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Leggere innanzitutto il manuale di istruzioni.
Gentile Cliente,
ci auguriamo che l'articolo da Lei scelto, prodotto in moderni stabilimenti e sottoposto ai
più severi controlli di qualità, risponda interamente alle Sue esigenze.
A tal fine, La invitiamo a leggere attentamente il manuale di istruzioni dell'apparecchio
prima di procedere al suo utilizzo e di conservarlo per eventuali consultazioni future.
Il presente manuale
• Aiuterà l'utente ad utilizzare l'apparecchio in modo rapido e sicuro.
• Leggere le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchio.
• Seguire attentamente le istruzioni, in particolare quelle inerenti alla sicurezza.
• Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile per eventuali future
consultazioni.
• Leggere inoltre gli altri documenti forniti assieme all'apparecchio.
Il presente manuale può essere valido anche per altri modelli.
Simboli e loro descrizione
Il manuale di istruzioni contiene i seguenti simboli:

C
A
B

Informazioni importanti o consigli utili di utilizzo.
Segnale di avvertimento in caso di situazioni pericolose per la persona o i beni.
Segnale di avvertimento in caso di problemi con il voltaggio.
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1 Il frigorifero
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1. Per congelare alimenti freschi, per alimenti
congelati, rapido raffreddamento delle
bevande, preparare cubetti di ghiaccio.

2. Alimenti cotti al forno, congelati cotti,
prodotti caseari.

3.
4.
5.
6.
7.

Carne, salsicce, affettati, lattine.
Frutta, verdura, insalata.
Tubetti, bottiglie piccole e lattine.
Scomparto per le uova.
Bevande, bottiglie grandi.

C Le illustrazioni contenute in questa guida sono schematiche e potrebbero non
corrispondere esattamente all'apparecchio in uso. Se le parti in oggetto non sono incluse
nell'apparecchio acquistato, significa che sono da intendersi per altri modelli.
3
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2 Importanti avvertenze per la sicurezza
Prendere in esame le • Non deve essere usato
all’esterno.
seguenti
informazioni.
La mancata osservanza
di queste informazioni Sicurezza generale
può provocare lesioni o • Quando si vuole smaltire/
eliminare l'apparecchio,
danni materiali. Quindi
è consigliabile consultare
tutte le garanzie e gli
il servizio autorizzato
impegni
sull’affidabilità
per apprendere le
diventerebbero privi di
informazioni necessarie
validità.
e conoscere gli enti
La vita di servizio
autorizzati.
dell'apparecchio è 10
anni. In questo periodo, le • Consultare il servizio
parti di ricambio originali
di manutenzione
saranno disponibili per
autorizzato per tutti
utilizzare l'apparecchio nel
i problemi relativi
modo corretto.
al frigorifero. Non
intervenire o far
Uso previsto
intervenire sul frigorifero
Questo apparecchio
senza informare il
è destinato ad essere
servizio manutenzione
usato
autorizzato.
• all'interno e in aree
• Per apparecchi dotati di
chiuse, ad esempio in
scomparto freezer; non
casa;
mangiare coni gelato
• in ambienti di lavoro
o cubetti di ghiaccio o
chiusi, come negozi e
gelati appena estratti dal
uffici;
freezer! (Ciò potrebbe
causare sintomi di
• in strutture chiuse
congelamento in bocca).
di soggiorno, come
agriturismi, alberghi,
• Per apparecchi dotati di
pensioni.
scomparto freezer; non
mettere bottiglie e lattine
4
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•

•
•

•

•
•

di bibite liquide nello
scomparto del freezer
altrimenti potrebbero
esplodere.
Non toccare con le
mani gli alimenti gelati;
possono incollarsi ad
esse.
Scollegare il frigorifero
prima della pulizia o dello
sbrinamento.
Il vapore e i materiali per
la pulizia vaporizzati non
devono mai essere usati
per pulire e scongelare
il frigorifero. In queste
situazioni, il vapore
può entrare in contatto
con le parti elettriche e
provocare corto circuito
o scossa elettrica.
Non usare mai parti
del frigorifero come lo
sportello come mezzo di
supporto o movimento.
Non utilizzare dispositivi
elettrici all’interno del
frigorifero.
Non danneggiare le
parti, in cui circola il
refrigerante, con utensili
perforanti o taglienti.
Il refrigerante può
scoppiare quando i canali

5
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del gas dell’evaporatore,
le estensioni dei tubi o
le pellicole superficiali
vengono punti e
provocano irritazioni alla
pelle e lesioni agli occhi.
Non bloccare o
coprire la ventilazione
dell’elettrodomestico.
I dispositivi elettrici
devono essere riparati
solo da persone
autorizzate. Le riparazioni
eseguite da personale
non competente
provocano danni
all’utilizzatore.
In caso di guasto
o durante lavori
di riparazione e
manutenzione, scollegare
la fornitura d'energia
principale spegnendo
il fusibile principale o
scollegando la presa
dell’apparecchio.
Non tirare dal cavo
quando si estrae la spina.
Assicurarsi che le
bevande alcoliche siano
conservate in modo
sicuro con il coperchio
chiuso e posizionate in
verticale.

• Non conservare mai
nel frigorifero contenitori
spray che contengano
sostanze infiammabili ed
esplosive.
• Non utilizzare
apparecchiature
meccaniche o altri mezzi
diversi da quelli consigliati
dal produttore per
accelerare il processo di
sbrinamento.
• Questo apparecchio
non deve essere usato
da persone con disturbi
fisici, sensoriali o mentali
o persone non preparate
o senza esperienza
(compresi bambini) a
meno che non ricevano
la supervisione da
parte di una persona
responsabile della
loro sicurezza che li
istruirà sull'uso corretto
dell'apparecchio.
• Non utilizzare frigoriferi
danneggiati. Consultare
l'agente per l'assistenza
in caso di dubbi.
• La sicurezza elettrica
del frigorifero è garantita
unicamente se il
sistema di messa a terra
6
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dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.
L’esposizione
dell'apparecchio a
pioggia, neve, sole e
vento è pericolosa per la
sicurezza elettrica.
Contattare l’assistenza
autorizzata quando ci
sono danni ai cavi in
modo da evitare pericoli.
Non collegare mai il
frigorifero alla presa
a muro durante
l’installazione, per evitare
il rischio di morte o lesioni
gravi.
Questo frigorifero è
destinato solo alla
conservazione di alimenti.
Non deve essere usato
per altri scopi.
L'etichetta con le
specifiche tecniche si
trova sulla parete sinistra
nella parte interna del
frigorifero.
Non collegare mai il
frigorifero a sistemi di
risparmio energetico;
potrebbero danneggiare
il frigorifero.

• Se c’è una luce blu sul
frigorifero, non guardarla
a lungo a occhio nudo o
con strumenti ottici.
• Per i frigoriferi con
controllo manuale,
attendere almeno
5 minuti per avviare
il frigorifero dopo
un'assenza di elettricità.
• Questo manuale
operativo deve essere
dato al nuovo proprietario
dell'apparecchio quando
il prodotto stesso viene
dato ad altri.
• Evitare di provocare
danni al cavo di
alimentazione quando
si trasporta il frigorifero.
Piegare il cavo può
provocare un incendio.
Non mettere mai oggetti
pesanti sul cavo di
alimentazione.
• Non toccare la spina con
le mani bagnate quando
si collega l'apparecchio
alla rete elettrica.

7

• Non collegare il frigorifero
alla rete se la presa
elettrica è allentata.
• Non deve essere
spruzzata acqua sulle
parti interne o esterne
dell'apparecchio per
motivi di sicurezza.
• Non spruzzare
sostanze contenenti
gas infiammabili come
gas propano vicino al
frigorifero per evitare
rischio di incendio ed
esplosione.
• Non mettere mai
contenitori pieni di acqua
sopra al frigorifero; in
caso di schizzi, questo
potrebbe provocare
shock elettrico o
incendio.
• Non sovraccaricare il
frigorifero di alimenti. In
caso di sovraccarico,
gli alimenti potrebbero
IT
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cadere provocando
lesioni alla persona
e danni al frigorifero
quando si apre lo
sportello.
Non mettere mai oggetti
sopra al frigorifero;
altrimenti questi oggetti
potrebbero cadere
quando si apre o si
chiude lo sportello del
frigorifero.
Poiché necessitano di
un controllo preciso della
temperatura, vaccini,
medicine sensibili
al calore e materiali
scientifici non devono
essere conservati nel
frigorifero.
Se non sarà usato per
un lungo periodo, il
frigorifero deve essere
scollegato. Un problema
possibile nel cavo di
alimentazione può
provocare un incendio.
La punta della spina
deve essere pulita
regolarmente con un
panno asciutto; altrimenti
può provocare un
incendio.
8

• Il frigorifero potrebbe
spostarsi se i piedini
regolabili non sono
assicurati correttamente
al pavimento. Assicurare
correttamente i piedini al
pavimento può evitare
che il frigorifero si sposti.
• Quando si trasporta il
frigorifero, non tenerlo
dalla maniglia dello
sportello. Altrimenti si
stacca.
• Quando è necessari
posizionare l'apparecchio
vicino ad un altro
frigorifero o freezer, la
distanza tra i dispositivi
deve essere di almeno
8 cm. Altrimenti le pareti
laterali vicine potrebbero
produrre condensa.
• Non usare mai il prodotto
se la sezione che si trova
sulla parte superiore o
posteriore del prodotto,
con le schede dei circuiti
elettronici stampati
all’interno, è aperta
(copri schede dei circuiti
elettronici stampati) (1).
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a un professionista per
assistenza.
• I bambini devono
ricevere supervisione per
evitare che interferiscano
con l'apparecchio.

1

Conformità alla direttiva WEEE
e allo smaltimento dei rifiuti:

1

Sicurezza bambini
• Per azionare il circuito
dell’acqua del frigorifero
senza problemi, la
pressione della rete
idrica deve essere
compresa tra 1-8 bar.
Per condizioni in cui
la pressione della rete
idrica superi 5 bar
bisogna utilizzare un
regolatore di pressione.
Se la pressione della
rete idrica supera 8 bar
il circuito dell’acqua
del frigorifero non deve
essere collegato alla rete
idrica. Se non si sa come
misurare la pressione
della rete idrica, rivolgersi
9

Questo
apparecchio
è
conforme alla Direttiva UE
WEEE (2012/19/EU). Questo
apparecchio riporta il simbolo
di classificazione per i rifiuti
delle
apparecchiature
elettriche ed elettroniche
(WEEE).
Questo apparecchio è stato realizzato con
parti e materiali di alta qualità che possono
essere riutilizzati e sono adatti ad essere
riciclati. Non smaltire i rifiuti dell'apparecchio
con i normali rifiuti domestici e gli altri
rifiuti alla fine della vita di servizio. Portarlo
al centro di raccolta per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Consultare le autorità locali per conoscere
la collocazione di questi centri di raccolta.

Conformità alla Direttiva RoHS:
L'apparecchio acquistato è conforme
alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU).
Non contiene materiali pericolosi o proibiti
specificati nella Direttiva.

Informazioni sulla confezione
I materiali di imballaggio del prodotto sono
realizzati con materiali riciclabili secondo i
nostri regolamenti nazionali sull'ambiente.
Non smaltire i materiali di imballaggio con i
rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli ai punti di
raccolta dedicati ai materiali di imballaggio,
previsti dalle autorità locali.
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Cose da non dimenticare...
Tutte le sostanze riciclate sono elementi
indispensabili per la natura e la nostra
ricchezza nazionale.
Se si desidera contribuire alla rivalutazione
dei materiali di imballaggio, è possibile
consultare le organizzazioni ambientaliste o
le autorità del comune in cui si vive.

•

Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; è possibile conservare la quantità
massima di alimenti nel freezer quando si
rimuove il ripiano o il cassetto del freezer.
Il valore di consumo energetico dichiarato
per il frigorifero è stato determinato
rimuovendo il ripiano del freezer o
il cassetto e in condizione di carico
massimo. Non c'è pericolo nell'usare un
ripiano o un cassetto secondo le forme e
le dimensioni degli alimenti da congelare.

•

Scongelare alimenti congelati nello
scomparto frigo garantisce risparmio
energetico e conserva la qualità degli
alimenti.

Avvertenza HC
Se il sistema di raffreddamento
dell'apparecchio contiene R600a:
Questo gas è infiammabile. Pertanto, fare
attenzione a non danneggiare il sistema
di raffreddamento e le tubazioni durante
l’uso e il trasporto. In caso di danni, tenere
l'apparecchio lontano da potenziali fonti di
incendio che possono provocarne l’incendio
e ventilare la stanza in cui si trova l'unità.
Ignorare questa avvertenza se
il sistema di raffreddamento
dell'apparecchio contiene R134a.
Il tipo di gas usato nell'apparecchio è
descritto nell'etichetta con il tipo sulla parete
sinistra nella parte interna del frigorifero.
Non gettare mai l'apparecchio nel fuoco
per lo smaltimento.

Cose da fare per risparmiare
energia
•

Non lasciare lo sportello del frigorifero
aperto per lungo tempo.

•

Non inserire alimenti caldi o bevande
calde nell'elettrodomestico.

•

Non sovraccaricare il frigorifero
impedendo la circolazione dell’aria al suo
interno.

•

Non installare il frigorifero sotto la luce
diretta del sole o nelle vicinanze di forni,
lavastoviglie o radiatori. Tenere il frigorifero
ad almeno 30 cm dalle fonti che emettono
calore e ad almeno 5 cm dai forni elettrici.

•

Porre attenzione nel conservare gli alimenti
in contenitori chiusi.

10
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3 Installazione
B Se le informazioni date in questo manuale

4. Quando il compressore comincia a
funzionare, si sente un rumore. I liquidi
e i gas sigillati nel sistema refrigerante
possono produrre dei rumori, anche se il
compressore non è in funzione; questo è
abbastanza normale.

utente non sono prese in considerazione,
il produttore non accetta alcuna
responsabilità per questo.

Punti a cui prestare attenzione
quando si sposta il frigorifero
1. Il frigorifero deve essere scollegato. Prima

5. I bordi anteriori del frigorifero possono
essere tiepidi. Questo è normale. Queste
zone sono progettate per essere tiepide
per evitare la condensazione.

del trasporto, il frigorifero deve essere
svuotato e pulito.

2. Prima di imballarlo di nuovo, ripiani,

Collegamenti elettrici

accessori, scomparto frutta e verdura,
ecc. all'interno del frigorifero devono
essere fissati con nastro adesivo e
assicurati contro i colpi. L'imballaggio
deve essere eseguito con un nastro
doppio o cavi sicuri e bisogna osservare
rigorosamente le norme per il trasporto
presenti sulla confezione.

Collegare il frigorifero ad una presa di
messa a terra protetta da un fusibile della
capacità appropriata.
Importante:

3. Conservare i materiali originali di
imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.

•

Il collegamento deve essere conforme ai
regolamenti nazionali.

•

La spina elettrica deve essere facilmente
accessibile dopo l’installazione.

•

La sicurezza elettrica del frigorifero è
garantita unicamente se il sistema di
messa a terra dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.

•

La tensione dichiarata sull'etichetta
che si trova nel lato interno a sinistra
dell'apparecchio deve essere pari alla
tensione di rete.

•

Le prolunghe e le prese multiple
non devono essere usate per il
collegamento.

Prima di avviare il frigorifero,
Controllare quanto segue prima di
utilizzare il frigorifero:
1. Montare i 2 cunei in plastica come
illustrato sotto. I cunei in plastica servono
a mantenere la distanza che assicura la
circolazione dell'aria tra frigorifero e parete.
(L'immagine è creata per illustrare e non è
identica all'apparecchio).

2. Pulire la parte interna del frigorifero come
consigliato nella sezione "Manutenzione e
pulizia".

3. Collegare la spina del frigorifero alla presa

B Un cavo di alimentazione danneggiato

deve essere sostituito da un elettricista
qualificato.

B L’apparecchio non deve essere usato

finché non viene riparato! C’è rischio di
shock elettrico!

elettrica. Quando lo sportello del frigorifero
è aperto, la lampadina interna si accende.

11
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Smaltimento del materiale di
imballaggio

Posizionamento e installazione

I materiali di imballaggio potrebbero essere
dannosi per i bambini. Tenere i materiali di
imballaggio fuori dalla portata dei bambini o
smaltirli classificandoli secondo le istruzioni
sui rifiuti comunicate dalle autorità locali.
Non smaltire assieme ai normali rifiuti
domestici, smaltire nei punti di raccolta
appositi indicati dalle autorità locali.
L’imballaggio del frigorifero è prodotto con
materiali riciclabili.

A Nel caso in cui la porta di ingresso
della stanza in cui il frigorifero deve essere
posizionato non è abbastanza grande
per il passaggio del frigorifero, chiamare il
servizio autorizzato per rimuovere le porte
del frigorifero e per farlo passare attraverso
la porta.
1. Installare il frigorifero in un luogo che ne
permetta il facile utilizzo.
2. Tenere il frigorifero lontano da fonti di
calore, luoghi umidi e luce diretta del sole.

Smaltimento del vecchio
frigorifero

3. Intorno al frigorifero deve esserci
ventilazione appropriata per poter avere
operatività efficiente. Se il frigorifero deve
essere posizionato in un recesso della
parete, è necessario porlo ad almeno 5
cm di distanza dal soffitto e a 5 cm dalla
parete. Non posizionare l'apparecchio su
materiali come tappetini o tappeti.

Smaltire il vecchio frigorifero senza danni
per l’ambiente.
• Bisogna consultare il rivenditore
autorizzato o il centro di raccolta rifiuti
della propria città per quanto riguarda lo
smaltimento del frigorifero.
Prima di smaltire il frigorifero, tagliare la
spina elettrica e, se ci sono blocchi allo
sportello, renderli inutilizzabili per proteggere
i bambini da eventuali pericoli.

12

4. Posizionare l'elettrodomestico solo su
superfici uniformi e piane per evitare
dondolii.
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Sostituzione della lampadina
interna
Se la luce smette di funzionare, spegnere
la presa di corrente ed estrarre la spina di
rete. Seguire le istruzioni che seguono per
controllare se la lampadina si è allentata.
Se la luce non funziona comunque,
richiedere una lampadina sostitutiva da 15
Watt (Max) del tipo coperchio a vite E14 al
proprio negoziante di materiale elettrico e
inserirla come segue.
1. Spegnere la presa di corrente ed estrarre
la spina di rete. Può rivelarsi utile rimuovere i
ripiani per un accesso più semplice.
2. Rimuovere la copertura del diffusore di
luce come mostrato nella figura (a-b).
3. Sostituire la lampadina bruciata.
4. Rimontare la copertura del diffusore di
luce come mostrato nella figura (c).
“Spingere in modo fermo per assicurare
che la copertura sia montata in modo
corretto”.
5. Smaltire immediatamente e con
attenzione le lampadine bruciate.
“La lampadina di ricambio può essere
facilmente acquistata presso un buon
negozio di apparecchiature elettriche o un
DIY”.

13
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Inversione degli sportelli
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4 Preparazione
C

Il freezer dovrà essere installato ad almeno
30 cm lontano da fonti di calore, come
forni, riscaldamento centrale e stufe e ad
almeno 5 cm da forni elettrici e non deve
essere esposto alla luce diretta del sole.

C

La temperatura ambiente della stanza
in cui si installa il freezer deve essere di
almeno 5°C.

C

Assicurarsi che l’interno del freezer sia ben
pulito.

C

In caso di installazione di due apparecchi
l’uno accanto all’altro, per esempio un
frigorifero e un freezer, come soluzione
bisogna utilizzare un kit che contiene
un tappetino e una parte decorativa. Il
tappetino è montato sul lato di uno degli
apparecchi per creare uno spazio tra gli
apparecchi. La parte decorativa si pone
tra gli apparecchi per nascondere la
distanza tra gli stessi (Fig. 2). Il kit per la
decorazione non fa parte dell'apparecchio
ma può essere consegnato come
accessorio.

C

Quando il freezer viene messo in funzione
per la prima volta, osservare le seguenti
istruzioni per le prime sei ore.

C

Conservare i materiali originali di
imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.

C

Pulire la parte interna del freezer come
consigliato nella sezione "Manutenzione e
pulizia".

- Lo sportello non si deve aprire
frequentemente.
- Deve funzionare vuoto senza alimenti
all’interno.
- Non scollegare il freezer. Se si verifica
un calo di potenza al di là del controllo
dell'utente, vedere le avvertenze nella
sezione “Soluzioni consigliate per i
problemi”.

15
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5 Utilizzo del frigorifero
Tasto di impostazione
termostato

Per questo motivo si consiglia di chiudere
lo sportello subito dopo l'uso, il più
velocemente possibile.
La temperatura interna del frigorifero
cambia per le seguenti cause;
• Temperature stagionali,

La temperatura di funzionamento
regolata con il comando temperatura.
Warm

1
(Or) Min.

2

3

4

5
Max.

è

•

Apertura frequente dello sportello e
sportello lasciato aperto per lunghi
periodi,

•

Alimenti messi nel frigorifero senza
lasciarli prima raffreddare a temperatura
ambiente,

•

Posizionamento del frigorifero nella stanza
(per esempio, esposizione alla luce
solare).

•

Qualora si verifichino le suddette
situazioni, è possibile adattare la
temperatura interna del frigorifero
utilizzando il termostato. I numeri riportati
intorno al tasto indicano i gradi di
raffreddamento.

•

Se la temperatura ambiente è superiore ai
32°C, ruotare il tasto del termostato fino
al punto massimo.

•

Se la temperatura ambiente è inferiore ai
25°C, ruotare il tasto del termostato fino
al punto minimo.

Cold

1 = impostazione raffreddamento
minimo (Impostazione più calda)
5 = impostazione raffreddamento
massimo (Impostazione più fredda)
(Oppure)
Min. = impostazione raffreddamento
minimo
(Impostazione più calda)
Max. = impostazione raffreddamento
massimo
(Impostazione più fredda)
La temperatura media all'interno del frigo
dovrebbe essere intorno a +5°C.
Scegliere l'impostazione secondo la
temperatura desiderata.
Si noti che ci saranno temperature diverse
nell'area di raffreddamento.
La sezione più fredda è quella
immediatamente sopra lo scomparto per le
verdure.
La temperatura interna dipende anche
dalla temperatura ambiente, dalla frequenza
con cui lo sportello viene aperto e dalla
quantità di cibo contenuto all'interno.
L'apertura frequente dello sportello
provoca un aumento della temperatura
interna.
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Raffreddamento

Sbrinamento

Conservazione alimenti
Lo scomparto frigo serve per la
conservazione a breve termine di cibi freschi
e bevande.

A) Scomparto frigo
Lo scomparto frigo effettua l'operazione
di sbrinamento in modo totalmente
automatico. È possibile che durante la fase
di sbrinamento del frigo si formi uno strato di
brina fino a 7-8 mm sulla parete posteriore
dello scomparto frigo. Tale fenomeno è
una normale conseguenza del sistema di
raffreddamento. La brina viene eliminata
mediante uno sbrinamento automatico a
intervalli, grazie al sistema di sbrinamento
automatico posto sulla parete posteriore.
Non è pertanto necessario raschiare la brina
o rimuovere le gocce d'acqua.
L’acqua che viene prodotta dallo
sbrinamento passa per la scanalatura di
raccolta dell’acqua e fluisce nell’evaporatore
attraverso il tubo di scarico e da lì evapora.
Controllare regolarmente per vedere se il
tubo di evaporazione è bloccato o meno,
e pulirlo con il bastoncino nel foro, quando
necessario.
Lo scomparto del surgelatore non effettua
operazioni di sbrinamento automatico per
evitare di compromettere l'integrità dei cibi
congelati.

Congelamento
Congelamento alimenti
Il comparto freezer è segnalato da questo
.
simbolo
È possibile usare l'elettrodomestico
per congelare cibi freschi ma anche per
conservare cibi pre-congelati.
Vedere i consigli presenti sulle confezioni
degli alimenti.
Conservazione di cibo congelato
Il comparto del cibo congelato è segnalato
da questo simbolo
.
Il comprato del cibo congelato è adatto
alla conservazione del cibo precongelato. È
necessario osservare sempre i consigli per
la conservazione riportati sulla confezione
dei cibi.
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B) Scomparto freezer
Lo sbrinamento è diretto e senza problemi,
grazie a un bacino speciale di raccolta per
lo sbrinamento.
Sbrinare due volte all'anno o quando si
crea uno spessore di ghiaccio di circa 7 mm
(1/4”).
Per avviare la procedura di sbrinamento,
spegnere l'elettrodomestico sulla presa e
scollegare il cavo di alimentazione.
Tutto il cibo deve essere incartato in diversi
strati di carta di giornale e conservato il un
luogo fresco (ad esempio un frigorifero o
una dispensa).
È possibile porre con attenzione contenitori
di acqua calda nel freezer per accelerare lo
sbrinamento.
Non utilizzare oggetti appuntiti come
coltelli o forchette per rimuovere il ghiaccio.
Non
utilizzare
mai
asciugacapelli,
stufe o altri elettrodomestici simili per lo
sbrinamento.

18

Pulire via l'acqua di sbrinamento raccolta
nella parte inferiore dello scomparto
freezer. Dopo lo sbrinamento, asciugare
completamente l'interno.
Inserire la spina nella presa a muro e
accendere l'alimentazione elettrica.

Arresto dell'apparecchio
Se il termostato è dotato della posizione
“0”:
- L'apparecchio smette di funzionare
quando si porta il termostato in posizione
“0” (zero). L'apparecchio non si avvia a
meno che non si porta di nuovo il termostato
in posizione “1” o un'altra posizione.
Se il termostato è dotato della posizione
“min”:
- Scollegare l'apparecchio per arrestarlo.
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6 Manutenzione e pulizia
A Non usare mai gasolio, benzene o

ANon usare strumenti affilati e abrasivi o

sostanze simili per scopi di pulizia.

sapone, agenti detergenti domestici,
detergenti, gasolio, benzene, cera,
ecc., altrimenti le indicazioni sulle parti
in plastica si toglieranno e si verificherà
deformazione. Usare acqua tiepida e
un panno morbido unicamente per le
operazioni di pulizia e asciugatura.

B È consigliato scollegare l’apparecchio
prima della pulizia.

B Non utilizzare mai attrezzi appuntiti o

sostanze abrasive, saponi, detergenti per
la casa o cere per la pulizia.

C

Utilizzare acqua tiepida per pulire
l'alloggiamento del frigorifero e asciugarlo.

Protezione delle superfici di
plastica

C

Utilizzare un panno umido intriso di una
soluzione composta da un cucchiaino
di bicarbonato di soda e da circa mezzo
litro di acqua e pulire l'interno, quindi
asciugare.

C

B Assicurarsi che l'acqua non penetri nel

quadro di comando della temperatura.

B Se il frigorifero non viene usato per un

lungo periodo di tempo, scollegare il
cavo di alimentazione, rimuovere tutti gli
alimenti dal suo interno, pulirlo e lasciare lo
sportello aperto.

C

Controllare le guarnizioni dello sportello
periodicamente per garantire che siano
pulite e che non siano presenti particelle di
alimenti.

A Per rimuovere le rastrelliere dello sportello,
rimuovere tutto il contenuto e spingere
semplicemente le rastrelliere verso l'alto.

ANon utilizzare mai agenti di pulizia o

acqua contenente cloro per pulire le
superfici esterne e le parti rivestite in
cromo dell'apparecchio. Il cloro provoca
corrosione su tali superfici di metallo.
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Non inserire oli liquidi o piatti cotti in olio
nel frigorifero se in contenitori non sigillati
poiché questi possono danneggiare
le superfici in plastica del frigorifero. In
caso di fuoriuscita di olio sulle superfici in
plastica, pulire e asciugare le parti della
superfici con acqua tiepida.

7 Ricerca e risoluzione dei problemi
Prima di chiamare il servizio assistenza, rivedere la lista precedente. Si risparmierà
tempo e denaro. Questa lista comprende frequenti reclami che non derivano da difetti
di lavorazione o dai materiali utilizzati. Alcune delle funzioni descritte qui potrebbero non
esistere nel proprio apparecchio.
•

Il frigorifero non funziona.
La spina non è inserita correttamente nella presa. >>>Inserire in modo sicuro la spina nella
presa.

•

Il fusibile della presa a cui è collegato il frigorifero o il fusibile principale sono saltati.
>>>Controllare il fusibile.
Condensa sulla parete laterale dello scomparto frigo (MULTIZONE, COOL CONTROL e
FLEXI ZONE).
• L'ambiente è molto freddo. >>>Non installare il frigorifero in luoghi in cui la temperatura
scende al di sotto di 10 °C.
•

Lo sportello è stato aperto con eccessiva frequenza. >>>Non aprire e chiudere lo sportello
del frigorifero con eccessiva frequenza.

•

L'ambiente è molto umido. >>>Non installare il frigorifero in luoghi molto umidi.

•

Gli alimenti che contengono liquidi sono conservati in contenitori aperti. >>>Non
conservare alimenti che contengono liquido in contenitori aperti.

•

Lo sportello del frigorifero è lasciato aperto. >>>Chiudere lo sportello del frigorifero.

•

Il termostato è impostato ad un livello molto freddo. >>>Impostare il termostato ad un
livello adatto.
Il compressore non funziona
La protezione termica del compressore è inattiva in caso di mancanza di corrente o di
mancato collegamento alla presa, se il sistema refrigerante non è ancora stato regolato. Il
frigorifero comincerà a funzionare dopo circa 6 minuti. Chiamare il servizio assistenza se il
frigorifero non inizia a funzionare al termine di questo periodo.

•
•

•

Il frigorifero è nel ciclo di sbrinamento. >>>Si tratta di una cosa per un frigorifero con
sbrinamento completamente automatico. Il ciclo di sbrinamento si verifica periodicamente.

•

L'elettrodomestico non è collegato alla presa. >>>Accertarsi che la spina sia inserita nella
presa.

•

Le regolazioni di temperatura non sono eseguite in modo corretto. >>>Selezionare il valore
di temperatura adatto.

•

Vi è una mancanza di alimentazione. >>>Il frigorifero torna ad un funzionamento normale
quando viene ripristinata l'alimentazione.
Il rumore aumenta quando il frigorifero sta lavorando.
• La performance operativa del frigorifero può cambiare secondo i cambiamenti della
temperatura ambiente. Si tratta di una cosa normale e non di un guasto.
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•

Il frigorifero funziona frequentemente o per lunghi periodi.
Il nuovo apparecchio è più grande del precedente. I frigoriferi più grandi lavorano per un più
lungo periodo di tempo.

•

La temperatura ambiente può essere alta. >>>È normale che l'apparecchio funzioni per
periodi più lunghi in ambienti caldi.

•

Il frigorifero è stato collegato alla presa di recente o è stato riempito di cibo. >>>Quando
il frigorifero è stato appena collegato all'alimentazione o caricato con alimenti, ci vuole più
tempo per raggiungere la temperatura impostata. Questo è normale.

•

Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non mettere alimenti
caldi nel frigorifero.

•

Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a lungo.
>>>L’aria tiepida entrata nel frigorifero ne provoca il funzionamento per un periodo più
lungo. Non aprire gli sportelli di frequente.

•

Lo sportello del freezer o dello scomparto frigo sono rimasti aperti. >>>Controllare se gli
sportelli sono perfettamente chiusi.

•

Il frigo è regolato a temperatura molto bassa. >>>Regolare la temperatura del frigorifero ad
un livello più alto e attendere fino a che la stessa sia acquisita.

•

La chiusura dello sportello del frigorifero o del freezer può essere usurata, rotta o non
inserita in modo appropriato. >>>Pulire o sostituire la guarnizione. Guarnizioni rotte o
danneggiate provocano il funzionamento del frigo per periodi più lunghi per mantenere la
temperatura corrente.
La temperatura ambiente è molto bassa mentre la temperatura del frigorifero è
sufficiente.
• La temperatura del freezer è regolata a temperatura molto bassa. >>>Regolare la
temperatura ad un livello più alto e controllare.
La temperatura ambiente è molto bassa mentre la temperatura del freezer è sufficiente.
• La temperatura del frigo è regolata a temperatura molto bassa. >>>Regolare la
temperatura ad un livello più alto e controllare.
Gli alimenti che sono nei cassetti dello scomparto frigo sono congelati.
•

La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>Regolare la temperatura del
frigo ad un livello più basso e controllare.
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•

La temperatura del frigo o freezer è molto alta.
La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>L'impostazione della
temperatura dello scomparto frigo provoca effetti sulla temperatura del freezer. Cambiare
le temperature di frigo o freezer e aspettare finché i relativi scomparti non raggiungono una
temperatura sufficiente.

•

Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a lungo.
>>>Non aprire gli sportelli di frequente.

•

Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello.

•

Il frigorifero è stato recentemente collegato all'alimentazione o caricato con alimenti.
>>>Questo è normale. Quando il frigorifero è stato appena collegato all'alimentazione o
caricato con alimenti, ci vuole più tempo per raggiungere la temperatura impostata.

•

Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non mettere alimenti
caldi nel frigorifero.
Vibrazioni o rumore.
Il pavimento non è orizzontale o stabile. >>>Se il frigorifero ondeggia quando è mosso
lentamente, equilibrarlo regolando i piedini. Accertarsi anche che il pavimento sia in piano e
forte abbastanza da sopportare il frigorifero.

•
•

•

Gli articoli messi sul frigorifero possono provocare rumore. >>>Rimuovere gli articoli da
sopra al frigorifero.
Ci sono rumori che provengono dal frigorifero come gocciolamenti, spruzzo di liquidi,
ecc.
•

Il flusso di liquido e gas si verifica secondo i principi operativi del frigorifero. Si tratta di una
cosa normale e non di un guasto.

Dal frigorifero si sente un fischio.
• Le ventole sono usate per raffreddare il frigorifero. Si tratta di una cosa normale e non di un
guasto.
Condensa sulla parete interna del frigorifero.
• Il clima caldo/umido aumenta il ghiaccio e la condensa. Si tratta di una cosa normale e non
di un guasto.
•
•
•

Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a lungo.
>>>Non aprire gli sportelli di frequente. Chiuderli se sono aperti.
Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello.
Umidità al di fuori del frigorifero o tra le porte.
Potrebbe esserci umidità nell'aria; questo è normale nei climi umidi. Al diminuire
dell’umidità, la condensa scompare.
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•

Odore cattivo dentro al frigorifero.
Non viene eseguita una pulizia regolare. >>>Pulire regolarmente l’interno del frigorifero con
una spugna, acqua tiepida o carbonato di sodio diluito in acqua.

•

Alcuni contenitori o alcuni materiali per la confezione possono provocare odori. >>>Usare
contenitori diversi o marche diverse.

•

Gli alimenti sono posti nel frigorifero in contenitori non coperti. >>>Tenere gli alimenti in
contenitori chiusi. I microrganismi che fuoriescono da contenitori non coperti possono
provocare odori sgradevoli.

•

Rimuovere gli alimenti scaduti e che si sono rovinati nel frigorifero.
Lo sportello non è chiuso.
• Gli imballaggi degli alimenti impediscono la chiusura dello sportello. >>>Sostituire le
confezioni che ostruiscono lo sportello.
•

Il frigorifero non è completamente poggiato sul pavimento. >>>Regolare i piedini per
bilanciare il frigorifero.

•

Il pavimento non è orizzontale o forte. >>>Accertarsi che il pavimento sia in piano, forte e in
grado di sopportare il frigorifero.
Gli scomparti frutta e verdura sono bloccati.
• Gli alimenti potrebbero toccare il tetto del cassetto. >>>Risistemare gli alimenti nel
cassetto.
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Hűtőszekrény
Használati útmutató

HU

Kérjük, előbb olvassa el a használati útmutatót!
Tisztelt Vásárló!
Bízunk benne, hogy termékünk, mely egy modern gyárban készült, és a
legaprólékosabb minőségirányítási eljárások alapján lett tesztelve, hatékony
szolgáltatást fog biztosítani az Ön számára.
Ehhez azt javasoljuk, hogy használat előtt alaposan olvassa el a teljes használati
útmutatót, és azt ne dobja ki, mert a jövőben még szüksége lehet rá.
Ez a használati útmutató
• Segít a készüléket gyors és biztonságos módon használni.
• A termék beszerelése és használata előtt olvassa el a használati útmutatót.
• Tartsa be az utasításokat, főleg azokat, melyek a biztonságra vonatkozó
információkat.
• A használati útmutatót tartsa olyan helyen, ahol a jövőben könnyen hozzá tud
férni.
• Olvassa el a többi dokumentumot is, melyet a termékhez kapott.
Ne feledje, ez a használati útmutató más modellekre is érvényes lehet.
Szimbólumok és leírásuk
Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat tartalmazza:
C
Fontos információ vagy hasznos tippek.
A
Figyelmeztetés veszélyes körülményekre.
B
Figyelmeztetés elektromos feszültség miatt.
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1 Az Ön hűtőszekrénye

6
1

5

2
2

3
4

7

1. Friss ételek lefagyasztásához, fagyasztott
ételekhez, italok gyors behűtéséhez,
jégkockák gyártásához.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sült, gyorsfagyasztott ételek, tejtermékek.
Hús, kolbász, felvágottak, konzervek.
Zöldség, gyümölcs, saláta.
Tubusok, kisüvegek és konzervek.
Tojástartó.
Italok, nagy üvegek.

C A használati útmutatóban található képek szemléltető jellegűek, nem a valódi
terméket ábrázolják. Amennyiben olyan részeket talál, melyek nem találhatók meg,
az Ön által megvásárolt termékben, akkor azok más modellekre vonatkoznak.
3
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2 Fontos biztonsági figyelmeztetések
Kérjük, olvassa el az Általános tudnivalók
alábbi információkat. A • A termék leselejtezésével/
következő
információk
kidobásával
figyelmen kívül hagyása
kapcsolatban kérjük,
sérüléseket vagy anyagi
érdeklődjön a hivatalos
károkat okozhat. Ezenkívül
szolgáltatónál.
valamennyi
garancia • A hűtővel kapcsolatos
érvényét veszti.
kérdésekkel és
A készülék élettartama 10
problémákkal kérjük,
év. Ennyi ideig biztosítunk
forduljon a hivatalos
pótalkatrészeket
a
szervizhez. Saját maga,
készülékhez, amennyiben
ill. nem hivatásos
azt
rendeltetésszerűen
személyek nem
használja.
javíthatják a hűtőt
a hivatalos szerviz
tájékoztatása nélkül.
Rendeltetésszerű
használat
• Fagyasztóval ellátott
termék esetén; A
A terméket kizárólag
fagyasztóból kivéve
– beltérben és zárt
ne egye meg azonnal
területeken használja, pl.
a jégkrémet vagy a
otthonok;
jégkockákat! (Ez fagyási
– zárt munkakörnyezetben
sérülést okozhat a
használja, pl. boltok és
szájban.)
irodák;
• Fagyasztóval ellátott
– zárt szállásokon
termékek esetén;
használja, pl.
Soha ne helyezzen a
parasztházak, hotelek,
fagyasztóba helyezzen
panziók.
üveges vagy kannás
• A terméket ne használja
italokat. A fagyasztóban
szabadban.
ezek megrepedhetnek.
4
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• A fagyott ételeket ne
fogja meg kézzel, mert
hozzáragadhatnak a
kezéhez.
• A tisztítás vagy
leolvasztás előtt húzza ki
a hűtőszekrényt.
• Permetes tisztítószert
sose használjon a
hűtő tisztításánál. Ez
ugyanis rövidzárlatot
vagy áramütést okozhat
a hűtő elektromos
alkatrészeivel való
érintkezéskor.
• Soha ne használja a hűtő
egyes elemeit, például az
ajtót támasztékként vagy
lépcsőként.
• Ne helyezzen el
elektromos készüléket a
hűtőben.
• Ne rongálja meg azon
alkatrészeket, ahol a
hűtőfolyadék áramlik, fúró
vagy vágó eszközökkel.
A párologtató
gázvezetékeinek, a
csőtoldalékok vagy
a csőburkolatok
megsérülésekor
kifröccsenő hűtőfolyadék
bőrirritációt és
szemsérülést okoz.
5

• A hűtő szellőzőnyílásait
ne takarja le vagy tömje
be semmivel.
• Az elektromos
berendezéseket kizárólag
engedéllyel rendelkező
személyek javíthatják.
Az inkompetens
személyek által elvégzett
javítások veszélyforrást
jelenthetnek.
• Meghibásodás, ill.
karbantartási vagy
javítási munkálatok során
válassza le a hűtőt az
elektromos hálózatról
a megfelelő biztosíték
kikapcsolásával vagy a
készülék kihúzásával.
• A hűtőt a dugónál fogva
húzza ki a konnektorból.
• Gondoskodjon róla, hogy
a magas alkoholtartlmú
italok biztonságosan
legyenek tárolva lezárt
kupakkal, függőlegesen
elhelyezve.
• Soha ne tároljon a
hűtőben gyúlékony vagy
robbanó anyagokat
tartalmazó spray
dobozokat.
• A leolvasztás
felgyorsításához csak
HU

•

•

•

•

a gyártó által ajánlott
mechanikus eszközöket
vagy egyéb módszereket
használjon.
A készüléket nem
használhatják fizikai,
érzékszervi vagy mentális
rendellenességben
szenvedő, vagy
képzetlen/tapasztalatlan
emberek (ideértve a
gyermekeket is), kivéve,
ha az ilyen személy
felügyeletét valamely,
annak biztonságáért
felelős személy látja el,
illetve ez a személy a
készülék használatára
vonatkozóan útmutatást
biztosít.
Ha a hűtő sérült,
ne használja azt.
Amennyiben kérdése
van, konzultáljon
valamelyik szervizessel.
A hűtő elektromos
biztonsága csak akkor
biztosított, ha lakása
földelőrendszere megfelel
az előírásoknak.
Ne tegye ki a
terméket esőnek,
hónak, napsütésnek
vagy szélnek, mert
6

•

•

•

•

•

•
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ez kárt tehet a
termék elektromos
rendszerében.
A sérülések elkerülése
érdekében, sérült
tápkábel esetén vegye fel
a kapcsolatot a hivatalos
szervizzel.
Beszerelés közben
ne dugja be a hűtőt a
konnektorba. Ellenkező
esetben súlyos vagy
halálos sérülést
szenvedhet.
A hűtőszekrény csak
élelmiszerek tárolására
használható. Egyéb célra
nem használható.
A címke és a műszaki
adatok leírása a
hűtőszekrény belsejében,
a bal oldali falon található.
Soha ne csatlakoztassa
a hűtőszekrényt
energiamegtakarító
rendszerhez; ezek
kárt tehetnek a
hűtőszekrényben.
Amennyiben kék fény
világít a hűtőszekrényen,
puszta szemmel vagy
optikai eszközökkel ne
nézzen sokáig a kék
fénybe.

• A manuálisan
szabályozott
hűtőszekrényeknél
az áramszünet után
legalább 5 percet
várjon a hűtőszekrény
bekapcsolása előtt.
• A termék új
tulajdonosnak történő
átadásakor a ne feledje
átadni a kézikönyvet is.
• A hűtőszekrény
szállításakor vigyázzon,
nehogy kárt tegyen
a tápkábelben. A
kábel meghajlítása
tüzet okozhat. Soha
ne helyezzen nehéz
tárgyakat a tápkábelre.
A készülék bedugásakor
soha ne fogja meg
nedves kézzel a dugót.

•

•

•

•

• A hűtőszekrényt ne
csatlakoztassa laza
konnektorba.
• Biztonsági okokból soha
ne fújjon folyadékot a
7
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készülék belső vagy
külső részeire.
Ne fújjon ki gyúlékony
anyagokat, pl. propán
gáz, stb. a hűtőszekrény
közelében, mert tűz
keletkezhet, vagy
felrobbanhat.
Soha ne helyezzen
vízzel töltött tárgyakat a
hűtőszekrény tetejére,
mert azok áramütést
vagy tüzet okozhatnak.
Soha ne terhelje
túl a hűtőszekrényt
túlzottan sok étellel.
Túlterhelés esetén az
élelmiszerek leeshetnek
és kárt tehetnek a
hűtőszekrényben
az ajtó kinyitásakor.
Soha ne helyezzen
tárgyakat a hűtőszekrény
tetejére; ellenkező
esetben ezek a tárgyak
az ajtó kinyitásakor
vagy becsukásakor
leeshetnek.
Mivel ezek precíz
teljesítményszabályozást
igényelnek, a
gyógyszerek, a
hőérzékeny orvosságok
és kutatási anyagok

•

•

•

•

•

•

stb. nem tárolhatók a
hűtőszekrényben.
Amennyiben hosszú
ideig nem használja,
húzza ki a hűtőszekrényt.
A tápkábel hibája tüzet
okozhat.
A dugó hegyét
rendszeresen tisztítani
kell; ellenkező esetben
tüzet okozhat.
A dugó hegyét száraz
ronggyal rendszeresen
meg kell tisztítani;
ellenkező esetben tüzet
okozhat.
Amennyiben a beállítható
lábak nincsenek
megfelelően beállítva, a
hűtő billeghet. Az állítható
lábak megfelelő rögzítése
megakadályozhatja a
billegést.
A hűtőszekrény
szállításakor soha ne
emelje fel a fogantyúnál
fogva. A fogantyú
letörhet.
Amennyiben a terméket
egy másik hűtőszekrény
vagy fagyasztó mellé
helyezi, a két készülék
közt legalább 8 cm helyet
kell hagynia. Ellenkező
8

esetben a szomszédos
falak bepárásodhatnak.
• Soha ne használja a
terméket, ha a termék
tetején vagy a hátoldalán
található, belsejében
nyomtatott áramkört
tartalmazó elektronikus
szakasz nyitva van
(elektronikus nyomtatott
áramkör fedél) (1).

1

1

Vízadagolóval ellátott
termékek esetén;
• A hideg víz max.
bemeneti nyomása 90
psi (6.2 bar). Ha a víz
nyomása meghaladja
a 80 psi (5.5 bar)
értéket, használjon
egy nyomáscsökkentő
szelepet a vízhálózaton.
HU

Ja nem tudja ellenőrizni
• A gyermekeket
a víz nyomását, kérje
folyamatosan felügyelni
egy vízvezetékszerelő
kell, hogy ne babráljanak
segítségét.
a termékkel.
• Ha fennáll a vízkalapács A WEEE-irányelvnek való
megfelelés és a hulladék
effektus kockázata a
termék megsemmisítése:
hálózatában, akkor
mindig használjon egy
vízkalapács effektust
A
termék
megfelel
gátló berendezést. Ha
az
uniós
WEEEnem biztos abban,
irányelv
(2012/19/EU)
követelményeinek.
A
hogy nincs vízkalapács
terméken
megtalálható
az
effektus a hálózatában,
elektromos és elektronikus
akkor forduljon
hulladékok besorolására vonatkozó
vízvezetékszerelőhöz.
szimbólum (WEEE).
A
terméket
magas
minőségű
• Ne telepítse meleg víz
alkatrészekből és anyagokból állították
bemenetre. Tegyen
elő, amelyek ismételten felhasználhatók
óvintézkedéseket a
és alkalmasak az újrahasznosításra. A
hulladék terméket annak élettartamának
vezetékek elfagyásának
megelőzése érdekében. végén ne a szokásos háztartási vagy
hulladékkal együtt selejtezze
A víz üzemi hőmérséklete egyéb
le. Vigye el azt egy az elektromos
min. 33°F (0.6°C) és
és
elektronikus
berendezések
újrahasznosítására
szakosodott
max. 100°F (38°C)
begyűjtőhelyre.
A
begyűjtőhelyek
legyen.
kapcsán kérjük, tájékozódjon a helyi
• Kizárólag ivóvizet
hatóságoknál.
használjon.
Az RoHS-irányelvnek való
megfelelés:

Gyermekbiztonság
• Amennyiben az ajtó
zárral is rendelkezik, a
kulcsot tartsa távol a
gyermekektől.

Az Ön által megvásárolt termék
megfelel az uniós RoHS-irányelv
(2011/65/EU) követelményeinek.
A
termék nem tartalmaz az irányelvben
meghatározott káros vagy tiltott
anyagokat.
9
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Csomagolásra vonatkozó
információ

Az energiatakarékosság
jegyében teendő lépések

A termék csomagolóanyagai, a
nemzeti környezetvédelmi előírásokkal
összhangban,
újrahasznosítható
anyagokból
készültek.
A
csomagolóanyagokat ne a háztartási
vagy egyéb hulladékokkal együtt dobja
ki! Vigye el azokat a helyi hatóságok
által e célból kijelölt csomagolóanyagbegyűjtő pontokra.

• Ne hagyja sokáig nyitva a hűtő ajtaját.
• Ne tegyen meleg ételt vagy italt a
hűtőbe.
• Csak annyi ételt/italt tegyen a hűtőbe,
hogy az ne akadályozza a levegő
cirkulációt.
• Ne helyezze a hűtőt olyan helyre, ahol
azt közvetlen napsütés éri, vagy ahol
a közelben hőforrás van (pl. sütő,
mosogatógép vagy radiátor).
• Ügyeljen rá, hogy az ételeket zárt
edényben tárolja a hűtőben.
• Fagyasztórekesszel ellátott
termékek esetén; Akkor tárolhat
maximális mennyiségű élelmiszert
a hűtőszekrényben, ha eltávolítja a
polcokat vagy a fagyasztó fiókját. Az
energiafogyasztást úgy határozták
meg, hogy eltávolították a fagyasztó
polcait és fiókjait, és a fagyasztót
telepakolták. A polc vagy a fiók
használata esetén, az élelmiszerek
kisebb mérete miatt nem áll fenn az
élelmiszerek megfagyásának veszélye.
• A fagyasztott élelmiszer
hűtőszekrényben történő felolvasztása
energiát takarít meg, és megőrzi az
étel minőségét.

HC Figyelmeztetés
Amennyiben a termék R600a
hűtőrendszerrel rendelkezik:
Ez a gáz gyúlékony. Ennek
következtében figyeljen oda, hogy
szállítás és használat közben ne tegyen
kárt a hűtőrendszerben. Sérülés esetén
tartsa távol a terméket a lehetséges
tűzforrásoktól,
melynek
hatására
a készülék begyulladhat, továbbá
folyamatosan szellőztesse a szobát,
ahol a készüléket elhelyezte.
Hagyja figyelmen kívül ezt a
figyelmeztetést, amennyiben a
hűtőrendszer R134a hűtőközeget
használ.
A termékben használt gáz típusát a
hűtőszekrény belsejében, a bal oldali
falon találja.
Soha ne égesse el a terméket.

10
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3 Beüzemelés
B Felhívjuk rá figyelmét, hogy a gyártó
nem vállal felelősséget a jelen
útmutatóban foglalt információk
figyelmen kívül hagyása miatt
bekövetkező károkért.

A hűtő szállításakor
figyelembe veendő dolgok
1. Szállítás előtt ürítse ki és tisztítsa ki a
hűtőt.
2. A hűtő becsomagolása előtt a
polcokat, kiegészítőket, fiókokat stb.
rögzíteni kell szigszalaggal.
3. A csomagolást szigszalaggal és
erős madzaggal össze kell fogni,
és a csomagoláson feltűntetett
szabályokat be kell tartani.
Ne feledje...
Minden
újrahasznosított
anyag
nélkülözhetetlen a természet és nemzeti
erőforrásaink számára.
Amennyiben szeretne részt
venni a csomagolóanyagok
újrahasznosításában, további
információkat a környezetvédelmi
szervektől vagy a helyi hatóságoktól
szerezhet.

A hűtő üzembe helyezése
előtt

3. Dugja be a hűtőt a konnektorba.
Ha az ajtó nyitva van, a hűtő belső
világítása bekapcsol.
4. Hangot fog hallani, amint
a kompresszor beindul. A
hűtőrendszerben lévő folyadékok és
gázok hangja akkor is hallható, ha a
kompresszor nem üzemel.
5. Lehetséges, hogy a hűtő elülső éleit
melegnek érzi. Ez normális jelenség.
Ezek a részek azért melegednek
fel, hogy így elejét vegyék a
páralecsapódásnak.

Elektromos összeköttetés
A terméket egy olyan földelt aljzathoz
csatlakoztassa, mely el van látva
megfelelő teljesítményű biztosítékkal.
Fontos:
• A csatlakozásnak meg kell felelnie az
országos normáknak.
• Ügyeljen rá, hogy a tápkábel
könnyen hozzáférhető legyen a hűtő
elhelyezése után.
• A meghatározott feszültség értéknek
meg kell egyeznie a hálózati feszültség
értékével.
• Hosszabbítót és elosztót ne
használjon.

A hűtő használatbavétele előtt
ellenőrizze az alábbiakat:
1. A hűtő belseje száraz és a levegő
szabadon tud áramolni a hátsó
részén.
2. A hűtőszekrény belsejét a
"Karbantartás és tisztítás" c.
fejezetben foglaltak szerint tisztítsa.

11
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B A sérült tápkábel cseréjét bízza

Elhelyezés és üzembe
helyezés

B A terméket hibásan ne üzemeltesse!

1. A hűtőszekrényt könnyen
hozzáférhető helyre helyezze.
2. Tartsa távol a hűtőszekrényt a
hőforrásoktól, a nedves helyektől és a
közvetlen napsütéstől.
3. A hatékony működés érdekében a
hűtőszekrényt egy jól szellőző helyen
kell elhelyezni.
Amennyiben a hűtőszekrényt egy fali
bemélyedésbe helyezi be, a készülék
körül minden irányból legalább 5 cm
helyet kell hagyni.
Amennyiben a padló szőnyeggel van
letakarva, a terméket 2,5 cm-rel meg
kell emelni.
4. A rázkódások elkerülése
érdekében a hűtőszekrényt egy
egyenletes padlón helyezze el.
5. Ne tartsa a hűtőszekrényt 10
°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.

szakemberre.

Ilyenkor ugyanis áramütés veszélye áll
fenn!

A csomagolás leselejtezése
A csomagolóanyagok veszélyt
jelenthetnek a gyermekekre nézve.
Ezért tartsa a csomagolóanyagokat
gyermekektől távol, vagy
selejtezze le azokat a hulladékokra
vonatkozó utasítások szerint. A
csomagolóanyagokat ne háztartási
hulladékként kezelje.
A hűtő csomagolóanyaga
újrahasznosítható anyagokból készült.

A régi hűtő leselejtezése
A hűtőt úgy selejtezze le, hogy ezzel
ne okozzon kárt a környezetnek.
• A hűtő leselejtezésével kapcsolatban
bővebb információt a hivatalos
márkakereskedésekben ill. a
hulladékgyűjtő központokban kaphat.
A hűtő leselejtezése előtt vágja el a
tápkábelt, tegye használhatatlanná
az ajtón lévő zárat (ha van), hogy a
gyermekeket ne érhesse baj.
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A lámpa cseréje
A
hűtőszekrény
lámpájának
cseréjéhez, kérjük, hívja fel a
szakszervizt.
A készülékben lévő lámpa/lámpák
háztartásban
lévő
helyiségek
megvilágítására
nem
alkalmas/
alkalmasak. A lámpa rendeltetése, hogy
segítse a felhasználót az élelmiszerek
hűtőszekrénybe/fagyasztószekrénybe
való
gyors
és
biztonságos
behelyezésében.
A készülékben használt lámpáknak
extrém környezeti hatásokat kell
kibírniuk, mint pl. a -20 °C hőmérséklet.

HU

Az ajtónyitás megfordítása
C

A

D

B

1

1

3

2
2
4

E
F
G

5
8

8

7

6

7
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4 Előkészületek
C A fagyasztó legalább 30 cm-re kell

C Őrizze meg az eredeti csomagolást,

elhelyezni minden hőforrástól (pl.
kandalló, sütő, főzőlap), és legalább
5 cm-re az elektromos sütőktől.
Ezenkívül óvni kell a közvetlen
napsütéstől is.

hogy a későbbiekben tudja miben
szállítani a hűtőt.

C A fagyasztó belsejét a "Karbantartás
és tisztítás" c. fejezetben foglaltak
szerint tisztítsa.

C Az adott helyiségben, ahová a

fagyasztót kívánja tenni, legalább
5°C-nak kell lennie.

C Kérjük, ügyeljen rá, hogy a fagyasztó

belseje alaposan meg legyen tisztítva.

C Ha két készüléket szeretne egymás

mellé tenni, pl. egy hűtőt és egy
fagyasztót, akkor használjon
dekorációs szettet, ami tartalmaz egy
kislemezt és egy dekorációs részt.
A lemezt az egyék készülék oldalára
kell felrögzíteni, hogy kellő nagyságú
rés legyen a két készülék között. A
dekorációs részt a két készülék közé
kell tenni, hogy eltakarja az ott lévő
rést (2. ábra). A dekorációs szett nem
része a készüléknek – azt külön kell
megvenni.

C A fagyasztó első beüzemelésekor

kérjük, tartsa be az alábbiakat az első
hat óra alatt.
- Ne nyitogassa gyakran az ajtót.
- Üresen, étel behelyezése nélkül kell
üzemeltetni.
- Ne húzza ki a fagyasztót.
Áramkimaradás esetén kérjük,
tekintse meg az "Problémák javasolt
megoldása" c. részt.

14
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5 A hűtőszekrény használata
Termosztát beállító gomb

A működési hőmérsékletet a
hőmérséklet szabályozó szabályozza.
Warm

1
(Or) Min.

2

3

4

5
Max.

Cold

1 =Legalacsonyabb hűtési beállítás
(Legmelegebb beállítás)
5 =Legmagasabb hűtési beállítás
(Leghidegebb beállítás)
(Vagy)
Min. = Legalacsonyabb hűtési
beállítás
(Legmelegebb beállítás)
Max. = Legmagasabb hűtési
beállítás
(Leghidegebb beállítás)
A hűtőszekrény átlagos belső
hőmérsékletének +5°C kell lennie.
Kérjük ellenőrizze a beállításokat a
kívánt hőmérsékletnek megfelelően.
Vegye figyelembe, hogy különböző
hőmérséklet található a hűtési területen.
A
leghidegebb
tartomány
a
zöldségtartó rekesz fölött található.
A belső hőmérséklet függ a
környezeti hőmérséklettől, hányszor
nyitja ki az ajtót, és a bent levő ételek
összességétől.
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A rendszeres nyitogatás miatt a
hőmérséklet emelkedik.
Ezért, használat után mindig csukja
be az ajtót.
A hűtőszekrény belső hőmérséklete a
következő okok miatt változik;
• Évszaknak megfelelő hőmérsékletek,
• Az ajtó gyakori, vagy hosszabb ideig
történő kinyitása,
• Forró, le nem hűtött élelmiszer
behelyezése a hűtőszekrénybe,
• A hűtőszekrény elhelyezése a
konyhában (pl. közvetlen napsütés éri
a készüléket).
• Ezen okok miatt a termosztát
használatával esetleg be kell állítania
a belső hőmérsékletet. A termosztát
körüli számok a hűtési fokokat
jelentik.
• Ha a környezeti hőmérséklet
magasabb, mint 32°C, állítsa a
termosztátot maximális helyzetre.
• Ha a környezeti hőmérséklet
alacsonyabb, mint 25°C, állítsa a
termosztátot minimális helyzetre.

HU

Hűtés

Olvasztás

Ételek tárolása
A hűtőszekrény rekesze támogatja a
friss ételek és italok rövidtávú tárolását.

A) Hűtőszekrény rekesz
A hűtőszekrény rekesz teljesen
automatikus olvasztást visz végbe.
A hűtőszekrény lehűlés közben
vízcseppek és 7-8 mm vastag jég
képződhet a hűtőszekrény rekesz
belső, hátsó falán Az ilyen jégképződés
a hűtőrendszer miatt teljesen normális.
A hátsó fal automatikus olvasztás
funkciójának bizonyos időközönként
történő használatával a képződött jég
leolvasztható. A vásárlónak nem kell
a jeget lekaparnia, illetve nem kell a
vízcseppeket eltávolítania.
Az olvasztás miatt létrejövő víz
a vízelvezető csatornán keresztül
távozik, majd az elvezetőcsövön
keresztül a párologtatóba folyik, ahol
magától elpárolog.
Bizonyos időközönként ellenőrizze,
hogy az elvezetőcső nem dugult-e el,
és amennyiben szükséges, egy pálca
segítségével tisztítsa meg.
A mélyhűtő nem végez automatikus
olvasztási funkciót, így a fagyasztott
ételek nem romlanak meg.

Fagyasztás
Ételek fagyasztása
A fagyasztó részt a
szimbólum jelzi.
Használhatja a készüléket friss ételek
lefagyasztására, valamint előfagyasztott
ételek tárolására.
Kérjük olvassa le az étel csomagolásán
levő tárolásra vonatkozó ajánlásokat.
Fagyasztott étel tárolása
A mélyfagyasztott ételek rekeszt a
szimbólum jelzi.
A mélyfagyasztott ételek rekesz
alkalmas előfagyasztott ételek
tárolására. Az ajánlott tárolásért
mindenkor figyelembe kell venni az étel
csomagolásán meghatározottakat.
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B) Mélyhűtő rekesz
A kiolvasztás a különleges kiolvasztó
gyűjtőmedencének köszönhetően
nagyon egyszerű és koszmentes.
Olvassza ki évente kétszer vagy ha
kb. 7 mm (1/4”) fagyréteg alakult ki.
A kiolvasztás eljárás elindításához
kapcsolja ki a készüléket a fali
kimenetnél és húzza ki a fődugót.
Minden ételt be kell csomagolni
több rétegben újságpapírba és hűvös
helyen kell tárolni (hűtőszekrényben
vagy kamrában).
Melegvizes tartályokat helyezhet
el óvatosan a mélyhűtőben, hogy
felgyorsítsa a kiolvasztást.
Ne használjon hegyes vagy éles szélű
tárgyakat, mintpl. Kés vagy villa, hogy
a fagyot eltávolítsa.
Soha ne használjon hajszárítót,
elektromos fűtőtestet vagy
egyéb elektromos berendezést a
kiolvasztáshoz.
Törölje ki szivaccsal a mélyhűtő
rekeszének aljában összegyűlt
kiolvasztott vizet. A felengedés után
alaposan szárítsa meg a belső részt.
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Helyezze a dugót a fali csatlakozóba
és kapcsolja be az elektromos áramot.

A készülék leállítása
Amennyiben a termosztát „0”
pozícióban áll:
- Ha a termosztátot a “0” (nulla)
pozícióra állítja, a készülék leáll. A
termék egészen addig nem működik,
amíg a termosztátot „1”-es vagy a
nullától eltérő pozícióra nem állítja.
Amennyiben a termosztát „min”
pozícióban áll:
- A készülék lekapcsolásához húzza ki
a tápkábelt a konnektorból.
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6 Karbantartás és tisztítás
A Tisztításhoz sose használjon benzint
vagy hasonló anyagokat.

A műanyag felületek védelme
C Fedetlenül ne tegyen be olajat vagy

B Tisztítás előtt célszerű kihúzni a

olajban sült ételeket a hűtőbe, mert
az olaj kárt tesz a hűtő műanyag
részeiben. Amennyiben olaj kerül a
műanyag felületekre, öblítse le és
tisztítsa meg az adott részt langyos
vízzel.

berendezést.

B Soha ne használjon éles, csiszoló

anyagot, szappant, háztartási tisztítót,
tisztítószert vagy viaszpolitúrt a
tisztításhoz.

C Használjon langyos vizet a hűtő

belsejének tisztításához, és törölje
szárazra azt.

C A belső rész tisztításához mártson egy
ruhát fél liter vízbe, amelyben feloldott
egy teáskanál szódabikarbónát,
csavarja ki, és törölje át vele a belsőt,
majd törölje szárazra.

B Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz

a lámpabúra alá ill. ne kerüljön
kapcsolatba más elektromos résszel.

B Ha a hűtőt hosszú ideig nem

használják, húzza ki a konnektorból,
távolítson el minden élelmiszert,
tisztítsa meg, és hagyja félig nyitva az
ajtót.

C Rendszeresen ellenőrizze az

ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön
róla, hogy tiszták és ételmaradékoktól
mentesek.

A Az ajtópolcok eltávolításához vegyen
ki onnan mindent, majd egyszerűen
tolja fel az alapzatról.
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7 A problémák javasolt megoldása
Kérjük, mielőtt kihívná a szervizt, oldassa át a következő listát. Ezzel időt és pénzt
takaríthat meg. Ez a lista azon gyakran előforduló panaszokat tartalmazza, melyek
nem a hibás gyártásból vagy anyagokból erednek. Az itt ismertetett tulajdonságok
közül nem mindegyik található meg az Ön készülékén.
A hűtőszekrény nem működik
• A hűtőszekrény megfelelően be van dugva? Dugja be a dugót a fali aljzatba.
• Nem olvadt le a főbiztosíték vagy annak a konnektornak a biztosítéka, melyhez a
hűtőszekrényt csatlakoztatta? Ellenőrizze a biztosítékot.
Lecsapódás található a fagyasztó oldalfalán. (MULTI ZONE, COOL CONTROL
és FLEXI ZONE)
• Nagyon hideg környezeti körülmények. Az ajtó gyakori kinyitása és becsukása.
Magas páratartalmú környezet. Olyan nyitott edényben lévő élelmiszer tárolása,
mely folyadékot tartalmaz. Nyitva hagyta az ajtót.
• Állítsa hidegebbre a termosztátot.
• Csökkentse az időt, amíg az ajtó nyitva van, vagy használja kevesebbszer.
• A nyitott edényben tárolt élelmiszert fedje le egy megfelelő anyaggal.
• Egy száraz ruha segítségével törölje le a lecsapódást, majd ellenőrizze, hogy a
hiba továbbra is fennáll-e.
A kompresszor nem működik
• A kompresszor biztosítéka hirtelen áramkimaradások esetén kiolvadt, illetve a
folyamatos árammegszakítások után a hűtőszekrény hűtő rendszere még nem
került egyensúlyba.
• A hűtőszekrény kb. 6 perc után fog bekapcsolni. Kérjük, hívja ki a szervizt, ha a 6
perc után nem indul be a hűtőszekrény.
• A hűtőszekrény olvasztási ciklusban van. Ez egy teljesen automatikusan olvasztó
hűtőszekrény esetében természetes. Az olvasztási ciklus megadott időközönként
megy végbe.
• A hűtőszekrény nincs bedugva. Győződjön meg róla, hogy a dugó megfelelően
van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz.
• Megfelelőek a hőmérséklet beállítások? Áramszünet van. Hívja az
áramszolgáltatót.
A hűtőszekrény gyakran vagy hosszú ideig működik.
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• Az új hűtőszekrénye lehet, hogy nagyobb, mint az előző. Ez teljesen normális
jelenség. A nagyobb hűtőszekrények hosszabb ideig működnek.
• Lehet, hogy túl magas a szobahőmérséklet. Ez normális jelenség.
• előfordulhat, hogy a hűtőszekrény nem régen lett bedugva, vagy tele lett pakolva
élelmiszerrel. A hűtőszekrény lehűtése ezekben az esetekben néhány órával
tovább tarthat.
• Nemrégiben nagy mennyiségű forró ételt helyezett a hűtőszekrénybe. A forró
ételek hatására a hűtőszekrény tovább üzemel, míg az étel el nem éri a tárolási
hőmérsékletet.
• Lehet, hogy az ajtók gyakran vagy hosszú ideig voltak kinyitva. Meleg levegő
jutott a hűtőszekrénybe, melynek hatására a hűtőszekrény hosszabb ideig
üzemel. Kevesebb alkalommal nyissa ki az ajtókat.
• A fagyasztó vagy a hűtő rész ajtaja lehet, hogy nyitva maradt. Ellenőrizze, hogy az
ajtók megfelelően be vannak-e csukva.
• A hűtőszekrény nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtőszekrény
hőmérsékletét magasabbra, és várja meg, míg eléri ezt a hőmérsékletet.
• A hűtő ajtajának szigetelése elképzelhető, hogy koszos, kopott, törött vagy nem
megfelelően van behelyezve. Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a szigetelést. A sérült/
törött szigetelés hatására a tovább ideig működik annak érdekében, hogy fenn
tudja tartani az aktuális hőmérsékletet.
A fagyasztó hőmérséklete túl alacsony, miközben a hűtő hőmérséklete
megfelelő.
• A fagyasztó nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a fagyasztó
hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze.
A hűtő hőmérséklete túl alacsony, miközben a fagyasztó hőmérséklete
megfelelő.
• A hűtő nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtő hőmérsékletét
magasabbra, és ellenőrizze.
A hűtő fiókjaiban tartott élelmiszerek magfagynak.
• A hűtő nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtő hőmérsékletét
magasabbra, és ellenőrizze.
A hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete nagyon magas.
• A hűtő hőmérsékletre nagyon magas értékre lett állítva. A hűtő hőmérséklete
hatással van a fagyasztó hőmérsékletére. Módosítsa úgy a hűtő és a fagyasztó
hőmérsékletét, hogy ezek elérjék a kívánt szintet.
• Lehet, hogy az ajtó nyitva maradt. Csukja be rendesen az ajtót.
• Nemrégiben nagy mennyiségű forró ételt helyezett a hűtőszekrénybe. Várjon,
amíg a hűtő vagy a fagyasztó el nem éri a kívánt hőmérsékletet.
• Lehet, hogy a hűtőszekrény nemrég lett bedugva. A hűtőszekrény lehűlése sok
időt vesz igénybe annak mérete miatt.
20
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A hűtőszekrényből kiszűrődő zajok hasonlítanak az analóg órák
másodpercmutatóinak hangjára.
• A zaj a hűtőszekrény szolenoid szelepéből jön. A szolenoid szelepek biztosítják a
hűtőfolyadék áramlását a hűtőtérben. Ezek segítségével állíthatja be a hűtés vagy
fagyasztás hőmérsékletét, és végezhet el különféle hűtési funkciókat. Ez teljesen
normális és nem hiba okozza.
A működés zaj a hűtő működése közben egyre hangosabb.
• A hűtőszekrény működési teljesítménye a környezetei hőmérséklet változásának
függvényében változik. Ez teljesen normális, nem utal hibára.
Rezgés vagy zaj.
• A padló nem egyenes vagy gyenge. A hűtő a lassú mozgás miatt ad ki hangot.
Győződjön meg róla, hogy a padló egyenes-e, illetve elég erős-e ahhoz, hogy
elbírja a hűtőszekrényt.
• A zajt a hűtőszekrény tetejére helyezett tárgyak is okozhatják. Az ilyen tárgyakat el
kell távolítani a hűtőszekrény tetejéről.
Csöpögéshez vagy fúváshoz hasonló hangot hallani.
• A hűtőszekrény működésének megfelelő folyadék vagy gázáramlás történik. Ez
teljesen normális, nem utal hibára.
Szélfúváshoz hasonló hangot hallani.
• A hűtés hatékonyságának érdekében a hűtőszekrény ventilátorokat is működtet.
Ez teljesen normális, nem utal hibára.
Kondenzáció a hűtőszekrény belső falain.
• A meleg vagy párás levegő növeli a jégképződést és a kondenzációt. Ez teljesen
normális, nem utal hibára.
• Az ajtók nyitva vannak. Győződjön meg róla, hogy az ajtók megfelelően be
vannak-e csukva.
• Lehet, hogy az ajtók túl gyakran, vagy túl sokáig lettek kinyitva. Kevesebb
alkalommal nyissa ki az ajtót.
Pára jelenik meg a hűtőszekrény külső részén vagy az ajtók közt.
• Lehet, hogy párás az idő. A párás idő teljesen normális. Ha a páratartalom
kevesebb lesz, a kondenzáció eltűnik.
Kellemetlen szag érezhető a hűtőben.
• A hűtőszekrény belső tisztításra szorul. Egy szivacs, meleg víz vagy szóda
segítségével tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét.
• A szagot lehet, hogy néhány edény vagy csomagolóanyag okozza. Használjon
másik edényt, vagy más gyártótól származó csomagolóanyagot.
Az ajtó(k) nem nyíl(nak)ik ki.
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• Az élelmiszerek csomagolásai megakadályozhatják az ajtó becsukását. Távolítsa
el azokat a csomagokat, melyek akadályozzák az ajtót.
• A hűtőszekrény valószínűleg nem teljesen áll függőlegesen a padlón, és a lassú
mozgás következtében ugrál. Állítsa be a szintbeállító csavarokat.
• A padló nem egyenes vagy nem elég erős. Győződjön meg róla, hogy a padló
egyenes-e, illetve elég erős-e ahhoz, hogy elbírja a hűtőszekrényt.
A rács beragadt.
• Az élelmiszer lehet, hogy hozzáér a fiók tetejéhez. Rendezze át az élelmiszereket
a fiókban.
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