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FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket
eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új
tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban.

Ha ezt a mágneszáras ajtajú készüléket egy öreg, hagyományos zárral rendelkező készülék helyett
vásárolja meg, akkor a régi készülék zárszerkezetét tegye használhatatlanná, hogy a játszó gyerekek ne
zárhassák magukra a készüléket.

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért
kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

Biztonság

 Ezt a készüléket gyerekek és olyan személyek,
akik fizikai, vagy szellemi fogyatékosságuk miatt
nincsenek tisztában a használat közben fennálló
veszélyekkel, csak felügyelet mellett
használhatják. Ügyeljen ezért arra, hogy a
gyermekek ne használhassák játékszerként a
készüléket.

 A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása
veszélyes és tilos.

 A készülék belső-, illetve külső részeinek
tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cseréjénél
a kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
csatlakozó dugót a konnektorból.

 A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a
mozgatásánál ügyeljen erre!

 A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat,
ezért soha ne fogyassza azt azonnal.

 A készülék mozgatásakor ügyeljen arra, hogy
a hűtőrendszert semmilyen körülmények
között ne érje sérülés, mert szivárgás
következhet be.

 Tilos a készüléket fűtőtest, vagy gáztűzhely
közvetlen közelében felállítani.

 Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak
kitett helyre sem.

 A készülék oldalfalainál és a hátoldalon
biztosítani kell a levegő megfelelő
cirkulálását.

 Csak fagyasztószekrényeknél (beépítettet
kivéve): az optimális felállítási hely a pince.

 Ne helyezzen elektromos gépet (pl.
fagylaltkészítő gép) a készülékbe.

Működési zavarok - Vevőszolgálat

 Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás
elektromos hálózatában változtatásra van
szükség, akkor azt kizárólag elektromos
szakemberrel, szervizzel végeztesse el.

 A meghibásodott készülék javítását, beleértve a
csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási
jegyben kijelölt szerviz végezheti, eredeti
pótalkatrész felhasználásával.

 Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját
maga megjavítani a készüléket. Az elektromos
készülékek javítását csak szakképzett személy,

szerviz javíthatja. Mindig forduljon a kijelölt
szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

 A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz.
Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag
szakember, szerviz végezheti.

Használat

 A háztartási hűtő- és fagyasztószekrények
kizárólag friss élelmiszerek tárolására, illetve
lefagyasztására alkalmasak.

 A legjobb teljesítmény +18oC és 43oC (T

osztály), +18oC és 38oC (ST osztály), +16oC és

32oC (N osztály), +10oC és 32oC (SN osztály)
környezeti hőmérséklet között biztosítható. A
készülék klímaosztályba sorolását az adattábla
tartalmazza.

Figyelem: Ha ezt a készüléket más környezeti
hőmérsékleten üzemeltetik, mint ami az
adattáblán megadott klímaosztálynak megfelel,
akkor nem garantálható a fagyasztórekeszben
tárolt áruk megfelelő minőségű tárolása. Ilyen
esetben előfordulhat, hogy a lefagyasztott
élelmiszerek meglehetősen gyorsan
megromlanak, ezért ezeket minél gyorsabban fel
kell használni.

 Az egyszer felolvasztott árukat nem szabad
ismét lefagyasztani.

 A mélyhűtött-, illetve a fagyasztott áruk
tárolásánál mindig tartsa be a gyártó előírásait.

 A hűtőközeg a készülék elpárologtatójában
áramlik. Ha az elpárologtató megsérül, akkor a
készülék meghibásodik és az ételek romlását
eredményezi. A képződő jég-, illetve a
dérlerakódást NEM SZABAD FÉMTÁRGGYAL
LEKAPARNI. Ehhez a művelethez csak a
mellékelt műanyag jégkaparót szabad használni.
Soha ne erőltesse a leolvasztást és ne
használjon mechanikus, vagy más eszközt a
leolvasztás meggyorsításához.

 Szénsavtartalmú italokat ne tároljon a
fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert
könnyen szétrobbanhatnak.

 Ne használjon semmilyen elektromos
szerkezetet, vagy jégoldót a képződött dérréteg
felolvasztásának és eltávolításának a
meggyorsításához. Az erősen odafagyott
jégréteg eltávolításához tilos éles, vagy hegyes
tárgyakat használni.
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Felállítás
 Ha a készülék üzemel, akkor a készülék

hátoldalán található kondenzátor és a
kompresszor erősen felmelegszik. Biztonsági
okok miatt mindig gondoskodjon a minimális
szellőzési távolságok betartásáról.

Figyelem: A szellőző nyílásokat tartsa mindig
tisztán, hogy ne tömődhessenek el. A nem
megfelelő szellőzés a készülék szabálytalan
működéséhez vezet, illetve károsodhat maga a
készülék is.

 Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó
vezeték ne kerülhessen a készülék alá.

Fontos: A megsérült csatlakozó vezetéket csak
gyári kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől,
vagy a Vevőszolgálattól rendelhet meg.

 A készülék vízszintes szállítása következtében
előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj a
hűtőkörbe folyik át. Ezért várjon legalább két órát
az üzembe helyezéssel, hogy az olaj a
kompresszorba visszafolyhasson.

 A működő részek (pl. kompresszorház,
kondenzátor és a hozzátartozó csövek) hőt
termelnek. Mindig biztosítsa a megfelelő
szellőzést, hogy a meghibásodást és az ételek
megromlását elkerülje. Vegye figyelembe az
elhelyezésre vonatkozó tudnivalókat.

 Ne hagyja szabadon a készülék felmelegedő
részeit, hanem lehetőség szerint mindig háttal
fordítva helyezze a falhoz.

Környezetvédelem

Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem
tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A
kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási
szemétbe dobni.
A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán
lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. Ez a
hűtőkészülék megfelel a vonatkozó
környezetvédelmi előírásoknak és a javítása csak
a környezetvédelmi rendszabályok figyelembe
vételével történhet.

Az ehhez a készülékhez használt csomagoló

anyagok újrahasznosíthatók és a -
szimbólummal vannak jelölve.

Gondoskodás az öreg készülékről

A terméken, vagy a csomagoláson található

szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem
megfelelő hulladékkezelése okozhatna.
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor
kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését
végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.
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HASZNÁLAT

A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a
belső és a külső részeket, valamint a tartozékokat
langyos vízzel (kevés mosogatószerrel keverve)
alaposan kitisztítani. A tisztítás után hagyja jól
kiszáradni a készüléket.

Kérjük, hogy semmiféle olyan tisztító-,
illetve súrolószert ne használjon, amelyek
károsíthatják a készüléket.

Kezelőpanel

A – jelzőlámpa
B – hőfokszabályzó gomb
C – gyorsfagyasztás jelzőlámpa
D – normál / gyorsfagyasztás üzemmód gomb

Üzembe helyezés

Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba. Az
„A” jelzőlámpa felgyullad, jelezve, hogy a készülék
feszültség alatt van.
Forgassa el a hőfokszabályzó gombot (B) az
óramutató járásával megegyező irányba a "O"
(STOP) pozíció fölé. A készülék bekapcsol. A
készülék leállításához forgassa a hőfokszabályzó
gombot a "O"-szimbólumra.

Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályzása automatikusan történik. A
hőfok növelését (melegebb) a hőfokszabályzó
gombnak a minimum pozícióba, a hőfok
csökkentését (hidegebb) pedig a maximum
pozícióba való elforgatásával lehet elérni.

A helyes beállításánál vegye figyelembe, hogy a
fagyasztótéri belső hőmérsékletet befolyásolják az
alábbi szempontok:

 a környezeti hőmérséklet,
 az ajtónyitogatások gyakorisága,
 a behelyezett élelmiszerek mennyisége,
 a készülék felállításának helye (szellőzés).

Gyorsfagyasztás

Gyorsfagyasztáshoz nyomja meg a normál /
gyorsfagyasztás üzemmód gombot (D). A
gyorsfagyasztást jelző lámpa (C) felgyullad.
A gyorsfagyasztás funkció meggyorsítja a friss
élelmiszer fagyasztását és egyidejűleg megvédi a
tárolt élelmiszereket a nemkívánatos
felmelegedéstől.
Ha nem fejezi be manuálisan ezt a funkciót, akkor a
készülék 52 óra után automatikusan kikapcsolja a
gyorsfagyasztást. Egyidejűleg a sárga jelzőlámpa
kialszik.
A gyorsfagyasztás funkció manuálisan bármikor
megszakítható a normál / gyorsfagyasztás üzemmód
gomb megnyomásával. Ezt követően is kialszik a
sárga jelzőlámpa.

Friss élelmiszerek lefagyasztása

A négycsillagos fagyasztó rekesz éppúgy alkalmas
friss élelmiszerek lefagyasztására, mint a
kereskedelemben kapható mélyhűtött áruk
tárolására.
Az élelmiszerek lefagyasztásához nem szükséges
megváltoztatni a hőfokszabályzó állását.
Legalább az ételek bepakolása előtt 3 órával nyomja
meg a normál / gyorsfagyasztás üzemmód gombot.
Az ételeket a fagyasztórész aljába pakolja be, mert
ez a leghidegebb rész.
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Mélyhűtött áruk tárolása

Áramkimaradás, vagy a készülék hosszabb üzemen
kívüli helyezése után a mélyhűtött áruk bepakolása
előtt a hőfokszabályzót állítsa a legmagasabb
pozícióba. Kb. 2 óra múlva forgassa vissza a
hőfokszabályzót a normál beállításba.

Fontos!

Üzemzavar, vagy hosszabb áramkimaradás
esetén, nem szabad a fagyasztó rekesz ajtaját
kinyitni. Rövidebb ideig tartó üzemzavar esetében
a készülékben lévő mélyhűtött élelmiszerek nem
károsodnak. Abban az esetben, ha szükséges, a
lefagyasztott ételeket rövid időn belül fel kell
használni (a mélyhűtött áruk hőmérsékletének
emelkedése lerövidíti a megengedett tárolási
időt). Főzés után az ételek ismét lefagyaszthatók.

Jégkocka készítés

A készülékhez egy, vagy több jégkocka készítésére
alkalmas tálat mellékeltek. Töltse meg vízzel a
jégkocka tálcát és helyezze be a fagyasztótérbe. A
jégkockákat úgy veheti ki a legkönnyebben, hogy a
tálcát rövid ideig folyóvíz alá tartja.

A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből
készült hegyes tárgyat!

Felolvasztás

A lefagyasztott, vagy a mélyhűtött élelmiszereket a
főzés előtt fel kell olvasztani. Legjobb, ha az
ételcsomagokat először a normáltérbe helyezi, vagy
szobahőmérsékleten hagyja felolvadni.
A kisebb darabokat lefagyasztott állapotban is
elkezdheti főzni. Természetesen ilyenkor a főzési idő
hosszabb lesz.

A normáltér használata

A hőfokszabályzó a normálteret és a fagyasztóteret is
szabályozza.

Hőfokszabályzás

A hőmérséklet szabályzása automatikusan történik. A
hőfok növelését (melegebb) a hőfokszabályzó
gombnak a minimum pozícióba, a hőfok
csökkentését (hidegebb) pedig a maximum
pozícióba való elforgatásával lehet elérni.

A helyes beállításánál vegye figyelembe, hogy a
normáltéri belső hőmérsékletet befolyásolják az
alábbi szempontok:

 a környezeti hőmérséklet,
 az ajtónyitogatások gyakorisága,
 a behelyezett élelmiszerek mennyisége,
 a készülék felállításának helye (szellőzés).

Fontos!

Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, vagy
teletöltötte a készüléket és a hőfokszabályzó a
leghidegebb állásban van, akkor a kompresszor
folyamatosan üzemelhet, ami a normáltéri
hátfalon fokozott jegesedést okoz. Ilyenkor
állítson be melegebb hőfokot, hogy az
automatikus leolvasztás működhessen és
csökkentse az energiafogyasztást.

Friss élelmiszerek hűtése

A hűtőszekrény legjobb hűtési teljesítményének
elérése érdekében mindig tartsa szem előtt a
következő szempontokat:

 Soha ne helyezzen meleg élelmiszereket, vagy
párolgó folyadékot a hűtőszekrénybe.

 Takarjon le, illetve csomagoljon be minden
élelmiszert - különösen akkor -, ha az erős illatú.

 Úgy helyezze el az élelmiszereket, hogy a hideg
levegő cirkulációja biztosítva legyen körülöttük.
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Állítható magasságú rakodó polcok

A hűtőszekrény belső oldalán lévő polctartók
lehetővé teszik, hogy a rakodó polcokat az Ön
igényének megfelelő magasságban helyezhesse el.
A jobb helykihasználás érdekében az elülső fél polc
hátrahajtható.

Állítható magasságú ajtópolcok

Az ajtó belső oldalán lévő tárolókat a különböző
méretű ételcsomagok elhelyezéséhez az ábra
szerinti módon különböző magassági helyekre
állíthatja be.

Ehhez:

Húzza meg a nyíl irányába a tárolót, amíg szabadon
mozgatható nem lesz, majd helyezze át egy másik
magasságba.
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TANÁCSOK

Tanácsok a hűtéshez

Álljon itt néhány praktikus tanács:

A húsféléket (minden fajta) műanyag fóliába
csomagolva kell a zöldségtároló feletti üvegpolcra
elhelyezni.

Ezen a helyen a húsok 1-2 napig tárolhatók.

A meleg ételeket, vagy a gőzölgő folyadékokat
csak a szobahőmérsékletre való lehűlésük után és
fedővel letakarva szabad bepakolni a készülékbe.
Ezek bármelyik rakodó polcra elhelyezhetők.

A gyümölcsöket és a zöldségeket - tisztítás és
szárítás után - a zöldségtároló fiókban kell tárolni.

A vajat és a sajtféléket külön tartókban, vagy alu-,
illetve műanyag fóliába csomagolva pakolja be, hogy
megakadályozza a levegővel való érintkezést.

A tejet zárt dobozban az ajtó belső oldalán lévő
rakodópolcra állítva kell behelyezni.

Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát
csomagolás nélkül ne tároljon a normáltérben.

Tanácsok a lefagyasztáshoz

A friss élelmiszerek lefagyasztásánál mindig tartsa
szem előtt az alábbi tanácsokat:

 A fagyasztóban (24 órán belül) lefagyasztható
ételmennyiséget az adattábla és a Műszaki
adatlap tartalmazza.

 A fagyasztási folyamat időtartama kb. 24 óra.
Ezen alatt az idő alatt ne pakoljon be újabb
csomagokat a fagyasztóba.

 A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az
élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a
lefagyasztási folyamat és így adott esetben
mindig csak a szükséges adagot kell
felolvasztania.

 Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be
alu-, vagy műanyag fóliába.

 El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek
közvetlenül érintkezhessenek a már lefagyasztott
árukkal, mert így elkerülhető, hogy azok
megolvadhassanak.

 Ügyeljen arra, hogy a sovány húsfélék jobban és
hosszabb ideig tárolhatók. A zsíros húsfélék
tárolási ideje rövidebb. Vegye figyelembe, hogy a
só lecsökkenti az eltarthatósági időt.

 Vigyázzon arra, hogy a fagyasztóból kivett
fagyott áruk és a jégkockák is könnyen az
égéshez hasonló fagyási sérüléseket
okozhatnak.

 Célszerű az egyes ételcsomagokra felírni a
lefagyasztási dátumot, mert így könnyen
ellenőrizheti az eltarthatósági időt.

 Ne helyezzen be a fagyasztó rekeszbe
szénsavtartalmú italokat, mert ezek
felrobbanhatnak.

Tanácsok a mélyhűtött árukhoz

A készülék optimális működésének érdekében tartsa
szem előtt az alábbi szempontokat:

 Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa
ki és ne tartsa a szükségesnél hosszabb ideig
nyitva.

 Az egyszer már felengedett élelmiszerek gyorsan
megromlanak, ezért azokat nem szabad ismét
lefagyasztani.

 A gyártó által megadott eltarthatósági időt nem
szabad túllépni.
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KARBANTARTÁS

Minden tisztítási és karbantartási munka
megkezdése előtt ki kell húzni a
csatlakozó dugót a konnektorból.

Figyelem! Ennek a készüléknek a hűtőköre
szénhidrogént tartalmaz. Ezért a karbantartást és az
utántöltést kizárólag szakember, szerviz végezheti.

Rendszeres tisztítás

A készülék belső terét és a tartozékokat is
rendszeresen tisztítani kell, amit szódabikarbónás
langyos vízzel végezhet el.

Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a
készüléket.

A hátoldalon lévő kondenzátort (fekete rácsot) és a
kompresszort is portalanítani kell egy puha kefével,
vagy egy porszívóval. Ezzel a tisztítással növeli a
készülék teljesítményét és csökkenti az
energiafogyasztást.

Belsőtéri világítás

Ha szükségessé válik a normáltéri izzó cseréje, akkor
hátul nyomja meg az akasztót és egyidejűleg
csúsztassa a borítást a nyíl irányába.

Figyelem! Kizárólag az eredetivel azonos
teljesítményű izzót szabad használni. A max.
teljesítmény a fényterelőn olvasható.

Leolvasztás

A normáltér belső falán képződő dér- és jégréteg a
kompresszor állásidejében automatikusan leolvad.
Az olvadékvíz az elvezető nyíláson át kifolyik a
készülékből és a hátsó részen, a kompresszor fölötti
tálba lecsöpögve elpárolog.

Azt ajánljuk, hogy az olvadékelvezető nyílást
rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülhesse a
kivezető nyílás eltömődését. Ellenkező esetben a
víz az ételre csepeg.
Használja ehhez a kifolyónyílásban elhelyezett,
tisztítására szolgáló műanyag csövecskét.

A fagyasztó belső falai automatikusan leolvadnak.

Üzemen kívül helyezés

Hosszabb idejű üzemen kívül helyezéskor, pl.
szabadság ideje alatt, végezze el a következőket:

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó
dugót a fali konnektorból.

Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, olvassza
le és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat.

A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a
kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, kissé
hagyja nyitva az ajtót.
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MŰKÖDÉSI ZAVAROK

Amennyiben a használat során működési zavarok
jelentkeznének, kérjük, - hogy mielőtt a szervizhez
fordulna - ellenőrizze az alábbiakat.

 Rendesen csatlakoztatta a hálózati dugaszt a
konnektorba?

 Van áramellátás a lakásban?

 Megfelelő a hőfokszabályzó gomb beállítása?

 Ha a készülék zajosan működik, akkor
ellenőrizze, hogy nem érintkezik-e a környező
bútorzattal, ami a szokatlan rezgést okozza.

 Ha vízfoltok láthatók a készülék körül, akkor
vizsgálja meg, hogy nincs-e eltömődve a kifolyó
nyílás (lásd a "Leolvasztás" c. fejezetet).

 Ha az előző vizsgálatok elvégzése sem vezet
sikerre, akkor forduljon a jótállási jegyben
feltüntetett szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.

A szervizhez való a bejelentéskor mondja be a hiba
jellegét, adja meg a készülék pontos típusát, gyártási
számát és sorozatszámát, amelyeket az adattábláról
(baloldalon lenn) olvashat le.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Felállítás

A készüléket hőforrásoktól (fűtőtesttől, sütőtől és
főzőhelytől) távol kell elhelyezni és nem szabad
közvetlen napsütésnek kitett helyre sem állítani. A
készülék beépítéskor figyelembe kell venni a
megfelelő fejezetek előírásait.

Szállítási tartozékok

A készüléket szállítási tartozékokkal látták el,
amelyek megvédik a rakodó polcokat a szállítás
közben lehetséges sérülésektől.

A szállítási tartozékok eltávolítása:

Hátul emelje meg a rakodó polcot és a nyíl irányába
húzza ki a polcot, majd távolítsa el a szállítási
tartozékokat.

Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a
készülék adattábláján megadott feszültségérték és
frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A
normál feszültség értéktől való 6 %-os eltérés még
megengedett.

A készüléket csak az előírásoknak megfelelő
földelt konnektorba szabad csatlakoztatni.

Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt
konnektor, akkor elektromos szakemberrel,
szervizzel szereltessen egyet a készülék közelébe.

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a
csatlakozó dugó és vezeték cseréjét is, csak a
kijelölt szerviz végezheti.

A fenti előírások be nem tartásából eredő
károkért a gyártó minden felelősséget elhárít
magától.

Figyelem!

A készüléket le kell választani az elektromos
hálózatról. A felállítás után biztosítani kell a
csatlakozó dugóhoz való könnyű
hozzáférhetőséget.

Ez a készülék megfelel az alábbi EWG
irányelveknek:

- 73/23 EWG 19/02/73 (Kisfeszültségi
irányelv)

- 89/336 EWG 03/05/89 (Elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó irányelv a
változásokkal bezárólag)
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TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK TELJES BEÉPÍTÉSÉHEZ

Az ajtónyitás irányának megcserélése

A gyártó a készüléket jobbra-, vagy balra
nyíló ajtókkal szerelve szállítja. Ha adott
estben az ajtónyitás irányának cseréjére
van szükség, akkor a készülék beépítése
előtt végezze el a következő szerelési
lépéseket:

1. Csavarozza ki a felső zsanércsapot és távolítsa
el a távtartót.

2. Vegye le a felső ajtót és a felső zsanércsapot.

3. Távolítsa el a zsanérborítást (A). Csavarja ki a
zsanércsapokat (B) és a távtartókat (C). Illessze
a zsanérborítást (A).

4. Csavarozza le az alsó zsanércsapot és
csavarozza fel az ellenkező oldalon.

5. Helyezze vissza az alsó ajtót.

6. A felső zsanércsapokat (B) a távtartókat (C)
szerelje fel az ellentétes oldalon.

7. Szerelje vissza a felső ajtót, a zsanércsapot és a
távtartót az ellentétes oldalon.

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


11

Beépítési tudnivalók

Beépítési méretek

Magasság (1) 1780 mm
Mélység (2) 550 mm
Szélesség (3) 560 mm

Biztonsági okokból be kell tartani az ábrán látható
szellőzést garantáló minimális beépítési méreteket.

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások
mindig tiszták legyenek, és ne legyenek
letakarva.

A hátsó beépített szekrényrésznél a szellőző járatnak
a következő méretekkel kell rendelkeznie:

Mélység 50 mm
Szélesség 540 mm

Ügyeljen arra, hogy a konyhabútor és a készülékalj
közötti 44 mm-es távolságot biztosítsa.
Az alsó zsanérborítás a tartozék zacskóban található,
ami hasznos a konyhabútor és a készülék pontos
pozíciójának a garantálásához.
Ügyeljen arra is, hogy a készülék ne nyomja össze a
csatlakozó vezetéket.

A négy mellékelt csavarral erősítse fel a készüléket.
(l = rövid) (P = hosszú).

Vágja le megfelelő hosszúságra a fedőprofilt és
nyomja be a tömítést a készülék és a konyhabútor
közé.
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Az „E” műanyag borításról, amely a zsanért és a
forgócsapot takarja, a képen látható részt le kell
választani.
Ezzel megkönnyíti a borítás belső részében lévő
belső alkatrész eltávolíthatóságát.
Távolítsa el a DX-szel jelölt részt. Ha a forgócsap a
jobboldali zsanérban van, akkor a szemközti SX-szel
jelölt részt kell eltávolítani.

A készülékhez mellékelt műanyag dugókat (C-D)
nyomja be a felerősítő és zsanérfuratba.

Pattintsa be a szellőzőrácsot (B) és tegye fel a
zsanérborításokat (E).

Az ábrán látható módon vágja ki a Ha, Hb, Hc, Hd
jelű részeket.

Helyezze a tartósínt (Ha) a bútorlap belső oldalának
az alsó és felső részére (lásd ábra) és jelölje be a
külső furatok helyzetét.

Az elkészített furatokon át csavarozza fel a tartósínt a
mellékelt csavarokkal.

Nyomja be kattanásig a tartósínbe (Ha) a fedőprofilt
(Hc).
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Nyissa ki a készülék és a bútor ajtaját is kb. 90o-ra.
Helyezze a kicsi szögvasat (Hb) a tartósínbe (Ha).
Tartsa össze az ajtókat és jelölje össze a furatokat
(lásd ábra).

Távolítsa el a szögvasakat és az ajtó külső szélétől 8
mm-re egy szeggel (K) jelölje meg.

Helyezze újra vissza a kicsi szögvasat a tartósínre és
erősítse fel a mellékelt csavarokkal.

Adott esetben a pontos beállításhoz használja a
hosszanti furatokat.

A művelet végén ellenőrizze a készülék és az
ajtóborítás megfelelő zárását.

Nyomja be kattanásig a tartósínbe (Hb) a fedőprofilt
(Hd).

Ha a készülék oldalával illeszkedik a
konyhabútorhoz, akkor van elegendő hely a kis lap
(E) csavarjainak a meglazításához. A megfelelő
illeszkedéshez mozgassa el a kis lapot, majd húzza
meg a csavarokat.

Az ajtó nyitásirányának a cseréje után ellenőrizze,
hogy minden csavart megfelelően meghúzott-e és
a mágneses tömítés megfelelően tapad-e a záró
felülethez. Ha a környezeti hőmérséklet túl hideg
(pl. télen), akkor előfordulhat, hogy a tömítés
felfekvése nem tökéletes. Ilyenkor várja meg,
amíg a tömítés visszaáll a helyére, vagy egy
normál hajszárítóval enyhén melegítse meg a
tömítést és illessze a helyére.
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MŰSZAKI ADATLAP

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló
1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye ZANUSSI

Forgalmazó Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék, 1142
Budapest, Erzsébet királyné út 87.

A hűtőkészülék azonosító jele ZBB 6286

A hűtőkészülék kategóriája hűtő-fagyasztó

Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig,
ahol A - kisfogyasztás: G - nagyfogyasztás)

A

Villamos energiafogyasztás (kWh/év)

(A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék
használatától és elhelyezésétől függ.)

314

Friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5
o
C) nettó

térfogata (liter)
210

A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér
nettó térfogata (liter)

55

Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér
csillagszám jele

négycsillagos

Áramkimaradási biztonság (h) 13

Fagyasztási teljesítmény (kg/24h) 4

Normáltéri leolvasztás automatikus

Fagyasztótéri leolvasztás automatikus

Klímaosztály adattáblán

Zajteljesítményszint (dB) 38

Biztosítékigény (A) 10

Méretek (szélesség x mélység x magasság) (mm) 540 x 547 x 1772

Beépítési méretek (szélesség x mélység x
magasság) (mm)

560 x 550 x 1780

Vevőszolgálat címe:
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
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