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FEL¡LLAT¡S
V¡LASSZON

EGY

MEGFELEL'

EZT

HELYET

1.

Ggy helyezze el

a

h˚tiszekrEnyt, hogy k?nnyen

a

h˚tiszekrEny

2. Ne ·llItsa

2. Illessze

a helyEre a k¸l?nb?zi
tartozEkokat
(pl. jEgkocka tartU, p·rologtatU t·lca, stb.).

fel·llIt·s·hoz.

h˚tiszekrEnyt a f˚titest k?zelEbe,
naps¸tEsnek vagy nedvessEgnek
helyre.
a

Ezeket

illetve k?zvetlen
kitett

h˚tiszekrEny kifog·stalan m˚k?dEsEnek
az akad·lytalan levegi·raml·s biztosIt·sa
a kEsz¸lEk
k?r¸l. Ha a h˚tiszekrEnyt a falban
speci·lisan erre a cElra kialakItott f¸lkEben helyezi
el, biztosItson legal·bb 25 cm-es szabad
t·vols·got a h˚tiszekrEny f?l?tt, illetve minimum
5 cm-es t·vols·got a faltUl. A h˚tiszekrEnyt
legal·bb 2,5 cm-rel kell a padlU szintje f?lE emelni,
k¸l?n?sen
szinyegborIt·s˙ padlU esetEn.
megelizEse

ErdekEben

tartozEkokat

a

sz·llIt·s k?zbeni

elker¸lEse ErdekEben

megfelelien

becsomagoltuk.
3.

feltEtele

vIzszintes fel¸letre kell ·llItani. Ha

a

sEr¸lEsek

3. A

4. A vibr·ciU

meg a h˚tiszekrEnyt, Es
le a sz·llIt·s sor·n lerakUdott

port.

hozz·fErhessen.
1.

K÷VET'EN

Alaposan tisztItsa
gondosan t?r?lje

Dugja

be

a

h·lUzati csatlakozU

vezetEket

a

fali

konnektorba. A fali konnektorhoz m·sik
elektromos berendezEst
4. Haszn·latba vEtel elitt

ne

csatlakoztasson.

hagyja bekapcsolva a
h˚tiszekrEnyt kb. 2 3 Ur·ig.
A megfeleli h˚tEs biztosIt·sa ErdekEben
ellenirizze a hideg levegi ·raml·st a
fagyasztUtErben.
A h˚tiszekrEny ekkor kEszen ·ll a haszn·latba
-

a h˚tiszekrEnyt
sz¸ksEges, a

vEtelre.

padlU egyenetlensEgEt a szintbe·llItU csavarral kell
kompenz·lni. Az ajtU k?nny˚ becsukUd·s·nak
elisegItEse ErdekEben a h˚tiszekrEny eleje
legyen magasabban, mint a h·tulja. A szintbe·llItU
csavar k?nnyen
forgathatU, ha a h˚tiszekrEnyt
enyhEn megbillenti. A szintbe·llItU csavarnak az
UramutatU
j·r·s·val megegyezi ir·nyba t?rtEni
forgat·s·val a berendezEs emelheti, ellentEtes
ir·nyban pedig s¸llyesztheti.

15

A

H¤T'SZEKR...NY KEZEL'SZERVEI ...S EGYS...GEI

M...LYH¤T' R...SZLEG
JEgkock·kra valU forma
Es t·lca 'Twisting Ice
Serve' (opciUs)
vagy

Egyszer˚ forma
jEgkock·k kEszItEsEre
A

T·rolU

polc a
mElyh˚ti ajtaj·n

mElyh˚ti

himErsEkletEnek

a

szab·lyozUja

H¤T' R...SZLEG
Toj·spolc

Friss Elelmiszerekre
valU

rEszleg

A h˚ti himErsEkletEnek
elektronikus

szab·lyozUja

(opciUs)

L·mpa
SzagtalanItU

(opciUs)
T·rolU

Z?ldsEgek rEszlege
Es
Gy¸m?lcsfElEk
z?ldsEgek friss Es
ropogUs ·llapotban valU
t·rol·s·ra szolg·l.

h˚ti

polc a
ajtaj·n

Nivell·l·si csavarok

...S
GY Z
G JE

A fent

megjel?lt

alkatrEszek

modellben.

ME
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nem

mindegyike szerepel

minden

H¤T'SZEKR...NY HASZN¡LATA

A

BEINDOT¡S
?zembe helyezEs ut·n

2

-

3

Ur·ig hagyja bekapcsolva

a

mielitt friss vagy

h˚tiszekrEnyt,

fagyasztott

Elelmiszerrel felt?ltenE.
Ha

A

h˚tiszekrEny

a

m˚k?dEse

beindIt·s elitt

v·rjon legal·bb

A h˚tirEsz

himErsEklete

gy·rilag NORM¡LIS

A h˚tirEsz

himErsEkletet

megszakad,

az

˙jbUli

5

percet.

H'M...RS...KLET SZAB¡LYOZ¡SA
H¤T'

a

H˚tirEsz

fokozatra

himErsEkleti

van

be·llItva.

szab·lyozUj·val

lehet be·llItani.

???

???

Amikor

megnyomja

Amikor

a

?

? ??
?

?

? ?

? ?

?
?? ?

a

a

a

gombot

MIN felirat

h˚tirEszben

Lehet v·lasztani
A

illeti

kijelzi l·mpa

himErsEklet

?

az

kijelzi l·mpa (LED) kivillog.
MAX felirat felE villan fel

a

ni.

maxim·lis Es

villanytakarEkoss·g

a
a

kedvEErt

a

minim·lis szint k?zti 5 fokozat k?z¸l.

·llIts·k be

a

himErsEkletet

a

MIN

fokozatra.

??????

??????
???

???

??????

????

????

????
???????
?

???????

?

????????

???

?

?

????

??

????????????

?

????

???????????

???

??????

?????

??

???

???????

???????????

???????

????????

M...LYH¤T'R...SZ
TEMP.CONTROL

A

mElyh˚ti rEszleg

himErsEklete

gy·rilag

MID

(k?zepes)

fokozatra

be·llItva.

Alacsonyabb himErsEkletre fordItsa a hisszab·lyzUt
magasabb himErsEkletre pedig a MIN ·ll·s felE.
-

17

a

MAX

felE,

van

A

H¤T'SZEKR...NY HASZN¡LATA

J...GKOCK¡K K...SZAT...SE
¡llapItsa

meg azt, hogy a kEsz¸lEk
rendszerrel van felszerelve.

melyik

kockakEszItEsi

JEgkocka-form·k

Egyszer˚
JEgkock·k keszItEsEre t?ltse fel vIzzel a form·t Es
helyezze el a jEgkocka-dobozra. Ut·na helyezze el
jEgkocka-dobozt a mElyh˚ti rEszbe.

Ahhoz, hogy lev·lassza
szorosan a

A

'Twisting

Ice Serve'

A

a
jEgkock·kat, fogja
enyhEn csavarja meg.

form·t Es

meg

tIpus esetEn

kEszItEsEre

jEgkock·k
helyezze el Es tegye

JEgkocka-doboz
a

el

t?ltse fel vIzzel
a

JEgkocka-form·k
a

form·t Es

helyEre.
JEgkocka-doboz

Ahhoz, hogy lev·lassza

gombot.

Ezzel

a

a
jEgkock·kat, fordItsa meg
jEgkock·k leesnek a dobozba.

jEgkocka-form·t Es a dobozt ki lehet venni a
mElyh˚ti rEszbil, hogy t?bb szabad hely maradjon

a

A

benne.

Elisz?r
ut·na

a jEgkocka-form·t Es a dobozt kell kivenni,
pedig a keretet, az utUbbit jobbra kell kih˙zni.
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Keret

A

H¤T'SZEKR...NY HASZN¡LATA

A FRISS

...LELMISZEREK R...SZLEGE

Amikor

az ajtU megnyIlik,
a kintril be·ramlU
melegebb levegi
befoly·solja a friss h˙s t·rol·s·t szolg·lU rEszlegEt. EzErt
benne hosszabb ideig lehet t·rolni Elelmiszereket friss
·llapotban.
nem

LEOLVASZT¡S
A leolvaszt·s automatikusan t?rtEnik.
A leolvaszt·sbUl

lecs?ppent vIz lefolyik
elp·rolUdik.

az

elp·rolgU t·lc·ra, amely

a

h˚tiszekrEny

alsU rEszEnek

h·tulj·n

a

van, Es automatikusan

SZAGTALANAT" (opciUs)
A

szagtalanIt·s hatEkonys·g·t

A friss Elelmiszerek

rekeszEnek

egy kataliz·tor alkalmaz·sa
a

szaga elt˚nik

garant·lja.

anElk¸l, hogy

ez

k·rosan

befoly·soln· ÷nt,

vagy

az

Elelmiszereket.

A haszn·lat
Mivel

a

szabad

mUdja

kataliz·tor

a

friss Elelmiszerek

rEszlegEben

levi h˚ti

lEgcsatorna kipufogUj·n·l

van, ahhoz

nem

hozz·ny˙lni.

A

lEgcsatorna kipufogUj·ba
megk·rosulhat.

Amikor eris

elhelyezni,

szag˙

mert

a

nem

Elelmiszert

szag

a

t?bbi

szabad Eles holmikat

helyez

a

betenni,

h˚tiszekrEnybe,
is ·titatja.

Elelmiszert

t

t
ally
y ss
C
Cat

19

mert ezzel

azt Erdemes

a

szagtalanItU

becsomagolni,

kataliz·tor

vagy elz·rt

edEnybe

JAVASLATOK AZ ...LELMISZEREK

T¡ROL¡S¡HOZ

...LELMISZEREK T¡ROL¡SA

AZ

A friss Elelmiszert

Az

·llag·t

aj·nlatos

h˚titErben

a

t·rolni. Az Elelmiszer

rendkIv¸l fontos szerepet

megirzEsEben

j·tszik

gyorsan elveszti Elelmiszereket

a

fagyaszt·s,

Es

frissessEgEnek
Es

az

azt k?veti

(pl. ban·n, anan·sz, dinnye)

nem

IzletessEgEnek
mUdja.

felolvaszt·s

szabad

himErsEkleten

alacsony

t·rolni.
ForrU

Etelt

nem

szabad

megroml·s·hoz,
T·rol·s elitt

nedvessEg

az

illetve

a h˚tiszekrEnybe
helyezni. A h˚tiszekrEnybe helyezett
magasabb villanysz·ml·hoz vezethet!

forrU Etel

a

t?bbi

Elelmiszer

Elelmiszert

t·voz·s·t

az

csomagolja be fUli·ba, vagy tegye z·rhatU dobozba. Ezzel megakad·lyozhatja
Etelbil, Es elisegItheti az Iz Es a t·pErtEk megirzEsEt.

A

levegi keringeti nyIl·sokat ne takarja el a behelyezett Etellel.
biztosItja az egyenletes himErsEklet eloszl·st a h˚titErben.

Ne nyitogassa t˙l gyakran a h˚tiszekrEny ajtaj·t.
megemeli.
amely a h˚titEr himErsEkletEt

Az

A h˚t?tt

a

levegi akad·lytalan keringEse

ajtU kinyit·sakor meleg levegi

·ramlik

h˚tiszekrEnybe,

a

FAGYASZT"T...R
A

fagyasztUtErben

ne

t·roljon

A felolvasztott Elelmiszert

ne

italos

palackokat

fagyassza

le

A hosszabb

ideig fagyasztott ·llapotban
fagyasztUpolcra kell helyezni.
Mellizni kell mindenfEle

˙jra.

-

megfagy·skor

Az ismEtelt

a

palackok

fagyaszt·s

t·rolt Elelmiszereket

Elelmiszer t·rol·s·t

a

az

(pl. fagylalt)

mElyh˚ti legalsU polc·n,

elt?rhetnek.

Iz- Es
a

t·pErtEk

vesztesEget

fagyasztU ajtUrakodU

mert

ez

akad·lyozn·

a

okoz.

polc helyett

a

hatEkony

lEg·raml·st.

H¤T'T...R
A magas nedvessEgtartalm˙ Elelmiszereket ne tegye
be·ramlU h˚t?tt levegi hat·s·ra megfagyhatnak.
A

h˚tiszekrEnybe helyezEs elitt tisztItsa
majd sz·razra t?r?lni, az elirecsomagolt
t?bbi Etel szennyezEsEt
elizheti meg.
A
a

mElyen

be

a

t·rolU

polcra.

Az

ilyen

Elelmiszerek

Es gy¸m?lcs?t
meg az Elelmiszereket. A z?ldsEget
Elelmiszert pedig megfelelien ·t kell t?r?lni. Ezzel

toj·startUban mindig friss toj·st t·roljon, Es ¸gyeljen
toj·sok hossz˙ ideig megirzik frissessEg¸ket.

arra,
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hogy

a

a

meg kell mosni,
k?zelben t·rolt

a

toj·sok f¸ggileges helyzetben ·lljanak. Ogy

FORDATHAT" AJT"

A

-

Az

ajtU nyit·s·nak

az

ir·ny·t tetszEs szerint lehet megfordItani.

FIGYELEM
1.

Sz¸ksEg
vagy

a

szerint

az

felhaszn·lU

meg lehet fordItani

ajtU nyit·si mUdj·t
kIv·ns·ga szerint.

a

hely,

2. Az

ajtU megfordIt·sa elitt vegyen ki minden Elelmiszert Es kellEket
(polcokat, rekeszeket, dobozokat, stb.), amelyek nincsenek
tartUsan odaerisItve a h˚tiszekrEnyhez.

3. A csavarok

elt·volIt·s·ra, vagy felszerelEsEre

csavarh˙zUkat
4.

Vigy·zzon
felszereli

arra,

az

alsU

5. Munka k?zben

Vigy·zzon

AZ

megfeleli

hogy ne ejtse le a h˚tiszekrEnyt, amIg le-,
p·ntot Es a nivell·lU csavarokat.

ne

fektess¸k le

szab·lytalan m˚k?dEst,
6.

csak

Es csavarkulcsokat szabad haszn·lni.

arra,

a

h˚tiszekrEnyt,

mert

ill.

ez

vagy hib·t okozhat.

hogy leszerelEs,

vagy

csere

k?zben

ne

ejtse

le

az

ajtUkat.

AJT" NYIT¡SI IR¡NY¡NAK A MEGFORDAT¡SA
ajtU esetEn)

(balrUl jobbra nyIlU

2

1

3

Szerelje le a k?zEpsi
h˚tiszekrEny ajtaj·t

p·ntot

Es

a

4
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Tegye

le

Szerelje

a

le

mElyh˚ti ajtaj·t

az

alsU

p·ntot

A

5

7

FORDATHAT" AJT"
FordItsa

a

nivell·lU csavarok ·ll·s·t

Helyezze ·t a vEgsapk·t Es a kapcsot
h˚tiszekrEny ajtaj·nak t˙lsU rEszEre.

9 Szerelje
ajtajanak

11

meg

Forditsa

az ajto-utkozot
a fagyaszto
megfelelo oldalara

a

felso zsaner

8

a

fel

meg

6

csapszeget

Szerelje

Allitsa

a

szerelje

fel

az

alsU

fedelet
fel

a

az

p·ntot

ellenkezo oldalra es

kozepso

zsanert

a fedel

fuggolegesen

a

Helyezze
takarojat fagyaszto
10 ajtajanak
ellenkezo oldalara

be

12 Csavarja
amig elegge

a

csavart a felso

szoros nem

lesz

ajtajanak megtartasahoz.
(forgatonyomatek: 5 7 kgf )
~
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lemezbe,
a

melyhuto

TISZTAT¡S ...S GONDOZ¡S
A kellemetlen

szagok keletkezEsEt megelizheti, ha a
h˚tiszekrEny tisztas·g·t folyamatosan fenntartja. A
ki?ml?tt Etelt vagy italt azonnal t?r?lje fel, mert hosszabb
v·rakoz·s esetEn a ki?ml?tt anyag esetleges savtartalma
maradandU foltot hagyhat a h˚tiszekrEny burkolat·n.

H˙zza ki

A

konnektorbUl Es vegye ki az Elelmiszereket, illetve a
t·rolU polcokat, t·lc·kat, stb. a h˚tiszekrEnybil. Az
?sszes belsi rekeszt mossa ·t kImEli tisztItUszeres
melegvizes oldattal. ÷blItse le, majd t?r?lje sz·razra
megtisztItott fel¸leteket.

tisztIt·s·hoz soha ne haszn·ljon
kefEt, illetve durva s˙rolUport vagy
tisztItUszert.

h˚tiszekrEny

fEmszivacsot,
erisen

l˙gos

a

h·lUzati csatlakozU

FIGYELEM

sz·razra

t?r?lje

a

Mielitt

az

vezetEket a fali konnektorbUl. A tisztIt·s ut·n a
fel¸leten maradt nedvessEget azonnal t?r?lje le
szivaccsal vagy sz·raz ruh·val, Igy megelizheti a
vIz vagy a tisztItUfolyadEk
bejut·s·t az elektromos

fel¸letet.

megtisztItott

elektromos rEszek

(l·mp·k, kapcsolUk,
tisztIt·s·ba
szab·lyzUk, stb.) k?rnyEkEnek
kezdene, mindig h˙zza ki a h·lUzati csatlakozU

h˚tiszekrEny belsi tere, illetve a
k¸l?nb?zi tartozEkok rendszeres tisztIt·st igEnyelnek.
Ha ÷n egy automatikus leolvaszt·si funkciUval
ell·tott, ˙n. No Frost tIpus˙ h˚tiszekrEnnyel
rendelkezik, a fagyasztUtEr Es a h˚titEr ajtaj·t a
tisztIt·s teljes ideje alatt hagyja nyitva.
-

a

fel¸leteket.

-

vEgEn

fali

-

K¸lsi burkolat KImEli szappanos vagy
tisztItUszeres langyos vIzzel tisztItsa meg a
h˚tiszekrEny k¸lsi burkolat·t. A tisztIt·shoz
haszn·ljon enyhEn megnedvesItett, tiszta t?rliruh·t. A
Belsi tEr

a

Belsi tartozEkok
kImEli tisztItUszeres melegvizes
oldattal mossa ·t a t·rolU polcokat, az ajtUrakodU
polcokat, a t·lc·kat Es a m·gneses ajtUszigetelEst.
÷blItse le, majd t?r?lje sz·razra a megtisztItott

A tisztIt·s k?zben ne feledje, hogy a nedves t·rgyak
az erisen
fagyott fel¸letre r·tapadhatnak, vagy
r·ragadhatnak. A fagyott fel¸letekhez soha ne Erjen
hozz· nedves vagy vizes kEzzel.

m˚velet

vezetEket

A

·ram¸tEst

rEszekbe, amely egyEbkEnt
Ne haszn·ljon
tisztItUszert.

gy˙lEkony

vagy

idEzne

eli.

mErgezi

¡LTAL¡NOS INFORM¡CI"K
HOSSZABB

T¡VOLL...T

¡tlagos hossz˙s·g˙

t·vollEt esetEn

Amikor elp·rolUdik. az kirekeszti az oxigEnt a helysEgbil,
ami szEd¸lEs, el·jul·st Es fullad·st okozhat. Ilyenkor

valUszIn˚leg
tartja sz¸ksEgesnek a h˚tiszekrEny kikapcsol·s·t.
a
Elelmiszert
Ilyenkor fagyaszthatU
tegye ·t a
fagyasztUtErbe. Ha t·vollEte v·rhatUan hosszabb idit
vesz igEnybe,
vegye ki az ?sszes Elelmiszert, h˙zza ki
nem

nyissa

ErdekEben.

karcolja

hosszabb h·lUzati
fesz¸ltsEg-kimarad·s ·ltal·ban nincs hat·ssal a
h˚tiszekrEny belsi himErsEkletEre.
Ilyenkor azonban
a minim·lisra kell korl·tozni az ajtUnyit·sok sz·m·t.
Hosszabb ideig tartU h·lUzati fesz¸ltsEg-kimarad·s

helyezzen egy
csomagok tetejEre.

nem

darab

sz·razjeget

a

A sz·raz jEg
(CO2) ·ll.

gyakorlatilag befagyott

meg
meg

a

a

P¡R¡SOD¡SG¡TL"

CSATORNA
P·r·sod·sg·tlU

-

fagyasztott

gondoskodjon

mossa

A h˚tiszekrEny k¸lsi
burkolata k¸l?n?sen
az
¸zembe helyezEst k?vetien

felmelegedhet. Nincs ok
aggodalomra. Fenti

SZ¡RAZ J...G HASZN¡LAT¡VAL
KAPCSOLATOS FIGYELMEZTET...S
Amikor sz·raz jeget haszn·l,
megfeleli szelliztetEsril.

belElegzEst.

h˚tiszekrEny (mElyh˚ti) belsejEt.
szabad alkatrEszeket (polcokat,
dobozokat, jEgkocka-form·kat, stb. Ne prUb·ljon
h˚tiszekrEnyt mozgatni.

H¡L"ZATI FESZ?LTS...G-KIMARAD¡S

esetEn

a

¸rItse ki teljesen a h˚tiszekrEnyt (a
le szUdabikarbUn·s
oldattal (2
te·skan·lnyi szUd·t 1 l vIzben).
A szUd·t teljesen kell felolvasztani a vIzben, hogy ne
ErisItse

Az egy vagy kEt Ur·n·l

ablakokat Es mellizze

K÷LT÷ZTET...SKOR

h·lUzati csatlakozU vezetEket a fali konnektorbUl,
alaposan tisztItsa meg a h˚tiszekrEny belsejEt Es
hagyja NYITVA az ajtUkat a kellemetlen szagok

megelizEse

az

K?lt?ztetEskor
mElyh˚tit) Es

a

kialakul·s·nak

ki

jelensEget
rendszer

a

az

p·r·sod·sg·tlU

okozza, amely forrU

h˚tik?zeget szivatty˙z a
p·r·sod·sg·tlU csatorn·ba,
ezzel megg·tolva a k¸lsi

a

szEn-dioxidbUl

burkolat "izzad·s·t".
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csatorna
-

tele

AZ

IZZ" CSER...JE

1. H˙zza ki

a

k·beldugUt

ki

a

h˚tiszekrEny polcait.

2.

Vegye

fali konnektorbUl.

a

3. A

l·mpa fedelEnek leszerelEsEre
valamelyik alsU nyIl·s·ba, Es azt

4.
5.

UramutatUval

ellentEtes

Forgassa

meg

Szereljen

vissza minden alkatrEszt fordItott sorrendben.

a

A cserek?rtEnek

l·mp·t

iktasson be egy kis csavarh˙zU
h˙zza ki elire.

az

ugyanolyan tIpus˙nak

kell

ir·nyba.

lennie, mint

HASZN¡LJON HOSSZABBAT"T

NE

csak

a

az

eredeti

Egi.

F÷LDEL...S

r· sz·nt fali konnektorba Es

A kEsz¸lEk

·ramk?rbe

kapcsolja be. A h·lUzat t˙lterhelEse
vezet Es a kEsz¸lEk
fesz¸ltsEgcs?kkenEshez
esetleges
k·rosod·s·t, vagy elEgtelen h˚tEst okozhat.
Figyelje meg a helyi h·lUzat m˚szaki jellemziit, Es
felmer¸lt kErdEseivel forduljon szakErtih?z.

I. ErintEsvEdelmi

A FALI KONNEKTOR

vEdiErintkezis
f?ldelivezetEk
·ram¸tEs
Az

HOZZ¡F...RHET'S...GE

h˚tiszekrEnyt ˙gy kell elhelyezni, hogy baleset
esetEn t·pfesz¸ltsEgi konnektora k?nnyen
hozz·fErheti legyen azonnali kikapcsol·s vEgett.

a

villanyk·bel megsEr¸l,
megfeleli szakErtinek

azt

a

termelinek, vagy

kell kicserElnie

·ram elvezetEsEvel

esetleges

cs?kkenti

·ram¸tEs megelizEse ErdekEben
megfelelien f?ldelni kell.

dugU helytelen

·ram¸tEst okozhat. Ha

a

tiszt·ban, illetve kEtsEgei

f?ldelEsi

az

t·madnak

a

haszn·lata

eliIr·sokkal
a

nincs

berendezEs

megfeleli f?ldelEsEvel kapcsolatban, keressen
elektromoss·gi szakembert vagy szerelit.

VILLANYK¡BEL CSER...JE

erre

az

veszElyEt.

A f?ldelt csatlakozU

A

Ha

oszt·ly˙. Csak megfeleli
ell·tott
(pl. vEdif?ldelEs)
csatlakozU aljzatrUl m˚k?dtetheti. A

ErintEsvEdelemmel

berendezEst

A

fedEl

a

TUDNIVAL"K

FONTOS

A kEsz¸lEket

fejEt

fel egy

az

minden

kock·zat elker¸lEse ErdekEben.

NAGYON

VESZ...LYES CS¡BAT¡S

Ezt

h˚tiszekrEny veszElyes cs·bIt·st jelenthet
egy gyermek sz·m·ra. A haszn·laton kIv¸l helyezett
h˚tiszekrEnyril t·volItsa el az ajtUszigetelEst, a
reteszt vagy az egEsz ajtUt, illetve egyEb megfeleli
mUdon tegye veszElytelennE
a h˚tiszekrEnyt.
¸res

Egy

a

berendezEst

NE HALOGASSA!

A

kell.

AZONNAL!

h˚tiszekrEnyben ne t·roljon robban·sveszElyes
anyagot vagy vegyszert

AZ

ELHASZN¡L"DOTT K...SZ?L...K ELDOB¡SA

Ez

kEsz¸lEk

folyadEkot tartalmaz Es ˙jrahasznosIt·sra Es ˙jbUli felhaszn·l·sra alkalmas
anyagokbUl ·ll.
Minden fontos anyagok hulladEkgy˚jtibe kell adni, Es azokat ˙jra lehet haszn·lni megfeleli feldolgoz·s
(˙jrahasznosIt·s) ut·n. Az alkatrEszek visszav·s·rl·sa ¸gyEben forduljon a helyi ¸zletekhez, vagy ¸gyno?ksEghez.
a

alkatrEszekbil

h˚ti Es keni

f?ldelni

INT...ZKEDJEN

Es

24

MIEL'TT SZEREL'T HAVNA
EL'FORDUL" HIBA ELH¡RAT¡SA GYAKRAN NEM IG...NYEL SZAKEMBERT.
GGY ...RZI, HOGY A H¤T'SZEKR...NY NEM M¤K÷DIK MEGFELEL'EN, ELS' L...P...SK...NT
AL¡BBI OKOKAT ELLEN'RIZZE:
AZ

HA

PROBL...MA

LEHETS...GES

H¤T'SZEKR...NY
M¤K÷DIK

A

NEM

Nem oldott ki

OKOK
az

olvadUbiztosItU

Nem lazult meg vagy h˙zUdott
h·lUzati csatlakozU

H¤T'T...R VAGY A
FAGYASZT"T...R
H'M...RS...KLETE TGL

A

A himErsEklet
A berendezEs
MAGAS

AZ

ki

vagy a kismegszakItU?
a fali konnektorbUl
a

vezetEk?

szab·lyzU
t˙l k?zel

nem

·ll

a

megfeleli pozIciUban

falhoz, vagy

·ll.

f˚titesthez.

a

Meleg idij·r·s gyakori ajtUnyit·s.
ajtUt hossz˙ ideig tartotta nyitva.
Nagy mennyisEg˚ Elelmiszert t·rol a h˚tiszekrEnyben.
-

Az

RENDELLENES

ZAJ(OK)

A

h˚tiszekrEnyt

fel¸letre

nem

teherbIrU

·llItotta, illetve

a

vagy

szintbe·llItU

nem

egyenletes

csavart

nem

·llItotta

be

megfelelien.
Valamilyen idegen t·rgy
m?gE.

ker¸lt

KELLEMETLEN SZAGOK A

Az eris illat˙ Elelmiszereket

H¤T'SZEKR...NYBEN

z·rUdU
A

P¡RALECSAP"D¡S
BURKOLATON

A

K?LS'

h˚tiszekrEny h·tlapja

be kell

csomagolni,

vagy

jUl

dobozban kell t·rolni.

h˚tiszekrEny belsejEt

Nem szokatlan

Nyitva

a

maradt
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ki kell takarItani.

jelensEg magas p·ratartalm˙ helyisEgben.
h˚tiszekrEny ajtaja.

a
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