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Gratulálunk hogy   a   kiváló      minıségő   
terméket választotta, melyet sok évnyi használatra 
terveztek.  
 
 
 
 
Elsı a biztonság! 
 
Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz, 
amíg minden csomagolást és szállítási védelmet el nem 
távolított. 
• Hagyja állni a készüléket 4 órát, mielıtt bekapcsolná, 
hogy a kompresszor olajszintje leülepedjen, ha 
vízszintesen szállították. 
• Ha lecseréli régi készülékét zárral vagy retesszel, 
gyızıdjön meg róla, hogy biztonságos, hogy elkerülje 
egy gyermek benntrekedését. 
• A készüléket csak a tervezett célra szabad használni. 
• Ne helyezze a készüléket tőz mellé. Az Ön készüléke 
a szigetelésben CFC anyagot tartalmaz, amely 
gyúlékony. Azt ajánljuk, hogy további információért, 
hogy hogyan szabaduljon meg készülékétıl és 
lehetséges szolgáltatásokért, lépjen kapcsolatba a helyi 
hatósággal. 
• Nem ajánljuk a készülék használatát főtetlen vagy 
hideg helyiségben.  (pl.: garázs, télikert, melléképület, 
fészer, házon kívől, stb.) 
A lehetı legjobb teljesítményhez és a zavarmentes 
mőködéshez nagyon fontos, hogy ezeket az 
utasításokat figyelmesen olvassa el. Ezen utasítások 
elmulasztása érvénytelenítheti az ingyen szervízhez 
való jogot a garancia idıtartama alatt.  
Kérem tartsa ezeket az utasításokat biztonságos 
helyen  a gyorsabb hozzáférés érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HU                                                             Használati utasítás  

1 

   Ennek a készülék nek a használata, csökkentett szellemi és fizikai k épességekkel rendelkez ık 
számára csak felügyelet mellett tanácsos.  
   A készülék a gyerekek számára veszélyes, ezért, csak felügyelet mellett használhatják. 
   A készülék nem játékszer.  
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Elektromos követelmény 
 

Mielıtt bedugná a dugót a konnektorba, 
gyızıdjön meg róla, hogy a feszültség és a 
hálózati frekvencia megfelel a készülékben 
találhtó címkén lévı besorolásnak. 
Azt ajánljuk, hogy a készülékét egy megfelelı 
kapcsolón keresztül csatlakoztassa egy 
könnyen elérhetı konnektorba. 
 

FIGYELMEZTETÉS! Ezt a készüléket 
földelni kell. 
Az elektromos berendezés javítását csak 
képesített technikus végezheti. Képzetlen 
személy által végrehajtott javítás kozkázatot 
rejt, amely kritikus következményekkel járhat 
a készülék felhasználója számára. 
Figyelem! 
Ez a készülék R600a – val mőködik, amely 
környezetbarát, de gyúlékony gáz. A termék 
szállítása és rögzítése folyamán ügyelnie kell 
arra, hogy ne sértse meg a hőtırendszert. Ha 
a hőtırendszer megsérül és a gáz szivárog a 
rendszerbıl, tartsa távol nyílt lángtól és 
szellıztesse ki a helyiséget rövid idıre. 
Figyelmeztetés! – Ne használjon 
mechanikus berendezéseket vagy egyéb 
eszközöket a kiolvasztás felgyorsításához, 
mint amelyeket a gyártó ajánlott. 
FIGYELMEZTETÉS – Ne sértse meg a 
fagyasztó kört. 
FIGYELMEZTETÉS – Ne használjon 
elektromos berendezést a készülék élelmiszer 
tárolására alkalmas rekeszeiben, kivéve a 
gyártó által ajánlott típusokat. 
 

Szállítási utasítások 
 

1. A készüléket csak függıleges állapotban 
szabad szállítani. A szállítmány 
csomagolásának érintetlennek kell lennie a 
szállítás alatt. 
2. Ha a készüléket vízszintesen helyezik el a 
szállítás alatt, legalább 4 óráig nem szabad 
mőködtetni, hogy a rendszer helyreálljon. 
 
 

3. Ha a fenti utasításoknak elmulaszt eleget 
tenni, az a készülék sérülését 
eredményezheti, amelyért a gyártó nem 
felelıs. 
4. A készüléket óvni kell esıvel, nedvességel 
és egyéb atmoszférikus hatással szemben. 
 

Fontos! 
• Óvatosnak kell lennie a készülék 
tisztítása/szállítása alatt, hogy ne érintse a 
kondenzátor drót huzaljainak alját a készülék 
hátoldalán, mert az ujjak és kezek sérülését 
okozhatják. 
• Ne próbáljon meg ráülni vagy ráállni 
készülékének tetejére, mivel nem ilyen 
használatra tervezték. Megsérülhet vagy 
károsíthatja a készüléket. 
• Gyızıdjön meg róla, hogy a csatlakozó 
kábel nem csípıdött be a készülék alá a 
mozgatás alatt, mivel ez megsértheti a kábelt. 
• Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a 
készülékkel vagy megváltoztassák a 
vezérlést. 
 

Beüzemelési utasítások 
 

1. Ne tartsa a készüléket olyan helyiségben, 
ahol a hımérséklet valószínőleg 10°C (50 F) 
alá esik éjjel és/vagy különösen télen, mivel 
+10 és +38°C (50-100 F) közötti küls ı 
hımérsékletre tervezték. Alacsonyabb 
hımérsékleten a berendezés lehet, hogy nem 
mőködik, az étel tárolási idıtartamának 
csökkenését eredményezve. 
2. Ne tegye a berendezést  tőzhelyek vagy 
főtıtestek közelébe vagy közvetlen napfényre, 
mivel ez különösen hatással lehet a készülék 
funkcióira. Ha meleg vagy mélyhőtı mellé 
helyezi, tartsa be a következı minimális 
oldaltávolságokat: 
Tőzhelyektıl 30 mm 
Főtıtestektıl 300 mm 
Fagyasztóktól 25 mm 
3. Gyızıdjön meg róla, hogy elég hely van a 
berendezés körül, hogy biztosítsa a levegı 
szabad áramlását (2 ábra).  
• Tegye a hátsó szellızı fedelet a 
hőtıszekrény hátuljára, hogy beállítsa a 
hőtıszekrény és fal közötti távolságot  
(3 ábra).  
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4. A készüléket síma felületre kell helyezni. A 
két elsı lábat beállíthatja, ha szükséges. 
Ahhoz, hogy biztosítsa, hogy a berendezés 
egyenesen álljon, állítsa a két elsı lábat az 
óra járásával megegyezı vagy ellentétes 
irányba fordításával, amíg a készülék 
szilárdan nem áll. A lábak megfelelı 
beállításával elkerüli a túlzott rezgést és 
hangot ( 4 ábra).  
5. Kövesse a „Tisztítás és védelem” részben 
leírtakat, hogy a berendezést elıkészítse a 
használatra. 
 

Ismerje meg készülékét 
(1. ábra) 
 

1 - Hıszabályozó és lámpaház 
2 - Állítható szekrénypolcok        
3 - Borosüveg tartó 
4 - Vízgyőjtı 
5 - Fiókfedı    
6 - Fiókok 
7 - Jégtálca tartó és jégtálca 

   8 - Gyorsfagyasztó rekesz 
   9 - Lefagyasztott ételtartó rekesz 
 10 - Állítható lábak 
 11 - Tejtermék rekesz 
 12 - Dzsemtartó polc 
 13 - Pohártartó 
 14 - Palacktartó polc 
 

Javaslatok a készülékben lév ı étel 
elrendezésére 
 

Útmutatások az optimális tárolás és higiénia 
eléréséhez: 
  1. A hőtıszekrény rekesze a friss ételek és 
italok rövidtávú tárolására használható. 
  2. A fagyasztórekesz                három 
csillagos besorolású ezért elsısorban 
elıfagyasztott étel fagyasztására és 
tárolására ajánlott.  
Az ajánlott  tárolásért mindenkor figyelembe 
kell venni az étel csomagolásán 
meghatározottakat. 
  3. A tejtermékeket abban rekeszben kell 
tárolni, amely az ajtóbetétben található. 
  4. A fızött ételeket légmentes tartályokban 
kell tárolni. 
  5. A frissen csomagolt termékeket tarthatja a 
polcon. A friss gyümölcsöket és zöldségeket 
meg kell tisztítani és frissen kell tárolni. 
 

 6. A palackokat tarthatja az ajtórészben. 
 7. A nyers hús tárolásához használjon 
polietilén zacskókat és helyezze a legalsó 
polcra. Ne hagyja, hogy fıtt ételekkel 
érintkezzen, hogy elkerülje a szennyezıdést. 
A biztonság érdekében csak 2-3 napig tárolja 
a nyers húst. 
  8. A maximális hatékonyság érdekében, ne 
fedje be papírral vagy egyéb anyaggal a 
kivehetı polcokat, hogy a hideg levegı 
szabadon áramolhasson. 
  9. Ne tároljon növényi olajat az ajtópolcokon. 
A csomagolt ételt tárolja lefedve és 
becsomagolva. Hagyja kihőlni a forró ételeket 
és italokat, mielıtt lehőti. Az eltett 
ételmaradékot ne tárolja dobozban. 
10. Ne fagyassza le a szénsavas italokat és 
olan termékeket, mint például ízesített vizes 
fagylalt, mert nem kell túl hidegen fogyasztani. 
11. Néhány gyümölcs és zöldség kárt 
szenved, ha 0°C körül tartják. Ezért az 
ananászokat, dinnyéket, uborkákat, 
paradicsomokat és hasonló termékeket 
csomagolja be polietilén zacskóba. 
12. Magas alkoholtartalmú italokat 
egyenesen, szőken zárt tartóban kell tárolni.   
Soha ne tároljon olyan terméket, amely 
gyúlékony hajtógázt (pl. Tejszín sprayt, 
aeroszolos dobozokat, stb.) vagy 
robbanásveszélyes anyagokat tartalmaznak. 
Ezek robbanásveszélyesek. 
 

Hımérséklet szabályozás és 
beállítás 
 

A mőködési hımérséklet  a hıszabályozó 
gombbal vezérelhetı (5 ábra)  és és 
beállíthatja bármilyen állapotba 1 és 5 (a 
leghidegebb állapot) között. A hőtıszekrény 
átlagos belsı hımérsékletének +5°C (+41°F) 
körül kell lennie. 
Állítsa be a hıszabályozó gombot, hogy a 
kívánt hımérsékletet elérje. A hőtıszekrény 
néhány része hővösebb vagy melegebb lehet 
(mint pl. Salátatároló és a szekrény felsı 
része), ami teljesen normális. Azt ajánljuk, 
hogy idıszakonként ellenırizze a 
hımérsékletet hımérıvel, hogy 
megbizonyosodjon róla, hogy  a hőtıszekrény 
tartja  a hımérsékletet. 
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A gyakori ajtónyitogatások a belsı 
hımérséklet emelkedését okozzák, ezért 
használat után tanácsos az ajtót becsukni, 
amint lehetséges.  
 

A mőködés megkezdése el ıtt 
 

Végsı ellenırzés 
Mielıtt elkezdi használni a készüléket, 
ellenırizze, hogy: 
1. A lábak a megfelelı szintre vannak –e 
beállítva. 
2. A belseje száraz és a levegı szabadon tud 
keringeni a hátsó résznél. 
3. A belseje tiszta a „Tisztítás és védelem” 
részben leírtak alapján. 
4. A hálózati csatlakozó be van helyezve a fali 
csatlakozóba és az áram be van kapcsolva. 
Ha az ajtó nyitva van, a belsı világítás 
bekapcsol. 
Jegyezze meg, hogy: 
5. Hangot fog hallani, amint a kompresszor 
beindul. A folyadékok és a gázok, amelyeket 
a hőtésrendszeren belül lezártak szintén 
(hangot) adhatnak ki, akár mőködik a 
kompresszor, akár nem. Ez teljesen normális. 
6. A szekrény tetejének jelentéktelen 
hullámzása teljesen normális a gyártó által 
használt eljárásnak köszönhetıen, ez nem 
hiba. 
7. Azt ajánljuk, hogy a hıszabályozó gombot 
középre állítsa és kísérje figyelemmel a 
hımérsékletet, hogy biztosítsa a készülék 
kívánt hımérsékletének fenntartását ( Lásd 
Hımérséklet szabályozás és beállítás rész). 
8. Ne töltse fel azonnal a készüléket, ha 
bekapcsolja. Várjon, míg a készülék eléri a 
megfelelı tárolási hımérsékletet. Azt 
tanácsoljuk, hogy ellenırizze a hımérsékletet 
pontos hımérıvel (lásd Hımérséklet vezérlés 
és beállítás). 
 

Mélyhőtött étel tárolása 
 

A készülék mélyhőtıje alkalmas a 
kereskedelmileg lefagyasztott ételek 
hosszútávú tárolására és arra is 
használhatják, hogy friss ételt tároljon és 
fagyasszon. 
Ha áramszünet van, ne nyissa ki az ajtót. A 
mélyhőtött ételre nincs hatással, ha az 
áramkimaradás kevesebb, mint 18 óráig tart. 
Ha hosszabb az áramszünet, ellenırizze az 
ételt, amit fogyasztottak vagy fıztek, majd 
lefagyasztottak. 
 

Friss étel lefagyasztása 
 

Kérem vegye figyelembe a következı 
utasításokat, hogy a legjobb eredményeket 
érje el. 
Ne fagyasszon le egyszerre túl nagy 
mennyiséget. Az étel minısége akkor marad 
meg a legjobban, ha olyan gyorsan van 
lefagyasztva, amennyire lehetséges. 
Ne lépje túl 24 órán belül a készüléke 
fagyasztó kapcitását. 
A mélyhőtıbe helyezett meleg étel a hőtıgép 
lehülését okozza, amíg az étel folyamatosan 
fagyottá nem szilárdul. Ez a hőtırekesz 
ideiglenes túlzott lehüléséhez vezethet. 
Ha friss ételt fagyaszt le, tartsa a 
hıszabályozó gombot középsı állásban. Kis 
mennyiségő ételt ½ kg-ig (1 lb) lefagyaszthat 
anélkül, hogy a hımérsékletet szabályozó 
gombot beállítaná. 
Különösen figyeljen arra, hogy ne keverje a 
már lefagyasztott és friss ételeket. 
 

Jégkockák készítése 
 

Töltse meg a jégkocka tartót ¾-ig vízzel és 
helyezze a fagyasztóba. Lazítsa meg a tálcát 
egy kanál nyelével vagy hasonló eszközzel, 
soha ne használjon éles szélő tárgyakat, mint 
pl. kés vagy villa. 
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Kiolvasztás 
 

A) Hőtıszekrény rekesz 
A hőtıszekrény rekesze automatikusan 
felenged. A kiolvasztott víz a lefolyócsıhöz fut 
egy a készülék hátulján található 
győjtıtartályon keresztül (6 ábra).  
Kiolvasztás alatt a hőtıszekrény hátsó oldalán 
vízcseppek keletkezhetnek, ahol egy elrejtett 
párologtató van elhelyezve. Néhány csepp a 
borításon maradhat és visszafagyhat, ha a 
kiolvasztás befejezıdött. Ne használjon 
hegyes vagy éles szélő tárgyakat, mintpl. kés 
vagy villa, hogy a visszafagyott cseppeket 
eltávolítsa. 
Ha a kiolvasztott víz bármikor nem folyik le a 
győjtı csatornából, ellenırizze, hogy nem 
tömítették –e el ételrészek a lefolyócsövet. A 
lefolyócsövet csıtisztítóval vagy hasonló 
eszközzel tisztíthatja. 
Ellenırizze, hogy a csı vége mindig a 
kompresszoron lévı tálcában legyen, 
biztosítva ezzel, hogy a víz ne folyjék az 
elektromos alkatrészekre vagy a padlóra  
(7 ábra) . 
B) Mélyh őtı rekesz 
A kiolvasztás a különleges kiolvasztó 
győjtımedencének köszönhetıen nagyon 
egyszerő 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 hálózati 
csatlakozót. 
Minden ételt be kell csomagolni több rétegben 
újságpapírba és hővös helyen kell tárolni 
(hőtıszekrényben vagy kamrában). 
Melegvizes tartályokat helyezhet el óvatosan 
a mélyhőtıben, hogy felgyorsítsa a 
kiolvasztást. 
Ne használjon hegyes vagy éles szél ő 
tárgyakat, mint pl. kés vagy villa, hogy a 
jeget eltávolítsa. 
Soha ne használjon hajszárítót, elektromos 
főtıtestet vagy egyéb elektromos berendezést 
a kiolvasztáshoz. 
Törölje ki szivaccsal a mélyhőtı rekeszének 
aljában összegyőlt kiolvasztott vizet. A 
kiolvasztás után alaposan szárítsa ki a 
készülék belsejét (8 és 9 ábra).  Helyezze a 
dugót a fali csatlakozóba és kapcsolja be az 
elektromos áramot. 
 

Belsı villanykörte cseréje  
(10 ábra) 
 

A villanykörtét meghibásodás esetén könnyő 
kicserélni. Elıször gyızıdjön meg róla, hogy 
a hőtı / fagyasztó kábele ki legyen húzva a 
konnektorból. Fogjon egy laposfejő 
csavarhúzót, erı kifejtése nélkül nyomja be a 
lámpa burkolat és a belsı szekrény közötti 
lyukba. Majd óvatosan nyomja meg balra a 
csavarhúzó markolatát, míg a burkolat 
fedelének tüskéje ki nem ugrik a helyérıl. 
Ismételje meg a mőveletet a jobb oldali lyukon 
is. Ekkor jobbra kell nyomnia a csavarhúzó 
markolatát. Ha mindkét oldalt meglazította, a 
burkolat könnyedén levehetı. 
Gondoskodjon róla, hogy a villanykörte 
biztonságosan legyen a tartóba csavarva. 
Csatlakoztassa a berendezést a megfelelı 
áramforráshoz. Ha a lámpa még mindig nem 
mőködik, vásároljon egy maximum 15 Wattos 
E14 csavarósapkás izzót, majd csavarja be. A 
kiégett izzót azonnal, óvatosan dobja el. 
Ha kicserélte az izzót, kérjük, helyezze vissza 
a burkolatot. Gyızıdjön meg róla, hogy a 
burkolat megfelelıen visszaugrott-e a helyére. 
 

Tisztítás és védelem 
 

  1. Azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja ki a 
készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót, 
mielıtt tisztítja. 
  2. Soha ne használjon éles tárgyat vagy 
csiszoló anyagot, szappant, háztartási 
tisztítót, tisztítószert vagy wax polírozót a 
tisztításhoz. 
  3. Használjon langyos vizet a készülék 
vitrinjének tisztításához és törölje szárazra. 
  4. Használjon nedves, kicsavart ruhát egy 
teáskanálnyi bikarbónát, szódát fél liternyi 
vízben felodva a tisztításhoz és törölje 
szárazra. 
  5. Gyızıdjön meg róla, hogy nem került víz 
a hımérsékletszabályozó dobozba. 
  6. Ha a készüléket hosszú ideig nem 
használják, kapcsolja ki, távolítson el minden 
élelmiszert, tisztítsa meg és hagyja félig nyitva 
az ajtót. 
  7. Azt tanácsoljuk, hogy a termék fémrészeit 
(pl.: külsı ajtó, vitrin oldalak) szilikon wax-szal 
(autó polírozó) polírozza, hogy a minıségi 
fedıfestést megóvja. 
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  8. Bármilyen port, amely felgyülemlik a 
kondenzátor rácsán a készülék hátulján, 
távolítsa el évente egyszer porszívóval. 
  9. Rendszeresen ellenırizze az 
ajtótömítéseket, hogy meggyızıdjön róla, 
hogy tiszták és ételmaradékoktól mentesek. 
10. Soha: 
• Ne tisztítsa a készüléket arra alkalmatlan 
anyagokkal, pl.: petróleum alapú termékekkel. 
• Semmilyen körülmények között ne 
szolgáltassa ki  magas hınek. 
• Ne tisztítsa, súrolja , stb., csiszoló anyaggal. 
11. A tejterméktartó fedelének és ajtótálcának 
az eltávolítása: 
A tejterméktartó fedelének eltávolításához, 
elıször emelje fel a fedelet egy arasznyira és 
húzza ki azt az oldalát, ahol a fedél nyitva 
van. 
• Az ajtótálca eltávolításához vegyen ki onnan 
mindent majd egyszerően tolja fel az 
alapzatról. 
12. Gyızıdjön meg róla, hogy mindig tiszta a 
készülék hátulján a különleges mőanyag 
tartály, amely összegyőjti a felolvasztott vizet. 
Ha el akarja távolítani a tálcát, hogy 
megtisztítsa, kövesse az alábbi utasításokat: 
• Kapcsolja ki le a készüléket és húzza ki a 
hálózati csatlakozót. 
• Finoman tekerje a csavart a kompresszoron, 
fogót használva, így a tálca eltávolítható 
• Emelje fel. 
• Tisztítsa meg és törölje szárazra 
• Állítsa össze újra, fordítsa meg a mőveletek 
sorrendjét. 
13. Egy fiók eltávolításához, húzza ki 
amennyire csak lehetséges, billentse felfelé, 
majd húzza ki teljesen. 
 
Ajtó áthelyezése 
 
Eljárás számsorrendben (11 ábra).  
 
Mit tegyen és mit nem  
 

Tegye-  Rendszeresen tisztítsa és olvassza ki  
a készüléket (Lásd „Kiolvasztás”) 

Tegye-  Tartsa a nyers és baromfi húst a 
fızött étel és tejtermék alatt. 

 
 

Tegye- Távolítson el minden használhatatlan 
levelet a zöldségekrıl és töröljön le róla 
minden földet. 

Tegye-  Hagyja a salátát, káposztát, 
petrezselymet és karfiolt a törzsön. 

Tegye-  Elıször csomagolja be a sajtot 
zsírpapírba, majd polietilén zacskóba, 
annyira kizárva a levegıt, amennyire 
lehetséges. A legjobb eredményért 
vegye ki egy órával korábban a hőtıbıl. 

Tegye-  A nyers húst és szárnyasokat 
csomagolja lazán polietilén vagy 
alufóliába. Ez megakadályozza a 
kiszáradást. 

Tegye-  A halakat és belsıségeket polietilén 
zacskóba csomagolja. 

Tegye-  Az erıs szaggal rendelkezı vagy 
gyorsan kiszáradó ételeket csomagolja 
polietilén zacskókba vagy alufóliába vagy 
helyezze légmentes tartályba. 

Tegye-  Jól csomagolja be a kenyeret, hogy 
friss maradjon. 

Tegye-  Hőtse le a fehér borokat, sört, világos 
sört és ásványvizet, mielıtt felszolgálná. 

Tegye-  Ellenırizze idınként a mélyhőtı 
tartalmát. 

Tegye-  Addig tartsa a hőtıben az ételt, amíg 
lehetséges és ragasszon fel 
„Szavatosság lejár” és „Alkalmazható” 
stb. Dátumokat. 

Tegye-  A kereskedelmileg lefagyasztott 
ételeket a csomagoláson megadott 
utasításoknak megfelelıen tárolja. 

Tegye-  Mindig kiváló minıségő friss ételt 
válasszon és gyızıdjön meg róla, hogy 
alaposan meg van tisztítva, mielıtt 
lefagyasztja. 

Tegye-  A friss ételt kis adagokban készítse 
elı, hogy biztosítsa a gyors 
lefagyasztást. 

Tegye-  Minden ételt csomagoljon be 
alufóliába vagy a fagyasztóhoz használt 
polietilén zacskókba és gondoskodjon a 
légmentességükrıl. 

Tegye-  A fagyasztott ételt azonnal 
csomagolja be, mmiután megvásárolta 
és tegye a fagyasztóba, amint 
lehetséges. 

Tegye- Az ételt a hőtıszekrény rekeszében 
olvassza ki. 
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Ne tegye - Ne tároljon banánt a hőtıszekrény 
rekeszében. 

Ne tegye- Ne fedje be a polcokat semmilyen 
védıanyaggal, amely akadályozhatja a 
levegı áramlását. 

Ne tegye- Ne tároljon mérgezı vagy 
bármilyen veszélyes anyagot a 
készülékben. A készüléket csak ehetı 
élelmiszerek tárolására tervezték. 

Ne tegye- Ne fogyasszon olyan ételt, amely 
túl sokáig volt lefagyasztva. 

Ne tegye- Ne tároljon fıtt és friss ételt 
ugyanabban a tárolóban. Elkülönítve kell 
csomagolni és tárolni. 

Ne tegye- Hagyja felengedni az ételt vagy 
gyümölcslevet. 

Ne tegye- Ne hagyja nyitva az ajtót hosszú 
ideig, mert költségesebbé válik a 
mőködés és túlzott jégképzıdést okoz. 

Ne tegye- Ne használjon a jég eltávolításához 
éles szélő tárgyakat, mint pl. kést vagy 
villát. 

Ne tegye- Ne tegyen forró ételt a készülékbe. 
Elıször hőtse le. 

Ne tegye- Ne tegyen szénsavas folyadékkal 
teli palackokat vagy tartályokat a 
fagyasztóba, mert szétrobbanhat. 

Ne tegye- Ne lépje túl a maximális fagyasztási 
töltetet, amikor friss ételt fagyaszt. 

Ne tegye- Ne adjon a gyerekeknek jégkrémet 
vagy jeges vizet közvetlenül a fagyasztóból. 
Alacsony hımérséklet fagyási „égést” 
okozhat a gyermekek száján. 

Ne tegye- Ne fagyassza le a szénsavas 
italokat. 

Ne tegye- Ne próbáljon meg mélyhőtött ételt 
tárolni, amelyet 24 órán belül le kell 
fagyasztani vagy meg kell fızni. 

Ne tegye- Ne távolítsa el nedves kézzel a 
tárolt élelmiszereket a hőtıszekrénybıl. 

 

Információ az üzemeltetési zajokról  
 

A kiválasztott hımérséklet állandó tartásához 
a készülék  néha automatikusan bekapcsolja 
a kompresszort. 
Az ebbıl keletkezı zajok teljesen normálisak. 
Amint a késszülék elérte a mőködési 
hımérsékletet, a zajok automatikusan 
csökkennek. 

HU                                                             Használati utasítás  
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A zümmögı hangot a motor (kompresszor) 
adja. Ha a motor bekapcsol, a hangok rövid 
ideig hangosabbak lehetnek. 
A bugyborékoló, bugyogó vagy búgó zajokat a 
hőtıanyag bocsátja ki, amikor a csöveken 
keresztülfolyik. 
Mindig hallhat kattogó zajt. Amikor a 
hıszabályozó BE/KI kapcsolja a motort. 
kattanó zaj jelentkezhet, ha 
- az automatikus kiolvasztó rendszer aktív. 
- a készülék lehől vagy felmelegszik 

(anyagtágulás). 
Még ha ezek a zajok nagyon hangosak is, 
valószínőleg nem komoly okokról van szó és 
általában nagyon könnyő kiküszöbölni ıket: 
- A készülék nem sík - Használja a 
magasságbeállító lábakat vagy tegyen 
tömítést a lábak alá. 
- A készülék nem áll szabadon - Kérem tartsa 
távol a készüléket a konyhai eszközöktıl vagy 
egyéb berendezésektıl. 
- A fiókok, kosarak vagy polcok lazák vagy 
ragadnak - Kérem ellenırizze a kivehetı 
elemeket és hozza rendbe ıket, ha 
szükséges. 
- A palackok és/vagy tartályok egymást érintik 
- Kérem távolítsa el egymástól a palackokat 
és/vagy tartályokat. 
 

Problémakeresés 
 

Ha a készülék nem mőködik, amikor 
bekapcsolja, akkor ellenırizze, 
• Hogy a  hálózati csatlakozó megfelelıen 
van-e bedugva a fali csatlakozóba és hogy 
van-e áram. ( Az elektromos áramellátás 
ellenırzéséhez csatlakoztasson más 
készüléket) 
• Hogy a biztosíték kiégett-e/ az 
áramkörmegszakító kiment-e/ a fı elosztó ki 
van-e kapcsolva. 
• Hogy a hımérséklet szabályozó megfelelıen 
van-e beállítva. 
• Hogy az új dugó helyesen van-e bekötve, ha 
megváltoztatta az illesztést és formadugót.  
Ha a készülék még mindig nem mőködik a 
fennti ellenırzések után, lépjen kapcsolatba a 
kereskedıvel, akinél a készüléket vásárolta. 
Kérem bizonyosodjon meg róla, hogy a fenti 
ellenırzéseket elvégezte, mert a kiszállást 
felszámíthatják, ha nem találnak hibát. 
 



 

 

 

Technikai adatok 
Védjegy  

Készülék típus HŐTİ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú  
Model CS 230020 
Teljes bruttó térfogat (l.) 273 
Teljes használható térfogat (l.) 251 
Fagyasztó használható térfogata (l.) 87 
Hőtıszekrény  hasznos térfogata (l.) 164 
Fagyasztókapacitás (kg/24h) 5 
Energia osztály (1) A+ 
Energiafogyasztás (kWh/év) (2) 265 
Önállóság (órákban) 18 
Zajszint [dB(A) re 1 pW] 39 
Súly (kg) 59 
Méretek (cm) 163.8x60x60 

Ökológiai hőtési R600a hatóanyag 
(1) Energia osztály: A  .  .  G      (A=gazdaságos . .  G = kevésbé gazdaságos) 
(2) A tényleges energiafogyasztás a használati körülményektıl és az elhelyezéstıl függ. 

 

 
BEKO 

 

Termék szám 7508020022  
Modell  CS 230020  
HŐTİ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú  Class SN-ST  
Bruttó térfogat 273/251  
Hőtı, nettó térfogat  164 l  
Fagyasztó, nettó térfogat  87 l                        
Fagyasztó kapacitás 5 Kg/24 hr  
R600a 0,048 kg  
C5 H10   
Kompresszor   
 220-240 V ~ 50 Hz 120 W/0,6 A  
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A terméken vagy  a csomagoláson található          ábra azt jelzi, hogy a termék nem 
kezelhetõ háztartási hulladékként,  hanem a megfelelõ, az elektromos és elektronikus 
felszerelések újrahasznosítására létesült begyûjtõ pontokban kell leadni. Ha gondoskodik 
a termék megfelelõ leselejtezésérõl, segít megelõzni azokat a környezetre és egészségre 
káros hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelõ leselejtezése eredményezne. A 
termék leselejtezésével  kapcsolatos további részletekért forduljon a lakóhelyén található 
háztartási hulladék begyûjtõhöz vagy az árúházhoz, ahol  a terméket megvásárolta. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Инструкции за употреба 

Поздравления за Вашия избор на                  Качествени 
Уреди, създадени да Ви служат дълги години. 
 
 
 
Сигурността преди всичко! 
 
Не включвайте Вашия уреда  към електрическата мрежа 
преди да свалите опаковката и предпазните средства за 
транспортиране. 
� Оставете уреда неподвижен поне 4 часа преди 
включване, за да позволите компресорното масло да се 
установи в нормално положение, особено ако хладилника  
е транспортиран хоризонтално. 
� При изхвърляне на уреда, свалете ключалката и резето 
за да предотвратите заключването на деца вътре в уреда. 
� Използвайте уреда само по предназначение. 
� Не излагайте уреда на огън, тъй като съдържа запалими 
съставки в своята изолация. Препоръчваме Ви да се 
свържете с близкия сервиз за информация и налични 
услуги. 
� Не препоръчваме употреба на уреда  в неотоплено, 
студено помещение. (като гараж, килер, мазе, тераса и 
т.н.) 
За да получите максимално добро и безаварийно 
функциониране на уреда, е много важно да прочетете 
внимателно тези инструкции. Неспазването на 
инструкциите може да доведе до лишаването Ви от 
безплатен сервиз в гаранционния период. 
Моля, пазете книжката с инструкции на сигурно място, 
лесно за справка. 
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  Този уред не е предназначен за употреба от хора с физически, сетивни и умствени 
проблеми както и от хора без опит и познания, освен ако те не са стриктно 
инструктирани от компетентно лице относно работата и мерките за безопасност.  
  Не оставяйте децата си да играят с уреда без надзор. 
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Електрически изисквания 
 

Преди да включите уреда към 
електрическата мрежа, убедете се, че 
волтажа и честотата на мрежата 
отговарят на необходимите за работата 
на Вашия уред. 
 

Внимание! Този уред трябва да бъде 
заземен. 
Поправки по електрическата система 
трябва да се извършват само от 
квалифициран техник. Неправилни 
поправки от неквалифицирани хора крият 
риск от лоши последствия за потребителя 
на уреда. 
Внимание! 
Този уред работи с R 600a, безопасен, но 
лесно запалим газ. При транспортиране и 
монтаж на уреда внимавайте да не 
повредите охладителната система. Ако 
охладителната система е повредена и 
има изтичане на газ от системата, пазете 
уреда от топлинни източници и 
задължително проветрете помещението. 
Предупреждение – Не използвайте 
каквито и да е уреди за ускоряване на 
процеса на размразяване, освен тези 
препоръчани от производителя. 
Предупреждение – Внимавайте за 
повреди на охладителната верига. 
Предупреждение – Не поставяйте в 
хладилника/фризера електрически уреди, 
освен ако това не е изрично упоменато от 
производителя. 
 

Транспортни инструкции 
 

1. Уреда трябва да се транспортира само 
изправен. Опаковката трябва да се запази 
непокътната по време на транспорта. 
2. Ако по време на транспорта уреда е 
бил в хоризонтално положение, не трябва 
да се включва поне 4 часа, за да се 
установи системата. 
3. Неспазването на инструкциите за 
експлоатация може да доведе до 
сериозни повреди на уреда – за което 
производителя не носи отговорност. 
4.Уредът трябва да бъде защитен от 
дъжд, влага и други атмосферни влияния. 

Важно! 
� Когато почиствате уреда , внимавайте 
да не докосвате кондензаторните метални 
жички на гърба, защото това може да 
доведе до нараняване на пръстите и 
ръцете. 
� Не се опитвайте да сядате или да 
стъпвате върху уреда, тъй като не е 
предназначен за такава употреба. Можете 
да се нараните или да повредите Вашия 
уред. 
� Внимавайте за повреди на захранващия 
кабел при транспортирането и 
инсталирането. 
� Не позволявайте деца да играят с уреда 
или управлението му. 
 

Инструкции при инсталиране 
 

1. Не инсталирайте уреда  в помещение, 
където температурата пада под 10°C през 
нощта и/или особено през зимата, тъй 
като е предназначен да работи при 
температури между +10 и +32°C. 
2. Не поставяйте Вашия 
хладилник/фризер близо до печки или 
радиатори или на директна слънчева 
светлина, защото това предизвиква 
допълнително натоварване в работата на 
Вашия хладилник/фризер. Ако се налага 
поставяне в близост до източник на 
топлина или фризер, моля, спазвайте 
следните разстояния: 
От Печки 30 мм 
От Радиатори 300 мм 
От Фризери 25 мм 
3. Убедете се, че е осигурено достатъчно 
пространство около Вашия 
хладилник/фризер, за да осигурите 
свободна циркулация на въздух. (Фиг. 2) 
� Поставете капачето на задния панел на 
хладилника/фризера, като по този начин 
отделите хладилника/фризера от стената 
(Фиг. 3). 
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4. Поставете Вашия хладилник/фризер на 
равна повърхност. Двете предни крачета 
могат да се регулират чрез въртене по 
посока и обратна на въртенето на 
часовниковата стрелка. Нивелирането на 
Вашия уред  предотвратява 
допълнителните вибрации и шум (Фиг. 3).  
5. Вижте указанията “Почистване и грижи”, 
за да подготвите уреда за употреба. 
 

Запознаване с вашия уред 
(Фиг. 1) 
 
  1 - Термостат и вътрешно осветление 
  2 - Подвижни рафтове 
  3 - Отдел за бутилки вино 
  4 - Дренажна тръба 
  5 - Капак на контейнера за плодове и  

зеленчуци 
  6 - Контейнер за съхранени на плодове и 

зеленчуци 
  7 - Отделение за лед 
  8 - Контейнер за бързо замразяване 
  9 - Контейнер за съхранение на 

замразени храни 
10 - Предни крачета 
11 - Контейнер с капак 
12 - Поставка са буркани 
13 - Държаща купа 
14 - Поставки за бутилки 

  
Препоръки при подреждане на 
храната  
 

Основни препоръки за получаване на 
оптимално съхранение и хигиена: 
1.Този уред и предназначен за 
краткотрайно съхранение на пресни храни 
и напитки. 
2. Контейнера маркиран с                е 
подходящ за замразяване и съхранение 
на храни. 
3. Млечните продукти трябва да се 
съхраняват в специалното отделение на 
вратата на хладилника. 
4. Готвените храни трябва да се 
съхраняват в херметически съдове. 

  5. Опаковани продукти може да държите 
на рафтовете. Свежите плодове и 
зеленчуци трябва се съхраняват 
почистени в специалните чекмеджета 
отредени за тях. 
  6. Бутилките може да държите в 
отделението на вратата. 
  7. За съхранение на сурово месо, 
опаковайте в полиетиленови торбички и 
поставете на ниските рафтове. Не 
позволявайте да влиза в контакт с готвена 
храна, за да избегнете разлагане. За 
безопасност, съхранявайте сурово месо 
не повече от 2-3 дни. 
  8. За максимална ефективност 
подвижните рафтове не трябва да се 
покриват с хартия или други материали, 
за да се осигури свободна циркулация на 
студен въздух. 
  9. Не съхранявайте растително олио на 
рафтовете на вратата на хладилника. 
Дръжте храните опаковани или покрити. 
Изчакайте горещите храни и напитки да 
изстинат преди да ги замразите. Не 
съхранявайте отворена храна от консерва 
в консервената кутия. 
10. Не замразявайте газирани напитки. 
11. Някои плодове и зеленчуци се 
развалят, ако се съхраняват при 
температури около 0°C. По тази причина 
увивайте в полиетиленови торбички 
ананаси, краставици, домати и др. 
12. Високоалкохолните напитки трябва да 
се съхраняват в изправено положение в 
здраво затворени бутилки. Никога не 
съхранявайте продукти, които съдържат 
лесно запалим газ (като спрейове, 
кремове и др.) или експлозивни вещества. 
Те представляват опасност от експлозия. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрол на температурата и 
настройки 
 

Работната температура се контролира от 
термостата (Фиг. 5) и може да се настрои 
на всяка позиция между 1 и 5. 
Средната температура вътре в 
хладилника трябва да бъде около +5°C. 
Препоръчваме Ви да проверявате 
температурата периодично с термометър 
за да постигнете най-добрата 
температура.  
Честото отваряне на вратата води до 
покачване на вътрешната температура, 
затова е препоръчително вратата да се 
затваря веднага след употреба. 
 

Преди работа 
 

Последна проверка 
Преди да включите Вашия уред, уверете 
се, че: 
  1. Крачетата са регулирани в положение 
до перфектно нивелиране. 
  2. Вътрешността е суха и въздухът може 
свободно да циркулира зад уреда. 
  3. Вътрешността е чиста според 
препоръките на  “Почистване и грижи” 
  4. Включвате щепсела към контакта на 
ел.мрежа. Зеленият и червеният 
индикатор ще светнат и компресора 
започва да работи. 
Обърнете внимание на следното: 
  5. Ще чуете звук, когато се включи 
компресора. Течността и газовете в 
охлаждащата система също могат да 
шумят леко, което е съвсем нормално. 
  6. Нормално е да се появи лека промяна 
в горната страна на Вашия уред, това се 
дължи на използваната производствена 
технология, това не е дефект. 
 

  7. Препоръчваме да настроите 
термостата на средно положение и да 
измерите температурата, за да се 
уверите, че уредът поддържа желаната 
температура за съхранение. (Виж 
“Контрол на температурата и настройки”) 
  8. Не зареждайте Вашия уред веднага 
след включване. Изчакайте, докато 
достигне желаната температура. 
Препоръчваме измерване на 
температурата с точен термометър. (Виж 
“Контрол на температурата и настройки”) 
 

Съхранение на замразена храна 
 

Този уред е подходящ за дългосрочно 
съхранение на готови замразени храни, 
може също да се използва за 
замразяване и съхранение на прясна 
храна. 
При спиране на ел.ток или проблем в 
захранването, не отваряйте вратата. 
Замразената храна няма да пострада за 
срок до 18 часа. Ако ел.захранване не се 
възстанови в този период, тогава 
хранителните продукти трябва да се 
проверят и да се консумират незабавно 
или да се сготвят и да се замразят отново. 
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Замразяване на пресни 
хранителни продукти 
 

Моля, спазвайте следните инструкции за 
отлични резултати. 
Не замразявайте наведнъж големи 
количества продукти. Качествата на 
храните се запазват най-добре,  когато се 
замразят максимално бързо. 
Не превишавайте фризерния капацитет 
на Вашия уред. 
Поставянето на топла храна във фризера 
води до интензивна и продължителна 
работа на охлаждащата система докато 
храната не замръзне сигурно. 
Когато замразявате пресни продукти, 
поставете термостата в средна позиция. 
При замразяване на малки количества 
храна до ½ кг. не е необходима настройка 
на термостата.  
Вземете специални мерки да не смесвате 
вече замразена храна и пресни продукти. 
 

Лед 
 

Напълнете с вода формите за лед на ниво 
¾ и ги поставете във фризера. 
Изваждайте леда от формите с дръжката 
на лъжица или подобен предмет, никога 
не използвайте остри предмети като 
ножове или вилици. 

Размразяване 
 

А/ Хладилно отделение 
Хладилното отделение се размразява 
автоматично. Размразената вода се стича 
към дренажната тръбата чрез 
събирателен контейнер на гърба на уреда 
(Фиг. 6). 
Капчиците вода могат да останат и да 
замръзнат отново след размразяването. 
Не използвайте остри предмети като 
ножове, вилици, за да отстраните 
замръзналите капчици. 
Ако размразената вода не се изтича от 
събирателния канал, проверете дали 
хранителни частици не са блокирали 
дренажната тръба. Почистете внимателно 
дренажната тръба (Фиг. 7). 
 

Б/ Фризерно отделение 
Размразяването е много бързо и 
безпроблемно, благодарение на 
специалното събирателно легенче. 
Размразявайте 2 пъти в годината или 
когато заледения слой стане над 7 мм. За 
да започне размразяването, изключете 
уреда от ел.мрежа. Всички хранителни 
продукти трябва да бъдат опаковани в 
няколко пласта хартия и съхранени на 
студено място (например хладилник или 
килер). 
Съдове с топла вода могат да се поставят 
внимателно във фризера, за да ускорят 
размразяването. 
Не използвайте остри предмети, като 
ножове или вилици, за да отстраните 
леда. 
Никога не използвайте сешоари за коса, 
електрически нагреватели или други 
подобни ел.уреди за размразяване. 
Попийте събралата се размразена вода в 
дъното на фризерното отделение. След 
размразяване, подсушете напълно 
вътрешността (Фиг. 8 & 9). След това 
включете уреда отново. 
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Подмяна на лампичката от 
вътрешното осветление 
(Фиг. 10) 
 

Ако вътрешната лампичка е престанала 
да свети, е много лесоно тя да бъде 
подменена. Първо проверете дали 
хладилникът / фризерът е изключен от 
захранването като издърпате щепсела. 
Вземете плоска отверка и я пъхнете без 
да насилвате в прореза между лампата и 
вътрешния корпус. След това натиснете 
дръжката на отверката внимателно 
наляво докато забележите, че левия 
щифт на капака се откачи. Повторете 
действията и отдясно, като натиснете 
дръжката на отверката внимателно 
надясно. След като двете страни се 
разхлавят, капакът може лесно да бъде 
свален. 
Проверете дали крушката е завъртяна 
правилно в гнездото й. Включете уреда в 
захранването. Ако лампата все още не 
свети, я подменете с крушка E14 15 W 
(макс.) от специализиран магазин и я 
поставете. Внимателно изхвърлете 
изгорялата крушка. 
След като сте подменили крушката, 
внимателно поставете капака обратно на 
мястото му. Внимавайте капака да 
„щракне” точно на мястото си. 
 

Почистване и грижи 
 

1. Препоръчваме преди почистване да 
изключите уреда от ел.мрежа. 
2. Никога не използвайте остри 
инструменти или абразивни вещества, 
сапун, прах за пране и др.подобни за 
почистване. 
3. Използвайте хладка вода за почистване 
и подсушавайте щателно. 
4. За по-щателно почистване 
вътрешността на уреда, използвайте 
напоена кърпа в разтвор на сода 
бикарбонат и вода. 
5. Не позволявайте вода да попада в 
отварите. 

 6. Ако няма да използвате уреда за дълго 
време, изключете го, извадете всички 
хранителни продукти, почистете го и 
оставете вратата открехната. 
 7. Препоръчваме  да полирате металните 
части на продуктите (като външната част 
на вратата и стените на уреда). 
  8. Домашният прах, който се събира на 
гърба на уреда, трябва да се почиства с 
прахосмукачка веднъж годишно. 
  9. Проверявайте периодично 
уплътненията на вратите, за да сте 
сигурни, че не са зацапани с хранителни 
частици. 
10.  Никога: 
� Не почиствайте уреда с неподходящи 
материали; като продукти на основата на 
петрол. 
� В никакъв случай не излагайте уреда на 
висока температура. 
� Не ползвайте абразивни материали за 
почистване. 
11. За да свалите капака на отделението 
за млечни продукти: 
� Повдигнете капака и го издърпайте леко 
отстрани. 
� За да извадите контейнерите, натиснете 
леко нагоре. 
12. Пластмасовия контейнер за събиране 
на размразен лед, винаги трябва да е 
добре почистен.  За почистването му, 
следвайте следните инструкции: 
� Преди почистването на контейнера 
изключете хладилника от захранващата 
мрежа.  
� Внимателно свалете болтовете на 
компресора използвайки клещи, за да 
извадите пластмасовия контейнер.  
� Повдигнете го леко нагоре. 
� Сега можете да го почистите. 
� След почистването, поставете го 
обратно. 
13. За да извадите някой от контейнерите, 
издърпайте максимално, наклонете леко 
настрани и извадете. 
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Промяна посоката на отваряне на 
вратата 
 

Действайте по посочения ред на 
приложената схема. (фиг. 11) 
 

Полезни съвети 
 

� Почиствайте и размразявайте редовно 
Вашия уред. (вижте “Размразяване”). 
� Съхранявайте сурово месо и птици под 
готвена храна и млечни продукти. 
� Отстранявайте всички излишни листа и 
пръст от зеленчуците. 
� Оставяйте марули, зеле, магданоз и 
карфиол със стеблата. 
� Завивайте сиренето първо в 
импрегнирана хартия, след това в 
полиетиленова торбичка максимално 
стегнато. За отлични резултати, 
изваждайте от хладилното отделение 
около един час преди консумация. 
� Завивайте свободно сурово месо и 
птици в полиетиленово или алуминиево 
фолио. Това предпазва от изсушаване. 
� Завивайте риба и карантия в 
полиетиленови торбички. 
� Храни със силна миризма или бързо 
изсушаващи се поставяйте в 
полиетиленови торбички, алуминиево 
фолио или затворен съд. 
� Опаковайте хляба добре, за да го 
запазите свеж. 
� Охлаждайте бели вина, бира, 
минерална вода преди сервиране. 
� Проверявайте често съдържанието на 
фризера. 
� Съхранявайте възможно най-кратко 
храната и съблюдавайте сроковете на 
годност и датите за срок на консумация. 
� Съхранявайте готовите замразени храни 
в съответствие с посочените инструкции 
на пакетите. 
� Винаги избирайте висококачествени 
пресни хранителни продукти и 
почиствайте щателно преди 
замразяването им. 

� Подготвяйте пресни хранителни 
продукти за замразяване на малки порции 
за осигуряване на бързо замразяване. 
� Завивайте всички храни в алуминиево 
фолио или качествени полиетиленови 
торбички максимално стегнато и 
обезвъздушено. 
� Завивайте замразените храни веднага 
след закупуване и ги поставяйте 
възможно най-скоро във фризера. 
� Размразявайте храната в хладилното 
отделение. 
 

 
• Не съхранявайте банани в хладилното 
отделение. 
• Не съхранявайте пъпеш в хладилното 
отделение. Само леко охлаждайте и то 
покрит, за да не се пренася миризмата му 
към другите продукти. 
• Не покривайте рафтовете с хартия или 
друг материал, който би възпрепятствал 
въздушната циркулация. 
• Не съхранявайте отровни или други 
опасни субстанции във Вашия уред. Той е 
предназначен за съхранение само на 
хранителни стоки. 
• Не консумирайте храна с изтекъл срок 
на годност. 
• Не съхранявайте в един и същ 
контейнер готвена и прясна храна 
едновременно. Те трябва да бъдат 
пакетирани и съхранявани отделно. 
• Не позволявайте размразена храна или 
течност да пада върху хранителните 
продукти. 
• Не оставяйте вратата отворена дълго 
време, тъй като това предизвиква 
консумация на повече ел.енергия и 
образуване на лед. 
• Не използвайте остри предмети като 
ножове или вилици за отстраняване на 
леда. 
• Не слагайте гореща храна в уреда. 
Първо я охлаждайте. 
Не замразявайте във фризера газирани 
напитки, тъй като могат да избухнат. 
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   Технически характеристики 
 

Марка  

Вид на уреда ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР тип I  
CS 230020 

Общ обем бруто (л.) 273 
Общ използваем обем (л.) 251 
Използваем обем на фризера (л.) 87 
Използваем обем на хладилната част (л.) 164 
Капацитет на замразяване (кг./24 часа) 5 
Енергиен клас (1) A+ 
Консумация на ел.енергия (kWh/год.) (2)  265 
Самоуправление (ч.) 18 
Шум [dB(A) re 1pW] 39 

Екологичен охладителен газ  R600a 
(1) Енергиен клас: А . . . G (А = икономичен . . . G = по-малко икономичен) 
(2) Реалната консумация на ел.енергия зависи от условията и разположението на 
уреда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Не надвишавайте капацитета на 
фризера, когато замразявате пресни 
продукти. 
• Не давайте на децата си сладолед или 
лед директно от фризера. Ниската 
температура може да причини “фризерно 
изгаряне” на устните. 
• Не се опитвайте да замразявате отново 
размразена храна. Тя трябва да се 
консумира в рамките на 24 часа или да се 
сготви и отново да се замрази. 
• Не изваждайте продукти от фризера с 
мокри ръце. 
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Разрешение на проблеми 
 

Ако уреда не работи, когато е включен, 
проверете: 
• Правилно ли е поставен щепсела в 
контакта и включено ли е захранването. 
За да проверите изправен ли е контакта, 
включете към него друг ел.уред. 
• Проверете бушоните или за повреди в 
захранването. 
• Правилно ли е зададен контрола на 
температурата. 
• Ако сте сменяли щепсела, уверете се, 
че е свързан правилно. 
 
Ако уреда все пак не работи, се свържете 
с дилъра, от който сте купили уреда. 
 
 

 
 
Символът         върху продукта или опаковката означава, че продуктът не бива да се 
третира като битови отпадъци. Вместо това трябва да се предаде в цъответния 
център за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този 
продукт по правилен начин, вие спомагате за предодвратяване на потенциални 
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха били 
причинени от неправилното изхвърляне на този продукт. За повече информация 
относно рециклирането на този продукт, моля обърнете се към местните власти, 
службата за събиране на битови отпадъци или магазина, където сте закупили 
продукта. 
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