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A bútor elhelyezése 
A bútor elhelyezése után távolítsa el a csomagolást, beleértve a lábtartókat is. 
A helyiség ahová beüzemeljük a bútort legyen zárt, elkerülve ezáltal, hogy a bútor közvetlen napsugárzásnak legyen kitéve, kerülje továbbá 
nagy intenzitású világítás, sütő, radiátortest közvetlen közelségét a bútor elhelyezésének megválasztásakor. Figyeljen a huzat mentességre. 
Beépített aggregátos bútorok esetében 
• Győződjünk meg arról, hogy a helyiségben elegendő szellőztetési lehetőség legyen, zárás után is. 
• Kerülje, hogy a kondenzátor egység szellőztetőjének közvetlen közelét bármi is eltorlaszolja. Fali hűtő esetén hagyjon legalább 5 cm

szabad helyet a fal és a bútor között. Kihelyezett aggregátos bútorok esetében az aggregát védve legyen az időjárás viszontagságaitól, 
de ne helyezze semmiképpen az anyagraktárba. 

• Ne feledkezzen meg arról, hogy a környezet hőmérséklet-emelkedése vagy a kondenzátor nem elegendő levegőellátása, azon túl, hogy
rontja az energia-fogyasztást, rontja a bútor műszaki teljesítményét, ezáltal a kirakott áru minőségét is. (A megfelelő hőfok max. 25°C
60 % páratartalom mellett lehet elérni, e felett a megadott belsőhőmérséklet nem tartható.) A bútort helyezze vízszintes helyzetbe, ha
szükséges állítson a lábak beállításán, majd ellenőrizze vízszintmérővel a beállítást. A bútor megfelelő működéséhez, a leolvasztott víz 
kivezetéséhez, a motor túl hangos működésének elkerüléséhez elengedhetetlen, hogy tökéletesen vízszintes legyen a beállítás. A 
kondenzvíz gyűjtővel ellátott modellek esetében győződjön meg arról, hogy a tank és a kivezető cső jól illeszkedjenek, és időközönként 
tisztítsa meg a tank belsejét. Az elektromos bekötés előtt alaposan tisztítsa ki a bútort semleges tisztítószeres langyos vízzel, majd puha 
ronggyal törölje át. Kondenzvíz gyűjtő nélküli modellek esetében fontos, hogy közvetlenül a tankon kívül legyen egy szifon elhelyezve,
amely megakadályozza a hideg levegő kiáramlását és a kellemetlen szagok beszivárgását. Nem szabad szifon nélkül üzembe helyezni a
berendezést és minden kivezetőhöz kell szifont kapcsolni. TILOS a berendezést hosszabbítóról működtetni, indulási áramfelvétel
elérheti a 16 A.

A berendezés beindítása 
Beépített aggregátos berendezések esetén, mielőtt beillesztenénk a dugót a fix aljzatba ellenőrizzük, hogy a kapcsoló OFF-KIKAPCSOLVA 
legyen. Ezután helyezzük a dugót a fix aljzatba. Kihelyezett aggregátos bútorok esetében az első beindítást szakember végezze. A működési 
paraméterek beállításakor a vezérlő használati utasításait vegye figyelembe. Ne állítson be alacsonyabb hőmérsékletet a bútor megadott 
kategóriájánál, mert az blokkolná az elpárologtatót. A legjobb működési mutatót a bútorban elhelyezett termométer mutatja. A termosztát 
skála mutatói eltérhetnek a termométer hőmérsékletétől, ezért nem lehet a működés ellenőrzésekor abszolút elfogadni. 
Tanácsok a termék minőségének megőrzéséhez 
Bepakolás 
A hűtők hűtött termékek bemutatására szolgálnak, amely termékeket az ideális tároláshoz hasonló hőmérsékleten kell tárolni. Az áru 
minősége nagymértékben attól is függ, hogy a boltba érkezésig hogyan tárolták. A mélyhűtött termékeket nem lehet - 18°C felett tárolni. A 
még nem hűtött termék bepakolásakor romlanak a kondíciók, ezáltal a már kiállított áru romolhat. Ezért amikor megérkezik az áru a 
beszállítótól, szükséges azonnal betenni ezeket a hűtőkamrákba vagy a hűtőpultokba, így elkerülheti a nem hűtött tárolásból eredő 
hőmérsékletemelkedést. A bútor megfelelő működéséhez az áru nem torlaszolhatja el a hideg levegő áramlását. Ezért vegye 
figyelembe a bútorban feltüntetett piros vonalat, amely a pakolási határszintet jelzi      , ameddig az árut lehet pakolni. Ne rakja 
egyéb, a bútorokba nem illó tárolókra az árut ( kérésre több szintes polcokat tudunk szállítani a bútorokhoz, amelyek nem gátolják a hideg 
levegő szabad áramlását, és nem lépik túl a megadott pakolási szintet. Az az áru, amely e szint fölött van, nem hűl le, zúzmaraképződést 
okozhat az elpárologtatón és rontja a jól elhelyezett áru minőségét is. Nem szabad a kiállító elején elhelyezett levegőbeszívó részt sem 
eltorlaszolni ( itt kerülnek elhelyezésre általában az árcédulák, kérjük,  
gondosan ügyeljen rá, hogy ezek ne akadályozzák a nyílásokon beáramló levegő útját).  

A felvágottak és az érlelt sajtok esetében tanácsos ezeket nem közvetlenül a bútor aljára, hanem megfelelő rácsokra helyezni, ezáltal 
elkerülheti nedves, fehér foltok kialakulását. A kiszolgáló pultok, a kamrák, a fali hűtők ajtói csak a szükséges ideig legyenek nyitva, a ki- és 
bepakoláskor, elkerülve ez által a hűtött levegő kiszivárgását. A húsokat, a feldaraboláskor is tartsa hűtött helyen. Amikor ezek a munkálatok 
több mint két óráig tartanak, vigye vissza a hűtőkamrába, hogy a hús visszahűlhessen. A bútorok, a gyár által beprogramozott, automatikus, 
napi rendszerességű, leolvasztó-berendezéssel lettek ellátva a fellépő igényeknek megfelelően. Kivételes esetekben, ha kézi leolvasztásra 
lenne szükség, ez is kivitelezhető a megfelelő gomb használatával, amennyiben nincs ilyen, kapcsoljuk ki a hűtőberendezést a szükséges 
időre (több mint 3 órára). A nagyobb energia megtakarítás és a termék minőségének megőrzése érdekében ajánlott a takarók és az 
összehajtható függönyök alkalmazása záróra után. 
A bútor tisztítása 
Elengedhetetlen a bútor tisztán tartása. A tisztítás előtt áramtalanítsa a berendezést, ne használjon vízsugarat a tisztításhoz és kemény 
fémtárgyat a jég eltávolításához. Csak langyos semleges, mosószeres vízzel tisztítsuk a berendezést, majd egy puha ronggyal törölje át. A 
tisztítás gyakorisága a kirakott termék fajtájától függ. Tejtermékek, felvágottak, hentesáru tárolására alkalmas bútorokat legalább hetente 
egyszer ki kell tisztítani az áru kirakodó részen a baktériumok kialakulásának és továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Hetente 
ajánlott a kád aljának tisztítása, különösen azoknak a bútoroknak az esetében, ahol több az áruból kifolyt lé vagy egyéb maradék. Napi, 
mosószeres vizes átmosás ajánlott a kiállító területet körülvevő külső felületek tisztításához, ez a bútor tetszetős kinézetének megőrzésére és 
a koszképződés megelőzésére szolgál. A mélyfagyasztott és fagyasztott termékek hűtésére szolgáló bútorokban legalább havonta ajánlott az 
alsó kád tisztítását elvégezni. 
A bútor karbantartása 
Kondenzvíz gyűjtő edénnyel ellátott bútorok esetében naponta ürítse ki az összegyűlt vizet. Szabályos időközönként, egyévente, nézesse át 
szakemberrel a rendszert, hogy az elektromos berendezés abszolút biztonságos legyen. 
Javasoljuk lépjen kapcsolatba a szakszervizzel időszakos karbantartási szerződés megkötése céljából. A készüléket csak szakember 
szerelheti, mert a készülék freongázt tartalmaz, amely kezeléséhez szigorú előírásokat kell betartani. Megfelelő szakember időben észlelheti 
a berendezés várható üzemi rendellenességét, amely időben elvégzett elhárítása jelentősen csökkentheti az anyagi kárt és javítási költséget. 
A kondenzátor tisztítása 
Legalább egyszer kell havonta elvégezni a kondenzátor-tisztítást porszívó és kemény sörtéjű ecset segítségével. Kesztyű használata 
ajánlott, mert a lapátok horzsolódást okozhatnak. Koszos kondenzátor csökkenti a motor teljesítményét és növeli az energia-fogyasztást. A 
kondenzátor tisztítását célszerű szakemberrel végeztetni. Ennek elmaradása esetén a kompresszor súlyosan károsodhat, garancia 
vesztéssel jár! 
Javaslatok a felhasználónak 
Lehetőleg ne tegye az árut a vitrin tetejére, mert ehhez ez a rész nincs ellátva a megfelelő megerősítéssel. A bútor edényének tisztításakor 
ügyeljen a ventilátor lapátokra, mert ez az elmozdított polcok alatt sérülést okozhat. Óvatosan fogja meg a kiállító fémlemezeit is. 
Elektromos leolvasztóval ellátott bútoroknál vigyázzon, hogy az ellenállás ne égesse meg, mert ez a kikapcsolás után még egy ideig meleg. 
Az infravörös lámpákkal melegített berendezéseknél figyeljen a lámpákra és azok tartó részeire, nehogy megégesse magát. A meleg vizes 
melegítő rendszerű modellek esetében kerülje az égésveszélyt és ügyeljen, hogy a víz ne csökkenjen a minimum színt alá, mert különben a 
berendezés automatikusan kikapcsolhat 
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