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FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

FIGYELEM!

FIGYELEM!

Ön halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha 
nem tartja be az előírásokat.

A készülékhez külön aljzatot kell rendelni. 
• Ha több elektromos készüléket 
  csatlakoztat egy aljzatba, tűz 
  üthet ki. 
• Az elektromos szivárgás-
  megszakító károsíthatja az élelmiszert és 
  az adagolóautomata kilyukadhat. 

A dugaljba víz folyhat, ami 
károsíthatja azt, sőt tüzet vagy 
áramütést okozhat. 

Ügyeljen rá, hogy a dugalj 
ne álljon fejjel lefelé és ne 
szoruljon a fal és a 
hűtőszekrény hátulja közé. 

Csatlakoztatás a hálózati áramforrásba

• A készülék használata előtt,helyezze el és állítsa 
  be a hűtőgépet a használati útmutatóban előírt 
  módon.
• Valamennyi biztonsági előírás és szabály 
  megnevezi a lehetséges veszélyt, tájékoztatja 
  Önt arról, hogyan mérsékelheti az esemény 
  bekövetkezésének esélyét és közli Önnel, mi 
  történhet az előírás figyelmen kívül hagyása 
  esetén. 
• A berendezés használata közben esetlegesen 

• 

  bekövetkező tűz, elektromos áramütés vagy 
  személyi sérülés kockázatának csökkentése 
  érdekében az alapvető biztonsági előírásokat be 
  kell tartani, ide értve az alábbiakat.
  A készülék használatának megkezdése előtt 
  gondosan olvassa el az útmutatót. 

Ez a szimbólum hívja fel a figyelmét a biztonsági 
szabályokra. Olyan veszélyekre figyelmeztet, 
amelyek halálos balesethez, a saját maga vagy 
más személyek sérüléséhez vagy a készülék 
károsodásához vezethetnek. Ez a szimbólum, 
továbbá az ÉLETVESZÉLY, VESZÉLY vagy 
FIGYELEM szerepel valamennyi biztonsági 
előírás vagy tanács előtt. A fenti szavak a 
következőkre utalnak:

A készülék csatlakozóvezetékét ne 
csatlakoztassa hosszabbítóhoz és ne 
módosítsa annak hosszúságát. 

A csatlakozóvezetéket és a dugót ne érintse 
meg nedves kézzel. 

A dugaljt és a csatlakozódugót mindig tartsa 
víz- és pormentesen és csatlakoztatáskor 
ügyeljen rá, hogy a dugót 
stabilan benyomja az 
aljzatba. 

Ügyeljen rá, hogy az elektromos 
vezeték ne törjön meg és arra 
ne kerüljön súlyos tárgy. 
A sérült vezeték tüzet vagy 
áramütést okozhat.

Ez elektromos áramütést vagy 
tüzet okozhat, továbbá a 
vezeték sérülését idézheti elő. 

Ez elektromos áramütést vagy 
sérülést okozhat. 

A por, víz vagy nem 
pontosan illeszkedő 
csatlakoztatás tüzet vagy 
áramütést okozhat. 

Bevezetés

Regisztráció

NO

NO

Ügyeljen a gondos földelésre.
A nem megfelelő földelés meghibásodást 
vagy elektromos áramütést okozhat. 

Földelővezeték 

legalább 30 hüvelyk

Lapos vörösréz

Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, ami 
bekövetkezése esetén kisebb vagy közepes 
mértékű személyi sérülést okozhat vagy a 
berendezés károsodását idézheti elő. 

VIGYÁZAT! 



Ha a csatlakozóvezeték vagy a dugó sérült, 
vagy ha a dugalj lyukai kilazultak, ne használja 
azokat. 

A hűtőszekrényben ne tároljon gyógyszert 
vagy tudományos célra használt anyagot. 

Ha a hűtőszekrény vízbe merült, kizárólag 
alapos átvizsgálás után használja újra. 

Ez elektromos áramütést vagy 
rövidzárlatot és tüzet okozhat. 

A pontos hőmérsékleti viszonyok 
között tárolandó anyagok 
károsodhatnak vagy nem 
kívánatos és esetlegesen 
veszélyes reakció léphet fel. 

Ez elektromos áramütést 
vagy tüzet okozhat. 

Gázszivárgás esetén ne érintse meg a 
hűtőszekrényt vagy a dugaljt, és azonnal 
szellőztesse ki a helyiséget. 

Ne fröcsköljön vizet a hűtőszekrény külsejére 
vagy belsejébe, és ne tisztítsa azt benzollal 
vagy hígítóval.

• A szikra által kiváltott 
  robbanás tüzet vagy égési 
  sérülést okozhat. 
• A hűtőszekrényben 
  környezetbarát hűtőközeg, 
  földgáz (izobután, R600a) található, és ebből 
  már kis mennyiség (80~90 g) is gyúlékony. 
  Ha szállítás, felállítás vagy használat közben 
  gázszivárgás lép fel, egyetlen szikra is tüzet 
  vagy égési sérülést okozhat. 

Az elektromos részegységek 
szigetelésének károsodása 
zárlatot okozhat.
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A hűtőszekrényre ne helyezzen súlyos 
vagy veszélyt okozó tárgyat 
(pl. folyadékkal teli edényt). 
Az ajtó kinyitásakor vagy 
csukásakor a tárgy leeshet és 
sérülést, tüzet vagy áramütést 
okozhat. 

A hűtőszekrény használata

Ne kapaszkodjon az ajtóra, az ajtópolcokra, 
a mélyhűtő házi bárszekrényére vagy a 
hústároló polcra. 

Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre 
vagy olyan helyre, ahol azt fröccsenő víz 
vagy eső érheti. 

A hűtőszekrény felborulhat vagy 
a keze megsérülhet. 
Különösképpen ügyeljen rá, 
hogy gyermekek se tegyék a 
fentieket. 

Az elektromos részegységek 
szigetelésének károsodása 
zárlatot okozhat. 

Ne tároljon a hűtőszekrényben vagy annak 
közelében gyúlékony anyagot, étert, benzolt, 
alkoholt, gyógyszert, cseppfolyós gázt, 
aeroszolos terméket vagy kozmetikumot. 

A hűtőszekrénybe soha ne 
tegyen élő állatot. 

Ez robbanást vagy tüzet 
okozhat. 

Bevezetés

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Thinner
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A hűtőszekrény kézi szállításakor az elülső 
részt alul, a hátulsó részt 
pedig felül kell megfogni.
Ellenkező esetben a kéz 
lecsúszhat és sérülés 
történhet. 

Amikor kidobja a hűtőszekrényt, távolítsa 
el a zárszerkezetet az ajtóról. 
A hűtőszekrény ajtaja 
rázáródhat egy gyerekre. 

A hűtőszekrényt szilárd és vízszintes f
elületen helyezze el. 
A nem kellően stabil alapra 
helyezett hűtőszekrény halálos 
sérülést is okozhat, ha az ajtó 
kinyitásakor vagy csukásakor 
felborul. 
Ne dugja a kezét vagy fém tárgyat a hideg 
levegő kilépőnyílásába, a fedél alá, a 
hűtőszekrény aljához vagy 
a hátsó részen található 
hőálló rácshoz (kimeneti 
nyílás). 

Ez áramütést vagy 
sérülést okozhat. 

Kerülje a fűtőberendezések használatát a 
hűtőszekrény közelében.
Ez tüzet okozhat. 

A jégkockakészítő működés 
közben sérülést okozhat. 

Mivel a hűtőszekrény ajtajának nyitása-csukása 
a készülék körül álló személyek sérülését 
okozhatja, minden esetben legyen óvatos. 
Az ajtó nyitásakor vagy 
csukásakor a zsanér 
becsípheti a lábat vagy kezet, 
illetve az ajtó sarka sérülést 
okozhat egy gyermeknek. 

Ha a hűtőszekrényből furcsa szag vagy 
füst tör elő, azonnal húzza ki a csatlakozódugót 
és lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

Ez tüzet okozhat. 

Ne engedje, hogy a szakképzett szerelőn 
kívül bármilyen más személy szétszerelje, 
megjavítsa vagy módosítsa a hűtőszekrényt. 
Ez sérülést, elektromos 
áramütést vagy tüzet 
okozhat.

A hűtőszekrény kizárólag háztartási célokra 
használható (ne tároljon abban gyógyszert 
vagy vizsgálati anyagot, ne használja azt 
hajón stb.)
Nem várt esemény léphet fel, 
pl. tűz, áramütés, a tárolt anyag 
károsodása vagy vegyi reakció.

Ne dugja a kezét a jégkockatartó vödörbe 
vagy a jégkocka-adagolóba. 

Ez szennyeződést és 
károsodást okoz.

A hűtőgép műanyag részeire ne kerüljön 
zsír vagy olaj (növényi olaj se).

Bevezetés

NO

NO

NO

Szervizközpont

NO

NO

NO



Ha nem kívánja tovább használni a 
hűtőszekrényt, lépjen kapcsolatba az 
ártalmatlanításban illetékes önkormányzati 
hatósággal. 

Ha nagy méretű elektromos 
háztartási készüléket vagy 
bútort kíván kidobni, lépjen 
kapcsolatba az 
ártalmatlanításban illetékes 
önkormányzati hatósággal.

A készülék tisztítása, mozgatása vagy a 
belső világítás izzójának cseréje előtt 
mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót. 
• Elektromos áramütést 
  vagy sérülést okozhat. 
• A belső világítás izzójának 
  cseréjekor ügyeljen rá, 
  hogy az elektromos 
  szikraképződés megakadályozására szolgáló 
  gumigyűrűt ne távolítsa el a foglalatból. 

Ne helyezzen virágvázát, bögrét, 
kozmetikumot, gyógyszertartót vagy más 
egyéb tárolóedényt a hűtőszekrény tetejére. 

Ez leeshet, és sérülést, tüzet 
vagy elektromos áramütést 
okozhat

A hálózati fali csatlakozónak elérhető 
közelségben kell lennie, hogy a hűtőgépet 
gyorsan áramtalanítani lehessen. 

Az egyik ajtót erősen becsapva a másik ajtó 
kinyílhat, mert a hűtőgép tárolótereit 
levegőcsatornák kötik össze.

 

A mélyhűtőben tárolt élelmiszert vagy 
tárolódobozokat ne érintse 
meg nedves kézzel.
Ez fagysérülést okozhat. 

A csatlakozódugó újbóli csatlakoztatása 
előtt várjon legalább 5 percet. 
Ellenkező esetben a mélyhűtő 
meghibásodhat. 

A csatlakozódugót ne a vezetéknél 
fogva húzza ki, hanem magát a 
dugót fogja meg. 
Ez elektromos áramütést vagy 
rövidzárlatot és tüzet okozhat. 

Ne használjon robbanásveszélyes aeroszolt 
a hűtőszekrény közelében. 
A készülékben ne tároljon 
robbanásveszélyes 
anyagot, pl. gyúlékony 
hajtógázzal töltött 
spray-dobozokat.
Ez tüzet okozhat. 
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VIGYÁZAT! 

A fenti rendelkezés figyelmen kívül hagyása 
sérülést vagy épület- illetve bútorkárt okozhat. 
Kérjük, minden esetben gondosan járjon el. 

Bevezetés

NO

NO

After 
5 minutes

NO

NO

NO

Önkormányzati hatóság
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FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!
A készüléket csak 8 éven felüli gyerekek 
használhatják; csökkent fizikai, érzékelési 
vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan 
és tájékozatlan felnőttek csak felügyelettel, 
illetve a készülék biztonságos használatáról 
és a kapcsolódó veszélyekről való kioktatás 
után használhatják a készüléket.
Gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
A tisztítást és felhasználói karbantartást 
gyerekek csak felügyelettel végezhetik.

FIGYELEM!

VIGYÁZAT! 

A készülék háztartási és ehhez hasonló 
környezetben használható, pl. üzlet személyzeti 
konyhája, iroda és más munkakörnyezet, 
gazdasági épület, szállodai vagy motelszoba 
illetve más típusú lakókörnyezet, panzió, 
étkeztetés és hasonló, nem kereskedelmi 
környezet. 

VIGYÁZAT! 

Bevezetés
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A berendezés részeinek bemutatása

Tojástartó

Fali tárolódobozok

Bevezetés

MEGJEGYZÉS 

Vizszintező csavar

LED-világítás

Jégkocka készítő csatorna

Kivehető üvegpolock
(2 vagy 3)

Levegőelosztó csatornák

Frissentartó zóna

Fagyasztó kamra

Élelmiszer-elválasztó

Kijelző 
(nem minden típus esetén) 

(nem minden típus esetén) 

(nem minden típus esetén) 

(nem minden típus esetén) 

(4 vagy 6)

Palackelválasztó 

2 literes üveg tartó kosár 
az ajtón

(nem minden típus esetén) 
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CSATLAKOZTATÁS

A lámpa cseréje

ÜZEMBE HELYEZÉS 

• Az 1. ábrának megfelelően a hűtőgép hátsó 
  falának felső sarkaiba szerelje fel az ütközőket. 
  Az ütközők a hűtőtérben, az ajtókosárban 
  találhatók.

• Válassza meg a megfelelő helyet. A hűtőgépet 
  úgy helyezze el, hogy a használata kényelmes 
  legyen.
• A hűtőgép beépített használatra nem alkalmas. 
  A levegőkeringés és az energiafogyasztás-
  csökkentés érdekében a készülék felett és a két 
  oldala mellett legalább 5 cm szabad helyet kell 
  hagyni  (2. ábra). 
• A hűtőgépet ne nagyon meleg vagy párás helyen 
  állítsa fel, továbbá ne érje közvetlen napsütés
• Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett 
  feszültség értéke megegyezik-e a hálózati 
  feszültséggel.
• Ne távolítsa el a hűtőgép hátulján található kör 
  alakú címkéket. Ezek dekoratív jelleggel a 
  gyártási nyílásokat takarják.

• A használatba vétel előtt gondosan mossa ki 
  a hűtőgépet.

CSATLAKOZTATÁS

•

•

•

•

Ha a LED-lámpa megsérül, akkor csak a hivatalos 
szakszerviz cserélheti ki. 

(nem minden típus esetén) 
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1. ábra: Az ütközők felszerelése

2. ábra: A hűtőgép falhoz illesztése

Az ütközők a hűtőtérben, az ajtókosárban találhatók. 
Ezek felszerelése a hűtőgép hatékonyabb üzemeltetése 
érdekében szükséges.

CSATLAKOZTATÁS(Opció)

előre hátra

MEGJEGYZÉS

FA
L

(nem minden típus esetén) 

(nem minden típus esetén) 
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KEZELŐPANEL

С

Gyors fagyasztás/
Gazdaságos üzemmód

Gazdaságos üzemmód

Külső LED-kijelző

Fagyasztótér hőmérséklet-
szabályozója Hűtőtér hőmérséklet-

szabályozója

LED-kijelző lezáró gombja 
Rosszul becsukott ajtó-riasztás

Belső kijelző

Fagyasztótér 
hőmérséklet-szabályozója

Gyors fagyasztás Hűtőtér hőmérséklet-
szabályozója

HASZNÁLAT
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ЭКО-РЕЖИМ

GYORS FAGYASZTÁS 
Ez a funkció akkor használható, ha gyorsan kell 
lefagyasztani az élelmiszert. 
Nyomja meg egyszer a „Gyors fagyasztás/
gazdaságos üzemmód” gombot (a külső kijelzőn), 
vagy a „Gyors fagyasztás” gombot 
(a belső kijelzőn). A „GYORS FAGYASZTÁS” 
lámpa világít és a gyors fagyasztás megkezdődik. 
A gyors fagyasztás időtartama kb. 24 óra. A 
művelet befejezése után a hűtőgép automatikusan 
visszatér az előző üzemmódba 
(a korábban beállított hőmérsékletre). 
A gyors fagyasztás leállításához nyomja meg 
kétszer a „Gyors fagyasztás/gazdaságos 
üzemmód” gombot (a külső kijelzőn), vagy 
egyszer a „Gyors fagyasztás” gombot 
(a belső kijelzőn). A lámpa kialszik, a gyors 
fagyasztás leáll és a hűtőgép automatikusan 
visszatér az előző üzemmódba 
(a korábban beállított hőmérsékletre).

A hűtőtér és a fagyasztótér gyárilag beállított 
hőmérséklete 3 °C illetve -20 °C. 
Ezeket szükség szerint a megfelelő hőmérséklet-
szabályozó gombbal módosítani lehet.

HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

Külső LED-kijelző

Belső LED-kijelző

Belső LED-kijelző

Külső LED-kijelző

HASZNÁLAT

A LED-kijelzőn megjelenő hőmérséklet a 
kívánt hőmérsékletet jelenti, mivel a hűtőgép 
belsejének hőmérséklete a külső tényezőktől, 
pl. a behelyezett élelmiszer hőmérsékletétől, 
vagy az ajtónyitások gyakoriságától függően 
változik. 
A készülék 2-3 nappal a bekapcsolás után éri 
el a beállított hőmérsékletet. 

MEGJEGYZÉS
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ECO MÓD 

Energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ez pl. 
hosszú távollét esetén hasznos. 
Nyomja meg kétszer a „Gyors 
fagyasztás/gazdaságos üzemmód” gombot 
(a külső kijelzőn), vagy egyszer a „Gazdaságos 
üzemmód” gombot (a belső kijelzőn). 
A lámpa (ECO MÓD) világít. 
A gomb ismételt megnyomásával ki lehet kapcsolni 
a funkciót.

Külső LED-kijelző

Belső LED-kijelző

Az „ECO MÓD” bekapcsolásához nyomja meg 
a „Gyors fagyasztás/gazdaságos üzemmód” 
gombot. A gombot harmadszor megnyomva 
mindkét üzemmód kikapcsolódik és a hűtőgép 
az előzőleg beállított hőmérsékletre áll vissza. 

Az „ECO MÓD” bekapcsolt állapotában a 
többi gomb nem használható. Az előzőleg 
beállított hőmérsékletre az „ECO MÓD” 
gomb megnyomásával lehet visszatérni. 

A kijelző is energiatakarékos üzemmódra 
áll – a „LEZÁRÁS” kivételével minden más 
kijelzés háttérvilágítása kikapcsolódik. 

• A „LEZÁRÁS” gombot megnyomva a többi gomb
  nem használható. 
• A hűtőgép kijelzőjének lezárásához/feloldásához 
  nyomja meg és 3 mp-ig tartsa nyomva 
  a „LEZÁRÁS” gombot.

• Ha a hűtőgép ajtaja egy megadott időnél (60 mp) 
  hosszabban marad nyitva, a készülék 
  hangjelzést ad. 
• Ezt a hangjelzést a „RIASZTÁS” gomb rövid 
  megnyomásával lehet bekapcsolni vagy 
  kikapcsolni (nem minden típus esetén). 
• Ha a hangjelzés az ajtó becsukása után nem 
  szűnik meg, értesítse a szervizt.

ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

Külső LED-kijelző

„LEZÁRÁS” 
(LED-kijelzős típusok esetén). 

Áramkimaradás esetén a készülék 
megőrzi az üzemmód-beállításokat.

LezárásFeloldás Feloldás

KiBe Be 

HASZNÁLAT

MEGJEGYZÉS 

MEGJEGYZÉS 

MEGJEGYZÉS 
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1

ÖNTESZT

A készülék kijelzőjén öndiagnosztikai funkció 
használható. Ha a hűtőgép meghibásodik, a 
gombok használhatatlanná válnak és a kijelző 
egy hibakódot mutat. Ilyen esetben ne kapcsolja 
ki a készüléket, és értesítse a szervizt. 
Ha áramtalanítja a készüléket, a 
szerviztechnikusnak több időre lesz szüksége a 
hiba megtalálásához. 

A polc kivételéhez először kissé emelje fel (1), 
majd húzza ki a polcot. Helytelen eltávolítás 
esetén a hűtőgép belső alkatrészei megsérülhetnek.

A polc visszahelyezését ugyanígy kell végezni: 
először emelje fel a polc elülső részét (3), majd 
tolja be a polcot a hűtőgépbe (4). Helytelen 
behelyezés esetén a hűtőgép belső alkatrészei 
megsérülhetnek.

A hűtőtér alsó fiókját a következőképpen kell 
kivenni: 
• Emelje fel és vegye le az alsó kosarat az ajtóról. 
• Teljesen húzza ki a fiókot, majd emelje fel a 
   külső részét és húzza ki.

• Emelje fel a fiók előlapját és húzza ki.

AZ ÜVEGPOLC KIVÉTELE ÉS 
VISSZAHELYEZÉSE 

A HŰTŐTÉR FIÓKJÁNAK KIVÉTELE ÉS 
VISSZAHELYEZÉSE 

VIGYÁZAT! 

• A fiókot a fenti műveletek fordított sorrendjében 
  lehet visszahelyezni.

A művelet során ügyeljen arra, hogy a fiók ne 
álljon ferdén. Helytelen eltávolítás és behelyezés 
esetén a hűtőgép belső alkatrészei 
megsérülhetnek.

HASZNÁLAT

Kétcsillagos rész (         ) 
(csak egyes típusok esetén).

A kétcsillagos rész hőmérséklete -12 °C~-18 °C

Fagyasztott élelmiszer rövid idejű tárolásához.
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A garancia nem terjed ki a helytelen tárolás, 
szállítás, üzemeltetés vagy karbantartás, 
illetve túlzott erő alkalmazása miatti 
mechanikai sérülésekre (repedés, nyíródás, 
horpadás, burkolat felnyitásának nyomai stb.).

Ha sok élelmiszert kell tárolni a fagyasztótérben, 
a középső fiókot ki lehet venni, és az élelmiszert 
közvetlenül az alsó fiókban tárolt élelmiszerre 
lehet helyezni. 
A fagyasztótér bármely fiókját a következőképpen 
kell kivenni: 
1. Húzza ki teljesen a fiókot. 
2. Az előlapjánál fogva emelje fel és húzza ki.

A FAGYASZTÓTÉR FIÓKJAINAK KIVÉTELE 
ÉS VISSZAHELYEZÉSE VIGYÁZAT! 

VIGYÁZAT! 

Bármelyik fiókot a fenti műveletek fordított 
sorrendjében lehet visszahelyezni: 
1. A fiókot 45°-kal megdöntve illessze a sínekre. 
2. Az előlapnál fogva engedje le úgy a fiókot, hogy 
    párhuzamos legyen a sínekkel. 
3. Tolja be teljesen a fiókot. 
A művelet során ügyeljen arra, hogy a fiók ne 
álljon ferdén.
 

A fiókok és eltávolításakor ne alkalmazzon 
túlzott erőt - a hűtőgép megsérülhet.

2

3
1

1
2

Jégfagyasztás

A jégkockák kivételéhez fogja meg a tálca két 
végét és enyhén csavarja meg a tálcát.

A víztartályt csak ivóvízzel töltse fel.

Ha rövid idő alatt kell jégkockát készíteni, 
kapcsolja be a „GYORS FAGYASZTÁS” funkciót. 

HASZNÁLAT

MEGJEGYZÉS 

MEGJEGYZÉS 

(nem minden típus esetén) 
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Élelmiszer tárolás

Energia-takarékossági módszer

• Ha friss élelmiszert kell gyorsan lefagyasztani, 
  ezeket tegye a fagyasztótér alsó fiókjába és 
  nyomja meg a „GYORS FAGYASZTÁS” gombot. 
• A fagyasztott élelmiszert csomagolva tárolja 
  (műanyagfólia, alufólia stb.) a fagyasztótérben. 
• A fagyasztótér felső fiókja a „kétcsillagos” 
  fagyasztótér. Ebben a részben a hőmérséklet 
  nem nő -12 °C fölé. Ezt figyelembe kell venni 
  az élelmiszerek tárolásakor.

VIGYÁZAT! 

1. 

1.

2. 

2.Rozsdamentes acél külső felületű készülékek 
   esetében tiszta szivacsot vagy puha rongyot, és 
   meleg vízben oldott enyhe zsíroldót használjon. 
   Ne használjon súrolószert vagy durva 
   tisztítószert. Puha ronggyal alaposan törölje 
   szárazra. A rozsdamentes acél felületen ne 
   használjon készülékviaszt, fehérítőszert vagy 
   más, klórt tartalmazó tisztítószert.

3. 

A tisztaság fenntartása

A berendezés ápolása és konzervációja

• A hűtőgépet árnyékos, hűvös és jól szellőző 
   helyen állítsa fel.
• Ha nem szükséges, ne nyissa ki sokszor a 
   hűtőgép ajtaját.
 Ne tartsa hosszú ideig nyitva az ajtót, a lehető 
 legrövidebb időn belül csukja be.
 A hűtőszekrénybe helyezés előtt hagyja 
 lehűlni az élelmiszert.
 Nem javasoljuk, hogy túl sok élelmiszert 
 tegyen a hűtőgépbe. Elegendő helyet kell 
 hagyni a hideg levegő keringéséhez.      
 A hűtőgép hőmérsékletét ne állítsa a 
 szükségesnél alacsonyabbra.

 Az élelmiszert ne tegye a hőmérséklet-érzékelő 
 közlébe.
 Javasoljuk, hogy a nem hosszabb ideig tárolni 
 kívánt élelmiszert ne tegye a hűtőgépbe.
 A fagyasztott élelmiszert a hűtőrészbe áttéve 
 olvassza ki, ezzel segíti a hűtőrekesz hűtését 
 (csak egyes típusok esetén).
 Rendszeresen (évente egyszer) tisztítsa meg a 
 készülék hátlapját és a kondenzációt gátló 
 csövet (csak egyes típusok esetén).
 Az élelmiszerekkel ne takarja el a 
 szellőzőnyílásokat (  csak egyes típusok esetén).

•

•

•

•

•

•

•
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Általános adatok

Áramkimaradás
• 

A HŰTŐGÉP MOZGATÁSA 
• A hűtőgépből távolítson el minden élelmiszert 
  és egyéb tárgyat. Rögzítse a belső kivehető 
  részeket (polcok, fiókok, ajtókosarak). 

• A padló és a hűtőgép állítható lábainak 
  megrongálódása ellen úgy védekezhet, hogy a 
  szállítás előtt balra forgatja a lábakat. 

• A szállítás során a hűtőgépet szilárdan rögzíteni 
  kell a teherautó platóján, hogy ne dőlhessen fel. 

• A hűtőgépet fedett járműben, függőleges 
  helyzetben kell szállítani. Szállítás közben az 
  eredeti csomagolás nem sérülhet meg. 

• A fel- és lerakodás közben a hűtőgépet védeni 
  kell az ütődések ellen. 

BEKAPCSOLÁS ELŐTT 
• Ha a hűtőgépet hideg évszakban szállították, 
  meleg helyiségben csomagolja ki, és legalább 
  12 óráig ne kapcsolja be. 

Csepegés elleni cső
•  

•  

Csepegés elleni cső

A HŰTŐGÉP MŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 

A hűtőgép alkatrészei a hőmérsékletváltozás 
miatt ropogásszerű hangok keletkezhetnek. 
Ezek jellegzetes hangok, amelyeket a termosztát 
vezérlőjének és a kompresszornak a bekapcsolása 
okoz; ezek a készülék elektromos alkatrészeinek 
működésével járó normális hangok. 
A hűtőrendszerben keringő hűtőfolyadék gurgulázó 
hangot adhat, a kompresszor kikapcsolt állapotában 
is. Ne aggódjon, ez teljesen normális. 
A hűtőgép működése során esetenként a 
következő hangok hallhatók: 
- kattogás: a hőmérséklet-érzékelő/kapcsoló 
  működése, 
- mormolás: a hűtőrendszer csöveiben keringő 
  hűtőfolyadék hangja, 
- halk pattogó hang: az anyagok 
  hőmérsékletváltozás miatti alakváltozása. 
  Ezek a hangok nem hibát jeleznek, a készülék 
  működésével függnek össze.

VIGYÁZAT! 

Működés közben ne mozgassa vagy döntse 
meg a hűtőgépet. A kompresszor működése zajt 
okozhat.. Ez nincs hatással a kompresszor 
működésére.

A berendezés ápolása és konzervációja



Vegye le az ajtó felső takarólemezét 
(csak külső kijelzős készülék esetén), húzza 
ki a kábelt     és helyezze az ajtó ellenkező 
oldali nyílásába. Szerelje vissza az ajtó felső 
takarólemezét    . 

A hűtőtér    ajtajából távolítsa el a 
műanyagcsapot     . Csavarozza ki a hűtőajtó 
feletti csavart     és az ajtóütközőt   
helyezze át az ellenkező oldalra. Szorítsa meg 
a csavart     .  Helyezze át a műanyagcsapokat 
    és      (csak belső kijelzős készülék 
esetén) az ellenkező oldalra. 

19

Hibaelhárítás

A felső forgópántfedél     csavarjának     
eltávolítása után vegye le a fedelet     és a 
csatlakozókábelt    (csak külső kijelzős 
készülék esetén). Csavarozza ki a felső 
forgópánt     rögzítőcsavarjait      és óvatosan 
vegye le a hűtőgép ajtaját a középső 
forgópántról     . Vegye ki takaródugaszt    .

1. 1
1

2

4 3

5

8

1 2

3
5

4

A

8

 

Külső LED-kijelző 
esetén 

2.

5

7

7

10 9

10
6 14

3. (csak külső kijelzős készülék esetén). Lapos 
csavarhúzót használva nyomja meg és vegye 
ki az előlap      kupakjait      , csavarozza ki a 
csavarokat     , vegye le az előlapot     és a 
kábelt      helyezze át a másik oldalra. Az 
előlap     visszaszerelése után húzza meg a 
csavarokat     és tegye a kupakokat    a 
csavarfejekre.

13 12

8

11

15

1211
11

11
12

13

13

VIGYÁZAT!

18

15

1. A forgópántok átszerelése előtt mindenekelőtt ki 
    kell venni az élelmiszereket, valamint minden 
    nem rögzített elemet (polcok és fiókok) 
2. A forgópántok le- és felszereléséhez használjon 
   10 mm-es csőkulcsot vagy duókulcsot. 
3. A hűtőgépet ne fektesse a padlóra. 
4. Ügyeljen arra, hogy a le- és visszaszerelés 
    során az ajtó ne essen le. 

A hűtőgép kialakítása olyan, hogy a konyha 
elrendezésétől függően az ajtók jobbra vagy 
balra nyithatók.

Csavarozza ki a középső forgópánt csavarjait 
    , vegye le a középső forgópántot,emelje fel 
a fagyasztótér     ajtaját és vegye le. Vegye ki 
a takaródugaszt      és tegye az eltávolított 
középső forgópánt     helyére.  

4.

18

17
B
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A

7 5

9
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6

14

6
А

Hibaelhárítás
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Balra forgatva csavarozza ki az alsó forgópánt     
csapját     és csavarozza be az ellenkező oldalon 
található furatba. Csavarozza ki az alsó forgópánt 
     rögzítőcsavarjait     és a hűtő burkolatának 
csavarját     . Az ajtó alsó részén csavarozza ki a 
fagyasztótér     ajtózáróját     rögzítő csavart      .
Az ajtó alsó részén csavarozza ki a fagyasztótér   
ajtóütközőjét     rögzítő csavart     , az ütközőt  
helyezze az ellenkező oldal megjelölt helyére és 
rögzítse. Az ajtózárót     helyezze az ellenkező 
oldal megjelölt helyére és rögzítse.A felső kupakot 
     helyezze át az ellenkező oldalra.     
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    A leszerelt alsó forgópántot      illessze az 
ellenkező oldal furataihoz és rögzítse a 
csavarokkal     . Az ellenkező oldalon húzza 
meg a burkolat csavarját     . A fagyasztótér     
ajtaját illessze az alsó forgópánt csapjára     . 
Az eltávolított középső forgópántot     hajlítsa 
ki úgy, hogy a tengelye kifelé álljon, rögzítse a 
csavarokkal      (a csavarokat óvatosan húzza 
meg, hogy ne karcolja meg az ajtót). 
Az alátétet      tegye a középső forgópántra     .

.5
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6. A hűtőtér      ajtajának alján található furatot 
    illessze az alsó forgópánt csapjára      . Ezután 
    szerelje fel a hűtőgép alkatrészcsomagjában 
    található felső forgópántot      úgy, hogy a 
    csapja a hűtőtér       ajtajának megfelelő felső 
    furatába illeszkedjen. Csatlakoztassa a 
    kábelcsatlakozókat      (csak külső kijelzős 
    készülék esetén). A csavarokkal       rögzítse a 
    felső forgópántot     . Helyezze fel a bal oldali 
    felső forgópánt       fedelét és rögzítse a 
    csavarral      . Tegye be a hűtőgép 
    alkatrészcsomagjában található 
    takaródugaszt      .28
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Külső LED-kijelző esetén   
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Hibaelhárítás

MEGJEGYZÉS 
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Hibaelhárítás
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Hibaelhárítás
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OKOS DIAGNÓZIS (opció)

3 Amikor a call center ügyintézője ezt kéri, a 
telefon mikrofonját tartsa az ajtó jobb oldali 
forgópántja mellett található hangszóró elé.

4 Nyomja meg és három másodpercig tartsa 
nyomva a fagyasztó hőmérséklete gombot, a 
telefon mikrofonját továbbra is tartsa a 
hangszóró előtt.

5 Miután három hangjelzést hall, engedje el a 
fagyasztó hőmérséklete gombot.

6 Az adatátvitel befejeződéséig tartsa a telefont 
a hangszóró előtt. Ez kb. 15 másodpercig tart, 
a kijelzőn az idővisszaszámlálás látható. 
A visszaszámlálás végén, ha az adatátvitel 
hangja megszűnt, folytassa a beszélgetést a 
szakemberrel, aki a továbbított adatok 
elemzése alapján nyújt segítséget.

Ha bármilyen problémát tapasztal a 
hűtőkészülékével kapcsolatban, akkor az 
adatokat a telefonvonalon keresztül az LG 
szervizközpontjába lehet továbbítani. Így Ön 
közvetlenül beszélhet képzett szakembereinkkel. 
A szakember rögzíti az Ön készüléke által küldött 
adatokat, ezek alapján elemzi a jelenséget és 
gyors, hatékony megoldást nyújt.

Ha problémát tapasztal a hűtőkészülékével 
kapcsolatban, hívja az LG vevőszolgálati 
központjának telefonszámát. 
Az okos diagnózis funkciót csak akkor használja, 
ha az LG call centerének ügyintézője ezt kéri. 
Az adattovábbítás hangja a faxkészülék 
hangjához hasonlít.

Az okos diagnózis csak akkor használható, ha a 
hűtőgép a hálózati feszültségre csatlakozik. 
Ha a hűtőgép nem kapcsolódik be, akkor a 
hibakeresést az okos diagnózis funkció nélkül 
kell elvégezni.

Az okos diagnózis funkció használata
Elsőként hívja az LG vevőszolgálati központjának 
telefonszámát. Az okos diagnózis funkciót csak 
akkor használja, ha az LG call centerének 
ügyintézője ezt kéri.

1 Zárolja a kijelzőt (opció).
A hűtőgép kijelzőjének zárolásához nyomja 
meg és 3 mp-ig tartsa nyomva a lezárás-gombot.
(Ha a kijelző zárolása öt percnél hosszabb 
ideig tartott, akkor fel kell oldani, majd újra be 
kell kapcsolni a zárolást.)

2 Nyissa ki a hűtő ajtaját.

OKOS DIAGNÓZIS  

MEGJEGYZÉS
Javasoljuk, hogy amíg az adatátvitel 
hangját hallja, ne mozdítsa meg a 
telefont.
Ha az ügyfélszolgálat munkatársának 
nem sikerült pontosan vennie az 
adatokat, akkor az adattovábbítás 
megismétlését kérheti.

 

 

MEGJEGYZÉS
A telefonvonal minősége hatással lehet 
az adatátvitelre.
A jobb kommunikációs minőség és a 
jobb szolgáltatás érdekében használja a 
vezetékes telefont.
A telefonvonal rossz minősége miatt az 
adatátvitel hibás lehet, ekkor az okos 
diagnózis funkció nem működik 
megfelelően.

 

 

 

LezárásFeloldás Feloldás




