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HASZN¡LATI⁄TMUTAT”
K…RJ‹K, HOGY A K…SZ‹L…K HASZN¡LATBAV…TELE EL’TT EZT A HASZN¡LATI ⁄TMUTAT”T
OLVASSA EL …S AZ ABBAN FOGLALTAKAT MARAD…KTALANUL TARTSA BE.
HA A K…SZ‹L…KT’L VALAMILYEN OK MIATTT MEGV¡LIK, EZT A HASZN¡LATI ⁄TMUTAT”T IS
ADJA ¡T AZ ⁄J TULAJDONOSNAK.

TARTALOMJEGYZ…K
ELHELYEZ…S

2. old

A K…SZ‹L…K F’ R…SZEI

3. old

HASZN¡LATI TUDNIVAL”K

4-5. old

Bekapcsol·s
HımÈrsÈkletbe·llÌt·s
JÈgkÈszÌtÈs
Leolvaszt·s
JAVASLATOK AZ …LELMISZEREK ELHELYEZ…S…RE

5. old

TISZTÕT¡S

6. old

¡LTAL¡NOS TUDNIVAL”K

6. old

MIEL’TT HÌVJA A SZERVIZT

7. old

A hűtő-fagyasztókészülék körüli megfelelő
légmozgás érdekében mindkét oldalon hagyjon
elegendő szabad helyet. A készülék hátulja és a
fal közötti távolság legalább 5 cm legyen.
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A K…SZ‹L…K F’ R…SZEI

MÈlyh˚tı

Hıfokszab·lyzÛ
a h˚tıszekrÈny
hımÈrsÈkletÈnek a
be·llÌt·s·ra

JÈgkÈszÌtı edÈny

OlvadÈkvÌzgy˚jtı
t·lca Ès polc leolvaszt·skor
ˆsszegy˚jti az olvadÈkvizet.
Ha megtelt, kih˙zhatÛ Ès
kiˆnthetı belıle a vÌz.

M·gneses ajtÛ tˆmÌtÈs
TartÛ
Menetes l·bak

3

3828JD8523A(O/M)˙º ¡‚fi 1/24/03 4:26 PM ˘

` 4

HASZN¡LATI TUDNIVAL”K
BEKAPCSOL¡S
A kÈsz¸lÈk elsı haszn·latbavÈtele elıtt, vagy a leolvaszt·st kˆvetıen v·rjon 2-3 Ûr·t, amÌg a kÈsz¸lÈkben
·llandÛsul a be·llÌtott hımÈrsÈklet. Ha a kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈsÈt megszakÌtja (pl. kih˙zza valamilyen ok miatt a
csatlakozÛ degÛt), v·rjon legal·bb 5 percet, mielıtt ismÈtelten bekapcsolja.

H’M…RS…KLETBE¡LLÕT¡S
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A kÈpen l·thatÛ hımÈrsÈkletszab·lyzÛ a h˚tıtÈri
hımÈrsÈklet be·llÌt·s·ra szolg·l. Elıszˆr v·lasszon egy
kˆzepes be·llÌt·st. Ha hidegebb hımÈrsÈkletet akar
be·llÌtani, akkor forgassa a hıfokszab·lyzÛt egy maga
sabb sz·mra, ha melegebbet, akkor pedig egy
alacsonyabb sz·mra.
Ha a hıfokszab·lyz·t a "0" sz·mra ·llÌtja be, akkor a
kÈsz¸lÈk kikapcsolt ·llapotban van. (ez mÈg nem jelenti
a kÈsz¸lÈk fesz¸ltsÈgmentessÈgÈt).

J…GK…SZÕT…S
A jÈg kÈszÌtÈsÈhez tˆltse meg a jÈgkÈszÌtı edÈnyt vÌzzel Ès
helyezze a mÈlyh˚tıbe.
● A jÈgkock·kat ˙gy tudja kˆnnyen elt·volÌtani az edÈnybıl,
hogy az edÈny kÈt vÈgÈt megfogva, enyhÈn megcsavarja.
●

TIP

Hogy megkˆnnyÌtse a jÈgkock·k elt·volÌthatÛs·g·t,
a jÈgkÈszÌtı csavar·sa elıtt folyasson r· vizet.
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HASZN¡LATI TUDNIVAL”K
LEOLVASZT¡S
●

A hatÈkony m˚kˆdÈs szempontj·bÛl nagyon
fontos, hogy a kÈsz¸lÈket rendszeresen leolvassza.
Ha a mÈlyh˚tı fel¸letÈn a dÈr-illetve jÈgrÈteg
vastags·ga elÈri a 6 mm-t, a kÈsz¸lÈket le kell
olvasztani.

●

A leolvaszt·shoz ·llÌtsa a hıfokszab·lyozÛt a "0"
pozÌciÛba Ès h˙zza ki a csatlakozÛ dugÛt a
konnektorbÛl.

●

●

Amikor a leolvaszt·s befejezıdˆtt, vegye ki az
olvadÈkvÌzgy˚jtı t·lc·t, ˆntse ki a vizet, tisztÌtsa ki a
kÈsz¸lÈket, hagyja megsz·radni, majd az
olvadÈkvÌzgy˚jtı t·lc·t tegye vissza norm·l
pozÌciÛba. A hıfokszab·lyzÛt ·llÌtsa vissza a
kor·bbi be·llÌt·sba.

FIGYELEM!
Soha ne haszn·ljon Èles fÈm t·rgyat a jÈg- illetve
dÈrrÈteg elt·volÌt·s·ra, mert attÛl k·rosodik a
h˚tıfel¸let!

A leolvaszt·s megkezdÈse elıtt t·volÌtsa el az
Èlelmiszereket a kÈsz¸lÈkobıl Ès az
olvadÈkvÌzfelfogÛ t·lc·t tegye az ı megfelelı
helyÈre.

JAVASLATOK AZ …LELMISZEREK ELHELYEZ…S…RE
AZ …TELEK ELHELYEZ…SE
●

Helyezze a friss Èlelmiszert a h˚tıszekrÈnybe. A
fagyasztott Ètel eltarthatÛs·g·n·l nagyon fontos
tÈnyezı az eltarthatÛs·g szempontj·bÛl annak a
frissessÈge Ès Ìze.

●

Ne tegyen a h˚tıszekrÈnybe olyan Èlelmiszereket,
amelyek az alacsony hımÈrsÈkletet nem viselik el,
mint pl. a ban·n, anan·sz, dinnye.

●

Hagyja az Èteleket leh˚lni a h˚tıbe tˆrtÈnı
bepakol·st megelızıen. Meleg Ètel bepakol·sakor
felmelegÌti a m·r leh˚lt Èteleket Ès magasabb lesz
a villanysz·ml·ja is.

●

Az Èlemiszereket mindig becsomagolva, vagy
tetıvel ell·tott tartÛba tÈve helyezze a
h˚tıszekrÈnybe. A megfelelı csomagol·s
csˆkkenti a mÈlyh˚tı jegesedÈsÈt Ès segÌt abban,
hogy az Ètelek megtarts·k eredeti Ìz¸ket Ès
t·pÈrtÈk¸ket.
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●

Ne nyitogassa feleslegesen az ajtÛt. Az ajtÛ
nyit·sakor behatol a meleg levegı Ès ez·ltal
megemelkedik a h˚tıszekrÈnyben a hımÈrsÈklet.

●

Ne tegyen a mÈlyh˚tıbe ¸vegeket, mert azok a
fagy·stÛl szÈttˆrhetnek.

●

Mindig tisztÌtsa meg az Èlelmiszereket a
h˚tıszekrÈnybe tˆrtÈnı bepakol·st megelızıen. A
zˆldsÈgeket Ès gy¸mˆlcsˆket elıszˆr mossa meg,
sz·rÌtsa meg. A csomagolt Èteleket is tiszt·ra
tˆrˆlve kell a h˚tıbe betenni, hogy
megakad·lyozhassa a szomszÈdos Ètelek
roml·s·t.
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TISZTÕT¡S
A BELS’ rÈszeket is rendszeresen tisztÌtsa meg.
H˙zza ki a csatlakozÛ dugÛt a konnektorbÛl, t·volÌtsa
el az Èlelmiszereket Ès a tartozÈkokat. Minden belsı
rÈszt alaposan tisztÌtson ·t n·trium-hidrogÈnkarbon·tos vÌzbe m·rtott Ès kicsavart ruh·val. Ut·na
tˆrˆljˆn ·t minden rÈszt elıszˆr tiszta nedves ruh·val,
majd hagyja megsz·radni.

A kellemetlen szagosod·s elker¸lÈse ÈrdekÈben
nagyon fontos a h˚tıszekrÈny megfelelı tiszt·n
tart·sa. A kiˆmlˆtt Ètelt azonnal le kell tˆrˆlni, hogy
elker¸lhesse a szagosod·st Ès azt, hogy az a
m˚anyag fel¸leten elt·volÌthatatlan foltosod·st
okozzon.
Soha ne haszn·jon a fel¸letek tisztÌt·s·ra
s˙rolÛp·rn·t, kefÈt, marÛ, vagy erıs l˙gos kÈmhat·s˙
tisztÌtÛszert.

FIGYELEM!
Mindig h˙zza ki a csatlakozÛ dugÛt a
konnektorbÛl, ha az elektromos rÈszek
kˆzelÈben vÈgez tisztÌt·st. Mindig ¸gyeljen arra,
hogy az elektromos rÈszekbe vÈletlen¸l se
ker¸lhessen vÌz. soha ne haszn·ljon a tisztÌt·shoz
gy˙lvkony, vagy mÈrgezı folyadÈkokat. Ne
felejtse el rendszeres idıkˆzˆnkÈnt a h·tsÛ
hıleadÛ fel¸let portalanÌt·s·t sem, melyhez
ecsetet vagy a porszÌvÛ kefÈs fejÈnek a
haszn·lat·t javasoljuk.

TisztÌt·s elıtt jusson eszÈbe, hogy a nedves t·rgyak
hozz·tapadnak a hideg fel¸letekhez. Ne Èrjen hozz· a
fagyott fel¸letekhez nedves, vagy vizes kÈzzel.
A K‹LS’ fel¸letek tisztÌt·s·hoz hangyos, szappanos,
vagy a h·ztart·sokban haszn·latos mosogatÛszeres
vÌzbe m·rtott Ès jÛl kicsavart ruh·t haszn·ljon a
fel¸letek ·ttˆrlÈsÈhez.

¡LTAL¡NOS TUDNIVAL”K
A SZABADS¡G IDEJ…RE...

¡RAMSZ‹NET ESET…N...

Egy ·tlagos hossz˙s·g˙ szabads·g idejÈre ÷n tal·n
jobbnak tal·lja, ha a kÈsz¸lÈke bekapcsolva marad.
Ha azonban ÷n hosszabb ideig nem kÌv·nja haszn·lni
a kÈsz¸lÈket, akkor t·volÌtson el belıle minden
Èlelmiszert, h˙zza ki a csatlakozÛ dugÛt a
konnektorbÛl, tisztÌtsa ki a kÈsz¸lÈket alaposan Ès
rÈsnyire hagyja nyitva az ajtÛt, hogy a belsı
szagosod·st elker¸lje.

A legtˆbb ·ramsz¸net 1-2 Ûr·n·l nem tart tov·bb,
mely idı nem okoz k·rosod·st a h˚tıben lÈvı
ÈlelmiszereknÈl. ¡ramsz¸net alatt azonban lehetıleg
ne nyissa ki az ajtÛt.
Ha az ·ramsz¸net ennÈl hosszabb ideig tart, helyezze
a jÈgkock·kat egy z·rt edÈnyben a mÈlyh˚tıben lÈvı
Èlelmiszerek tetejÈre.

A K…SZ‹L…K SZ¡LLÕT¡SAKOR...

A K…SZ‹L…K SZ¡LLÕT¡SAKOR...

Vegye ki, vagy biztons·gosan rˆgzÌtse a kÈsz¸lÈkben
lÈvı tartozÈkokat. A menetes l·bak k·rosod·s·nak az
elker¸lÈsÈhez csavarja be ıket teljesen a kÈsz¸lÈk
alaplapj·ba.

Vegye ki, vagy biztons·gosan rˆgzÌtse a kÈsz¸lÈkben
lÈvı tartozÈkokat. A menetes l·bak k·rosod·s·nak az
elker¸lÈsÈhez csavarja be ıket teljesen a kÈsz¸lÈk
alaplapj·ba.
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FIGYELEM
Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalattal és gyakorlattal nem rendelkező
személyek (és gyerekek) felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket, hacsak a biztonságukért
felelős személyek előzőleg erre ki nem oktatták őket.
Gyermekeket ne hagyjon felügyelet nélkül annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
Régi eszközök ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a
2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell
begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök
használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges
egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy
lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Zajszint :.......(37dB/A)
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MEMO
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