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Regisztracio
A modell- es sorozatszam
Ezek

a

szamok

kizarolag

a

keszulek hitŒreszenek belsŒ oldalan talal-hato.

erre a

keszulekre vonatkoznak, es masok szamara
a kert adatokat, es

hozzaferhetŒ adatok. Az alabbi rovatokba jegyezze fel

nem

Œrizze meg

a

kesŒbbiekben, mintegy emlekeztetŒkent a vasarlasrol.

A vasarlas datuma
A vasarlas

helye

Az uzlet cime

:

:

:

Az uzlet telefonszama
Modell szam

:

Sorozatszam

:

Fontos

:

biztonsagi

elŒirasok

Ezt a hitŒ-fagyaszto szekrenyt a felallitasi utasitasoknak
es uzembe helyezni, mielŒtt hasznalatat megkezdene.

megfelelŒen

kell

elhelyezni

A keszulek halozati csatlakozo vezeteket soha
kihuzni.

Mindig

csatlakozo

a

nem szabad a vezeteknel fogva
meg, es egyenes vonalban huzza ki a fali

dugot fogja

konnektorbol.
Amikor

keszuleket

a

keresztul

a

mozgatja, ugyeljen

Mikodes kozben soha

ne

erintse meg

keze vizes vagy nedves. A keze
A

arra,

hogy

a

keszulek

ne

gordulhessen

halozati vezeteken.

fagyasztoter belsejet, kulonosen akkor,
hozzaragadhat a rendkivul hideg felulethez.
a

ha

hitŒ-fagyaszto szekreny tisztitasa elŒtt huzza ki a halozati csatlakozo vezeteket,
fogja meg azt nedves kezzel, mert aramutest szenvedhet.

a

de

sose

Soha ne
azt, mert

serulest a halozati vezeteken, ne hajlitsa vagy csavarja meg erŒsen
serult halozati vezetek tuzet vagy aramutest okozhat.

ejtsen
a

Soha

ne helyezzen folyadekkal
megfagyasakor az uveg eltorhet.

Soha

ne

ugyanis

nyuljon

automata

az

telt

uveget

fagyasztoba,

a

reszebe. A

jegkeszitŒ jegtarolo

mert

a

jegkeszitŒ

folyadek
mikodese

seruleseket okozhat.

Soha

ne engedje senkinek, hogy felmasszon, rauljon vagy raalljon a Barszekreny
ajtajara, illetve fuggeszkedjen rajta, mivel ez karosithatja a keszuleket, sŒt fel is
borithatja, komoly szemelyi seruleseket okozva.

Ne hasznaljon
hosszabbito
vezeteket
A halozati
csatlakozo
vezetek csereje

Ha

lehetseges,

a

hitŒszekrenyt

egyedulallo, osztatlan fali konnektorhoz kell
az egyeb haztartasi berendezesekkel vagy
uzemelteteskor fellepŒ halozati tulterheles.

egy

csatlakoztatni, mely reven elkerulhetŒ
elektromos
Ha

a

kijelolt

vilagitassal egyutt

hitŒszekreny

tortenŒ

halozati csatlakozo vezeteke

szakszervizzel

vegeztesse el, mert

a

megserul, a cseret a gyarto altal
specialis szerszamokat igenyel.

mivelet

Βεπεζετ σ

Veszely

hitŒszekreny veszelyes csabitast jelenthet egy gyermek szamara.
helyezett hitŒszekrenyrŒl tavolitsa el az ajtot, es hagyja a helyen
polcokat, igy a gyermekek nem tudnak konnyen bemaszni a hitŒszekrenybe.
A keszulek nem jatekszer; gyerekek azt csak felugyelettel hasznalhatjak.
Egy

ures

A hasznalaton kivul

Ne

taroljon

A

hitŒszekreny vagy mas elektromos berendezes kozeleben
benzint, illetve egyeb gyulekony folyadekot vagy gazt.

Foldeles

A keszulek I. erintesvedelmi

ne

taroljon

vagy

a

hasznaljon

osztalyu. Csak megfelelŒ erintesvedelemmel (pl. vedŒfoldeles)
aljzatrol mikodtethetŒ.
A foldelŒvezetek az aram elvezetesevel csokkenti az aramutes veszelyet.
Az esetleges aramutes megelŒzese erdekeben a berendezest megfelelŒen foldelni kell.
A foldelt csatlakozo dugo helytelen hasznalata aramutest okozhat.
Ha a foldelesi elŒirasokkal nincs tisztaban, illetve ketsegei tamadnak a berendezes
megfelelŒ foldelesevel kapcsolatban, keressen fel egy elektromossagi szakembert vagy
ellatott vedŒerintkezŒs csatlakozo

szerelŒt.

A

hitŒszekreny
Fagyaszto
resz

kezelŒszervei es

egysegei

HitŒ
resz

Tejtermek tarolo
polc
Ajtorakodo
polcok

Lampa (felsŒ)
Polc

Automatikus

jegkeszitŒ

Bortarto(opcionalis)

Lampa

Ajtorakodo polc
Polc(csusztathato)
Tarolo kis eteleknek

Barszekreny

Polcok

Tojastarto
Lampa (felsŒ)
Ajtorakodo
polcok

Zoldseges fiok
Ajtorakodo polc

Fagyaszto

Zoldseg

rekeszek

/ friss etel

fiok

Ajtorakodo
polc tamasz

tamasz

Szintbeallito

Szintbeallito

Ajtorakodo polc

csavar

Valtokapcsolo
(zoldseg / friss etel)

Also burkolat

MEGJEGYZES
?
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Az aktualis modelltŒl

fuggŒen

a

fenti

egysegek

kozul

valamelyik hianyozhat.

Felallitas

A

megfelelŒ hely

Ha

Sima es erŒs

padlo

a

keszulek

nem

all stabilan,

az

rezgest

es

zajos mikodest eredmenyez. Ezert ha a
padlo nem vizszintes, a szintbeallito csavar
forgatasaval ellensulyozzuk
egyenetlensegeket.
Ha

a

az

Magassag

hitŒgepet szŒnyegre allitjuk, az a
aljabol aramlo meleg levegŒ

keszulek

hatasara kifakulhat, ezert
ala egy

vekony

tegyen

a

hitŒgep

alatetet.

FŒlil

legalabb
30cm

Hatul legalabb 5cm

A keszulek es

a szomszed targyak kozott
megfelelŒ nagysagu tavolsag legyen. Ha a
hitŒgep tul kozel van mas targyakhoz,
csokkenhet a hites hatekonysaga es
novekedhet az energiafogyasztas.

Tartsa jol
szellŒzŒ helyen

Konnyen vizre
kapcsolhato,
szaraz hely

Olyan helyet valasszon, ahol a jegkeszitŒ
es az adagolo kozotti vizcsŒ konnyen
elhelyezhetŒ. Kerulje a nedves, paras
helysegeket es a vizkozeli helyeket, mert a
keszulek megrozsdasodhat, vagy
energiaszivargas allhat elŒ.
Alatet

Nem tul
nem

meleg,
gazkozeli
hely

Magas

hŒmersekleti

helyen,

kibocsato berendezes mellett

hatekonysaga csokkenhet,
energiafogyasztas.

vagy meleget
a hites

es novekedhet

az

Gazkeszulekek mellett es fustos

hitŒgep

helyen

a

burkolata elszinezŒdhet.

MEGJEGYZES
?
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Olyan helyen allitsa fel a keszuleket, ahol a hŒmerseklet 5˚C es 43˚C kozott van. A
tul alacsony vagy tul magas hŒmerseklet zavarokat okozhat a mikodesben; tul
alacsony hŒmerseklet eseten peldaul az adagolo es a jegkeszitŒ kozotti vizcsŒ akar
meg is fagyhat.

Felallitas

ajto eltavolitasa

Az
Ha

hitogep nem fer be az ajton, szerelje
ajtajat es forditsa oldaliranyba.
Tavolitsa el

fedelet, majd

a

le

az

Fedel

a

Tavolitsa el

ugy, hogy felfele emeli,
majd az terulet nyomva tartasa mellett
huzza felfele a vizcsovet, ahogy a kep mutatja.

a

vizvezeteket

a

fedelet

VizcsŒ

MEGJEGYZES
?

Ha

a

vizcsŒ

vege

el

van

kopva vagy deformalodva, vagja

le.

Forgopant

Tavolitsa el a
fagyaszto resz

1)

Miutan
a

a

forgopant burkolatat,

csatlakozo zsinorokat

ajtajat

a

huzza szet

Csatlakozo
zsinorok

burkolo

csavarok eltavolitasa reven levette
a

foldeles vezetek

kivetelevel.

FelsŒ

Foldeles
vezetek

forgopant

FelsŒ

Tarto

forgopant

2)

Az

iranyba tortenŒ forgatas reven
szerelje le a tartot, es emelje a forgopantot
a
iranyba.
2

MEGJEGYZES
?

A felsŒ

forgopant eltavolitasa kozben vigyazzon

arra,

hogy az ajto nehogy elŒrebukjon.

3) Emelje felfele a fagyaszto resz ajtajat es
tavolitsa el. Annyira emelje fel az ajtot, hogy
a vizcsovet teljesen ki lehessen huzni.
Also

forgopant

MEGJEGYZES
?

Vigye at a fagyaszto resz ajtajat lakasanak ajtajan
hogy a vizcsŒ ne serulhessen meg.

es fektesse le

a

foldre

oly modon,

1) Tavolitsa el a forgopant burkolat csavarjait,
majd a burkolatot; huzzon ki minden letezŒ

Tavolitsa el hitŒ
resz ajtajat

csatlakozo zsinort

a

foldeles vezetek

kivetelevel.

2)

zsinorok

Az
el

Csatlakozo

iranyba tortenŒ forgatassal tavolitsa
a tartot, majd emelje a forgopantot a
iranyba es tavolitsa el.

Forgopant
(felso)

2

3) Emelje

le

a

hitŒ resz

ajtajat.

Also

forgopant
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Tarto

Felallitas

Vigye at a hitŒgepet az ajton
ahogy a kep mutatja.

Vigye be a
hitŒgepet

az

oldalaval elŒre,

A fagyaszto es a hitŒ resz
osszeszerelese
Amint sikerult bevinni

a

keszuleket

a

lakas

ajtajan, szerelje

ossze

a

szetszedessel

ellenkezŒ sorrendben.

A vizcsŒ osszeszerelese
Osszeszereles

ν

Az automatikus

viznyomasra

elŒtt
ν

ν

jegkeszitŒ helyes mikodesehez 147～ 834 kPa (1,5 8,5 kgf/cm2)
szukseg. (Egy normal papirpoharat (180 cm3) 3 mp alatt tolt tele.).

Amennyiben a viznyomas nem eri el az 147 kPa (1,5 kgf/cm2), abban az esetben
megfelelŒ sebessegi jeg- es hidegviz-kesziteshez egy kulon nyomasfokozo
szivattyura van szukseg.
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a

A vizcsŒ teljes hossza kevesebb legyen, mint 12 m, es gondoskodjon rola, hogy a
csŒ ne torjon meg, illetve ne hajoljon meg nagyon. A 12 m-es illetve hosszabb csŒ
zavarokat okozhat

Figyelem!

～

van

ν

A vizcsovet

ν

A csovet

ne

a

vizellatasban

a

kisebb

viznyomas

miatt.

rakja tul meleg helyre.

kizarolag

ivoviz-vezetekhez szabad csatlakoztatni.

A
Ha

fagyaszto
ajtaja
alacsonyabb, mint
a hitŒ resz ajtaja
a

resz

magassag

beallitasa

Igazitsa Œket egy szintbe ugy, hogy bedug egy csavarhuzot a bal
barazdajaba, es a nyil iranyaba forgatja ( ).

oldali szintbeallito

csavar

Magassag kulonbseg

Magassag
kulonbseg

Csavarhuzo

Baloldali szintbeallito
csavar

Ha

a

fagyaszto

resz ajtaja
magasabb, mint a
hitŒ resz

Igazitsa Œket egy szintbe ugy, hogy bedug egy csavarhuzot
barazdajaba, es a nyil iranyaba forgatja ( ).

a

jobb

oldali szintbeallito

csavar

ajtaja

Magassag kulonbseg

Magassag
kulonbseg

Jobb oldali szintbeallito

Csavarhuzo

csavar

Az

ajto
magassaganak a
beallitasa utan

Az

ajto konnyi becsukodasanak elŒsegitese erdekeben a szintbeallito csavarokat
ugy allitsa be, hogy a hitŒszekreny eleje legyen magasabban, mint a hatulja. Ha az
ajto nem zarodik jol, csokkenhet a hatekonysag.

A hitŒszekreny hasznalata

Bekapcsolas
Az elsŒ hasznalatba vetel elŒtt
ezalatt

a

keszulek

belsejeben

hagyja bekapcsolva

kialakul

a

a

hitŒszekrenyt

kb. 2

-

3

oraig,

normal uzemi hŒmerseklet.

A

hitŒszekrenybe csak ezt kovetŒen szabad a friss vagy fagyasztott elelmiszereket betenni.
a csatlakozo dugot kihuzza a fali konnektorbol, az ujrainditas elŒtt varjon legalabb 5
percet.
A hitŒszekreny ekkor keszen all a hasznalatba vetelre.
Ha

A beallito

panel

Viz/jeg adagolo

Barszekreny fogantyuja

Adagolo nyomokapcsolo

(a

Barszekreny
(csak nehany modellnel)

Adagolo lampa
panel aljan)

beallito

KijelzŒ

3

ΠΟ??ΕΡ

2

ΦΡΕΕΖΕ

1

ΦΡ

A

fagyaszto resz
hŒmersekletet

A hitŒ resz
hŒmersekletet

szabalyozo gomb

szabalyozo gomb
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Gzorsfagzasyto
gomb

Adagolo valaszto
gomb

A

A hŒmerseklet es
Ez a kijelzŒ
mutatja.

A fagyaszto resz
hŒmersekletenek
beallitasa

ν

ν

ν

A hitŒ resz
hŒmersekletenek
beallitasa

ν

ν

hasznalata

funkciok beallitasa

resz hŒmersekletet

fagyaszto

Az elsŒ uzembe helyezesnel, vagy
aramkimaradas utan a 2(Kozepes)

vilagit.
gomb nyomogatasaval a
hŒmersekletszabalyozot a kovetkezŒ
sorrendben leptetheti: 2(Kozepes)
(Kozepesen erŒs) 3(ErŒs) (Nagyon
erŒs) 1(Nagyon gyenge)
(Gyenge).
Altalaban a 2(Kozepes) fokozat megfelel az elelmiszerek tarolasara. A tarolando
elelmiszer mennyisege, valamint hasznalatuk gyakorisaga szerint valassza ki az On
szamara megfelelŒ fokozatot az 1(Nagyon gyenge), (Gyenge), vagy a (Kozepesen
erŒs), 3(ErŒs) es a (Nagyon erŒs) fokozatok kozul.
A

Ez
ν

a

a

hitŒszekreny

a

kijelzŒ

a

hitŒ resz hŒmersekletet

mutatja.

Az elsŒ uzembe helyezesnel, vagy
aramkimaradas utan a 2(Kozepes)

vilagit.
gomb nyomogatasaval a
hŒmersekletszabalyozot a kovetkezŒ
sorrendben leptetheti: 2(Kozepes)
(Kozepesen erŒs)
3(ErŒs)
(Nagyon
eros)
1(Nagyon gyenge)
(Gyenge).
Altalaban a 2(Kozepes) fokozat megfelel az
A

elelmiszerek tarolasara.
A tarolando elelmiszer mennyisege, valamint hasznalatuk gyakorisaga szerint
valassza ki az On szamara megfelelŒ fokozatot az 1(Nagyon gyenge), (Gyenge),
vagy a (Kozepesen erŒs), 3(ErŒs) es a (Nagyon erŒs) fokozatok kozul.

MEGJEGYZES
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Allitsa

be

a

megfelelŒ

belsŒ

hŒmersekletet, mivel

hatasara valtozhat. A 3. fokozatnal
?

Huzza le

a

kijelzŒn

levŒ

a

keszulek

kornyezetenek
jelentŒsen csokken.
a fenyek tisztabbak, elesebbek

az a

belsŒ hŒmerseklet

vedŒreteget, igy

a

felulete es

lesznek.

Gyorsfagyasztas

Ez

kijelzŒ mutatja, hogy a gyorsfagyasztas
gyorsfagyasztas funkcio a
fagyaszto reszben levŒ elelmiszerek
gyorsabb lefagyasztasara, illetve a gyorsabb
jegkeszitesre hasznalhato.
a

mikodik. A

ν

A
gomb megnyomasaval
mikodesbe lep a gyorsfagyasztas

funkcio,
ν

ν

a kijelzŒ vilagit.
gomb egyszeri megnyomasa az eredeti
allapot fuggvenyeben beinditja, illetve
leallitja a gyorsfagyasztas funkciot.
Meghatarozott idŒ eltelte utan a
gyorsfagyasztas automatikusan kikapcsol.

A

Ez

Az

adagolo
valaszto gomb

ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ

a

lampa jelzi

a

viz es

jeg

POWER
FRZ

kozotti

valasztast.
ν

ν
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Az elsŒ uzembe helyezeskor, illetve
aramkimaradas utan a
lampa vilagit.
A jegkasa,

a viz es a jegkocka kozott a
gomb megnyomasaval lehet valtani.

SELECT

A hitŒszekreny hasznalata

Ajto

Ha

hitŒszekreny ajtaja tobb, mint 1 percig nyitva marad, a keszulek 3 hangjelzest
masodpercenkent megismetlŒdik, es csak az ajto becsukasakor
fejezŒdik be. Az 'Ajto riasztas' csak figyelmeztetŒ hangot hallat, semmilyen mas jelzest
nem ad. Amennyiben a figyelmeztetŒ hang a fagyaszto resz es a hitŒ resz ajtajanak
becsukasakor sem fejezŒdik be, forduljon szakszervizhez.

riasztas

a

bocsat ki. A riasztas 30

Ez a funkcio jelzi Onnek a keszulek meghibasodasat. Ilyenkor barmely vezerlŒgomb
megnyomasakor csak hangjelzes hallhato, de a keszulek nem hajtja vegre a miveletet.
Ilyen esetben hivja a szakszervizt; a keszuleket azonban ne kapcsolja ki, mert akkor a
szerelŒnek sok ideig tart a hiba okanak megtalalasa.

Onteszt

A

A viz

Hogyan kerul a
jeg/hidegviz az
adagoloba

es

jegkeszitŒ
a

hitŒ reszben levŒ

tarolodik, es itt tortenik
kerul

az

adagolo

viztartalyban

hitese is; innen
A jeg elŒallitasa az
a

adagoloba.
jegkeszitŒben tortenik, es innen
kerul az adagoloba jegkasa vagy jegkocka
formajaban.
az

automatikus

MEGJEGYZES
?

ElŒfordulhat, hogy elsŒ alkalommal
szeretne, tegyen

Az

adagolo

ν

hasznalata

A beallito

panelen

vagy mas hasonlo

a

poharba

egy kis

a

viz

nem

eleg hideg.

37

hidegebb

vizet

jeget.

valasszon

a jegkasa, a viz es a jegkocka kozul, majd egy poharral
alkalmatossaggal enyhen nyomja meg a nyomokapcsolot.

θ γκ σα
Nyomja meg a
valasztogombot;
kigyullad a jegkasat
jelzŒ szimbolum.
A jegkasa
kinyeresehez egy
poharral nyomja be a
nyomokapcsolot

? ζ

Nyomja meg
valasztogombot;
kigyullad a vizet jelzŒ

???

?

Ha

a

szimbolum.
?

A viz

kinyeresehez egy
poharral nyomja be a
nyomokapcsolot.

?

θ γκοχκα
Nyomja meg a
valasztogombot;
kigyullad a jegkockat
jelzŒ szimbolum.
A jegkocka
kinyeresehez egy
poharral nyomja be a
nyomokapcsolot.

A

hitŒszekreny

hasznalata

MEGJEGYZES
?

?

?

?

?

Aramkimaradas vagy a halozati csatlakozo vezetek bedugasa utan automatikusan a
jegkasa kerul kijelolesre.
A poharat vagy egyeb alkalmatossagot tartsa kozel a nyilashoz, mert a jeg konnyen a
padlora esik.
Jeg adagolasa utan egy csattano hang hallhato.
Ezt a hangot a jegadagolo nyilas becsukodasa okozza.
A nyomokapcsolo elengedese utan tartsa a poharat meg 2-3 mp-ig az adagolonyilas
alatt, mert az adagolobol meg johet egy kis viz, vagy nehany jegdarab.
A vizgyijtŒ fedelenek eltavolitasa utan egy ronggyal torolje le az adagolobol kicsopogott
vizet.

?

Ha
kis

Az automatikus

ν

A

ν

A

jegkasa
jegkasa.

utan valasztotta ki

a

jegkockat, elŒfordulhat, hogy

az

elejen meg jon

egy

jegkeszitŒ egyszerre 8 jegkockat tud automatikusan kesziteni, egy nap pedig 80
darabot. A hasznalat korulmenyei miatt azonban ezek a mennyisegek valtozhatnak
(pl. hanyszor nyitjak ki a hitŒgep ajtajat).

jegkeszitŒ

jegkeszites megall,

ha

a

jegtarolo megtelik.

MEGJEGYZES
?

Az elkeszitett

jegkocka jegtaroloba pottyanasat

kiserŒ

hang teljesen

normalis

jelenseg.
A

Haa

ν

jegkeszitŒnem
mikodik
rendeltetesszerien

ν

jeg egy darabba allt ossze
a jeg nagy darabokba allt ossze, vegye ki ezeket a darabokat a jegtarolobol,
torje Œket apro darabokra, majd tegye vissza ujra a jegtaroloba. Az osszetorhetetlen
darabokat ne tegye vissza.
Ha a jegkeszitŒ tul kicsi vagy tul nagy kockakat csinal, be kell allitani a jegkeszitŒbe
kerulŒ viz mennyiseget. E celbol forduljon szakszervizhez.
Ha a jeget ritkan hasznaljak, osszeragadhat egy darabba.
Ha

Aramszunet
Aramszunet eseten el_fordulhat, hogy a jeg felolvad, es az igy keletkezett viz a
fagyaszto reszbe csopog. Ilyen esetben vegye ki a jegtarolot, tavolitsa el belŒle a
jeget, majd torolje szarazra es helyezze vissza. Miutan a keszulek ismet aram ala
kerul, automatikusan a jegkasa kerul kivalasztasra.
ν

A keszulek elsi beinditasa
A hitŒszekreny elsŒ beinditasa utan
ν
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a

jegkesziteshez

korulbelul 12 orara

van

szukseg

.

Φιγψελεμ!

Dobja el, illetve ontse ki a hitŒgep uzembe helyezese utan keszult elsŒ kb. 20
jegkockat es kb. az elsŒ 7 pohar vizet. Az elŒszor keszult jeg es viz a vizcsŒbŒl
szarmazo karos anyagokat tartalmazhat, illetve rossz szagu lehet.
Ezt a miveletet akkor is el kell vegezni, ha a keszulek sokaig volt uzemen kivul.
A

gyerekeket tartsa tavol az adagolotol,
vagy karosithatjak a kijelzŒt.

mert

Gondoskodjon rola, hogy az elelmiszerek
ne torlaszoljak el a jeg utjat.
Ha az elelmiszert a jeg utjaba helyezi, a jeg
esetleg nem kerul bele az adagoloba. Ha
csak jegkasat hasznal, a jegcsatorna
megtelhet jegtormelekkel. Ebben az esetben
tavolitsa el az osszegyilt jegtormeleket.

elronthatjak a nyomokapcsolot

Fagzzasyto
ajtaja

Soha

ne tegyen uditŒitalos dobozokat
vagy mas elelmiszereket a jegtaroloba
gyors lehites celjabol, mert az karosithatja

a

jegkeszitŒt.

A

jeget soha ne adagolja kristalypoharba vagy cserepedenybe,
esetleg eltorhetnek.

mert ezek

ElŒszor

a jeget tegye a poharba, es csak utana toltson hozza vizet vagy mas
innivalot, mert kulonben a jeg belepottyanasakor a folyadek kifroccsenhet a

poharbol.
Soha

ne erintse meg kezzel vagy mas eszkozzel
egy alkatresz, vagy megserulhet a keze.

Soha

ne

tavolitsa el

a

jegkeszitŒ

a

jegkiado nyilast,

mert eltorhet

fedelet.

Neha

igazgassa meg a jegdarabokat, hogy azok egyenletesen helyezkedjenek el
tartalyban, mig az tele nem lesz.
A jeg kozvetlenul a jegkeszitŒ mellett halmozodik fel. Ezt a jegkeszitŒ ugy erzekelheti,
hogy a tartaly megtelt, es leallithatja a jegkeszitest.
a

Ha az adagolo elszinezŒdott jeget ad ki,
forduljon szakszervizhez.

azonnal

hagyja abba

Soha ne hasznaljon tul keskeny vagy tul mely poharat,
jegcsatornaba es igy elromolhat a hitŒgep.

mert

Tartsa a poharat megfelelŒ tavolsagra a jegkiado nyilastol.
Ha a pohar tul kozel van a nyilashoz, megakadalyozhatja a jeg

a

a

hasznalatat, es

jeg

beszorulhat

kijovetelet.

a

A

hitŒszekreny

Barszekreny (csak nehany modellnel)
A

barszekreny

Gently pull

hasznalata

ν

ν

A

barszekrenyben
gyakran hasznalt
elelmiszereket,
peldaul innivalot
taroljon

ν

ν

a

barszekreny
ajtajat

Soha
a

ne

A

barszekreny tartalmahoz a
hitŒszekreny ajtajanak kinyitasa nelkul is
hozzajuthat, igy energiat takarithat meg.
A barszekreny ajtajanak kinyitasakor
kigyullad a hitŒszekreny belsŒ lampaja,
igy latja a barszekreny tartalmat.

Egy hŒerzekelŒ gondoskodik arrol, hogy
barszekrenyben mindig megfelelŒ
legyen a hŒmerseklet.

a

Hasznalja
talcanak

the handle of the home bar

to open it.

ν

vegye ki

ν

Soha

ne hasznalja vagodeszkanak a
barszekreny ajtajat es ne karcolja meg
eles targyakkal.
Ne nyomja meg az ajtot es ne
tamaszkodjon ra.

A belsŒ burkolat nelkul
nem

barszekreny

mikodik

a barszekreny
megfelelŒen.

belsŒ burkolatat

Σοηα

ν

νε

ηελψεζζεν σ λψοσ
τ ργψακατ α
β ρσζεκρ νψ
αφταφ ρα, σ νε
ενγεδφε α
γψερεκεκνεκ,
ηογψ
φ γγεσζκεδφενεκ
ραφτα
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Ilyen esetben nem csak a barszekreny
ajtaja karosodhat, de a gyerek is
megserulhet.

hasznalata

A

hitŒszekreny hasznalata
Polcok
Csusztathato,

A csusztathato

polc konnyebben

hozzaferhetŒve teszi az elelmiszereket
polcok hatulso reszen is.

edzett uvegbŒl
keszult polcok

a

(csak nehany
modellnel)
Felakaszthato
tarto

A tartoban fektetve

borosuveg

Barmilyen polccal

tarolhatja

az

uvegeket.

hasznalhato.

A

borosuveg tarto beszerelese:
borosuveg tarto kivetelehez huzza azt
egyenesen kifele, betetelehez pedig
helyezze a kivalasztott polc vegehez, es
nyomja be.
A

A polcok
magassaganak

polcok mozgathatoak, igy On
beallithatja a magassagukat.

A hitŒ reszben levŒ

hely

szerint

az

elelmiszerek altal

megkivant

beallitasa
A

polc

kivetele:

Szallitaskor

polcok rogzitve vannak, hogy

a

mozdulhassanak el.
Ezert elŒszor tavolitsa el

RogzitŒ

ne

rogzitŒket,
emelje polcot
iranyba, majd a
iranyba dontve vegye ki.
a

a

az

1
2

A

polc betetele:
Helyezze a polcot a kivant magassagba es
illessze be a kapcsokat a megfelelŒ
lyukakba. Eressze le a polc elejet.

1

2

MEGJEGYZES
?

A

polcnak

vizszintesnek kell

ellenkezŒ esetben leeshet.
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lennie,

A

hitŒszekreny

hasznalata

Tojastarto
A

tojastartot oda helyezheti, ahova ohajtja,
leginkabb megfelelŒ format is.

a

es

a

tojas mennyisege alapjan kivalaszthatja

[Atlagos mennyiseg][ Sok tojas]
MEGJEGYZES
?

?

A

tojastartot soha ne hasznalja jegtarolonak, mivel osszetorhet.
ne tarolja a tojastartot a fagyaszto reszben vagy a friss etel

Soha

fiokban.

Atkapcsolas a Zoldseges

es Friss etel fiok uzemmod kozott
ν

A hitŒ resz also

fiokja zoldseges

illetve friss etel fiokkent mikodhet.

Elelmiszerek
tarolasa elŒtt gyŒzŒdjor

kapcsolo
allapotarol.

meg a

A friss etel uzemmod
hus vagy

a

alacsonyabban tartja

a

hŒmersekletet, mint

a

hitŒ resz,

igy

hal frissen marad.

MEGJEGYZES
?

A

zoldsegek

van

es

a

allitva. Ezert

gyumolcsok megfagynak,

az

ha

elelmiszerek tarolasa elŒtt

a kapcsolo friss etel uzemmodra
gyŒzŒdjon meg a kapcsolo

allapotarol.
?

Ha

lehetseges,

mivel

ez

mikodtetni.
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ne

helyezzen

osszekottetesben

elelmiszert

van az

allito

a hitŒlevegŒ bemeneti nyilasahoz,
kapcsoloval, amit igy esetleg nehez lesz

a

A

szagtalanito

Az

Optikai

a

Katalizatornak koszonhetŒen

berendezes

szagokat,

hatekonyan nyeli

mikozben

nem

el

artalmas

ez

az

erŒs

a

tarolt

elelmiszerekre nezve.

A

szagtalanito

ν

hasznalata
ν

Mivel

a szagtalanito mar be van szerelve a hitŒ reszbŒl jovŒ hitŒlevegŒ bearamlo
nyilasahoz, Onnek semmilyen szerelest nem kell vegeznie.
Kerjuk, hogy az erŒs szagu eteleket zart edenyben tarolja, kulonben a tobbi
elelmiszer is atveszi a szagot.

Javaslatok As

Az elelmiszerek
Automatikus

elhelyezese

Az automatikusan keszult jeg tarolasara

van.

jegkeszitŒ

Borosuveg

tarto

Bort

taroljon

benne.

Kis eteleket tartson benne,
stb.

Kis etel tarolo

pl. kenyeret,

ragcsalni valot,

Fagyaszto resz
polcai

Kulonfele

fagyasztott elelmiszerek
szolgalnak, pl. hus, hal, jegkrem
fagyasztott elelmiszerek.

tarolasara
es mas

Fagyaszto resz
ajtorakodo polcai

ν

Kicsi, csomagolt elelmiszerek tarolhatok

rajtuk.
ν

A hŒmerseklet az ajto kinyitasaval
emelkedhet, ezert ne taroljon rajtuk
hosszu

Fagyaszto resz
fiokjai

ν

ν

ideig

foliaval becsomagolt hus, hal,
baromfihus, stb. tarolhato bennuk.
Szaritott tintahal, szaritott szardella,

Vekony

paprikakrem,

Tejtermek

tarolo

Tejtermekeket
sajt, stb.

polc
Tojastarto

Tegye

Barszekreny

tarolando elelmiszereket.

stb. tarolasara.
tartson

rajta,

mint

peldaul vaj,

tojastartot megfelelŒ helyre.

a

Gyakran

hasznalt elelmiszereket,

pl.

innivalot tartson benne.

HitŒ resz

Tartsa

polcai

az

elelmiszereket

megfelelŒ

tavolsagra egymastol.
HitŒ resz

Kicsi, csomagolt eteleket vagy innivalokat
taroljon rajtuk, pl. tejet, gyumolcslevet, sort,

ajtorakodo polcai

Zoldseges

stb.

fiok

Zoldsegeket

/ Friss
etel fiok

Zoldseges

es

gyumolcsoket taroljon

benne.

Zoldseget, gyumolcsot, kiolvasztando hust,
nyers halat, stb. taroljon benne. GyŒzŒdjon
meg rola, hogy a kapcsolo megfelelŒ
allasban

van-e.

Az elelmiszerek tarolasa elŒtt soha

felejtse
44

el ellenŒrizni

a

kapcsolo

ne

allasat.

Elelmiszerek Tarolasahoz

Javaslatok As Elelmiszerek Tarolasahoz

Az elelmiszerek tarolasa
ν

A friss elelmiszereket

a hitŒ reszben tarolja. A fagyasztas es a kiolvasztas modja
tenyezŒ az elelmiszerek frissessegenek es izenek megtartasa szempontjabol.
Az allagat gyorsan elvesztŒ elelmiszereket (pl. banan, ananasz, dinnye) nem szabad
alacsony hŒmersekleten tarolni.
Forro etelt nem szabad a hitŒszekrenybe helyezni. A hitŒszekrenybe helyezett forro
etel a tobbi elelmiszer megromlasahoz, illetve magasabb villanyszamlahoz vezethet!
Tarolas elŒtt az elelmiszert csomagolja be foliaba, vagy tegye zarhato dobozba. Ezzel
megakadalyozhatja a nedvesseg tavozasat az etelbŒl, es elŒsegitheti az iz es a
tapertek megŒrzeset.
Kerem tartson legalabb 15 mm tavolsagot az elelmiszer es a szellŒzŒ nyilas kozott.
Ne nyitogassa tul gyakran a hitŒszekreny ajtajat. Az ajto kinyitasakor meleg levegŒ
aramlik a hitŒszekrenybe, amely a hitŒter hŒmersekletet megemeli.
Soha ne taroljon tul sok elelmiszert a hitŒter ajtopolcain, mert az ajto nem fog

fontos
ν

ν

ν

ν

ν

ν

tokeletesen zarodni.

Fagyaszto

resz

HitŒ resz

ν

A

ν

A felolvasztott

ν

veszteseget okoz.
A hosszu ideig tarolni kivant elelmiszereket, pl. jegkremet
helyezze, ne az ajtorakodo polcra.

ν

ν

ν

taroljon italos palackokat megfagyaskor a palackok eltorhetnek.
elelmiszert ne fagyassza le ujra. Az ismetelt fagyasztas az iz- es tapertek

fagyasztoterben

ne

-

a

fagyaszto

resz

polcara

A magas

nedvessegtartalmu elelmiszereket soha ne helyezze a felsŒ polcokra, mert
megfagyhatnak a hideg levegŒvel valo kozvetlen erintkezes miatt.
Mindig tisztitsa meg az elelmiszereket, mielŒtt beteszi a hitŒszekrenybe.
A szomszedos elelmiszerek megromlasanak elkerulese erdekeben a zoldsegeket es
a gyumolcsoket mindig mossa meg es torolje szarazra, a csomagolt elelmiszereket
pedig torolje meg.
Mindig gyizidjon meg rola, hogy a tojastartoba helyezendŒ tojasok nincsenek-e
megromolva; a tojasokat fuggŒlegesen tarolja, mert ugy tovabb frissen maradnak.

MEGJEGYZES
?
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Ha a hitŒszekrenyt meleg es magas paratartalmu helyen hasznalja, es a hitŒter
ajtajat gyakran kinyitja, vagy sok zoldseget tesz bele, harmat kepzŒdhet, ami a
keszulek teljesitmenyet nem befolyasolja.
Egy puha ruhaval torolje le a kicsapodott nedvesseget.

Tisztitas es karbantartas

Az alkatreszek kiszerelese
MEGJEGYZES
?

Az alkatreszek kiszerelese beszerelesukkel ellentetes sorrendben tortenik.
Kiszereles es beszereles elŒtt huzza ki a halozati csatlakozo vezeteket a fali

aljzatbol.
Egy alkatresz
A

fagyaszto resz
lampaja

kiszerelesehez azt

sose

erŒltesse,

mert

megserulhet.

Emelje ovatosan a lampa burkolatat az ( )
iranyba es huzza ki az izzot a ( ) iranyba.
Forgassa az izzot az oramutato jarasaval
ellentetes iranyba. A hitŒszekrenybe max.
60W teljesitmenyi izzot lehet beletenni, amit

1

2

szakszerviznel vasarolhat meg.

Az

adagolo
lampaja

Dugjon be egy csavarhuzot a resbe es emelje
a lampa burkolatat, majd vegye ki a lampat.
A cserehez max. 15W teljesitmenyi izzot
hasznaljon, amit szakszerviznel vasarolhat
ki

meg.
1

Fagyaszto

resz

Emelje

meg
huzza ki a (

polc

elejet az ( ) iranyba, majd
) iranyba.

az

2

1

ajtorakodo polcot mind a ket
kezevel, emelje az ( ) iranyba, majd huzza
a ( ) iranyba.

Ajtorakodo polc

Fogja

meg

az

ki
2

Fogja meg a jegtarolot az abra szerint,
ovatosan emelje az ( ) iranyba, majd huzza

Jegtarolo

ki
ν

ν

ν

( ) iranyba.
kizarolag szukseg eseten
szerelje ki.
A jegtarolot mindig ket kezzel fogva vegye ki,
nehogy a foldre essen.
Ha a jegtarolo nem megy be rendesen a
helyere, ovatosan forditsa el az abran lathato
a

A jegtarolot

2
1

kart.

Forgathato
Az

adagolo

A

hasznalata utan

vizgyijtŒnek

nincs vizelvezetŒ

kar

csatornaja,
Nyomja

ezert ezt rendszeresen tisztitani kell.

meg a vizgyijtŒ burkolatanak bal oldalat,
vegye ki es egy ronggyal torolje szarazra. A
vizgyijtŒ burkolatanak eltavolitasahoz nyomja
meg azt a ponttal jelolt helyen, ahogy az abra

mutatja.
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Tisztitas es karbantartas

A hitŒ resz felsŒ

A

lampaja

a

lampaburkolat eltavolitasahiz lazitsa meg
a lampaburkolat also reszet
nyomja felfele, mikozben a lampaburkolat
elŒre huzza. Forgassa az izzot az
oramutato jarasaval ellentetes iranyba.
A hitŒszekrenybe max.
60W teljesitmenyi izzot lehet beletenni,
csavart ;

amit szakszerviznel vasarolhat meg.

A hitŒ resz also

A

lampaburkolat levetelehez fogja meg
mindket also oldalat es huzza elŒre.

lampaja

Forgassa

az

izzot

az

oramutato

jarasaval

ellentetes iranyba. A cserehez max.
30W teljesitmenyi izzot hasznaljon, amit
szakszerviznel vasarolhat meg.

Barszekreny

Tavolitsa el

ν

a

barszekreny

felsŒ

tartojat

es emelje ki a burkolatot az ( ) iranyban.
Huzza felfele a barszekrenyt es vegye ki.

ν

1

MEGJEGYZES
?

MielŒtt hozzalat

a

zoldseges fiok, a kis etel tarolo, illetve a barszekreny burkolatanak
a hitŒszekreny ajtajarol a megfelelŒ reszeket.

eltavolitasahoz, szerelje le

1

A

zoldseges

ν

fiok burkolata
ν
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Huzza ki

zoldseges fiokot ugy, hogy az alja
nezzen felfele ( ) ; ekkor eltavolithatja a
burkolatot ( ).
A burkolat visszatetelehez nyomja be azt
teljesen, mig el nem eri a hatso falat.
a

2

Altalanos tudnivalok
Tavollet

Rovidebb tavollet eseten altalaban erdemesebb

bekapcsolva hagyni a hitŒgepet.
fagyaszthato elelmiszereket a hosszabb eltarthatosag erdekeben tegye a fagyasztoba.
Amennyiben ugy dont, hogy kikapcsolja a keszuleket, vegyen ki belŒle minden
elelmiszert, huzza ki a halozati csatlakozo vezeteket a konnektorbol, gondosan tisztitsa
ki a belsejet, es a kellemetlen szagok kepzŒdesenek elkerulese erdekeben a
hitŒszekreny minden ajtajat hagyja NYITVA.
A

Halozati

feszultsegkimaradas

Az egy vagy ket oranal nem hosszabb halozati feszultseg-kimaradas altalaban nincs
hatassal a hitŒszekreny belsŒ hŒmersekletere. Ilyenkor azonban a minimalisra kell
korlatozni az ajtonyitasok szamat.
Hosszabb halozati

Ha

a

hitŒszekrenyt
szallitja

Vegye ki, vagy rogzitse biztonsagosan
mozgathato tartozekot.

csatorna

eseteben

A

darab szaraz

tegyen egy

a

hitŒszekreny belsejeben

A szintbeallito csavarok serulesenek elkerulese erdekeben
az

Parasodasgatlo

feszultseg-kimaradasok
tetejere.

jeget

a

elelmiszerek

fagyasztott

levŒ osszes

csavarja

be

teljesen

ezeket

alaplemezbe.
parasodasgatlo

csatorna-rendszer feladata az,

hogy meggatolja

a

kulsŒ burkolat

"izzadasat".
Emiatt

hitŒszekreny kulsŒ burkolata
felmelegedhet. Ez normalis jelenseg.
a

-

kulonosen

uzembe

az

helyezest

kovetŒen

-

Tisztitas
A kellemetlen szagok kepzŒdesenek elkerulese erdekeben fontos, hogy tisztan tartsa
a keszuleket. A kicsoppent elelmiszereket azonnal torolje le, mivel ellenkezŒ esetben

megsavasodhatnak
KulsŒ burkolat

BelsŒ ter

es foltot

mianyag

langyos vizzel tisztitsa meg
hasznaljon enyhen megnedvesitett,
torolje szarazra a megtisztitott feluletet.

feluleteken.

KimelŒ tisztitoszeres

a

tiszta torlŒruhat. A mivelet

Javasolt

a

rendszeres tisztitasa. Minden reszet

EllenŒrizze, hogy

a

forrosodott-e at, es

Figyelem

a

tisztitashoz

meleg vizzel, majd torolje
Tisztitas utan

hagyhatnak

at tiszta vizes

halozati vezetek
a

Az elektromos alkatreszek
A keszulek tisztitasa utan
viz vagy
okozzon.
a

a

a

feledje
tisztitofolyadek nehogy
ne

serult-e meg,

vegen

enyhen mosogatoszeres

halozati csatlakozo

a

van-e

beallito

el szarazra torolni

dugo

nem

csatlakoztatva

panel, stb.) kornyeken vegzett

halozati csatlakozo vezeteket
elektromos

kulsŒ burkolatat. A

es szaritsa meg.

megfelelŒen

(lampak, kapcsolok,

tisztitasi munkalatok elŒtt huzza ki

le

mossa

ronggyal

nem

halozati vezetek

hitŒszekreny

a

fali konnektorbol.

megtisztitott reszeket, hogy
alkatreszekbe keruljon es aramutest
a

A

hitŒszekreny tisztitasahoz soha ne hasznaljon femszivacsot, kefet, durva
csiszolopapirt, erŒs lugos oldatot, gyulekony vagy mergezŒ tisztitofolyadekokat.
Mikodes kozben soha ne erintse meg a fagyasztoter belsejet, kulonosen akkor,
keze vizes vagy nedves. A keze hozzaragadhat a rendkivul hideg felulethez.

ha

a

Hibaelharitas
MielŒtt szerelŒt hivna, ellenŒrizze

az

Az itt leirt hibak elharitasa altalaban

gyartasi
Hiba
A

anyaghiba

vagy

Λεηετσ γεσ

alabbi listat. Ezzel idŒt es

nem

igenyel szakembert,

penzt

takarithat meg.

es rendszerint

nem

miatt kovetkeznek be.

οκοκ

Megoldas

hitŒszekreny
mikodese

A

hitŒszekreny
kompresszora

A

mikodik

A

nem

hŒfokszabalyzo

ki

van

Allitsa

kapcsolva.

be

a

hŒfokszabalyzot.

Lasd

a

funkciok beallitasat.

hitŒszekreny

leolvasztasi fazisban

Ez

teljesen normalis egy onleolvaszto
hitŒszekreny eseteben. A leolvasztas

van.

rendszeres idŒkozonkent tortenik.

EllenŒrizze, hogy

A halozati csatlakozo vezetek nincs

bedugva

a

fali

megfelelŒen

aljzatba.

hitŒszekreny
tul sokat vagy
tul sokaig
mikodik

Ez

a

hitŒszekreny nagyobb,

mint

Hivja
az

On

helyisegben

A

hitŒszekreny elŒzŒleg

vagy kint tul

meleg

egy

van.

az

automatikus

jegkeszitŒ.

jegkeszitŒ mikodese okozhatja
hitŒgep kicsivel tobb mikodeset.

A

hitŒszekreny ajtajai tul sokszor,
sokaig vannak nyitva.

nyitva

nagyobb, hatekonyabb
van szukseguk.

A

A

fagyaszto

helyi aramszolgaltatot.

Ilyenkor teljesen normalis, ha a
hitŒszekreny tovabb mikodik.

A

a

a

Ez normalis. A

ElŒzŒleg nagyobb mennyisegi meleg
helyezett a hitŒszekrenybe.

A hitŒ vagy

a

resz

a

hitŒter

elelmiszert

tul

dugva

Ilyenkor eltarthat nehany orat, amig
teljesen lehil.

ideig

uzemen kivul volt.
Mikodik

csatlakozo vezetek

keszulekeknek tobb idŒre

elŒzŒ keszuleke.
A

a

van-e

konnektorba.

Aramkimaradas. EllenŒrizze, hogy
egnek-e a lampak a lakasban.
A

be

vagy

ajtaja

van.

meleg elelmiszer miatt
hitŒszekrenynek tovabb
a megfelelŒ hŒmerseklet

a

a

kell mikodnie
eleresehez.

meleg levegŒ bearamlasa a
hitŒszekreny hosszabb mikodeset
okozza. Ritkabban nyissa ki az ajtokat.
EllenŒrizze, hogy

hitŒgep stabilan,
hitŒgepben
levŒ elelmiszereket ugy rendezze el,
hogy ne akadalyozzak az ajto
bezarasat. (Lasd meg
a

vizszintes feluleten all-e. A

AJTONYITAS/AJTOZARAS)
A hŒfokszabalyzo tul alacsony
hŒmersekletre van allitva.

Allitsa

A hitŒ vagy

Tisztitsa meg vagy cserelje ki a tomitest.
Ha a tomites nem megfelelŒ, a

fagyaszto resz tomitese
koszos, kopott, megrepedt, vagy nem
illeszkedik megfelelŒen.
a

hŒfokszabalyzot magasabb
a hitŒgep
mikodese megfelelŒ nem lesz.
a

hŒmersekletre, amig

hitŒszekreny hosszabb mikodese
szukseges a kivant hŒmerseklet
eleresehez.

Λεηετσ γεσ

Hiba
A

hitŒszekreny
kompresszora
nem

A

οκοκ

Megoldas

hŒfokszabalyzo allando
tartja a hitŒteret.

Ez normalis mikodes. A hŒmerseklet

hŒmersekleten

tartasa erdekeben

mikodik

a

hitŒgep

ki- es

bekapcsol.

Tul alacsony
hŒmerseklet
A

fagyaszto reszben
tul alacsony a
hŒmerseklet, mig a

A

resz

Allitsa

hŒfokszabalyzoja tul

fagyaszto
hidegre van

allitva.

A hitŒ resz

hŒfokszabalyzoja

hidegre

allitva.

hŒfokszabalyzot magasabb
a hitŒgep
mikodese megfelelŒ nem lesz.
a

hŒmersekletre, amig

hitŒ reszben

megfelelŒ
A hitŒ reszben tul

alacsony a
hŒmerseklet, mig a
fagyaszto reszben
megfelelŒ
A fiokokban tarolt
elelmiszer megfagy
A friss etel
fiokban tarolt hus

van

a

hŒfokszabalyzot magasabb

hŒmersekletre.

A hitŒ resz

hŒfokszabalyzoja

hidegre

allitva.

van

Allitsa

tul

tul

A hust kicsivel a viz fagyaspontja
alatti hŒmersekleten kell tarolni

Lasd

a

fenti

javaslatot.

A hus nedvessegtartalma miatt
termeszetes a jegkristalyok kepzŒdese.

(0˚C)

megfagy
Tul magas
hŒmerseklet
A fagyaszto
reszben tul magas
a hŒmerseklet,
mig a fagyaszto
reszben megfelelŒ

fagyaszto resz hŒfokszabalyzoja tul
magas hŒmersekletre van allitva.

Allitsa

A hitŒ resz

Allitsa a fagyaszto hŒfokszabalyzojat
alacsonyabb hŒmersekletre, amig a
hitŒgep mikodese megfelelŒ nem lesz.

A

tul magas
allitva. A hitŒ resz

hŒfokszabalyzoja

hŒmersekletre

van

hŒfokszabalyzojanak van nemi
fagyasztoter hŒmersekletere.
A
tul

hŒfokszabalyzot alacsonyabb
a hitŒgep
mikodese megfelelŒ nem lesz.

hatasa

hitŒszekreny ajtajai tul sokszor,
sokaig vannak nyitva.

Resnyire nyitva van

az

a

hŒmersekletre, amig

a

vagy

ajto.

A

meleg levegŒ bearamlasa a
hitŒszekreny hosszabb mikodeset
okozza. Ritkabban nyissa ki az ajtokat.
Csukja

ElŒzŒleg nagyobb mennyisegi meleg
helyezett a hitŒszekrenybe.
A hitŒszekreny elŒzŒleg egy ideig
elelmiszert

be

az

ajtot teljesen.

a hitŒ vagy a fagyaszto le
kivant hŒmersekletre.

Varjon, mig
tud hilni

a

uzemen kivul volt.

Ilyenkor eltarthat nehany orat, amig
teljesen lehil.

a

hitŒter

A hitŒ reszben tul

magas

a

hŒmerseklet, mig
a

reszben

fagyaszto
megfelelŒ

A hitŒ resz

hŒfokszabalyzoja

hŒmersekletre

van

allitva.

tul magas

Allitsa

a

hŒfokszabalyzot alacsonyabb

hŒmersekletre.
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Hiba

Rendellenes
A

οκοκ

Megoldas

zajok

hitŒszekreny
tul zajosan

A mai

hitŒgepek nagy irtartalmuak es
egyenletesen tartjak a hŒmersekletet.

Termeszetes, ha egy kicsit hangosabban
mikodik.

mikodik
A kompresszor
beindulasakor
zajos a mikodes

RezgŒ vagy zorgŒ
hang

A hitesi fazis

nagyobb

elejen

a

hitŒszekreny

Ez termeszetes jelenseg.
utan a zajszint lecsokken.

fordulatszamon mikodik.

Nem teherbiro vagy nem egyenletes
feluletre allitotta, ezert a hitŒszekreny

kis idŒ

Egy

GyŒzŒdjon meg arrol, hogy a padlo
vizszintes, szilard es teherbiro.

mozog mikodes kozben.
A

hitŒgep tetejere helyezett targyak
rezegnek.

Tavolitsa el Œket.

A

Az edenyek kis rezgese termeszetes
jelenseg. Kicsit mozgassa meg Œket.
GyŒzŒdjon meg arrol, hogy a padlo
vizszintes es a hitŒgep szilardan all rajta.
Helyezze at a hitŒszekrenyt.

hitŒgep polcain
rezegnek.

A

hitŒgep

levŒ

hozzaer

a

edenyek

falhoz vagy egy

szomszedos butorhoz.

Helyezze

at

a

hitŒszekrenyt

Viz/para/jega
hitŒgep
belsejeben
Paralecsapodas a
hitŒgep belsŒ

A

meleg es paras idŒ fokozza
nedvessegkepzŒdest.

Ez termeszetes

a

jelenseg.

falan
Az

A
tul

ajto resnyire nyitva van.

hitŒszekreny ajtaja tul sokszor,
sokaig van nyitva.

Lasd

vagy

az

Ajtonyitas / Ajtozaras

Ritkabban

nyissa

ki

az

resznel.

ajtot.

Viz/para/jega
hitŒgep

kulsŒ falan

Paralecsapodas a
hitŒgep kulsŒ
falan, vagy az
ajtok kozott

Paras

az

idŒ.

Paras idŒben

ez

termeszetes

paratartalom csokkenesekor
nedvesseg megszinik.
Az ajto resnyire nyitva van, igy a
belulrŒl jovŒ hideg levegŒ talalkozik
kulsŒ

melegebb levegŒvel.

Ez esetben
a

csukja

be

az

jelenseg.

a

ajtot teljesen.

A

οκοκ
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Hiba

Megoldas

Kellemetlen
a

szagok
hitŒszekrenyben
Meg kell
belsejet.

tisztitani

a

vizzel es

Ronggyal, langyos

hitŒszekreny

szodabikarbonaval tisztitsa meg

a

hitŒszekreny belsejet.

ErŒs szagu elelmiszer
hitŒszekrenyben.

be.

Fedje

van a

Nehany edeny es csomagolopapir
szagot bocsat ki.

erŒs

Hasznaljon masik edenyt
csomagolopapirt.

vagy masfele

Ajtok/fiokok
nyitasa/ zarasa
Az

ajtok

nem

zarodnak

A

behelyezett

nem

Az

elelmiszerek miatt

ajto

az

tud becsukodni.

Rendezze at

ajto

ajto tul erŒsen lett becsukva,
kinyilt a masik ajto.

ami

az

eteleket

ugy, hogy

az

becsukodhasson.

Zarja

be mind

a

ket

ajtot.

miatt

Az

ajtok

nem

zarodnak

A keszulek
all.
A

nem

vizszintes

helyzetben

Allitsa vizszintbe

a

szintbeallito

csavarokkal.

hitŒszekrenyt nem teherbiro vagy
egyenletes feluletre allitotta.

nem

GyŒzŒdjon meg arrol, hogy a padlo
vizszintes, szilard es teherbiro. Hivjon
acsot

a

ferde vagy

suppedŒ padlo

kijavitasahoz.
A

hitŒgep

hozzaer

a

falhoz vagy egy

Helyezze

at

a

hitŒszekrenyt.

szomszedos butorhoz.

A fiokokat nehez

Az elelmiszer

a

fiok folotti

mozgatni

er.

polchoz

Kevesebb elelmiszert tartson
fiokot es

a

fiokban.

A fiokot tarto sin elkoszolodott.

Tisztitsa meg

a

Ures

Amint

adag jeg a taroloba kerul,
fog.

a

sint.

Adagolo
Az

adagolo
ad ki

nem

jeget

a

jegtarolo.

az

A

az

elsŒ

adagolo

mikodni

fagyaszto resz hŒfokszabalyzoja tul
magas hŒmersekletre van allitva.

A

A bemenŒ vizvezetek le

Nyissa meg a vizet es varjon, mig
elkeszul a jeg. Amint egy adag jeg
elkeszul, az adagolo mikodni fog.

A hitŒ vagy
bezarva.

a

fagyaszto

van

zarva.

resz

ajtaja

nincs

jegkocka keszites erdekeben allitsa a
szabalyzot er_sebb fokozatra. Amint az
elsŒ adag jeg a taroloba kerul, az
adagolo mikodni fog.

GyŒzŒdjon
e az ajtok.

meg rola,

hogy

zarva vannak-
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Hiba
Az

adagolo
ad ki

nem

jeget

οκοκ

Megoldas

A ritka hasznalat,

Vegye

hŒmersekletingadozasok
aramkimaradasok miatt

megolvadt

es

es

jeg
osszefagyott egy
a

a

darabba.

A

jegkiado
beragadt

Jegkockak szorultak a jegkeszitŒ
jegtarolo hatulja koze.
a

es

A viznek furcsa
ize es/vagy

jegkockak.

Nyissa

szaga

nem

a

ad ki

volt

a

szorulast okozo

a

adagoloval csak a jegkeszitŒ altal
jegkockak hasznalhatoak.

keszitett

zarva. Lasd

meg

a

vizet.

jeget".

fagyaszto

sokaig

van

a

Hasznalja gyakran az adagolot, hogy
jegkockak ne fagyjanak ossze.

A bemenŒ vizvezetek le

A viz tul

a

jegkockakat.

Az

A hitŒ vagy
bezarva.

olvassza ki

helyere. Amint egy adag jeg elkeszul,
adagolo mikodni fog.

Boltban vasarolt vagy mas modon
jegkockat tett az adagoloba.

adagolo

jegtarolot,

Tavolitsa el

a

keszitett

"Az

a

az

Egybe fagytak

Az adagolo
nem ad ki vizet

ki

tartalmat es tavolitsa el. Ezutan tisztitsa
meg, torolje szarazra, majd tegye vissza

/vagy

resz

ajtaja

nincs

tartalyban.

Zarja

be mind

ket

a

ajtot.

A vizkeszlet felfrissitese
7

van

pohar vizet,

celjabol toltson ki
tartaly teljes

es ontse ki. A

lecserelesehez toltson ki tovabbi 7

poharral.
A keszulek nem csatlakozik
a hidegviz vezetekhez.

A

jeg taroloba
pottyanasanak
hangja

Vizfolyas hangja
Egyeb

megfelelŒen

Csatlakoztassa

vizcsaphoz

A

hang keletkezese teljesen normalis, mikor az elkeszult jeg
hangerŒ a hitŒgep elhelyezkedese szerint valtozhat.

A

hang

keletkezese

utan viz kerul

a

teljesen normalis,
jegkeszitŒbe.

Kerjuk, gondosan tanulmanyozza

"A

mikor egy

jegkeszitŒ"

keszuleket

a

menŒ

beleesik

a

konyhai

vezetekhez.

hidegviz
a

jegtaroloba.

adag jeg jegtaroloba pottyanasa
es "Az

adagolo"

cimi

fejezeteket.

A
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