
ZANUSSI 
TÍPUS: ZFT307MW 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Kérjük, a hűtőszekrény használata előtt gondosan olvassa el a jelen 
kézikönyvet 

 
 
 
Ahhoz, hogy a készüléket hatékonyan és biztonságosan tudja használni, gondosan 
olvassa el alkalmazás előtt a használati utasítást, és őrizze meg, ha később 
szüksége lenne rá. 
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
Ezeket a figyelmeztetéseket az Ön biztonsága érdekében közöljük. Gondoskodjon 
arról, hogy megértse valamennyit, mielőtt a készüléket beszerelné és működésbe 
hozná. Az Ön biztonsága alapvető fontosságú számunkra. Ha nincs tisztában 
bármelyik fogalommal vagy közölt figyelmeztetéssel, forduljon az illetékes 
szervizhez. 

Üzembe helyezés 
A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el. Veszélyes megváltoztatni a műszaki 
jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását. Ügyeljen rá, hogy a 
készülék ne álljon az elektromos hálózati vezetéken. Ha a hálózati vezeték megsérül, ki kell cserélni a 
szervizközponttól kapott eredeti vezetékre. A központot a jelen kézikönyv szavatossággal foglalkozó 
fejezetében megadott telefonszámon kell felhívni. A készülék üzembe helyezéséhez szükséges 
minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell 
elvégeznie. A melegedésre hajlamos alkatrészeknek nem szabad kilátszaniuk. Amennyiben 
lehetséges, a készülék hátulja álljon falhoz közel, de a szellőzés biztosítása érdekében a használati 
utasításban közöltek szerinti elegendő távolságot kell hagyni a faltól. A készüléket telepítés után 2 
órán keresztül állni kell hagyni, mielőtt bekapcsolná, hogy a hűtőgáz le tudjon ülepedni. 

FIGYELEM - A készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat tartsa 
akadálymentesen. 
FIGYELEM - Csak a gyártó által ajánlott mechanikus berendezéseket vagy eszközöket használjon a 
leolvasztás meggyorsítására. 
FIGYELEM - Ne sértse meg a hűtőgázt keringető rendszert. 
FIGYELEM - Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak, a gyártó szerelőjének vagy más 
hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő. 
FIGYELEM - Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos berendezéseket használjon a készülék 
ételtároló rekeszeiben. 
FIGYELEM - Óvatosan járjon el, ne okozzon tüzet a hűtőszekrény karbantartásakor, mivel a hűtőgáz 
gyúlékony anyag. A már használhatatlan és régi hűtőszekrényeket át kell adni szakértő cégnek 
újrahasznosítás és kidobás céljából. 
FIGYELEM - A környezetszennyezés elkerülése érdekében ne dobja ki tetszés szerint a már 
használhatatlan és régi hűtőszekrényeket. Köszönjük az együttműködését. 

Gyermekbiztonság 
Ne engedje, hogy gyermekek a kezelőgombokat állítgassák, vagy a termékkel játsszanak. 

Használat közben 
A készülék kizárólag háztartási használatra készült, kiváltképp pedig csak ehető élelmiszerek 
tárolására. A fagyasztott ételeket kiolvasztás után nem szabad újrafagyasztani. Ne tegyen szénsavas 
italokat a mélyhűtő részbe. A jégnyalóka fagyásból eredő égéseket okozhat, ha rögtön a mélyhűtőből 
kivétel után enni kezdik. Ne vegyen ki dolgokat a mélyhűtőből, ha nedves/vizes a keze, mert ezzel 
felsértheti a bőrét, vagy fagyási sérüléseket okozhat. A gyártók tárolásra vonatkozó ajánlásait be kell 
tartani. Olvassa el az idevonatkozó utasításokat. 

Karbantartás és tisztítás 
Kapcsolja ki a készüléket, a hálózati vezetéket pedig húzza ki a konnektorból, mielőtt bármilyen 
tisztítási vagy karbantartási műveletet végezne. A dér vagy a jég lekaparásához ne használjon éles 
eszközöket. (Ld. a kiolvasztásra vonatkozó utasításokat). 

Gondozás 
Ezt a terméket kizárólag arra felhatalmazott szakember javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek 
használhatók hozzá. Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a 
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat 
okozhat. Forduljon a helyi szervizközponthoz. 
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Kérjük, használat előtt 
gondosan olvassa el a 
használati utasítást, és 
őrizze meg későbbi 
segítség céljából. 

Kérjük, használat előtt gondosan olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi segítség 
céljából. 

FONTOS: A hűtőszekrény telepítése előtt ELLENŐRIZZEN MINDEN SÉRÜLÉST VAGY JELZÉST. 
Ha a hűtőszekrényen sérüléseket vagy jelzéseket talál, 7 napon belül be kell jelentenie, ha szeretne a 
sérülésekből vagy jelzésekből kifolyólag kártérítési igénnyel fellépni a gyártó garanciája alapján. 
 
Ez nem befolyásolja az Ön törvényes jogait. 
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A készülék leírása 
 

 

Szabályozóegység 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
A készülék kizárólag háztartási használatra készült, kiváltképp pedig ehető élelmiszerek 
tárolására. A készüléket 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérséklet (környező levegő-
hőmérséklet) melletti üzemeltetésre tervezték. Az említett hőmérsékletek meghaladása esetén, 
vagyis ennél hidegebb vagy melegebb időben a készülék nem működik megfelelően. 
Amennyiben a környezeti hőmérséklet hosszabb ideig meghaladja az ajánlott tartományt, a 
mélyhűtő rekeszben uralkodó hőmérséklet -18 °C fölé emelkedik, és ettől az ételek 
megromolhatnak. 

Használat előtt 
Vegye ki a rögzítésre használt összes szalagot. Mossa ki a készülék belsejét egy kis 
szódabikarbónás langyos vízzel (5 ml szódabikarbóna/0,5 liter víz hígításban). Ne használjon 
mosószert vagy tisztítószert, mert ezeknek a szaga megmaradhat. Alaposan szárítsa ki a 
készüléket. 

NORMÁL 

MIN 
MAX 

 Ajtó 

Tárolók 

 Szabályozóegység 
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A készülék elindítása 
1. Hagyja a készüléket telepítése után 2 órán keresztül állni. 
2. Csatlakoztassa a készülék hálózati vezetékét a konnektorba, majd kapcsolja be a főkapcsolót. 
3. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a kívánt állásba. A normál működéshez rendszerint 
megfelel (a hőmérséklet-szabályozó gomb) egy középső fokozata. 
4. Hagyja, hogy a készülékben kb. 4 órán keresztül beálljon a megfelelő hőmérséklet, mielőtt 
élelmiszereket tenne bele. 

Hőmérséklet-szabályozó 
A szabályozótáblán elhelyezett hőmérséklet-szabályozó gomb szabályozza a mélyhűtő rekesz 
hőmérsékletét. 
• "Min" fokozat - Hideg. 
• "Normál" fokozat - Hidegebb. Rendszerint ezt a fokozatot ajánlatos beállítani. 
• "Max" fokozat - Leghidegebb.  
A hőmérsékletet az alábbi tényezők befolyásolják: 
• Szobahőmérséklet 
• Az ajtónyitások gyakorisága 
• A tárolt élelmiszer mennyisége 
• A készülék elhelyezése  
A megfelelő hőmérséklet-szabályozási fokozat meghatározásához mindezeket a tényezőket 
figyelembe kell venni, és némi kísérletezésre is szükség van. Ne engedje, hogy gyermekek a 
kezelőgombokat állítgassák, vagy a termékkel játsszanak. 

A mélyhűtő rekesz 
A  szimbólum azt jelenti, hogy a mélyhűtő -18 °C-on (-0,4 °F-on) vagy ennél alacsonyabb 
hőmérsékleten tárolja a fagyasztott élelmiszereket, ami lehetőtévé teszi a mélyhűtött élelmiszerek 
hosszú időn keresztüli tárolását és a friss élelmiszerek lefagyasztását. A mélyhűtő hőmérsékletét a 
kezelőpulton elhelyezett termosztát automatikusan szabályozza. A különböző telepítéseknek, 
használati módszereknek és időjárási viszonyoknak köszönhetően előfordulhat, hogy a hőmérsékleti 
beállításokat módosítani kell. 
Legjobb, ha a módosítások alapját a fagyasztott élelmiszerek közé dugott hőmérőn leolvasható 
hőmérséklet képezi. A leolvasást gyorsan kell végezni, mert a hőmérőn látható hőmérséklet a 
kiemelés után gyorsan emelkedik. 

Friss élelmiszerek lefagyasztása 
Helyezze a friss élelmiszert a felső fagyasztó polcra. Lehet, hogy az élelmiszereket ehhez át kell 
rendezni. A fagyasztás folyamata alatt a friss ételek hőmérsékletét gyorsan kell csökkenteni, hogy a 
jégkristályok a lehető legkisebbek maradjanak, és így el lehessen kerülni az élelmiszer szerkezetének 
a sérülését. Ha a fagyasztás lassan történik, nagy jégkristályok alakulnak ki, amelyek hatással lesznek 
a fagyasztás utáni élelmiszer minőségére. 
Fagyasztott élelmiszerek tárolása 
A készülék az alábbi nettó tárolási kapacitással rendelkezik: 68 liter. Ez a szabványos mérés, a 
tényleges mennyiség az élelmiszerek sűrűségétől és nagyságától függ. A kereskedelemben kapható, 
előrecsomagolt fagyasztott ételeket a gyártó utasításai szerint kell tárolni egy 4 csillagos fagyasztott 
élelmiszerek tárolására alkalmas rekeszben, és a vásárlást követően a lehető leghamarabb el kell 
helyezni a mélyhűtő szekrényben. A mélyhűtő szekrény hosszú távú tárolást tesz lehetővé, ami 
általában maximum 3 hónapot jelent, de az időtartam változhat, és fontos a kereskedelemben kapható, 
előrecsomagolt fagyasztott ételek csomagolásán feltüntetett ajánlott időtartamok betartása. Ne tegyen 
lezárt tartályokat vagy szénsavas italokat a mélyhűtőbe, mert nyomás keletkezik a palackokban, ami 
miatt felrobbanhatnak, és kárt okozhatnak a készülékben. A jégkockákat és a jégnyalókákat nem 
szabad rögtön a mélyhűtőből kivétel után fogyasztani, mert az alacsony hőmérséklet horzsolást 
okozhat a bőrön. A gyártók tárolásra vonatkozó ajánlásait be kell tartani. 
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Ötletek 
A fagyasztott ételek minden megnyitott csomagját légmentes anyagba vissza kell csomagolni a 
kiszáradást vagy "mélyhűtőégést" okozó felületi párolgás megakadályozása érdekében. A véletlenül 
kiolvadt fagyasztott ételeket vagy azonnal fel kell használni, vagy el kell dobni. Ellenkező esetben, ha 
az étel nem főtt étel, és a csomagoláson látható eltarthatósági idő szerint nem járt le, az ízek és az 
étel állaga megváltozhat. 

JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK 
Normál működéssel járó hangok 
Amikor a hűtőgázt a készülék a hátul lévő tekercseken vagy csöveken keresztül átpumpálja a 
hűtőlemezre/párologtatóra vagy a rögzített fagyasztó polcokra, halk szörcsögő vagy bugyborékoló 
hangok hallatszódhatnak. Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a hűtőszekrényben körbe halad a 
szivattyúzott anyag; ekkor zümmögő vagy pulzáló zaj hallatszik a kompresszor felől. A kompresszort 
egy termosztát szabályozza, a termosztát pedig ki-/bekapcsol. 

Élelmiszerek tárolása 
Amint hazaér, azonnal tegye be a fagyasztott ételeket a mélyhűtőbe. Szorítsa a lehető legrövidebbre a 
fagyasztott ételek megvásárlása és a mélyhűtőbe helyezése közötti időt. 
Ne tolja nagyon egymáshoz az ételeket; hagyjon helyet körülöttük, hogy a levegő körbe tudja járni 
őket. 
Ne tároljon élelmiszert csomagolás nélkül. Figyeljen rá, hogy a mélyhűtőbe helyezett ételeken 
szerepjen dátum és címke, és a dátum szerinti sorrendben legyenek felhasználva, hogy minden étel a 
legalkalmasabb pillanatban kerüljön elfogyasztásra. Vegye ki a gyanús élelmiszereket a 
hűtőszekrényből, és tisztítsa ki a hűtőt a tisztítási és karbantartási utasítások szerint. 

Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok 
Ne tegye a készüléket hőforrás, például tűzhely, mosogatógép vagy radiátor közelébe. A készüléket 
hűvös, jól szellőző helyiségben állítsa fel, és ügyeljen rá, hogy a levegőnyílások szabadok legyenek. 
Tegye az élelmiszereket légmentes csomagolásba, ezzel el tudja kerülni a szekrény fölösleges 
deresedését. 
Mindig hagyja a szobai hőmérsékletre lehűlni a meleg ételeket. 
A lefagyasztásra váró ételeket (ha már kihűltek) először a hűtőszekrénybe tegye, mielőtt áttenné őket 
a mélyhűtőbe. Hagyja a fagyasztott ételeket a hűtőszekrényben kiengedni. Ezzel biztosítható, hogy az 
ételek biztonságosan olvadjanak ki, a hűtőszekrény pedig gazdaságosabban üzemeljen. 
Törekedjen rá, hogy ne tartsa hosszú ideig nyitva az ajtót, mert a hűtőszekrénybe bekerülő meleg 
levegő megnöveli az energiafogyasztást. 
Ügyeljen rá, hogy semmi ne akadályozza az ajtót abban, hogy jól záródjon. 
Tanácsos rendszeres időközönként kitakarítani a mélyhűtőt. 

Áramszünet esetén 
Ha áramszünet következik be a fagyasztott élelmiszerek tárolása közben, tartsa csukva az ajtót. Ha a 
mélyhűtő belsejében uralkodó hőmérséklet megemelkedik, csak akkor engedje újra megfagyni az 
ételeket, ha ellenőrizte az állapotukat. 
Az alábbi irányelvek segítenek eligazodnia: 
• Jégkrém: A kiolvadt jégkrémet ki kell dobni. 
• Gyümölcsök és zöldségek: Ha meglágyult, meg kell főzni és fel kell használni. 
• Kenyérfélék és sütemények: Veszély nélkül újra lefagyaszthatók. 
• Kagylók, rákok: Át kell tenni a hűtőszekrénybe és gyorsan fel kell használni őket. 
• Főtt ételek: pl. a rakott ételeket át kell tenni a hűtőszekrénybe és fel kell használni őket. 
• Nagyobb darab húsok: Visszafagyaszthatók, ha maradtak jégkristályok bennük. 
• Kisebb darab húsok: Meg kell főzni, majd készételként kell újra lefagyasztani őket. 
• Csirke: Meg kell főzni és friss ételként kell visszafagyasztani 
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt CSATLAKOZTASSA LE a készüléket az 
áramforrásról. 
 
A készülék belsejének tisztítása 
A készülék belsejét és a tartozékokat (5 ml szódabikarbóna/0,5 liter víz hígítású) szódabikarbónás 
langyos vízzel tisztítsa meg. Gondosan öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon mosószereket, 
súrolószereket, erősen illatosított tisztítószereket, viaszos fényezőanyagokat vagy fehérítőt, illetve 
alkoholt tartalmazó tisztítószereket. 
 
A készülék külső felületének tisztítása 
A hűtőszekrény külső felületét meleg szappanos vízzel mossa le. NE használjon szemcsés 
súrolószereket. A termék alján éles szélek vannak, tisztáskor ezekre vigyázni kell. Évente egyszer 
vagy kétszer portalanítsa a készülék hátulján lévő kompresszort kefével vagy porszívóval, mivel a 
felgyülemlett por befolyásolja a készülék teljesítményét, és túlzott áramfogyasztásra készteti. 
 
A mélyhűtő kiolvasztása 
1. Csomagolja be az ételeket újságpapírba vagy pokrócba. 
2. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból. 
3. Nyissa ki a mélyhűtő ajtaját. 
4. Tegyen alá megfelelő tartályt a kiolvadt víz összegyűjtésére. 
5. Kiolvasztás után tisztítsa meg és szárítsa meg a mélyhűtő belsejét. 
6. Kapcsolja be a készüléket, és tegye vissza a fagyasztott ételeket. 
A kiolvasztás felgyorsítható, ha a mélyhűtőbe forró vizes (de nem forrásban lévő vizet tartalmazó) 
edényt helyezünk, a jeget pedig megfelelő műanyag kaparóval meglazítjuk. 
Ha a fagyasztott étel hőmérséklete a kiolvasztás alatt megemelkedik, lerövidül a tárolási élettartama. 
 
 
Ha a készülék használaton kívül kerül 
Amikor a készülék hosszú időre használaton kívül kerül, húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból, 
vegyen ki minden ételt, és tisztítsa meg a készüléket; hagyja nyitva az ajtaját, nehogy kellemetlen 
szagok képződjenek. 

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


9 

MI TÖRTÉNIK, HA VALAMI NEM MŰKÖDIK 
M IELŐTT az illetékes szervizközponthoz fordulna, ellenőrizze az alábbi pontokat: 

Tünet Megoldás 
Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a hálózati konnektorban. 
Ellenőrizze a háztartási lámpák segítségével, hogy nincs-e 
áramkimaradás. 

A készülék nincs áram alatt 

Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték. 
Ellenőrizze, hogy a termosztát a készülék számára megfelelő 16 °C - 
32 °C közötti üzemi tartományba lett-e beállítva. 
Szükség esetén tegye másik helyre a készüléket. 
Éppen most nyitották ki az ajtót? 
Ha igen, hagyja, hogy néhány percig kiegyenlítődjön a légnyomás. 
A kompresszor folyamatosan jár. 

A mélyhűtőben túl magas a 
hőmérséklet. 

Nemrég nagy mennyiségű tételt tettek a hűtőszekrénybe, és/vagy 
gyakran nyitogatták az ajtót. 
Ügyeljen rá, hogy az ajtó ne maradjon nyitva. 
Ellenőrizze, hogy semmi ne akadályozza az ajtó becsukódását. 
Sértetlen és tiszta az ajtó tömítőcsíkja? 

Túl vastag dér és jég alakult 
ki. 

Elvégezték az ajánlott időszakos leolvasztást? 
Ellenőrizze a normál üzemelés hangjait. Ha a fenti ellenőrzések után 
még mindig fennáll a hiba, forduljon a helyi Szervizközponthoz.  
A jótállás hatálya alá eső ügyfeleknek gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fenti ellenőrzéseket végrehajtsák, mivel a szervizmérnök felszámítja a 
költségeket, ha a hiba nem mechanikai vagy elektromos 
meghibásodás.  
Ne feledje, hogy a garanciális javíttatáshoz kérni fogják a vásárlási 
bizonylatot. 
Ellenőrizze, hogy a termosztát a környezeti viszonyoknak megfelelően 
van-e beállítva. 
Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet megfelel-e a szabályozott 
értékeknek. 
A kompresszor folyamatosan jár. 

Zaj 

Állítsa be a termosztátot a megfelelő hőmérsékletre. 
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TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő 
módosítását. 
 
Telepítési követelmények 
A készüléket a megfelelő működés biztosításához nem szabad olyan helyen felállítani, ahol a 
hőmérséklet 16 °C alá esik, vagy 32 °C fölé emelkedik. 
Kerülje az alábbi helyeket: fűtetlen konyha, melléképület, üvegház, garázs. 
A készüléket a megfelelő működés érdekében az alábbi helyeken kell felállítani: 
• Száraz légkörben. 
• Közvetlen napfénytől távol 
• Szélsőséges hőmérséklettől (tűzhely vagy más hőforrás közelségétől) távol. 
A készülék, ha étellel megrakják, nehéz, ezért erős, szilárd padlóra kell állítani. 
 
Szellőzési követelmények 
Finoman tolja a helyére, amíg a felső lap hátsó szellőzőrácsa hozzá nem ér a falhoz. 
Amint a készülék a helyére kerül, egy 50 mm-es szabad helynek kell maradnia felette. 
Ha a készülék felett nincs ennyi szabad hely, mindkét oldalon 25 mm-t kell hagyni. 
Ügyeljen rá, hogy a készülék ne álljon az elektromos hálózati vezetéken. 
A melegedésre hajlamos alkatrészeknek nem szabad kilátszaniuk. Hacsak lehet, a készülék hátulját 
falhoz közel kell állítani, de a szellőzéshez szükséges távolságot meg kell tartani. 
Vízszintbe állítás: A készüléket vízszintbe kell állítani. 
Rázkódás: Gondoskodjon róla, hogy a készülék függőlegesen álljon, és mindkét beállító láb szilárdan 
érintkezzen a padlóval, hogy a hűtőszekrény vízszintbe kerüljön. 
Állítsa be a vízszintet az elöl lévő megfelelő szintbeállító lábbal (használja az ujját vagy egy megfelelő 
fogót). 
A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el. 
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Az ajtó megfordítása 
Az az oldal, ahol az ajtó nyílik, bal oldalról áttehető jobbra, ha a telepítés körülményei úgy kívánják. 
 
Vigyázat! 
Az ajtónyitás oldalának a megváltoztatásakor a készülék vezetékét ki kell húzni a konnektorból. Húzza 
ki a dugaszt a konnektorból előtte. 
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  Csavar 
  Alsó zsanér 
  Felső zsanér 
  Állítható alsó láb 
  Állítható felső láb 
  Csavar 
  Dugó 
  Díszítő blokk 
  A felső borítás blokkja 
  Felső takarólemez 
 Rögzítő csavar 

 
  

 
 
1. Távolítsa el a négy csavarszeget (11). 
2. Tartsa nyitva az ajtót, emelje meg a felső borítás végét, nyomja (10) előre, és vegye ki a felső 

borítás blokkjából (9), majd mozgassa az alsó blokkot (8). 
3. Vegye ki a szekrény tetejének jobb oldalán a felső zsanért (5) csatlakoztató két csavart (6). 
4. Óvatosan emelje le az ajtót és tegye kipárnázott felületre, nehogy megkarcolódjon.  
5. Vegye le a dugót (7) és tegye át a készülék jobb oldalán lévő, takarás nélküli nyílásra. Ügyeljen rá, 

hogy a gomb szorosan be legyen nyomva a nyílásba.  
6. Vegye ki a készülék jobb oldalán az alsó zsanért (2) csatlakoztató két csavart (6).  
7. Vegye le az elülső csavartípusú kiegyenlítő lábat (4), majd tegye át a mellékelt ábra szerint a jobb 

oldalra.  
8. Tegye az ajtót az új helyére, s közben ügyeljen, hogy a csap bekerüljön az alsó keretprofilnál 

(nyílásnál) lévő perselybe.  
9. Rögzítse a 3. lépésben korábban kivett felső zsanért (5) a készülék bal oldalán. Ügyeljen rá, hogy 

a csap bekerüljön a felső keretprofilnál (nyílásnál) lévő perselybe.  
10. Lazán rögzítse a bal alsó zsanért (2), és addig ne szorítsa meg a csavarokat, amíg az ajtó zárt 

állásba nem kerül és ki nincs egyenlítve. 
11. Tegye a dugót (7) a takarás nélküli nyílásra (jobb oldalon). 
12. Rögzítse a díszítő blokkot (8) a felső takarólemez (9) jobb oldalán. 
13. Tartsa nyitva az ajtót, emelje meg a felső borítás végét, nyomja (10) előre, és vegye ki a felső 

borítás blokkjából (9), majd mozgassa az alsó blokkot (8). 
14. A felső borítás összeszerelése után, zárja be az ajtót, rögzítse a felső borítást (10) a csavarral 

(11). 
 
 

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu

