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BevezetEs

Regisztr·ciU
BevezetEs

A kEsz¸lEk

tIpussz·ma

Es

gy·rt·si

h·toldal·n tal·lhatU. Ezek
kEsz¸lEkhez tartoznak,

egyErtelm˚en

sz·mok

ezt

kapott nyugt·t

V·s·rl·s d·tuma

:

Kereskedi

neve

:

Kereskedi cIme

:

Kereskedi telefonsz·ma

TIpus

h˚tiszekrEny

a

ehhez

a

berendezEs

KErj¸k Irja

be ide

a

kErt

haszn·lati ˙tmutatUt, mint

a

megt?rtEntEt igazolU

A v·s·rl·skor

a

kiz·rUlag

segItsEg¸kkel

beazonosIthatU.

adatokat, Es irizze meg
v·s·rl·st

a

sz·ma

a

dokumentumot.

is t˚zze ide.

:

:

Gy·rt·si

sz·m

:

Fontos

biztons·gi inform·ciUk

KErj¸k, hogy

a

szemElyi sEr¸lEs, anyagi k·r illetve

a

helytelen haszn·lat elker¸lEse ErdekEben mindig
tartsa be

az

al·bbi

biztons·gi eliIr·sokat. (Miut·n

gondosan elolvasta
azt,

mert kEsibb is

a

haszn·lati ˙tmutatUt, irizze meg

sz¸ksEge lehet r·). Ha

˙j tulajdonoshoz ker¸l,

a

a

kEsz¸lEk

haszn·lati ˙tmutatUt is ·t kell

adni.

w
Vigy·zat

Hal·los baleset
vagy s˙lyos
sEr¸lEs

veszElyEt jelzi

SzemElyi

w
Figyelem

sEr¸lEs vagy
kEsz¸lEk

a

k·rosod·s·nak
kock·zat·t

jelzi
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w Vigy·zat

"vintEzkedEsek

?

Haszn·latbavEtel elitt
¸zembe kell

h˚tiszekrEnyt megfelelien
helyezni. A kEsz¸lEk helyEnek

megv·laszt·sakor

a

jelen haszn·lati utasIt·sban

a

foglalt eliIr·sokat be kell tartani.
?

?

Soha

ne

h˙zza ki

k·belnEl

fogva.

markolja

meg, Es

?gyeljen
ker¸lj?n

arra,
a

A

˙gy

hogy

se

csatlakozUdugUj·t

h˙zza ki

a

a

csatlakozUdugUt
dugaljbUl.

kEsz¸lEk

sEr¸lj?n

a

ha

a

a

mozgat·sakor

hideg

ne

kEsz¸lEk al·, illetve

meg.
ne

mElyh˚ti fagyos fel¸leteit, k¸l?n?sen

keze vizes vagy nedves. A bir

rendkIv¸l

a

a

h˚tiszekrEny ¸zembe helyezEse ut·n soha

Erintse meg

?

kEsz¸lEk

csatlakozUzsinUr

m·s mUdon
?

a

Minden esetben

hozz·ragadhat

a

fel¸lethez.

A kEsz¸lEk tisztIt·s·nak

h˙zza

ki

soha

a

h·lUzati

megkezdEse elitt mindig
csatlakozUdugUt. A csatlakozUzsinUrt

rong·lja, szerelje szEt, csomUzza ?ssze vagy hajlItsa
meg t˙ls·gosan, mert a sEr¸lt k·bel t¸zet vagy ·ram¸tEst
okozhat. ?vegbil kEsz¸lt t·rgyakat soha ne helyezzen a
mElyh˚tibe, mert tartalmuk a lefagyaszt·s sor·n
kit·gulhat, Es emiatt elt?rhet az ¸veg.
ne

?

Soha
vagy

ne
a

permezzen vizet k?zvetlen¸l

mElyh˚ti

a

h˚tiszekrEny

k¸lsi vagy belsi fel¸leteire, mert

ez

robban·st vagy t¸zet idEzhet eli.
?

A h·lUzati

csatlakozUdugU csatlakoztat·s·t

nedves kEzzel
?

Ne tegyen

a

vEgezze,

kEsz¸lEk

ne

mert ·ram¸tEst szenvedhet.

tetejEre vIzzel teli t·rolUedEnyt.

A kifr?ccseni vIz t¸zet vagy ·ram¸tEst okozhat.
?

A kEsz¸lEket tilos

olyan nedves, nyirkos helyen
¸zemeltetni, ahol r·fr?ccseni vIz Erheti. Az

elektromos rEszek
·ram¸tEst okozhat.

elEgtelen szigetelEse

t¸zet vagy
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A kEsz¸lEket

?

szerelje szEt,

mUdosItsa

saj·t kez˚leg,

m˚k?dEst

Es ez·ltal sEr¸lEst

A belsi

?

ne

-

a

kEsz¸lEk h·lUzati

Ellenkezi esetben fenn·ll
Ha mUd

-

javItsa

ez

t¸zet vagy

vagy

helytelen

okozhat.

vil·gIt·st biztosItU izzU cserEje elitt mindig

h˙zza ki

?

mert

ne

az

csatlakozUdugUj·t.

·ram¸tEs kock·zata.

h˚tiszekrEnyt k?zvetlen¸l a saj·t
csatlakozUdugUj·val csatlakoztassa a h·lUzatba: Igy
elker¸lheti a m·s h·ztart·si kEsz¸lEkek vagy a vil·gIt·s
van

r·,

a

okozta h·lUzati t˙lterhelEs, ami ·ramsz¸netet okozhat.

CsatlakozUdugU
hozz·fErhetisEge

A

h˚tiszekrEny-fagyasztU csatlakozUdugUj·t ˙gy kell
elhelyezni, hogy baleset esetEn k?nnyen Es gyorsan
hozz·fErheti Es kih˙zhatU legyen.
Ha

CsatlakozUzsinUr

cserEje

a

csatlakozUk·bel

kiz·rUlag
illetve

a

a

szakember

VeszEly

gy·rtU

fentiekkel

megsEr¸l,

vagy

a

azonos

vEgezheti

ki kell cserElni. A cserEt

szervIzszolg·ltat·st biztosItU cEg,
kEpesItEssel rendelkezi

el.

Gyermek beszorulhat. KErj¸k, hogy mielitt haszn·laton
kIv¸l helyeznE (kidobn·) a kEsz¸lEket, szerelje le az
ajtUkat, de hagyja benne a polcokat, ily mUdon
megakad·lyozhatja, hogy egy gyerek belem·sszon.

Tilos t·rolni

Ne

t·roljon a kEsz¸lEkben illetve annak k?zelEben
(tov·bb· b·rmilyen m·s elektromos kEsz¸lEk k?zelEben
se) benzint vagy m·s gy˙lEkony anyagot.

F?ldelEs

Elektromos r?vidz·rlat esetEn

a

f?ldelEs cs?kkenti

·ram¸tEs kock·zat·t, mert lehetivE teszi,
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az

·ram

hogy
tudjon. Az ·ram¸tEs
elker¸lEse ErdekEben a kEsz¸lEk kiz·rUlag f?ldelt
csatlakozUval haszn·lhatU. A f?ldelt csatlakozU helytelen
haszn·lata ·ram¸tEst okozhat. kErje kEpzett szakember
vagy szerviz tan·cs·t, ha nem vil·gosak a f?ldelEssel
kapcsolatos tudnivalUk vagy ha nem biztos abban, hogy a
kEsz¸lEk f?ldelEse megfeleli-e.
egy harmadik drUton kereszt¸l t·vozni

az

BevezetEs
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w A kEsz¸lEk burkolat·n illetve
fel¸letEn tal·lhatU
kell

a beEpItett konyhab˙tor
szellizinyIl·sokat mindig szabadon

hagyni.

w A leolvad·s

felgyorsIt·s·hoz kiz·rUlag a gy·rtU ·ltal
aj·nlott szersz·mokat vagy egyEb eszk?z?ket haszn·lja.
w A h˚tik?rt ne rong·lja meg.
w A kEsz¸lEk belsejEben kiz·rUlag olyan elektromos
kEsz¸lEket haszn·ljon, amelyet a gy·rtU kifejezetten
erre a cElra
javasol.
w A kEsz¸lEk h˚tEsEt Es szigetelEsEt biztosItU hajtUg·z
·rtalmatlanIt·sa speci·lis elj·r·st igEnyel. Ha erre ker¸l
a sor, kErje ki a szervIzszolg·ltat·st biztosItU cEg,
illetve a fentiekkel azonos kEpesItEssel rendelkezi
szakember tan·cs·t.

A kEsz¸lEk kis

mennyisEgben izobut·n h˚tik?zeget
(R600a) tartalmaz, ami egy k?rnyezetbar·t,
ugyanakkor gy˙lEkony f?ldg·z. A kEsz¸lEk sz·llIt·sa
Es ¸zembe helyezEse sor·n ¸gyelni kell arra, hogy a
h˚tik?r ne sEr¸lj?n meg. A cs?vekbil kisz?ki
h˚tik?zeg meggyulladhat vagy szemsEr¸lEst okozhat.
Ha a h˚tik?r?n sEr¸lEst Eszlel, ne haszn·ljon nyIlt
l·ngot vagy egyEb potenci·lis gy˙jtUforr·st, Es
szelliztesse ki azt a helyisEget, ahol a kEsz¸lEk
huzamosabb ideig ·llt.
Annak ErdekEben, hogy a h˚tik?r sEr¸lEse esetEn
elker¸lheti

gy˙lEkony levegi-g·z keverEk
kialakul·sa, a kEsz¸lEk elhelyezEsEre szolg·lU helyisEg
mEretEnek ar·nyban kell lennie a kEsz¸lEkben felhaszn·lt
h˚tik?zeg (g·z) mennyisEgEvel. Minden 8 g R600a-os
g·zra 1m2 ter¸letet kell sz·molni. A kEsz¸lEkben tal·lhatU
g·z mennyisEge a belsitErben elhelyezett
legyen

a

azonosItUcImkEril olvashatU le.
Ha

a

kEsz¸lEk

b·rmilyen mUdon sEr¸lt vagy k·rosod·s
helyezze ¸zembe azt. Ha kEtsEgei vannak,

jelEt mutatja,
forduljon szakemberhez.
ne
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Ne csatlakoztassa

a

kEsz¸lEket

csatlakozUaljzatba, ha

az

kilUg

a

a

h·lUzati

falbUl,

mert

az

t¸zet

vagy ·ram¸tEst okozhat.
?

?

Soha

h˙zza ki

ne

k·belnEl

fogva.

markolja

meg, Es

A

a

kEsz¸lEk

˙gy

h˙zza ki

ker¸lt

a

a

csatlakozUdugasz tisztIt·s·ra

vagy nedves t?rliruh·t. A

?

csatlakozUdugUj·t

Minden esetben

a

csatlakozUdugUt

dugaljbUl.

ne

haszn·ljon vizes

dugasz Erintkezivill·ira

idegen anyagot t·volItsa el. Ellenkezi esetben

t˚zveszEly lEphet

fel.

Kezeit

a

ne

dugja

kEsz¸lEk

alj·hoz,

mert

az

ott lEvi

Eles sarkok sEr¸lEst okozhatnak.
?

Ha kih˙zta

legal·bb

5

a

kEsz¸lEk h·lUzati

percet, mielitt

csatlakozUj·t, v·rjon

˙jra visszadugn·

a

fali

dugaljba. A kEsz¸lEk rendellenes ¸zemeltetEse

meghib·sod·st
?

Ha

a

okozhat.

kEsz¸lEket hosszabb idin ·t

haszn·lni, h˙zza ki
A
?

a

h·lUzati

hagyja, hogy

a

kEsz¸lEk

kIv·nja

csatlakozUdugaszt.

szigetelEs k·rosod·sa, kop·sa

Ne

nem

t¸zet okozhat.

elilapj·n tal·lhatU

kezelipanelt gyermekek megErintsEk vagy azzal
j·tszanak.
?

A kEsz¸lEkben haszn·lt

h˚tik?zeg valamint

a

szigetelianyagban tal·lhatU g·zok ·rtalmatlanIt·sa
speci·lis elj·r·st igEnyel. A kEsz¸lEk kidob·sa elitt
gyizidj?n
teljesen

meg

arrUl, hogy

a

sEr¸lEsmentesek-e.

h·toldalon lEvi cs?vek
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rEszegysEgei,

tartozEkai

Kijelzi
T·rolUrekeszek
Kiveheti

¸vegpolc
MozgathatU
t·rolUkos·r

Toj·startU
T?bbj·rat˙
lEgkeveri csatorna

CImketartU

Z?ldsEgtartU-fiUk
(az itt t·rolt z?ldsEg
Es

T·rolUrekesz
2 literes

gy¸m?lcs sok·ig
friss Es ropogUs

palackhoz

marad).
Friss zUna

JEgt·rolU-t·lca

Foganty˙
(a felhaszn·lU
szereli fel)

FagyasztU rekesz

Hasznos
t·rolUrekeszek

Leveheti l·bazat

Szintbe·llItU l·bak

Figyelem

Ha

megl·t·sa szerint egy tartozEk vagy rEszegysEg
hi·nyzik az ÷n berendezEsEbil, elkEpzelheti hogy
az csak
egy m·sik tIpushoz j·r. (pl. a k¸lsi italt·rolU
rekesz nem j·r valamennyi tIpushoz).
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?zembe helyezEs

1. V·lasszon olyan helyet, ahol

a

berendezEs

k?nnyen

haszn·lhatU.

2. Ne helyezze a berendezEst f˚titest vagy m·s hiforr·s
k?zelEbe, k?zvetlen napfEnyre vagy nedves helyisEgbe.

3.

A

m˚k?dEs ErdekEben

megfeleli szellizEst
a h˚tiszekrEnyt
el,
falmElyedEsben helyezi
hagyjon legal·bb 30 cm-es
berendezEs
a h·toldal Es az oldalfalak
felett,
t·vols·got
5
cm-re
pedig legal·bb
legyenek a faltUl.

hatEkony

kell biztosItani

a

kEsz¸lEk k?r¸l. Ha

4. A vibr·ciU elker¸lEse ErdekEben

h˚tiszekrEnyt be
padlU egyenetlensEgeit sz¸ksEg
esetEn a szintbe·llItU l·bakkal lehet ellens˙lyozni.
Az ajtUk megfeleli csukUd·sa ErdekEben a kEsz¸lEk
el¸lsi rEszEnek egy kicsit magasabban kell ·llnia, mint
a

kell szintezni. A

a

h·tsUnak.

Ha

megd?nti, a szintbe·llItU l·bakat
k?nnyen elcsavarhatja b·rmelyik ir·nyba.
A kEsz¸lEk emelEsEhez az UramutatU j·r·s·val
ellenkezi ir·nyba(
), mIg s¸llyesztEsEhez az
UramutatU j·r·s·val egyezi ir·nyba(
) kell a
a

kEsz¸lEket kissE

szintbe·llItU l·bat csavarni.

5. T?r?lje

le

port, Es

6. Szerelje

kEsz¸lEkril

a

alaposan
be

a

sz·llIt·s sor·n r·rakUdott

tisztItsa meg.

tartozEkokat

(jEgkocka-tartU, stb.).
fellEpi esetleges sEr¸lEsek elker¸lEse
a tartozEkok egy csomagban tal·lhatUk meg.
a

A sz·llIt·s sor·n
ErdekEben

7. Csatlakoztassa

Ugyanabba

az

a

kEsz¸lEket

aljzatba

ne

a

h·lUzati ·ramforr·sba.

csatlakoztasson m·s

h·ztart·si kEsz¸lEket.

Elsi
haszn·latbavEtel

Miut·n

a

kEsz¸lEket ¸zembe

helyezte, v·rjon

2-3

Ur·t,

mielitt felt?ltenE friss vagy fagyaszott Elelmiszerrel, hogy a
h˚tiszekrEny elErhesse a szok·sos ¸zemi himErsEkletEt.
Ha

a

kEsz¸lEk m˚k?dEsEt

mielitt

˙jra bekapcsoln·

megszakItotta, v·rjon

azt.

A kEsz¸lEk ezt k?vetien haszn·latra kEsz.

5

percet,

A kEsz¸lEk m˚k?dEse

HimErsEklet
?

szab·lyoz·sa

h˚ti-fagyasztU kEsz¸lEk szab·lyozUegysEgEvel ÷n
pontosan be·llIthatja a h˚tiszekrEny Es a fagyasztU
himErsEkletEt. A szab·lyozUegysEg a kEsz¸lEk tetejEn

A

tal·lhatU.

H˚tiszekrEny

?

Elisz?r ·llItsa

a

himErsEkletszab·lyozUt (TEMP) 3-as
a kEsz¸lEk himErsEklete kIv·ns·g

·ll·sba. Ezt k?vetien
szerint mUdosIthatU.

4

5

2

3

MAX.

?

?

MElyh˚ti

?

REF
TEMP

1
MIN.

A REF. TEMP

(h˚tigEp himErsEklet) gomb
megnyom·s·val ÷n be·llIthatja a h˚tigEp himErsEkletEt
a vil·gItU gombok szerint (5 fokozatban ·llIthatU a
himErsEklet, az 5. l·mpa jelenti a leghidegebbet).
Elsi ¸zembe helyezEskor vagy amikor a h˚tiszekrEnyfagyasztUt bedugja a h·lUzati csatlakozUba, a
himErsEkletszab·lyozU automatikusan 3-as ·ll·sba ·ll.
Elisz?r ·llItsa

a

himErsEkletszab·lyozUt (TEMP) 3-as
a kEsz¸lEk himErsEklete kIv·ns·g

·ll·sba. Ezt k?vetien
szerint mUdosIthatU.

FRZ
TEMP

1
MIN.

?

?
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A FRZ. TEMP

2

3

4

5
MAX.

(mElyh˚ti himErsEklet) gomb
megnyom·s·val ÷n be·llIthatja a mElyh˚ti
himErsEkletEt a vil·gitU gombok szerint (5 fokozatban
·llIthatU a himErsEklet, az 5. l·mpa jelenti a
leghidegebbet).
Elsi ¸zembe helyezEskor vagy amikor a h˚tiszekrEnyfagyasztUt bedugja a h·lUzati csatlakozUba, a
himErsEkletszab·lyozU automatikusan 3-as ·ll·sba ·ll.

A kEsz¸lEk m˚k?dEse

Nyaral·s

?

Ezzel

a

funkciUval

a

kEsz¸lEk

energiatakarEkos

¸zemmUdba ·llIthatU, ami elsisorban olyankor lehet
hasznos, ha a csal·d nyaralni megy. Ilyenkor a kEsz¸lEk

energiafogyaszt·sa

minim·lis szinten

"NYARAL¡S" (VACATION)

marad. A

gomb egyszeri megnyom·s·ra a funkciU
bekapcsol, Es a lampa kigyullad. Az ˙jbUli
megnyom·sra a funkciU kikapcsol.

Gyorsfagyaszt·s

?

Azonnali
a

gyorsfagyaszt·shoz

funkciUt. Ezt

a

v·lassza ezt

funkciUt akkor kell

haszn·lni, ha egy Elelmiszert gyorsan
kIv·n

lefagyasztani. Nyomja meg egyszer
gombot, ekkor a
gyorsfagyaszt·s funkciU bekapcsol, Es a l·mpa
kigyullad.
?

a

"SUPER FRZ"

A

gyorsfagyaszt·s

kb. 3 Ur·t

igEnybe. Ezt k?vetien a
eredetileg be·llItott
himErsEkletErtEkre. Amennyiben a gyorsfagyaszt·st a fenti
iditartam lej·rta elitt meg kIv·nja szakItani, nyomja meg
mEg egyszer a "SUPER FRZ" gombot, ekkor a l·mpa
kialszik, a gyorsfagyaszt·s funkciU kikapcsol, Es a kEsz¸lEk
vissza·ll az eredetileg be·llItott himErsEkletErtEkre.
vesz

kEsz¸lEk automatikusan vissza·ll

1. Ez

MozgathatU
t·rolUkos·r

az

kos·r

az

ajtUra szerelheti
jobbra-balra

cs˙sztathatU.

2. A kos·r kivEtelEhez elisz?r
t·volItsa el

a kos·r
elejEt,
majd emelje meg addig,
amIg a kos·r ki nem kattan,
vEg¸l h˙zza ki elirefelE.

3.

A kos·r

visszahelyezEsEhez

cs˙sztassa azt

a

kIv·nt

nyIl·sba, majd nyomja
erisen lefelE, amIg be nem
kattan. VEg¸l tegye vissza a
kos·r elejEt a tartUj·ra.

Figyelem

A kos·r

mozgat·sakor aj·nlatos annak
nyomni (ahogy a kEpen is l·thatU).

30

alsU rEszEt

A kEsz¸lEk m˚k?dEse

segItsEgEvel ÷n ellenirizheti a
˙gy gondolja, hogy a kEsz¸lEkkel
van,
valamilyen problEma
nyomja meg a
himErsEkletszab·lyozU-gombot.
Ha a jelzifEnyek fel-le mozognak, a kEsz¸lEkkel
semmilyen problEma nincsen.
Ha a jelzifEnyek nem mozognak fel-le, hagyja a
kEsz¸lEket bekapcsolva Es hIvja a szakszervizt.
A

Diagnosztika

diagnosztika

funkciU

kEsz¸lEk m˚k?dEsEt. Ha

-

-

"Nyitott ajtU"
figyelmeztetEs

Ha

a

h˚tiszekrEny ajtaja egy bizonyos idin t˙l nyitva
a kEsz¸lEk hangjelzEssel figyelmeztet.

marad,

JEgkEszItEs

?

JEgkocka kEszItEsEhez t?ltse
a
jEgkockatartU-t·lc·t, Es
helyezze a mElyh˚tibe.

fel
?

Ha r?vid idin bel¸l

jEgre, nyomja be a
Gyorsfagyaszt·s (super freeze)
gombot.
A kEsz jEgkock·k
kiszedEsEhez fogja meg a t·lc·t
k?nnyedEn csavargassa meg.
sz¸ksEge

?

Tipp

van

a

kEt

a

vEgEnEl fogva,

A kEsz
t·lca

Leolvaszt·s

jEgkock·k gyors Es egyszer˚ kiszedEsEhez
csavargat·sa elitt folyasson vizet a t·lc·ra.

a

A leolvaszt·s automatikusan t?rtEnik.
A leolvaszt·s sor·n keletkezi vIz

a

p·rologtatUt·lc·ba

ker¸l, ahonnan automatikusan elp·rolog.
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Es

...lelmiszerek t·rol·sa
w Figyelem

?

Ne

t·roljon alacsony

himErsEkleten

romlU

k?nnyen

Elelmiszereket, pl. ban·n, dinnye.
?

A forrU Etelt

mielitt

hagyja leh˚lni,

a

h˚tiszekrEnybe

tennE. A forrUn betett Etelek t?nkretehetnek m·s
Elelmiszereket

a

h˚tiben, r·ad·sul

energiafogyaszt·s

az

is n?vekszik.
?

Az Elelmiszereket fedeles dobozba tEve

h˚tiszekrEnybe. Ily
Elelmiszerek

?

A

h˚tiszekrEny

tart·s·hoz fontos,

akad·lytalanul

·ramolhasson

Ne

t˙l

nyitogassa

nyitott ajtUn

gyakran

·t be·ramlU

himErsEkletet

a

a

hogy

elt?rhet, mik?zben tartalma

a

az

a

Az

˙jrafagyaszt·s

A

a

belsejEben.
az

ajtUrekeszekbe,

mert

Es

ajtU teljesen becsukUdjon.
mElyh˚ti-rEszben

-

az

¸veg

megfagy.

sor·n elvesznek

ne

fagyassza

az

Izek Es

a

t·panyagtartalom.
?

Ne

t·roljon

a

h˚tiszekrEnyben gyUgyszeripari

termEkeket, tudom·nyos kIsErleti anyagokat vagy m·s

himErsEklet-ErzEkeny termEket.
A

szigor˙ himErsEkletszab·lyoz·st igEnyli termEkek

nem

t·rolhatUk

el

hideg levegi

n?veli

Az egyszer m·r felolvasztott Elelmiszert

˙jra.

takarja

berendezEsben.

polcoknak,

t·roljon ¸vegpalackokat

ne

belsi himErsEkletEnek

meleg levegi

Ne tegyen t˙l sok Elelmiszert

Ne

megirizheti

h˚tiszekrEny ajtaj·t.

a

megakad·lyozhatj·k, hogy

?

a

berendezEs

azok nekifesz¸lhetnek

?

Es

levegikeringeti-rendszer szellizinyIl·sait

egyenletesen

?

megelizheti, hogy

a

az

t·panyagtartalm·t.

Elelmiszerekkel. A

?

helyezze

nedvessEgtartalma elillanjon,

Etelek Izeit Es

az

mUdon

h˚tiszekrEnyben.

T·rol·si

?

A

mElyh˚ti ajtaj·ban tal·lhatU,

-12∞C

ideig
?

himErsEklet, ezErt

gal jel?lt kos·rban
mElyh˚t?tt termEkek r?vid

t?rtEni t·rol·s·ra alkalmas.

lefagyasztani, tegye
mElyh˚ti k?zEpsi polc·ra, majd nyomja meg a
Gyorsfagyaszt·s (Super Freezer) gombot.
a

Ha kEsz¸lEket forrU Es nagy
Es

gyakran nyitogatja

az

el benne, elifordulhat
de

ez a

teljesItmEnyt

elt·volIt·s·ra
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az

Ha friss Elelmiszert kIv·n gyorsan

azt

Figyelem

a

javaslatok

p·ratartalm˙ helyen helyezi el,

ajtUkat

vagy sok

z?ldsEget helyez

p·ralecsapUd·s (harmatkEpzidEs),

nem

befoly·solja.

haszn·ljon tiszta,

A harmat

sz·raz t?rlikendit.

¡ltal·nos inform·ciU
¡ramsz¸net

?

Az

egy-kEt

Ur·n bel¸l elh·rItott ·ramkimarad·sok

semmifEle hat·st

gyakorolnak a kEsz¸lEkben t·rolt
Elelmiszerekre. Ugyanakkor ¸gyeljen arra, hogy
·ramsz¸net idejEn lehetileg minEl kevesebbszer nyissa
ki az ajtUkat.
K?lt?zEs

?

?

P·r·sod·sg·tlU csi

?

nem

Vegye ki az Elelmiszereket a mElyh˚tibil Es a
h˚tiszekrEnybil. A laza vagy szabadon mozgU
tartozEkokat r?gzItse biztons·gosan ragasztUszalaggal.
A kEsz¸lEk megmozdIt·sa elitt a magass·gbe·llItUcsavarokat hajtsa be teljesen az aljzatlemezbe, ellenkezi
esetben azok felkarcolhatj·k a padlUt vagy
megakad·lyozhatj·k, hogy a kEsz¸lEket megmozdIts·k.
A

p·r·sod·sg·tlU
a mElyh˚ti Es a
h˚tiszekrEny el¸lsi oldal·n,
valamint a mElyh˚tit a
h˚tiszekrEnytil elv·lasztU
csirendszer

P·r·sod·sg·tlU
csi

rEszben tal·lhatU, Es

funkciUja a p·ralecsapUd·s
megelizEse.
?

K?zvetlen¸l be¸zemelEs ut·n
vagy magas k¸lsi himErsEklet esetEn elifordulhat,
a
h˚tiszekrEny-mElyh˚ti k¸lsi fala ·tmelegszik, de

teljesen

norm·lis

jelensEg.

hogy
ez

Karbantart·s Es

IzzUcsere

1. H˙zza ki

a

·pol·s

h·lUzati

csatlakozUdugUt
dugaljbUl.

a

fali

2. A l·mpaburkolat h·tsU
kiemelkedEsEt h˙zva
t·volItsa el

3.

a

l·mpa

Az UramutatU
ki

csavarja

az

burkolat·t.

j·r·s·val

ellentEtes

izzUt, Es

helyezzen

4. FordItott sorrendben vEgezze el

ir·nyban forgatva
˙jat.

be egy
a

fenti m˚veleteket. A

csereizzU m˚szaki adatainak meg kell
elt·volItott izzUEval.

w Figyelem

?

?

Figyelem

egyeznie

az

Az izzU

cserEjekor ellenirizni kell a szikra ellen vEdi
gumi szigeteligy˚r˚ ·llapot·t.
Ha sok·ig Egett a kEsz¸lEk vil·gIt·sa, ne Erintse meg
l·mp·t, mert nagyon forrU lehet.

?

A

?

Ha

l·mpa

maximum 30 Wattos izzUval ¸zemeltetheti.

kEsz¸lEk

ajtaja nyitva marad, a vil·gIt·s 7 percen
bekapcsolva, ezt k?vetien biztons·gi
okokbUl kikapcsol (az ajtU ˙jbUli kinyit·s·ra a vil·gIt·s
ismEt felkapcsolUdik).
a

·t marad

Az

ajtU nyit·si
ir·ny·nak
megv·ltoztat·sa

?

A kEsz¸lEk

ajtaj·nak nyit·si ir·nya felcserElheti, Igy az
jobbrUl, ak·r balrUl nyithatUv· teheti, a konyha
berendezEsEnek megfelelien.

ak·r

w Figyelem

Az

ajtU ·tszerelEsEt ugyanakkor kiz·rUlag
alkalmazottja vEgezheti el.
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a

a

szakszerviz

Karbantart·s Es

·pol·s
TisztIt·s

TisztIt·s elitt

h˙zza ki

Mindig

K¸lsi burkolat

A

h˚tiszekrEny

a

h·lUzati

csatlakozUdugUt.

k¸lsi burkolat·t

mosUszeres oldattal

tisztIthatja

nedves t?rlikendivel

langyos

szappanos vagy

meg. A tisztIt·st kissE

vEgezze, majd t?r?lje

sz·razra

a

fel¸letet.

L·sd fent.

Belsi fel¸letek

TisztIt·s ut·n

Ellenirizze, hogy

dugalj

nem

a

csatlakozUzsinUr sEr¸lEsmentes-e,

melegedett-e ·t,

csatlakozUdugUt pontosan
w Vigy·zat

Ha

a

hogy

illesztette be

kEsz¸lEket vIzzel mosta le,

t?r?lje
A

valamint

a

a

a

dugaljba.

lemos·st k?vetien

·t sz·raz t?rlikendivel.

h˚tigEp

tisztIt·shoz soha

hat·s˙ szereket,

ne

haszn·ljon

d?rzs?li

·sv·nyolajat, benzolt, hIgItUt, sUsavat,

forr·sban lEvi vizet, eris d?rzskefEt, stb. mert ezek

k·rosIthatj·k
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a

a

kEsz¸lEk alkatrEszeit.

KErj¸k, hogy a szereli kihIv·sa elitt nEzze ·t az
al·bbi list·t. Elifordulhat, hogy pEnz Es idit takarIt
meg ezzel. A lista azokat a gyakran elifordulU
jelensEgeket sorolja fel, amelyek nem anyaghib·bUl
vagy hib·s ?sszeszerelEsbil erednek.

JelensEg
A

mElyh˚ti vagy a
h˚tiszekrEny nem

LehetsEges ok
?

A fali

csatlakozUdugU kilazult
dugaljbUl.

Dugja

m˚k?dik
?

vissza

a

csatlakozUdugUt.

Ellenirizze

Es/vagy cserElje
kismegszakItUt.
¡ramsz¸net.
vissza

?

a

vagy kics˙szott

a

biztosItEkot Es

nyomja

a

Ellenirizze

a

t?bbi elektromos kEsz¸lEket vagy

a

vil·gIt·st.
A

mElyh˚ti vagy
h˚tiszekrEny

?

Nem

jUl ·llItotta be

L·sd

a

himErsEklet

himErsEklete t˙l

?

magas

?

Meleg idi

?

Az

?

Valami

Vibr·ciU, z?rgEs
vagy rendellenes

?

van

ajtU

nem

egy hiforr·shoz.

nyitva maradt.

engedi becsukUdni
a mElyh˚tiben.

a

szellizirEst

A

padlU egyenetlen. A kEsz¸lEk
a

rEszt.

gyakori ajtUnyitogat·s.

hosszabb idin ·t

Szintezze be

zaj

szab·lyoz·sa

A kEsz¸lEk t˙l k?zel
vagy t˙l

himErsEkletet.

a

kEsz¸lEket

a

az

ajtUt vagy elt?mIti

nem

stabil.

magass·g·llItU-l·bak

segItsEgEvel.

Fagy·s vagy
jEgkrist·lyok a
fagyasztott

?

A kEsz¸lEk

?

Az

a

kEsz¸lEk burkolat·n

ajtU kissE nyitva maradt vagy valami

nem

engedi

becsukUdni.
?

T˙l

?

Az Elelmiszer

?

Nedves

Elelmiszereken

P·r·sod·s

h·tulj·n·l felesleges t·rgyak vannak.

az

gyakran nyitogatj·k vagy t˙l sok·ig hagyj·k nyitva
ajtUt.

csomagol·s·nak belsi rEszEn
keletkezi fagy·s termEszetes jelensEg.

T?r?lje

k?rnyezetben gyakran elifordulU jelensEg.

·t sz·raz t?rliruh·val.

JelensEg
NedvessEg gy˚lik
?ssze

a

LehetsEges ok
?

berendezEs
belsi fal·n

T˙l
az

?

gyakran nyitogatj·k vagy t˙l sok·ig hagyj·k nyitva

ajtUt.

P·r·s idiben

a

?

kEsz¸lEkben

Az eris
vagy

kEsz¸lEk fal·n.

szag˙

Elelmiszereket

Az

ajtU

nem

Ellenirizze,

?

Ki kell takarItani

?

csukUdik

megfelelien

becsomagolva

?

L·sd

a

nem

kell

a

szorosan

kEsz¸lEkbe tenni.

romlott-e meg valami
a

kEsz¸lEk

Valami

eltorlaszolja
a

az

ajtUnyIl·st.

A kEsz¸lEk nincs szintbe ·llItva.

A

padlU egyenetlen. A kEsz¸lEk

emelje

a

nem

nem

m˚k?dik

?

Nincs ·ram

?

Ki kell cserElni
L·sd

az

a

h·lUzatban.
az

izzUt

IzzUcsere rEszt.

a

kEsz¸lEket.
stabil.

meg kissE

elejEt.

vil·gIt·s

kEsz¸lEkben.

kErdEses csomagot.

A szintbe·llItU-l·bakkal

A belsi

a

belsejEt.

A szintbe·llItU-l·bakkal ·llItsa szintbe
?

z·rUdU dobozban

kEsz¸lEk tisztIt·sa rEszt.

T·volItsa el
?

levegi nedvessEgtartalma nyitott ajtUn·l

a

lecsapUdhat
Kellemetlen szag

a

l·mp·ban.

a

kEsz¸lEk

