HASZNÁLATI UTASÍTÁS
TELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS

Álló fagyasztógépek
CCTUS 482WH
CCTUS 542WH
CCTUS 542 XH
CCOUS 5142WH
CCOUS 5144WH
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a füzetet, mert az fontos
információkat tartalmaz a gép biztonságos telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban.
• Kérjük, tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy a késõbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
• A kicsomagolás után ellenõrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg.
• A készüléket a rendeltetésének megfelelõen, azaz élelmiszerek
tárolására kell használni.
• Az ettõl eltérõ felhasználás nem tekinthetõ megfelelõnek, és veszélyes is
lehet.
• A gyártó minden felelõsséget elhárít a készülék nem megfelelõ, helytelen
vagy indokolatlan használatából keletkezõ sérülésekkel kapcsolatban.
Megfelelõségi nyilatkozat: a készülék élelmiszerekkel érintkezõ részei
megfelelnek az EGK 89/109 számú irányelve rendelkezéseinek.
A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek,
illetve azok késõbbi módosításainak.

A FAGYASZTÓGÉP HASZNÁLATA
Elektromos csatlakozás
A fagyasztógép a termék belsejében található géptörzslapon feltüntetett
névleges feszültségen történõ üzemeltetésre van beállítva.
A feszültségingadozás 10%-nál nagyobb mértékben nem térhet el
a névleges feszültségtõl. A készülék csatlakoztatása elõtt gyõzõdjön meg
arról, hogy a gép belsejében található géptörzslapon látható adatok
megegyeznek-e a hálózati adatokkal.
Ha a csatlakozóaljzat és a készülék csatlakozódugója nem kompatíbilis
egymással, cseréltesse azt ki egy szakképzett villanyszerelõvel, akinek azt
is ellenõriznie kell, hogy a csatlakozóaljzat vezetékei megfelelnek-e
a készülék által felvett teljesítménynek. Nem javasoljuk több
csatlakozóaljas adapterek és/vagy hosszabbító kábelek használatát.
A fagyasztógép csatlakozóaljzatát megfelelõ módon földelni kell.
Ellenõrizni kell az alapvetõ biztonsági követelményeket, és kétségek
felmerülése esetén szakképzett villanyszerelõvel alaposan ellenõriztetni
kell la telepítést.
A gyártó minden felelõsséget elhárít a földeletlen készülék használatából
eredõ károkkal kapcsolatban.

TELEPÍTÉS
Azoknál a típusoknál, amelyeknél a lábak még nincsenek felszerelve,
csavarozza be a lábakat a fagyasztógép alatti menetes furatokba. A két
elsõ lábat ne csavarozza be teljesen, hogy a fagyasztógép egy kissé
hátrafelé dõljön.
Ahol lehet, szerelje fel a megfelelõ távtartókat, hogy megfelelõ legyen
a levegõ áramlása a fagyasztógép és a mögötte lévõ fal között: Javasoljuk,
hogy legalább 5 cm távolságot tartva tegye szabaddá a szellõzést és a hõ
eloszlását elõsegítõ nyílásokat és rácsokat.
Ne telepítse a fagyasztógépet hõforrás közelébe. Ezenkívül ne helyezze
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a fagyasztógépet olyan helyre, ahol a hõmérséklet hosszabb ideg +16°C
alatt vagy +32°C fölött van. A készülék fali egység alá történõ helyezése
esetén a levegõ megfelelõ keringésének biztosítása érdekében minimum
5 cm távolságot kell hagyni az egység hátsó vagy felsõ részénél.
A helytelen telepítés személyeket, állatokat és anyagokat érintõ károkat
okozhat, amelyekért a gyártó semmilyen felelõsséget sem vállal.

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK
Csomagolás és hulladékkezelés
A készülék kicsomagolása után ne dobja a csomagolóanyagot
a szemétbe, hanem a helyi elõírásoknak és hulladék-elhelyezési
szabályoknak megfelelõen különítse el egymástól a különbözõ anyagokat
(polisztirolhab, karton stb.).
FONTOS!
A készülék CFC felhasználása nélkül készült. A hûtõkör HFC R
134a folyadékot vagy R 600 a izobután gázt tartalmaz. A további
részleteket lásd a készülék sorozatszámot tartalmazó tábláján.
A készülék tisztításakor csak a tisztítással foglalkozó részben
ismertetett anyagokat és eljárásokat alkalmazza. Ellenkezõ
esetben a készülék károsodhat.

Izobutánt (R 600 a) tartalmazó készülékek
Az izobután olyan természetes gáz, amely nem károsítja a környezetet.
Az izobután gáz azonban gyúlékony. Ezért a következõkre kell ügyelnie:
• a készülék telepítési helyén több mint 3 m3 levegõnek kell a készülék
körül lennie;
• a készülék szellõzõnyílásait akadálymentesen és tisztán kell tartani;
• a készülék hûtõkörét sem belülrõl, sem kívülrõl nem szabad éles vagy
hegyes tárgyakkal megsérteni.
A készülék élettartamának a lejárta után a végleges megsemmisítéséig
biztonságosan kell tárolni azt. A készülék megfelelõ ártalmatlanításával
kapcsolatos információkért forduljon a hulladékhasznosítással foglalkozó
helyi hatósághoz.

HÕMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS
A környezeti hõmérséklet, a hûtõgépben lévõ ételmennyiség és a készülék
ajtaja kinyitásának a gyakorisága egyaránt befolyásolja a belsõ
hõmérsékletet. A hõfokbeállítás megváltoztatásakor a fagyasztógép nem
tud azonnal beindulni, mert ekkor le van állítva. A hõmérsékletszabályozás
a hõfokszabályozó gombbal végezhetõ, amely a fagyasztógép külsõ
részén található.
A gombot jobbra fordítva a legalacsonyabb hõmérsékletet állíthatjuk be.
Ha gyakran kinyitja a fagyasztógép ajtaját, vagy nagy mennyiségû ételt
tesz a fagyasztóba, akkor javasoljuk, hogy fordítsa középsõ állásba
a hõfokszabályozó gombot, és néhány értékkel növelje a beállítási értéket.
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KAPCSOLÓLAP (7. oldal)
A csatlakozódugó bedugásakor kigyullad a zöld lámpa (B).
A fagyasztógép hõmérsékletét az „A” hõfokszabályozó szabályozza.
A „●” helyzetben a fagyasztógép nem mûködik, bár a zöld lámpa világít.
A készülék a gomb jobbra fordításával indítható be.
A piros figyelmezetõ lámpa (C) felgyulladása azt jelenti, hogy
a fagyasztórekeszben nem megfelelõ a hõmérséklet. Ez az alábbiaktól
függhet:
• Elsõ alkalommal csatlakoztatta a készüléket a hálózatra.
• Az ajtó nyitva maradt, vagy nem csukta be megfelelõen.
• Friss élelmiszereket helyezett be a fagyasztórekeszbe.
• Amikor a fagyasztórekesz elérí a szükséges hõmérsékletet, a piros
jelzõlámpa kialszik.
A hõfokszabályozó gomb „SUPER” állásba történõ elforgatásokar
kigyullad a sárga lámpa (D), ami azt jelzi, hogy megkezdõdött a
gyorsfagyasztás, és a kompresszor folyamatosan mûködik.

TARTÓSÍTÁS ÉS FAGYASZTÁS
A
szimbólum azt jelzi, hogy a fagyasztott termékek hosszú ideig
tárolhatók, a friss ételek pedig lefagyaszthatók.
A tartósítási idõ szorosan összefügg a hõmérséklet fenntartásával, így ezek
a változások befolyásolják a termék élettartamát.
Áramszünet esetén sose nyissa ki az ajtót. A fagyasztott élelmiszerek 1012 órán keresztül fagyosak maradnak. Hosszabb idõ esetén az élelmiszert
speciális papírba kell csomagolni, és egy másik fagyasztógépbe vagy
legalább hûvös helyre kell tenni.
Ebben az esetben javasoljuk, hogy 24 órán belül fogyassza el az ételt,
vagy fõzze meg, és úgy fagyassza le ismét.
Egyes, hûtõakkuval ellátott készülékek esetében áramszünetkor a
hõmérséklet hosszabb ideig marad alacsony, így a lefagyasztott
élelmiszerek a megfelelõ hõmérsékleten maradnak. A hûtõakkut a felsõ
polcra kell helyezni.
A standard hûtésvizsgálatok elvégzéséhez javasoljuk, hogy az utolsó kettõ
kivételével vegye ki az összes kosarat.
A friss élelmiszerek lefagyasztásához a következõket ajánljuk:
- Szükség esetén helyezze át a már megfagyott ételeket a tárolórekeszbe.
A lefagyasztandó élelmiszer behelyezése elõtt legalább 24 órával állítsa a
hõfokszabályozó gombot a gyorsfagyasztó „SUPER” helyzetbe; a
fagyasztás megkezdésétõl számított 24 óra elteltével ne felejtse el
visszaállítani a gombot az eredeti helyzetbe.
Az európai szabványok által meghatározott maximális lefagyasztható
mennyiséget a géptörzslap jelzi.

LEOLVASZTÁS
• A leolvasztás elõtt 24 órával állítsa a hõfokszabályozó gombot a
leghidegebb értéket biztosító helyzetbe, hogy csökkentse az élelmiszer
hõmérsékletét.
• Csomagolja be a fagyott termékeket speciális papírba, és tegye át egy
másik fagyasztógépbe vagy valamilyen hideg helyre.
• Húzza ki a készülék csatlakozódugóját.
• Hagyja nyitva az ajtót.
• A leolvasztás befejezése után szárítsa meg a készülék belsejét, és tegye
vissza az élelmiszereket.
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• Ezután dugaszolja vissza a csatlakozódugót, és ¾ órán keresztül
mûködtesse a készüléket a legmagasabb fokozatban.
Az álló helyzetû fagyasztógépek kitûnõ rendszerrel rendelkeznek a
leolvasztott víz eltávolítására, amely a fagyasztórekesz alján elhelyezkedõ,
kivehetõ elvezetõcsõbõl áll.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
A kellemetlen szagok keletkezésének megelõzése érdekében javasoljuk,
hogy rendszeresen, évente legalább két-három alkalommal tisztítsa meg a
fagyasztógépet.
• A tisztítás vagy a karbantartás elvégzése elõtt húzza ki a készülék
csatlakozódugóját (nem elegendõ az, hogy a hõfokszabályozó gombját
„
” helyzetbe állítja).
• Vegye ki az összes ételt és a jégkockákat a fagyasztógépbõl.
• Várja meg, amíg a zúzmara leolvad a párologtatóról.
• Tisztítsa meg a fagyasztógép belsejét langyos vízzel, amelybe elõzõleg
1–2 evõkanál szódabikarbónát öntött, majd pedig öblítse le és szárítsa
meg a felületeket. FONTOS! Ne használjon felületaktív anyagokat,
dörzsölõ hatású szereket vagy szappant.
• Az élelmiszerek visszahelyezése elõtt legalább egy órával kapcsolja be a
fagyasztógépet.

•

Ha a fagyasztógépet hosszabb idõre használaton kívül akarja helyezni,
akkor alapos tisztítás után ne dugja vissza a csatlakozódugóját, és kissé
hagyja nyitva az ajtaját.

JAVÍTÁS
A javíttatáshoz vegye igénybe a gyártó által ajánlott szervizmûhelyeket, és
követelje meg, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak fel. A fentiek
figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a készülék biztonságos
mûködését.
Ha a fagyasztógép nem mûködik, vagy nem mûködik megfelelõen, akkor
a szerviz hívása elõtt ellenõrizze az alábbiakat.
• Van-e áram a fagyasztógép csatlakozóaljzatában? Ellenõrizze egy
lámpával.
• A csatlakozódugó be van-e dugva a csatlakozóaljzatba? Dugja be a
csatlakozódugót.
” helyzetben van? Fordítsa el a 4-es
• A hõfokszabályozó talán a „
állásba.
• Nem gyûlt-e össze túl sok zúzmara a párologtatón (több mint 4-5 mm)?
Végezze el a leolvasztást (lásd a “Leolvasztás” részt).
• Nincs-e az étel rosszul elhelyezve a fagyasztóban, nem akadályozza-e a
levegõ keringését?
• Szabadon kering-e a levegõ a kondenzátor körül a fagyasztógép
mögött? Húzza el jobban a készüléket a faltól.

•

FONTOS! A fagyasztórekesz körüli hõréteg azt jelzi, hogy a készülék
megfelelõen mûködik.
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AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA
Szükséges szerszámok:
• 8-as csõkulcs
• csillagfejû csavarhúzó
Az ajtó áthelyezése
1) Fordítsa a fagyasztógépet az oldalára, vagy döntse meg kb. 45°-os
szögben, mert az alsó csuklópánt levételéhez a készülék aljánál kell
dolgoznia.
2) Vegye le a hosszabb csuklópántot (és a hozzátartozó alátétet) az ábrán
látható „A” csavar meglazításával.
3) Vegye le az ajtót.
4) Vegye le a bal felsõ csuklópántot takaró mûanyag fóliát elölrõl. 5)
Csavarozza ki a „C” csuklócsapot a jobb felsõ csuklópántból, és tegye át a
bal oldaliba.
6) Szerelje vissza az ajtót fordított sorrendben (3-2); ne felejtse el
visszatenni az alátéteket az ajtó és a csuklópánt közé.
7) A megfelelõ csavarok segítségével tegye át a fogantyút jobbról balra.
8) Állítsa vissza a készüléket függõleges helyzetbe.
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TELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS
Ez a füzet fontos utasításokat tartalmaz a készülék használatára vonatkozóan.
Az utasítások sokféle készülékre terjednek ki, ezért a készülék típusától
függõen egyes részletek némiképp változhatnak.
Tartsa kéznél a füzetet, a készülék eladásakor pedig adja tovább az új
tulajdonosnak.
A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELÕTT OLVASSA
EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT.
A KARBANTARTÁSI MÛVELETEKET, IDEÉRTVE A TÁPKÁBEL
SZÜK-SÉGES CSERÉJÉT IS, A VEVÕSZOLGÁLATNAK VAGY SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELÕNEK KELL ELVÉGEZNIE.

A készülék élelmiszerekkel érintkezik, és megfelel az 1992.
január 25-i 89/109/EGK európai irányelvnek.
A készülék tervezése, gyártása és kiskereskedelmi értékesítése
az alábbiakkal összhangban történt:
73/23/EGK kisfeszültségû irányelv
89/336/EGK elektromágneses kompatibilitási irányelv
93/68/EGK értékesítési irányelv
96/57/EGK energia-hatásfok irányelv

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK
A készüléket a környezetvédelmi igények figyelembevételével tervezték és
gyártották.
A körültekintõ kiselejtezés biztosítása érdekében – tekintettel a szennyezõés gyúlékony anyagok (pl. a kompresszorban lévõ kenõolaj) jelenlétére – a
készülék ártalmatlanítását körültekintõen, a helyi hivatalos hulladéklerakó és hulladékkezelõ telepre történõ szállítással kell végezni.
A készülék nem tartalmaz CFC-t (a hûtõkör R134a hûtõközeget tartalmaz)
vagy HFC-t (a hûtõkör R600a – IZOBUTÁN-t tartalmaz). Az adattáblán
ellenõrizhetõ, hogy a készülék milyen gázt tartalmaz.
Az izobutánt (R600a) tartalmazó készülékek esetében
Az izobután a természetben elõforduló, kis környezeti hatást kifejtõ gáz.
Gyúlékonysága miatt azonban az izobután nagy körültekintést igényel.
Ezért a készülék hálózatra történõ csatlakoztatása elõtt ellenõrizni kell,
hogy a hûtõközeg-vezetékek nem sérültek-e meg.

TELEPÍTÉS
• A személyi sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében a
készülék telepítését két személynek kell végeznie.
• A készüléket függõleges helyzetben, stabil, erõs felületre kell telepíteni.
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• Csak ezzel garantálható, hogy ne alakuljanak ki akadályok a hûtõkörben.
• A készülék szintbeállításához használja az állítható lábakat (V).
• Ne helyezze a készüléket magas hõmérsékletû helyre, illetve ne tegye ki
közvetlen napsugárzás hatásának.
• Ideális körülmények között a készüléket hûvös, száraz, jól szellõzõ
helyiségben, hõforrásoktól (radiátoroktól, fûtõkészülékektõl) vagy a közvetlen napsugárzástól távol kell elhelyezni. Ne tegyen hõt fejlesztõ készülékeket (mikrohullámú sütõt, kenyérpirítót stb.) a hûtõgép/fagyasztógép
tetejére.
A készülék éghajlati kialakítását lásd a készülék hátoldalán elhelyezett
adattáblán: 1. ábra (W)
• ha a jelölés „SN”: a készülék +10°C és +32°C közötti környezeti hõmérsékleten mûködik;
• ha a jelölés „N”: a készülék +16°C és +32°C közötti környezeti hõmérsékleten mûködik;
• ha a jelölés „ST”: a készülék +18°C és +38°C közötti környezeti
hõmérsékleten mûködik;
• ha a jelölés „T”: a készülék +18°C és +43°C közötti környezeti hõmérsékleten mûködik.
Soha ne tegyen semmit a szellõzõcsatorna elé; 1. ábra (F). A szellõzõcsatornával nem rendelkezõ készülékek esetén ügyeljen arra, hogy elegendõ
hely maradjon a fagyasztógép hátlapja és a fal között, hogy a levegõ
szabadon áramolhasson.
Hagyjon legalább 20 mm távolságot a készülék hátoldala és a fal között,
illetve 100 mm-t a készülék teteje és a föléke elhelyezett bútordarabok
között. Használja az esetlegesen mellékelt távtartókat. 1. ábra (U).
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen hozzáférhetõ legyen, hogy
szükség esetén ki lehessen húzni a hálózati csatlakozót.
FONTOS!
A készülék hálózatra történõ csatlakoztatása elõtt várjon legalább
két órát, hogy a hûtõközeg-áramkör teljesen hatékonnyá váljon,
és ne következzen be a készülék hibás mûködése.

GÉPTÖRZSLAP
Az azonosító lap a készülék hátlapjára van rögzítve (W).

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
• A készüléket az érvényben lévõ szabályoknak megfelelõen földelt
csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. Ezért a készülék megfelelõ
földelt csatlakozódugóval van felszerelve, amit azonos típusú aljzatba kell csatlakoztatni. A fenti ajánlások be nem tartásából eredõ
meghibásodások esetén a gyártó elhárít minden személyi sérüléssel
és anyagi kárral összefüggõ felelõsséget.
• Ellenõrizze, hogy a készülék adattábláján szereplõ feszültségérték megfelel-e a hálózati feszültségnek.
• Ne tegye ki a hûtõkört mechanikai feszültségeknek, ami elsõsorban a következõ egységekre vonatkozik: Hátsó kondenzátor (Q)(S);
kompresszor (N); hajszálcsõ-vezeték (R); szárítószûrõ (O); ventilátor
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(P); A hûtõkör karbantartását csak arra feljogosított, szakképzett
technikusok végezhetik.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
• Csomagolja ki a készüléket.
• Vegye ki a polisztirént a kompresszorházból (ha van benne) (M).
• Vegye ki a dokumentációt és a tartozékokat a kompresszorházból.
• Tisztítsa meg meleg vízzel és ecettel a készülék belsejét, és hagyja
teljesen megszáradni.
• Csukja be a készüléket.
• Dugja be a készülék csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatba.
• Fordítsa el jobbra a hõmérsékletszabályozót a MAX állásba; 2. ábra (A).
Kigyullad a zöld (B) és a piros (C) jelzõlámpa; 2. ábra.
• Válassza a GYORSFAGYASZTÁS (E) funkciót (ha rendelkezésre áll)
(ekkor a sárga LED-kijelzõ (D) is kigyullad.
• Körülbelül 4 óráig ne nyissa ki a készülék ajtaját, amíg a piros jelzõlámpa
ki nem alszik, hogy a rekeszben kialakuljon a megfelelõ alacsony
hõmérséklet.
• Ezt követõen már behelyezhetõk az ételek gyorsfagyasztás céljára (lásd
a „maximális felhalmozási magasság” c. részt).
• 24 óra elteltével a funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a
GYORSFAGYASZTÁS gombot.

MÛKÖDÉSJELZÕ LÁMPÁK
Ha a készüléken vannak jelzõlámpák, akkor azok a következõket jelölik:
2. ábra.
• Zöld jelzõlámpa – ELLENÕRZÉS (B) – a készülék csatlakoztatva van a
hálózatra és be van kapcsolva.
• A zöld jelzõlámpának mindig láthatónak kell lennie, amikor a készülék a
hálózatra van csatlakoztatva és be van kapcsolva. Ez a jelzõlámpa
különösen fontos, mert áramszünet esetén a piros és a sárga lámpák
nem mûködnek.
• Piros jelzõlámpa – VÉSZJELZÉS (C) – a hõmérséklet túlságosan
magas.
• Nem számít rendellenesnek, ha a piros jelzõlámpa az alábbi
körülmények között kigyullad:
• a készülék elsõ bekapcsolásakor;
• a leolvasztást követõen;
• friss élelmiszer fagyasztószekrénybe történõ behelyezésekor.
• A piros jelzõlámpa automatikusan kikapcsolódik, ha a belsõ hõmérséklet
eléri a kb. –18°C-ot.
Ha azonban a piros jelzõlámpa 12-24 óra elteltével is égve marad, akkor
valószínû, hogy a készülék meghibásodott.
• Sárga jelzõlámpa (D) – A GYORSFAGYASZTÁS funkció kiválasztása és
a termosztát-funkció kiiktatása. A kompresszor tovább mûködik az
alacsonyabb hõmérséklet elérése érdekében a GYORSFAGYASZTÁS
funkció kikapcsolásáig.

KONSTRUKCIÓS VÁLTOZATOK (2. ÁBRA) (G)
1. konstrukciós változat: külön kapcsolóval a gyorsfagyasztás funkcióhoz (E).
2. konstrukciós változat: kapcsolóval a gyorsfagyasztás funkcióhoz.
Nincs gyorsfagyasztás-funkciót jelzõ lámpa (D).
3. konstrukciós változat: nincs gyorsfagyasztás funkció.
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4. konstrukciós változat: BE/KI kapcsolóval (F) és gyorsfagyasztás (E)
kapcsolóval.
5. konstrukciós változat: csak gyorsfagyasztás (E) kapcsolóval.
6. konstrukciós változat: nincs gyorsfagyasztás funkció.

HÕMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ (termosztát)
A termosztát a fagyasztógép hõmérsékletének a beállítására szolgál.
Beállítás: fordítsa el a szabályozót jobbra > (A), 2. ábra.
Az igényeknek megfelelõen állítsa be a hõmérsékletet az alábbi értékek
között:
Min. (minimális hõmérséklet) és
Max. (maximális hõmérséklet)
Törlés: fordítsa el a szabályozót balra < (A), 2. ábra.
A „0” helyzet azt jelzi, hogy a készülék nem mûködik (ki van kapcsolva).
A hõmérséklet beállításakor az alábbiakat célszerû figyelembe venni: 1) a
szoba hõmérsékletét, amelyben elhelyeztük a készüléket;
2) a rekeszben lévõ élelmiszer mennyiségét;
3) az ajtónyitások gyakoriságát.
BELSÕ LÁMPA (ha van), 1. ábra (C)
A belsõ lámpával ellátott készülékek lámpakapcsolóval is rendelkeznek.
A lámpa az ajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsolódik, becsukásakor
pedig újra kikapcsolódik.
Az izzólámpát áttetszõ fedél védi. 3. ábra.
Izzócsere: húzza ki a készülék csatlakozódugóját, vagy kapcsolja ki a
háztartási áramellátás fõkapcsolóját, a végét benyomva vegye le a fedelet.
Helyezzen be egy max. 15 W teljesítményû új izzót.

TÁROLÁS/FAGYASZTÁS
Helyezze a friss élelmiszereket az oldalrekeszbe (1. ábra (I)) (nincs mindegyik modellben) vagy a fagyasztó aljába, ahol a legalacsonyabb a hõmérséklet. (E)
A két rekeszt válaszfal választja el egymástól, amely a típustól függõen
rögzített vagy mozgatható. 1. ábra (H).
• 24 órán belül helyezze el a friss élelmiszer a fagyasztógépben. Ne
tegyen be több friss ételt, mint amennyit a készülék képes lefagyasztani.
A részleteket lásd a készülék adattábláján.
• Az élelmiszer fagyasztógépbe történõ helyezése elõtt válassza a
GYORSFAGYASZTÁST (ha rendelkezésre áll).
• 24 óra elteltével vegye ki a fagyasztott élelmiszer a fagyasztógép aljából,
és helyezze a kosárba (L), hogy az elõfagyasztó rekesz vagy a
fagyasztógép alja ismét szabaddá váljon a friss élelmiszerek lefagyasztására.
• Kapcsolja ki a GYORSFAGYASZTÁST, 2. ábra (E) (a sárga jelzõlámpa
kialszik).
• A készülék telítettségét figyelembe véve állítsa megfelelõ helyzetbe a
hõmérsékletszabályozót.
Maximális felhalmozási magasság
A fagyasztott élelmiszer optimális tárolásának biztosítása érdekében ne
töltse fel teljesen a fagyasztórekeszt. Hagyjon mindig elegendõ helyet a
felhalmozott fagyasztott élelmiszerek és a készülék fedele között. Soha ne
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lépje túl a készüléken a gyártó által megjelölt maximális felhalmozási
magasságot. 1. ábra (T).
Leírás
Vagdalthús
Szószok/felvágottak
Hal
Jégkrém
Gyümölcs

Tárolási idõ/Csomagolás
2-3 hónap
polietilén fagyasztózacskókban

Sajt
Kenyér
Édesség/Sütemény

4 hónap
polietilén fagyasztózacskókban

Sertéshús
Marhahús
Nyúl//bárány vagy birka

6 hónap
alufóliában

Gomba/Spárga
Zöldség (aprított)

polietilén fagyasztózacskókban
alufóliában

Csirke/Pulyka
Kacsa/Liba

8 hónap

Karfiol
Bab/Paprika
Tartósított ételek
Fõtt gyümölcs

10-12 hónap
polietilén fagyasztózacskókban
üvegtartályban
alufóliában

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A tisztítás vagy a karbantartás elvégzése elõtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját.
A készülék belsõ tisztításához használjon vizes-ecetes oldatot; soha ne
használjon súrolószert, mosogatószert vagy szappant.
Ha a készülék külsõ falán van a kondenzátor (1. ábra (S)), idõnként távolítsa el róla a port és a piszkot, mert az megakadályozza a hõ távozását a
készüléktõl.
A belsõ falakon bekövetkezõ fagy- és zúzmaraképzõdés kedvezõtlen hatással van a készülék hûtõképességére, ezért az rendszeresen el kell
távolítani. A zúzmara és a jég eltávolításakor szigorúan tartsa be a gyártó
javaslatait.

LEOLVASZTÁS
A leolvasztást a következõképpen kell elvégezni:
• fordítsa a hõfokszabályozót a 0 állásba; 2. ábra (A);
• húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki háztartási áramellátás
fõkapcsolóját;
• vegye ki az összes élelmiszert a fagyasztógépbõl;
• vegye ki a leolvasztott vizet elvezetõ dugót a rekesz belsejébõl és a ház
külsõ részébõl (ha van); 1. ábra (Z);
• helyezzen egy edényt a külsõ ürítõnyílás alá a leolvasztott víz
összegyûjtése céljából;
• szárítsa meg a belsõ falakat.

12
Allo fagyasztogepek.indd 13

13
6/7/10 6:13:11 PM

Áltagos használat esetén (a készülék napi 3-4-szer történõ kinyitásakor) a
fagyasztógépet évente egyszer vagy kétszer kell leolvasztani.
Soha ne használjon a leolvasztáshoz elektromos készülékeket, például
hajszárítókat, ventilátorokat vagy nyílt lángot.

ELADÁS UTÁNI VEVÕSZOLGÁLAT
Csak akkor lépjen kapcsolatba a vevõszolgálattal, ha nem tudja saját
maga megoldani a problémát a készülékhez mellékelt „Hibakeresési
útmutató/Okok/Megoldások” c. rész segítségével.
A vevõszolgálat munkájának elõsegítése érdekében a telefonhívás elõtt
jegyezze fel a készülék alábbi azonosító adatait:
• a készülék márkáját;
• a modellt/típust;
• a probléma jellegét;
• a vásárlás idõpontját;
• a kiskereskedõ nevét.

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ/OKOK/MEGOLDÁSOK
A rendellenes mûködést nem mindig a készülék hibás mûködése okozza,
hanem a helytelen telepítés vagy a helytelen használat. A vevõszolgálat
felesleges kihívása és a számla csökkentése érdekében tartsa be a
következõket:
A készülék nem mûködik
Ellenõrizze, hogy a hõfokszabályozó nincs-e 0-ra állítva;
a csatlakozódugó jó állapotban van-e és megfelelõen van-e
csatlakoztatva az aljzatba; nincs-e áramszünet.
A készülék nem fagyaszt megfelelõen
A lefagyasztás túl hosszú ideig tart
A kompresszor túl sokáig mûködik
Ellenõrizze, hogy az ajtó megfelelõen be van-e csukva; 1. ábra (A);
a hõfokszabályozó a megfelelõ helyzetbe van-e állítva, 2. ábra (A);
a fagyasztógép nincs-e túl közel a hõforráshoz; nem gyülemlett-e fel
túlságosan a zúzmara az alacsony hõmérsékletû rekeszben.
A készülék túlságosan zajos
Ellenõrizze, hogy
a készülék megfelelõen szintbe van-e állítva;
a hátsó csõkígyó nem érintkezik-e a fallal; 1. ábra (S).
Ne feledkezzen meg arról, hogy nem minõsül rendellenesnek, ha a
készülék az alábbi hangokat bocsátja ki:
kattanó hang
a kompresszor bekapcsolásakor és
kikapcsolásakor hallható;
berregõ hang
a kompresszor mûködésbelépésekor;
kotyogó hang
a hûtõgáz áramlik a csõvezetékben
akkor is, ha a kompresszor áll;
FONTOS!
Az ebben a kezelési utasításban ismertetett eljárások és figyelmeztetések be nem tartásából közvetlenül vagy közvetve eredõ
személyi sérülésekért és anyagi károkért a gyártó semmilyen
felelõsséget sem vállal.
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Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba
a CANDY HOOVER Márkaszervizzel:
EWS Kft. 1225 Budapest, Petőfi Sándor u. 7.
Telefon: 06 1 207-1621 t 06 1 207-1624 t 06 40 200-665
e-mail: info@ewskft.hu

Importőr:
Candy Hoover Hungary Kft. t 1122 Budapest, Városmajor u. 13.
Tel.: (06/1) 798-4932 t Fax: (06/1) 798-4926

