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Használatba vétel előtt figyelmesen olvassuk el a kéziköny-
vet! őrizzük meg a kézikönyvet a későbbi használat céljából!

kEdVEs VásárlÓ!
köszönjük, hogy ezt a hűtőt választotta. szánjon időt a füzetben ismertetett egy-
szerű utasítások átolvasására, hogy az új hűtő által nyújtott lehetőségeket kihasz-
nálhassa! A csomagolóanyagok ártalmatlanítása a hatályos környezetvédelmi elő-
írásoknak megfelelően történjen! A készülék bármely részének ártalmatlanításá-
val kapcsolatos tanácsokért, forduljunk a helyi hulladék-ártalmatlanító szervhez! 
A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
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1.  Biztonsági figyelmeztetések

1.1 Figyelmeztetések

JAVASLATOK!
A készüléket háztartási célokra és ahhoz hasonló felhasználásra szánták, mint például: üzlet-
helyiségek, irodák és egyéb munkakörnyezet személyzeti konyhájában történő használatra; ta-
nyákon, hotelekben, motelekben, egyéb lakóépületekben a vendégek használatára; vendéglá-
tásban történő használatra és hasonló nem kiskereskedelmi használatra.
Európai szabványok: 8 év alatti gyermekek, korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képes-
ségekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és jártasággal nem rendelkező személyek csak 
felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó uta-
sításokat megkapták, illetve a készülék használatával járó lehetséges veszélyekkel tisztában 
vannak. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A készülék karbantartását és tisztítását 
gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
Egyéb szabványok: korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező sze-
mélyek (beleértve a gyermekeket is), illetve kellő tapasztalattal és jártasággal nem rendelke-
ző személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha a készülék haszná-
latára vonatkozó utasításokat megkapták, illetve a készülék használatával járó lehetséges ve-
szélyekkel tisztában vannak.
Ügyeljünk rá, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel!
A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártóval, márkaszervizzel, vagy hasonló-
an szakképzett személlyel cseréltessük ki. 
Ne tároljunk a készülékben robbanóképes anyagokat (például gyúlékony hajtóanyaggal töltött 
aeroszolos palackot)!
Használat után és a karbantartási munkálatok előtt húzzuk ki a csatlakozódugót a konnektor-
ból!
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély/ gyúlékony anyagok.
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarjuk le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szel-
lőzőnyílásokat!
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus eszközökkel és egyéb módsze-
rekkel segítsük elő a leolvasztást.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljünk rá, hogy a hűtőkör ne sérüljön.
FIGYELMEZTETÉS: Az élelmiszer tárolására szánt térben kizárólag olyan elektromos készü-
léket használjunk, amelyet a gyártó erre a célra javasol.
FIGYELMEZTETÉS: A hűtőt a gyúlékony gázok és hűtőközegek használatára vonatkozó helyi 
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk!
Ne használjunk hosszabbító kábelt vagy földeletlen (kétlábú) adaptert!
VESZÉLY: A gyermek beszorulhat. 
Mielőtt használt hűtőnktől vagy fagyasztónktól megszabadulnánk: vegyük le az ajtót; a polco-
kat hagyjuk a helyükön, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen bemászni! A tartozékok fel-
szerelése előtt a hűtőt ki kell húzni az áramforrásból!
A hűtőközeg és a hűtőben használt ciklopentán hab gyúlékony. Ha a hűtő megsérül, akkor tart-
suk távol minden tűzforrástól! A hűtőt megfelelő képesítéssel rendelkező cégnek kell megjaví-
tania. Az égetéssel történő ártalmatlanítás környezetkárosítással jár, így ezt kerüljük.

Figyelem! Tűzveszély / gyúlékony anyagok 

Verziószám: 2016V1
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1.2  A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése

1.3. Elektromos árammal kapcsolatos figyelmeztetések

Ezek a szimbólumok tiltott tevékenységeket és cselekvéseket 
jelölnek. Az utasítások be nem tartása a termék károsodását 
okozhatja vagy a felhasználók személyes biztonságát veszé-
lyeztetheti.Tiltó jelzés

Figyelmeztetés!

Megjegyzés!

Ezek a szimbólumok olyan tevékenységeket és cselekvése-
ket jelölnek, amiket kötelező betartani és az üzemeltetési elő-
írásoknak megfelelően kell őket végrehajtani. Az utasítások be 
nem tartása a termék károsodását okozhatja vagy a felhaszná-
lók személyes biztonságát veszélyeztetheti.

Ezek a szimbólumok olyan tevékenységeket és cselekvéseket 
jelölnek, melyek fokozott figyelmet igényelnek. Kellő elővigyá-
zatosság szükséges, különben kisebb vagy mérsékelt sérülé-
sek történhetnek, valamint a termék is megrongálódhat.

•  Ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki a borhűtő dugvilláját! Erősen fogjuk 
meg a csatlakozódugót és húzzuk ki a konnektorból!

•  A biztonságos használat érdekében, ügyeljünk rá, hogy a tápkábel 
semmilyen körülmények között ne sérüljön meg! Ne használjuk a ké-
szüléket, ha a tápkábel sérült, vagy a csatlakozódugó elhasználódott!

•  A sérült vagy elhasználódott tápkábelt ki kell cseréltetni a gyártó által 
meghatalmazott karbantartó helyen!

•  Három lyukú és legalább 10 A-es konnektort használjunk! A konnektor-
ba ne dugjunk egyszerre több elektromos készüléket!

•  A tápkábelnek szilárdan kell csatlakoznia a konnektorba, máskü-
lönben tűz keletkezhet. Győződjünk meg róla, hogy a konnektor 
földelőelektródája megbízható földelő vezetékkel van felszerelve.

•  A borhűtő 220-240 V/ 50 Hz váltakozó árammal működik. A 220V ± 10% 
feszültségingadozás meghibásodást vagy károsodást okozhat.

•  Gázszivárgás esetén zárjuk el a gázforrás csapját, majd nyissuk ki az 
ajtókat és ablakokat! Ne húzzuk ki a konnektorból a hűtőt vagy más 
elektromos készüléket, mert a szikra lángra gyúlhat!

•  A biztonság érdekében nem ajánlott a hűtő fölé helyezni konnektort, 
rizsfőzőt, mikrohullámú sütőt vagy egyéb készüléket. A gyártó által jó-
váhagyott eszközök nem tartoznak ide. Ne használjunk elektromos ké-
szüléket az élelmiszer-tároló rekeszekben!

A kézikönyv számos fontos biztonsági információt tar-
talmaz, amelyeket be kell tartani.
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1.4 Használattal kapcsolatos figyelmeztetések

•  A hűtő ártalmatlanítása és javítása engedélyezett. A hűtőkör rongálá-
sa tilos! A kiáramló hűtőközeg szemirritációt és öngyulladást okozhat. A 
hűtő javítását és karbantartását csak szakértő végezheti.

•  A veszély megelőzése érdekében a sérült tápkábelt ki kell cseréltetni a 
gyártóval, annak karbantartási részlegével, vagy szakértővel.

•  A megfelelő szellőzés érdekében a készülék környezetét vagy a beépí-
tett szerkezetet nem szabad letakarni.

•  A hűtő ajtaja közötti, valamint a hűtő és az ajtó közötti rések kicsik, ne te-
gyük oda a kezünket, nehogy ujjaink megsérüljenek! A hűtő ajtaját óva-
tosan nyissuk és csukjuk, hogy semmi ne essen le!

•  A jegesedés megelőzése érdekében ne tegyünk a fagyasztóba élel-
miszert vagy edényeket (főleg fém edényeket), amikor a hűtő éppen 
fagyaszt!

•  Ne engedjük, hogy a gyermekek a csomagolással vagy egyéb alkatré-
szekkel játszanak! A kartonpapír és a műanyag fólia fulladást okozhat. 
Ne hagyjuk a gyermekeknek, hogy felmásszanak vagy belebújjanak a 
hűtőbe. A gyermekek beszorulhatnak a hűtőbe, vagy leeshetnek róla.

•  Ne locsoljuk vagy mossuk le a hűtőt. Az elektromos szigetelés védel-
me érdekében ne tegyük a hűtőt olyan helyre, ahol könnyen víz érheti.

•  Ne használjuk a hűtőtartó állványt, a hűtő ajtaját stb. fellépőként vagy 
támaszként.

•  Ne helyezzünk nehéz tárgyakat a hűtő tetejére. Az ajtó nyitása vagy 
csukása közben a tárgyak leeshetnek és sérülést, balesetet okozhat-
nak.

•  Húzzuk ki a csatlakozódugót áramkimaradás vagy a hűtő tisztítása ese-
tén! Várjunk öt percet mielőtt a hűtőt újra áramforrásra csatlakoztatjuk! A 
hűtő egymás utáni bekapcsolása károsíthatja a kompresszort.
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1.5  Tárgyak elhelyezésével kapcsolatos figyelmeztetések

1.6.  Energiahatékonysággal kapcsolatos figyelmeztetések 

1.7.  Selejtezéssel kapcsolatos figyelmeztetések

•  A tűzesetek és a termék károsodásának megelőzése érdekében ne he-
lyezzünk gyúlékony, robbanóképes, illékony, és erősen korrozív tárgya-
kat a hűtőbe!

•  A tűzesetek megelőzése érdekében ne helyezzünk gyúlékony tárgya-
kat a hűtő közelébe!

•  A termék háztartási célokra készült és csak bor tárolására lehet hasz-
nálni. Az alapvető előírásoknak megfelelően a hűtőt nem szabad egyéb 
célokra használni, például vér, gyógyszer vagy biológiai termékek tá-
rolására.

•  Ügyeljünk rá, hogy a műanyag részek és az ajtótömítések ne szennye-
ződjenek olajjal, máskülönben apró lyukak jelenhetnek meg a műanyag 
részek és az ajtótömítés között.

•  Ne takarjuk le, vagy zárjuk el a szellőző nyílásokat!

1)  Előfordulhat, hogy a fagyasztó nem működik megfelelően (a fagyasztó tartalma kiolvad, az élelmiszer táro-
lására szolgáló részben túl magas a hőmérséklet), ha hosszabb ideig olyan helyen van a hűtő, ahol a hő-
mérséklet alacsonyabb, mint a hűtőn beállítható legalacsonyabb hőmérséklet.

2)  A szénsavas italokat nem szabad mélyhűtőben, fagyasztórekeszben, vagy alacsonyhőmérsékletű reke-
szekben tárolni! Néhány terméket, például a jégkockát nem szabad nagyon hidegen fogyasztani!

3)  Az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időn túl ne tároljunk élelmiszert, különösen gyorsfagyasztott 
élelmiszereket, valamint olyan élelmiszereket, amelyeket mélyhűtőben vagy fagyasztórekeszben tárolunk!

4)  A fagyasztó leolvasztása során a fagyasztott élelmiszereket csomagoljuk több réteg újságpapírba, hogy 
ne olvadjanak ki nagyon!

5)  A fagyasztó leolvasztásakor, karbantartásakor vagy tisztításakor a fagyasztott élelmiszerek kiolvadhatnak, 
ami csökkenti az élelmiszer szavatosságát!

6)  A zárral vagy lakattal ellátott ajtók, fedelek kulcsait tartsuk a gyermekektől elzárva, a hűtőtől távol, hogy 
ne tudják kinyitni!

A hűtő kis mennyiségben r600a környezetbarát hűtőközeget, a 
szigetelőrétegen belül pedig gázt tartalmaz. selejtzezést megelő-
zően vagy annak során ne rongálja meg a hűtőkört, mert a hű-
tőközeg és a gáz feldolgozása különleges szakértelmet igényel!
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2. A borhűtő rendeltetésszerű használata

2.1  A hűtő részei

Hőmérséklet-szabályozó panel

Üvegajtó

Polcok

lehetséges, hogy a megvásárolt borhűtő né-
hány jellemzője és tartozéka nem felel meg pon-
tosan az ábrán láthatóknak.
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2.2 Hőmérséklet-szabályozás

Világítás mód  gomb kijelző Hőmérséklet növelés gomb

°C /°F gombkészenlét gomb
kijelző kezelése

Világítás mód

Hőmérséklet beállítása

memória funkció

Hibaüzenetek

°C/ °F gomb

Alvó üzemmód

A kezdeti bekapcsoláskor a kijelző 3 másodpercig mutatja a fontos információkat. Ezután 
a bekapcsolást jelző hangot halljuk, majd megjelenik a műveleti képernyő. Digitális kijel-
ző: meghibásodás esetén a hibakódot jeleníti meg, míg normál működés esetén a beállí-
tott hőmérsékletet mutatja. 

A világítás be- vagy kikapcsolásához, nyomjuk meg a világítás gombot. Ekkor a készü-
lék sípoló hangot ad. Az ajtó nyitásakor a világítás felkapcsolódik, becsukáskor kialszik.
Amikor az ajtó nyitva van, ezzel a gombbal le- vagy felkapcsolhatjuk a világítást. Ha a vi-
lágítás BEkapcsolt (ON) állapotban van, akkor nyitott és csukott ajtónál is világít.

Ha megnyomjuk a hőmérséklet-növelő gombot, a hőmérséklet egy fokkal (°C/ °F) emel-
kedik. Ha megnyomjuk a hőmérséklet-csökkentő gombot, a hőmérséklet egy fokkal (°C/ 
°F) csökken.

A borhűtő kikapcsoláskor memória funkcióval rendelkezik. Ha újból áramra csatlakoztat-
juk a borhűtőt, akkor a kikapcsolás előtt beállított hőmérsékleten fog működni.

A borhűtő meghibásodása esetén az alábbi hibakódok valamelyike látható a kijelzőn.
Hibakód
E1
E4
E6
E9

Leírás
A belső hőmérsékletet érzékelő szenzor hiba.
Leolvasztási hőmérsékletet érzékelő szenzor hiba.
Kommunikációs hiba.
Magas a hőmérséklet.

Röviden nyomjuk meg a °C/ °F gombot, ha a Celsius-fok és a Fahrenheit között szeretnénk 
váltani. Ezután a kijelző a beállított hőmérsékletet Celsius-fokban vagy Fahrenheitban 
fogja mutatni.

Az alvó üzemmód be- vagy kikapcsolásához 5 másodpercig tartsuk lenyomva a készen-
léti gombot. Az alvó üzemmód lezárás után is aktív marad.

A borhűtő vezérlése az üveg érintőképernyőn megjelenő gombokkal lehetséges Ügyeljünk rá, hogy 
a kijelző panel ne karcolódjon meg, ne érintsük éles tárggyal! A nagy intenzitású mágneses mező 
és a magas páratartalom befolyásolhatja a borhűtő normál beállításait és működését, tartsuk ezek-
től távol!

Hőmérséklet csökkentés 
gomb

A hőmérsékletet 5°C és 18°C illetve 41°F és  
64 °F közötti tartományban lehet változtatni.

Ha fenti meghibásodások valamelyike megjelenik a képernyőn, azonnal lépjünk kapcsolatba 
az értékesítés utáni szerviz szakemberével. ne szereljük szét és ne ellenőrizzük a borhűtőt!
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2.3  Elhelyezés

2.4  Elindítás

2.5   A fogantyú  
felszerelése

•  A hűtő használata előtt 
távolítsuk el az összes 
csomagolóanyagot, vala-
mint a hűtő ajtaján és fe-
lületén lévő védőfóliát!

•  A hűtőt jól szellőző beltéri helyiség-
ben helyezzük el! A padló legyen 
sík és szilárd (ha a hűtő instabil, a 
lábak jobbra vagy balra forgatásá-
val vízszintbe hozhatjuk).

•  Minél több hűtőközeget tartalmaz 
a hűtő, annál nagyobb helyiség-
ben kell elhelyezni. 8 g hűtőközeg-
re 1m3 teret kell számolni. A hűtő-
közegre vonatkozó szabványok a 
hűtő hátulján található címkén van-
nak feltüntetve.

•  A hűtő oldalából levegő áramlik ki, 
melynek biztosítani kell a problé-
mamentes távozását, máskülön-
ben a kompresszor teljesítménye 
megnő, ami tovább növeli az ener-
giafogyasztást. Emiatt a hűtő és a 
közelben lévő bútorok közötti távol-
ság nem lehet kevesebb mint 4 cm. 
Az ajtónak is hagyjunk annyi he-
lyet, hogy legalább 90°-ban nyitha-
tó legyen.

•  Ne tegyük ki a hűtőt köz-
vetlen napsütésnek, hő-
forrásnak (tűzhely, radiá-
tor stb.)! Ha a hűtőt csak 
hőforrás mellett tudjuk el-
helyezni, használjunk szi-
getelő panelt vagy tartsuk 
be a következő minimum 
távolságokat: Tűzhelytől, 
kályhától: 3 cm; olajradi-
átortól vagy szénkályhá-
tól: 30 cm.

•  A hűtőnek fél óráig állnia kell, mielőtt az első alkalommal csatlakoztatnánk az 
elektromos hálózathoz (220-240 V/ 50 Hz).

•  Az első használat előtt tisztítsuk meg a belső részt!
•  Ne csatlakoztassuk a hűtőt energiatakarékos konnektorhoz vagy átalakítóhoz, 

amely az egyenáramot váltakozó árammá (220-240 V) alakítja (pl. napener-
gia-rendszerre, hajók elektromos rendszerére).

•  A hűtő beállításaitól függően a hűtő hátsó része lejegesedhet, vagy levizesed-
het a kompresszor aktuális működési funkciójától függően. Ez magától meg-
szárad, így nem szükséges letörölni. Az olvadékvíz a csepptartályban össze-
gyűlik, majd a kompresszor feletti tálcába kerül, ahonnan elpárolog.

1.  Helyezzük a fogan-
tyút a rögzítő ten-
gelyre.

2.  Csavarhúzóval csa-
varozzuk fel a fo-
gantyút!

Fogantyú rögzítő stift

Fogantyú felhelyezése

imbuszkulcs

lazít szorít Csavarhúzó
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2.6.1   Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása  
(vízszintes helyzetben lévő fogantyú)

1.  Távolítsuk el a jobb felső sarokpánt tengelyét  és 
az ajtót.

2.  Távolítsuk el a jobb felső sarokpántból a 3 db csa-
vart k és a felső sarokpántot l. Távolítsuk el a 3 
műanyag dugót m a bal oldalon. Távolítsuk el a szel-
lőzőrács 2 csavarját n és a távtartó hüvelyeket o, 
valamint magát a szellőzőrácsot p. Távolítsuk el a 
2 csavart q és az ajtótámaszt r. Távolítsunk el az 
alsó sarokpántból a 3 csavart s, az alsó sarokpán-
tot 11 , és az alsó sarokpánt tengelyét 12 .

3.  Távolítsuk el a jobb felső sarokpántból a 3 csavart k és a felső sarokpántot l. Távo-
lítsuk el a 3 műanyag dugót m a bal oldalon. Távolítsuk el a szellőzőrács 2 csavarját n 
és a távtartó hüvelyeket o, valamint magát a szellőzőrácsot p. Távolítsuk el a 2 csa-
vart q és az ajtótámaszt r. Távolítsunk el az alsó sarokpántból a 3 csavart s, az alsó 
sarokpántot 11 , és az alsó sarokpánt tengelyét 12 .
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4.  Távolítsa el a tengely hüvelyét 14  és a dugót 15 , majd cserélje ki őket.  Távolítsuk el az 
ajtó zárat 16 , a csavart 17  és az alsó tengely hüvelyét 18 , majd szereljük őket az ajtó bal 
alsó sarkára.

5.  szereljük fel az ajtót, és rögzítsük a felső sarokpánt tengelyét . Ezzel befejeződött az 
ajtó felszerelése. A nem használt jobb felső sarokpántot l őrizzük meg.
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2.6.2.   Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása  
(függőleges helyzetben lévő fogantyú)

1.  Távolítsuk el a dugót  és a felső hüvelyt k az ajtó felső részéről. Távolítsuk el a csa-
varokat l, az ajtókapcsoló alátétét m, az ajtó ütközőt n, a csavarokat és az alsó hü-
velyt o az ajtó alsó részéről.

2.  Forgassuk el a fogantyút 180 fokkal, cseréljük ki a felső hüvelyt k és a dugót  egy-
mással. Helyezzük az ajtóütközőt n és az alsó hüvelyt o a hűtő jobb alsó részéről a 
bal alsó részére.

3. szereljük fel a hüvelyt, a dugót, az ajtóütközőt és az ajtókapcsoló alátétét.

4. Helyezzük fel az ajtót a hűtőre.
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2.7  A palackok elhelyezése

•  A megfelelő légmozgás érdekében a palackok ne érjenek a hűtő hátsó részéhez.
•  A borhűtő tárolási kapacitása nagyban függ a palackok méretétől és alakjától. 
•  Az alábbi mennyiségek az alábbi ábrán látható, kereskedelmi forgalomban kapható méretű palackra vonat-

kozik. Ennél nagyobb méretű palack esetén előfordulhat, hogy kisebb mennyiségű palack fér el a hűtőben.

 A függőleges FELSő polcon 8 palack bor tárolható:

k FELSő polc, 180°-kal elforgatva – 36 üdítős doboz tárolható:

l KöZÉpSő polc:

m ALSÓ polc:

A felső polc csak legfelül helyezhető el.
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2.8  Hőmérsékleti zónák használata a hűtőben

2.9 Energiamegtakarítási tippek

2.8.1 A borok elrendezése

2.8.2 Gyakorlati tanácsok a szőlőborok tárolására

2.8.3 Szervírozási hőmérséklet

A légmozgás miatt különböző hőmérsékleti zónák alakulnak ki a hűtőben. A felső rész hőmér-
séklete a legmagasabb, az alsó rész hőmérséklete a legalacsonyabb.

•  A hűtőt száraz és szellőztetett helyiségben kell elhelyezni. Ne tegyük ki a hűtőt közvetlen nap-
sütésnek, vagy hőforrás mellé (pl. radiátor, tűzhely stb.)! Szükség esetén alkalmazzunk szi-
getelő panelt!

•  Ne hagyjuk sokáig nyitva a hűtő ajtaját!
•  Ne tegyük a hűtőbe az italt, amíg az nem hűlt le.

A bor zamata attól függően változik, hogy milyen hőmérsékleten szolgálják fel. A következő 
szervírozási hőmérsékleteket javasoljuk:

A különböző típusú italok az alábbiak szerint tárolhatók (fentről lefele):
• Testes vörösbor
• Rozé és könnyű vörösbor
• Fehér bor
• pezsgő és üdítőitalok, habzó italok
Javasoljuk, hogy a bort a fogyasztási hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten szolgáljuk 
fel, mivel a pohárban gyorsan felmelegszik.

• Ne dobozostól vagy rekeszestől tároljuk a palackozott bort a hűtőben!
•  A felbontott palack parafadugóját mindig nedvesítsük meg mielőtt a hűtőbe tesszük. Ne hagyjunk a dugó 

és a bor között légrést!
•  A nyitott polcok hasznosak, mert nem lassítják a légmozgást. A palackokra lecsapódott pára gyorsan meg-

szárad.
•  Ajánlott a bort fogyasztás előtt szobahőmérsékletre felmelegíteni: például a rozét 2-5 órán át, a vörösbort 

4-5 órán át pihentethetjük az asztalon, hogy elérje az ideális fogyasztási hőmérsékletet. Ezzel ellentétben 
a fehérbor azonnal felszolgálható. A pezsgőt mindig a hűtőben kell tárolni, és csak közvetlenül a fogyasz-
tás előtt kell kivenni.

•  Vegyük figyelembe, hogy a borokat mindig hidegebbre kell hűteni, mint az ideális szervírozási hőmérséklet, 
mivel azok a pohárba töltést követően 1-2 °C-ot felmelegednek.

borfajták Felsz. hő.
Bordói vörös

Côtes du Rhône vörösbor/ Barolo száraz vörös bor a Louis családtól/ Barolo

Burgundi vörös/Bordói vörös

portói

Fiatal burgundi vörös

Fiatal vörösbor

Fiatal Beaujolais/ összes fehérbor kevés maradékédességgel

Régi fehérborok későitől kezdve

Sherry

Fiatal fehérborok későitől kezdve
Fehérborok Lire / Entre-deux-Mers

Amennyiben a borszekrény páratartalma alacsony, 3-4 naponta öntsünk hideg vizet 
a tárolóedénybe.
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A hűtő áramtalanításához húzzuk ki a hűtő csatlakozódugóját.

Ha hosszabb ideig nem használjuk a hűtőszekrényt:
1. Húzzuk ki a hűtőt.
2. Tisztítsuk ki.
3. Hagyjuk nyitva az ajtaját.

A hűtési hatásfok javítása és az energiatakarékosság érdekében rendszeresen takarítsuk fel a 
hűtő mögött és a padlón összegyűlt port! A szagok elkerülése érdekében rendszeresen tisztít-
suk ki a hűtő belsejét! 
A tisztítási eljárás:
1. Húzzuk ki vagy kapcsoljuk ki a hűtőt.
2. Tisztítsuk meg az ajtótömítést tiszta vízzel és alaposan töröljük át.
3.  A hűtő tisztításához langyos vizet és kevés mosogató szert használjunk. Ügyeljünk, hogy ne 

fröccsenjen víz a vezérlőelemekre valamint a világításra.
4. Ha befejeztük a tisztítást, csatlakoztassuk újra és kapcsoljuk be a hűtőt.

A hűtő tisztításához ne használjunk durva kefét, acélsúrolót, drótke-
fét, csiszolóanyagot, például fogkrémet, szerves oldószert (pl. alko-
holt, acetont, banánolajat stb.). forró vizet, savat vagy lúgot. Ezek 
használata károsíthatja a hűtő belső terét és a felületét.

Az elektromos szigetelés megóvása érdekében ne öblítsük le a hű-
tőt vízzel!

Ne használjunk mosószert és oldószert homokkal vagy savval!

Rendszeresen tisztítsuk meg a kifolyónyílást, hogy a víz el tudjon folyni. A kifolyónyílást pálciká-
val vagy valami hasonlóval tisztítsuk!

3.  A borhűtő rendeltetésszerű használata
3.1 A hűtő áramtalanítása

3.2 Üzemen kívül helyezés

3.3  A hűtő tisztítása



4.  Gyakran ismételt kérdések
normális működés során jelentkező zajok:
1. Zúgás - a hűtőegységek működése kelti a zajt.
2.  Morgás, morajlás, csordogálás: a hűtőközeg hűtőkörben történő áramlása kelti a zajt.
könnyen megszüntethető zajok
1) A hűtő elhelyezése nem stabil:
      Használjunk vízmértéket, hogy a hűtőt vízszintbe hozzuk! Használhatjuk a menetes tá-

masztólábat, vagy helyezzünk a hűtő alá egy alátétet.
2) A hűtő más bútoroknak támaszkodik:
    Húzzuk el a hűtőt a bútoroktól vagy a berendezéstől, amelynek támaszkodik.
3) A tárolóedények egymáshoz érnek:
    Távolítsuk el a palackokat és a tárolóedényeket egymástól.

Apró problémák megoldása

Meghibásodás

A hőmérséklet nagyon eltér 
a beállított hőmérséklettől.

A hűtő nem elég hideg be-
lül.

A hűtő nem hűt.

Az üvegajtó felüléten víz-
cseppek vannak.

Nem ég a világítás.

Lehetséges okok

A hűtő ajtaját gyakran nyitjuk. A 
hűtő túl sok palackot tartalmaz.

A hűtő ki van kapcsolva, nincs 
áram, nincs csatlakoztatva áram-
forráshoz, rosszul csatlakozik.

A beállított hőmérséklet túl ala-
csony, vagy túl magas a levegő 
páratartalma.

Kiégett az izzó.

Megoldás
Kapcsoljuk ki a hűtőt 5 percre! Ez általában 
megoldja a problémát.
Ha a hőmérséklet túl magas, kicsivel később 
ellenőrizze, hogy visszaállt-e a beállított hő-
mérsékletre.Ha a hőmérséklet túl alacsony, a 
következő napon újra ellenőrizze.

A hűtő ajtaját kevesebb alkalommal 
nyissuk ki. Várjunk 4-5 órát.

Nyomjuk meg a bekapcsoló gombot.
Ellenőrizzük, hogy a hűtő be van-e kapcsol-
va. Ellenőrizzük, hogy a hűtő kap-e áramot.

Növeljük a hőmérsékletet és töröljük 
le a vízcseppeket egy ronggyal.

Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal a kar-
bantartás céljából.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT. 
a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27  
(volt Bajáki Ferenc utca) 

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326; 
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu


