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1. Bevezetés

Ez a az Ön Thetford T2000 sorozatú hűtőszekrénye használati útmutatója.Ez a kézikönyv a
következő modellekre vonatkozik: T2090, T2095, T2138, T2152, T2156, T2160 és T2175.

Mielőtt folytatná, figyelmesen olvassa el a a hűtőszekrény használatára és karbantartására
vonatkozó információkat és a biztonsági utasításokat. Ezzel biztosítja a a hűtőszekrény
biztonságos és hatékony használatát. Őrizze meg ezt az útmutatót.

Ez a dokumentum a használati útmutató 692278/0622-V04 verziója. A legújabb verzió a
www.thetford.com oldalon található.
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2. Szimbólumok

Ebben a kézikönyvben az alábbi szimbólumok használatosak:

Vigyázat! Súlyos sérülésveszély és/vagy a berendezés károsodásának veszélye.

Figyelem! Sérülésveszély és/vagy a berendezés károsodásának veszélye.

Figyelmeztetés. Fontos információ.

Megjegyzés. Kiegészítő információ.

3. Biztonság
Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, valamint csökkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel
nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha
tájékoztatást kapnak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és
megértik a lehetséges kockázatokat.
A 8 évesnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől, vagy folyamatosan
felügyelje őket a használat során.
Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel. A gyerekek
beszorulhatnak, és fennállhat a fulladás veszélye.
Ne engedje, hogy a gyerekek felügyelet nélkül tisztítsák vagy tartsák karban a
berendezést.

Kizárólag a gyártó által biztosított alkatrészeket használja.

Ne hajtson végre módosításokat és átalakításokat a készüléken, hacsak a
változtatást jóvá nem hagyta a gyártó vagy annak képviselője.

A berendezés elhelyezésekor ügyeljen, hogy a tápkábel ne szoruljon be sehova,
ill. ne sérüljön meg.
Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, a márkaszerviz szerelőjének vagy
egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyhelyzetek elkerülése
érdekében.
A berendezés mögé ne helyezzen el hordozható csatlakozóaljzatokat vagy
hordozható tápegységeket.
A hűtőközeg R600a típusú, a szigetelőanyag habosítógáza pedig ciklopentán
(C5H10); a berendezés szervizét és ártalmatlanítását bízza szakemberre.

A fiókot ne használja lépcső- vagy létrafokként.
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A készüléket hűtésen és fagyasztáson kívül ne használja semmi másra. Kövesse
a jelen útmutatóban szereplő utasításokat. A gyártó nem vonható felelősségre
a helytelen használatból vagy a készülék kezelőszerveinek nem megfelelő
beállításából adódó károkért. Ha nem tartja be az útmutatóban szereplő
utasításokat, nem érvényesítheti jótállási igényét.
A készüléket 12 V egyenáramú tápfeszültséghez tervezték. Ne próbálja meg
a hűtőszekrényt ettől eltérő feszültségen vagy más típusú áramforrásról
működtetni.
A kondenzátoron felgyülemlő por csökkenti a készülék teljesítményét és
növeli a hűtőrendszer túlmelegedésének kockázatát. Ha gyenge teljesítményt
észlel, tisztíttassa le a kondenzátort és a hűtőventilátort egy képzett
szervizszakemberrel.
Soha ne nyissa ki a készülék hátulján vagy belsejében található hűtőrendszer
hűtőkörét, és ügyeljen rá, hogy ne érje sérülés. A hűtőrendszer nyomás alatt áll,
és tűzveszélyes anyagokat is tartalmaz.

Ne használjon elektromos eszközöket a készülékben.

Ne tároljon robbanékony anyagokat, pl. tűzveszélyes hajtógázzal működő
aeroszolos flakont a készülékben.

Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje eső vagy nedvesség.

Ügyeljen arra, hogy a készüléket körülvevő bútorzaton vagy a beépített
szerkezeten található szellőzőnyílásokat ne takarja el semmi.
A gyártó által javasolt eszközökön kívül ne használjon semmilyen más
mechanikus berendezést vagy egyéb eszközt a leolvasztási folyamat
felgyorsítására.

Ezt a hűtőt lakóautóban történő használatra tervezték.

A berendezés kemping-használatra szolgál.

Mivel a hőmérséklet folyamatos szabályozása nem garantálható, a hűtőszekrény
nem biztos, hogy használható gyógyszerek megfelelő tárolására. Ezzel
kapcsolatban lásd az adott gyógyszer betegtájékoztatóját.
A hűtő ajtajának hosszú időszakokra való kinyitása a hőmérséklet jelentős
emelkedését okozhatja a berendezés rekeszeiben.
A fogyasztásra szánt élelmiszereket megfelelő edényben vagy csomagolásban
helyezze a hűtőbe, hogy azok ne érjenek közvetlenül a hűtő belső felületéhez.
A kétcsillagos fagyasztórekeszek előfagyasztott ételek tárolására, jégkrémek
tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére szolgálnak.
Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer
lefagyasztására.
A hosszabb ideig üresen álló berendezést kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa
ki, szárítsa meg, az ajtaját pedig hagyja nyitva, hogy megelőzze a penész
kialakulását a készüléken belül.
A hűtőszekrény tényleges energiafogyasztása a hűtés beállításától, a környezeti
hőmérséklettől és a hűtőszekrény tartalmától függ.

4



Ha a jármű egészét süti a nap, erősen ajánlott megfelelő szellőztetést biztosítani
a járműben az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

4. Fő alkatrészek

T2090C/T2090E

1. A hűtőszekrény ajtaja
2. T2090C vezérlőpanel
3. T2090E vezérlőpanel

(különálló)
4. A fagyasztórekesz ajtaja
5. Tárolópolcok
6. Tartós élelmiszerek

tárolója
7. Zöldségtároló rekeszek
8. Ajtórekeszek
9. Palacktartó

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Hőmérséklet-beállítások –

hűtőrész
3. Éjszakai üzemmód

gombja
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1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Hőmérséklet-beállítások –

hűtőrész
3. Éjszakai üzemmód

gombja

T2095

1. A hűtőszekrény ajtaja
2. Vezérlőpanel
3. Felső polc
4. A fagyasztórekesz ajtaja
5. Fiókelosztó
6. Fiók
7. Szellőzés a

hűtőrendszerhez
8. Palack- és zöldségtároló

rekesz
9. Fiókelosztó
10. Ajtórekesz

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Hőmérséklet-beállítások –

hűtőrész
3. Be-/kikapcsológomb –

fagyasztórekesz
4. Éjszakai üzemmód

gombja
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T2138

1. A fagyasztórekesz ajtaja
2. Vezérlőpanel
3. Kicsúsztatható rekesz
4. Tartós élelmiszerek

tárolója
5. Tárolópolcok
6. Fiókelosztó
7. Palack- és zöldségtároló

rekesz
8. Szellőzés a

hűtőrendszerhez
9. Ajtórekeszek
10. A hűtőszekrény ajtaja

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Hőmérséklet-beállítások –

hűtőrész
3. Hőmérséklet-beállítások –

fagyasztórekesz
4. Éjszakai üzemmód

gombja
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T2152

1. A hűtőszekrény ajtaja
2. Vezérlőpanel
3. A fagyasztórekesz ajtaja
4. Kicsúsztatható rekesz
5. Tartós élelmiszerek

tárolója
6. Tárolópolcok
7. Fiókelosztó
8. Palack- és zöldségtároló

rekesz
9. Ajtórekeszek

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Hőmérséklet-beállítások –

hűtőrész
3. Hőmérséklet-beállítások –

fagyasztórekesz
4. Éjszakai üzemmód

gombja
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T2156

1. A hűtőrész ajtaja
2. Vezérlőpanel
3. Tárolópolcok
4. Tartós élelmiszerek

tárolója
5. Zöldségtároló rekeszek
6. Fiók
7. A fagyasztórekesz ajtaja
8. Ajtórekeszek

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Hőmérséklet-beállítások –

hűtőrész
3. Hőmérséklet-beállítások –

fagyasztórekesz
4. Éjszakai üzemmód

gombja
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T2160/T2175

1. Vezérlőpanel
2. Tartós élelmiszerek

tárolója
3. Kicsúsztatható rekesz
4. Tárolópolcok
5. Zöldségtároló rekesz
6. Fagyasztott élelmiszerek

rekesze
7. Szellőzés a

hűtőrendszerhez
8. A fagyasztórekesz ajtaja
9. Fiókelosztó
10. Palacktartó
11. Ajtórekeszek
12. A hűtőszekrény ajtaja

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Hőmérséklet-beállítások –

hűtőrész
3. Hőmérséklet-beállítások –

fagyasztórekesz
4. Éjszakai üzemmód

gombja

5. Használat előtt

A készülék használata előtt:
■ Győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyag eltávolításra került.
■ Meleg vízzel és háztartási tisztítószerrel alaposan tisztítsa meg a hűtő belsejét, majd

alaposan törölje szárazra egy puha ronggyal.
■ Győződjön meg arról, hogy az egyenáramú áramellátás csatlakoztatva van-e, és be van-

e kapcsolva.
Ügyeljen arra, hogy a készüléket körülvevő bútorzaton vagy a beépített
szerkezeten található szellőzőnyílásokat ne takarja el semmi.
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6. Bekapcsolás

A hűtőszekrény bekapcsolása:

T2090E/T2095
■ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, és tartsa lenyomva addig, amíg a jelzőfény ki

nem gyullad.

Néhány másodperc múlva a vezérlőpanel készenléti és lezárt módra vált. A kék be-/
kikapcsoló jelzőfény továbbra is világít, jelezve, hogy a hűtőszekrény továbbra is működik.

A T2090E modellen nincs a fagyasztórekeszt kikapcsoló opció.

Az összes többi modell
■ Nyomja meg a be-/kikapcsoló ikont, és tartsa lenyomva, amíg ki nem gyullad.

Néhány másodperc múlva a vezérlőpanel készenléti és lezárt módra vált. A kék ki-/
bekapcsoló ikon továbbra is világít, jelezve, hogy a hűtőszekrény továbbra is működik.
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Az optimális teljesítmény érdekében a hűtőszekrényt az élelmiszerek
behelyezése előtt 4 órával kapcsolja be.
A hűtőszekrény kikapcsolásához nyomja meg és néhány másodpercig tartsa
lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.

7. A hűtési szint beállítása

Hűtőrész
A hűtőrész megfelelő hűtési szintjének beállításához válasszon az öt hűtési szint közül.
A kívánt hűtési szint beállítása:

T2090E/T2095
■ A vezérlőpanel feloldásához nyomja meg az egyik gombot. A T2095 modell

vezérlőpanele automatikusan kiold az ajtó nyitásakor.
■ Nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot többször, amíg el nem éri a kívánt szintet.

A T2090E modellen nincs a fagyasztórekeszt kikapcsoló opció.
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Az összes többi modell
■ A vezérlőpanel feloldásához nyomja meg az egyik gombot.
■ Nyomja meg a friss élelmiszer területet, és pár másodpercig tartsa lenyomva, amíg a

hőmérséklet-ikonok villogni nem kezdenek.
■ Csúsztassa el vagy nyomja meg a hőmérséklet-ikonokat a kívánt szint beállításához.

Néhány másodperc múlva a vezérlőpanel elmenti a beállításokat, majd lezárt készenléti
módra vált.

Amint a kijelző zárolódik, az ikonok eltűnnek, és csak a ki-/bekapcsolás és az
éjszaki üzemmód ikonja világít tovább.
A Thetford azt javasolja, hogy a hűtőrész hűtését 16–25 °C-os környezeti
hőmérséklet mellett a 3-as hűtési szintre állítsa be. Ennél magasabb környezeti
hőmérséklet esetén válasszon magasabb, alacsonyabbnál pedig alacsonyabb
hűtési szintet.
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Fagyasztórekesz
A modelltől függően a fagyasztórekesz akár három hűtési szinttel is rendelkezhet.

Minden esetben ellenőrizze az adott élelmiszeren feltüntetett tárolási
utasítások között az eltarthatósági adatokat.
A Thetford azt ajánlja, hogy a fagyasztórekeszt a legmagasabb hűtési szintre
állítsa. Az alacsonyabb hűtési szintek csak az energiafogyasztás csökkentéséhez
szükségesek.

Kikapcsolás: A fagyasztórekeszben a hőmérséklet 20 °C alatt marad. Ennél a beállításnál
az energiafogyasztás nagyon alacsony a hálózati csatlakoztatás nélküli időszak
maximalizálása érdekében. Az aktiválásához nyomja meg és tartsa néhány másodpercig
lenyomva.

Alacsony: A fagyasztórekeszben a hőmérséklet –6 °C körüli. Ez a beállítás jégkocka
készítéséhez és élelmiszerek rövid ideig tartó fagyasztásához használatos. A beállítás a
magasabb hűtési szintekhez képest energiatakarékos.

Közepes: A fagyasztórekeszben a hőmérséklet –12 °C körül van. Ez a beállítás
élelmiszerek átlagos ideig tartó fagyasztásához használható. A beállítás átlagos
energiafogyasztást eredményez.

Magas: A fagyasztórekeszben a hőmérséklet –18 °C körül van. Ez a beállítás élelmiszerek
hosszú ideig tartó fagyasztásához használható. Ezenkívül jégkrémek tárolásához is ez a
beállítás ajánlott. Ez a beállítás használja a legtöbb energiát.

A T2090 modellnél nincs a hőmérsékletet- szabályozó opció.

A T2095 modellnél csak „Közepes” hőmérséklet állítható be.

A T2156 modellnél csak „Alacsony” és „Közepes” hőmérséklet állítható be.
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A kívánt hűtési szint beállítása:

T2095
■ Oldja ki a vezérlőpanelt: a vezérlőpanel az ajtó nyitásakor automatikusan kiold.
■ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a fagyasztórekesz hűtésének be- vagy

kikapcsolásához.

Az összes többi modell
■ A vezérlőpanel feloldásához nyomja meg az egyik gombot.
■ Nyomja meg a fagyasztott élelmiszer területet, és pár másodpercig tartsa lenyomva,

amíg az ikonok villogni nem kezdenek.
■ Csúsztassa el vagy nyomja meg a hőmérséklet-ikonokat a kívánt szint beállításához.

Néhány másodperc múlva a vezérlőpanel elmenti a beállításokat, majd lezárt készenléti
módra vált.

Amint a kijelző zárolódik, az ikonok eltűnnek, és csak a ki-/bekapcsolás és az
éjszaki üzemmód ikonja világít tovább.
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8. Éjszakai opciók

Az éjszakai üzemmód beállítása
A hűtőszekrény, ha csak lehetséges, a legalacsonyabb zajszintbeállítást fogja választani.
Amikor a hűtőnek többet kell dolgoznia (magasabb környezeti hőmérséklet és/vagy
meleg élelmiszerek), az magasabb zajszintet eredményezhet. A zaj minimális szintre való
csökkentéséhez a hűtőt éjszakai üzemmódra állíthatja. Ilyenkor a lehűtés több időt vehet
igénybe. Az éjszakai üzemmód aktivált állapotát a kék fény jelzi.

T2090E/T2095
■ Nyomja meg az egyik gombot a vezérlőpanel feloldásához (a T2095 panel

automatikusan kiold az ajtó nyitásakor).
■ Nyomja meg az éjszakai üzemmód gombját, amíg a jelzőfény ki nem gyullad.

Fagyasztórekesz hiányában a T2090E kijelzőjén nincs Be-/kikapcsoló gomb, ill.
fagyasztórekesz-jelzőfény.
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Az összes többi modell
■ Nyomja meg az egyik gombot a vezérlőpanel feloldásához.
■ Nyomja meg az éjszakai üzemmód ikonját, amíg ki nem gyullad.

Az éjszakai üzemmódot csak akkor használja, ha a járműben a hőmérséklet 30 ºC alatt
van. Az éjszakai üzemmód 12 óra elteltével automatikusan kikapcsol. Az éjszakai üzemmód
manuális kikapcsolásakor a berendezés automatikus hőmérséklet-szabályozásra vált át.

A kéken világító jelzőfény ki-/bekapcsolása (csak a T2095 modellen)
A T2095 modellen a szellőzőnyílás mögött egy külső lámpa található, amely azt jelzi, hogy
a hűtőszekrény üzemel.
A kéken világító jelzőfény ki-/bekapcsolása:
■ Nyomja meg a fagyasztórekesz gombját 10 másodpercig.

Hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hűtőszekrény még működésben van-e,
nyissa ki az ajtót. A vezérlőpanel és a belső lámpák világítanak.

9. A hűtőrész használata
A hűtőszekrényben a jégréteg lerakódásának megelőzése érdekében mindig
takarja le a folyadékokat, és hagyja kihűlni a meleg ételeket, mielőtt behelyezné
őket a hűtőszekrénybe. A hűtőszekrény ajtaját ne hagyja nyitva a szükségesnél
hosszabb ideig.

A hűtőszekrény tetszőleges belső elrendezésének kialakítása érdekében a tárolópolcok, az
ajtórekeszek és a fiókelosztók áthelyezhetőek.

Néhány polc rögzítve van, hogy megakadályozza a gyerekek hűtőbe való véletlen
beszorulását és esetleges megfulladását. A fiókelosztók ugyanezen okból rögzítve vannak a
fiókhoz (az összes modellnél, kivéve a T2090 és a T2156 modelleket).

A rögzített polcokat és fiókelosztókat ne vegye ki a hűtőszekrényből, így nem
lesz elég hely ahhoz, hogy a gyermekek véletlenül a hűtőszekrénybe szoruljanak.
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A rögzített tárolópolc áthelyezése
■ Csavarozza ki a polctartó kapocs közelében a polcban lévő csavarokat.

■ Fordítsa felfelé a tárolópolc műanyag kapcsát.
■ Egy kicsit emelje meg a bal oldalát.

■ Helyezze a tárolópolcot a kívánt helyre.
■ Illessze a tárolópolc jobb oldalát (a kapocs nélkülit) a hűtő belső falához.
■ Helyezze a másik oldalát (a kapoccsal ellátottat) a megfelelő horonyba.
■ Fordítsa lefelé műanyag kapcsot.
■ Végül csavarja vissza a csavarokat.

A nagy polc terhelhetősége maximum 12 kg, a kicsié maximum 6 kg.

A rögzített fiókelosztó áthelyezése
■ Csavarozza ki a fiókelosztót rögzítő csavarokat.
■ Helyezze a fiókelosztót a kívánt helyre.
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■ Végül csavarja vissza a csavarokat.

T2095: A középső fiók maximális tárolókapacitása 7 kg, az alsó fióké 17 kg.

A többi modellnél a fiók maximális tárolókapacitása 15 kg.

A polcok és a rekeszek áthelyezését követően ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően záródik-e.

10. A fagyasztórekesz használata

A fagyasztórekesz gyorsan romló vagy fagyasztott élelmiszerek tárolására használható. A
szabályozott fagyasztórekesszel kapcsolatban lásd a(z) A hűtési szint beállítása fejezetet.

A fagyasztórekeszbe soha ne tegyen szénsavas italokat.

Soha ne fogyasszon a fagyasztórekeszből frissen kivett jégkockát vagy vizes
alapú jégkrémet. Ez fagyási sérüléseket okozhat.
Csak a T2090 modell esetében: A fagyasztórekeszben a hőmérséklet
nem garantálható, ha a jármű belső terében a hőmérséklet nem éri el a
16 ºC-ot. Ilyenkor az élelmiszer kiolvadhat. Amennyiben a járműben a
környezeti hőmérséklet várhatóan 20 °C alatt alakul, és szeretné fenntartani
a fagyasztórekeszben a fagyasztási hőmérsékletet, a hűtőrész hőmérsékletét
állítsa legalább 3-as szintre. Ennek következtében a hűtőrészben a hőmérséklet
alacsonyabb lesz. A jármű belső hőmérsékletének emelése szintén hozzájárul a
hőmérséklet csökkenéséhez a fagyasztórekeszben.

11. Mozgásban lévő járműben
■ Biztosítsa, hogy utazás közben a hűtőben lévő élelmiszerek ne tudjanak elmozdulni.

A hűtőajtóban és/vagy a fiókban lévő palackokat a palacktartóval ill. a fiókelosztókkal
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rögzítse. A polcon lévő élelmiszertartók az élelem polcokon való rögzítésére szolgálnak
a mozgó járműben.

Ha a hűtő ajtaját megnyomva csukja be, az ajtó automatikusan bezár. Az ajtózár
megakadályozza, hogy az ajtó kinyíljon az utazás során.

12. Karbantartás és tisztítás

A Thetford azt tanácsolja, hogy évente végeztessen el egy ellenőrző szervizt egy hivatalos
szervizközpontban. Rendszeresen tisztítsa a hűtőszekrényt.
■ Mindig azonnal távolítson el minden kifolyt anyagot vagy szennyeződést enyhe

háztartási tisztítószerrel és egy puha kendővel.
■ Ha szükséges, távolítsa el a polcokat, ajtórekeszeket és zöldségtároló rekeszeket, majd

tisztítsa meg a hűtő belsejét és a leszerelhető részeket.
■ A hűtőszekrény külsejét tisztítsa meg egy puha, nedves kendővel.

A szervizfeladatokat csak hivatalos engedéllyel rendelkező, hozzáértő személy
végezheti el.
Ne használjon koptató hatású tisztítószereket, fém súrolószivacsot vagy erős
kefét. Ezek kárt tehetnek a hűtőszekrényben.
A hűtőszekrény tisztításához soha ne használjon szappant vagy erős, maró
hatású vagy nátrium-karbonát alapú tisztítószert.

Hűtőszekrényét ne tegye ki víznek.
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A hűtő leszerelhető részei nem tisztíthatók mosogatógépben.

Csak padlóra telepített hűtőszekrényre vonatkozik: A hűtő alatt felgyülemlett
por korlátozhatja a megfelelő működéshez szükséges légáramlást. Ezért
megfelelő gyakorisággal távolítsa el a port – pl. porszívó segítségével – a hűtő
alól.
A Thetford javasolja a hűtőrendszer legalább 2 évente egyszer történő
tisztítását, ha gyenge teljesítményt vagy magas energiafogyasztást gyanít.

A kicsúsztatható rekeszrendszer eltávolítása T2138/T2152
A kicsúsztatható rekeszrendszer eltávolítása:
■ Nyissa ki teljesen a hűtő ajtaját, és húzza ki a kicsúsztatható rekeszt úgy, hogy a rekeszt

felfelé billentve maga felé húzza.
■ A sínrendszert tolja jobbra az ábrán látható módon.

■ Vegye ki a helyéről és tisztítsa meg a kicsúsztatható rekeszrendszert.
■ A tisztítást követően a visszaszereléshez végezze el a fenti folyamatot fordított

sorrendben.
■ Ügyeljen arra, hogy a kicsúsztatható rekeszrendszer a helyére pattanjon.
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A T2095 modell fiókjának eltávolítása
A fiók eltávolítása:
■ Nyissa ki az ajtót.
■ Keresse meg a fiókvezetők bal kioldógombját, és nyomja fel.
■ Keresse meg a fiókvezetők jobb kioldógombját, és nyomja le.
■ Húzza ki a fiókot a fiókvezetőkből, és tisztítsa meg.
■ A tisztítás után csúsztassa vissza a fiókvezetőket az eredeti helyzetükbe, amíg a

helyükre nem pattannak.

Az ajtó a fiókkal együtt egy alkatrészt alkot. Ezt a műveletet lehetőség szerint
két személy végezze!
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A T2138/T2152 modell fiókjának eltávolítása
A fiók eltávolítása:
■ Nyissa ki teljesen a hűtő ajtaját, és húzza ki a fiókot ütközésig.
■ Emelje meg a fiók elejét az ábrán látható módon.

■ Vegye ki a helyéről a fiókot és tisztítsa meg.
■ A tisztítás után a visszaszereléshez fordított sorrendben végezze el a fenti folyamatot.
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A T2160/T2175 modell fiókjának eltávolítása
A fiók eltávolítása:
■ Húzza ki a fiókot ütközésig, majd egy kicsit tolja vissza.
■ Nyomja a vezetőzárakat hátra az ábrán látható módon.

■ Húzza kijjebb a fiókot, majd emelje át a kerekeket a hajlatokon.
■ Vegye ki a helyéről a fiókot és tisztítsa meg.
■ Tisztítás után húzza ki a vezetőelemeket, amíg a helyükre nem pattannak.
■ A fiók visszahelyezéséhez végezze el a fenti folyamatot fordított sorrendben.

13. A csepptálca kiürítése

Csak a T2090C/T2090E modellek esetében.

Használat során a hűtőszekrény belső hátlapján víz csapódik le. Ha a kondenzvíz nincs
kivezetve a járműből, a víz a csepptálcában gyűlik. A csepptálca kiürítése:
■ Húzza felfelé a csepptálcát, amíg azt a tálca hátulján lévő szerelőkapocs elengedi.
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■ Vegye ki a csepptálcát a hűtőből és ürítse ki.

Rendszeresen ellenőrizze a csepptálcát, és utazás előtt mindig ürítse ki.

14. Leolvasztás

A fagyasztórekeszben és a hűtőrész hátsó felületén jégréteg képződhet. Ha ez a réteg
bármelyik rekesz bármely pontján meghaladja a 3 mm-es vastagságot, a hűtőt le kell
olvasztani. Ennek elmulasztása kárt tehet a hűtőrendszerben. A hűtőszekrény leolvasztása:
■ Vegye ki a hűtőből az összes élelmiszert.
■ Kapcsolja ki a hűtőt.
■ Vegye ki a fiókot a Karbantartás és tisztítás fejezetben leírtak szerint.
■ Tegyen egy törlőkendőt a fagyasztórekesz és a hűtőrész aljára, hogy felfogja a lecsurgó

vizet.
■ A fagyasztórekesz ajtajának szigetelése és a szekrény bélése közé illesztett nem hegyes

tárgy segítségével biztosítsa, hogy a fagyasztórész ajtaja résnyire nyitva maradjon.
■ Ha a kondenzvíz nincs kivezetve a járműből, a csepptálcát ürítse ki, amint az összes jég

elolvadt.
■ Leolvasztást követően a hűtőszekrényt teljesen szárítsa meg.

Ne gyorsítsa a leolvasztást a jégréteg erővel vagy éles tárggyal történő
eltávolításával, sem hajszárító vagy egyéb elektromos eszköz használatával.

15. Tárolás

Mielőtt a hűtőszekrényt hosszabb időre használaton kívül helyezi:
■ Ürítse ki a hűtőszekrényt.
■ Olvassza le a fagyasztórekeszt.
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■ Alaposan tisztítsa ki az egész hűtőt.
■ A tárolás során a hűtőrész és a fagyasztórekesz ajtaja is maradjon nyitva.

Az ajtók nyitva tartása a tárolás során:

T2095
■ Nyissa ki az ajtót.
■ Húzza ki a tárolózár bal oldalát a palack- és zöldségtartó rekeszből.
■ Fordítsa el a tárolózárat a készülék oldalfala felé.
■ Rögzítse a tárolózárat az oldalfal furatában.

Vezetés közben ne használja a tárolózárat.

A hűtőszekrény használatba vétele a tárolást követően:
■ Húzza ki a tárolózárat az oldalfal furatából.
■ Fordítsa vissza a tárolózárat az eredeti helyzetbe.
■ Nyomja vissza a tárolózárat a palack- és zöldségtartó rekeszbe.
■ Zárja be az ajtót.

Az összes többi modell
■ Nyissa ki az ajtót.
■ Fordítsa el a tárolózárat.
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■ Hajtsa be az ajtót, amíg meg nem hallja az első kattanást.

Ellenőrizze, hogy az ajtó résnyire nyitva van-e.

A hűtőszekrény használatba vétele a tárolást követően:
■ A tárolózárat fordítsa vissza eredeti állapotába.

16. Műszaki adatok

táblázat 1: A hűtőszekrény specifikációi

Modell Kijelző Teljes
űrtartalom
(l)

A
fagyasztórekesz
űrtartalma
(L)

*Energiafogyasztás
(kWh/24h)

Klímaosztály Klímaosztály
– éjszakai
üzemmód

T2090C Kapacitív
érintőképernyő

84 6,1 0,34 ST (16–38 °C) N (16–32 °C)

T2090E LED-
nyomógombos
kijelző

84 6,1 0,34 ST (16–38 °C) N (16–32 °C)

T2095 LED-
nyomógombos
kijelző

90,2 7.1 0,36 SN-T (10–
43 °C)

SN (10–
32 °C)

T2138 Kapacitív
érintőképernyő

138 11,6 0,50 SN-T (10–
43 °C)

SN (10–
32 °C)

T2152 Kapacitív
érintőképernyő

150 17,0 0,47 SN-T (10–
43 °C)

SN (10–
32 °C)

T2156 Kapacitív
érintőképernyő

142 15,0 0,54 SN-T (10–
43 °C)

SN (10–
32 °C)

T2160 Kapacitív
érintőképernyő

158 30,5 0,55 SN-T (10–
43 °C)

SN (10–
32 °C)

T2175 Kapacitív
érintőképernyő

174 30,5 0,56 SN-T (10–
43 °C)

SN (10–
32 °C)

(*) Az energiafogyasztás mérése az IEC625520-2020 szabvány szerint történik.
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17. Szervizzel kapcsolatos információk, kérdések és
válaszok

Szerviz
Bármilyen szerviztevékenységet megelőzően csatlakoztassa le a berendezést az elektromos
hálózatról.

A szervizfeladatokat csak hivatalos engedéllyel rendelkező, hozzáértő személy
végezheti el.

Hibaelhárítás

Probléma Lehetséges ok Megoldás

Túl alacsony
akkumulátorfeszültség

Töltse fel az akkumulátort

1 perces indítási késleltetés
(nincs semmi probléma)

Várjon 1 percet

A magas környezeti
hőmérséklet miatti
túlmelegedés

Kapcsolja ki a hűtőt egy
órára, szellőztesse ki a
járművet, váltson nappali
üzemmódra.

A hűtőszekrény nem hűt, a
kompresszor egyáltalán nem
jár.

A jármű biztosítéka kiégett. Ellenőrizze a biztosíték
áramerősség-értékét;
cserélje ki 15 A-sra.

A fagyasztórekesz nem
fagyaszt.

A járműben a hőmérséklet
nem éri el a 16 ºC-ot.

Növelje a járműben a
hőmérsékletet és/vagy
válasszon erősebb hűtési
szintet (minimum 4-eset).

A hűtőszekrény nem hűt,
a kompresszor elindul, de
azonnal ki is kapcsol.

A magas környezeti
hőmérséklet miatti
túlmelegedés

Kapcsolja ki a hűtőt egy
órára, szellőztesse ki a
járművet, váltson nappali
üzemmódra.

A hűtőszekrény túl hidegre
hűt.

A hőmérséklet túl
alacsonyra van állítva.

Állítsa magasabbra a
hőmérsékletet.

A hűtőszekrény nem hűt, a
kompresszor folyamatosan
jár.

Látogasson el a szervizközpontba.

A hűtőszekrény nem hűt
megfelelően.

A magas környezeti
hőmérséklet miatti
túlmelegedés

Kapcsolja ki a hűtőt egy
órára, szellőztesse ki a
járművet, váltson nappali
üzemmódra.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás

A szellőzőnyílások részben
vagy teljesen le vannak
takarva.

Tisztítsa ki, ill. távolítsa el az
akadályt.

Az ajtó nincs jól becsukva. Csukja be az ajtót;
ellenőrizze, hogy rendben
van-e az ajtó szigetelése.

Túl sok jég van a
párologtatón (több mint 3
mm)

Olvassza le a párologtatót;
ellenőrizze, hogy az ajtó
szigetelése rendben van-e.

Magas környezeti
hőmérséklet (több mint
30 ºC)

A hűtőbe meleg
élelmiszereket tettek.

A hűtőt hosszú ideig tartó
kikapcsolást követően
kapcsolta be.

A hűtőszekrény az éjszakai
üzemmód ellenére is
hangos.

Túl alacsony hőmérséklet
van beállítva.

Várjon, amíg a hűtő eléri a
beállított hőmérsékletet.

A hibaelhárítás további részleteiért lásd a www.thetford.com weboldalt.

Kérdések
Ha kérdése van a termékkel, az alkatrészekkel, a tartozékokkal vagy a hivatalos
márkaszervizzel kapcsolatban, látogasson el a www.thetford.com weboldalra.
Ha az Ön országában található hivatalos helyi szervizközponthoz fordul, adja meg a modell-
és a sorozatszámot, valamint a vásárlás dátumát.

Garancia
A garanciával kapcsolatban lásd a www.thetford.com weboldalon feltüntetett feltételeket.
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Megfelelőségi nyilatkozat
A Thetford kijelenti, hogy a termék megfelel az alkalmazandó irányelvek és szabványok
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi
nyilatkozat másolata a www.thetford.com weboldalon található.

18. Ártalmatlanítás

A hűtőszekrényt – élettartamának végén – a helyi előírásokkal összhangban
ártalmatlanítsa. Ne dobja a hűtőszekrényt a normál háztartási hulladék közé.

A gyúlékony hűtőközeg (R600a) tűz- és robbanásveszélyes. 

táblázat 2: Környezetvédelem

A használatból kivont elektromos készülékek
újrahasznosíthatók, azokat ne dobja a

háztartási hulladék közé. Kérjük, aktívan
támogasson bennünket erőforrás-megőrzési

és környezetvédelmi erőfeszítéseinkben
azáltal, hogy a készüléket a gyűjtőközpontba

viszi vissza (amennyiben elérhető).

30

www.thetford.com


EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands
 
 
 
 
T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom
 
 
T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E infogb@thetford.eu

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland
 
 
 
 
T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E infod@thetford.eu

FRANCE
Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
CS 80008
95895 Cergy Pontoise Cedex
France
 
 
T +33 1 30 37 58 23
F not available
E infof@thetford.eu

ITALY
Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia
 
 
 
T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL
Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2a
08800 Vilanova I la Geltrù
Barcelona
España
 
 
T +34 938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford Scandinavia
Bangatan 6
521 43 Falköping
Sverige
 
 
 
 
T +46 31 336 35 80
F not available
E infos@thetford.eu

AUSTRALIA
Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia
 
 
 
T +61 3 9358 0700
F not available
E infoaus@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA
Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054
China
 
T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

Copyright 2020-2021 Thetford B.V. Minden jog fenntartva.
692278/0622-V04


