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BevezetÈs

Fontos biztons·gi inform·ciÛk
‹gyeljen r·, hogy a dugalj ne
·lljon fejjel lefelÈ Ès ne szoruljon
a fal Ès a h˚tıszekrÈny h·tulja
kˆzÈ.
A dugaljba vÌz folyhat, ami
k·rosÌthatja azt, sıt t¸zet vagy
·ram¸tÈst okozhat.

ALAPVET’ BIZTONS¡GI EL’ÂR¡SOK
Ez az ˙tmutat˙ sz·mos fontos biztons·gi szab·lyt
Ès tan·csot tartalmaz. KÈrj¸k, hogy olvassa el Ès
minden esetben tartsa be ezeket az elıÌr·sokat.
w Ez a szimbÛlum hÌvja fel a figyelmÈt a biztons·gi
szab·lyokra. Olyan veszÈlyekre figyelmeztet,
amelyek hal·los balesethez, a saj·t maga vagy m·s
szemÈlyek sÈr¸lÈsÈhez vagy a kÈsz¸lÈk
k·rosod·s·hoz vezethetnek. Ez a szimbÛlum,
tov·bb· az …LETVESZ…LY, VESZ…LY vagy
FIGYELEM szerepel valamennyi biztons·gi elıÌr·s
vagy tan·cs elıtt. A fenti szavak a kˆvetkezıkre
utalnak:

‹gyeljen arra, hogy a t·pvezetÈk ne szoruljon be
Ès ne nyomÛdjon meg, amikor a h˚tıszekrÈnyt
¸zembe helyezÈskor a h·lÛzati csatlakozÛ
bedug·s·t kˆvetıen a helyÈre tolja.
Ez t¸zet vagy ·ram¸tÈst okozhat.
‹gyeljen arra, hogy a kÈsz¸lÈk mozgat·sakor ne
ker¸ljˆn a csatlakozÛzsinÛr a kÈsz¸lÈk al·, illetve
m·s mÛdon se sÈr¸ljˆn meg.

w …LETVESZ…LY
w VESZ…LY

÷n hal·los vagy s˙lyos
sÈr¸lÈst szenvedhet, ha
nem tartja be az elıÌr·sokat.
÷n hal·los vagy s˙lyos sÈr¸lÈst
szenvedhet, ha nem tartja be az
elıÌr·sokat.

w FIGYELEM

Olyan potenci·lisan veszÈlyes
helyzetre utal, ami
bekˆvetkezÈse esetÈn kisebb
vagy kˆzepes mÈrtÈk˚ szemÈlyi
sÈr¸lÈst okozhat vagy a
berendezÈs k·rosod·s·t idÈzheti
elı.
Valamennyi biztons·gi elıÌr·s Ès szab·ly megnevezi
a lehetsÈges veszÈlyt, t·jÈkoztatja ÷nt arrÛl, hogyan
mÈrsÈkelheti az esemÈny bekˆvetkezÈsÈnek esÈlyÈt
Ès kˆzli ÷nnel, mi tˆrtÈnhet az elıÌr·s figyelmen
kÌv¸l hagy·sa esetÈn.

‹gyeljen r·, hogy az elektromos
vezetÈk ne tˆrjˆn meg Ès arra ne
ker¸ljˆn s˙lyos t·rgy.
A sÈr¸lt vezetÈk t¸zet vagy
·ram¸tÈst okozhat.

A kÈsz¸lÈk csatlakozÛvezetÈkÈt ne
csatlakoztassa hosszabbÌtÛhoz Ès
ne mÛdosÌtsa annak hossz˙s·g·t.
Ez elektromos ·ram¸tÈst vagy t¸zet
okozhat, tov·bb· a vezetÈk sÈr¸lÈsÈt
idÈzheti elı.

w VESZ…LY
A berendezÈs haszn·lata kˆzben esetlegesen
bekˆvetkezı t˚z, elektromos ·ram¸tÈs vagy
szemÈlyi sÈr¸lÈs kock·zat·nak csˆkkentÈse
ÈrdekÈben az alapvetı biztons·gi elıÌr·sokat be
kell tartani, ide Èrtve az al·bbiakat. A kÈsz¸lÈk
haszn·lat·nak megkezdÈse elıtt gondosan olvassa
el az ˙tmutatÛt.

A kÈsz¸lÈk tisztÌt·sa, mozgat·sa vagy a belsı
vil·gÌt·s izzÛj·nak cserÈje elıtt mindig h˙zza ki
a h·lÛzati csatlakozÛdugÛt.
• Elektromos ·ram¸tÈst vagy
sÈr¸lÈst okozhat.
• A belsı vil·gÌt·s izzÛj·nak
cserÈjekor ¸gyeljen r·, hogy
az elektromos szikrakÈpzıdÈs
megakad·lyoz·s·ra szolg·lÛ gumigy˚r˚t ne
t·volÌtsa el a foglalatbÛl.

1. Csatlakoztat·s a h·lÛzati ·ramforr·sba
A kÈsz¸lÈkhez k¸lˆn aljzatot kell rendelni.
• Ha tˆbb elektromos kÈsz¸lÈket
csatlakoztat egy aljzatba, t˚z
¸thet ki.
• Az elektromos sziv·rg·smegszakÌtÛ k·rosÌthatja az
Èlelmiszert Ès az adagolÛautomata kilyukadhat.
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BevezetÈs

Fontos biztons·gi inform·ciÛk
A csatlakozÛvezetÈket Ès a
dugÛt ne Èrintse meg nedves
kÈzzel.
Ez elektromos ·ram¸tÈst vagy
sÈr¸lÈst okozhat.

A csatlakozÛdugÛ ˙jbÛli
csatlakoztat·sa elıtt v·rjon
legal·bb 5 percet.
Ellenkezı esetben a mÈlyh˚tı
meghib·sodhat.

5 perc
m˙lva

2. A h˚tıszekrÈny haszn·lata

A dugaljt Ès a csatlakozÛdugÛt
mindig tartsa vÌz-Ès pormentesen
Ès csatlakoztat·skor ¸gyeljen r·,
hogy a dugÛt stabilan benyomja
az aljzatba.
A por, vÌz vagy nem pontosan
illeszkedı csatlakoztat·s t¸zet vagy
·ram¸tÈst okozhat.

A h˚tıszekrÈnyre ne helyezzen
s˙lyos vagy veszÈlyt okozÛ t·rgyat
(pl. folyadÈkkal teli edÈnyt).
Az ajtÛ kinyit·sakor vagy csuk·sakor
a t·rgy leeshet Ès sÈr¸lÈst, t¸zet
vagy ·ram¸tÈst okozhat.

A csatlakozÛdugÛt ne a
vezetÈknÈl fogva h˙zza ki,
hanem mag·t a dugÛt fogja meg.
Ez elektromos ·ram¸tÈst vagy
rˆvidz·rlatot Ès t¸zet okozhat.

‹gyeljen a gondos fˆldelÈsre.
KÈrje kÈpzett szakember vagy szerviz tan·cs·t,
ha nem vil·gosak a fˆldelÈssel kapcsolatos
tudnivalÛk vagy ha nem biztos abban, hogy a
kÈsz¸lÈk fˆldelÈse megfelelı-e.
A nem megfelelı fˆldelÈs
meghib·sod·st vagy elektromos
·ram¸tÈst okozhat.
‹gyeljen, hogy megfelelı
fesz¸ltsÈg˚, fˆldelt dugaszolÛ
aljzatot haszn·ljon.
T˚zveszÈly ·ll fenn.

Vigy·zzon, nehogy gyermekek
bem·sszanak a termÈkbe.
…letveszÈlyt jelent egy gyermek
sz·m·ra, ha bem·szik a
h˚tıszekrÈnybe.

MAGYAR

Ne t·maszkodjon az ajtÛra, a
polcokra vagy a h˚tıtÈrre.
A h˚tıszekrÈny felborulhat vagy a
keze megsÈr¸lhet. K¸lˆnˆskÈppen
¸gyeljen r·, hogy gyermekek se
tegyÈk a fentieket.

FˆldelıvezetÈk

A h˚tıszekrÈny ajtaj·nak erıteljes nyit·sa vagy
z·r·sa a h˚tıszekrÈny kosar·ban t·rolt
Èlelmiszer ¸tÈs ·ltali leesÈsÈhez Ès l·b·nak
megsÈr¸lÈsÈhez vezethet, ezÈrt legyen
elıvigy·zatos.

legal·bb
30 h¸velyk

Lapos vˆrˆsrÈz

Ne telepÌtse a h˚tıszekrÈnyt
nedves helyre vagy olyan helyre,
ahol azt frˆccsenı vÌz vagy esı
Èrheti.
Az elektromos rÈszegysÈgek
szigetelÈsÈnek k·rosod·sa z·rlatot
okozhat.

Thinner
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Thinner

A nem megfelelı fˆldelÈs
meghib·sod·st vagy elektromos
·ram¸tÈst okozhat.
Ez elektromos ·ram¸tÈst vagy
rˆvidz·rlatot Ès t¸zet okozhat.

BevezetÈs

Fontos biztons·gi inform·ciÛk

Thinner

Ether

Benzene

H˙zza ki a h·lÛzati dugÛt, vihar
Ès vill·ml·s idejÈn, illetve ha
tartÛsabb ideig nem haszn·lja a
kÈsz¸lÈket.
¡ram¸tÈs vagy t˚z veszÈlye ·llhat
fenn.

Thinner

Ne t·roljon a h˚tıszekrÈnyben vagy annak kˆzelÈben
gy˙lÈkony anyagot, Ètert,
benzolt, alkoholt, gyÈgyszert,
cseppfolyÛs g·zt, aeroszolos
termÈket vagy kozmetikumot.
Ez robban·st vagy t¸zet okozhat.

Thinner

Ha a h˚tıszekrÈny vÌzbe mer¸lt,
kiz·rÛlag alapos ·tvizsg·l·s
ut·n haszn·lja ˙jra.
Ez elektromos ·ram¸tÈst vagy
t¸zet okozhat.

Ne tegyen a h˚tıszekrÈnybe
meggy˙jtott gyerty·t szagtalanÌt·s
cÈlj·bÛl. Ne haszn·ljon hajsz·rÌtÛt
a h˚tıszekrÈny belsejÈnek
sz·rÌt·s·hoz, Ès ne haszn·ljon
gyerty·t a h˚tıszekrÈny
szagtalanÌt·s·hoz.
Ez robban·st vagy t¸zet okozhat.

Thinner

A h˚tıszekrÈnyben ne t·roljon
gyÛgyszert vagy tudom·nyos
cÈlra haszn·lt anyagot.
A pontos hımÈrsÈkleti viszonyok
kˆzˆtt t·rolandÛ anyagok
k·rosodhatnak vagy nem kÌv·natos
Ès esetlegesen veszÈlyes reakciÛ
lÈphet fel.

G·zsziv·rg·s esetÈn ne Èrintse meg a
h˚tıszekrÈnyt vagy a dugaljt, Ès azonnal
szellıztesse ki a helyisÈget.
• A szikra ·ltal kiv·ltott robban·s
t¸zet vagy ÈgÈsi sÈr¸lÈst
okozhat.
• A h˚tıszekrÈnyben
kˆrnyezetbar·t h˚tıkˆzeg,
fˆldg·z (izobut·n, R600a) tal·lhatÛ, Ès ebbıl m·r
kis mennyisÈg (80~90 g) is gy˙lÈkony.
Ha sz·llÌt·s, fel·llÌt·s vagy haszn·lat kˆzben
g·zsziv·rg·s lÈp fel, egyetlen szikra is t¸zet vagy
ÈgÈsi sÈr¸lÈst okozhat.

The Academic
Medicine

dicine
The Me

Thinner

Ne haszn·ljon robban·sveszÈlyes
aeroszolt a h˚tıszekrÈny
kˆzelÈben.
Ez t¸zet okozhat.

Thinner

Ne frˆcskˆljˆn vizet a
h˚tıszekrÈny k¸lsejÈre vagy
belsejÈbe, Ès ne tisztÌtsa azt
benzollal vagy hÌgÌtÛval.
Az elektromos rÈszegysÈgek
szigetelÈsÈnek k·rosod·sa
z·rlatot okozhat.

Thinner

Thinner

Ker¸lje a f˚tıberendezÈsek
haszn·lat·t a h˚tıszekrÈny
kˆzelÈben. Helyezze a
h˚tıszekrÈnyt t˚ztıl, valamint
sziv·rgÛ gy˙lÈkony g·ztÛl
t·vol.
Ez t¸zet okozhat.

Thinner

Thinner

Thinner

Ha a h˚tıszekrÈnybıl furcsa szag
vagy f¸st tˆr elı, azonnal
h˙zza ki a csatlakozÛdugÛt Ès
lÈpjen kapcsolatba a
szervizzel.
Ez t¸zet okozhat.

Ne helyezzen vir·gv·z·t, bˆgrÈt,
kozmetikumot, gyÛgyszertartÛt
vagy m·s egyÈb t·rolÛedÈnyt a
h˚tıszekrÈny tetejÈre.
Ez leeshet, Ès sÈr¸lÈst, t¸zet vagy
elektromos ·ram¸tÈst okozhat.
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BevezetÈs

Fontos biztons·gi inform·ciÛk
Ne engedje, hogy a szakkÈpzett
szerelın kÌv¸l b·rmilyen
m·s szemÈly szÈtszerelje,
megjavÌtsa vagy mÛdosÌtsa
a h˚tıszekrÈnyt.
Ez sÈr¸lÈst, elektromos
·ram¸tÈst vagy t¸zet okozhat.

Ne dugja a kezÈt vagy fÈm
t·rgyat a hideg levegı
kilÈpınyÌl·s·ba, a fedÈl al·,
a h˚tıszekrÈny alj·hoz vagy
a h·tsÛ rÈszen tal·lhatÛ
hı·llÛ r·cshoz (kimeneti
nyÌl·s).
Ez ·ram¸tÈst vagy sÈr¸lÈst
okozhat.
Thinner

A h˚tıszekrÈny kiz·rÛlag
h·ztart·si cÈlokra haszn·lhatÛ
(ne t·roljon abban gyÛgyszert
vagy vizsg·lati anyagot, ne
haszn·lja azt hajÛn stb.)
Nem v·rt esemÈny lÈphet fel, pl.
t˚z, ·ram¸tÈs, a t·rolt anyag
k·rosod·sa vagy vegyi reakciÛ.

w FIGYELEM

Thinner

A fenti rendelkezÈs figyelmen kÌv¸l hagy·sa sÈr¸lÈst
vagy Èp¸let-illetve b˙tork·rt okozhat. KÈrj¸k,
minden esetben gondosan j·rjon el.

Thinner

A mÈlyh˚tıben t·rolt Èlelmiszert
vagy t·rolÛdobozokat ne Èrintse
meg nedves kÈzzel.
Ez fagysÈr¸lÈst okozhat.
Thinner

Amikor kidobja a h˚tıszekrÈnyt,
t·volÌtsa el a z·rszerkezetet az
ajtÛrÛl.
A h˚tıszekrÈny ajtaja r·z·rÛdhat
egy gyerekre.
Thinner

Ne tegyen a mÈlyh˚tıbe
¸vegpalackot.
A palack tartalma megfagyhat,
ettıl az ¸veg eltˆrhet Ès sÈr¸lÈst
okozhat.

Gyermekeket ne hagyjon fel¸gyelet nÈlk¸l annak
ÈrdekÈben, hogy ne j·tszanak a kÈsz¸lÈkkel.

A h˚tıszekrÈnyt szil·rd Ès
vÌzszintes fel¸leten helyezze el.
A nem kellıen stabil alapra
helyezett h˚tıszekrÈny hal·los
sÈr¸lÈst is okozhat, ha az ajtÛ
kinyit·sakor vagy csuk·sakor
felborul.

Ne dugja a kezÈt a h˚tıszekrÈny
alj·hoz.
Az alsÛ rÈszen tal·lhatÛ vaslemez
sÈr¸lÈst okozhat.

Thinner
Thinner
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Ne helyezze az Èlelmiszert rendetlen¸l a
h˚tıszekrÈnybe.
Az Èlelmiszer a h˚tıszekrÈny ajtaj·nak nyit·sakor
vagy z·r·sakor leeshet, szemÈlyi sÈr¸lÈst okozva.

Csˆkkent fizikai, ÈrzÈkelÈsi vagy szellemi
kÈpessÈg˚, tapasztalattal Ès gyakorlattal nem
rendelkezı szemÈlyek (Ès gyerekek) fel¸gyelet
nÈlk¸l nem haszn·lhatj·k a kÈsz¸lÈket, hacsak
a biztons·gukÈrt felelıs szemÈlyek elızıleg
erre ki nem oktatt·k ıket.

Thinner

BevezetÈs

Fontos biztons·gi inform·ciÛk
A h˚tıszekrÈny kÈzi sz·llÌt·sakor az el¸lsı rÈszt
alul, a h·tulsÛ rÈszt pedig fel¸l kell megfogni.
Ellenkezı esetben a kÈz
lecs˙szhat Ès sÈr¸lÈs tˆrtÈnhet.
Mivel a termÈk nehÈz, egyed¸l
ne emelje, mert ez szemÈlyi
sÈr¸lÈst vagy balesetet okozhat.

CsatlakozÛdugÛ hozz·fÈrhetısÈge
A h˚tıszekrÈny-fagyasztÛ csatlakozÛdugÛj·t ˙gy
kell elhelyezni, hogy baleset esetÈn kˆnnyen Ès
gyorsan hozz·fÈrhetı Ès kih˙zhatÛ legyen.

CsatlakozÛzsinÛr cserÈje
Ha a csatlakozÛk·bel megsÈr¸l, ki kell cserÈlni. A
cserÈt kiz·rÛlag a gy·rtÛ vagy a szervÌzszolg·ltat·st
biztosÌtÛ cÈg, illetve a fentiekkel azonos
kÈpesÌtÈssel rendelkezı szakember vÈgezheti el.

Legyen Ûvatos, mert a h˚tı vagy
a fagyasztÛ ajtaj·nak nyit·sa Ès
z·r·sa a kˆzelben tartÛzkodÛ
szemÈlyek sÈr¸lÈsÈt
okozhatja.
Az ajtÛ nyit·sakor vagy
csuk·sakor a zsanÈr becsÌpheti
a l·bat vagy kezet, illetve az ajtÛ
sarka sÈr¸lÈst okozhat egy
gyermeknek.

…letveszÈly
Gyermek beszorulhat.
KÈrj¸k, hogy mielıtt haszn·laton kÌv¸l helyeznÈ
(kidobn·) a kÈsz¸lÈket, szerelje le az ajtÛkat, de
hagyja benne a polcokat, ily mÛdon
megakad·lyozhatja, hogy egy gyerek
belem·sszon.

A h˚tıszekrÈnybe soha ne
tegyen Èlı ·llatot.

Tilos tárolni
• Ne tároljon a készülékben illetve annak közelében
(továbbá bármilyen más elektromos készülék
közelében se) benzint vagy más gyúlékony anyagot.
• Ne tároljon robbabásveszélyes anyagokat ebben
a készülékben, például gyúlékony hajtógázas
aeroszolos edényeket.

”vintÈzkedÈsek
w V›STRAHA

FˆldelÈs

• Haszn·latbavÈtel elıtt a h˚tıszekrÈnyt
megfelelıen ¸zembe kell helyezni. A kÈsz¸lÈk
helyÈnek megv·laszt·sakor a jelen haszn·lati
utasÌt·sban foglalt elıÌr·sokat be kell tartani.

Elektromos rˆvidz·rlat esetÈn a fˆldelÈs csˆkkenti
az ·ram¸tÈs kock·zat·t, mert lehetıvÈ teszi, hogy
az ·ram egy harmadik drÛton kereszt¸l t·vozni
tudjon. Az ·ram¸tÈs elker¸lÈse ÈrdekÈben a
kÈsz¸lÈk kiz·rÛlag fˆldelt csatlakozÛval
haszn·lhatÛ. A fˆldelt csatlakozÛ helytelen
haszn·lata ·ram¸tÈst okozhat.

• Soha ne h˙zza ki a kÈsz¸lÈk
csatlakozÛdugÛj·t a k·belnÈl fogva. Minden
esetben a csatlakozÛdugÛt markolja meg, Ès ˙gy
h˙zza ki a dugaljbÛl.
• A h˚tıszekrÈny ¸zembe helyezÈse ut·n soha
ne Èrintse meg a mÈlyh˚tı fagyos fel¸leteit,
k¸lˆnˆsen ha a keze vizes vagy nedves. A bır
hozz·ragadhat a rendkÌv¸l hideg fel¸lethez.
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BevezetÈs

Fontos biztons·gi inform·ciÛk
w V›STRAHA

w FIGYELEM
• Ne csatlakoztassa a kÈsz¸lÈket a h·lÛzati
csatlakozÛaljzatba, ha az kilÛg a falbÛl, mert az
t¸zet vagy ·ram¸tÈst okozhat.

w A kÈsz¸lÈk burkolat·n illetve a beÈpÌtett
konyhab˙tor fel¸letÈn tal·lhatÛ
szellızınyÌl·sokat mindig szabadon kell
hagyni.
w A leolvad·s felgyorsÌt·s·hoz kiz·rÛlag a gy·rtÛ
·ltal aj·nlott szersz·mokat vagy egyÈb
eszkˆzˆket haszn·lja.
w A h˚tıkˆrt ne rong·lja meg.
w A kÈsz¸lÈk belsejÈben kiz·rÛlag olyan
elektromos kÈsz¸lÈket haszn·ljon, amelyet a
gy·rtÛ kifejezetten erre a cÈlra javasol.
w A kÈsz¸lÈk h˚tÈsÈt Ès szigetelÈsÈt biztosÌtÛ
hajtÛg·z ·rtalmatlanÌt·sa speci·lis elj·r·st
igÈnyel. Ha erre ker¸l a sor, kÈrje ki a
szervÌzszolg·ltat·st biztosÌtÛ cÈg, illetve a
fentiekkel azonos kÈpesÌtÈssel rendelkezı
szakember tan·cs·t.

• Soha ne h˙zza ki a kÈsz¸lÈk
csatlakozÛdugÛj·t a k·belnÈl fogva. Minden
esetben a csatlakozÛdugÛt markolja meg, Ès
˙gy h˙zza ki a dugaljbÛl.
Egy vezetÈk lev·lhat Ès rˆvidz·rlatot okozhat.
• A csatlakozÛdugasz tisztÌt·s·ra ne haszn·ljon
vizes vagy nedves tˆrlıruh·t. A dugasz
Èrintkezıvill·ira ker¸lt idegen anyagot t·volÌtsa
el.
Ellenkezı esetben t˚zveszÈly lÈphet fel.
• Ha kih˙zta a kÈsz¸lÈk h·lÛzati csatlakozÛj·t,
v·rjon legal·bb 5 percet, mielıtt ˙jra
visszadugn· a fali dugaljba.
A kÈsz¸lÈk rendellenes ¸zemeltetÈse
meghib·sod·st okozhat.

A kÈsz¸lÈk kis mennyisÈgben izobut·n
h˚tıkˆzeget (R600a) tartalmaz, ami egy
kˆrnyezetbar·t, ugyanakkor gy˙lÈkony fˆldg·z.
A kÈsz¸lÈk sz·llÌt·sa Ès ¸zembe helyezÈse
sor·n ¸gyelni kell arra, hogy a h˚tıkˆr ne
sÈr¸ljˆn meg. A csˆvekbıl kiszˆkı h˚tıkˆzeg
meggyulladhat vagy szemsÈr¸lÈst okozhat. Ha a
h˚tıkˆrˆn sÈr¸lÈst Èszlel, ne haszn·ljon nyÌlt
l·ngot vagy egyÈb potenci·lis gy˙jtÛforr·st, Ès
szellıztesse ki azt a helyisÈget, ahol a kÈsz¸lÈk
huzamosabb ideig ·llt.
Annak ÈrdekÈben, hogy a h˚tıkˆr sÈr¸lÈse esetÈn
elker¸lhetı legyen a gy˙lÈkony levegı-g·z keverÈk
kialakul·sa, a kÈsz¸lÈk elhelyezÈsÈre szolg·lÛ
helyisÈg mÈretÈnek ar·nyban kell lennie a
kÈsz¸lÈkben felhaszn·lt h˚tıkˆzeg (g·z)
mennyisÈgÈvel. Minden 8 g R600a-os g·zra 1 m2
ter¸letet kell sz·molni. A kÈsz¸lÈkben tal·lhatÛ g·z
mennyisÈge a belsıtÈrben elhelyezett
azonosÌtÛcÌmkÈrıl olvashatÛ le.
Ha a kÈsz¸lÈk b·rmilyen mÛdon sÈr¸lt vagy
k·rosod·s jelÈt mutatja, ne helyezze ¸zembe azt.
Ha kÈtsÈgei vannak, forduljon szakemberhez.

• Ne hagyja, hogy a kÈsz¸lÈk elılapj·n tal·lhatÛ
kezelıpanelt gyermekek megÈrintsÈk vagy
azzal j·tszanak.
• A kÈsz¸lÈkben haszn·lt h˚tıkˆzeg valamint a
szigetelıanyagban tal·lhatÛ g·zok
·rtalmatlanÌt·sa speci·lis elj·r·st igÈnyel.
A kÈsz¸lÈk kidob·sa elıtt gyızıdjˆn meg
arrÛl, hogy a h·toldalon lÈvı csˆvek teljesen
sÈr¸lÈsmentesek-e.

w V›STRAHA
Az alsÛ fiÛkokat ne tisztÌtsa mosogatÛgÈpben, mert
a nagy hımÈrsÈklet megrong·lhatja a kosarakat Ès
haszn·lhatatlann· teheti ıket.
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• Ha a kÈsz¸lÈket hosszabb idın ·t nem kÌv·nja
haszn·lni, h˙zza ki a h·lÛzati
csatlakozÛdugaszt.
A szigetelÈs k·rosod·sa, kop·sa t¸zet okozhat.

BevezetÈs

A kÈsz¸lÈk rÈszegysÈgei, tartozÈkai
TÌpus : GB7143**(A/B/G/P/R)*

L·mpa
Toj·startÛ
TejtermÈk-t·rolÛ

T·rolÛrekesz
Kivehetı ¸vegpolc
VÌzszivatty˙
(Opcion·lis)

PalacktartÛ
(Opcion·lis)

VÌztart·ly
(Opcion·lis)

Automatikus jÈgkÈszÌtı
VÌztart·ly
(Opcion·lis)
ZˆldsÈgtartÛ-fiÛk
FrissentartÛ zÛna
(Fresh „0” Zone)
(Opcion·lis)

1*

T·rolÛrekesz
(Opcion·lis)

Opti-Temp ZÛna
(Opcion·lis)
KifordÌthatÛ
GB7143**(A/B)
jÈgkocka-kÈszÌtı
JÈgt·rolÛdoboz JÈgt·rolÛ-doboz
(Opcion·lis)
R·csos polc

Ez nyitÛfoganty˙
(Opcion·lis)

FagyasztÛ rekesz

A lefagyasztás a
leggyorsabban a
megjelölt polcon
történik.

Szintbe·llÌtÛ l·bak
T·rolÛrekesz
(Opcion·lis)

1*
MegjegyzÈs

LehetsÈges, hogy egyes rÈszeket az ÷n kÈsz¸lÈke nem tartalmaz, azok csak m·s modellekben tal·lhatÛk
meg. (pl. az àOpti-Temp ZÛnaá nem tal·lhatÛ meg minden modellben)
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TÌpus : GB7138****

L·mpa
Toj·startÛ
TejtermÈk-t·rolÛ
Kivehetı ¸vegpolc

1*

T·rolÛrekesz
VÌzszivatty˙
VÌztart·ly
(Opcion·lis)

PalacktartÛ
(Opcion·lis)

2*

ZˆldsÈgtartÛ-fiÛk
FrissentartÛ zÛna
(Fresh „0” Zone)
(Opcion·lis)

T·rolÛrekesz
(Opcion·lis)

OPTI-Zone
(Opcion·lis)
MAGYAR

MegcsavarhatÛ
jÈgt·lca
JÈgt·rolÛ-doboz
Ez nyitÛfoganty˙
(Opcion·lis)

R·csos polc
FagyasztÛ rekesz

A lefagyasztás a
leggyorsabban a
megjelölt polcon
történik.

Szintbe·llÌtÛ l·bak

1*

2*

T·rolÛrekesz
(Opcion·lis)

MegjegyzÈs
LehetsÈges, hogy egyes rÈszeket az ÷n kÈsz¸lÈke nem tartalmaz, azok csak m·s modellekben tal·lhatÛk
meg. (pl. az àOpti-Temp ZÛnaá nem tal·lhatÛ meg minden modellben)
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A Készülék Részegységei, Tartozékai
Típus:

GB5219****
GB5237****
GB5240****
GB*530*****
GB*539*****

GB5219**E*
GB5237**E*
GB5240**A*
GB*530**CF*
GB*539**CF*
Lámpa

GB5219**F*
GB5237**F*
GB5240**C*
GB*530**CP*
GB*539**CP*
Smart DiagnosisTM
(Opcionális)

GB*530**QP*
GB*539**QP*

GB*530**QW*

Tojástartó
(Opcionális)
Tejtermék-tároló
/ Tárolórekesz
(Opcionális)

Kivehető üvegpolc
(2 vagy 3)

Tárolórekesz
(2 vagy 3)

Víztartály
(Opcionális)
Zöldségtartófiók
A gyümölcsök, zöldségek
stb. frissen és ropogósan
tartására használható
Frissentartó zóna
(Fresh „0” Zone)
(Opcionális)

Jétálca
Ez nyitófogantyú
(Opcionális)

Jégtartály
(Opcionális)
Rácsos polc
(Opcionális)
Fagyasztó rekesz

Szintbeállító lábak
A lefagyasztás a leggyorsabban
a megjelölt polcon történik.

MegjegyzÈs
LehetsÈges, hogy egyes rÈszeket az ÷n kÈsz¸lÈke nem tartalmaz, azok csak m·s modellekben tal·lhatÛk
meg.
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A Készülék Részegységei, Tartozékai
Típus:

GB5234****
GB5237****
GB5240****
GB*539*****

GB5234**H*
GB5237**G*
GB5240**D*
GBB539**H**

Lámpa

GB5234**I*
GB5237**J*

GB5237PMG

GB*539**QW*

Smart DiagnosisTM
(Opcionális)

Tojástartó
(Opcionális)

Kivehető üvegpolc
(3 vagy 4)

Tárolórekesz
(3 vagy 4)

Víztartály
(Opcionális)

MAGYAR

Zöldségtartófiók
A gyümölcsök, zöldségek
stb. frissen és ropogósan
tartására használható

Jétálca
Ez nyitófogantyú
(Opcionális)

Jégtartály
(Opcionális)
Rácsos polc
(Opcionális)
Fagyasztó rekesz

Szintbeállító lábak
A lefagyasztás a leggyorsabban
a megjelölt polcon történik.

MegjegyzÈs
LehetsÈges, hogy egyes rÈszeket az ÷n kÈsz¸lÈke nem tartalmaz, azok csak m·s modellekben tal·lhatÛk
meg.
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A kÈsz¸lÈk rÈszegysÈgei, tartozÈkai
TÌpus : GB5240****
L·mpa
Toj·startÛ
(Opcion·lis)
TejtermÈk-t·rolÛ
(Opcion·lis)
T·rolÛrekesz
Kivehetı
¸vegpolc

ZˆldsÈgtartÛfiÛk
A gy¸mˆlcsˆk,
zˆldsÈgek stb.
frissen Ès
ropogÛsan
tart·s·ra
haszn·lhatÛ

VÌztart·ly
(Opcion·lis)
T·rolÛrekesz

FrissentartÛ zÛna
(Fresh „0” Zone)
(Opcion·lis)

JÈgt·lca
JÈgtart·ly
(Opcion·lis)
R·csos polc

Ez nyitÛfoganty˙
(Opcion·lis)

FagyasztÛ
rekesz

Szintbe·llÌtÛ
l·bak

MegjegyzÈs
LehetsÈges, hogy egyes rÈszeket az ÷n kÈsz¸lÈke nem tartalmaz, azok csak m·s modellekben tal·lhatÛk
meg.
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TÌpus : GB5237****
L·mpa
Toj·startÛ
(Opcion·lis)
TejtermÈk-t·rolÛ
(Opcion·lis)
Kivehetı
¸vegpolc

T·rolÛrekesz

ZˆldsÈgtartÛfiÛk
A gy¸mˆlcsˆk,
zˆldsÈgek stb.
frissen Ès
ropogÛsan
tart·s·ra
haszn·lhatÛ

VÌztart·ly
(Opcion·lis)
T·rolÛrekesz

MAGYAR

FrissentartÛ zÛna
(Fresh „0” Zone)
(Opcion·lis)

JÈgt·lca
JÈgtart·ly
(Opcion·lis)
R·csos polc

Ez nyitÛfoganty˙
(Opcion·lis)

FagyasztÛ
rekesz

Szintbe·llÌtÛ
l·bak

MegjegyzÈs
LehetsÈges, hogy egyes rÈszeket az ÷n kÈsz¸lÈke nem tartalmaz, azok csak m·s modellekben tal·lhatÛk
meg.
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A kÈsz¸lÈk rÈszegysÈgei, tartozÈkai
TÌpus : GB5234****
L·mpa

T·rolÛrekesz

Kivehetı
¸vegpolc

T·rolÛrekesz

ZˆldsÈgtartÛfiÛk
A gy¸mˆlcsˆk,
zˆldsÈgek stb.
frissen Ès
ropogÛsan
tart·s·ra
haszn·lhatÛ
JÈgt·lca
Ez nyitÛfoganty˙
(Opcion·lis)

R·csos polc
FagyasztÛ
rekesz

Szintbe·llÌtÛ
l·bak

MegjegyzÈs
LehetsÈges, hogy egyes rÈszeket az ÷n kÈsz¸lÈke nem tartalmaz, azok csak m·s modellekben tal·lhatÛk
meg.
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‹zembe helyezÈs

‹zembe helyezÈs

1. V·lasszon olyan helyet, ahol a berendezÈs

1

kˆnnyen haszn·lhatÛ.

2

2. Ne helyezze a berendezÈst f˚tıtest vagy m·s
hıforr·s kˆzelÈbe, kˆzvetlen napfÈnyre vagy
nedves helyisÈgbe.

3. A h˚tı-fagyasztÛkÈsz¸lÈk kˆr¸li megfelelı
lÈgmozg·s ÈrdekÈben mindkÈt oldalon hagyjon
elegendı szabad helyet. A kÈsz¸lÈk h·tulja Ès a
fal kˆzˆtti t·vols·g legal·bb 5 cm legyen.

4. A vibr·ciÛ elker¸lÈse ÈrdekÈben a h˚tıszekrÈnyt

1.sz. rajz. Tegye fel a hüvelyeket (2) a sarkokra (1)
és nyomja rá ütközésig.

FAL

5. Tˆrˆlje le a kÈsz¸lÈkrıl a sz·llÌt·s sor·n
r·rakÛdott port, Ès alaposan tisztÌtsa meg.

6. Szerelje be a tartozÈkokat (jÈgkocka-tartÛ, stb.).
A sz·llÌt·s sor·n fellÈpı esetleges sÈr¸lÈsek
elker¸lÈse ÈrdekÈben a tartozÈkok egy
csomagban tal·lhatÛk meg.

7. Csatlakoztassa a kÈsz¸lÈket a h·lÛzati
·ramforr·sba. Ugyanabba az aljzatba ne
csatlakoztasson m·s h·ztart·si kÈsz¸lÈket.
Csak egyes típusok esetén:

8. A berendezés körüli megfelelő levegő cirkuláció
érdekében elegendő helyet kell biztosítani a
hűtőszekrény-mélyhűtő mellett, felett és hátul.
Ennek érdekében tegye fel a távköztartókat a
berendezé hátulján a felső sarkokra az 1.sz. rajz
szerint. A hüvelyek (2) a mélyhűtő kamrában
levő fiókban találhatók.

2. sz. rajz. Tólja a hűtőszekrényt a falhoz.
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be kell szintezni.
A padlÛ egyenetlensÈgeit sz¸ksÈg esetÈn a
szintbe·llÌtÛ l·bakkal lehet ellens˙lyozni.
Az ajtÛk megfelelı csukÛd·sa ÈrdekÈben a
kÈsz¸lÈk el¸lsı rÈszÈnek egy kicsit magasabban
kell ·llnia, mint a h·tsÛnak.
Ha a kÈsz¸lÈket kissÈ megdˆnti, a szintbe·llÌtÛ
l·bakat kˆnnyen elcsavarhatja b·rmelyik ir·nyba.
A kÈsz¸lÈk emelÈsÈhez az ÛramutatÛ j·r·s·val
ellenkezı ir·nyba(
), mÌg s¸llyesztÈsÈhez az
ÛramutatÛ j·r·s·val egyezı ir·nyba(
) kell a
szintbe·llÌtÛ l·bat csavarni.

‹zembe helyezÈs

A készülék felhasználási területe

Klímaosztály

Ez a készülék rendeltetésszerűen háztartásban
és hasonló célra kerül alkalmazásra, például
- műhelyekben, irodákban és egyéb
munkakörnyezetben levő személyzeti konyhák;
- mezőgazdasági épületekben és szállodákban,
motelekben és egyéb lakáscélú környezetben
levő ügyfelek által;

A készülék az éghajlati zónáktól függően
korlátozott környezeti hőmérséklet-tartományban
használható. A készüléket ne használja ezen a
hőmérséklettartományon kívül. A készülék
klímaosztályát a hűtőtérben található típustábla
jelzi, a műszaki adatokkal együtt.

- étkeztetési és hasonló, nem kiskereskedelmi célokra

Elsı haszn·latbavÈtel
Miut·n a kÈsz¸lÈket ¸zembe helyezte, v·rjon
2-3 Ûr·t, mielıtt feltˆltenÈ friss vagy fagyaszott
Èlelmiszerrel, hogy a h˚tıszekrÈny elÈrhesse a
szok·sos ¸zemi hımÈrsÈkletÈt.
Ha a kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈsÈt megszakÌtotta, v·rjon
5 percet, mielıtt ˙jra bekapcsoln· azt.
A kÈsz¸lÈk ezt kˆvetıen haszn·latra kÈsz.

Megjegyzés
A hűtőgépet működése közben ne mozgassa
a hűtőgépet.
A kompresszor időnként zakatoló hangot adhat.
(Ez normális, és nem befolyásolja a kompresszor
teljesítményt vagy élettartamát.
A zakatoló hang a hűtőgép nyugalmi állapotba
kerülése után megszűnik.)
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Osztály

Szimbólum

Környezeti hŒmérséklettartomány °C

Kiterjesztett
hŒmérséklet

SN

+10 ~ +32

HŒmérséklet

N

+16 ~ +32

Szubtrópus

ST

+16 ~ +38

Trópus

T

+16 ~ +43

A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse

HımÈrsÈklet szab·lyoz·sa
A h˚tı-fagyasztÛ kÈsz¸lÈk szab·lyozÛegysÈgÈvel ÷n pontosan be·llÌthatja a h˚tıszekrÈny Ès a fagyasztÛ
hımÈrsÈkletÈt.

A hımÈrsÈkletszab·lyozÛ egysÈg kijelzıpanele
A hımÈrsÈklet Ès funkciÛk be·llÌt·sa

Expressz
fagyaszt·s,
Eco
Friendly
(gazdas·gos)

LCD-kijelzıs tÌpus

Opti-Temp
ZÛna (¡th˚tÈs)
rekesz
hımÈrsÈkletbe·llÌtÛ
gombja

A h˚tıszekrÈny
hımÈrsÈkletszab·lyozÛ
gombja

A mÈlyh˚tı
hımÈrsÈkletszab·lyozÛ
gombja

MAGYAR

LED-kijelzıs tÌpus

Expressz
fagyaszt·s

Eco Friendly
(gazdas·gos)

LED-kijelzıs tÌpus

Be/Ki gomb

Z·rÛgomb

MegjegyzÈs

LED-kijelzıs tÌpus

Az LCD-kijelzıs tÌpus be·llÌt·si funkciÛit valamelyik gomb megnyom·sa ut·n lehet aktiv·lni.
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A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse

A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse

A hımÈrsÈkletszab·lyozÛ egysÈg kijelzıpanele
A hımÈrsÈklet Ès funkciÛk be·llÌt·sa

A mÈlyh˚tı
hımÈrsÈkletszab·lyozÛ gombja

A hıtŒrekesz
hŒmérséklet-beállító
gombja

Expressz fagyaszt·s

Eco Friendly
(gazdas·gos)
Be/Ki gomb

Gyerekzár /
Ajtóriasztás

Expressz
fagyaszt·s

Gyerekzár /
Ajtóriasztás

Expressz
fagyaszt·s

A hıtŒrekesz
hŒmérsékletbeállító
gombja

A mÈlyh˚tı
hımÈrsÈkletszab·lyozÛ gombja

A mÈlyh˚tı
hımÈrsÈkletszab·lyozÛ gombja

A hıtŒrekesz
hŒmérsékletbeállító
gombja
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Eco Friendly
(gazdas·gos)

Eco Friendly
(gazdas·gos)

Be/Ki gomb

A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse

A h˚tıszekrÈny Ès a mÈlyh˚tı
hımÈrsÈkletÈnek be·llÌt·sa

Opti-Temp ZÛna (¡th˚tÈs)
(Opcion·lis)

• A mÈlyh˚tı Ès a h˚tıszekrÈny indulÛ
hımÈrsÈklete -20∞C illetve 3∞C.
A mÈlyh˚tı Ès a h˚tıszekrÈny hımÈrsÈklete
kÌv·ns·g szerint mÛdosÌthatÛ.

• A gomb megnyom·s·val t·roljon itt zˆldsÈget,
gy¸mˆlcsˆt vagy olyan tÌpus˙ Èlelmiszert, mint
kiengedni kÌv·nt fagyasztott h˙s.
Haszn·lat mÛdja
• ÷n a k¸lˆnbˆzı ÈlelmiszertÌpusoknak
megfelelıen v·laszthatja ki az optim·lis h˚tÈsi
hımÈrsÈkletet.

LCD-kijelzıs tÌpus

LED-kijelzıs tÌpus

LED-kijelzıs tÌpus
< Kültéri típus >

< Beltéri típus >

MegjegyzÈs
A tÈnyleges belsı hımÈrsÈklet f¸gg a
kÈsz¸lÈkben t·rolt Èlelmiszer ·llapot·tÛl, vagyis a
be·llÌtott hımÈrsÈklet az elÈrendı maximumot
jelenti, Ès nem a h˚tıszekrÈnyben mÈrt tÈnyleges
hımÈrsÈkletet.
A kezdeti idıszakban a h˚tÈsi teljesÌtmÈny
alacsony. KÈrj¸k, hogy a fenti hımÈrsÈkletszab·lyoz·st azt kˆvetıen vÈgezze el, hogy a
kÈsz¸lÈk minimum 2-3 napot ¸zemelt.
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• 2 be·llÌt·s lehetsÈges, egy a zˆldsÈgek Ès
gy¸mˆlcsˆk sz·m·ra (2∞C), egy a h˙s Ès hal
sz·m·ra (-1∞C).
• NedvessÈget igÈnylı zˆldsÈg Ès h˚tˆtt Èlelmiszer
A h˙s/hal a tÌpustÛl f¸ggıen frissebben t·rolhatÛ.
• Ha a àVEGEá gomb vil·gÌt, az opti-zone h˚ti a
frissentartÛ t·rolÛrekeszt.
• A frissentartÛ h˚tıtÈr hımÈrsÈklete a kˆrnyezeti
hımÈrsÈklettıl f¸ggetlen¸l -2∞C~3∞C kˆzˆtt
marad.
A frissentartÛ rekesz egy speci·lis hımÈrsÈklet˚
zÛna.

A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse
Eco Friendly (Gazdas·gos)
• Ezzel a funkciÛval energiatakarÈkos ¸zemmÛdba
lehet kapcsolni a h˚tı-fagyasztÛgÈpet, ami
k¸lˆnˆsen akkor hasznos, ha ÷n szabads·gra
megy, mert az energiafogyaszt·s csˆkken.
A 'ECO FRIENDLY (GAZDAS¡GOS)' gomb
egyszeri megnyom·s·ra a funkciÛ bekapcsol, Ès
a l·mpa kigyullad. Az ˙jbÛli megnyom·sra a
funkciÛ kikapcsol.

Expressz fagyaszt·s
• Ez a funkciÛ a gyors fagyaszt·shoz haszn·lhatÛ.
• Ezt a funkciÛt akkor kell haszn·lni, ha egy
Èlelmiszert gyorsan kÌv·n lefagyasztani. Nyomja
meg egyszer az Express Frz. gombot, ezut·n
megkezdıdik a gyorsfagyaszt·s Ès a kijelzÈs
vil·gÌtani kezd.
• A Expressz fagyaszt·s kb. 3/24
24 Ûr·t vesz igÈnybe.
Ezt kˆvetıen a kÈsz¸lÈk automatikusan vissza·ll
az eredetileg be·llÌtott hımÈrsÈkletÈrtÈkre.
Amennyiben a gyorsfagyaszt·st a fenti idıtartam
lej·rta elıtt meg kÌv·nja szakÌtani, nyomja meg
mÈg egyszer a àExpress Frz.á gombot, ekkor a
l·mpa kialszik, a Expressz fagyaszt·s funkciÛ
kikapcsol, Ès a kÈsz¸lÈk vissza·ll az eredetileg
be·llÌtott hımÈrsÈkletÈrtÈkre.

LED

LED

LED

LCD

< Kültéri típus >

LED

LED

LED

LCD

< Beltéri típus >

MegjegyzÈs

< Kültéri típus >

Az Eco Friendly mÛd bekapcsolt (àONá)
·llapot·ban a tˆbbi gomb lenyom·sa hat·stalan
marad. Az Eco Friendly gomb megnyom·sakor
az ¸zemmÛd kikapcsolÛdik, a tˆbbi gomb ismÈt
m˚kˆdik Ès a h˚tıgÈp az elızı hımÈrsÈkletbe·llÌt·sra tÈr vissza.

< Beltéri típus >

Diagnosztika
• A diagnosztika funkciÛ automatikusan megkeresi
a kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse kˆzben esetlegesen fellÈpı
hib·kat, rendellenessÈgeket.
• Amennyiben a berendezÈsben valamilyen
meghib·sod·s lÈp fel, a kezelıgombok nem
m˚kˆdnek Ès a kijelzıkˆn nem jelenik meg
inform·ciÛ. Ilyen esetben soha ne kapcsolja ki a
kÈsz¸lÈket, hanem azonnal hÌvja a szervizt.
• Sokkal hosszabb idıbe telik a szerelınek a hiba
felt·r·sa, ha a berendezÈst kikapcsolj·k.

• A BE funkciÛ kiv·laszt·sa ut·n a nyÌl alak˙
piktogram 4-szer villog, majd folyamatosan Ègve
marad.
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Z·r (Lock)

H˚tıtÈr
(Csak egyes tÌpusok esetÈn.)

A LED-kijelzıs tÌpushoz
• Ezzel a gombbal lez·rhatja a tˆbbi gomb
m˚kˆdÈsÈt.
• A àZ¡Rá (LOCK) funkciÛ a gomb egyszeri
megnyom·s·ra bekapcsol, ˙jbÛli megnyom·sra
pedig kikapcsol, vagyis a gomb nyomkod·s·ra a
Z¡R/NYIT.
(A lez·r·shoz 3 mp-ig tartsa nyomva a àLOCKá
gombot.
A lez·r·s megsz¸ntetÈsÈhez 3 mp-ig tartsa
nyomva a àLOCKá gombot.).
• Ha a àLOCKá funkciÛt aktiv·lta, a tˆbbi gomb
nem fog m˚kˆdni.

Unlock

Lock

Fresh '0' Zone (à0 fokos
frissentartÛ zÛnaá)
Csak h˙s Ès hal t·rol·s·hoz.
Az itt t·rolt zˆldsÈg Ès gy¸mˆlcs megfagyhat.
A àFresh 0 ZÛnaá hımÈrsÈkletÈt a kˆvetkezı
be·llÌt·sokkal lehet mÛdosÌtani.
Ha a h˚tıtÈr be·llÌtott hımÈrsÈklete 6∞C, akkor
a Fresh 0 ZÛna hımÈrsÈklete 4 2∞C.
Ha a h˚tıtÈr be·llÌtott hımÈrsÈklete 3∞C, akkor
a Fresh 0 ZÛna hımÈrsÈklete 0 2∞C.
Ha a h˚tıtÈr be·llÌtott hımÈrsÈklete 0∞C, akkor
a Fresh 0 ZÛna hımÈrsÈklete -3 2∞C.

A fedÈlszerelvÈny levÈtele

Unlock

Gˆrgıs tÌpus esetÈn
A zˆldsÈgt·rolÛ fiÛkot maga felÈ h˙zva, majd
felemelve lehet kivenni.

< Kültéri típus >

Lock

1. KissÈ emelje fel a fedÈlszerelvÈny elejÈt Ès

Unlock

h˙zza maga felÈ.

2. A fedÈlszerelvÈnyt enyhÈn dˆntse jobbra vagy
balra.

3. H˙zza ki a fedÈlszerelvÈnyt.

Be/Ki
• Ezzel a gombbal be Ès ki lehet kapcsolni a
h˚tıgÈpet.
• Az ON/OFF gomb tˆbbszˆri megnyom·s·val a
bekapcsol·s/kikapcsol·s funkciÛ v·ltakozik.
(A lez·r·s megsz¸ntetÈsÈhez 3~7 mp-ig tartsa
nyomva a àLOCKá gombot.
A lez·r·shoz 1 mp-ig tartsa nyomva a àLOCKá
gombot.)
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Unlock

A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse

A zˆldsÈgfiÛk vagy Opti-Temp ZÛna fiÛk
kivÈtele (Opcion·lis)

Vita-light ZÛna (Opcion·lis)

1
SÌnes tÌpus esetÈn
A zˆldsÈgt·rolÛ Ès Opti-Temp ZÛna fiÛk
szÈtv·laszt·sakor a zˆldsÈgt·rolÛt h˙zza maga felÈ,
majd kÈt kÈzzel emelje fel a fiÛkot.

1. A LED-l·mpa automatikusan egÈsz nap
m˚kˆdik.
Ez lehetıvÈ teszi a zˆldsÈgek fotoszintÈzisÈt.
A àVitaá fÈny-ek a zˆldsÈgtartÛ fiÛk h·tulj·n
tal·lhatÛk.
• Ha a lÈzersugarat bizonyos optikai eszkˆzˆkˆn
(pl. t·vcsı, binokul·r, szem¸veg, nagyÌtÛ)
kereszt¸l nÈzi, szemk·rosod·s lÈphet fel.
• A LED-ek m˚kˆdÈse automatikus. Ne vegye le a
LED-ek burkolat·t! A LED-ek meghib·sod·sa
esetÈn forduljon a szakszervizhez!

àNyitott ajtÛá figyelmeztetÈs
• Ha a h˚tıgÈp ajtaja sok·ig van nyitva, hangjelzÈs
szÛlal meg.
Amennyiben a figyelmeztetı hang az ajtÛ
becsuk·sa ut·n nem hallgat el, hÌvja a szervizt.
• Az ajtÛriaszt·s-gombot rˆviden megnyomva a
hangjelzÈst be Ès ki lehet kapcsolni.

w FIGYELEM
• A kezelıszervek, be·llÌt·sok Ès elj·r·sok itt
leÌrtaktÛl eltÈrı haszn·lata esetÈn a lÈzersug·r
sÈr¸lÈst okozhat!

On (Be)

A zöldségtároló szétválasztása

Emelje fel és vegye le az alsó kosarat az ajtóról.
Ütközésig húzza ki a fiókot, majd kissé felemelve
teljesen húzza ki.
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A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse

JÈgkÈszÌtÈs

JÈgkÈszÌtÈs
• Vegye ki a jÈgkÈszÌtıt, tˆltse fel Ès tegye vissza
az eredeti helyÈre.

• A jÈgkÈszÌtı rekesz jÈglev·lasztÛ
karj·nak elforgat·sakor a jÈg a
jÈgkocka-t·rolÛba ker¸l.

• Vegye ki a jégtartályt a jégtálcával. A bejelölt
szintig töltse fel vízzel a jégtálcát és tegye vissza.

• A tartályt a jégtálcával a fagyasztórész felsŒ vagy
• Nem csak jeget lehet kÈszÌteni,
hanem ezt a teret fagyasztott
Èlelmiszerek t·rol·s·ra is lehet
haszn·lni.
A jÈgkÈszÌtı (1) (megcsavarhatÛ
jÈgkÈszÌtı) elt·volÌt·sa az ·bra
szerint.

középsŒ fiókhelyére teheti.

(1)
(2)

• Ha rövid idŒ alatt kell

MegjegyzÈs
• Ha a jÈglev·lasztÛ kart a jÈg teljes megfagy·sa
elıtt forgatja meg, akkor a maradÈk vÌz a
jÈgkocka-t·rolÛba juthat, emiatt a jÈgkock·k
ˆsszeragadhatnak.
• A jeget a jÈgtart·lybÛl vegye ki, de a
jÈgtart·lyba ne ˆntsˆn vizet. A jÈgtartÛ
megfagyhat Ès eltˆrhet.
• Ha a jÈgkocka-t·rolÛ megtelt Ès nem lehet
kih˙zni, akkor a jÈg leesik a kÈsz¸lÈk alj·ra.
‹gyeljen arra, hogy a jÈgkocka-t·rolÛ ne teljen
meg teljesen.

Note
TANÁCS
A jégkockákat egyszerıen ki lehet venni, ha a
megcsavarás elŒtt vizet enged a jégtálcába.

Leolvaszt·s
• A leolvaszt·s automatikusan tˆrtÈnik.
• A leolvaszt·s sor·n keletkezı vÌz a
p·rologtatÛt·lc·ba ker¸l, ahonnan automatikusan
elp·rolog.
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jégkockát készíteni, nyomja
meg az «EXPRESS FRZ.»
gombot.
• A jégkockák kivételéhez
fogja meg a tálca két végét és enyhén csavarja
meg a tálcát.

A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse

VÌzadagolÛ (Opcion·lis)

VÌzadagolÛ (Opcion·lis)
Jellemzık

AdagolÛlap

Kupak

AdagolÛlap

VÌztart·ly

ForgatÛgomb
(Nyit·s/Z·r·s)

A vÌztart·ly feltˆltÈse
TanksapkaszerelvÈny

A víztartály kivétele

Tart·lyfedÈl
Kapocs

VÌztart·ly

• A visszahelyezést a kivétellel ellentétes
sorrendben kell végezni.

• Ügyeljen arra, hogy ne nyomja a szelepet.
• A víztartály ajtóra szerelésekor ügyeljen a helyes
illesztésre.

1. Húzza ki a víztartályt.
Ezután nyissa fel a fedelét.

A vÌztart·ly feltˆltÈse

2. Legfeljebb 2,3 liter vizet lehet beletölteni.
3. Töltsön bele ivóvizet.

1. A gomb elforgat·s·val nyissa ki.

Zárja le a kupakot.

H˙zza ki a vÌztart·lyt. A kapocs kiold·sa ut·n
nyissa fel a tart·ly fedelÈt Ès a tart·lyt tˆltse fel
vÌzzel.

2. Ezut·n tegye vissza a fedelet Ès z·rja le a
kapcsot.

3. Az elsı haszn·latba vÈtelkor, vagy ha hossz˙
ideig nem haszn·lta, a vÌztart·lyba 3.2
1 l-nÈl tˆbb
vizet kell tˆlteni.
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PET palack feltˆltÈse
ita-light ZÛna (Opcion·lis)

Adagol·s

1. Nyomjon egy csÈszÈt az adagolÛfejhez.
2. Az adagolÛfej megnyom·s·val a tart·lyban lÈvı

A vÌzpalack haszn·latakor a tart·ly
fedÈlszerelvÈnyÈt a vÌztart·ly helyett a vÌzpalackhoz
lehet csatlakoztatni.

1. FordÌtsa el Ès vegye le

Z·r·s

Nyit·s

vÌz kinyerhetı.
3. Ha lassan veszi el a csÈszÈt az adagolÛfejtıl, a
vÌz nem fog fÈlrefolyni.
4. Az adagol·s befejezÈse ut·ni zaj a csıben
maradt vÌz elnyelÈsÈnek hangja, ez tisztÌt·si
cÈlokat szolg·l.

Z·r·s

a fedÈlszerelvÈnyt.
Nyissa ki a vÌzpalackot
Ès helyezze bele a
csˆvet.

2. Szerelje ˆssze a vÌzpalackot
Ès a fedÈlszerelvÈnyt
(vÌzpalack magass·ga_alatta
350 mm, mˆgˆtte 300 mm).
Helyezze ·t a dˆnthetı
kosarat. Egyes tÌpusok nem
haszn·lhatÛk.

w FIGYELEM
Az adagolÛba kiz·rÛlag forr·svÌz tˆlthetı, m·s
folyadÈk (tej, gy¸mˆlcslÈ, szÈnsavas ·sv·nyvÌz)
nem.
K¸lˆnˆskÈppen ker¸lni kell a szemcsÈt, rostot
tartalmazÛ folyadÈkok betˆltÈsÈt, mert ezek
tˆnkretehetik a kÈsz¸lÈket.

3. A vÌzpalackot illessze az ajtÛba.
w FIGYELEM

w V›STRAHA
Csak ivÛvÌzzel tˆltse fel.
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• KÈrj¸k, friss palackozott vizet haszn·ljon.
- Ha ¸dÌtıitalt, tejet, gy¸mˆlcslevet vagy (Ca,
Mg, Si stb. tartalm˙) ivÛvizet vagy sz˚retlen
vizet haszn·l, akkor a rendszer
meghib·sodhat.
• Ha a tart·lyt meleg vÌzzel tˆlti fel, a h˚tıbe
helyezÈs elıtt hagyja leh˚lni.
- A meleg vÌz hib·s m˚kˆdÈst okozhat.
• A tart·ly behelyezÈsekor a fedÈlnek pontosan
illeszkednie kell Ès a biztons·gi z·r gombj·nak
a àcloseá (z·r·s) ir·nyban kell ·llnia.
- A vÌztart·ly nem megfelelı
Z·r·s
Nyit·s
behelyezÈsekor az
adagolÛ nem m˚kˆdik
vagy a vÌztart·ly a padlÛra
eshet.
• Ha a vÌztart·lyt feltˆltÈs vagy tisztÌt·s cÈlj·bÛl ki
kell venni, akkor a tart·ly tetejÈt fogja meg Ès a
biztons·gi forgatÛgombot ·llÌtsa àopená(Nyit·s)
·ll·sba.

A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse
PalacktartÛ

Kiehetı ¸vegpolc

TÌpus : GB7143****
• A borospalackok vÌzszintesen t·rolhatÛk ebben a
tartÛban.
Ha Èppen nincs sz¸ksÈg a tartÛra, az ·tfordÌthatÛ,
Ès Ìgy hely takarÌthatÛ meg.

1. Emelje fel az ¸vegpolc elejÈt.
2. Kb.11cm~14cm
110 mm-rel h˙zza az ¸vegpolcot az ajtÛ
ir·ny·ba.

3. Az ¸vegpolcot enyhÈn dˆntse jobbra vagy balra.
4. A kÌv·nt helyen v·lassza el a polcot.

haszn·lat kˆzben

haszn·laton kÌv¸l

TÌpus : GB7138****
• A bort·rolÛban a palackokat vÌzszintesen lehet
t·rolni.
Ezut·n a bortartÛt megfordÌtva a
fedÈlszerelvÈnyre lehet helyezni.

FagyasztÛtÈr
Amennyiben a mélyhűtőben nagymennyiségű
élelmiszert kíván elhelyezni:
1. A mélyhűtő rekesz felső fiókjából vegye ki a
jégkocka-készítőt és helyezze az élelmisztert
közvetlenül a rácsra;
2. A mélyhűtő rekesz középső fiókját vegye ki és
helyezze az élelmisztert közvetlenül a rácsra.
A mélyhűtő rekesz rácsos polcokkal került
felszerelésre a tárolt mennyiség maximalizálása
érdekében. A rekeszben található olyan fiók is,
melyben nedves hús és félfolyékony állagú
zöldség tárolható.

Max. fagyasztási kapacitás
Ha már van étel a rekeszben, állítsa a fagyasztót
a leghidegebb állásba (-23°C) és nyomja le az
"Express frz" gombot több órával a a friss árunak
a fagyasztó rekeszbe helyezése előtt
a maximális kapacitás kihasználása érdekében.
Általában 7 óra elegendő.
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Automatikus jÈgkÈszÌtı
w FIGYELEM

MIKOR KELL KIKAPCSOLNI A J…GK…SZÂT’
KAPCSOL”J¡T („O” ¡LL¡S)

SzemÈlyi sÈr¸lÈs veszÈlye

HASZN¡LATI ⁄TMUTAT”

• Ha a vÌzell·t·s tˆbb napra megsz˚nik.
• Ha a jÈgt·rolÛt egy vagy kÈt percnÈl hosszabb ideig
t·volÌtja el.
• Ha a tˆbb napig nem haszn·lja a h˚tıgÈpet.

Az ˙jonnan ¸zembe helyezett h˚tıgÈp 12-24 Ûra
m˙lva kÈpes a jÈgkÈszÌtÈsre.

FELK…SZ‹L…S SZABADS¡G EL’TT

M˚kˆdÈs kˆzben NE ny˙ljon kÈzzel a jÈgkÈszÌtıbe.
Ez sÈr¸lÈst okozhat.

JÈgÈrzÈkelı kar

• A jÈgkÈszÌtı kapcsolÛj·t ·llÌtsa (O)(KI) ·ll·sba Ès
z·rja el a h˚tıgÈp vÌzell·t·s·t.

VÌztart·ly

H·lÛzati
kapcsolÛ

VÌzell·t·s csatlakoztat·sa nÈlk¸l

JÈgkÈszÌtı egysÈg

1. Az automatikus jÈgkÈszÌtı egyszerre 8

Az automatikus jÈgkÈszÌtıt a vÌztart·lyban lÈvı
vÌzzel, vÌzell·t·s csatlakoztat·sa nÈlk¸l is lehet
haszn·lni.

jÈgkocka, illetve napi 60~80 jÈgkocka
kÈszÌtÈsÈre alkalmas. Ez a mennyisÈg a
kˆr¸lmÈnyektıl (kˆrnyezeti hˆmÈrsÈklet,
ajtÛnyit·s gyakoris·ga, a fagyasztÛ terhelÈse
stb.) f¸ggıen v·ltozhat. stb.

A h˚tıgÈp ¸zemen kÌv¸l helyezÈse (tisztÌt·s)

MAGYAR

Polc

2. Az elsı p·r adag jÈgkock·t dobja ki, amÌg a
vÌzvezetÈk megtisztul.

3. Ha a jÈgt·rolÛ megtelik, akkor a jÈgkÈszÌtÈs
le·ll.
<A ·bra>

4. Ha nem szeretnÈ haszn·lni az automatikus
jÈgkÈszÌtıt, akkor a jÈgkÈszÌtı kapcsolÛj·t
fordÌtsa „OFF” (KI) ·ll·sba.
Ha ismÈt haszn·lni szeretnÈ az automatikus
jÈgkÈszÌtıt, akkor a jÈgkÈszÌtı kapcsolÛj·t
fordÌtsa „ON” (BE) ·ll·sba.

<B ·bra>

<C ·bra>

<D ·bra>

• Ha vizet tˆlt a vÌztart·lyba, a
felsı rÈszen emelje fel a
fedelÈt, az (1) ·bra szerint.

5. Ha nem s˚r˚n haszn·lja a jeget, a rÈgi

(1)

jÈgkock·k hom·lyoss· v·lhatnak, ·llott Ìz¸k
lehet Ès ˆsszezsugorodhatnak.

• A vÌztart·ly behelyezÈse sor·n ˙gy nyomja a
helyÈre a vÌztart·lyt, hogy a jelzett vonal a
nyÌl·shoz illeszkedjen a (2) ·bra szerint.
Az automatikus jÈgkÈszÌtı nem m˚kˆdik, ha a
vÌztart·ly nem a megfelelı helyzetben van.
Ilyen esetben a kijelzın a „nincs vÌz” jelzÈs jelenik
meg.

MegjegyzÈs
Amikor a jÈgkocka a t·rolÛba esik, zajt kelt; ez
norm·lis jelensÈg. Ez nem a h˚tıgÈp hib·ja.

w FIGYELEM
• Ha nem s˚r˚n haszn·lja a jeget, a rÈgi jÈgkock·k
hom·lyoss· v·lhatnak, ·llott Ìz¸k lehet Ès
ˆsszezsugorodhatnak.
• A jeget (jÈgkock·kat) ne t·rolja kÈt hÈtnÈl tov·bb.
29

(2)

A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse

NINCS VÂZ jelzÈs

w FIGYELEM
• KÈrj¸k, vezetÈkes ivÛvizet haszn·jon.
- Ha ¸dÌtıitalt, tejet, gy¸mˆlcslevet vagy (Ca, Mg,
Si stb. tartalm˙) ivÛvizet vagy sz˚retlen vizet
haszn·l, akkor a rendszer meghib·sodhat.
• Ha a tart·ly feltˆltÈsÈre haszn·lt vÌz meleg, a
h˚tıbe helyezÈs elıtt hagyja leh˚lni.
- A forrÛ vÌz meghib·sod·st okozhat.
• Mivel a vÌztart·ly nehÈz lehet, gyerekek ne
haszn·lj·k Ès ne tarts·k kÈzben a vÌztart·lyt.

• A kijelzın a NINCS VÂZ jelzÈs (
) jelenik
meg, ha a tart·lyban nincs vÌz, vagy a tart·ly nincs
a h˚tıgÈpben.
• A kijelzırıl elt˚nik a NINCS VÂZ jelzÈs, ha a vÌzzel
tˆltˆtt tart·lyt a h˚tıgÈpbe helyezi. Ha a vÌztart·lyt
vÌz nÈlk¸l helyezi a h˚tıgÈpbe, a NINCS VÂZ
jelzÈs egy pillanatra elt˚nik, majd ismÈt
megjelenik.
• Amikor a jÈgkocka a t·rolÛba esik, zajt kelt; ez
norm·lis jelensÈg. A jÈgkocka kiadagol·sa ut·n a
szivatty˙ m˚kˆdÈsbe lÈpÈsekor egy „dump” hang
hallhatÛ. Ez egy norm·lis jelensÈg.

MegjegyzÈs
• A vÌztart·ly kivÈtele Ès behelyezÈse sor·n ne
haszn·ljon t˙l nagy erıt, mert a tart·ly
megsÈr¸lhet.
• Ha nincs vÌz a tart·lyban, az automatikus
jÈgkÈszÌtı nem haszn·lhatÛ.
• Ha a vÌztart·ly vÌzszintje alacsony, a jÈgkock·k
mÈrete kisebb lehet.
• A vÌztart·ly feltˆltÈse elıtt a rÈgi vizet Èrdemes
elıszˆr kiˆnteni.
• A vÌztart·lyt 1,5 l vÌzzel tˆltse fel.
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T·rol·si javaslatok

…lelmiszerek t·rol·sa
w FIGYELEM

Energia-takarÈkoss·gi javaslatok

• Ne t·roljon alacsony hımÈrsÈkleten kˆnnyen
romlÛ Èlelmiszereket, pl. ban·n, dinnye.

• Ne tartsa hossz˙ ideig nyitva az ajtÛt, a lehetı
legrˆvidebb idın bel¸l csukja be.

• A forrÛ Ètelt hagyja leh˚lni, mielıtt a
h˚tıszekrÈnybe tennÈ. A forrÛn betett Ètelek
tˆnkretehetnek m·s Èlelmiszereket a h˚tıben,
r·ad·sul az energiafogyaszt·s is nˆvekszik.

• Javasoljuk, hogy ne tegyen t˙l sok Èlelmiszert a
h˚tıgÈpbe. Elegendı szabad helyet kell hagyni a
hideg levegı keringÈsÈhez.
• A h˚tıgÈp hımÈrsÈkletÈt ne ·llÌtsa a
sz¸ksÈgesnÈl alacsonyabbra. Az Èlelmiszert ne
tegye a hımÈrsÈklet-ÈrzÈkelı kˆzelÈbe.

• Az Èlelmiszereket fedeles dobozba tÈve helyezze
a h˚tıszekrÈnybe. Ily mÛdon megelızheti, hogy
az Èlelmiszerek nedvessÈgtartalma elillanjon, Ès
megırizheti az Ètelek Ìzeit Ès t·panyagtartalm·t.

Trebuie să păstraţi o distanţă minimă de cel puţin
5mm.

• A h˚tıszekrÈnybe helyezÈs elıtt hagyja leh˚lni az
Èlelmiszert. Ha meleg Èlelmiszert tesz a h˚tıbe, a
tˆbbi Èlelmiszer megromolhat Ès a villanysz·mla
nagyobb lesz.

• A levegıkeringetı-rendszer szellızınyÌl·sait ne
takarja el Èlelmiszerekkel. A h˚tıszekrÈny belsı
hımÈrsÈkletÈnek egyenletesen tart·s·hoz fontos,
hogy a hideg levegı akad·lytalanul ·ramolhasson
a berendezÈsben.

• Az Èlelmiszerekkel ne takarja el a
szellızınyÌl·sokat. A hideg levegı akad·lytalan
·raml·sa egyenletes hımÈrsÈkletet tart a
h˚tıben-fagyasztÛban.

• Ne nyitogassa t˙l gyakran a h˚tıszekrÈny ajtaj·t.
A nyitott ajtÛn ·t be·ramlÛ meleg levegı nˆveli a
hımÈrsÈkletet a berendezÈs belsejÈben.

• A belsı alkatelemek (kosarak, fiÛkok (fagyasztÛ),
polcok Ès r·cspolcok) hely¸kˆn tart·sa. A gy·rtÛ
·ltal az energiatakarÈkoss·g szempontj·bÛl
leghatÈkonyabb pozÌciÛban sz·llÌtva. (L·sd a 10.
Ès 11. oldalon.)

• Ne t·roljon ¸vegpalackokat a mÈlyh˚tı-rÈszbenaz ¸veg eltˆrhet, mikˆzben tartalma megfagy.
• Az egyszer m·r felolvasztott Èlelmiszert ne
fagyassza ˙jra. Az ˙jrafagyaszt·s sor·n elvesznek
az Ìzek Ès a t·panyagtartalom.
• Ne t·roljon a h˚tıszekrÈnyben gyÛgyszeripari
termÈkeket, tudom·nyos kÌsÈrleti anyagokat vagy
m·s hımÈrsÈklet-ÈrzÈkeny termÈket.
A szigor˙ hımÈrsÈkletszab·lyoz·st igÈnylı
termÈkek nem t·rolhatÛk h˚tıszekrÈnyben.
• Ha friss Èlelmiszert kÌv·n gyorsan lefagyasztani,
tegye azt a mÈlyh˚tı kˆzÈpsı polc·ra, majd
nyomja meg a Express Frz. gombot.
• A kÈsz¸lÈk megfelelı levegıkeringÈsÈnek
ÈrdekÈben tolja be teljesen a fagyasztÛfiÛkokat.
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• Ne nyissa ki gyakran az ajtÛt. Az ajtÛ nyit·sakor
meleg levegı jut a h˚tıgÈpbe Ès a belsı
hımÈrsÈklete megemelkedik.

• Ne tegyen t˙l sok Èlelmiszert az ajtÛrekeszekbe,
mert azok nekifesz¸lhetnek a polcoknak, Ès
megakad·lyozhatj·k, hogy az ajtÛ teljesen
becsukÛdjon.

Karbantart·s Ès ·pol·s

¡ltal·nos inform·ciÛ
¡ramsz¸net

Az ajtÛ nyit·si ir·ny·nak megv·ltoztat·sa

• Az egy-kÈt Ûr·n bel¸l elh·rÌtott ·ramkimarad·sok
semmifÈle hat·st nem gyakorolnak a kÈsz¸lÈkben
t·rolt Èlelmiszerekre. Ugyanakkor ¸gyeljen arra,
hogy ·ramsz¸net idejÈn lehetıleg minÈl
kevesebbszer nyissa ki az ajtÛkat.

• A kÈsz¸lÈk ajtaj·nak nyit·si ir·nya felcserÈlhetı,
Ìgy az ak·r jobbrÛl, ak·r balrÛl nyithatÛv· tehetı,
a konyha berendezÈsÈnek megfelelıen.

AJT”FOGANTY⁄K (2-ajtÛs tÌpusok)
KˆltˆzÈs
• Vegye ki az Èlelmiszereket a mÈlyh˚tıbıl Ès a
h˚tıszekrÈnybıl. A laza vagy szabadon mozgÛ
tartozÈkokat rˆgzÌtse biztons·gosan
ragasztÛszalaggal.
• A kÈsz¸lÈk megmozdÌt·sa elıtt a
magass·gbe·llÌtÛ-csavarokat hajtsa be teljesen az
aljzatlemezbe, ellenkezı esetben azok
felkarcolhatj·k a padlÛt vagy megakad·lyozhatj·k,
hogy a kÈsz¸lÈket megmozdÌts·k.

P·r·sod·sg·tlÛ csı
• A p·ramentesÌtı csı a h˚tı
P·r·sod·sg·tlÛ
csı
Ès a fagyasztÛ eleje kˆr¸l,
csak a fagyasztÛ elıtt, valamint
a fagyasztÛtÈr Ès a h˚tıtÈr
kˆzˆtt fut, Ès a p·ralecsapÛd·st
elızi meg.

• Ha szeretne beszerezni pÛtlÛlagos (szÌnben
hozz·illı) foganty˙t a kÈttÛnus˙ ajtÛfront
ellenkezı oldal·ra, kÈrj¸k forduljon a
viszonteladÛhoz, ahol a h˚tıszekrÈnyt v·s·rolta.
A pÛtlÛlagos foganty˙t tÈrÌtÈs ellenÈben
rendelheti meg.

• Kˆzvetlen¸l be¸zemelÈs ut·n
vagy magas k¸lsı hımÈrsÈklet
esetÈn elıfordulhat, hogy a h˚tıszekrÈnymÈlyh˚tı k¸lsı fala ·tmelegszik, de ez teljesen
norm·lis jelensÈg.

w FIGYELEM
Ha azonban meg kell fordÌtani az ajtÛk
nyit·sir·ny·t, szervizszakembert kell hÌvni.
A garancia az ajtÛk nyit·sir·ny·nak
felcserÈlÈsÈre nem vonatkozik.
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Karbantart·s Ès ·pol·s

Karbantart·s Ès ·pol·s

TisztÌt·s
TisztÌt·s elıtt

VÌztart·ly

Mindig h˙zza ki a h·lÛzati csatlakozÛdugÛt.

1. A gomb elforgat·s·val nyissa ki.
H˙zza ki a vÌztart·lyt.

2. Nyissa ki a kapcsot, vegye le a vÌztart·lyt, kÌv¸lK¸lsı burkolat

bel¸l semleges tisztÌtÛszerrel tisztÌtsa meg Ès
alaposan ˆblÌtse le.

A h˚tıszekrÈny k¸lsı burkolat·t langyos szappanos
vagy mosÛszeres oldattal tisztÌthatja meg.
A tisztÌt·st kissÈ nedves tˆrlıkendıvel vÈgezze,
majd tˆrˆlje sz·razra a fel¸letet.

Tanksapka-szerelvÈny Ès vÌztank
Semleges tisztÌtÛszerrel tisztÌtsa meg Ès alaposan
ˆblÌtse le.
A tart·lyfedelek mÈlyedÈseit legegyszer˚bben egy
kisebb kefÈvel tudja megtisztÌtani.

Belsı fel¸letek
L·sd fent.

TisztÌt·s ut·n
w FIGYELEM

Ellenırizze, hogy a csatlakozÛzsinÛr sÈr¸lÈsmentese, a dugalj nem melegedett-e ·t, valamint hogy a
csatlakozÛdugÛt pontosan illesztette be a dugaljba.

A fedÈlbıl ne szerelje ki a csavart Ès a tˆmlıt.
TisztÌtsa meg a k¸lsı fel¸letet is.
MAGYAR

w V›STRAHA
Ha a kÈsz¸lÈket vÌzzel mosta le, a lemos·st
kˆvetıen tˆrˆlje ·t sz·raz tˆrlıkendıvel.
A h˚tıgÈp tisztÌt·shoz soha ne haszn·ljon
dˆrzsˆlı hat·s˙ szereket, ·sv·nyolajat, benzolt,
hÌgÌtÛt, sÛsavat, forr·sban lÈvı vizet, erıs
dˆrzskefÈt, stb. mert ezek k·rosÌthatj·k a
kÈsz¸lÈk alkatrÈszeit.

CseppfogÛ t·lca
Tˆrˆlje ·t az ajtÛrÈszt Ès a csˆpˆgtetıt·lc·t tiszta
tˆrlıruh·val.

Az adagolÛ k¸lsı burkolata
Egy kendıvel tˆrˆlje le az ˆsszes szennyezıdÈst az
adagolÛbÛl Ès az adagolÛrÛl.
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ProblÈmaelh·rÌt·s

Smart Diagnosis™
(Opcionális)

Amennyiben probléma merülne fel a hűtőszekrénnyel, akkor az képes adatokat átküldeni az
LG szervizközpontjába telefonvonalon. Ez
lehetőséget ad arra, hogy közvetlen kapcsolatot
tartson a képezett szakembereinkkel. A szakember rögzíti a gépből kapott adatokat és felhasználja azokat a probléma elemzésére, így gyors és
hatékony diagnózist biztosít.
Ha problémát észlel hűtőszekrényével kapcsolatban, hívja az LG szervizközpontot.Csak a
Smart Diagnosis szolgáltatást használja, ha az
LG call center munkatársa erre utsítja. Az
adatátvitel hallható hangjai nem rendellenesek, a
faxgép hangjához hasonló hangok.

3. A kezelő utasításait követően tartsa a telefon
mikrofonját a «SmartDiagnosis» ikonhoz.

4. Tartsa a telefont hívási helyzetben az

adatátvitel hangjának megszűnéséig.

A Smart Diagnosis csak akkor aktiválható, ha a
hűtőszekrény az áramellátó hálózatra csatlakozik.Ha a hűtőszekrény nem kapcsol be, akkor a
hibakeresést a Smart Diagnosis használata nélkül
kell elvégezni.

5. Tartsa így a telefont az adatátvitel befejeztéig.
Ez mintegy 3 másodpercet vesz igénybe.
Folytassa a beszélgetést a szakemberrel, aki
az elemzésre átküldött információ alapján
segítséget tud nyújtani.

Először is hívja az LG szervizközpontot. Csak a
Smart Diagnosis szolgáltatást használja, ha az
LG call center munkatársa erre utsítja.

Megjegyzés

1. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját.

• A legjobb eredmény érdekében ne mozdítsa
meg a telefont, amíg az adatátvitel folyik.
• Ha a call center munkatársa nem tudja pontosan rögzíteni az adatokat, akkor megkérheti az
ismételt adatátvitelre.
• Az egyes vidékek eltérő hívásminősége befolyásolhatja ezt a funkciót.
• A jobb szolgáltatást eredményező jobb kommunikáció érdekében használja a lakástelefont.
• A rossz minőség gyenge adatátvitelt eredményezhet a telefon és a gép között, így a Smart
Diagnosis esetleg nem működik megfelelően.

2. Nyomja le a fagyasztó ’Freezer’

gombot és tartsa lenyomja
3 másodpercig.
3 sec.

Megjegyzés
Ha az ajtó egy percnél hosszabb ideig volt
nyitva, akkor be kell zárnia az ajtót és ismét
az 1. lépésnél kell kezdenie.
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ProblÈmaelh·rÌt·s
KÈrj¸k, hogy a szerelı kihÌv·sa elıtt nÈzze ·t az al·bbi list·t.
Elıfordulhat, hogy pÈnz Ès idıt takarÌt meg ezzel.
A lista azokat a gyakran elıfordulÛ jelensÈgeket sorolja fel, amelyek nem anyaghib·bÛl vagy
hib·s ˆsszeszerelÈsbıl erednek.

JelensÈg
A mÈlyh˚tı vagy a
h˚tıszekrÈny nem
m˚kˆdik

A mÈlyh˚tı vagy
h˚tıszekrÈny
hımÈrsÈklete t˙l
magas

Vibr·ciÛ, zˆrgÈs
vagy rendellenes zaj

• A fali csatlakozÛdugÛ kilazult vagy kics˙szott a dugaljbÛl.
Dugja vissza a csatlakozÛdugÛt.
• A h·z biztosÌtÛi kiÈgtek vagy a kismegszakÌtÛ leoldott.
Ellenırizze Ès/vagy cserÈlje a biztosÌtÈkot Ès nyomja vissza a kismegszakÌtÛt.
• ¡ramsz¸net.
Ellenırizze a tˆbbi elektromos kÈsz¸lÈket vagy a vil·gÌt·st.
• Nem jÛl ·llÌtotta be a hımÈrsÈkletet.
L·sd a hımÈrsÈklet szab·lyoz·sa rÈszt.
• A kÈsz¸lÈk t˙l kˆzel van egy hıforr·shoz.
• Meleg idı vagy t˙l gyakori ajtÛnyitogat·s.
• Az ajtÛ hosszabb idın ·t nyitva maradt.
• Valami nem engedi becsukÛdni az ajtÛt vagy eltˆmÌti a szellızırÈst a
mÈlyh˚tıben.
• A padlÛ egyenetlen. A kÈsz¸lÈk nem stabil.
Szintezze be a kÈsz¸lÈket a magass·g·llÌtÛ-l·bak segÌtsÈgÈvel.
• A kÈsz¸lÈk h·tulj·n·l felesleges t·rgyak vannak.
• Az ajtÛ kissÈ nyitva maradt vagy valami nem engedi becsukÛdni.
• T˙l gyakran nyitogatj·k vagy t˙l sok·ig hagyj·k nyitva az ajtÛt.
• Az Èlelmiszer csomagol·s·nak belsı rÈszÈn keletkezı fagy·s
termÈszetes jelensÈg.

P·r·sod·s a
kÈsz¸lÈk burkolat·n

• Nedves kˆrnyezetben gyakran elıfordulÛ jelensÈg.
Tˆrˆlje ·t sz·raz tˆrlıruh·val.

NedvessÈg gy˚lik
ˆssze a berendezÈs
belsı fal·n

• T˙l gyakran nyitogatj·k vagy t˙l sok·ig hagyj·k nyitva az ajtÛt.
• P·r·s idıben a levegı nedvessÈgtartalma nyitott ajtÛn·l lecsapÛdhat a
kÈsz¸lÈk fal·n.

Kellemetlen szag a
kÈsz¸lÈkben

• Az erıs szag˙ Èlelmiszereket szorosan z·rÛdÛ dobozban vagy becsomagolva
kell a kÈsz¸lÈkbe tenni.
• Ellenırizze, nem romlott-e meg valami a kÈsz¸lÈkben.
• Ki kell takarÌtani a kÈsz¸lÈk belsejÈt.
L·sd a kÈsz¸lÈk tisztÌt·sa rÈszt.
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Fagy·s vagy
jÈgkrist·lyok a
fagyasztott
Èlelmiszereken

LehetsÈges ok

ProblÈmaelh·rÌt·s
ProblÈmaelh·rÌt·s

Az ajtÛ nem
csukÛdik
megfelelıen

A belsı vil·gÌt·s
nem m˚kˆdik
Nem jön víz

• Valami eltorlaszolja az ajtÛnyÌl·st.
T·volÌtsa el a kÈrdÈses csomagot.
• A kÈsz¸lÈk nincs szintbe ·llÌtva.
A szintbe·llÌtÛ-l·bakkal ·llÌtsa szintbe a kÈsz¸lÈket.
• A padlÛ egyenetlen. A kÈsz¸lÈk nem stabil.
A szintbe·llÌtÛ-l·bakkal emelje meg kissÈ a kÈsz¸lÈk elejÈt.

• Nincs ·ram a h·lÛzatban.
• L·mpacsere esetÈn szervizszakembert kell hÌvni.
• Túl alacsony a vízszint a víztartályban.
Töltse fel a tartályt legalább 3.2 liter vízzel.

R…GI ESZK÷Z÷K ¡RTALMATLANÂT¡SA
1. A termÈkhez csatolt ·th˙zott, kerekes szemÈtt·rolÛ jel jelˆli, hogy a termÈk a
2002/96/EC EU-direktÌva hat·lya al· esik.
2. Minden elektromos Ès elektronikai termÈket a lakoss·gi hulladÈktÛl elk¸lˆnÌtve kell
begy˚jteni, a korm·ny vagy az ˆnkorm·nyzatok ·ltal kijelˆlt begy˚jtı eszkˆzˆk
haszn·lat·val.
3. RÈgi eszkˆzeinek megfelelı ·rtalmatlanÌt·sa segÌthet megelızni az esetleges
egÈszsÈgre vagy kˆrnyezetre ·rtalmas hat·sokat.
4. Ha tˆbb inform·ciÛra van sz¸ksÈge rÈgi eszkˆzeinek ·rtalmatlanÌt·s·val kapcsolatban,
tanulm·nyozza a vonatkozÛ kˆrnyezetvÈdelmi szab·lyokat, vagy lÈpjen kapcsolatba az
¸zlettel, ahol a termÈket v·s·rolta.
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The model and serial number of the refrigerator
is located on the back or one side of the refrigerator.
Record it below should you ever need service.
MODEL ________________________________________
SERIAL ________________________________________

Manufacturer address:
LG Electronics Wrocław Sp. z o.o.,
ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne,
55-040 Kobierzyce, Poland.
Printed in Poland

