FRIDGE-FREEZER
USER'S GUIDE
Please read this User's Guide carefully before
operating and keep it handy for reference at all times.

HASZN¡LATI ⁄TMUTAT”
H¤T’- …S FAGYASZT”SZEKR…NYHEZ
KÈrj¸k, a h˚tıszekrÈny haszn·latba vÈtele elıtt olvassa vÈgig
figyelmesen az al·bbi ˙tmutatÛt, Ès t·rolja kˆnnyen elÈrhetı
helyen az esetleges kÈsıbbi felhaszn·l·s cÈlj·bÛl.
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FRIÆIDER-ZAMRZIVA»
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
MOLIMO VAS DA PAÆLJIVO PRO»ITATE OVO
UPUTSTVO PRE UPOTREBE I DA GA IMATE
STALNO PRI RUCI AKO ZATREBA.

HLADNJAK-ZAMRZIVA»
PRIRU»NIK ZA KORISNIKE
MOLIMO VAS DA PRIJE RADA S URE–AJEM
PAÆLJIVO PRO»ITATE OVAJ PRIRU»NIK ZA
KORISNIKE I DRÆITE GA NADOHVAT RUKE.

ФРИЖИДЕРЗАМРЗНУВАЧ
УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ
Ве молиме прочитајте го ова Упатство за
корисникот внимателно пред употреба и чувајте
го при рака ако затреба.

FRIGORIFER-NGRIRJE
UDHËZUES PËRDORIMI
Ju lutem lexoni udhëzuesin e përdorimit para se të
veproni dhe mbajeni atë afër për t’ju referuar herë pas
here.
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Regisztr·ciÛ
BevezetÈs

A kÈsz¸lÈk tÌpussz·ma Ès gy·rt·si sz·ma a h˚tıszekrÈny
h·toldal·n tal·lhatÛ. Ezek a sz·mok kiz·rÛlag ehhez a
kÈsz¸lÈkhez tartoznak, segÌtsÈg¸kkel a berendezÈs
egyÈrtelm˚en beazonosÌthatÛ. KÈrj¸k Ìrja be ide a kÈrt
adatokat, Ès ırizze meg ezt a haszn·lati ˙tmutatÛt, mint a
v·s·rl·st megtˆrtÈntÈt igazolÛ dokumentumot.
A v·s·rl·skor kapott nyugt·t is t˚zze ide.
V·s·rl·s d·tuma

:

Kereskedı neve

:

Kereskedı cÌme

:

Kereskedı telefonsz·ma :
TÌpus

:

Gy·rt·si sz·m

:

Fontos biztons·gi inform·ciÛk
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:

w …LETVESZ…LY

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

w VESZ…LY ÷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 mÈrtÈkı 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
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w VESZ…LY
A berendezÈs haszn·lata kˆzben esetlegesen
bekˆvetkezı tız, 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.
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·s-megszakÌtÛ
k·rosÌthatja az Èlelmiszert Ès az
adagolÛautomata kilyukadhat.

‹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.

‹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.

‹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.
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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.

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.

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

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 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.
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‹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.

FˆldelıvezetÈk

legal·bb 30 h¸velyk

Lapos vˆrˆsrÈz

A nem megfelelı fˆldelÈs
meghib·sod·st vagy elektromos
·ram¸tÈst okozhat.
Ez elektromos ·ram¸tÈst vagy rˆvidz·rlatot
Ès t¸zet 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 h˚tıszekrÈny re 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.
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Ne kapaszkodjon az ajtÛra, az ajtÛpolcokra, a
mÈlyh˚tı h·zi b·rszekrÈnyÈre vagy a h˙st·rolÛ
polcra.
A h˚tıszekrÈny felborulhat vagy a keze
megsÈr¸lhet. K¸lˆnˆskÈppen ¸gyeljen
r·, hogy gyermekek se tegyÈk a
fentieket.
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Vigy·zzon, nehogy gyermekek bem·sszanak a
termÈkbe.
…letveszÈlyt jelent egy gyermek sz·m·ra,
ha bem·szik a h˚tıszekrÈnybe.

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.

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

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

Ne tegyen a h˚tıszekrÈny be 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.
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A h˚tıszekrÈny ben 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.

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

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.

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.

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.
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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.

G·zsziv·rg·s esetÈn ne Èrintse meg a h˚tıszekrÈny t
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.

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.

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.

Szervizkˆzpont
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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.

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. tız,
·ram¸tÈs, a t·rolt anyag k·rosod·sa
vagy vegyi reakciÛ.

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

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.

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

w FIGYELEM
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.

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

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

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

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.

Mivel az ajtÛ vagy a h·zi b·r nyit·sa vagy z·r·sa a
kˆzelÈben tartÛzkodÛ szemÈly sÈr¸lÈsÈt okozhatja,
kÈrj¸k, legyen Ûvatos.
Az ajtÛ nyit·sakor vagy csuk·sakor a
zsanÈr becsÌpheti a l·bat vagy kezet,
illetve az ajtÛ sarka sÈr¸lÈst okozhat
egy gyermeknek.

A h˚tıszekrÈnybe soha ne tegyen
Èlı ·llatot.
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w Vigy·zat
• 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.

”vintÈzkedÈsek

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

CsatlakozÛdugÛ
hozz·fÈrhetısÈge
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.

VeszÈly

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.

Tilos t·rolni

Ne t·roljon a kÈsz¸lÈkben illetve annak kˆzelÈben
(tov·bb· b·rmilyen m·s elektromos kÈsz¸lÈk kˆzelÈben
se) benzint vagy m·s gy˙lÈkony anyagot.

FˆldelÈs

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.
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Fontos biztons·gi inform·ciÛk
w Vigy·zat

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.

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 1m2 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,
52 forduljon szakemberhez.
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Fontos biztons·gi inform·ciÛk
• Ne csatlakoztassa a kÈsz¸lÈket a h·lÛzati
csatlakozÛaljzatba, ha az kilÛg a falbÛl, mert az t¸zet
vagy ·ram¸tÈst okozhat.

w Figyelem

• 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 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.
• 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.
• 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 Vigy·zat

Az alsÛ fiÛkokat ne tisztÌtsa mosogatÛgÈpben, mert a
nagy hımÈrsÈklet megrong·lhatja a kosarakat Ès
haszn·lhatatlann· teheti ıket.
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A kÈsz¸lÈk rÈszegysÈgei,
tartozÈkai

Figyelem

Ha megl·t·sa szerint egy tartozÈk vagy rÈszegysÈg
hi·nyzik az ÷n berendezÈsÈbıl, elkÈpzelhetı hogy
az csak egy m·sik tÌpushoz j·r. (pl. a k¸lsı italt·rolÛ
rekesz nem j·r valamennyi tÌpushoz).
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‹zembe helyezÈs

‹zembe helyezÈs

1. V·lasszon olyan helyet, ahol a berendezÈs kˆnnyen
haszn·lhatÛ.

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 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.

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.

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.
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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

LCD-kijelzıs tÌpus

LED-kijelzıs tÌpus
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Figyelem

Az LCD-kijelzıs tÌpus be·llÌt·si funkciÛit valamelyik
gomb megnyom·sa ut·n lehet aktiv·lni.

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

• 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.

LCD-kijelzıs tÌpus

LED-kijelzıs tÌpus

Figyelem

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 hımÈrsÈklet-szab·lyoz·st azt
kˆvetıen vÈgezze el, hogy a kÈsz¸lÈk minimum 2-3
napot ¸zemelt.
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• A gomb megnyom·s·val t·roljon itt zˆldsÈget,
gy¸mˆlcsˆt vagy olyan tÌpus˙ Èlelmiszert, mint kiengedni
kÌv·nt fagyasztott h˙s, nyers hal stb.

Var·zszÛna
V·ltoztathatÛ
hımÈrsÈklet˚ sarok
(opcion·lis)

Haszn·lat mÛdja
• ÷n a k¸lˆnbˆzı ÈlelmiszertÌpusoknak megfelelıen
v·laszthatja ki az optim·lis h˚tÈsi hımÈrsÈkletet.

• 4 fokozatosan csˆkkenı hımÈrsÈkletÈrtÈk v·laszthatÛ:
2∞C, -1∞C, -3∞C Ès -7∞C. Az ·llandÛ p·ratartalmat igÈnylı
zˆldsÈgek, gy¸mˆlcsˆk Ès egyÈb hidegen t·rolandÛ
Èlelmiszerek, tov·bb· a h˙s- Ès halfÈlesÈgek hosszabb
ideig megırzik frissessÈg¸ket ezen a mÛdon.
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• Azonnali gyorsfagyaszt·shoz v·lassza ezt a funkciÛt.

Expressz fagyaszt·s

• Ezt a funkciÛt akkor kell haszn·lni, ha egy Èlelmiszert
gyorsan kÌv·n lefagyasztani. Nyomja meg egyszer a
"EXPRESS FRZ." gombot, ekkor a Expressz fagyaszt·s
funkciÛ bekapcsol, Ès a l·mpa kigyullad.
• A Expressz fagyaszt·s kb. 3 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 "EXPRESS
FRZ." gombot, ekkor a l·mpa kialszik, a Expressz
fagyaszt·s funkciÛ kikapcsol, Ès a kÈsz¸lÈk vissza·ll az
eredetileg be·llÌtott hımÈrsÈkletÈrtÈkre.

In selecting
In selecting
"BE"
"KI"
"On"
"Off"
v·laszt·sakor
v·laszt·sakor

LCD-kijelzıs tÌpus

In selecting
In selecting
"BE"
"KI"
"On"
"Off"
v·laszt·sakor
v·laszt·sakor

LED-kijelzıs tÌpus
• A BE funkciÛ kiv·laszt·sa ut·n a nyÌl alak˙ piktogram
4-szer villog, majd folyamatosan Ègve marad.
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• Ezzel a funkciÛval a kÈsz¸lÈk energiatakarÈkos
¸zemmÛdba ·llÌthatÛ, ami elsısorban olyankor lehet
hasznos, ha a csal·d nyaralni megy. Ilyenkor a kÈsz¸lÈk
energiafogyaszt·sa minim·lis szinten marad.
A 'NYARAL¡S' (VACATION) gomb egyszeri
megnyom·s·ra a funkciÛ bekapcsol, Ès a l·mpa
kigyullad. Az ˙jbÛli megnyom·sra a funkciÛ kikapcsol.

Nyaral·s
(Vacation)

In selecting
In selecting
"BE"
"KI"
"On"
"Off"
v·laszt·sakor
v·laszt·sakor

LCD-kijelzıs tÌpus

In selecting
In selecting
"BE"
"KI"
"On"
"Off"
v·laszt·sakor
v·laszt·sakor

LED-kijelzıs tÌpus

Figyelem

A VACATION funkciÛ bekapcsol·sa ut·n a tˆbbi
funkciÛgomb nem fog m˚kˆdni. A nyaral·s befejezÈse
ut·n nyomja meg ˙jra a VACATION gombot, ekkor a
tˆbbi funkciÛgomb ˙jra aktiviz·lÛdik, Ès a kÈsz¸lÈk
automatikusan vissza·ll az eredetileg be·llÌtott
hımÈrsÈkletÈrtÈkre.
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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.

Z·r
(Lock)

A LED-kijelzıs tÌpushoz
• Ezzel a gombbal lez·rhatja a tˆbbi gomb m˚kˆdÈsÈt.
• A "Z¡R" (LOCK) funkciÛ a gomb egyszeri
megnyom·s·ra bekapcsol, ˙jbÛli megnyom·sra pedig
kikapcsol, vagyis a gomb nyomkod·s·ra a Z¡R/NYIT
(LOCK/UNLOCK) funkciÛ v·ltakozik. (A Z¡R vagy NYIT
funkciÛ aktiv·l·s·hoz 3 m·sodpercnÈl hosszabb idın ·t
kell a LOCK gombot lenyomva tartani).
• Ha a "LOCK" funkciÛt aktiv·lta, a tˆbbi gomb nem fog
m˚kˆdni.

In"LOCK"
selecting
In
selecting
"UNLOCK"
"LOCK"
"UNLOCK"
v·laszt·sakor
v·laszt·sakor

• 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 mp-ig tartsa nyomva a
"LOCK" gombot. A lez·r·shoz 1 mp-ig tartsa nyomva a
"LOCK" gombot.)

BE/KI

àVitaá fÈny
(Optional)

• A LED-es l·mpa Èjjel-nappal vil·gÌt, ennek hat·s·ra a
zˆldsÈgek folytatj·k a fotoszintÈzist.

àVitaá fÈny
(A LED-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!

w Figyelem

A kezelıszervek, be·llÌt·sok Ès elj·r·sok itt leÌrtaktÛl
eltÈrı haszn·lata esetÈn a lÈzersug·r sÈr¸lÈst okozhat!
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• Ha a h˚tıszekrÈny ajtaja egy bizonyos idın t˙l nyitva
marad, a kÈsz¸lÈk hangjelzÈssel figyelmeztet.
Amennyiben a figyelmeztetı hang az ajtÛ becsuk·sa ut·n
nem hallgat el, hÌvja a szervizt.

"Nyitott ajtÛ"
figyelmeztetÈs

JÈgkÈszÌtÈs

• Vegye ki a vÌztart·lyt, tˆltse fel Ès tegye vissza az eredeti
helyÈre.

• Ha becsukja a fagyasztÛ ajtaj·t,
vagy megnyomja a àvÌztart·lyá
gombot, akkor a vÌz a jÈgkÈszÌtı
rekeszbe folyik.
• A jÈgkÈszÌtı rekesz jÈglev·lasztÛ
karj·nak elforgat·sakor a jÈg a
jÈgkocka-t·rolÛba ker¸l.
• Jeget lehet készíteni, valamint
(1)
ezt a teret fagyasztott
(2)
élelmiszerek tárolására is lehet
használni.
• Ha fagyasztott élelmiszer
tárolására használja, akkor az ábra szerint vegye ki az
(1) (víztartály) és (2) (Twist jégkészítŒ) egységet.

Figyelem

• 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. Ha ez a vÌz megfagy, akkor a jÈgkockat·rolÛ szÈtrepedhet.
• 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.
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• Nyomja be addig a jÈg Homebar felsı pontj·t, amÌg
kattanÛ hangot nem hall.
• A jÈg Homebar felnyit·sa ut·n hozz·fÈrhetıvÈ v·lik a
jÈgkÈszÌtı Ès a jÈgkocka-t·rolÛ.

JÈg Homebar
(opcion·lis)

w Figyelem

• A jÈg homebar ajtaj·ra ne helyezzen nehÈz t·rgyat Ès
ne hagyja, hogy gyerekek j·tsszanak vele.
(A gyerekek megsÈr¸lhetnek Ès az ajtÛ
megrong·lÛdhat.)

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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VÌzadagolÛ (opcion·lis)
Jellemzık

• KÈrj¸k, hogy a CSATLAKOZ”SZELEP-et azut·n
szerelje ˆssze, hogy megfelelıen beigazÌtotta az
AJT”LYUK-ba.

FelszerelÈs
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A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse

A vÌztart·ly feltˆltÈse

1. Hajtsa h·tra a FOGANTY⁄T, miut·n a VÂZTART¡LYT
felszerelte az AJT”RA, nyissa ki a KICSI
TART¡LYFEDELET, Ès egy kancsÛ stb. segÌtsÈgÈvel
tˆltse fel a tart·lyt.
* TˆltÈs kˆzben figyelje a vÌzszintet a VÂZTART¡LY
elejÈn lÈvı figyelıablakon kereszt¸l.
* Maximum 3 liter vÌz tˆlthetı be.

2. Nyomja le Ès rˆgzÌtse a KICSI TART¡LYFEDELET.
3. FeltˆltÈs ut·n ·llÌtsa vissza a FOGANTY⁄T eredeti
·ll·s·ba.

1. A szelep-szerelvÈnyt helyezze a PET-palack fedelÈbe.

A PET-palack
feltˆltÈse

(A PET-palack magass·ga; 310 mm-nÈl kisebb)

2. A PET-palackot helyezze az
ajtÛba.

3. A PET-palack tetejÈn
kÈszÌtsen egy nyÌl·st, ahol a
levegı be·ramolhat.

w Figyelem

A szelep-szerelvÈny behelyezÈsekor mindig ellenırizze,
hogy a belsı gumitˆmÌtÈs megfelelıen illeszkedik-e.

O
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A kÈsz¸lÈk m˚kˆdÈse

Iv·s

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

3. Ha lassan veszi el a csÈszÈt az adagolÛfejtıl, a vÌz nem
fog fÈlrefolyni.

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.

Borospalack-tartÛ
(opcion·lis)

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

haszn·lat kˆzben

haszn·laton kÌv¸l
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T·rol·si javaslatok

…lelmiszerek t·rol·sa
• Ne t·roljon alacsony hımÈrsÈkleten kˆnnyen romlÛ

w Figyelem

Èlelmiszereket, pl. ban·n, dinnye.
• 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.
• 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.
• 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.
• Ne nyitogassa t˙l gyakran a h˚tıszekrÈny ajtaj·t. A
nyitott ajtÛn ·t be·ramlÛ meleg levegı nˆveli a
hımÈrsÈkletet a berendezÈs belsejÈben.
• Ne tegyen t˙l sok Èlelmiszert az ajtÛrekeszekbe, mert
azok nekifesz¸lhetnek a polcoknak, Ès
megakad·lyozhatj·k, hogy az ajtÛ teljesen becsukÛdjon.
• Ne t·roljon ¸vegpalackokat a mÈlyh˚tı-rÈszben - az ¸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.
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T·rol·si javaslatok

• 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.
• Ha nagy mennyisÈg˚ Ètelt szeretne a fagyasztÛban
t·rolni, akkor a fagyasztÛrekesz kˆzÈpsı fiÛkj·t ki lehet
venni a kÈsz¸lÈkbıl, Ès az Ètelt kˆzvetlen¸l r· lehet
pakolni az alsÛ fiÛkban t·rolt Ètelre.
A fagyasztÛfiÛk elt·volÂt·s·hoz h˙zza ki teljesen, emelje
meg az elejÈnÈl, majd vegye ki.

Figyelem

Ha kÈsz¸lÈket forrÛ Ès nagy p·ratartalm˙ helyen helyezi el,
Ès gyakran nyitogatja az ajtÛkat vagy sok zˆldsÈget helyez
el benne, elıfordulhat p·ralecsapÛd·s (harmatkÈpzıdÈs),
de ez a teljesÌtmÈnyt nem befoly·solja. A harmat
elt·volÌt·s·ra haszn·ljon tiszta, sz·raz tˆrlıkendıt.
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Karbantart·s Ès ·pol·s

¡ltal·nos inform·ciÛ
• 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.

¡ramsz¸net

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·llÌtÛcsavarokat 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·r·sod·sg·tlÛ
csırendszer a mÈlyh˚tı Ès a
h˚tıszekrÈny el¸lsı oldal·n,
valamint a mÈlyh˚tıt a
h˚tıszekrÈnytıl elv·lasztÛ
rÈszben tal·lhatÛ, Ès
funkciÛja a p·ralecsapÛd·s
megelızÈse.
• Kˆzvetlen¸l be¸zemelÈs ut·n
vagy magas k¸lsı hımÈrsÈklet esetÈn elıfordulhat, hogy
a h˚tıszekrÈny-mÈlyh˚tı k¸lsı fala ·tmelegszik, de ez
teljesen norm·lis jelensÈg.
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IzzÛcsere

1. H˙zza ki a h·lÛzati
csatlakozÛdugÛt a fali
dugaljbÛl.
2. A l·mpaburkolat h·tsÛ
kiemelkedÈsÈt h˙zva
t·volÌtsa el a l·mpa burkolat·t.
3. Az ÛramutatÛ j·r·s·val ellentÈtes ir·nyban forgatva
csavarja ki az izzÛt, Ès helyezzen be egy ˙jat.
4. FordÌtott sorrendben vÈgezze el a fenti m˚veleteket. A
csereizzÛ m˚szaki adatainak meg kell egyeznie az
elt·volÌtott izzÛÈval.

w Figyelem

• Az izzÛ cserÈjekor ellenırizni kell a szikra ellen vÈdı
gumi szigetelıgy˚r˚ ·llapot·t.
• Ha sok·ig Ègett a kÈsz¸lÈk vil·gÌt·sa, ne Èrintse meg a
l·mp·t, mert nagyon forrÛ lehet.

Figyelem

• A l·mpa maximum 30 Wattos izzÛval ¸zemeltethetı.
• Ha a kÈsz¸lÈk ajtaja nyitva marad, a vil·gÌt·s 7 percen
·t marad bekapcsolva, ezt kˆvetıen biztons·gi
okokbÛl kikapcsol (az ajtÛ ˙jbÛli kinyit·s·ra a vil·gÌt·s
ismÈt felkapcsolÛdik).

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

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

w Figyelem

Az ajtÛ ·tszerelÈsÈt ugyanakkor kiz·rÛlag a szakszerviz
alkalmazottja vÈgezheti el.
A garancia az ajtÛk nyit·sir·ny·nak felcserÈlÈsÈre nem
vonatkozik.
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TisztÌt·s
Mindig h˙zza ki a h·lÛzati csatlakozÛdugÛt.

TisztÌt·s elıtt
K¸lsı burkolat

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.

Belsı fel¸letek

L·sd fent.

TisztÌt·s ut·n

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

w Vigy·zat

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.
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R¡CS Ès
CS÷P÷GTET’
T¡LCA

1. Vegye ki a r·csot.
2. Tˆrˆlje ·t az ajtÛrÈszt Ès a csˆpˆgtetıt·lc·t tiszta
tˆrlıruh·val.

Tiszta tˆrlıruh·val tˆrˆlje ·t az adagolÛ k¸lsı burkolat·t Ès
az adagolÛfejet.

Az adagolÛ k¸lsı
burkolata

1. Nyomja meg a VÂZTART¡LY alj·n lÈvı

VÌztart·ly

R÷GZÂT’KART, Ès emelje ki a TART¡LYT.

2. T·volÌtsa el a NAGY TART¡LYFEDELET, semleges
tisztÌtÛszerrel tisztÌtsa meg, majd ˆblÌtse ·t alaposan a
VÂZTART¡LY belsı Ès k¸lsı burkolat·t.

Tart·lyfedÈl
(kicsi Ès nagy)

Semleges tisztÌtÛszerrel tisztÌtsa meg, majd ˆblÌtse ·t
alaposan a tart·lyfedeleket (kicsit Ès nagyot). A
tart·lyfedelek mÈlyedÈseit legegyszer˚bben egy kisebb
kefÈvel tudja megtisztÌtani.

CsatlakozÛszelep

Egy kisebb kefÈvel tisztÌtsa meg, majd ˆblÌtse ·t a
csatlakozÛszelepet. ÷blÌtÈs kˆzben m˚kˆdtesse a szelep
alsÛ rÈszÈt. A tisztÌt·s miatt kiemelt tˆmÌtıgy˚r˚t mindig
pontosan helyezze vissza, ellenkezı esetben sziv·rg·s
lÈphet fel.
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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

LehetsÈges ok
• A fali csatlakozÛdugÛ kilazult vagy kics˙szott a
dugaljbÛl.
Dugja vissza a csatlakozÛdugÛt.
• Ellenırizze Ès/vagy cserÈlje a biztosÌtÈkot Ès nyomja
vissza a kismegszakÌtÛt.
• ¡ramsz¸net.
Ellenırizze a tˆbbi elektromos kÈsz¸lÈket vagy a
vil·gÌt·st.

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

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

• 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.

Vibr·ciÛ, zˆrgÈs
vagy rendellenes zaj

• 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.

Fagy·s vagy
jÈgkrist·lyok a
fagyasztott
Èlelmiszereken

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

P·r·sod·s a
kÈsz¸lÈk burkolat·n
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ProblÈmaelh·rÌt·s

JelensÈg

LehetsÈges ok

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.

Az ajtÛ nem
csukÛdik
megfelelıen

• 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.

A belsı vil·gÌt·s
nem m˚kˆdik

• Nincs ·ram a h·lÛzatban.
• Ki kell cserÈlni az izzÛt a l·mp·ban.
L·sd az IzzÛcsere rÈszt.

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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H˚tıgÈp

Refrigerator
Producer
Brand
Category
Model name
Energy class (A++ - G)

Gy·rtÛ
M·rka
KategÛria
Modell nÈv
Energiaoszt·ly (A++/leghatÈkonyabb
/ -G/legkevÈsbÈ hatÈkony)
"Environment friendly" trademark Kˆrnyezetbar·t vÈdjegy
Energy consumption (kWh/year) Villamosenergia-fogyaszt·s
(kWh/Èv 24 Ûr·s szabv·nyos
vizsg·lati eredmÈnyek alapj·n)
Refrigerator net capacity (lit.)
H˚tıtÈr nettÛ tÈrfogata (liter)
Freezer net capacity (lit.)
FagyasztÛtÈr nettÛ tÈrfogata (liter)
Stars
Csillagsz·m
No Frost
No Frost: (full NF=h˚tı- Ès
fagyasztÛtÈr is)
Black out time (hour)
¡ramkimarad·si biztons·g (Ûra)
Freezing capacity (kg/24h)
Fagyaszt·si teljesÌtmÈny (kg/24h)
Climate class
KlÌmaoszt·ly
Noise level
Zajszint (dBA)
Freestanding/Built-in
BeÈpÌthetısÈg

LG Electronics
LG
H·ztart·si h˚tı/fagysztÛ *(***)-os tÈrrel
GR-F479BSRW
A+
311

244
88
****
full NF
11.33
12
SN-T
41 dBA
Szabadon·llÛ

H˚tıgÈp

Refrigerator

Gy·rtÛ
M·rka
KategÛria
Modell nÈv
Energiaoszt·ly (A++/leghatÈkonyabb
/ -G/legkevÈsbÈ hatÈkony)
"Environment friendly" trademark Kˆrnyezetbar·t vÈdjegy
Energy consumption (kWh/year) Villamosenergia-fogyaszt·s
(kWh/Èv 24 Ûr·s szabv·nyos
vizsg·lati eredmÈnyek alapj·n)
Refrigerator net capacity (lit.)
H˚tıtÈr nettÛ tÈrfogata (liter)
Freezer net capacity (lit.)
FagyasztÛ tÈrfogata (liter)
Stars
Csillagsz·m
No Frost
No Frost: (full NF=h˚tı- es
fagyasztÛtÈr is)
Black out time (hour)
¡ramkimarad·si biztons·g (Ûra)
Freezing capacity (kg/24h)
Fagyaszt·si teljesÌtmÈny (kg/24h)
Climate class
KlÌmaoszt·ly
Zajszint (dBA)
Noise level
BeÈpÌthetısÈg
Freestanding/Built-in
Producer
Brand
Category
Model name
Energy class (A++ - G)
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LG Electronics
LG
H·ztart·si h˚tı/fagysztÛ *(***)-os tÈrrel
GR-F479BKRW
A+
311

244
88
****
full NF
11.33
12
SN-T
41 dBA
Szabadon·llÛ
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