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FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
 

• VIGYÁZAT! Az instabilitásból 
származó veszélyek elkerülése 
érdekében a készülék beüzemelését 
és javítását a gyártó utasításaival 
összhangban kell elvégezni. 
• VIGYÁZAT! Hagyja szabadon a 
készülék szellőzőnyílásait. 
• VIGYÁZAT! Ügyeljen, hogy a 
készülék hűtőrendszerének csövei 
ne sérüljenek meg. 
• VIGYÁZAT! A leolvasztás 
felgyorsítása érdekében kizárólag a 
gyártó által ajánlott eszközt 
használja, és ne alkalmazzon ettől 
eltérő mechanikus, elektromos 
eszközöket vagy vegyszereket. 
• VIGYÁZAT! Tilos a gyártó által 
ajánlottaktól eltérő típusú 
elektromos berendezéseket 
használni az élelmiszerek 
tárolására szolgáló térben. 
 
Tájékoztató: Ez a készülék nem 
tartalmaz CFC-t. A hűtőhálózat 
R134a-t (HFC) vagy R600a-t (HC) 
tartalmaz (lásd a készülék 
belsejében található adattáblán). 
• Izobutánt (R600a) alkalmazó 
készülékek: Az izobután olyan 
természetes gáz, amely nem 
károsítja a környezetet, viszont 
gyúlékony. Éppen ezért feltétlenül 
ellenőrizze, hogy a hűtőhálózat 
csőrendszere nincs-e megsérülve.  
Legyen fokozottan körültekintő, 
amennyiben a hűtőrendszer csövei 
sérültek. 

• Elképzelhető, hogy a termék a 
Kiotói Egyezményben szereplő flór 
tartalmú gázokat tartalmaz; a 
hűtőgáz hermetikusan zárt 
rendszerben található. 
Hűtőgáz: Az R134a teljes fűtési 
teljesítménye 1300 (GWP). 
• A C-pentán egy gyúlékony gáz, 
amelyet habosítóanyagként 
használnak a szigetelőhabhoz. 
Legyen fokozottan körültekintő, 
amikor leselejtezi. 
• A készülék háztartásokban és az 
alábbi környezetekben használható: 
- üzletekben, irodákban és 
munkahelyeken lévő konyhákban 
- vidéki házakban, továbbá 
hotelekben, motelekben és más 
lakókörnyezetekben a vendégek által 
- fizetővendéglátó szálláshelyeken 
- vendéglátóipari és más hasonló, 
nem kereskedelmi környezetekben 
• Tilos a készülékbe 
robbanásveszélyes anyagokat, 
például gyúlékony hajtógázt 
tartalmazó aeroszolos palackokat 
helyezni. 
• A készüléket 8 éves vagy annál 
idősebb gyermekek használhatják. 
A csökkent fizikai, érzékelési vagy 
mentális képességekkel rendelkező 
személyek, illetve azok, akik nem 
rendelkeznek a termékkel 
kapcsolatos tapasztalattal és 
tudással, csak abban az esetben 
használhatják a készüléket, ha 
felügyelet alatt állnak, vagy 
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előzetesen utasításokkal látták el 
őket a készülék biztonságos 
használatát illetően, valamint 
tisztában vannak az esetleges 
veszélyekkel. 
• A tisztítást és a karbantartást nem 
végezhetik gyermekek felügyelet 
nélkül. 
• A beszorulás vagy fulladás 
kockázatának elkerülése érdekében 
ne engedje, hogy a készülékben 
gyermekek játsszanak vagy 
elbújjanak. 
• Fontos, hogy a készüléket le 
lehessen választani az elektromos 
hálózatról a villásdugó kihúzásával 
vagy egy olyan többpólusú 
megszakítóval, amely a biztonsági 
előírások szerint lett csatlakoztatva 
az aljzat és a készülék közé. 
• A készülék csatlakozóját földelt 
aljzatba csatlakoztassa: a készüléket 

egy előírásszerűen földelt 
hálózathoz kell csatlakoztatni. 
• Ne használjon egy-/többdugaszos 
elosztót vagy hosszabbítókábelt. 
• Üzembe helyezés közben 
ügyeljen arra, hogy a készülék ne 
károsítsa a tápkábelt. 
• Ne húzza meg a készülék 
tápvezetékét. 
• A készülék mozgatását és 
üzembe helyezését két vagy több 
személy végezze. 
• A beüzemelést és karbantartást 
(többek között a tápkábel cseréjét) 
szakember végezze a gyártó 
utasításainak és az érvényben lévő 
előírásoknak megfelelően. A 
veszélyek elkerülése érdekében ne 
javítsa és ne cserélje ki a készülék 
semmilyen alkatrészét (a tápkábelt 
sem), hacsak az adott művelet nem 
szerepel kifejezetten a felhasználói 
kézikönyvben. 

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK 
1. Csomagolás 
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és 
az újrahasznosítás jelével  van ellátva. A 
csomagolóanyag kidobásakor tartsa be a helyi 
előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag 
zacskókat, polisztiroldarabokat stb.) tartsa 
gyermekektől távol, mivel ezek veszélyforrást 
jelenthetnek. 
2. Leselejtezés/hulladékelhelyezés 
A készülék újrahasznosítható anyagok 
felhasználásával készült. 
A készüléken található jelzés megfelel az elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt 
előírásoknak. Ha Ön ügyel arra, hogy a készülék 
leselejtezése megfelelően történjen, akkor hozzájárul 
a környezeti és egészségügyi ártalmak megelőzéséhez. 
A készüléken vagy a kísérő dokumentációban lévő 

 szimbólum azt jelzi, hogy ezt a készüléket nem 
szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell 

szállítani az elektromos és elektronikus berendezések 
újrahasznosítását végző gyűjtőpontok egyikére. 
Kiselejtezéskor a hálózati kábel elvágásával tegye 
használhatatlanná a készüléket, továbbá szerelje le 
az ajtókat és a polcokat is, hogy a gyerekek ne 
mehessenek be és ne tudjanak beszorulni a készülék 
belsejébe. 
A készülék leselejtezésekor a hulladékok 
elhelyezésére vonatkozó helyi előírások szerint kell 
eljárni, és a készüléket a kijelölt begyűjtőhelyek 
valamelyikén kell leadni ügyelve arra, hogy a készülék 
még pár napig se maradjon őrizetlenül, mert a 
gyermekekre nézve veszélyforrást jelent. 
A készülék kezelésével, hasznosításával és 
újrahasznosításával kapcsolatos bővebb 
tájékoztatásért forduljon a helyi illetékes hatósághoz, 
a háztartási hulladékok gyűjtését végző 
szolgáltatóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a 
készüléket vásárolta. 
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Megfelelőségi nyilatkozat  
• A készüléket élelmiszerek tárolására tervezték, és a 
készülék megfelel az 1935/2004 számú 
rendelkezésnek. 
• A készülék tervezése, kivitelezése és forgalmazása 
megfelel: 

- a meghatározott feszültséghatáron belüli 
használatra vonatkozó 2006/95/EK irányelv biztonsági 
követelményeinek (az irányelv felváltja a 73/23/EGK 
irányelvet és annak módosításait); 
- az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 
2004/108/EK irányelv védelmi követelményeinek.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTTI TEENDŐK 
A készülék optimális üzemeltetése érdekében 
olvassa el figyelmesen a használati utasításokat, 
amelyek hasznos tanácsokat és a termék leírását 
tartalmazzák. Őrizze meg ezeket az utasításokat, 
mert a jövőben még szüksége lehet rájuk. 
1. A készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a 
készülék nincs-e megsérülve, és az ajtó megfelelően 
záródik-e. Az esetleges hibákat a készülék átvételétől 

számított 24 órán belül jelezheti a 
márkakereskedőnél. 
2. A készülék bekapcsolása előtt várjon legalább két 
órát, hogy a hűtőrendszer maximális hatásfokkal 
működjön. 
3. Használat előtt tisztítsa meg a készülék belsejét.  
 

 
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS JAVASLATOK 

 
ÜZEMBE HELYEZÉS 
• A készülék mozgatása közben ügyeljen a padló (pl. 
parketta) épségére. 
• Vigyázzon arra, hogy a készülék ne kerüljön 
hőforrás közelébe. 
• A készüléket egy olyan helyiségben helyezze el és 
állítsa vízszintbe, amelynek padlója elbírja a készülék 
súlyát, és megfelel a készülék méretének és 
rendeltetésének. 
• A készüléket az alábbi hőmérsékleti tartományok 
közül abban a klímaosztályban kell üzemeltetni, 
amelynek jelzése a készülék adattábláján fel van 
tüntetve. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik 
megfelelően akkor, ha hosszabb időn át az előírt 
tartományon kívüli hőmérsékleten üzemelteti. 

 
• Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján 
feltüntetett feszültség megegyezik a lakóhelyén 
rendelkezésre álló feszültséggel. 
 
A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA 
• A készülék vagy más elektromos berendezés 
közelében tilos benzint, gyúlékony folyadékokat vagy 
gázokat tárolni, illetve használni. A kiáramló gőzök 
tüzet vagy robbanást okozhatnak. 

• Ne nyelje le a jégakkuban lévő (nem mérgező) 
folyadékot (ha a készülék jégakkuval rendelkezik). 
• Miután a jégkockákat vagy jégkrémeket kivette a 
készülékből, ne fogyassza el őket azonnal, mert égési 
sebeket szenvedhet a hidegtől. 
• Ha a készülék ventilátorának burkolata alatt 
levegőszűrő található, a szűrőnek a készülék 
használata közben mindig a helyén kell lennie. 
• Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet 
megkezdése előtt húzza ki a készülék zsinórját a 
konnektorból, vagy csatlakoztassa le a készüléket a 
hálózatról. 
• A hűtőteret kizárólag friss élelmiszerek tárolására, 
míg a fagyasztóteret mélyhűtött ételek tárolására, 
friss ételek lefagyasztására és jégkockák készítésére 
használja. 
• A fagyasztótérben ne tároljon folyadékot 
üvegedényekben, mert az edények széttörhetnek. 
• A nem előrecsomagolt élelmiszereket úgy helyezze 
el, hogy ne érjenek hozzá a hűtőtér vagy fagyasztótér 
belső falaihoz. 
• A készülék belsejében lévő izzó kifejezetten 
háztartási gépekhez lett megtervezve, ezért a lakás 
helyiségeinek megvilágítására nem alkalmas 
(244/2009/EK rendelet). 
 
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a 
személyekben, állatokban vagy 
vagyontárgyakban bekövetkezett azon károkért, 
amelyek a fenti utasítások és óvintézkedések 
betartásának elmulasztása miatt következnek be.  
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ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK 
 
• A készülék beüzemelésére egy száraz, jól szellőző 
helyiséget válasszon hőforrásoktól (pl. radiátortól, 
tűzhelytől stb.) távol, egy olyan helyen, amelyet nem 
ér közvetlenül napfény. Igény szerint használjon 
szigetelőlapot. 
• A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében 
kövesse a beszerelési utasításokat. 
• Ha a készülék hátoldalánál a szellőzés nem 
megfelelő, akkor az energiafogyasztás nő, a hűtési 
hatékonyság pedig csökken. 
• A készülék belső hőmérsékletét a környezeti 
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint a 
készülék elhelyezkedése befolyásolhatja. A 
hőmérséklet beállításánál számításba kell venni 
ezeket a tényezőket. 
• Várja meg, amíg a meleg élelmiszerek és italok 
lehűlnek, mielőtt betenné őket a készülékbe. 

• Az élelmiszerek behelyezése után győződjön meg 
arról, hogy a hűtőszekrény ajtaja – különösen a 
mélyhűtő ajtaja – megfelelően van bezárva. 
• Lehetőleg minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót. 
• Kiolvasztáskor tegye a fagyasztott élelmiszereket a 
hűtőtérbe. A fagyasztott élelmiszerek alacsony 
hőmérséklete lehűti a hűtőtérben lévő élelmiszereket. 
• A sérült tömítést a lehető leghamarabb ki kell 
cserélni. 
• A magas energiaosztályú termékek olyan 
nagyteljesítményű motorokkal vannak kialakítva, 
amelyek kisebb energiafogyasztás mellett hosszabb 
ideig maradnak működőképesek. Nem kell aggódnia 
amiatt, ha a motor hosszú ideig folyamatosan üzemel. 
 

 
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA 

A KÉSZÜLÉKET BEMUTATÓ ÁBRA (1. ábra) 
1. A fedél fogantyúja 
2. Zár (ha van) 
3. Tömítés 
4. A vízleeresztő cső záródugója (típusfüggő). 
5. Kezelőlap 
6. Kosár (típusfüggő) 
7. Kondenzátor (a készülék hátoldalán) 

ÜZEMBE HELYEZÉS 
• Lásd „A készülék használata előtti teendők” 
című fejezetet. 
• Csomagolja ki a készüléket. 
• Távolítsa el a fedél és a készülék közötti négy 
védőelemet (3. ábra). 
• Vigyázat! A négy védőelem közül kettőt a 
kondenzátor műanyagtartóinak helyére kell 
beszerelni, amely a készülék hátoldalán található 
( 3. ábra). 
Ez azért fontos, hogy a készülék megfelelő 
távolságra legyen a faltól. 
• Győződjön meg arról, hogy a leolvasztási vizet 
elvezető cső záródugója (ha van ilyen) a helyén  
van-e (4). 
• A készülék optimális működése és az esetleges 
sérülések elkerülése érdekében hagyjon legalább 
7 cm helyet a hátsó falnál és 7 cm helyet a készülék 
oldalainál. 
• Szerelje be a tartozékokat (ha vannak). 

A KEZELŐLAPOT BEMUTATÓ ÁBRA (2. ábra) 
a. Piros LED-fény: A jelzőfény villogása riasztást 
jelez. Lásd a HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓT. 

b. Zöld LED-fények: Azt jelzik, hogy a készülék 
működik, és a hőmérséklet az alábbiak szerint lett 
beállítva: 
b1 magasabb hőmérséklet (a jobb oldali fény világít); 
ha csak részben van megpakolva a készülék, ezzel a 
beállítással optimalizálhatja az energiafogyasztást 
b2 közepes hőmérséklet (a középső fény világít) 
b3 nagyon alacsony hőmérséklet (a bal oldali fény 
világít) 

Az összes zöld LED-fény világít: A 
GYORSFAGYASZTÁS funkció aktiválva van; lásd a 
„Friss élelmiszerek lefagyasztása” című fejezetet. 
c. Hőmérséklet-beállító gomb: A beállított 
hőmérséklet módosítására, illetve a gyorsfagyasztási 
műveletek aktiválására vagy inaktiválására 
használható. 

A kívánt hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg 
többször egymás után a beállítógombot (3): a beállított 
hőmérséklet a gomb minden egyes megnyomására 
megváltozik. 
A gyorsfagyasztási funkció aktiválásához vagy 
inaktiválásához tartsa megnyomva a gombot kb. 3 
másodpercig: az összes zöld LED-fény egyszerre 
háromszor villog, majd folyamatosan világítani kezd. 
 
Megjegyzés: 
A beállításokat elmenti a készülék a memóriába, még 
áramszünet esetén is. A beállított hőmérsékleti érték 
eléréséhez szükséges idő a klímafeltételektől és a 
beállított hőmérséklettől függően változhat. 
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A készülék bekapcsolása 
• Csatlakoztassa a készüléket. 
• A zöld LED-fény világítani kezd (közepes 
hőmérséklet). 
• A piros LED-fény villogni kezd, ami azt jelzi, hogy a 
készülék belsejében lévő hőmérséklet még nem elég 
alacsony az élelmiszerek eltárolásához. A piros LED-
fény a készülék bekapcsolását követő első hat 
órában általában kikapcsol. 
• Csak akkor pakolja be az élelmiszereket a 
készülékbe, amikor a piros LED-fény már nem világít. 
Megjegyzés: 
A hatékony tömítés miatt a készülék fedele lezárás 
után nehezen nyitható ki újra. 
Várjon néhány percet, mielőtt ismét kinyitná a 
készülék fedelét. 
 
ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA  
Friss élelmiszerek előkészítése lefagyasztáshoz 
• Fagyasztás előtt csomagolja be és zárja le a friss 
élelmiszereket alufóliába, átlátszó műanyag fóliába, 
levegő- és vízzáró műanyag csomagolóanyagba, 
fedővel ellátott polietilén tárolóedényekbe, 
amennyiben ezek friss élelmiszerek lefagyasztására 
alkalmasak. 
• Az élelmiszernek frissnek, érettnek és kiváló 
minőségűnek kell lennie, ha azt szeretné, hogy a 
fagyasztott élelmiszer is kiváló minőségű legyen. 
• A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség 
szerint közvetlenül leszedés után fagyassza le, hogy 
a teljes eredeti tápértéküket, állagukat, színüket és 
ízüket megőrizze. 
• Mindig hagyja a forró ételeket kihűlni, mielőtt 
betenné őket a készülékbe. 
Friss élelmiszerek lefagyasztása 
• A lefagyasztani kívánt élelmiszereket úgy helyezze 
el, hogy hozzáérjenek a készülék falához (4. ábra) 
A) - lefagyasztandó élelmiszerek 
B) - már lefagyasztott élelmiszerek 
• A lefagyasztandó élelmiszereket úgy helyezze el, 
hogy lehetőleg ne érintkezzenek a már lefagyasztott 
élelmiszerekkel. 
• Az optimális és gyorsabb lefagyasztás érdekében 
ossza fel az élelmiszereket kisebb csomagokra. Ez 
az eljárás a lefagyasztott élelmiszerek 
felhasználásakor is kényelmes. 
1. Aktiválja a gyorsfagyasztási funkciót legalább 
24 órával azelőtt, hogy friss élelmiszereket pakolna a 
készülékbe. Ehhez tartsa megnyomva a c gombot 
kb. 3 másodpercig. Az összes zöld LED-fény (b) 
világítani kezd. 
2. Helyezze be a lefagyasztandó élelmiszereket a 
készülékbe, majd 24 órán át tartsa zárva a készülék 
ajtaját. Az élelmiszer 24 óra alatt átfagy. A 
gyorsfagyasztási funkció inaktiválásához tartsa 
megnyomva a c gombot kb. 3 másodpercig. 
Ha a gyorsfagyasztási funkciót nem manuálisan 
kapcsolja ki, a funkció 50 óra elteltével 
automatikusan kikapcsol. 

AZ ÉLELMISZEREK ELTÁROLÁSA 
Tekintse meg a készüléken lévő táblázatot. 
A lefagyasztott élelmiszerek osztályozása 
Helyezze be a lefagyasztandó élelmiszereket a 
készülékbe, és osztályozza őket; érdemes feltüntetni 
a csomagoláson a lefagyasztás dátumát, hogy az 
egyes élelmiszereket az 5. ábrán  feltüntetett 
szavatossági időn belül lehessen felhasználni. 
 
Tanács a fagyasztott élelmiszerek tárolásához 
Amikor fagyasztott élelmiszereket vásárol: 
• Győződjön meg arról, hogy az élelmiszerek 
csomagolása sértetlen (elképzelhető, hogy a sérült 
csomagolású élelmiszerek minősége már nem 
megfelelő). Ha a csomagolás felpuffadt vagy 
nedvességfoltokat tartalmaz, előfordulhat, hogy a 
tárolás nem megfelelő körülmények között történt, és 
az élelmiszer már elkezdett kiolvadni. 
• Vásárláskor a fagyasztott élelmiszereket vegye 
meg utoljára, és szállítsa őket hűtőtáskában. 
• Amikor hazaér, azonnal tegye be a fagyasztott 
élelmiszereket a készülékbe. 
• Lehetőség szerint kerülje el vagy csökkentse 
minimális szintre a hőmérsékleti változásokat. Mindig 
vegye figyelembe a csomagoláson jelzett 
szavatossági időt. 
• Mindig tartsa be a csomagoláson feltüntettt tárolási 
utasításokat. 
Megjegyzés: 
A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal 
fogyassza el. 
Ne fagyassza le újra az ételeket, hacsak nem 
főzte meg őket, miután kiolvadtak. Főzés után a 
kiolvasztott élelmiszert vissza lehet fagyasztani. 
Hosszabb áramkimaradás esetén: 
• Ne nyissa ki a készülék fedelét, kivéve azt az 
esetet, ha jégakkukat tesz a lefagyasztott 
élelmiszerek fölé a készülék belsejének jobb és 
bal oldalán. Ezzel a módszerrel lelassíthatja a 
hőmérséklet emelkedésének folyamatát. 
 
A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA 
A készüléket akkor édemes leolvasztani, ha a 
falakon képződött jégréteg vastagsága már 5-6 mm. 
• Válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról. 
• Távolítsa el a készülékből az élelmiszereket, 
csomagolja őket szorosan egymáshoz újságpapírba, 
és tárolja őket hideg helyen vagy hűtőtáskában. 
• Hagyja nyitva a készülék fedelét. 
• Húzza ki az elvezetőcső belső záródugóját 
(típusfüggő) (6. ábra). 
• Húzza ki az elvezetőcső külső záródugóját 
(típusfüggő), és helyezze el a 6. ábra szerint. 
• Helyezzen egy tálat az elvezetőcsatorna alá a 
maradék víz összegyűjtésére. Ha a készülék 
rendelkezik elválasztóval, használja az elválasztót 
(6. ábra). 
• A leolvasztási folyamatot felgyorsíthatja, ha egy 
spatulával leválasztja a jeget a készülék faláról. 



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
• Távolítsa el a készülék alján összegyűlt jeget. 
• A készülékbelső maradandó károsodásának 
elkerülése érdekében ne használjon hegyes vagy 
éles fémeszközöket a jég eltávolítására. 
• Ne használjon dörzshatású anyagokat, és a 
készülék belsejét ne melegítse mesterséges módon. 
• Gondosan törölje szárazra a készülék belsejét. 
• A lefagyasztást követően tegye vissza a helyére a 
záródugót. 
 
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS 
• Távolítsa el a készülék felső peremén képződött 
jeget (lásd a Hibakeresési útmutatót). 
• Leolvasztás után tisztítsa meg a készülék belsejét 
egy langyos vízbe és/vagy enyhe tisztítószeres 
oldatba mártott szivaccsal. 
• Tisztítsa meg az oldalsó motorhűtő rácsot 
(típusfüggő). 
• Távolítsa el a port a készülék hátoldalán lévő 
kondenzátorról. 
Karbantartás előtt húzza ki a készülék hálózati 
csatlakozóját a konnektorból. 
Ne használjon dörzshatású anyagokat vagy 
folteltávolítókat (pl. acetont, triklóretilént) a 
készülék tisztításához. 
A készülék optimális működése érdekében 
évente legalább egyszer végezze el a szükséges 
tisztítási és karbantartási műveleteket. 
 
A LED-IZZÓ CSERÉJE (ha van ilyen a 
készüléken) 
• Válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról. 
• Távolítsa el a burkolatot a 7. ábrán jelzett lépéssor 
szerint. 
• Csavarja ki az izzót, és cserélje le egy ugyanolyan 
feszültségértékű és teljesítményű új izzóra. 
• Helyezze vissza a burkolatot, és csatlakoztassa 
ismét a készüléket az elektromos hálózathoz. 
 
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ 
1. A piros LED-fény villog. 
• Áramkimaradás van? 
• Leolvasztás van folyamatban? 
• A készülék ajtaja megfelelően van bezárva? 
• A készülék hőforrás közelében található? 
• A szellőzőrács és a kondenzátor tiszta? 
2. Az összes LED-fény egyszerre villog. 
• Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. 
3. A készülék túl zajos. 
• A készülék teljesen vízszintesen áll? 
• A készülék nem érintkezik olyan bútordarabokkal 
vagy tárgyakkal, amelyek rázkódást okozhatnak? 
• Nem maradt rajta a csomagolás a készülék alján? 
Megjegyzés: A hűtőrendszer felől érkező kotyogó 
hang a kompresszor leállása után normális 
jelenségnek számít. 
 

4. Egyik LED-fény sem világít, és a készülék nem 
működik. 
• Áramkimaradás van? 
• A hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva a 
konnektorba? 
• A hálózati kábel nem sérült? 
5. Egyik LED-fény sem világít, és a készülék 
működik. 
• Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. 
6. A kompresszor folyamatosan jár. 
• Nem tett forró élelmiszert a készülék belsejébe? 
• A készülék ajtaja nem maradt túl sokáig nyitva? 
• Nincs a készülék nagyon meleg helyiségben vagy 
hőforrás közelében? 
• A gyorsfagyasztási funkció nem lett aktiválva? (az 
összes zöld LED-fény világít) 
7. A készülék felső peremén túl sok jég képződik. 
• A leolvasztási vizet elvezető cső záródugói a 
helyükön vannak? 
• A készülék ajtaja megfelelően van bezárva? 
• A készülék ajtajának tömítése nem sérült meg vagy 
nem deformálódott el? (Lásd az „Üzembe helyezés” 
című fejezetet) 
• A négy védőelem el lett távolítva? (Lásd az 
„Üzembe helyezés” című fejezetet) 
8. A készülék külső falain pára képződik. 
• A páraképződés normális jelenségnek számít 
bizonyos klímaviszonyok között (85% feletti 
páratartalom esetén), vagy ha a készülék nedves 
vagy rosszul szellőző helyiségben található. A 
páraképződés a készülék teljesítményét egyáltalán 
nem befolyásolja. 
9. A készülék belső falain képződő jégréteg nem 
egyenletes vastagságú. 
• Ez normális jelenségnek számít. 
 
VEVŐSZOLGÁLAT 
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordul: 
1. Ellenőrizze, hogy egyedül nem tudja-e elhárítani a 
hibát. 
2. Kapcsolja be újra a készüléket, és ellenőrizze, 
hogy a probléma továbbra is fennáll-e. Ha igen, 
húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót, és 
várjon kb. egy órát, mielőtt ismét bekapcsolja a 
készüléket. 
3. Ha a probléma ezután is fennáll, vegye fel a 
kapcsolatot a vevőszolgálattal. 
Adja meg az alábbiakat: 
• a hiba jellegét; 
• a készülék típusát; 
• a szervizszámot (a szám a készülék hátoldalán 
lévő adattáblán található a SERVICE felirat után); 
• az Ön teljes címét; 
• az Ön telefonszámát (a körzetszámmal együtt). 
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