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ELŐZETES UTASÍTÁSOK1. RÉSZ.
Általános figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS: Mindig hagyja szabadon a készülék 
borí tásán vagy a beépí tet t  szerkezetben ta lá lható 
szellőzőnyílásokat.

FIGYELMEZTETÉS: A gyártó által javasolt eszközökön kívül 
más mechanikus eszközöket ne használjon a fagyasztási 
folyamat felgyorsítására.

FIGYELMEZTETÉS: A gyártó által javasolt típusú készülékeken 
kívül más elektromos készüléket ne használjon a hűtőszekrény 
ételtároló rekeszeiben.

FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy a készülék hűtőköre 
ne sérüljön.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék elhelyezésekor gondoskodjon 
róla, hogy a tápkábel ne akadjon be és ne sérüljön meg.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezzen több csatlakozós 
hosszabbítót vagy hordozható áramforrást a készülék mögé.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék instabilitásából eredő 
veszélyek elkerülése érdekében rögzítse azt az utasításoknak 
megfelelően.

Ha a készülék R600a hűtőközeget használ - erről a típustáblán 
tájékozódhat -, legyen óvatos a szállítás és a beszerelés során, 
hogy elkerülje a készülék hűtőelemeinek sérülését. Annak 
ellenére, hogy az R600a környezetbarát és természetes gáz. 
Mivel robbanásveszélyes, ha a hűtőelemek sérülése miatt 
szivárgást tapasztalna, távolítsa el a hűtőszekrényt nyílt láng 
illetve hőforrások közeléből és szellőztesse néhány percig a 
helyiséget, ahol a készülék található.

• Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény szállítása és elhelyezése 
során ne sérüljön meg a hűtőgáz kör.
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• Ne tároljon a készülékben robbanásveszélyes anyagokat, 
például gyúlékony hajtógázzal működő aeroszolokat.

• A készülék csak háztartási és hasonló környezetekben 
használható, például;
 - üzletek, irodák és munkahelyek dolgozóinak kialakított 
konyhák
 - tanyaházak, valamint hotelek, motelek és egyéb 
lakókörnyezetek vendégei
 - panzió típusú környezetek;
 - élelmezési és hasonló nem kereskedelmi környezetek

• Ha a konnektor nem megfelelő a hűtőszekrény dugójához, 
azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, 
szerviztechnikussal vagy hasonlóan képzett személlyel kell 
kicseréltetni.

• A hűtőszekrény tápkábele speciális földelt csatlakozóval van 
ellátva. A csatlakozó speciális földelt, 16 vagy 10 amperes 
aljzathoz lehet csatlakoztatni az országtól függően, ahol a 
terméket árusítják. Ha nem rendelkezik ilyen aljzattal, hívjon 
szakembert és szereltessen be egyet.

• A 8 évnél idősebb gyerekek és azok a személyek, akik 
korlátozott fizikai, érzékelő és illetve szellemi képességekkel 
rendelkeznek, illetve hiányában vannak a megfelelő 
tapasztalatoknak és ismereteknek, csak felügyelet mellet 
mellett vagy a készülék használatára és az azzal járó 
veszélyekre vonatkozó utasítások ismeretében használhatják 
a készüléket. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A 
gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és 
karbantartást.

• 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kipakolhatnak a 
hűtőszekrényből. Gyermekek nem takaríthatják és nem 
végezhetnek karbantartási munkákat a készüléken. 
Kisgyermekek (0-3 éves korig) nem használhatják a 
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készüléket. Fiatal gyermekek (3-8 éves korig) kizárólag 
folyamatos felügyelet mellett használhatják a készüléket. 
Idősebb gyermekek (8-14 éves korig) és kiszolgáltatott 
felnőttek megfelelő felügyelet mellett vagy a használati 
utasítás ismertetése után használhatják a készüléket. 
Rendkívül kiszolgáltatott emberek kizárólag folyamatos 
felügyelet mellett használhatják a készüléket.

• Ha a tápkábel megsérült, azt a veszélyek elkerülése 
érdekében a gyártóval, szerviztechnikussal vagy hasonlóan 
képzett személlyel kell kicseréltetni.

• A készülék 2000 métert meghaladó magasságon nem 
használható.

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében 
tartsa be az alábbi utasításokat:

• Az ajtó huzamosabb ideig történő nyitva hagyása jelentős 
hőmérséklet-növekedést eredményezhet a készülék 
rekeszeiben.

• Rendszeresen tisztítsa az elérhető vízelvezető rendszereket 
és azokat a felületeket, amelyekre élelmiszert helyez.

• Nyers húst és halat a hűtőszekrény megfelelő rekeszeiben 
tároljon, hogy ne érintkezhessen más élelmiszerekkel és ne 
csöpögjön azokba.

• A két csillaggal jelölt fagyasztórekeszek előfagyasztott 
ételek tárolására, fagylalt készítésére és tárolására, valamint 
jégkocka készítésére alkalmasak.

• Az egy, kettő és három csillaggal jelzett rekeszek egyike sem 
alkalmas friss élelmiszerek fagyasztására.

• Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kapcsolja 
ki, olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg és hagyja az 
ajtót nyitva, ezzel elkerülheti a penész kialakulását a hűtő 
belsejében.
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SZERVIZ
• A javításra szoruló készülékkel forduljon a hivatalos 
szervizközponthoz. Kizárólag eredeti pótalkatrészeket 
használjon.

• Figyelem: a saját kezűleg vagy nem szakértő által végzett 
javítási munkálatok biztonsági következményekkel járhatnak 
és érvénytelenítheti a garanciát.

• Az alábbi pótalkatrészek a modell gyártásának megszüntetését 
követő 7 évig érhetők el: termosztát, hőmérsékletérzékelők, 
nyomtatott áramköri lapok, fényforrások, ajtófogantyúk, 
ajtózsanérok, tálcák és rekeszek.

• Figyelem: a fenti alkatrészek egy része kizárólag a hivatalos 
szervizekben kaphatók és nem minden pótalkatrész 
szerelhető be egy adott modellbe.

• Az ajtótömítések a modell gyártásának megszüntetését 
követő 10 évig kaphatók.
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Régi és hibás hűtőszekrények
• Ha a hűtőszekrény retesszel van ellátva, a leselejtezés előtt törje le vagy távolítsa el 

azt, mivel a gyerekek beszorulhatnak a készülék belsejébe, ami balesethez vezethet.
• A régi hűtőszekrények és fagyasztók CFC tartalmú szigetelőanyagot és hűtőközeget 

tartalmaznak. Ezért ügyeljen arra, hogy a régi hűtőszekrény leselejtezésekor ne károsítsa 
a környezetet.

A régi készülék felszámolása
A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket 
nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Azt át kell adni az elektromos és 
elektronikus berendezések megfelelő gyűjtőpontján újrahasznosításra. Ha segít 
abban, hogy ezt a terméket megfelelően ártalmatlanítsák, segít megelőzni a 
környezetre gyakorolt negatív következményeket, melyet a helytelen hulladékkezelés 
okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért lépjen 

kapcsolatba a helyi hivatallal, a szemétszállító szolgálattal, vagy a bolttal, ahol azt vásárolta.
Megjegyzések:

• A készülék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.  
A helytelen használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

• Tartson be a készüléken és a használati útmutatóban található minden utasítást, és 
őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.

• A készülék otthoni használatra készült, és azt csak a házban, a meghatározott célokra 
szabad felhasználni. Kereskedelmi felhasználásra nem alkalmas. Az ilyen felhasználás 
érvényteleníti a garanciát és a vállalatunk nem vállal felelősséget a felmerülő károkért. 

• A készüléket beltéri használatra terveztük és csak élelmiszerek hűtésére/tárolására 
használható, Nem alkalmas kereskedelmi felhasználásra és/vagy élelmiszereken kívül 
egyéb anyagok tárolására. A vállalatunk a fenti megkötések figyelmen kívül hagyásából 
eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági figyelmeztetések
• Ne használjon elosztót és hosszabbító kábelt.
• A sérült, elhasználódott vagy régi dugókat ne használja.
• Ügyeljen arra, hogy ne húzza, ne hajítsa meg és ne károsítsa a tápkábelt.
• Ne csavarja meg, illetve ne hajlítsa meg a kábelt, továbbá tartsa távol a 

forró felületektől.

• Ne használjon konnektoradaptert.
• A beszerelés után győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem szorult-e 

a készülék alá.
• A készüléket csak felnőttek használhatják. Ne engedje, hogy a gyerekek 

a hűtőszekrénnyel játsszanak vagy az ajtón lógjanak.
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• Az áramütések elkerülése érdekében nedves kézzel soha ne dugja be 
vagy húzza ki a dugót.

• Soha ne tegyen üvegeket vagy fémdobozos üdítőket a fagyasztórekeszbe. 
Az üvegek és a dobozok felrobbanhatnak.

• Saját biztonsága érdekében soha ne tegyen robbanékony vagy gyúlékony 
anyagot a hűtőszekrénybe. A magas alkoholtartalmú italokat szorosan lezárva, 
függőlegesen tegye a hűtőrekeszbe.

• Amikor jeget vesz ki a fagyasztórekeszből, soha ne érjen hozzá a jéghez, mivel 
fagyási sérüléseket és/vagy vágásokat okozhat.

• Nedves kézzel soha ne fogja meg a fagyasztott termékeket! Ne fogyasszon közvetlenül 
a fagyasztórekeszből kivett fagylaltot vagy jégkockát.

• Felengedés után ne fagyassza vissza a fagyasztott árukat. Egészségügyi problémákat, 
például ételmérgezést okozhat.

• Ne tegyen szövetanyagot a hűtőszekrény tetejére. Ez befolyásolhatja a hűtőszekrény 
teljesítményét.

• Ne működtessen semmilyen elektromos készüléket a hűtőszekrény vagy a fagyasztó 
belsejében.

• A tartozékok sérülésének elkerülése érdekében szállításhoz rögzítse azokat a 
hűtőszekrény belsejében.

A hűtőszekrény telepítése és használata
A hűtőszekrény első használata előtt tanulmányozza át az alábbi pontokat:

• A hűtőszekrény üzemi feszültsége 220-240 V 50 Hz-es frekvencián.
• A dugónak a beszerelés után elérhetőnek kell lennie.
• Az első bekapcsoláskor bizonyos szag fordulhat elő. Ez azonban megszűnik amint a 

készülék lehűl. 
• A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a gép adattábláján szereplő 

feszültség és az Ön otthonában rendelkezésre álló elektromos feszültség megegyezik 
egymással.

• Hatékony földeléssel illessze a csatlakozót a dugaszolóaljzatba. Amennyiben a 
dugaszolóaljzat nem földelt vagy a csatlakozó dugó nem illeszthető a csatlakozóaljba, 
javasoljuk, hogy hívjon szerelőt.

• A készüléket megfelelően beszerelt, biztosítékkal rendelkező csatlakozóaljzatba kell 
csatlakoztatni. Az üzemeltetési pontnál az áramellátásnak (váltakozó áram) és a 
feszültségnek meg kell egyeznie a készülék adattábláján találhatóval (az adattábla a 
készülék belsejében, baloldalt található).

• A földelés nélküli használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
• A hűtőszekrény közvetlen napfénytől védett helyen helyezze el.
• Soha ne használja a hűtőszekrényt a szabadban és ne hagyja az esőn.
• A készülék legalább 50 cm távolságra legyen a tűzhelyektől, gázsütőktől és radiátoroktól, 

és legalább 5 cm távolságra az elektromos sütőktől.
• Ha a hűtőszekrényt fagyasztó mellé helyezi el, hagyjon legalább 2 cm helyet a készülékek 

között, hogy megelőzze a külső felületek bepárásodását.
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• Ne rakjon súlyos tárgyakat a készülékre.
• A készülék felett legalább 150 mm-t szabadon kell hagyni. Ne helyezzen 

semmit a készülék tetejére.
• A konyhaszekrénybe való beszerelés eljárását a Szerelési kézikönyv adja 

meg. A termék kizárólag megfelelő konyhaszekrényekben való használatra 
való.

• Az állítható első lábakat úgy kell beállítani, hogy a készülék vízszintben és stabilan álljon. 
A lábak beállításához forgassa el azokat az óramutató járásával egyező irányba (vagy az 
ellenkező irányba). Ezt még azelőtt kell elvégezni, hogy ételt tenne a hűtőszekrénybe.

• A hűtőszekrény használata előtt törölje át az összes alkatrész hátulját meleg víz és egy 
teáskanál szódabikarbóna keverékével, öblítse le tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni. 
Tisztítás után tegyen vissza minden alkatrészt.

• Szerelje fel a műanyag távtartót (a hátul fekete lapátokkal ellátott 
alkatrész) az ábrán látható módon, 90°-kal elfordítva, hogy a kondenzátor 
ne érjen hozzá a falhoz.

• A hűtőszekrényt fal mellé kell helyezni, úgy, hogy a faltól való távolság 
ne haladja meg a 75 mm-t.

• Használat előtt tisztítsa meg alaposan a készüléket, különösen a belsejét (lásd: Tisztítás 
és karbantartás).

A hűtőszekrény használata előtt
• A hatékony működés érdekében a szállítást követően hagyja a 

hűtőszekrényt 3 óráig felállított helyzetben, és csak ezután dugja be. 
Ellenkező esetben megsérülhet a kompresszor.

• Az első használat során a hűtőszekrényben szagok keletkezhetnek. Amint a hűtőszekrény 
elkezd lehűlni, a szag enyhülni fog.
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KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓK ÉS LEHETŐSÉGEK2. RÉSZ.
Tájékoztató az újgenerációs hűtési technológiáról
Az újgenerációs hűtési technikával rendelkező hűtőszekrény-fagyasztók 
eltérő működési rendszerrel rendelkeznek, mint a statikus hűtőszekrények. 
A hagyományos hűtőszekrény-fagyasztókban a fagyasztóba beáramló 
levegőben lévő pára és az élelmiszerekből kipárolgó nedvesség megfagy 
a fagyasztóban. Azért, hogy az így keletkezett jeget elolvasszuk, 
azaz leolvasszuk a hűtőt, a készüléket ki kell húzni a hálózatból. A 
leolvasztás közben az élelmiszerek hűtését más módon kell biztosítani, 
a felhasználónak ki kell ürítenie a készüléket és el kell távolítania a 
felgyűlt jeget.
Az új generációs hűtési technológiával rendelkező fagyasztórekeszekben 
az eljárás teljesen más. A ventilátor segítségével hideg és száraz 
levegő áramlik át a fagyasztótéren. A hideg levegő fagyasztórekeszen 
keresztül történő akadálytalan áramoltatásának köszönhetően az ételek 
egyenletesen és megfelelően fagynak meg. Így nem keletkezik jég 
lerakódás.   
A hűtőtér működése közel azonos a fagyasztótérével. A hűtőtér felső 
részében található ventilátor által befújt levegő lehűl, miközben áthalad 
a levegőcsatorna nyílásán. Ezzel egy időben a légcsatorna nyílásain 
levegőt fúj ki a készülék, ezzel a hűtési folyamat sikeresen befejeződött a 
hűtőtérben. A légcsatornán található lyukakat a levegő hűtőtérben történő 
egyenletes eloszlatására tervezték.
Mivel a fagyasztótér és a hűtőtér között nem áramlik levegő, a szagok nem tudnak keveredni. 
Ennek eredményeként az új generációs hűtési technológiával rendelkező hűtőszekrénye 
egyszerűen használható, nagy befogadóképességű és esztétikus megjelenésű.
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Kijelző- és vezérlőpanel
Vezérlőpanel használata

1.  Lehetővé teszi a fagyasztó beállításait.
2.  Lehetővé teszi a fagyasztó beállításait.
3. Fagyasztó-érték beállítása képernyő
4. Hűtőérték beállítása képernyő
5. Gazdaságos üzemmód szimbólum
6. Szuper fagyasztás szimbólum
7. Ez a riasztás szimbóluma.

A fagyasztó-hűtőszekrény üzemeltetése
Miután csatlakoztatta a készüléket, az összes szimbólum megjelenik 2 másodpercre, és a 
kezdeti értékek -18 °C-ot fognak mutatni a fagyasztó beállítás kijelzőjén, illetve +4 °C-ot a 
hűtő beállítás kijelzőjén.
A fagyasztó hőmérséklet-beállításai

• A fagyasztó beállításjelzőjének kezdeti hőmérsékleti értéke -18 °C. 
• Nyomja meg a fagyasztó beállítógombját egyszer.

Amikor először megnyomja a gombot, az előző érték fel fog villanni.
• Amikor megnyomja ezt a gombot, a hőmérséklet annak megfelelően fog csökkeni.
• Ha a gombot még egyszer megnyomja, a sor a -16 °C értékről indul újra.

MEGJEGYZÉS: A gazdaságos üzemmód automatikusan bekapcsol, ha a fagyasztó 
rekesz hőmérséklete -18 °C-ra van állítva.
A hűtő hőmérséklet-beállításai

• A hűtő beállításjelzőjének kezdeti hőmérsékleti értéke +4 °C. 
• Nyomja meg egyszer a hűtő gombját.
• Amikor megnyomja ezt a gombot, a hőmérséklet annak megfelelően fog csökkeni.
• Ha a gombot még egyszer megnyomja, a sor a +8 °C értékről indul újra.

Szuper fagyasztás üzemmód
Célja

• Nagy mennyiségű élelmiszer fagyasztásához, amely nem fér el a gyors fagyasztó polcon. 
• Készételek fagyasztásához. 
• Friss élelmiszer gyorsfagyasztásához, hogy az megtartsa frissességét.

Hogyan kell használni 
A szuper fagyasztás üzemmód engedélyezéséhez nyomja meg a fagyasztó 
hőmérséklet-beállító gombot 3 másodpercig. Ha a szuper fagyasztás üzemmód be 
lett állítva, a szuper fagyasztás szimbólum felvillan, és a gép hangjelzést ad, hogy 
nyugtázza az üzemmód bekapcsolását.
A Szuper fagyasztás üzemmód:

• A hűtő hőmérséklete beállítható. Ebben az esetben továbbra is fennmarad a szuper 
fagyasztás üzemmód.

• A gazdaságos üzemmódot nem lehet kiválasztani.

1 2

3 5 6 7 4
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• A szuper fagyasztás üzemmódot ugyanazzal a művelettel kapcsolhatja, mint amivel 
aktiválta.

Megjegyzések:
• A 24 óra alatt maximálisan lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége (kilogrammban) 

megtalálható a berendezés címkéjén.
• A berendezés optimális működése és maximális fagyasztó kapacitása érdekében, 

aktiválja a szuper fagyasztás módot 3 órával a friss élelmiszer fagyasztóba helyezése 
előtt.
A Szuper Fagyasztás üzemmód automatikusan kikapcsol 24 óra eltelte után, vagy ha a 
fagyasztó hőmérséklete -32 °C alá esik.

Nyitott ajtó riasztási funkció
Ha a hűtőszekrény ajtaja 2 percnél hosszabb ideig nyitva marad, a készülék sípolással jelez.

Figyelmeztetések a hőmérséklet-beállításokkal kapcsolatban
• A hatékonyság érdekében nem célszerű hűtőszekrényét 10 °C alatti hőmérsékletű 

környezetben működtetnie.
• A hőmérséklet-beállításokat az ajtónyitások gyakoriságának és a hűtőszekrényben tartott 

élelmiszer mennyiségének megfelelően kell elvégezni.
• Egy beállítás végigvitele előtt ne váltson át egy másik beállításra.
• A hűtőszekrényt a teljes lehűlés érdekében a környezeti hőmérséklettől függően 

működtesse legfeljebb 24 óráig megszakítás nélkül azt követően, hogy bedugta. Ne 
nyissa ki gyakran a hűtőszekrény ajtóit, és ebben az időszakban ne helyezzen bele túl 
sok élelmiszert.

• A hűtőszekrényben 5 perces késleltetési funkció lép működésbe, hogy a kompresszort 
megóvja a károsodástól, ha a dugót kihúzza, majd újra bedugja, vagy ha áramszünet 
áll be. 5 perc elteltével a hűtőszekrény normálisan kezd működni.

• A hűtőszekrényt az információs címkén feltüntetett klímaosztály és a szabványokban 
meghatározott külső hőmérsékleti értékeken való használatra tervezték. A megfelelő 
hűtési hatékonyság érdekében ne 
használja hűtőszekrényt ezeken a 
hőmérsékleti határértékeken kívül.

• Ezt a készüléket 10°C - 43°C közötti 
környezeti hőmérséklet tartományban 
történő használatra tervezték.

Fontos beszerelési utasítások
A készüléket úgy tervezték, hogy nehéz éghajlati viszonyok között működjön (akár 43 °C 
vagy 110 °F) és ‘Freezer Shield’ technológiával látták el, amely biztosítja, hogy a fagyasztott 
élelmiszer a fagyasztóban ne olvadjon fel még akkor sem, ha a környezeti hőmérséklet 
mindössze -15 °C. Így ezután fűtetlen helyiségbe is szerelheti a készüléket anélkül, hogy 
aggódnia kellene attól, hogy a fagyasztott élelmiszer megromlik a fagyasztóban. Amikor a 
környezeti hőmérséklet visszatér a normál értékre, folytathatja a készülék szokásos módon 
történő használatát.

Klímaosztály Környezeti Hőmérséklet oC
T 16 és 43°C között

ST 16 és 38°C között
N 16 és 32°C között

SN 10 és 32°C között
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Tartozékok
Jégkocka tartó tálca

• Töltse fel vízzel a tálcát és helyezze a fagyasztórekeszbe.
• Miután a víz teljesen jéggé fagyott, a tálca csavarásával kivehetõk a jégkockák.

Fagyasztó rekesz
A fagyasztótér ládáiban könnyen hozzáférhető módon 
tárolhatja az élelmiszereket.
A fagyasztó láda kivétele:

• Húzza ki a ládát, ameddig lehetséges
• Húzza a láda elejét fel, majd kifelé.

A kihúzható láda visszahelyezéséhez végezze el 
ugyanezt a műveletet visszafelé.
Megjegyzés: Mindig a fogantyújánál tartva vegye ki, 
vagy rakja vissza a rekeszt.

Fagyasztó rekesz

Extra hideg rekesz
Frissen vásárolt felvágottak és sajtok ízének és 
állagának megőrzésére alkalmas. A kihúzható 
rekesz az egész hűtőszekrény hőmérsékleténél 
alacsonyabb hőmérsékletet biztosít a hideg 
levegő aktív keringetésének köszönhetően.
A frissentartó rekesz eltávolítása

• A síneken csúsztatva húzza ki maga felé a 
frissentartó rekeszt.

• Húzza a frissentartó rekeszt fel, hogy 
kivegye a sínből.

Frissentartó polcok

(egyes modelleken)
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Páratartalom szabályozó
A zárt páratartalom szabályozó a friss gyümölcsök és 
zöldségek hosszabb eltarthatóságát teszi lehetővé.
Ha a zöldségtároló teljesen tele van, a zöldségtároló 
előtt lévő frissesség szabályozót ki kell nyitni. Ezáltal a 
zöldségtároló levegője és páratartalma szabályozott lesz, 
az ételek eltarthatósága megnövekszik.
Ha páralecsapódást lát az üvegpolcon, a páratartalom 
szabályozót állítsa nyitott állásba.

CustomFlex
A CustomFlex® funkció segítségével lehetősége nyílik 
igényeire szabni a hűtőszekrény tárolókapacitását. Az ajtó 
belső oldalán tároló és mozgatható rekeszek találhatóak, 
amelyeket saját igénye szerint átrendezhet. A rekeszek 
levehetők, így akár el is távolíthatja a könnyebb hozzáférés 
érdekében.

A tartozékokról szóló szakasz vizuális és szöveges leírásai a készülék modelljétől 
függően eltérőek lehetnek.

Páratartalom szabályozó

• A CustomFlex tárolórekesz fedelét a nyíl irányába húzva 
veheti le.

• A rekesz lezárásához tolja vissza a fedelet az ellenkező 
irányba.

(egyes modelleken)
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AZ ÉTELEK ELRENDEZÉSE A HŰTŐSZEKRÉNYBEN3. RÉSZ.
Hűtőtér

• A magas páratartalom és az ebből keletkező jegesedés elkerülése érdekében soha se 
helyezzen folyadékot fedetlen tárolóedényben a hűtőszekrénybe. A zúzmara leginkább 
a párologtató leghidegebb részein koncentrálódik, és idővel egyre többször kell a 
készüléket leolvasztani.

• Soha ne helyezzen meleg ételt a hűtőszekrénybe. A meleg ételt hagyja szobahőmérsékleten 
lehűlni, majd ezt követően úgy helyezze el a hűtőtérben, hogy a megfelelő légáramlás 
biztosított legyen a környezetében.

• Semmi ne érintkezzen a készülék hátsó falával, mivel ez jegesedést okozhat. A 
csomagolóanyagok a hátsó falhoz ragadhatnak. Ne nyissa ki túl gyakran a hűtőszekrény 
ajtaját.

• A húst és a megtisztított halat (műanyag fóliába csomagoltan), amit 1-2 napon belül 
felhasznál, helyezze a hűtőtér alsó részébe (a frissentartó fölé), mivel ez a leghidegebb 
rész, és a legjobb tárolási feltételeket biztosítja.

• A gyümölcsöket és zöldségeket csomagolás nélkül helyezheti el a frissentartó rekeszben.

Élelmiszer Eltarthatóság Hová helyezze a hűtőrekeszben

Zöldségek és gyümölcsök 1 hét A frissentartó rekeszben (anélkül, hogy 
bármibe be lennének csomagolva)

Hús és hal 2 - 3 nap
Műanyag fóliával fedve és zacskóval 
fedve, vagy hústartó dobozban (az 

üvegpolcon)

Friss sajt 3 - 4 nap Az ajtón lévő speciális polcban

Vaj és margarin 1 hét Az ajtón lévő speciális polcban

Palackozott termék, tej és 
joghurt

A gyártó által ajánlott 
lejárati időig Az ajtón lévő speciális polcban

Tojások 1 hónap A tojástartó polcban

Főtt étel 2 nap Bármelyik polcon

Fagyasztótér
• Fagyasztott ételek hosszabb ideig történő tárolásához, és jégkocka készítéshez 

használja a hűtőszekrény mélyhűtő rekeszét.
• A fagyasztótér maximális kapacitása érdekében csak üvegpolcokat használjon a felső 

és középső részben. Az alsó részben használja az alsó rekeszeket.
• Ne helyezzen a frissen lefagyasztani kívánt ételt a már fagyott étel közelébe. 
• A lefagyasztani kívánt ételeket (hús, darált hús, hal) egy alkalommal elfogyasztható 

adagokra osztva fagyassza le.
• Az egyszer már kiengedett ételt ne fagyassza le újból. Az újból lefagyasztott étel 

veszélyes lehet egészségére, ételmérgezést okozhat.
• Ne helyezzen meleg ételt a fagyasztótérbe, várja meg, amíg kihűl. A korábban 

lefagyasztott étel a mélyhűtőben kiolvadhat és tönkre mehet. 
• Ha fagyasztott ételt vásárol, győződjön meg róla, hogy megfelelő módon le van 

fagyasztva, illetve a csomagolása sértetlen.
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• A fagyasztott ételek tárolási feltételeinek szerepelnie kell az étel csomagolásán. Ha 
semmilyen magyarázat nincs rajta, az ételt a lehető legrövidebb időn belül el kell 
fogyasztani.

• Ha a fagyasztott étel csomagolása nedvesnek tűnik, és kellemetlen szaga is van, az ételt 
valószínűleg nem tárolták megfelelően, és megromlott. Ne vásároljon meg ilyen ételt! 

• A fagyasztott élelmiszerek eltarthatósági időtartama függ a külső környezeti 
hőmérséklettől, az ajtók gyakori nyitásától, a termosztát beállításaitól, az élelmiszer 
típusától, valamint a megvásárlás és a fagyasztóba helyezés között eltelt időtartamtól. 
Mindig tartsa be a csomagoláson szereplő utasításokat, soha ne lépje túl az eltarthatósági 
időtartamot.

• Hosszú ideig tartó áramkimaradás esetén ne nyissa ki a fagyasztótér ajtaját. Hosszabb 
áramkimaradások esetén ne fagyassza vissza ételeit, fogyassza el őket a lehető 
legrövidebb időn belül.

• Vegye figyelembe, ha a fagyasztó ajtót becsukása után azonnal ki szeretné nyitni, az 
ajtó kicsit nehezebben nyílik. Ez nem jelent rendellenességet! Az egyensúlyi állapot 
elérése után az ajtó egyszerűen nyitható.

Fontos megjegyzés:
• A fagyasztott élelmiszereket, felengedésük után, a friss élelmiszerekkel azonos módon 

kell megfőzni. Ha nem főzi meg a kiolvasztott élelmiszereket, SOHA ne fagyassza újból 
le őket.

• A főtt ételekben található néhány fűszer (ánizs, bazsalikom, vizitorma, ecet, válogatott 
fűszerek, gyömbér, fokhagyma, hagyma, mustár, kakukkfű, majoránna, fekete bors) íze 
hosszú tárolás esetén megváltozik és intenzívebbé válik. Ezért a fagyasztott ételhez 
csak kevés fűszert adjon, vagy a kívánt fűszert csak kiolvasztás után adja az ételhez.

• Az élelmiszer eltárolhatósági ideje függ a felhasznált olajtól, zsiradéktól is. A tároláshoz 
megfelelő olajak/zsiradékok a margarin, borjú zsír, olíva olaj és a vaj. Fagyasztáshoz 
nem használható zsiradékok a földimogyoró olaj és a disznózsír.

• A folyékony élelmiszereket műanyag poharakban kell lefagyasztani, más élelmiszereket 
műanyag fóliába vagy zacskóba csomagolva.

Hal és hús Előkészítés
Eltarthatóság

(hónap)

Kiolvasztási idő 
szobahőmérsékleten

- óra -

Marhasteak Megfelelő adagokban való 
lefagyasztásra csomagolva 6-10 1-2

Bárányhús Megfelelő adagokban való 
lefagyasztásra csomagolva 6-8 1-2

Borjú rostélyos Megfelelő adagokban való 
lefagyasztásra csomagolva 6-10 1-2

Borjú pörkölthús Kis darabokban 6-10 1-2
Birka pörkölthús Darabokban 4-8 2-3

Vagdalthús
Megfelelő adagokban, 
fűszerezés nélkül 
csomagolva

1-3 2-3

Belsőség (darab) Darabokban 1-3 1-2

Kolbász/Szalámi Be kell csomagolni akkor 
is, ha fóliabevonatos  Amíg fel nem enged
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Hal és hús Előkészítés
Eltarthatóság

(hónap)

Kiolvasztási idő 
szobahőmérsékleten

- óra -

Csirke és pulyka Megfelelő adagokban való 
lefagyasztásra csomagolva 7-8 10-12

Liba / Kacsa Megfelelő adagokban való 
lefagyasztásra csomagolva 4-8 10

Szarvas - Nyúl - 
Vaddisznó

Kicsontozva, 2,5 kg-os 
adagokban 9-12 10-12

Édesvízi hal (pisztráng, 
ponty, csuka, harcsa) Mossa és szárítsa meg, 

miután belül alaposan 
megtisztította és a 
pikkelyeket eltávolította; a 
farkát és a fejrészeket le 
kell vágni, ahol szükséges.

2 Amíg alaposan fel nem 
enged

Sovány hal (tengeri 
sügér, nagy rombuszhal, 
közönséges nyelvhal)

4-8 Amíg alaposan fel nem 
enged

Zsíros hal (bonitófélék, 
közönséges makréla, 
tonhal, szardella)

2-4 Amíg alaposan fel nem 
enged

Rákfélék Megtisztítva és zacskózva 4-6 Amíg alaposan fel nem 
enged

Kaviár
Eredeti csomagolásában, 
alumínium vagy műanyag 
tégelyben

2-3 Amíg alaposan fel nem 
enged

Csiga Sós vízben, alumínium 
vagy műanyag tégelyben 3 Amíg alaposan fel nem 

enged

Zöldségek és 
gyümölcsök Előkészítés

Eltarthatóság
(hónap)

Kiolvasztási idő 
szobahőmérsékleten

- óra -

Karfiol
Távolítsa el a leveleket, 
szedje szét rózsáira és 
tegye citromos vízbe.

10 - 12 Felhasználható 
fagyasztott állapotban

Zöldbab, vajbab Mossa meg és vágja apró 
darabokra. 10 - 13 Felhasználható 

fagyasztott állapotban

Borsó Fejtse ki és mossa meg. 12 Felhasználható 
fagyasztott állapotban

Gomba és spárga Mossa meg és vágja apró 
darabokra. 6 - 9 Felhasználható 

fagyasztott állapotban

Káposzta Tisztítsa meg. 6 - 8 2

Padlizsán Mossa meg és vágja 2 
cm-es darabokra. 10 - 12 Vegye külön az 

adagokat.

Kukorica
Mossa meg és 

csomagolja el csövestől 
vagy lemorzsolva.

12 Felhasználható 
fagyasztott állapotban

Répa Tisztítsa meg és vágja 
szeletekre. 12 Felhasználható 

fagyasztott állapotban

Paprika
Vágja ki a magházát, 

vágja félbe és szedje ki a 
magokat.

8 - 10 Felhasználható 
fagyasztott állapotban
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Zöldségek és 
gyümölcsök Előkészítés

Eltarthatóság
(hónap)

Kiolvasztási idő 
szobahőmérsékleten

- óra -
Spenót Mossa meg. 6 - 9 2

Alma és körte Hámozza meg és 
szeletelje fel. 8 - 10 (A fagyasztóban) 5

Sárgabarack és 
őszibarack

Vágja félbe és vegye ki a 
magot. 4 - 6 (A fagyasztóban) 4

Eper és málna Mossa meg. 8 - 12 2

Párolt gyümölcsök Csészében, 10% cukor 
hozzáadásával. 12 4

Szilva, cseresznye, 
meggy

Mossa meg és távolítsa el 
a szárakat. 8 - 12 5 - 7

Tejtermékek és 
tészták Előkészítés Eltarthatóság 

(hónap) Tárolási feltételek

Csomagolt 
(homogénezett) tej Saját csomagolásában 2 - 3 Kizárólag homogénezett tej

Sajt (kivéve 
krémfehér sajt) Szeletelje fel. 6 - 8

Rövid ideig tartó tárolásnál 
az eredeti csomagolásban 
hagyhatja. Hosszabb 
tároláshoz csomagolja 
műanyag fóliába.

Vaj, margarin Saját csomagolásában 6

To
já

s 
(*

)

Tojásfehérje 10 - 12
30 grammja egy 

tojássárgájának felel 
meg.

Le
zá

rt 
ed

én
yb

enTojáskeverék 
(fehérje-
sárgája)

Ha megfelelően össze 
van keverve, egy csipet 
só hozzáadásával 
megakadályozhatja, hogy 
túlságosan besűrűsödjön.

10
50 grammja egy 

tojássárgájának felel 
meg.

Tojássárgája

Ha megfelelően össze 
van keverve, egy csipet 
só hozzáadásával 
megakadályozhatja, hogy 
túlságosan besűrűsödjön.

8 - 10
20 grammja egy 

tojássárgájának felel 
meg.

(*) Nem szabad héjastul lefagyasztani. A tojás fehérjét és sárgáját csak külön-külön, vagy 
alaposan összekeverve szabad lefagyasztani.
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Eltarthatóság 
(hónap)

Kiolvasztási idő 
szobahőmérsékleten 

(óra)

Kiolvasztási idő 
sütőben (perc)

Kenyér 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Aprósütemény 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pite 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Gyümölcstorta 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Leveles tészta 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS4. RÉSZ.

Ne felejtse el kihúzni a hűtőszekrényt, mielőtt tisztítani kezdené.

 Ne tisztítsa a hűtőszekrényt víz ráöntésével.

Soha ne használjon gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró anyagot, 
például hígítót, gázt vagy savat a tisztításhoz.

• A belső és külső oldalait áttörölheti puha ruhával vagy szivaccsal, meleg, 
szappanos víz segítségével.

•  Egyenként távolítsa el a részeit, és tisztítsa meg szappanos vízzel. 
Ne mossa el őket mosogatógépben.

• Az energiatakarékosság és a hatékonyabb működés 
érdekében évente legalább egyszer kefével porolja le a 
kondenzátort.

Gondoskodjon arról, hogy a hűtőszekrény ki legyen húzva a tisztítás idején.
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Leolvasztás
• A hűtőszekrény teljesen automatikusan hajtja végre a leolvasztást. 

A leolvasztás eredményeként keletkező víz végigfolyik a vízgyűjtő 
csövön, belefolyik a hűtőszekrény mögött lévő párologtatóedénybe, 
és innen elpárolog.

•  Mielőtt belekezdene a párologtatóedény tisztításába, ne fe-
lejtse el kihúzni a hűtőszekrény dugóját.  

• Távolítsa el a helyéről a párologtatóedényt, a jelzett módon kicsavarozva annak csavar-
jait. Tisztítsa meg a megadott időközönként szappanos vízzel. Ezzel megakadályozza, 
hogy szag keletkezzen. 

A LED lámpák cseréje
Ha a hűtőszekrény LED lámpákkal van felszerelve, lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal, mivel ezeket csak képzett személy cserélheti ki.

Megjegyzés: A LED fénysorok elhelyezkedése és száma modelltől függően változhat.

Párologtató 
tálca

SZÁLLÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS5. RÉSZ.
• Az eredeti csomagolást és védőhabot az újbóli szállításhoz meg lehet tartani (opcio-

nálisan).
• A hűtőszekrény vastag csomagolással, szalagokkal vagy erős kötelekkel kell rögzíteni, és 

be kell tartani az újraszállításra szolgáló csomagoláson található szállítási utasításokat.
• A mozgatható alkatrészeket (polcok, tartozékok, zöldségtárolók stb.) távolítsa el, 

vagy az áthelyezés és a szállítás idejére szalagok 
segítségével rögzítse őket a hűtőszekrényben az 
ütődések elkerülése érdekében.

 A hűtőszekrényt álló helyzetben mozgassa.

Az ajtó átszerelése
• Nem módosítható a hűtőszekrény ajtajának nyitási iránya, ha az ajtó fogantyúja az ajtó 

elülső felületére van rögzítve. 
• A fogantyú nélküli modelleknél az ajtó nyitási iránya minden további nélkül módosítható.
• Ha módosítható a hűtőszekrény ajtajának nyitási iránya, a művelet elvégzéséért vegye 

fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizzel.
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MIELŐTT HÍVNÁ A SZAKSZERVIZT6. RÉSZ.
Figyelmeztetések ellenőrzése
Hűtőszekrénye figyelmezteti, ha a hűtőtér vagy a fagyasztótér hőmérséklete rendellenes 
szintű, vagy ha valamilyen meghibásodás történik a készülékben. Hiba esetén a figyelmeztető 
jelzések a fagyasztó és a hűtőtér kijelzőjén jelennek meg.Ha hűtőszekrénye nem működik:

HIBA 
TÍPUSA JELENTÉS MIÉRT TEENDŐ

E01

Szenzoros 
figyelmeztetés

Kérjen segítséget a szerviztől, 
amilyen hamar csak lehet.

E02
E03
E06
E07

E08
Alacsony 
feszültség 

figyelmeztetése

Az eszköz tápellátása 
170 V alá csökkent.

 -  Nem az eszköz hibásodott meg, 
ez a hiba segít megakadályozni a 
kompresszor meghibásodását.
 -  Vissza kell növelni a feszültséget az 
elvárt szintekre

Ha ez a figyelmeztetés továbbra is 
fennáll, kapcsolatba kell lépni egy 
minősített szerelővel.

E09
A 

fagyasztórekesz 
nem elég hideg

Valószínűleg hosszú 
ideig fennálló áramhiba 

után lép fel.

1.  Állítsa a fagyasztó hőmérsékletét 
hidegebb értékekre, vagy állítsa 
be a szuperfagyasztást. Ez ki fogja 
törölni a hibakódot, ha egyszer 
elérte a kívánt hőmérsékletet. 
Tartsa csukva az ajtókat, hogy 
rövidebb idő alatt kialakulhasson a 
helyes hőmérséklet.

2.  Távolítson el minden terméket, 
amely megpuhult/kiolvadt a hiba 
alatt. Ezeket rövid időn belül 
használja fel.

3.  Ne tegyen friss terméket a 
fagyasztórekeszbe, amíg a helyes 
hőmérséklet létre nem jött és a 
hiba meg nem szűnt.

Ha ez a figyelmeztetés továbbra is 
fennáll, kapcsolatba kell lépni egy 
minősített szerelővel.
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HIBA 
TÍPUSA JELENTÉS MIÉRT TEENDŐ

E10
A 

fagyasztórekesz 
nem elég hideg

Valószínűleg a 
következők után lép 
fel:
 -  Hosszú ideig fennálló 
áramhiba.
 -  Forró élelmiszert 
hagytak a 
hűtőszekrényben.

1.  Állítsa a hűtőszekrény 
hőmérsékletét hidegebb értékekre, 
vagy állítsa be a szuperhűtést. 
Ez ki fogja törölni a hibakódot, 
ha egyszer elérte a kívánt 
hőmérsékletet. Tartsa csukva 
az ajtókat, hogy rövidebb idő 
alatt kialakulhasson a helyes 
hőmérséklet. 

2.  Ürítse ki a levegővezető csatorna 
furatainak elülső területét és ne 
tegyen élelmiszert a szenzorhoz 
közel.

Ha ez a figyelmeztetés továbbra is 
fennáll, kapcsolatba kell lépni egy 
minősített szerelővel.  

E11 A hűtőrekesz 
nagyon hideg Különféle

1.  Ellenőrizze, hogy a szuperhűtés 
üzemmód aktiválva van-e

2.  Csökkentse a hűtőrekesz 
hőmérsékletét

3.  Ellenőrizze le, hogy a szellőzők 
tiszták és nincsenek eldugulva

Ha ez a figyelmeztetés továbbra is 
fennáll, kapcsolatba kell lépni egy 
minősített szerelővel.

A készülék hibás működése a rossz beállításból vagy felhasználásból is eredhet, hogy elkerülje 
a szerelő felesleges kihívását és az ebből származó kiadásokat az alábbiakat ellenőrizze.
Ha hűtőszekrénye nem működik:

• Nincs áramszünet?
• Megfelelően van bedugva a tápcsatlakozó a konnektorba?
• Nem égett ki a főbiztosíték, vagy a konnektor biztosítéka?
• A konnektor nem hibásodott meg? Ennek ellenőrzéséhez dugja be a hűtőszekrény 

csatlakozóját egy biztosan jól működő konnektorba.
Ha a hűtőszekrény nem hűt eléggé:

• A hőmérséklet beállítás jó?
• A hűtőszekrény ajtaját gyakran kinyitják vagy hosszú ideig nyitva hagyják?
• A hűtőszekrény ajtaja megfelelően be van zárva?
• Úgy helyezett ételt vagy edényt a hűtőszekrénybe, hogy az hozzáér a készülék hátsó 

falához, és ezzel akadályozza a szabad légáramlást?
• Nincs túlzottan tele a hűtőszekrénye?
• Megfelelő távolságot hagyott a hűtőszekrény és a hátsó, illetve oldalsó falak között?
• A környezet hőmérséklete a használati útmutatóban megadott tartományban van?
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Ha a készülék túlhűti a hűtőtérben található ételeket
• A hőmérséklet beállítás jó?
• Sok élelmiszert helyezett rövid időn belül a fagyasztótérbe? Ha igen, a hűtőszekrény 

lehet, hogy túlhűti a hűtőtérben lévő ételeket, mivel hosszabb ideig kell működnie a 
fagyasztóban lévő ételek lehűtéséhez.

Ha a hűtőszekrény túl hangosan működik
A beállított hőmérséklet szint fenntartásához a kompresszor időről időre bekapcsol. Ilyen 
esetben a hűtőszekrényből származó zajok normálisak, és működéséből erednek. Ha a 
készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, a zajok automatikusan elhalkulnak. Ha a zajok nem 
szűnnek meg:

• Stabilan áll a készülék? A lábak be vannak állítva?
• Van valami a hűtőszekrény mögött?
• A polcok, vagy a polcokon lévő edények nem vibrálnak? Ebben az esetben helyezze át 

a polcokat és/vagy az edényeket.
• Nem vibrálnak a hűtőszekrényre helyezett tárgyak?

Normális zajok:
Repedés (jég repedésének) zaja:

• Automatikus kiolvasztás közben.
• Amikor a készülék lehűl vagy melegszik (a készülék anyagának tágulása miatt).
Rövid repedő hang: Akkor hallható, amikor a termosztát ki/bekapcsolja a kompresszort.
Kompresszor zaj (normális motor zaj): Ez a zaj azt jelenti, hogy a kompresszor 
rendeltetésszerűen működik. A kompresszor működése rövid ideig nagyobb zajjal járhat, 
amikor bekapcsol. 
Bugyborékoló zaj és loccsanás: Ez a zaj a hűtőközeg hűtőrendszer csöveiben történő 
áramlásából ered.
Víz áramlás zaja: Leolvasztás közben a párologtató tartályba áramló víz normális zaja. 
Ezt a zajt leolvasztás közben hallhatja.
Légbefújás zaja (Ventilátor normális hangja): Ez a zaj a No-Frost hűtőszekrényekben 
hallható, a rendszer normál működése közben, a levegő áramoltatása miatt.

Páralecsapódás tapasztalható a hűtőszekrény belsejében:
• Az ételeket megfelelő módon becsomagolta? A tárolóedényeket teljesen megszárította, 

mielőtt a hűtőszekrénybe tette volna őket?
• Gyakran kinyitja a hűtőszekrény ajtaját? Az ajtó kinyitásakor a szoba levegőjében lévő 

páratartalom beáramlik a hűtőbe. Különösen ha a páratartalom túl magas a szobában, 
az ajtó minél gyakoribb kinyitása nyomán a pára lecsapódik a készülékben.

• Normális jelenség, hogy vízcseppek keletkezzenek a hátsó falon az automatikus 
leolvasztás folyamat eredményeként. (Statikus modellekben)

Ha az ajtók nem nyílnak és záródnak rendesen:
• A tárolt élelmiszerek nem akadályozzák az ajtó záródását?
• Megfelelően vannak elhelyezve a rekeszek, polcok és fiókok?
• Nincsenek az ajtótömítések megsérülve vagy elszakadva?
• Hűtőszekrénye vízszintes felületen áll?
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Ha a hűtőszekrény ház szélei az ajtó zsanérjának csatlakozásánál melegek:
Különösen nyáron (melegben) a kompresszor működése közben a zsanér csatlakozásánál 
a készülék felszíne felmelegszik. Ez normális jelenség.
FONTOS MEGJEGYZÉSEK:

• A kompresszor védelmi hőbiztosítéka megszakít hirtelen áramszünet vagy a készülék 
csatlakozójának kihúzása után, mivel a hűtőrendszerben található gáz nem stabilizálódott.  
Ez teljesen normális, és a hűtő 4 vagy 5 perc múlva újraindul.

• A hűtőszekrény hűtőegysége a hátsó falba van beépítve. Ezért meghatározott 
időközönként a hűtőszekrény hátsó felületén vízcseppek vagy jég jelenhet meg 
a kompresszor működése következtében. Ez normális jelenség. Nincs szükség 
leolvasztásra, kivéve, ha a jég mennyisége jelentős.

• Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja (pl. nyaralás alatt), húzza ki a 
csatlakozóját. Tisztítsa ki a hűtőszekrényt a 4. részben leírtak szerint, és hagyja nyitva 
az ajtaját, hogy ezzel elkerülje a kellemetlen szagok kialakulását és a készülék belseje 
kiszáradjon.

• Az Ön által megvásárolt készüléket háztartási használatra tervezték és csak otthoni, 
a kézikönyvben megjelölt célra történő használható.  Nem alkalmas kereskedelmi 
vagy közcélú felhasználásra. Ha a fogyasztó az itt leírtaktól eltérő módon használja a 
készüléket, akkor a gyártó és a forgalmazó nem  felel semmilyen, a jótállási időszakban 
felmerülő meghibásodásért vagy javításért.

• Ha minden, a fentiekben leírt utasítást betartott és a probléma továbbra is fennáll, kérjük 
forduljon a hivatalos márkaszervizhez.
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Energiatakarékossági tippek
1.  A hűtőszekrényt hűvös, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen, hőforrásoktól 

(radiátor, tűzhely stb.) távol helyezze el. Ellenkező esetben használjon szigetelő lemezt. 
2.  Mielőtt a hűtőszekrénybe tenné az ételt vagy az italt, várja meg, amíg kihűlnek.
3.  Fagyasztott élelmiszer kiolvasztásakor tegye azt a hűtőszekrény rekeszbe. A fagyasztott 

étel alacsony hőmérséklete segíti a hűtőszekrény rekesz hűtését. Ezzel csökkenti az 
energiaigényt.

4.  Az italokat és folyadékokat lefedve tegye a hűtőszekrénybe. Ellenkező esetben megnő 
a páratartalom a készülékben. Így a hűtőszekrény több ideig fog dolgozni. Az italok és 
folyadékok lefedésével egyúttal illatukat és ízüket is megőrzi.

5.  Amikor valamit betesz a hűtőszekrénybe, minél rövidebb ideig hagyja nyitva a készülék 
ajtaját.

6.  Tartsa zárva a készülék különböző hőmérsékletű rekeszeinek fedelét (frissentartó, hűtő-
rekesz stb.). 

7.  Az ajtó tömítéseinek tisztának és rugalmasnak kell lenniük. Amennyiben a tömítések elhasz-
nálódtak és levehetők, cserélje ki azokat. Amennyiben nem levehetők, cserélje ki az ajtót.

8.  Az Eco üzemmód/alapértelmezett beállítás funkció energiatakarékosan tartósítja a friss és 
fagyasztott élelmiszereket egyaránt.

9.  Friss élelmiszerek tárolására alkalmas rekesz (hűtőszekrény): A leghatékonyabb 
energiamegtakarítást a készülék alján található fiókok és az egyenletesen elosztott polcok 
elhelyezkedésével biztosítható. Az ajtón belső oldalán található rekeszek nincsenek hatással 
az energiatakarékosságra.

10.  Fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas rekesz (fagyasztó)_ A készülék belső 
elrendezése biztosítja a leghatékonyabb energiamegtakarításra. 

11.  Ne távolítsa el a jégakkukat a fagyasztórekeszből (ha van benne).
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A fentiek csupán a készülék egyes részeinek tájékoztató bemutatására szolgálnak. Az 
adott modell függvényében a részegységek eltérőek lehetnek.

A) Hűtőrekesz
B) Fagyasztórekesz

1) Kijelző- és vezérlőpanel
2) Bortartó *
3) Hűtő üvegpolc
4) Frissentartó rekesz *
5) Zöldségtároló fedele
6) Zöldségtároló rekesz
7) Fagyasztó felső kosár

8) Fagyasztó középső kosár
9) Fagyasztó alsó kosár

10) Állítható lábak
11) Jégkockatartó
12) Fagyasztó üvegpolcok *
13) Palacktartó
14) CustomFlex
15) CustomFlex fedéllel
16) Tojástartó

* Néhány modellben

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS REKESZEI7. RÉSZ.

A 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

B

13

14

15

16
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ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДАРАЗДЕЛ -1
Общи предупреждения

ВНИМАНИЕ: Погрижете се вентилационните отвори около 
уреда или във вградената структура да не са преградени.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични устройства или 
други средства за ускоряване процеса на размразяване, 
различни от тези препоръчани от производителя.

ВНИМАНИЕ:Не използвайте електрически уреди в 
отделенията за съхранение на храна, освен ако не са от 
препоръчван от производителя тип.

ВНИМАНИЕ: Не повреждайте веригата за хладилен агент.
ВНИМАНИЕ: Когато поставяте уреда, се уверете се, че 

захранващият кабел не е притиснат или повреден.
ВНИМАНИЕ: Не поставяйте много портативни гнезда или 

портативни захранващи устройства на задната страна на 
устройството.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете опасности поради 
нестабилност на уреда, той трябва да бъде фиксиран в 
съответствие с инструкциите.

Ако уредът ви използва R600a като охлаждащ агент, това 
ще бъде отбелязано върху стикера - бъдете внимателни при 
транспорт и монтаж, за да не повредите елементите на 
охладителя. Въпреки, че R600a е екологичен и естествен газ, 
той може да бъде взривоопасен в случай на течове поради 
повреда на елементите на охладителя. Хладилникът трябва 
да бъде далеч от открит пламък или източници на топлина, 
като проветрявате мястото, където е разположен хладилника.

• Докато позиционирате хладилника, не повреждайте 
газовата верига на охладителя.

• Не съхранявайте в този уред експлозивни субстанции 
като аерозолни контейнери с възпламенимо вещество.
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• Този уред е предназначен за ползване в домакинството 
и при подобни приложения като;
 - кухненски участъци в магазини, офиси и други работни 
среди
 - ферми и други от клиенти в хотели, мотели и други 
среди от жилищен тип
 - места, предлагащи легло и закуска;
 - кетъринг и подобни приложения, без отдаване под наем

• Ако контакта не съвпада с щепсела на уреда, той трябва 
да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент 
или подобно квалифицирано лице с оглед избягване на 
опасности.

• Специално заземен проводник е свързан към захранващия 
кабел на хладилника. Този проводник трябва да се 
използва със специално заземен контакт 16 ампера или 
10 ампера според държавата, в която продуктът ще се 
продава. Ако в къщата няма такъв контакт, моля, нека 
упълномощен електротехник монтира такъв.

• Този уред може да бъде използван от деца над 8 години 
и лица с ограничени физически, сензорни или умствени 
способности или такива без необходимия опит и познания, 
ако същите са надзиравани или инструктирани относно 
употребата на уреда по безопасен начин и са наясно със 
свързаният риск. Децата не трябва да си играят с уреда. 
Почистването и поддръжката на уреда не бива да се 
извършва от деца без надзора на възрастен.

• Хладилните уреди могат да се зареждат и разтоварват 
от деца на възраст от 3 до 8 години. Уредите не може 
да се почистват или поддържат от деца, уредите не 
може да се използват от много малки деца (възраст 0-3 
години), малките деца (възраст 3-8 години) не може да 
използват безопасно уредите, освен ако не го правят под 
наблюдението на възрастен, по-големи деца (възраст 
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8-14 години) и лица с увреждания могат да използват 
уредите безопасно след като са получили подходящото 
наблюдение или указания относно употребата на 
дадения уред. Лица със сериозни увреждания не могат 
да използват уредите безопасно, освен ако не им бъде 
осигурено продължително наблюдение.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да 
бъде сменен от производителя, негови представители по 
поддръжката, или лица с подобен опит и квалификация, 
за избягване на рискове.

• Този уред не е предназначен за използване на височини 
над 2000 м.

С оглед избягване на замърсяването на храната, моля, 
спазвайте следните указания:

• Отварянето на вратата за продължителни периоди от 
време може да доведе до значително увеличаване на 
температурата в отделенията на уреда.

• Почиствайте редовно повърхностите, които влизат в 
контакт с храна и достъпни дренажни системи.

• Съхранявайте суровите месо и риба в подходящи 
контейнери в хладилника, за да не бъдат в контакт с или 
да капят върху други храни.

• Отделенията за замразяване с две звезди са подходящи 
за съхранение на предварително замразени храни, 
сладолед и за правене на лед.

• Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи 
за замразяване на пресни храни.

• Ако хладилният уред ще бъде оставен празен за дълго, 
трябва да го изключите, размразите, почистите, подсушите 
и да оставите вратата отворена, за да предотвратите 
образуване на плесен в уреда.
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Сервизно обслужване
• За да ремонтирате уреда, се свържете с оторизирания 
сервизен център. Използвайте само оригинални резервни 
части.

• Имайте предвид, че ремонтите от потребителя или 
непрофесионалните ремонти може да имат последствия 
за безопасността и може да направят гаранцията 
невалидна.

• Следните резервни части ще са налични за 7 години след 
приключване на производството на модела: термостат, 
температурен сензор, печатни платки, светлинни 
източници, дръжки на врати, панти на врати, поставки и 
кошове.

• Имайте предвид, че някои от тези резервни части са 
налични само за професионални доставчици на ремонтни 
услуги и не всички резервни части се отнасят за всички 
модели.

• Уплътнения на вратите ще са налични за 10 години след 
приключване на производството на модела.
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Информация за безопасност
• При пренасяне и позициониране на хладилника, пазете от повреда контура на 

охлаждащия агент.
• Ако старият ви хладилник има блокировка или ключалка, отстранете я, тъй като 

децата могат да се заключат от вътрешната страна и да настъпи инцидент.
• Старите хладилници и фризери съдържат изолационен материал и хладилен 

агент с CFC. Затова трябва да се внимава да не се замърсява околната среда 
чрез депозиране на старите хладилници, като се спазват местните нормативни 
изисквания.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
• Моля, прочетете внимателно инструкциите преди да монтирате или използвате 

уреда. Hitachi не носи отговорност за повреди поради неправилно използване.
• Спазвайте всички инструкции в указанието на уреда и съхранявайте ръководството 

на безопасно място за справка при евентуални проблеми и неизправности в 
бъдеще.

• Продуктът е предназначен само за кухненска употреба, и съхраняване на 
хранителни продукти. Той не е подходящ за търговска употреба, тъй като това ще 
анулира гаранцията.

Изхвърляне на стария Ви уред
Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този 
продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва 
да бъде предаден в подходящо място за събиране и рециклиране на 
електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да 
бъде депониран по подходящ начин, Вие ще помогнете за предотвратяване 
на възможните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, 

които в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на този 
продукт. За повече подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля 
свържете се с местния градски съвет, службите за изхвърляне на отпадъци или 
търговеца, от когото е закупен.

Предупреждения безопасността
• Не използвайте повече от един разклонител или удължител.
• Не използвайте повредени, износени или стари щепсели.
• Не дърпайте, не огъвайте и пазете от повреда кабела.

• Не трябва да използвате адаптер.
• Този уред е предназначен за употреба от възрастни, не 

позволявайте на деца да си играят с уреда и не ги оставяйте да 
се увесват на вратата.

• Не включвайте и не изключвайте от контакта с мокри ръце, за да 
предотвратите електрически удар!
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• Не поставяйте стъклени бутилки или контейнери с напитки във 
фризерното отделение. Бутилките и контейнерите (кенове) може 
да експлодират.

• Не поставяйте експлозивни или възпламеними материали във 
вашия хладилник за ваша безопасност. Поставяйте във фризерното 
отделение бутилки с питиета с високо алкохолно съдържание вертикално 
и като ги затваряте плътно.

• Когато вземате лед от фризерното отделение, не го докосвайте, ледът 
може да причини изгаряния и/или срязвания.

• Не пипайте замразени продукти с мокри ръце! Не яжте сладолед и кубчета лед 
незабавно след като сте ги извадили от фризерното отделение!

• Не замразявайте повторно замразени продукти, след като сте ги размразили. Това 
може да причини здравни проблеми като хранително отравяне.

• Не покривайте корпуса или горната страна на хладилника с покривка. Това ще 
повлияе на характеристиките на хладилника.

• По време на транспорт, фиксирайте аксесоарите във хладилника, за да 
предотвратите повреждането им.

Монтиране и експлоатация на вашия хладилник
Преди да започнете да използвате своя хладилник, вие трябва да обърнете внимание 
на следното:

• Работното напрежение за вашия хладилник е 220-240 V при 50Hz.
• Не носим отговорност за щети в следствие на използване на уреда без заземяване.
• Поставете хладилника си на място, където няма да бъде изложен на директна 

слънчева светлина.
• Вашият уред трябва да бъде поне на 50 см от готварски печки, газови фурни и 

нагревателни уреди, и трябва да бъде поне на 5 см от електрически фурни.
• Вашият хладилник никога не трябва да бъде използван на открито или да бъде 

оставян под дъжда.
• Когато хладилникът бъде поставен до фризер за дълбоко замразяване, между 

тях трябва да има поне 2 см, за да се предотврати овлажняването на 
повърхностите им.

• Не поставяйте предмети върху хладилника и го монтирайте така, че да 
има разстояние от поне 15 см над горната му част.

• Регулируемите предни крака трябва да бъдат регулирани, за да се 
уверите, че уредът е нивелиран и стабилен. Вие можете да регулирате 
краката като ги завъртите по часовниковата стрелка (или в обратна посока). Това 
трябва да бъде направено преди поставянето на храна във хладилника.

• Преди да използвате хладилника, избършете всички вътрешни повърхности и 
отделения с разтвор на чаена лъжичка сода бикарбонат и топла вода, а след това 
измийте с чисто вода и подсушете. След почистване поставете обратно всички 
вани и компоненти.
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• Монтирайте пластмасовият дистанционен водач (частта с черни 
пластини отзад) като го завъртите на 90°, както е показано 
на фигурата, за да предотвратите докосването на стената от 
кондензатора.

• Хладилникът трябва да бъде поставен срещу стена със свободно 
разстояние над 75 мм.

Преди да използвате вашия Хладилник и фризер
• При първоначално пускане, или след транспорт, уредът трябва да 

бъде във вертикална позиция поне 3 часа преди да го включите към 
мрежата. В противен случай, вие може да повредите компресора.

• Вашият хладилник може да излъчва миризма, когато бъде включен 
за първи път; миризмата ще изчезне след като той започне да охлажда.

РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИРАЗДЕЛ -2
Информация за охлаждаща технология от ново поколение
Хладилниците с фризери с охлаждаща технология от ново поколение 
имат различна работна система от статичните хладилници с фризери. 
При обикновените хладилници с фризери, влажен въздух влиза във 
фризера и от храните се отделят водни пари, които се превръщат 
в скреж в отделението на фризера. За да се разтопи този скреж, 
или с други думи да се размрази, фризерът трябва да се изключи 
от захранването. За да се поддържат студени храните по време на 
размразяването, потребителят трябва да съхранява храната на друго 
място и да почисти останалия лед и натрупания скреж.
Ситуацията е напълно различна при отделения на фризери, 
оборудвани с охлаждаща технология от ново поколение. С помощта 
на вентилатор в отделението на фризера духа студен и сух въздух. 
Като резултат от студения въздух, който духа лесно през отделението 
- дори в пространството между стелажите - храните замръзват 
равномерно и правилно. И няма да се образува скреж.   
Конфигурацията в хладилното отделение ще бъде почти същата като 
в отделението на фризера. Въздухът, излизащ от вентилатора, който 
се намира в горната част на хладилното отделение се охлажда, когато 
преминава през разстоянието зад въздуховода. Същевременно 
въздухът се издухва навън през отворите на въздуховода, затова 
процесът на охлаждане приключва успешно в хладилното отделение. Отворите върху 
въздуховода са проектирани за равномерно разпределение на въздух в отделението.
Тъй като никакъв въздух не преминава между фризера и хладилното отделение, 
миризмите не се смесват. 
В резултат на това Вашият фризер с охлаждаща технология от ново поколение се 
използва лесно и Ви предлага голям обем и естетичен външен вид.
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Дисплей и контролен панел
Употреба на контролния панел

1.  Позволява настройка на фризера.
2.  Позволява настройка на охладителя.
3.  Екран за задаване на стойности на 

фризера.
4.  Екран за задаване на стройности на 

охладителя.
5. Символ за икономичен режим.
6. Символ за супер замразяване.
7. Символ за аларма.

Работа с вашия хладилник с фризер
След като включите уреда в контакта, всички символи ще се покажат за 2 секунди, 
първоначалните стойности ще се покажат като -18 °C на индикатора за регулиране на 
фризера и +4 °C на индикатора за регулиране на хладилника.
Настройки за температура на фризера

• Първоначалната стойност за температура на индикатора за настройка на фризера 
е -18 °C. 

• Натиснете бутона за настройка на фризера веднъж.
Когато първо натиснете бутона, предишната стойност ще премигва на екрана.

• При всяко натискане на този бутон температурата ще се намалява.
• Ако продължите да натискате бутона, ще започне отново изреждане на стойностите 

от -16°C.
ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът „Еко“ се активира автоматично, когато температурата 
на отделението на фризера е настроена на -18°C.
Настройки за температурата на охладителя

• Първоначалната стойност за температура на индикатора за настройка на 
охладителя е +4 °C. 

• Натиснете бутона на охладителя веднъж.
• При всяко натискане на този бутон температурата ще се намалява.
• Ако продължите да натискате бутона, ще започне отново изреждане на стойностите 

от +8°C.
Режим супер замразяване
Предназначение

• За замразяване на големи количества храна, които не могат да се поберат на 
рафта за бързо замразяване. 

• За замразяване на готова храна. 
• За бързо замразяване на прясна храна и за поддържане на свежестта на храната.

Как се използва 
За да активирате режим супер замразяване, натиснете и задръжте бутона за 
настройка на температурата на фризера за 3 секунди. След като бъде настроен 

1 2

3 5 6 7 4
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режим супер замразяване, символът за супер замразяване на индикатора ще светне 
и машината ще издаде звуков сигнал, за да потвърди, че режимът е бил превключен.
По време на режим супер замразяване:

• Температурата на охладителя може да се регулира. В този случай режимът на 
супер замразяване ще продължи.

• Икономичен режим не може да бъде избран.
• Режимът на супер замразяване може да се отмени по същия начин, по който е 

зададен.
Забележки:

• Максималното количество прясна храна (в килограми), която може да бъде 
замразена за 24 часа, е показано върху етикета на уреда.

• За оптималната работа на фризера при максималния му капацитет настройте на 
режим супер замразяване 3 часа, преди да поставите прясна храна в него.
Режимът на супер замразяване се отменя автоматично след 24 часа или когато 
сензорът за температура на фризера отчете стойност под -32°C.

Функция за алармиране при отворена врата
Ако вратата на хладилника остане отворена за повече от 2 минути, уредът ще издаде 
звуков сигнал.
Предупреждения относно температурните настройки

• Препоръчително е при външни температури, по-ниски от 10°C да не се работи с 
хладилника.

• Температурните настройки трябва да бъдат направени съобразно честотата на 
отваряне на вратата, количеството на съхраняваната храна, външната температура 
и разположението на хладилника.

• За да сте сигурни, че хладилникът е напълно охладен, след първоначалното 
му включване го оставете да работи до 24 часа без прекъсване, в зависимост 
от външната температура. Докато трае охлаждането не отваряйте вратите и не 
поставяйте храна вътре. 

• Хладилникът има вградена функция за петминутно забавяне, предназначена 
за предпазване на компресора от повреди. Тя се задейства при изключване и 
включване в електрическата мрежа (например при спиране на тока). Хладилникът 
ще започне да работи нормално след 5 минути. 

• Хладилникът е предвиден за работа при външни температури, в съответствие със 
стандартите на климатичния клас, посочен 
върху информационния етикет. От гледна 
точна на оптимална ефективност на охлаждане 
не се препоръчва работа на уреда, в случай 
че външната температура е извън посочения 
диапазон.

• Този уред е предназначен за употреба при 
външни температури между 10°C - 43°C.

Климатичен 
клас

Външна 
температура °C

T Между 16°C и 43°C
ST Между 16°C и 38°C
N Между 16°C и 32°C

SN Между 10°C и 32°C
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Важни инструкции за инсталиране
Този уред е създаден да работи при тежки климатични условия (до 43°C) и се захранва 
с технология „Freezer Shield“, която гарантира, че замразената храна във фризера няма 
да се размрази дори ако температурата на околната среда спадне до -15°С. По този 
начин можете да вградите уреда си в неотоплено помещение без да се притеснявате, 
че замразената храна във фризера ще се развали. Когато температурата на околната 
среда се нормализира, можете да продължите да използвате уреда както обикновено.
Аксесоари
Табла за лед 

• Напълнете таблата за лед с вода и поставете във фризерната част.
• След пълното образуване на леда можете да извъртите таблата по показания по-

долу начин, за получаване на ледените кубчета. 

Фризерно отделение
Фризерното отделение позволява регулярно 
съхранение на храни.
Отстраняване на фризерната вана;

• Издърпайте изцяло ваната
• Издърпайте предната част на ваната нагоре 

и навън
За да я затворите, извършете горните 
действия в обратен ред.
Забележка: Винаги използвайте 
дръжката на ваната когато я изваждате 

или поставяте. кошница на фризера

Отделение за екстра замразяване
Идеално за запазване на вкуса и текстурата 
на свежи нарязани продукти и сирене. 
Издърпващото се чекмедже осигурява среда с 
по-ниска температура в сравнение останалата 
част на хладилника благодарение на активната 
циркулация на студен въздух.
Изваждане на стелажа на отделението за 
изстудяване:

• Издърпайте стелажа на отделението за 
изстудяване към Вас, като го плъзнете 
по релсите.

• Издърпайте стелажа на отделението за изстудяване нагоре от релсите, за да го 
извадите.

Стелаж за 
изстудяване

(при някои модели)pr
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Регулатор на влажността
В затворено положение регулаторът на влажността 
позволява съхранението на пресни плодове и 
зеленчуци за по-дълъг период.
В случай че контейнерът за плодове и зеленчуци е 
изцяло запълнен, освежителят в предната му част 
трябва да бъде отворен. По този начин въздухът и 
нивото на влажност в контейнерите за плодове и 
зеленчуци ще бъдат контролирани, а срокът на годност 
на съхраняваните продукти ще се увеличи.
Ако видите следи от конденз върху стъкления стелаж, 
трябва да поставите регулатора на влажността в 
отворено положение.

Регулатор на влажността(при някои модели)

CustomFlex
CustomFlex® ви предлага свободата да персонализирате 
пространството в своя хладилник. Във вратата има 
контейнер за съхранение и мобилни контейнери, за да 
можете да адаптирате пространството според своите 
нужди. Контейнерите дори може да се отстраняват, така 
че можете да ги извадите от хладилника за лесен достъп.

• Капакът на контейнера за съхранение 
CustomFlex може да се издърпа към 
стрелката за отваряне.

• За затваряне капакът може да се 
издърпа в обратна посока.

(при някои модели)

Визуалните и текстови описания в раздела за аксесоари могат да се различават в 
зависимост от модела.
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ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНИРАЗДЕЛ -3
Охлаждащо отделение

• За да предотвратите овлажняване и образуване на миризми, храната трябва да 
се поставя в хладилника в затворени контейнери или  покрита.

• Гореща храна и напитки трябва да се оставят да изстинат до стайна температура 
преди да бъдат поставени в хладилника.

• Моля, не облягайте пакети с храна и кутии върху лампата и облицовката на 
хладилното отделение. 

• Плодове и зеленчуци: Могат да се поставят директно във ваната, без да бъдат 
опаковани.
По-долу са дадени някои препоръки за съхраняване на храни в хладилното 
отделение.

Храна Продължителност на 
съхранение:

Място на поставяне в охлаждащото 
отделение

Плодове и 
зеленчуци 1 седмица В отделението за зеленчуци (без да ги 

увивате в нещо)

Риба и месо 2 – 3 дни
Покрити с полиетиленово фолио или 
торбичка или в кутия за месо (върху 
стъклената полица)

Свежо сирене 3 – 4 дни На специалната полица на вратата

Масло и маргарин 1 седмица На специалната полица на вратата

Бутилирани 
продукти, прясно и 
кисело мляко

Срокът, препоръчан от 
производителя На специалната полица на вратата

Яйца 1 месец На полицата с поставка за яйца

Готвени ястия 2 дни На всяка полица

БЕЛЕЖКА:Картофи, лук и чесън НЕ трябва да се съхраняват в хладилника.

Отделение за дълбоко замразяване
• Можете да използвате отделението за дълбоко замразяване на Вашия хладилник 

за дълготрайно съхранение на продукти, както и за правене на лед.
• За използване на максимален обем от фризера, поставете стъклените стелажи в 

горната и средната част. За долната част можете да използвате долната кошница.
• Не поставяйте храни, които тепърва ще бъдат замразявани до вече замразени 

такива. 
• Храната, която ще бъде замразена (месо, кайма, риба и т.н.) трябва да се раздели 

на порции по такъв начин, че при консумация да се размразява единствено 
необходимото количество.

• Не замразявайте повторно храна, след като вече е била размразена. Това може да 
предизвика опасност за здравето Ви, като например хранително отравяне.

• Не поставяйте горещи храни във фризера. Изчакайте докато се охладят. Възможно 
е това да предизвика гниене в други замразени храни. 
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• Когато закупувате замразени храни се уверете, че са били съхранявани при 
подходящи условия, както и че опаковката не е нарушена.

• При съхранение на замразени храни условията, описани върху опаковката трябва 
да бъдат спазвани стриктно. В случай че описание липсва, храната трябва да бъде 
консумирана възможно най-скоро.

• При наличие на овлажняване и лоша миризма в пакета, е възможно замразената 
храна да не е била съхранявана правилно и да е започнала да се разваля. Не 
купувайте такива храни! 

• Продължителността на съхранение на замразените храни се променя в зависимост 
от околната температура, честотата на отваряне на вратата, настройките на 
термостата, видът храна и времето, изминало от момента на нейното закупуване 
до момента, в който е поставена във фризера. Винаги спазвайте указанията върху 
опаковката и никога не надвишавайте посочения период на съхранение.

• Не отваряйте вратата на фризера по време на продължителни прекъсвания на 
електрическото захранване. При продължителни прекъсвания на захранването не 
замразявайте храната повторно, а я консумирайте възможно най-скоро.

• Имайте предвид, че при повторен опит да отворите вратата непосредствено, след 
като тя е била затворена, тя ще се отвори трудно. Това е напълно нормално. След 
като достигне състояние на равновесие, вратата ще може да се отвори лесно.

Важно:
• След размразяване храната трябва да бъде сготвена. Ако не премине термична 

обработка след размразяването си, даден продукт В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не трябва 
да бъде замразяван повторно!

• Вкусът на някои подправки в готвените ястия (анасон, базилика, кресон, оцет, 
подправки асорти, джинджифил, чесън, лук, горчица, мащерка, риган, черен пипер и 
т.н.) може да се засили при по-дълги периоди на съхранение. Поради тази причина 
при замразяване на храна е препоръчително да добавяте минимални количества 
подправки, или да добавяте такива, след като храната бъде размразена.

• Периодът за съхранение на храната зависи от използваните мазнини. Подходящите 
мазнини са маргарин, телешка мазнина, зехтин и масло, а неподходящите – 
фъстъчено масло и свинска мас.

• Храните в течна форма трябва да бъдат замразявани в пластмасови съдове, а 
другите видове храна – в пластмасово фолио или полиетиленови пакети.

По-долу са дадени някои препоръки за съхраняване на храни в фризера отделение.

Риба и месо Подготовка
Продължителност 

на съхранение 
(месеци)

Време за 
размразяване 

на стайна 
температура 

(часове)

Говежди пържоли Пакетирани за замразяване 
на подходящи порции 6-10 1-2

Агнешко месо Пакетирани за замразяване 
на подходящи порции 6-8 1-2

Печено телешко Пакетирани за замразяване 
на подходящи порции 6-10 1-2
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Риба и месо Подготовка
Продължителност 

на съхранение 
(месеци)

Време за 
размразяване 

на стайна 
температура 

(часове)
Телешко на 
късове На малки парчета 6-10 1-2

Овче на късове На малки парчета 4-8 2-3

Кайма
На подходящи порции, 
пакетирана, без да е 
подправена

1-3 2-3

Карантия (парче) На малки парчета 1-3 1-2

Наденица / Салам Трябва да се опаковат, дори 
да имат обвивка 1-2 До размразяване

Пилешко и 
пуешко

Пакетирани за замразяване 
на подходящи порции 7-8 10-12

Гъше / Патешко Пакетирани за замразяване 
на подходящи порции 4-8 10

Еленско – заешко 
– глиганско

На порции от 2,5 кг, без 
кости 9-12 10-12

Сладководни 
риби (пъстърва, 
шаран, щука, 
морска котка) Трябва да ги измиете и 

подсушите, след като 
добре сте почистили 
вътрешността и люспите 
им. Отрежете излишните 
части на опашката и 
главата.

2

Докато се 
размрази добре

Постна риба 
(морски костур, 
калкан, морски 
език)

4-8

Мазна риба 
(паламуд, 
скумрия, лефер, 
аншоа)

2-4

Ракообразни Почистени и поставени в 
торбички 4-6 Докато се 

размрази добре

Хайвер

В опаковката на 
производителя, поставена 
в алуминиева или 
пластмасова кутия

2-3 Докато се 
размрази добре

Охлюви
В солена вода в 
алуминиева или 
пластмасова кутия

3 Докато се 
размрази добре

Забележка: Замразени храни, след пълно размразяване, трябва да бъдат готвени 
така, както и ако са пресни. Ако не бъдат сготвени след размразяване, НЕ ТРЯБВА 
да се замразяват отново.
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Плодове и 
зеленчуци Подготовка

Продължителност 
на съхранение 

(месеци)

Време за 
размразяване 

на стайна 
температура 

(часове)

Цвекло

Отстранете листата, 
разделете сърцевината на 
части и я оставете във вода 
с малко изстискан лимон

10-12
Може да се 
използва в 
замразен вид

Зелен боб Измийте и нарежете на 
дребно 10-13

Може да се 
използва в 
замразен вид

Грах Почистете и измийте 12
Може да се 
използва в 
замразен вид

Гъби и аспержи Измийте и нарежете на 
дребно 6-9

Може да се 
използва в 
замразен вид

Зеле Почистено 6-8 2

Патладжан Измийте и нарежете на 
парчета по 2 см 10-12

Отделете 
парчетата едно от 
друго

Царевица
Почистете и я опаковайте 
заедно с кочана или на 
зърна

12
Може да се 
използва в 
замразен вид

Морков Почистете и нарежете на 
кръгчета 12

Може да се 
използва в 
замразен вид

Пипер
Отстранете дръжката, 
разделете на две и 
извадете семената

8-10
Може да се 
използва в 
замразен вид

Спанак Измит 6-9 2

Ябълки и круши Обелете кората и нарежете 8-10 (Във фризера) 5

Кайсии и 
праскови

Разделете на две и 
извадете костилката 4-6 (Във фризера) 4

Ягоди и малини Измийте почистете 8-12 2

Готвени плодове В кутия, като прибавите 
10% захар 12 4

Сливи, череши, 
вишни

Измийте и отстранете 
дръжките 8-12 5-7
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Продължителност 
на съхранение 
(месеци)

Време за размразяване 
на стайна температура 
(часове)

Време за 
размразяване във 
фурната (минути)

Хляб 4-6 2-3 4-5 (220-225 °C)

Бисквити 3-6 1-1,5 5-8 (190-200 °C)

Пай 1-3 2-3 5-10 (200-225 °C)

Сладкиш с 
плодове 1-1,5 3-4 5-8 (190-200 °C)

Сладкиши от 
многолистно 
тесто

2-3 1-1,5 5-8 (190-200 °C)

Пица 2-3 2-4 15-20 (200 °C)

Млечни продукти, 
Теста Подготовка

Време за 
съхранение 
(месеци)

Условия за съхранение

Пакети 
(хомогенизирано) 
мляко

В собствената си 
опаковка 2 - 3 Чисто мляко - в собствената си 

опаковка

Сирна, без бяло 
саламурено На филийки 6 - 8

Може да бъде оставено в 
оригиналната си опаковка за 
краткосрочно съхранение При 
продължително съхранение, 
трябва да са в пластмасова кутия

Масло и маргарин В собствената си 
опаковка 6

* Я
йц

а

Белтъци 10 - 12 30 гр. от него отговаря на 
жълтъка.

В
 з

ат
во

ре
н 

съ
д

Яйчена смес 
(Белтък - 
жълтък)

Малко сол 
или захар се 
добавя против 
сгъстяване.

10 50 гр. от него отговаря на 
жълтъка.

Жълтък

Малко сол 
или захар се 
добавя против 
сгъстяване.

8 - 10 20 гр. от него отговаря на 
жълтъка.

*  Трябва да се замрази в шушулката си. Белтъкът и жълтъкът на яйцето трябва 
да се замразят отделно, или да бъдат добре разбити преди това.
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКАРАЗДЕЛ -4

Уверете се, че сте изключили щепсела от контакта, преди да започнете 
почистване.

Моля, не почиствайте уреда чрез поливане с вода отвътре.

Никога не използвайте за почистване запалими, горими вещества, или 
разтворители, като бензин или киселина.

• Можете да избършете вътрешните и външните компоненти на уреда, 
като използвате топла сапунена вода с мек парцал или гъба.

•  Моля, отстранявайте компонентите един по един, почиствайте 
ги със сапунена вода. Не ги мийте в съдомиялна машина.

• Трябва да почистите кондензатора (отзад на уреда) с 
метла поне веднъж на година с оглед спестяване на 
енергия и повишаване на продуктивността. 

Уверете се, че уредът е изключен от мрежата.

Размразяване
• Вашият хладилник се размразява изцяло автоматично. Водата, 

образувана в резултат на размразяването преминава през 
водоколекторен кръг и се подава в съд за изпаряване, в задната 
част на хладилника.

• Уверете се, че сте изключили щепсела от контакта, 
преди да започнете почистване на съда за изпаряване.  

• Извадете съда за изпаряване като развиете винтовете по обозначения начин. 
Почиствайте го със сапунена вода на определени интервали от време. Така ще 
предотвратите образуването на неприятни миризми. 

Изпарителна 
тава

Подмяна на LED осветление
Ако вашият хладилник има LED осветление, свържете се центъра за съдействие, тъй 
като това трябва да се извърши само от оторизиран персонал.

Забележка: Броят и местоположението на LED лентите може да се различават 
в различните модели.
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ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТВАНЕРАЗДЕЛ -5
• Можете да запазите оригиналната опаковка и пенопласта за случаи на 

транспортиране на уреда (по желание).
• Необходимо е да опаковате хладилника добре и да използвате ленти или здрави 

въжета за захващането му, и да следвате инструкциите за транспортиране на 
опаковката при повторно транспортиране.

• Отстранете подвижните части (рафтове, аксесоари, 
кутия за зеленчуци и др.) или ги фиксирайте в 
хладилника и ги обезопасете по време на повторния 
монтаж и транспортирането.
Премествайте хладилника в изправено 
положение.

Смяна на посоката на отваряне на вратата
• Възможно е да промените посоката на отваряне на вратата на хладилника, ако 

дръжката му е монтирана върху предната повърхност на вратата. 
• Смяна посоката на отваряне на вратата е възможно само при модели без външни 

дръжки.
• Ако посоката на отваряне на вратата на хладилника може да се промени, е 

необходимо да се вържете с най-близкия упълномощен сервиз, за да го направи.

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА 
СЕРВИЗ СЛЕД ПРОДАЖБАТАРАЗДЕЛ -6

Проверка на предупрежденията:
Уредът Ви предупреждава, когато температурите на охладителя и фризера излязат 
извън подходящите граници, или когато възникне технически проблем. Кодовете за 
предупреждение се показват върху дисплея.

ТИП ГРЕШКА ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ
E01

Предупреждение 
на датчика

Обадете се незабавно на 
сервиз за съдействие.

E02
E03
E06
E07

E08
Предупреждение 

за ниско 
напрежение

Напрежението 
за захранване на 
устройството е 

спаднало до 170 V.

 -  Това не е повреда в 
устройството, тази грешка 
помага за предотвратяване 
на повреди по компресора.
 -  Напрежението на 
захранването трябва да се 
възстанови до изискваните 
нива.

Ако този проблем продължи, 
трябва да се свържете с 
упълномощен техник.
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ТИП ГРЕШКА ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ

E09

Фризерното 
отделение не 
се охлажда 
достатъчно

Вероятно се е 
получило след 
дългосрочно 

прекъсване на 
електрозахранването.

1.  Задайте по-ниска 
температура на фризера 
или режим за супер 
замразяване.  Това 
действие може да 
премахне грешката веднага 
след като се достигне 
необходимата температура.  
За да намалите времето 
за достигане на желаната 
температура, дръжте 
вратите затворени.

2.  Отстранете всички 
продукти, които са се 
размекнали/размразили по 
време на тази грешка.  Те 
могат да се използват в 
кратък диапазон от време.

3.  Не поставяйте във 
фризерното отделение 
никакви пресни продукти, 
докато не бъде достигната 
точната температура и 
грешката не се изчисти от 
екрана.

Ако този проблем продължи, 
трябва да се свържете с 
упълномощен техник.

E10

Хладилното 
отделение не 
се охлажда 
достатъчно

Вероятно се е 
получило след:
 -  Дългосрочно 
прекъсване на 
електрозахранването.
 -  В хладилника е 
поставена топла 
храна.

1.  Задайте по-ниска 
температура на фризера 
или режим за супер 
охлаждане. Това действие 
може да премахне 
грешката веднага 
след като се достигне 
необходимата температура. 
За да намалите времето 
за достигане на желаната 
температура, дръжте 
вратите затворени. 

2.  Моля, изпразнете мястото в 
предната част на отворите 
на каналите за въздуховоди 
и избягвайте поставянето 
на храна близо до датчика.

Ако този проблем продължи, 
трябва да се свържете с 
упълномощен техник.  
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ТИП ГРЕШКА ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ

E11
Хладилното 
отделение е 

твърде студено
Разни

1.  Проверете дали 
индикаторът за режим 
„Супер охлаждане“ е 
активиран

2.  Намалете температурата 
на хладилното отделение

3.  Проверете дали отворите 
на каналите за въздуховоди 
не са затворени

Ако този проблем продължи, 
трябва да се свържете с 
упълномощен техник.

Ако уредът не работи:
• Има ли прекъсване на захранването?
• Щепселът включен ли е правилно в контакта?
• Предпазителят на таблото паднал ли е / бушонът изгорял ли е?
• Контактът повреден ли е?  За да проверите това, включете уреда в контакт, за който 

сте сигурни, че работи.
Уредът не охлажда достатъчно:

• Температурата правилно ли е зададена?
• Вратата на хладилника отваря ли се прекалено често / държи ли се отворена за 

продължителни периоди от време?
• Вратата на хладилника затворена ли е добре?
• Възможно ли е да сте сложили в уреда съд с храна, който се допира до вътрешната 

задна стена, нарушавайки въздушната циркулация?
• Хладилникът препълнен ли е?
• Има ли достатъчно разстояние между задната страна на хладилника и стената?
• Външната температура попада ли в границите, описани в ръководството за 

експлоатация?
Храната в хладилното отделение е прекалено изстудена:

• Температурата правилно ли е зададена?
• Има ли голямо количество храна, поставена наскоро в хладилното отделение? В 

такъв случай, хладилникът може да изстуди прекомерно храната в хладилното 
отделение, тъй като ще работи по-дълго за нейното охлаждане.

Уредът работи прекалено шумно:
За да поддържа зададеното ниво на охлаждане, компресорът ще се активира от време 
на време. Шумът, който хладилникът издава през това време е напълно нормален и се 
дължи на работата на уреда. Когато необходимото ниво на охлаждане бъде достигнато, 
шумът ще намалее от само себе си. Ако шумът не изчезне:

• Уредът нивелиран ли е стабилно? Крачетата настроени ли са?
• Има ли нещо зад хладилника?
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• Стелажите / съдовете върху стелажите ли вибрират? В такъв случай променете 
местата на стелажите и / или съдовете.

• Предметите, поставени върху хладилника ли вибрират?
Нормални шумове:
Пукащ шум (пукане на лед):

• По време на автоматичното обезскрежаване.
• Когато уредът се охлажда или затопля (поради разширяване на материалите).
Кратко препукване: Получава се когато термостатът включва / изключва компресора.
Шум от компресора (нормалният шум от мотора): Този шум означава, че 
компресорът работи нормално. За кратко, след като се включи, компресорът може 
да създава по-силен шум. 
Бълбукане и плискане: Този шум се причинява от движението на хладилния агент 
по тръбите на системата.
Течаща вода: Нормален шум от течащата вода към изпарителния съд по време на 
обезскрежаване. Този шум се чува при обезскрежаване.
Шум от продухване (нормален шум от вентилатор): Този шум е нормален за 
хладилници с технология No-Frost и се дължи на циркулацията на въздуха.

Увеличаване на влажността в уреда:
• Храната добре ли е опакована? Съдовете добре ли са изсушени, преди да бъдат 

прибрани в хладилника?
• Вратите на хладилника отварят ли се прекалено често? При отваряне на вратата, 

влажността от въздуха в стаята преминава във вътрешността на уреда. Ако степента 
на влажност на въздуха в стаята е прекалено висока, колкото по-често се отваря 
вратата, толкова по-бързо хладилникът ще се овлажнява.

• Нормално е вследствие на автоматичното обезскрежаване върху вътрешната задна 
стена на уреда да се образуват капки конденз. (при статичните модели)

Вратите не се отварят и затварят добре:
• Възможно ли е пакети с храна да пречат на вратите да се затварят?
• Вратите на отделенията, стелажите и чекмеджетата поставени ли са правилно?
• Възможно ли е уплътненията на вратите да са повредени или скъсани?
• Хладилникът разположен ли е върху равна повърхност?

Ръбовете на хладилника са топли на мястото, където се допират до вратата:
През лятото (при горещо време) повърхностите, които са допрени могат да се затоплят, 
докато компресорът работи. Това е нормално.
ВАЖНО:

• Термопрекъсвачът за защита на компресора се изключва след внезапни 
прекъсвания на електрозахранването или след изключване на уреда от мрежата, 
тъй като газът в охладителната система не е стабилизиран. Това е съвсем нормално 
и уредът ще възстанови работата си след 4 - 5 минути.

• Ако планирате да не използвате уреда за продължителен период от време (напр. 
летни ваканции и т.н.), го изключете от електрическата мрежа. Почистете уреда 
в съответствие с Раздел 4 и оставете вратата отворена, за да избегнете влага и 
миризми.
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• Закупеният от Вас уред е проектиран за употреба при домашни условия и може да 
бъде използван единствено при такива, или за целите, цитирани по-горе.  Той не е 
подходящ за употреба при търговски или промишлени условия. Ако уредът бъде 
използван по начин, който не е в съответствие с изброените по-горе, подчертаваме, 
че производителят и търговският представител не поемат отговорност за ремонт 
при възникване на повреди в рамките на гаранционния срок.

• Ако проблемът е все още налице, след като сте изпълнили всички инструкции по-
горе, моля консултирайте се с упълномощен доставчик на услуги.

Съвети за пестене на енергия
1.  Монтирайте уреда в хладно и добре проветливо помещение, като същото не трябва 

да е изложено на директна слънчева светлина или да е разположено в близост 
до източници на топлина (радиатор, печка и т.н.). В противен случай използвайте 
изолационна плоча.

2.  Оставете храната и напитките да се охладят извън уреда.
3.  Когато размразявате замразена храна, поставете я в отделението на хладилника.  

Ниската температура на замразената храна ще помогне за охлаждането на 
отделението на хладилника, когато същата се размразява. По този начин се пести 
електроенергия. Ако замразената храна се остави отвън, това ще доведе до повишено 
потребление на електроенергия.

4.  Напитките трябва да са затворени. В противен случай в уреда се образува влага. 
Това води и до увеличаване на времето за работа. Затворените напитки помагат да 
се запази тяхната миризма и вкус.

5.  Когато поставяте храна и напитки, отваряйте вратата на уреда възможно най-малко.
6.  Дръжте плътно затворени капаците на отделните чекмеджета с различна температура 

( чекмедже за плодове и зеленчуци и т.н.).
7.  Уплътнението на вратата трябва да е чисто и гъвкаво.Сменете уплътнението, ако 

е повредено. При износване, ако уплътнението на вратата се разглобява, сменете 
уплътнението. Ако не се разглобява, трябва да смените вратата.

8.  Еко режимът/функцията за настройка по подразбиране запазва пресни и замразени 
продукти, докато пести енергия.

9.  Отделение за прясна храна (хладилник): Гарантира се по-ефективно използване 
на енергия в конфигурацията с чекмеджета в долната част на уреда и равномерно 
разпределени рафтове, позицията на кутиите на вратата не влияе на потреблението 
на енергия.

10.  Отделение за замразени храни (фризер): Вътрешната конфигурация на уреда е 
такава, че да осигурява най-ефективното потребление на енергия. 

11.  Не премахвайте акумулаторите за студ от коша на фризера (ако има такива).
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Това представяне на частите на уреда е само за информация. Частите може да се 
различават в зависимост от модела.

A) Хладилна част
B) Фризерна част

1) Дисплей и контролен панел
2) Поставка за вино *
3) Стелажи на хладилното отделение
4) Отделение за изстудяване *
5)  Капак на контейнерите за плодове и 

зеленчуци
6)  Контейнери за плодове и зеленчуци
7) Горна кошница на фризера

8) Средна кошница на фризера
9) Долна кошница на фризера

10) Крачета за нивелиране
11) Тава за лед
12) Стъклена полица на фризера *
13) Стелаж за бутилки
14) CustomFlex (Потребителски флекс)
15)  CustomFlex (Потребителски флекс)  

с капак
16) Стелаж за яйца

* при някои модели

КОМПОНЕНТИ НА УРЕДА И ОТДЕЛЕНИЯТАРАЗДЕЛ -7
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