat 

(amennyiben van), hogy megvédje a 

gyermekeket a veszélyes szituációktól! 

 
Felállítás és beszerelés 

 Amennyiben a helyiség ajtaja, 

amelybe a hûtõszekrényt szereli nem elég 

széles, forduljon engedélyezett 

Vevõszolgálathoz, szereltesse le a 

hûtõszekrény ajtókat és oldalt vigye át a 

készüléket az ajtón! 
1. A hûtõszekrényt jól elérhetõ helyre 

állítsa fel! 
2. Ne állítsa a hûtõszekrényt hõforrások 

közelébe vagy oda, ahol nedvesség 

vagy direkt napsugárzás érheti! 
3. A készülék megfelelõ mûködéséhez 

hagyjon elegendõ szabad helyet a 

készülék körül, hogy biztosítva legyen 

a megfelelõ szellõzés. Amennyiben a 

hûtõszekrényt egy falmélyedésbe állítja 

fel, tartson legalább 5 cm távolságot a 

mennyezettõl és 5 cm távolságot a 

falaktól! Amennyiben a készüléket egy 

szõnyegre vagy szõnyegpadlóra állítja, 

tartson legalább 2,5 cm távolságot a 

talajtól! 
4. A hûtõszekrényt egyenes talajra állítsa 

fel, hogy ne billegjen! 
5. Ne állítsa fel a készüléket olyan helyen, 

ahol 10°C alatti hõmérséklet uralkodik! 
Tartsa be a klímaosztálynak megfelelõ 

hõmérsékleti tartományt! 
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A belsõ világítás égõjének cseréje 

Amennyiben a belsõ világítás égõje kiég, 
végezze el a következõ lépéseket: 
1. Válassza le a hûtõszekrényt az 

áramhálózatról, húzza ki a hálózati 

csatlakozó dugót! Vegyen ki néhány 

rakodó polcot, hogy könnyebbe 

hozzáférjen az égõhöz! 
2. A fedõelem levételéhez egy lapos 

csavarhúzót használjon! 
3. Mindenekelõtt ellenõrizze, hogy az égõ 

nem lazult-e ki a foglalatból! Dugja be 
ismét a hálózati csatlakozó dugót és 

kapcsolja be a készüléket! Amennyiben 

az égõ világít, helyezze ismét vissza a 

fedõelemet! 
4. Amennyiben a világítás nem mûködik, 

válassza le a hûtõszekrényt az 

elektromos hálózatról, húzza ki a 

hálózati csatlakozó dugót! Cserélje ki a 

hibás égõt egy maximum 15 Watt 

erõsségû égõre (SES)! 
5. A hibás égõt óvatosan dobja ki! Új égõt 

a szakboltokban vásárolhat. 
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Az ajtónyitás irányának cseréje 

A következõképpen járjon el! 
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 Elõkészítés 
 

 A hûtõszekrényt legalább 30 cm 

távolságra állítsa hõforrásoktól, mint 

például fõzõlapok, kályhák, fûtõtestek, 

tûzhelyek és hasonló berendezések! 

Tartson legalább 5 cm távolságot 

elektromos tûzhelyektõl és ne állítsa olyan 

helyre a készüléket ahol közvetlen 

napsugárzás éri! 
 A helyiség hõmérsékletének, amelyben 

a hûtõszekrényt felállítja legalább 10°C-
nak kell lennie. Ennél alacsonyabb 

környezeti hõmérséklet esetén a 

hûtõszekrény üzemeltetése a hatékonysági 

fokra tekintettel nem tanácsos. 
 Alaposan tisztítsa meg a hûtõszekrény 

belsejét! 
 Amennyiben két hûtõszekrényt állít 

egymás mellé ügyeljen arra, hogy azok 

legalább 2 cm távolságra legyenek 

egymástól! 
 Amennyiben a hûtõszekrényt elõször 

helyezi üzembe az elsõ hat üzemi órához 

kövesse a következõ utasításokat: 
 Lehetõleg ne nyissa ki túl gyakran a 

hûtõszekrény ajtaját! 
 A hûtõszekrénynek elõször teljesen 

üresen kell üzemelnie. 
 Ne húzza ki a csatlakozó dugót! 

Áramszünet esetén kövesse a 

Hibaelhárítás címû fejezet utasításait! 

 
 Õrizze meg a készülék szállításához az 

eredeti csomagoló anyagot és mûanyag 

szivacsot! 
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 A normáltér használata 
 
A hõmérséklet beállítása 

 
 
Hõmérséklet beállítás a hõmérséklet 

szabályzóval 

 
1=Legalacsonyabb hûtõteljesítmény 

(legmelegebb beállítás) 

5= Legerõsebb hûtõteljesítmény 

(leghidegebb beállítás) 

(vagy) 
Min.=Legalacsonyabb hûtõteljesítmény 

(legmelegebb beállítás) 

Max.= Legerõsebb hûtõteljesítmény 

(leghidegebb beállítás) 

A normáltér belsõ átlag hõmérsékletének 

körülbelül +5°C-nak kell lennie. 
Válassza ki a kívánt hõmérsékletnek 

megfelelõ beállítást! 
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a normáltér 

belsejében különbözõ hõmérsékletek 

uralkodnak. 
A leghidegebb terület közvetlenül a 

zöldségtartó rész felett alakul ki. 
A belsõ hõmérséklet függ a helyiség 

hõmérsékletétõl, az ajtónyitás 

gyakoriságától és a bepakolt élelmiszerek 

mennyiségétõl. 

 
Gyakori ajtónyitás esetén emelkedik a 

belsõ hõmérséklet. 
Ezért tanácsos az ajtót lehetõleg gyorsan 

becsukni. 
A hûtõszekrény belsõ hõmérséklete a 
következõktõl függ: 
 Környezeti hõmérséklet. 
 Az ajtónyitás gyakorisága, az ajtó 

nyitva tartásának ideje. 
 Meleg élelmiszerek bepakolása. 
 A készülék elhelyezése a helyiségen 

belül (például közvetlen napfény). 
 A belsõ hõmérséklet fenti 

körülményekhez igazításához használja 

a hõmérséklet szabályzót! A 

hõmérséklet beállító gombon lévõ 

számok jelzik a hûtõteljesítményt. 
 Amennyiben a helyiség hõmérséklete 

meghaladja a 32°C-ot, a legmagasabb 
hõmérséklet szabályzó beállítást 

válassza! 
 Amennyiben a helyiség hõmérséklete 

25°C alá süllyed, a legalacsonyabb 

hõmérséklet szabályzó beállítást 

válassza! 
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Hûtés 

Az élelmiszerek tárolása 

A normáltérben rövid ideig tárolhat friss 

élelmiszereket és italokat. 
 
Fagyasztás 

Élelmiszerek lefagyasztása 

A fagyasztórész a  szimbólummal 

van jelölve. 
A fagyasztórészben friss élelmiszereket 

fagyaszthat le és fagyasztott élelmiszereket 

is tárolhat. 
Kérjük, tartsa be az élelmiszer 

csomagolásán lévõ utasításokat! 
Fagyasztott élelmiszerek tárolása 

A mélyhûtõ rész a  szimbólummal 

van jelölve. 
A mélyhûtõ részben fagyasztott 
élelmiszereket tárolhat. 
Mindig tartsa be az élelmiszer 

csomagolásán lévõ utasításokat! 
 

Leolvasztás 

A) Normáltér 

A normáltér automatikus leolvasztó 

rendszerrel van felszerelve. Üzemelés 

közben a normáltér belsõ falán vízcseppek 

és 7-8 m vastag jégréteg alakulhat ki. Ez 
teljesen normális jelenség és nem a 

hûtõrendszer egy esetleges hibája. Az 

automatikus leolvasztó rendszernek 

köszönhetõen a jég bizonyos idõközönként 

automatikusan leolvad. Sem a jeget sem a 
vízcseppeket nem szükséges manuálisan 

eltávolítani. 
A leolvasztás közben az olvadékvíz egy 

gyûjtõcsatornába kerül és a párologtató 

tartályba folyik � ahol automatikusan 
elpárolog. 
Rendszeresen gyõzõdjön meg arról, hogy 

az olvadékvíz elfolyó nincs-e eltömõdve. 

Az esetleges eltömõdéseket egy 

fogpiszkáló segítségével távolítsa el! 
A mélyhûtõ rész nem olvad le 
automatikusan, mert ez által az 
élelmiszerek gyorsan megromlanának. 
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B) Fagyasztórész 

A speciális olvadékvíz gyûjtõnek 

köszönhetõen a leolvasztás egyszerû és 

nem jár szennyezõdésekkel. 
Évente kétszer olvassza le a fagyasztórészt, 
vagy ha a jégréteg vastagsága meghaladja 

a 7 mm-t. A leolvasztási folyamat 

megkezdéséhez kapcsolja ki a készüléket 

és húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból! 
Csomagolja az élelmiszereket több réteg 

papírba és tegye egy hideg helyre (például 

hûtõszekrénybe vagy kamrába)! 
A leolvasztási folyamat meggyorsításához 

tegyen egy meleg vízzel teli edényt a 

készülékbe! 
A jégréteg eltávolításához soha ne 

használjon hegyes vagy éles tárgyakat 
(mint például kés vagy villa)! 
A leolvasztási folyamat meggyorsításához 

soha ne használjon hajszárítót, elektromos 

fûtõkészülékeket vagy hasonló eszközöket! 
Törölje le egy szivaccsal az olvadékvizet, 

ami a fagyasztórész alján összegyûlik! A 

leolvasztási folyamat befejezése után 

alaposan szárítsa meg a belsõ oldalakat! 
Dugja be ismét a hálózati csatlakozó dugót 

az aljzatba és kapcsolja be a készüléket! 

 
 
A készülék kikapcsolása 

Amennyiben a hõmérséklet szabályzó �0� 

pozícióval van felszerelve: 
 A készülék kikapcsol, ha a hõmérséklet 

szabályzót a �0� (nulla) pozícióra 

forgatja. A készülék akkor kapcsol be 

ismét, ha a hõmérséklet szabályzó 

gombot az �1� vagy nagyobb pozícióra 

állítja. 
Amennyiben a hõmérséklet szabályzó 

�min� pozícióval van felszerelve: 
 A készülék kikapcsolásához húzza ki a 

hálózati csatlakozó dugót! 
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 Karbantartás és tisztítás 
 

 A tisztításhoz soha ne használjon 

benzint vagy hasonló anyagokat! 

 A tisztítás elõtt húzza ki a csatlakozó 

dugót az aljzatból! 

 Soha ne használjon a tisztításhoz éles 

tárgyakat, szappant, háztartási 

tisztítószereket, mosószer vagy 

viaszpolírozókat! 
 A készülék burkolatát langyos vízzel 

tisztítsa meg, majd ezután törölje szárazra 

a felületet! 
 A belsõ tér tisztításához egy nedves 

rongyot használjon, amelyet egy teáskanál 

szódabikarbóna és egy fél liter víz oldatába 

mártott, majd kicsavart. A tisztítás után 

törölje szárazra a belsõ teret! 

 Ügyeljen arra, hogy ne szivárogjon víz 

a lámpa burkolatba vagy elektromos 

részekbe! 

 Amennyiben a hûtõszekrényt hosszabb 
ideig nem használja, húzza ki a csatlakozó 

dugót, pakoljon ki minden élelmiszert, 

tisztítsa meg a készüléket és hagyja nyitva 

az ajtókat! 
 Rendszeresen ellenõrizze az ajtó 

tömítéseket és ügyeljen arra, hogy tiszták 

legyenek és ne legyen rajtuk ételmaradék! 

 Az ajtón lévõ tárolók kivételéhez 

pakoljon ki minden a tartókról és ezután 

tolja azokat felfelé! 

 
 
 
A mûanyag felületek védelme 

 Soha ne tegyen a hûtõszekrénybe olajat 

vagy nagyon zsíros ételeket nyitott 

edényben, mert ez megtámadhatja a 

mûanyag felületeket! Amennyiben a 

mûanyag felület olajjal érintkezik, 

alaposan tisztítsa meg a felületet meleg 

vízzel! 
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 Hibaelhárítás 
 
Kérjük, mielõtt a Mûszaki Vevõszolgálatot hívná, olvassa végig az alábbi táblázatot! Ezáltal 

idõt és pénzt takaríthat meg. A táblázatban a gyakran fellépõ hibákat találja meg, amelyek 

nem anyaghibára vagy gyártási hibára vezethetõek vissza. Az itt leírt funkciók nem minden 

típusnál találhatóak meg. 
 
A hûtõszekrény nem mûködik. 
 Megfelelõen van a készülék csatlakoztatva? Dugja a hálózati csatlakozó dugót az 

aljzatba! 
 Nem égett ki a lakásban lévõ biztosíték? Ellenõrizze a biztosítékot! 
A hûtõszekrény oldalsó falain páralecsapódás képzõdik (multizóna, hûtés ellenõrzés és 

flexzóna). 
 Nagyon alacsony a környezeti hõmérséklet. Gyakran nyitotta ki és csukta be az ajtót. 

Nedves a környezet. Hosszú ideig tárolt nedves élelmiszereket. Az ajtó nincs rendesen 

becsukva. Válasszon hidegebb hõmérséklet beállítást. 
 Az ajtókat rövidebb ideig hagyja nyitva vagy ritkábban nyissa ki! 
 Az edényekre mindig tegyen fedõt vagy megfelelõ anyaggal csomagolja be! 
 Egy száraz rongy segítségével távolítsa el a páralecsapódást és ellenõrizze, hogy nem 

képzõdik-e újra! 
A kompresszor nem mûködik. 
 Egy védõkapcsoló kikapcsolja a kompresszort az áramellátás rövid megszakadása után, 

vagy ha a készüléket túl gyakran be- és kikapcsolja, mert a hûtõközeg nyomásának egy 

ideig ki kell egyenlítõdnie. A készülék körülbelül 6 perc elteltével kezd újra üzemelni. 

Kérjük, forduljon a Vevõszolgálathoz, ha a hûtõszekrény ez idõ után sem kezd mûködni. 
 A hûtõszekrény leolvaszt. Ez egy teljesen automatikusan leolvadó hûtõszekrénynél 

normális. A készülék idõrõl idõre leolvaszt. 
 Nincs bedugva a hálózati csatlakozó dugó. Ellenõrizze a készülék megfelelõ 

csatlakoztatását! 
 Ellenõrizze a hõmérséklet beállításokat! 
 Lehetséges, hogy áramszünet van. 
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A hûtõszekrény nagyon intenzíven üzemel vagy nagyon hosszú ideig. 
 Lehetséges, hogy az új készüléke szélesebb az elõzõnél. Ez teljesen normális. A 

nagyobb hûtõszekrények hosszabb ideig üzemelnek. 
 Lehetséges, hogy túl magas a környezeti hõmérséklet. Ez teljesen normális. 
 Lehetséges, hogy csak röviddel ezelõtt helyezte üzembe a készüléket vagy sok 

élelmiszert pakolt be. Néhány óráig eltarthat, amíg a hûtõszekrény eléri az üzemi 

hõmérsékletét. 
 Nagy mennyiségû meleg élelmiszert pakolt a hûtõszekrénybe. Amennyiben meleg ételt 

tesz a készülékbe, a hûtõszekrénynek tovább kell üzemelnie a biztonságos tároláshoz 

szükséges hõmérséklet eléréséig. 
 Gyakran nyitotta ki az ajtókat vagy hosszabb ideig nem voltak megfelelõen becsukva. A 

hûtõszekrénynek tovább kell üzemelnie, mert meleg levegõ áramlott a belsõ térve. 

Lehetõség szerint csak ritkán nyissa ki az ajtót! 
 A normáltér- vagy a fagyasztórész ajtaja résnyire nyitva maradt. Gyõzõdjön meg arról, 

hogy az ajtók megfelelõen vannak-e becsukva! 
 Túl alacsonyra állította a hûtõszekrény hõmérsékletét. Állítsa magasabbra a 

hõmérsékletet és várja meg a kívánt hõmérséklet elérését! 
 A normáltér- vagy a fagyasztórész ajtótömítései koszosak, kopottak, sérültek vagy nem 

megfelelõen illeszkednek. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tömítést! Sérült vagy hibás 

tömítés esetén a hûtõszekrénynek a hõmérséklet megõrzéséhez tovább kell üzemelnie. 
A fagyasztórész hõmérséklete nagyon alacsony, miközben a normáltér hõmérséklete 

normális. 
 A fagyasztórész hõmérsékletét túl alacsonyra állította. Állítsa melegebbre a 

fagyasztórész hõmérsékletét! 
A normáltér hõmérséklete nagyon alacsony, miközben a fagyasztórész hõmérséklete 

normális. 
 A normáltér hõmérsékletét túl alacsonyra állította. Állítsa melegebbre a normáltér 

hõmérsékletét! 
A hûtõrészben tárolt élelmiszerek megfagynak. 
 A normáltér hõmérsékletét túl alacsonyra állította. Állítsa melegebbre a normáltér 

hõmérsékletét! 
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A normáltér és a fagyasztórész hõmérséklete nagyon magas. 
 A normáltér hõmérsékletét túl magasra állította. A normáltér beállítása befolyásolja a 

fagyasztórész hõmérsékletét. Állítsa a normáltér vagy a fagyasztórész hõmérsékletét a 

kívánt értékre! 
 Gyakran nyitotta ki az ajtókat vagy hosszabb ideig nem voltak megfelelõen becsukva. 

Ritkábban nyissa ki az ajtókat! 
 Lehetséges, hogy az ajtók nem megfelelõen voltak becsukva. Csukja be rendesen az 

ajtókat! 
 Röviddel ezelõtt nagy mennyiségû meleg ételt pakolt a hûtõszekrénybe! Várjon, amíg a 

normáltér és a fagyasztórész hõmérséklete eléri a kívánt értéket! 
 Röviddel ezelõtt a készülék le lett választva az áramhálózatról. A hûtõszekrénynek 

bizonyos idõre van szüksége a kívánt hõmérséklet eléréséhez. 
Az üzemi zörejek erõsödnek, amikor a hûtõszekrény üzemel. 
 A hûtõszekrény teljesítmény tulajdonsága eltérõ lehet a környezeti hõmérséklettõl 

függõen. Ez teljesen normális, nem hibajelenség. 
A készülék rezeg vagy üzemi zörejek hallhatóak 
 A talaj nem egyenes. A hûtõszekrény billeg, ha megmozgatja azt. Ügyeljen arra, hogy a 

talaj egyenes legyen és probléma nélkül elbírja a hûtõszekrény súlyát! 
 A zörejeket okozhatják a hûtõszekrényre állított tárgyak. Vegye le a hûtõszekrényre 

pakolt tárgyakat! 
Folyadék vagy csepegés zajok hallhatóak. 
 Mûszaki okokból a folyadékok és gázok mozognak a készülék belsejében. Ez teljesen 

normális, nem hibajelenség. 
A szélhez hasonló hangok hallhatóak. 
 Az egyenletes hûtés érdekében a készülékben ventilátor üzemel. Ez teljesen normális, 

nem hibajelenség. 
A hûtõszekrény belsõ felületein páralecsapódás jön létre. 
 Meleg és párás idõjárási körülmények között megnõ a jégképzõdés és a páralecsapódás. 

Ez teljesen normális, nem hibajelenség. 
 Lehetséges, hogy az ajtók nem megfelelõen voltak becsukva. Csukja be rendesen az 

ajtókat! 
 Gyakran nyitotta ki az ajtókat vagy hosszabb ideig nem voltak megfelelõen becsukva. 

Ritkábban nyissa ki az ajtókat! 
Nedvesség gyûlik össze a hûtõszekrény külsõ oldalain vagy az ajtókon. 
 Lehetséges, hogy magas a levegõ páratartalma, ez az idõjárástól függõen teljesen 

normális. A páralecsapódás megszûnik, amint csökken a páratartalom. 
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Kellemetlen szag van a hûtõszekrény belsejében. 
 Tisztítsa meg a hûtõszekrény belsejét! A hûtõszekrény belsejét egy szivaccsal tisztítsa 

meg, amelyet langyos, szódabikarbónás vízbe mártott. 
 Egyes edények vagy csomagoló anyagok szagot adnak le. Használjon más edényeket 

vagy más gyártmányú csomagoló anyagokat! 
Az ajtó nem volt megfelelõen becsukva. 
 Csomagoló anyagok akadályozhatják az ajtó záródását. Távolítsa el a csomagolást, 

amely akadályozza a z ajtó záródását. 
 A hûtõszekrény nem áll az összes lábán szilárdan a talajon és billeg az apró 

mozgásoknál. Állítsa be a magasság beállító csavarokat! 
 A talaj nem egyenes vagy elég stabil. Ügyeljen arra, hogy a talaj egyenes legyen és 

probléma nélkül elbírja a hûtõszekrény súlyát! 
A zöldségtartó rész beszorul. 
 Lehetséges, hogy az élelmiszerek a fiók felsõ részéhez érnek. Pakolja át az 

élelmiszereket a tartóban! 
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 Termékismertetõ adatlap 
 
A háztartási hûtõ-fagyasztó szekrény 1060/2010 EU irányelv szerinti mûszaki adatlapja: 
 
Gyártó TEKA 
Típus TKI2 215, vagy TKI2 215 DD 
Háztartási hûtõkészülék modell Hûtõszekrény-fagyasztó (7-es kategória) 

Energia hatékonysági osztály  A+ 

Éves energiafogyasztás  216 kWh 

Hûtõtér tárolási térfogata (nettó) 164 liter 
Fagyasztó tér tárolási térfogata (nettó) 20 liter 
Jegesedés mentes nem 
Áram kimaradási biztonsági idõ 16 h 
Fagyasztó kapacitás 2 kg/ 24h 
Klímaosztály SN-ST 
A levegõben terjedõ akusztikus zajkibocsátás 
 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatva  

40 dB (A) 1 pW 

Beépíthetõ igen 
Magasság 1210 mm 
Szélesség 535 mm 
Mélység  540 mm 
Névleges teljesítmény 60 W 
Névleges feszültség / frekvencia 230 V  /50 Hz 
 
MEGJEGYZÉS: 
 

 A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legalacsonyabb hatékonyság) 

 Energia fogyasztás, 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energia 

fogyasztás függ a készülék elhelyezésétõl és használatának módjától 
A készülék a szállítás idõpontjában a következõ európai szabványoknak és elõírásoknak felel 

meg:  
2006/95 EC 
2002/95 EC 
1060/2010 EK 
2004/108 CE 
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TKI4 215

Szentesi Anikó
Text Box
A++

Szentesi Anikó
Text Box
166 kWh/év
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Text Box
19 liter

Szentesi Anikó
Text Box
39 dB

Szentesi Anikó
Text Box
1215 mm

Szentesi Anikó
Text Box
545 mm

Szentesi Anikó
Text Box
540 mm
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156 liter


