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TERMÉKJELLEMZŐK
* Az alábbi funkciók nem minden modell esetén érhetők el. 

NYITOTT AJTÓ RIASZTÁS 
A Nyitott ajtó riasztás funkció célja a véletlenül nyitva maradó hűtő- vagy 
fagyasztóajtó által okozott működési hibák megelőzése. Ha a hűtőszekrény 
vagy fagyasztó ajtaja több, mint 60 másodperce nyitva van, az ajtó bezárásáig a 
készülék 30 másodpercenként figyelmeztető hangjelzést ad. 

EXPRESSZ FAGYASZTÁS 
A fagyasztó 24 órán keresztül a legalacsonyabb hőmérsékleten üzemel, majd 
automatikusan visszakapcsol normál üzemi hőmérsékletre. Az Expressz 
fagyasztás funkció aktiválásakor a kijelzőn megjelenő normál fagyasztó 
hőmérséklet nem változik.  A funkció jégkockakészítéshez is használható.

AUTOMATIKUSAN ZÁRÓDÓ AJTÓ 
A hűtőszekrény ajtaja kis nyomásra automatikusan záródik. (Az ajtó csak akkor 
záródik automatikusan, ha 30°-nál kisebb szögben van csak nyitva.)

SZŰRT VÍZ- ÉS JÉGADAGOLÓ
A vízadagoló friss, hűtött vizet adagol.
A jégadagoló jégkockát és jégkását készít. 
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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ 
ALÁBBI ELŐÍRÁSOKAT.
Ez a fejezet fontos biztonsági előírásokat mutat be. Mindig olvasson el 
és tartson be minden biztonsági előírást. 

 FIGYELEM  Az utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy 
halált okozhat.

 VIGYÁZAT  Fenyegető veszélyre hívja fel a figyelmet, melynek 
következménye kis illetve közepesen súlyos sérülés 
vagy a készülék károsodása lehet. 

Ez a biztonsági figyelmeztetés ikonja. Olyan veszélyre hívja fel 
a figyelmet, mely súlyos sérülést vagy halált okozhat, illetve a 
készülékben is kárt tehet. 
A biztonsági előírások előtt mindig feltüntetjük a biztonsági 
figyelmeztetés ikonját illetve a FIGYELEM vagy VIGYÁZAT 
szót. Ezek jelentése: 

 FIGYELEM
A készülék használata során kérjük tartsa be az alábbi alapvető 
biztonsági előírásokat is. Ezáltal csökken a tűz, áramütés vagy 
személyi sérülés veszélye.

 y A készülék szellőzőnyílásait hagyja szabadon. 
 y A leolvasztás folyamatát ne próbálja mechanikus eszközökkel vagy 
más módon gyorsítani. Csak a gyártó által ajánlott módszereket 
használja.

 y Ne sértse meg a hűtőcsövezést. 
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A készülék kis mennyiségű izobután (R600a) hűtőközeget 
tartalmaz, ami rendkívül környezetbarát, viszont éghető. A 

készülék üzembehelyezésekor vagy szállításakor ügyeljen arra, hogy 
a készülék hűtőkörének egyik része se sérüljön meg. A csövekből 
kispriccelő hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat. 
Ha szivárgást észlel, a közelben ne használjon nyílt lángot vagy más 
gyulladást okozó eszközt, és több percig szellőztesse a helyiséget, ahol 
a készülék áll.

A készülékből kiszivárgó hűtőközeg esetén a gyúlékony légkeverék 
keletkezésének megakadályozása érdekében a készülék elhelyezésére 
szolgáló helyiséget alapterület szerint, a hűtőközeg mennyisége 
alapján válassza ki. A helyiség alapterületének az R600a hűtőközeg 
minden 8 g-jára vonatkoztatva 1 m² -nek kell lennie. A készülékben 
lévő hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében található típustábla 
tünteti fel. Ha a készüléken látható rongálódás van, ne kapcsolja azt be. 
Kétség esetén kérje a forgalmazó tanácsát. 

 y A készülék élelmiszertároló rekeszeiben ne használjon elektromos 
készüléket, csak akkor, ha azt a típust a gyártó kifejezetten ajánlja. 

 y A készülékben lévő hűtőközeg és szigetelő gáz speciális 
megsemmisítést igényel. A készülék kidobása esetén kérje szakember 
segítségét a hűtőközeg szakszerű kiszereléséhez és megfelelő 
gyűjtőhelyre történő eljuttatásához. 

 y Használjon nem gyúlékony tisztítószert. A hűtőszekrény közelében 
gyúlékony anyagokat használni tűz- és robbanásveszélyes, 
illetve életveszélyes. Az elektromos részek (lámpák, kapcsolók, 
takarólemezek, kezelőpanel) tisztítása előtt mindig áramtalanítsa a 
készüléket. 

 y A felesleges nedvességet szivaccsal vagy ruhával törölje le, hogy a 
víz vagy folyadék ne juthasson az elektronikához, mert ez áramütést 
okozhat. 

 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ 
ALÁBBI ELŐÍRÁSOKAT.
A készülék használata során kérjük tartsa be az alábbi alapvető 
biztonsági előírásokat is. Ezáltal csökken a tűz, áramütés vagy 
személyi sérülés veszélye.
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 FIGYELEM
Áramellátás
 y A hálózati kábelt ne a kábelnél fogva csatlakoztassa le a hálózati 
feszültségről. Mindig a csatlakozót fogva húzza ki a hálózati 
csatlakozóból. 

 y Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártó, a 
márkaszerviz, vagy a márkaszerviz által képzett szerelő cserélheti 
ki. Ne használjon sérült kábelt vagy csatlakozót. 

 y Ne használjon megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkező 
konnektort. 

 y Áramszünet vagy villámlás esetén azonnal áramtalanítsa a 
készüléket. 

 y A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a kábel lefelé 
lógjon. 

Üzembehelyezés
 y A készülék üzembehelyezéséhez vagy áthelyezéséhez kérje 
márkaszerviz segítségét. 

 y Amikor a hűtőszekrényt távolabb szeretné tolni a faltól, a kábel 
sérülésének megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy ne tolja rá a 
készüléket a hálózati kábelre. 

 y A készüléket mindig földelt konnektorba csatlakoztassa. Szükség 
esetén cseréltesse le a konnektort földelt típusúra.

 y Ne helyezze a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol felborulhat. 
Puha fapadlón történő elhelyezés esetén az ajtók szintezése 
nehézségekbe ütközhet és végső soron a hűtőszekrény 
deformálódásához vezethet. 

 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ 
ALÁBBI ELŐÍRÁSOKAT.
A készülék használata során kérjük tartsa be az alábbi alapvető 
biztonsági előírásokat is. Ezáltal csökken a tűz, áramütés vagy 
személyi sérülés veszélye.
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 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ 
ALÁBBI ELŐÍRÁSOKAT.
A készülék használata során kérjük tartsa be az alábbi alapvető 
biztonsági előírásokat is. Ezáltal csökken a tűz, áramütés vagy 
személyi sérülés veszélye.

 y A készülék mozgatásához és üzembehelyezéséhez legalább két 
ember szükséges. Ellenkező esetben fennáll a hátsérülések és 
egyéb sérülés veszélye.

 y Az áramütés megelőzése érdekében ne helyezze a hűtőszekrényt 
nedves vagy nyirkos helyre. A hűtőszekrényt kizárólag beltéri 
használatra tervezték. Ne tegye ki a készüléket közvetlen 
napsütésnek. 

 y Csak a készülékhez mellékelt új csöveket használja, és ne használja 
fel újra a régi csöveket.

 y A víznyomásnak vízszűrő nélküli típusok esetén 20-120 psi vagy 
138-827 kPa, illetve 1,4-8,4 kgf/cm² között kell lennie, a vízszűrős 
készülékek esetében pedig 40-120 psi vagy 276-827 kPa, illetve  
2,8-8,4 kgf/cm² víznyomás szükséges.

Használat
 y NE ENGEDJE, hogy a gyerekek a hűtőszekrény ajtajára vagy 
polcaira felmásszanak, ráálljanak vagy azon lógjanak. Nemcsak 
a hűtőszekrényben okozhatnak kár, de ők maguk is súlyosan 
megsérülhetnek. 

 y Ne helyezzen nehéz tárgyat a hűtőszekrény jégadagolójára és ne is 
használja azt kapaszkodóként. 

 y Ne helyezzen nehéz vagy veszélyes tárgyat (folyadékkal teli üveget) 
a hűtőszekrény tetejére. Az ajtó kinyitásakor vagy csukásakor a 
tárgy leeshet és sérülést, tüzet vagy áramütést okozhat.

 y Ne tegyen élő állatot a hűtőszekrénybe.  
 y Ne engedje, hogy a gyerekek a be-, vagy kikapcsolt állapotban lévő 
készülékbe bemásszanak. 

 y Gázszivárgás (propán/LPG) esetén szellőztessen ki alaposan és 
a készülék használata előtt hívja fel a márkaszervizt. Ne nyúljon a 
készülék elektronikájához és ne is szerelje azt szét. 
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 y A hűtőközeg szivárgása esetén távolítson el a hűtőszekrény 
közeléből minden éghető anyagot és tárgyat. Szellőztessen ki 
alaposan és hívja fel a márkaszervizt. 

 y Ne használjon gyúlékony anyagot (vegyszert, gyógyszert, 
kozmetikumot, stb.) a hűtőszekrény közelében, és ne tartsa azokat 
se a hűtőszekrény tetején, se a hűtőszekrényben. Ne helyezze a 
hűtőszekrényt éghető gáz közelébe.

 y A készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas, illetve 
használható

 -  irodákban 
 -  kis gazdaságokban, szállodai illetve motelszobákban, egyéb 

lakókörnyezetekben
 - panziókban
 - étkeztetésben és más nem értékesítési célokra.
 y A készülék beépített jégkészítővel rendelkezik, amelyet a gyártó 
szerelt fel. Ha bármilyen problémája merül fel ezzel kapcsolatban, 
akkor vegye fel a kapcsolatot az engedélyezett szervizközpontok 
egyikével.

 y Ne használja a készüléket speciális célokra és mobil környezetben 
(gyógyszer vagy tesztanyagok tárolására illetve pl. hajón). 

 y A készülék tisztítása vagy javítása előtt áramtalanítsa azt.  
 y Amennyiben a készülékben lévő izzó cseréjére van szükség, előtte 
áramtalanítsa a készüléket. 

 y A hálózati kábelt ne alakítsa át és ne toldja meg. 
 y A készülék belsejének szárításához ne használjon hajszárítót. A 
hűtőszekrény belső szagának semlegesítéséhez ne használjon 
gyertyát.

 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ 
ALÁBBI ELŐÍRÁSOKAT.
A készülék használata során kérjük tartsa be az alábbi alapvető 
biztonsági előírásokat is. Ezáltal csökken a tűz, áramütés vagy 
személyi sérülés veszélye.
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 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ 
ALÁBBI ELŐÍRÁSOKAT.
A készülék használata során kérjük tartsa be az alábbi alapvető 
biztonsági előírásokat is. Ezáltal csökken a tűz, áramütés vagy 
személyi sérülés veszélye.

 y Az Ön biztonsága érdekében a készüléket megfelelően földelni kell. 
Villanyszerelővel ellenőriztesse, hogy a használni kívánt áramkör és 
konnektor megfelelően földelve van-e. 

 y Ne használjon távkapcsolóval áramtalanítható konnektort. Ne 
használjon hosszabbítót. Szükség esetén cseréltesse le a konnektort 
földelt típusúra. 

 y Soha, semmilyen körülmények között ne vágja le vagy távolítsa el a 
vezeték harmadik erét (földelés). 

 y Ne használja a készüléket feszültségátalakító adapterrel és ne 
csatlakoztassa hosszabbítóhoz se. 

 y Azonnal húzza ki a hálózati kábelt, ha furcsa hangot hall, furcsa 
szagot illetve füstöt észlel. 

 y Áramtalanítsa a készüléket, ha a hűtőszekrénybe alulról vagy felülről 
por vagy víz kerül. Hívja a márkaszervizt. 

 y Ne szerelje szét vagy át a hűtőszekrényt. 
 y Ne helyezze a kezeit, lábait vagy bármilyen fémtárgyat a 
hűtőszekrény alá vagy mögé. 

 y Nedves kézzel ne nyúljon a hűtőszekrényhez és tápkábeléhez sem. 
 y Az automatikus jégkockakészítő funkcióval ellátott hűtőszekrények 
esetén ne érjen a jégkiadó mechanizmus mozgó alkatrészeihez 
illetve fűtőeleméhez. A hűtőszekrény bekapcsolt állapotában ne érjen 
se kézzel se ujjal az automatikus jégkockakészítő mechanizmushoz. 

 y Ne használjon kristály kerámiát a kiadott jégkockák felfogásához. 
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 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ 
ALÁBBI ELŐÍRÁSOKAT.
A készülék használata során kérjük tartsa be az alábbi alapvető 
biztonsági előírásokat is. Ezáltal csökken a tűz, áramütés vagy 
személyi sérülés veszélye.

 y A hűtőszekrény bekapcsolt állapotában ne érjen nedves vagy 
nyirkos kézzel a fagyasztó rész hideg felületeihez.  

 y Ne tegyen üveg tárolóedényeket, üvegeket vagy dobozos italokat a 
fagyasztóba. 

 y A készülékben ne tároljon robbanásveszélyes anyagot, pl. gyúlékony 
hajtógázzal töltött sprayt. 

 y (CENELC országok számára) A készüléket csak 8 éven felüli 
gyerekek használhatják; csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi 
képességű, tapasztalattal és gyakorlattal nem rendelkező személyek 
felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket, hacsak előzőleg 
erre ki nem oktatták őket a készülék biztonságos használatára és 
a használattal kapcsolatos veszélyekre. Gyerekek ne játsszanak 
a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 
gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

 y CENELEC országok: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, 
DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, 
ES, SE, CH, TR, GB

 y (IEC országok számára) Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi 
képességű, tapasztalattal és gyakorlattal nem rendelkező személyek 
(és gyerekek) felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket, 
hacsak a biztonságukért felelős személyek előzőleg erre ki nem 
oktatták őket. Gyermekeket ne hagyjon felügyelet nélkül annak 
érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

 y Kiolvasztott élelmiszert soha ne fagyasszon vissza. Ennek súlyos 
egészségkárosító hatása lehet.
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 y A régi hűtőszekrény kidobása esetén szakemberrel szereltesse ki 
a készülékből a CFC hűtőközeget, és azt a megfelelő gyűjtőhelyen 
adja le. A jelenleg hatályos környezetvédelmi törvény értelmében 
a CFC hűtőközeg kiengedése pénz- vagy börtönbüntetést vonhat 
maga után. 

 y A kidobott vagy használaton kívüli hűtőszekrény akkor is veszélyes, 
ha mindössze néhány napig áll. A hűtőszekrény kidobása esetén 
távolítsa el a készülék ajtaját, de hagyja benne a polcokat, hogy a 
gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni. 

 y A hűtőgáz szivárgása esetén ne nyúljon a hűtőszekrényhez 
vagy a konnektorhoz. Azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Az 
esetleges szikrázás berobbanthatja a gázt, mely tüzet vagy égési 
sérülést okozhat. A hűtőszekrény természetbarát hűtőgázzal 
üzemel (izobutén, R600a), mely kis mennyiségben (50~90g) is 
éghető. Amennyiben a hűtőszekrény szállítás, üzembehelyezés 
vagy használat közben olyan súlyosan megsérül, hogy a hűtőgáz 
szivárogni kezd, bármilyen szikrázás tüzet vagy égési sérülést 
okozhat. 

 VIGYÁZAT 
Üzembehelyezés
 y A hűtőszekrényt az elejére ragasztott Üzembehelyezési útmutató 
alapján kell üzembe helyezni. 

 y A készülék kicsomagolása és üzembehelyezése során legyen 
óvatos. A (műanyag) csomagolóanyagokat azonnal tegye gyerekek 
által el nem érhető helyre.

 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ 
ALÁBBI ELŐÍRÁSOKAT.
A készülék használata során kérjük tartsa be az alábbi alapvető 
biztonsági előírásokat is. Ezáltal csökken a tűz, áramütés vagy 
személyi sérülés veszélye.
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TARTSA KÉZNÉL A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT!

 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ 
ALÁBBI ELŐÍRÁSOKAT.
A készülék használata során kérjük tartsa be az alábbi alapvető 
biztonsági előírásokat is. Ezáltal csökken a tűz, áramütés vagy 
személyi sérülés veszélye.

Használat
 y A készülék ajtajait tartsa zárva, ha gyerekek vannak a közelben. 
 y Vigyázzon, nehogy becsípje az ujját: az ajtók és rekeszek közötti 
rések elég szűkek. A készülék ajtajait óvatosan zárja, ha gyerekek 
vannak a közelben.

 y Ha az élelmiszert tornyozva tárolja a polcokon, az ajtó nyitásakor a 
kieső élelmiszerek sérülést okozhatnak. 

 y Működés közben ne mozgassa a hűtőszekrényt. A kompresszor 
működése ilyenkor hangossá válik, és csak akkor halkul le újra, 
ha kikapcsol, vagy ha a hűtőszekrényt áramtalanítják majd újra 
áram alá helyezik. (Ez normális és nincs hatással a kompresszor 
működésére vagy élettartamára. A hang a kompresszor leállásakor 
megszűnik.) 

Karbantartás
 y Ne használjon maró vegyszereket a tisztításhoz (higító). A készülék 
tisztításához puha rongy használata javasolt. 

 y Csatlakoztatás előtt töröljön le minden idegen anyagot (por, víz, stb.) 
a készülék csatlakozójáról.  

 FIGYELEM
 y Jégkockakészítéshez használjon ivóvizet.
 y Csak ivásra alkalmas vízforráshoz csatlakoztassa.
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KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE
Az alábbiakban bemutatjuk az Ön által vásárolt hűtőszekrény felépítését és funkcióit.   
Az Ön kényelme érdekében oldalszám hivatkozásokat is használtunk. 
*Az Ön által vásárolt hűtőszekrény megjelenése és specifikációi modelltől függően kissé eltérhetnek. 

Hűtőszekrény Külső Része (Csak bizonyos modellek esetén)

LED kijelző 
A hűtőszekrény és fagyasztó 
hőmérsékletét, a vízszűrő valamint 
a jégkockakészítő állapotát jeleníti 
meg. 

Ajtórekesz 
kioldógomb 

Hűtőszekrény 

Fagyasztó 

Szűrt víz- és jégadagoló
Tisztított vizet és jeget adagol.
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Hűtőszekrény Belső Része (Csak bizonyos modellek esetén)

Belső LED lámpák 
A belső lámpák világítják meg 
a hűtőteret. Polc

Tejtermék rekesz 
Tejtermékek 
tárolására.

Hűtőkosár 

Polc 

Fagyasztókosár

Nagy 
frissentartó 
zóna

Pure N Fresh légtisztító egység

Ajtórekesz

Összecsukható 
polc 

Nagy frissentartó 
zóna

Fagyasztókosár 

Extra tárolórekesz

RekeszRekesz

Jégtartály az 
ajtóban 
A jégkockák 
automatikusan 
készülnek. 
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ÜZEMBEHELYEZÉS 
Installation Overview

A készülék megvásárlása után vagy áthelyezése előtt kérjük olvassa el figyelmesen az üzembehelyezési 
útmutatót.  

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
•  Ne tartsa hosszú ideig nyitva az ajtót, a lehetŒ legrövidebb idŒn belül csukja be.

•  Javasoljuk, hogy ne tegyen túl sok élelmiszert a hıtŒgépbe. ElegendŒ szabad helyet kell hagyni a 
hideg levegŒ keringéséhez.

•  A hıtŒgép hŒmérsékletét ne állítsa a szükségesnél alacsonyabbra. Az élelmiszert ne tegye a 
hŒmérséklet-érzékelŒ közelébe.

•  A hıtŒszekrénybe helyezés elŒtt hagyja lehılni az élelmiszert. Ha meleg élelmiszert tesz a hıtŒbe, 
a többi élelmiszer megromolhat és a villanyszámla nagyobb lesz.

•  Az élelmiszerekkel ne takarja el a szellŒzŒnyílásokat. A hideg levegŒ akadálytalan áramlása 
egyenletes hŒmérsékletet tart a hıtŒben-fagyasztóban.

•  Ne nyissa ki gyakran az ajtót. Az ajtó nyitásakor meleg levegŒ jut a hıtŒgépbe és a belsŒ 
hŒmérséklete megemelkedik.

1 Hűtőszekrény 
kicsomagolása 

3 A vízellátás 
és víztömlő 
csatlakoztatása

2 Megfelelő hely 
kiválasztása 

4 Készülék és ajtók 
szintezése 
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Megfelelő Hely Kiválasztása 
 y Válasszon olyan helyet, ahol a vízellátás 

egyszerűen csatlakoztatható az automatikus 
jégkészítőhöz.

 y A hűtőszekrényt mindig megfelelően földelt, 
a következő paraméterekkel rendelkező saját 
konnektorba kell csatlakoztatni: 230 Volt, 50 Hz, 
csak váltóáram, 15 ill. 20 Amperes biztosítékkal. 
Ez biztosítja a készülék ideális teljesítményét 
és megelőzi a készülék áramköreinek 
túlterhelését, mely a túlmelegedett vezetékek 
miatt tűzveszélyes. A készüléket javasolt külön 
áramkörre csatlakoztatni. 

Hűtőszekrény 
Kicsomagolása 

 FIGYELEM
 y A készülék mozgatásához és 
üzembehelyezéséhez legalább két ember 
szükséges. Ellenkező esetben fennáll a 
hátsérülések és egyéb sérülés veszélye.

 y A hűtőszekrény nehéz. Ha a hűtőszekrényt 
tisztítás vagy karbantartás miatt mozgatnia 
kell, gondoskodjon a padló védelméről. 
A hűtőszekrény mozgatásakor határozott 
mozdulattal egyenes vonalban húzza ki a 
készüléket. Ne mozgassa a készüléket ide-
oda, mert ezzel a padlón sérüléseket okozhat. 
Először tekerje fel a szintező lábakat, hogy a 
készülék a görgőin helyezkedjen el. 

 y Ne tároljon gyúlékony anyagokat (pl. benzint) 
a hűtőszekrény közelében. A hűtőszekrény 
közelében gyúlékony anyagokat tárolni tűz- 
és robbanásveszélyes, illetve életveszélyes. 

Használat előtt távolítson el a hűtőszekrényről 
minden ragasztót és átmeneti címkét. Ne távolítsa 
el a figyelmeztető címkéket, a készülék modell- 
és gyári számát valamint a készülék elején alul 
elhelyezett műszaki specifikációs címkét. 

Az esetleges ragasztómaradványok 
eltávolításához dörzsölje át a területet 
határozottan hüvelykujjával. Szükség esetén 
kis mennyiségű folyékony mosogatószert is 
használhat. Törölje át langyos vízzel és hagyja 
megszáradni.

A ragasztómaradványok eltávolításához ne 
használjon éles tárgyat, alkoholt, gyúlékony 
anyagot vagy súrolószert. Ezek károsíthatják a 
hűtőszekrény felületét. 

A hűtőszekrény polcait a szállításhoz ideális 
pozícióban helyeztük el. Igénye szerint helyezze 
át a polcokat. 

Szintezés 
A zaj és rezgés megelőzése érdekében a 
készüléket kemény padlóra történő elhelyezés 
után szintezni is kell. Szükség esetén a szintező 
lábak segítségével küszöbölje ki a padló 
egyenetlenségeit. Az ajtó záródását segíti, 
ha a készülék eleje kissé magasabban van. 
A hűtőszekrény kismértékű megdöntésével a 
szintező lábak könnyen elforgathatók. A készülék 
emeléséhez balra, lejjebb engedéséhez jobbra 
forgassa a szintező lábakat. A rossz minőségű 
fapadlón történő elhelyezés esetén az ajtók 
szintezése nehézségekbe ütközhet és végső 
soron a hűtőszekrény deformálódásához vezethet. 
(Lsd. Szintezés és Ajtók szintezése.)

 MEGJEGYZÉS 
A készülék szőnyegre, puha felületre, 
emelvényre vagy gyenge szerkezetre 
történő elhelyezése nem javasolt. 

 MEGJEGYZÉS 
A víznyomásnak 20 – 120 psi, azaz 138 
kPa – 827 kPa, illetve 1,4 – 8,4 kgf / cm² 
között kell lennie. Ha a hűtőgép használati 
helyén a kicsi (20 psi alatti) a víznyomás, 
akkor ezen nyomásfokozó szivattyúval 
lehet segíteni.

 FIGYELEM
Az áramütés megelőzése érdekében ne 
helyezze a hűtőszekrényt nedves vagy 
nyirkos helyre. A hűtőszekrényt kizárólag 
beltéri használatra tervezték. Ne tegye ki a 
készüléket közvetlen napsütésnek. 
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Környezeti Hőmérséklet 
A készüléket beltéri használatra tervezték. Az 
ideális környezeti hőmérséklet 13°C és 43°C 
között van. Ennél magasabb vagy alacsonyabb 
környezeti hőmérséklet rontja a készülék hűtési 
hatásfokát. 

1 Olyan helyre állítsa a készüléket, ahol 
könnyen használható. 

2 A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe, 
közvetlen napsütésre vagy nedves helyre.

3 A megfelelő levegőáramlás érdekében a hűtő/
fagyasztó mellett, felett és mögött hagyjon 
legalább 5.08 cm szabad helyet. 

4 A rezgés megelőzése érdekében a készüléket 
szintezni kell. 

5 Ne üzemeltesse a készüléket 5°C alatti 
hőmérsékletű helyiségben. Ez negatívan 
befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

2” (5.08 cm)

24” (61 cm)

A hűtő bal oldali ajtajának eltávolítása

Hűtő ajtajának eltávolítása

1 A vízellátás a hűtőgép hátuljának jobb felső 
részére csatlakozik. Távolítsa el a gyűrűt 
a csatlakoztatási területről. Fogja meg a 
vízellátás csatlakozóját és a szorítógyűrűt 
enyhén megnyomva csatlakoztassa le a 
víztömlőt, lásd . 

 MEGJEGYZÉS
A vízellátás tömlőjét csak a hűtő bal oldali 
ajtajának eltávolítása után lehet levenni.

Szorítógyűrű

2 A hűtőgép felső forgópántjának fedeléből 
vegye ki az  csavart. Lapos csavarhúzóval 
emelje fel a fedél  elülső részének alján 
található kapcsot (nem látható).
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3 Távolítsa el a fedelet és húzza ki a 
tömlőt . Csatlakoztasson le minden 
vezetékcsatlakozót . 

4 Fordítsa balra a forgópánt karját . A felső 
forgópántot  emelje ki a kar rögzítéséből. 

 VIGYÁZAT
A forgópánt kiemelésekor ügyeljen arra, 
hogy az ajtó ne essen előre. 

Forgópánt karjának 
rögzítése

5 Az ajtót emelje le a középső forgópánt 
csapjáról és távolítsa el az ajtót. 

 VIGYÁZAT
Az ajtót fektesse egy nem karcoló 
felületre úgy, hogy a belseje nézzen 
felfelé. 

Nyissa ki a hűtőszekrény jobb oldali 
ajtaját.

1 Távolítsa el a felső forgópánt fedelének 
csavarját . Lapos csavarhúzóval emelje 
fel a fedél elülső részének alján található 
kapcsot (nem látható).

2 Csatlakoztassa le a vezetékcsatlakozókat . 
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 VIGYÁZAT
A forgópánt kiemelésekor ügyeljen arra, 
hogy az ajtó ne essen előre. 

Forgópánt karjának 
rögzítése

3 Fordítsa jobbra a forgópánt karját  
clockwise.  
A felső forgópántot  emelje ki a kar 
rögzítéséből.

4 Az ajtót emelje le a középső forgópánt 
csapjáról és távolítsa el az ajtót.

 VIGYÁZAT
Az ajtót fektesse egy nem karcoló 
felületre úgy, hogy a belseje nézzen 
felfelé. 

 MEGJEGYZÉS

1) Óvatosan tolja be a tömlőt úgy, hogy 
csak egy jelzővonal legyen látható. 

 (helyes)

 (helytelen)

2)  A tömlőt meghúzva ellenőrizze a szoros 
rögzítést.

Szorítógyűrű
Tömlő 

Jelzővonal
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Először a jobb oldali ajtót szerelje vissza.

1 Ügyeljen arra, hogy a műanyag hüvely az 
ajtó aljában legyen. Az ajtót az ábra szerint 
akassza a középső forgópánt csapjára.

2 A felső forgópántot  illessze a forgópánt 
karjának rögzítésébe és tolja a helyére. A kart 

 balra fordítva rögzítse a forgópántot.

Nyissa ki a hűtőszekrény jobb oldali 
ajtaját.

Forgópánt karjának 
rögzítése

4 Ügyeljen a fedél belsejében elhelyezett 
ajtókapcsoló jó csatlakoztatására. Tegye a 
helyére a fedelet. Tegye be és szorítsa meg a 
fedél csavarját .

3 Csatlakoztassa a vezetékcsatlakozókat .
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A bal oldali ajtót a jobb oldali ajtó felszerelése után 
szerelje vissza. 

1 Ügyeljen arra, hogy a műanyag hüvely az 
ajtó aljában legyen. A hűtő ajtaját illessze a 
középső forgópántra. 

2 A felső forgópántot  illessze a forgópánt 
karjának rögzítésébe és tolja a helyére.A kart 

 jobbra fordítva rögzítse a forgópántot.

A hűtő bal oldali ajtajának 
visszaszerelése 

3 Csatlakoztassa a vezetékcsatlakozókat. 

Forgópánt karjának 
rögzítése

4 A vízellátás tömlőjét tolja a készülékház 
tetején található nyílásba és húzza át a 
hátlapon.

5 Fogja meg a vízellátás csatlakozóját 
és a szorítógyűrűt enyhén megnyomva 
csatlakoztassa a víztömlőt, lásd . A 
tömlőt legalább 15 mm mélyen nyomja be a 
csatlakozóba.connector.

6 Ügyeljen a fedél belsejében elhelyezett 
ajtókapcsoló jó csatlakoztatására. Tegye a 
helyére a fedelet  és szorítsa meg a fedél 
csavarját . 

Szorítógyűrű
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Magasság Beállítása
Rossz minőségű vagy nem vízszintes padló 
esetén a készülék ajtajait nem lehet szintezni. 
A hűtőszekrényt a súlya miatt stabil, szilárd 
felüleltre kell állítani. Bizonyos típusú fapadlókon 
történő elhelyezés esetén az ajtók szintezése 
nehézségekbe ütközhet a padló erőteljes hajlása 
miatt.

Hűtőajtó Szintezése
 y Ha az ajtó bal oldala van lejjebb, a rajzon 

látható módon fordítsa el a zsanértartó 
csavart egy villáskulcs segítségével. (a felső 
hűtőajtókhoz használjon villáskulcsot 1 .)

 y Ha az ajtó jobb oldala van lejjebb, emelje 
meg kissé az ajtót a jobb oldalon, és egy 
hosszúcsőrű fogó segítségével (nem a 
készülék tartozéka) 3  az ábrán látható módon 
helyezzen távtartó gyűrű(ke)t az ajtó alá a 
magasságkülönbség kiegyenlítéséhez.  
(GMJ916****) 

 y Ha az ajtó jobb oldala van lejjebb, a rajzon 
látható módon fordítsa el a zsanértartó 
csavart egy villáskulcs segítségével. (a felső 
hűtőajtókhoz használjon villáskulcsot 1 .) 
(GML916****) 

3 Az ajtót óvatosan emelje le az alsó zsanérról. 

Fagyasztó Ajtajának 
Eltávolítása (ÁRAMTALANÍTSA 
A KÉSZÜLÉKET. Az eljárás 
jobb és baloldali nyitásirányú 
ajtók esetén ugyanaz)

1 Vegye ki a belső zsanértartó csavart. 

2 Fordítsa el a zsanért úgy, hogy a sarka 
megemelkedjen, és az ajtót le lehessen 
emelni. 

Alsó zsanér

Bal oldali 
hűtőajtó

Magasságkülönbség

Jobb oldali 
hűtőajtó

Jobb oldali 
hűtőajtó

GMJ916**** GML916****
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Ha a Fagyasztóajtók magassága eltér
 y Az 1. módszer javasolt.
 y A fagyasztóajtókhoz használjon villáskulcsot 

2 . 

1 (1. módszer) 
Nyissa ki az ajtót és állítsa be a magasságát a 
következőképpen: csavarja a láb feletti anyát 
2  csavarkulccsal az ábrán látható módon.

2 (A 2. módszer maximum 3 mm-es 
magasságkülönbség korrigálására alkalmas)

(1)  A villáskulcs szélesebb végével 2  
fordítsa a záróanyát (  ) az óramutató 
járásának megfelelő irányba a záróanya 
oldásához.

(2)  A villáskulcs keskenyebb végével fordítsa 
a zsanérállító csapot (  ) Az óramutató 
járásának megfelelő vagy (  ) azzal 
ellentétes irányba, és optimalizálja a hűtő- 
és fagyasztóajtó közötti távolságot. 

(3)  Az ajtómagasságok beállítása után 
csavarja vissza szorosan a záróanyát  
(  ) az óramutató járásával ellentétes 
irányba. 

Magasságkülönbség

Záróanya

Zsanérállító 
csap

Alsó ajtó

Emelje fel az ajtót

Anya lecsavarása

Anya visszacsavarása

Villáskulcs Alsó ajtó

Emelje fel az ajtótEmelje fel az ajtót

 VIGYÁZAT 
Ne állítsa túl nagyra a zsanérállító csap 
magasságát. A zsanérállító csap könnyen 
kieshet. (A magasságállítás tartománya: 
max. 3mm) 
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A vízellátás csatlakoztatása

Mielőtt elkezdené
A hűtőgép jótállása a vízellátás szerelésére nem 
vonatkozik. Pontosan tartsa be a következő 
biztonsági előírásokat, így csökkenthető a víz által 
okozott károk kockázata.

A vízlökés (a csövekben lévő víz 
nyomásingadozása) károsíthatja a hűtőgépet, 
vízszivárgást és elárasztást okozhat.
A vízellátás hűtőgépre csatlakoztatása előtt 
képzett vízvezetékszerelő küszöbölje ki az ilyen 
vízlökések lehetőségét.

Ha a hűtőgépet a víz csatlakoztatása 
előtt használatba veszi, a jégkészítő 
kapcsolóját állítsa OFF(KI) (O) állásba.

Víznyomás
A víznyomásnak vízszűrő nélküli típusok esetén 
20-120 psi vagy 138-827 kPa, illetve 1,4-8,4 kgf/
cm² között kell lennie, a vízszűrős készülékek 
esetében pedig 40-120 psi vagy 276-827 kPa, 
illetve 2,8-8,4 kgf/cm² víznyomás szükséges.

Ha a hidegvíz-ellátás fordított ozmózisos vízszűrőt 
tartalmaz, akkor erre nem vonatkozik a hűtőgép 
jótállása. Pontosan tartsa be a következő 
biztonsági előírásokat, így csökkenthető a víz által 
okozott károk kockázata.

Ha a hidegvíz-ellátás fordított ozmózisos vízszűrőt 
tartalmaz, a fordított ozmózisos szűrőnek legalább 
40 - 60 psi (276-414 kPa vagy 2,8-4,2 kgf/
cm²) víznyomásra van szüksége, ezzel 2,0-3,0 
másodperc alatt tölt meg egy 198 ccm űrtartalmú 
poharat.

Minden szerelést a helyi vízvezetékszerelési 
előírásoknak megfelelően kell végezni.

 VIGYÁZAT
A jégkészítő tömlőit ne vezesse olyan 
területen, ahol a hőmérséklet a fagypont 
alá eshet.

 VIGYÁZAT
Az égési sérülések és a készülék 
sérülésének megelőzése érdekében 
csak hidegvíz-ellátást csatlakoztasson a 
hűtőgépre.

A hűtőgép csatlakoztatása a hálózati 
feszültségre.
A tömlőket úgy rendezze el, hogy a rezgés 
következtében ne érjenek a hűtőgép hátuljához 
vagy a falhoz. A hűtőgépet tolja hátra a falig.

A jégkészítő üzembe helyezése
A jégkészítő kapcsolóját állítsa a ON(BE) állásba.
A jégkészítő addig nem kezd működni, amíg nem 
éri el a –9 °C vagy kisebb üzemi hőmérsékletet.
Ezután automatikusan működni kezd, ha a 
kapcsolója a ON(BE) (I) állásban van.

Készülék Bekapcsolása 
Csatlakoztassa a hűtőszekrényt a hálózatra. 

 VIGYÁZAT 
 y Csatlakoztassa a készüléket megfelelő 
konnektorba. 

 y Villanyszerelővel ellenőriztesse, hogy a 
használni kívánt áramkör és konnektor 
megfelelően földelve van-e. 

 y Ügyeljen a csatlakozó földelésének 
épségére. 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A készülék használata előtt 

Takarítsa ki a hűtőszekrényt. 
Takarítsa ki alaposan a hűtőszekrényt, töröljön ki belőle minden, a szállítás során 
lerakódott port.  

 MEGJEGYZÉS 
Bármely ragasztómaradványt a hüvelykujjával dörzsölve vagy mosogatószerrel 
távolítson el. 

 VIGYÁZAT
 y A hűtőszekrényen lévő esetleges ragasztómaradványok eltávolításához ne 

használjon éles tárgyat, alkoholt, gyúlékony anyagot vagy súrolószert. 
 y Ne távolítsa el a készülék hátlapján található modellszámot és gyári számot, 

illetve a műszaki adatokat tartalmazó címkéket. 

Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. 
Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék áram alatt van-e. 
Olvassa el a “Készülék bekapcsolása” című fejezetet. (A csatlakozó típusa eltérhet a 
képen ábrázolttól.) 

 VIGYÁZAT 
Ha élelmiszert tesz a hűtőszekrénybe mielőtt az megfelelően lehűlt volna, az élelmiszer 
megromolhat vagy a hűtőszekrény kellemetlen szaga benn reked a készülékben. 

 VIGYÁZAT 
Ha a vízellátás csatlakoztatása előtt elindítja az automatikus jégkészítőt, akkor a 
hűtőgép nem megfelelően működhet.

Várja meg, hogy a hűtőszekrény megfelelően lehűljön. 
Mielőtt élelmiszert tenne a hűtőszekrénybe, működtesse üresen legalább három-
négy órán keresztül.  Ellenőrizze, hogy a fagyasztó rekeszekben megfelelően 
áramlik-e a hideg levegő. 

A hűtőszekrény az első bekapcsolás után nagyon hangos lesz. 
Ez normális jelenség. Amint a készülékben lévő hőmérséklet csökken, ezzel 
párhuzamosan a zajkibocsátás is csökken.

Mielőtt a készüléket áram alá helyezné, nyissa ki az ajtajait és 
szellőztesse ki alaposan a hűtő- és fagyasztóteret. 
A hűtőszekrény belseje az első használat előtt műanyagszagot áraszthat. Távolítson 
el minden ragasztószalagot a hűtőszekrény belsejéből, és addig szellőztesse a 
készüléket, míg minden esetlegesen kellemetlen szag elillan. 

A jégkészítő kapcsolóját kapcsolja ki, ha a hűtőgép vízellátását 
még nem csatlakoztatta.
Kapcsolja ki az automatikus jégkészítőt, majd a hűtőgép hálózati dugaszát 
csatlakoztassa földelt hálózati csatlakozóra. 
* Ez csak egyes típusok esetén érvényes.
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Kezelőpanel (Csak bizonyos modellek esetén) 

Kezelőpanel jellemzői 

Jég On/Off(Be/Ki) 

A On/Off(Be/Ki) gombot 3 másodpercig nyomva 
tartva a jégkészítőt On/Off(Be/Ki) lehet kapcsolni.

Expressz fagyasztás 

Az expressz fagyasztás funkció egyaránt javítja 
a készülék fagyasztási és jégkockakészítési 
képességét. 

 y Az Express Freeze gomb megnyomása után 
a funkció ikonja 3 órán keresztül megjelenik a 
készülék kijelzőjén. A funkció 3 óra elteltével 
automatikusan kikapcsol. 

 y Az Express Freezing gomb újbóli 
megnyomásával a funkció manuálisan is 
kikapcsolható. 

Hűtőszekrény Hőmérséklete 

Celsius (°C) fokban mutatja a hűtőtér beállított 
hőmérsékletét. 
Normál üzemi környezet és használat mellett a 
hűtőtér javasolt hőmérséklete 3°C ~ 4°C.

 MEGJEGYZÉS 
A kijelzőn megjelenő hőmérséklet nem a hűtőtér 
tényleges, hanem beállított hőmérsékletét 
mutatja. A hűtőtér tényleges hőmérséklete a 
tárolt élelmiszerek, az ajtónyitás gyakorisága és 
a környezeti hőmérséklet függvénye. 

Fagyasztó Hőmérséklete 

Celsius (°C) fokban mutatja a fagyasztótér 
beállított hőmérsékletét.
Normál üzemi környezet és használat mellett a 
fagyasztótér javasolt hőmérséklete -18°C ~ -20°C. 

Wi-Fi  

A Wi-Fi gomb amikor az LG ThinQ okos 
alkalmazását használják, lehetővé teszi, hogy a 
hűtő csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
A Wi-Fi ikon jelzi a hűtő csatlakozásának a 
helyzetét a hálózathoz. Az ikon világít amikor a 
hűtő csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
A hálózathoz való csatlakozáshoz, nyomja meg és 
tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig.  
Az ikon villog amíg a kapcsolat létrejön, majd 
ennek befejezése után folyamatosan világít.
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Lezárás 

A lezárás-gombot megnyomva a többi gomb nem 
használható.

 y A hűtőszekrény első bekapcsolásakor a Lock 
funkció kikapcsolt állapotban van.

 y A Lock funkció aktiválásához tartsa lenyomva 
legalább 3 másodpercig a Lock gombot. A Lock 
ikon megjelenése után a Lock funkció elérhető.

 y A Lock funkció letiltásához tartsa lenyomva 
legalább 3 másodpercig a Lock gombot.

A vízszűrő cseréje 

Ha a vízszűrő jelzőfénye bekapcsolódik, ki kell 
cserélni a vízszűrőt.
A szűrőcsere után a szűrőcsere-gombot 3 mp-
nél hosszabban nyomva tartva lehet kikapcsolni a 
jelzőfényt. A vízszűrőt kb. 6-havonta cserélni kell.

 VIGYÁZAT 
Bemutatótermi üzemmód 
A Bemutatótermi üzemmód 
energiatakarékossági okokból letilt minden 
hűtést a hűtőtérben és fagyasztótérben 
egyaránt. Aktiválása esetén a kezelőpanelen 
az OFF felirat jelenik meg és a kijelző még 20 
másodpercig világít.

Aktiválás/deaktiválás: 
Nyissa ki a hűtő valamelyik ajtaját, majd 
egyidejűleg nyomja meg és öt másodpercig 
tartsa nyomva a Refrigerator (hűtő) és az 
Express Freeze (expressz fagyasztás) 
gombot. A Bemutatótermi üzemmód 
deaktiválását a kezelőpanel hangjelzése és 
a beállított hőmérséklet értékek megjelenése 
jelzi. A Bemutatótermi üzemmód aktiválása 
ugyanígy történik. 

 MEGJEGYZÉS
A lezárás-funkció nem kapcsolja ki a víz- és 
jégadagolást.

Pure N Fresh légtisztító egység  

Ha a Replace lámpa világít, cserélje ki a Pure N 
Fresh légtisztító egység szűrőjét. 

 y Ha a Replace lámpa világít, az optimális 
üzemelés érdekében cserélje ki a Pure N Fresh 
légtisztító egység szűrőjét. 

 y A szűrő cseréje előtt nyomja meg a 
kezelőpanelen a  gombot. A szűrő ikon 
világítása kialszik és a készülék belsejében 
lévő kék Pure N Fresh LED sem világít. A 
Pure N Fresh funkciónak három üzemmódja 
van. Auto (az ikon világít), Power (az ikon és a 
Power felirat is világít) és Off (az ikon világít). 
A Power üzemmód a Pure N Fresh gomb 
megnyomásával aktiválható. 
Auto>Power>Off>Auto….  
A beállítás 4 óra elteltével automatikusan 
visszaáll Power üzemmódból Auto üzemmódba.
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A jégtartály visszahelyezése az 
ajtóba

1 A jégtartályt kissé megdöntve, óvatosan 
helyezze vissza, hogy ne érjen a 
jégkészítőhöz.

2 A jégtartály visszahelyezésekor ne érintse 
az automatikus kikapcsolót (érzékelőkar). A 
részletek a jégtartály alján található címkén 
olvashatók.

Automatikus 
kikapcsolás 

(érzékelőkar)

 VIGYÁZAT
A jégtartállyal végzett 
műveletek során a személyi 
sérülés elkerülése érdekében 
ne érintse kézzel a jégkészítő 
tálcájának területét.

Jégtartály az ajtóban

*  Az alábbi funkciók nem minden típus esetén 
használhatók.

A jégtartály eltávolítása az ajtóból

1 A fogantyút óvatosan meghúzva nyissa ki a 
jégtartályt.

2 Az eltávolításhoz fogja meg az elülső 
fogantyút, kissé emelje fel az alsó részét és 
az ábra szerint lassan húzza ki a tartályt. 

 VIGYÁZAT
 y Ne nyúljon kézzel vagy szerszámmal a 

jégtartóba vagy a jégadagoló csúszdájába.
Ennek be nem tartása személyi sérülést 
okozhat vagy a készülék megrongálódhat.

 y Ha a jégtartály megtelt, a jégkészítő 
nem készít több jeget. Ha több jégre 
van szükség, a jégtartály ürítse ki 
fagyasztótérben található extra jégtartályba. 
Használat közben a jég egyenetlenül 
helyezkedhet el a jégtartályban, ezért a 
jégkészítő helytelenül érzékelheti a jég 
mennyiségét, és a jégkészítés leállhat. Ha 
a tartályt megrázva egyenletessé teszi a jég 
eloszlását, a probléma megszűnhet.

 y Ha a jégtartályban italdobozt vagy mást 
tárol, a jégkészítő tönkremehet.

 y A tartály ajtaját tartsa szorosan zárva. Ha a 
jégtartály ajtaja nem zár szorosan, a hideg 
levegő megfagyaszthatja a hűtőtérben lévő 
élelmiszert. Ilyen esetben a jégkészítés is 
leállhat.

 y Ha a kijelző jég On/Off(Be/Ki) gombja 
hosszabb ideig kikapcsolt állapotban van, 
akkor a jégtartály fokozatosan a hűtőtér 
hőmérsékletére melegedhet fel. Azért, hogy 
a jégkocka ne melegedhessen fel és ne 
szivároghasson víz a jégadagolóból, ha 
pár óránál hosszabb időre kapcsolja ki a 
jégkészítőt, MINDIG ürítse ki a jégtartályt.
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Automatikus jégkészítő

* Az alábbi funkciók nem minden típus esetén 
használhatók.

A jeget az automatikus jégkészítő állítja elő, 
majd az adagolóba juttatja. A jégkészítő 24 
óránként 50-80 jégkockát állít elő, a fagyasztórész 
hőmérsékletétől, a szobahőmérséklettől, 
az ajtónyitások számától és más üzemi 
körülményektől függően.

 y Az újonnan üzembe helyezett hűtőgép 12-
24 óra múlva képes a jégkészítésre. A teljes 
jégkészítési kapacitást 72 óra múlva éri el.

 y Ha a jégtároló megtelik, akkor a jégkészítés 
leáll. Az ajtóban található jégtartály teljesen 
megtelt állapotban kb. 6-8 pohárnyi jeget 
tartalmaz.

 y Idegen anyagok, vagy az automatikus 
kikapcsoló (érzékelőkar) befagyása leállíthatják 
a jégkészítést. A helyes működéshez az 
érzékelőkar legyen mindig tiszta.

Automatikus kikapcsolás 
(érzékelőkar)

Jégkészítő

Az automatikus jégkészítő be- és 
kikapcsolása
A kezelőpanel On/Off(Be/Ki) gombját 3 
másodpercig nyomva tartva a jégkészítőt On/
Off(Be/Ki) lehet kapcsolni. A kikapcsolás után a 
jégtartályban lévő jég olvadni kezd, ezért ürítse ki 
a jégtartályt.

 FIGYELEM
Személyi sérülés veszélye
A hűtőszekrény bekapcsolt állapotában 
ne érjen se kézzel se ujjal az automatikus 
jégkockakészítő mechanizmushoz.
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Automatikus jégkészítő 
(folytatás)

 y Az elsőként kiadagolt jég és víz 
szennyeződést tartalmazhat, vagy átveheti a 
vízvezeték, vagy a víztartály szagát.

 y A első jégkockákat dobja ki. Ezt akkor is meg 
kell tenni, ha hosszabb ideig nem használja 
a hűtőgépet.

 y Italdobozt vagy más tárgyat gyors lehűtés 
céljából se tegyen a jégtartályba. A jégkészítő 
megsérülhet és dobozok megrepedhetnek.

 y Ha a kiadagolt jég elszíneződött, ellenőrizze 
a vízszűrőt és a vízellátást. Ha a probléma 
fennmarad, értesítse a szakszervizt. A 
probléma megszüntetéséig ne használja a 
víz- vagy jégadagolót.

 y Gyerekek ne kezeljék az adagolót. Gyerekek 
játszhatnak vele és megrongálhatják a 
kezelőszerveket.

 y Ha csak jégkását használ, a jégcsúszda 
eltömődhet. Vegye ki a jégtartályt és 
gumispatulával távolítsa el a felgyűlt 
jeget a jégcsúszdáról. Alkalmankénti 
jégkocka-adagolás is megelőzheti a jég 
felhalmozódását.

 y A jeget ne adagolja kristálypohárba vagy 
kerámiaedénybe. Ezek töredezhetnek vagy 
eltörhetnek és üvegdarabok kerülhetnek a 
jégbe.

 y Víz vagy más ital betöltése előtt a jeget 
adagolja a pohárba. Ha a folyadékot 
tartalmazó pohárba adagolja a jeget, akkor a 
folyadék kifröcskölődhet.

 y Ne használjon túl szűk vagy mély poharat. 
A jég feltorlódhat a jégcsúszdán és a 
hűtőgép teljesítménye csökkenhet.

 y A poharat a jégadagolótól megfelelő 
távolságban tartsa.Ha a kimenethez túl közel 
tartja a poharat, akkor előfordulhat, hogy az 
adagolás nem működik.

 y A sérülés elkerülése érdekében ne nyúljon 
kézzel a jégtartóba vagy a jégadagoló 
csúszdájába.

 y Ne vegye le az adagoló fedelét.
 y Ha a készülék váratlanul vizet vagy jeget 

adagol, zárja el a vízellátást és hívja a 
szakszervizt.

 VIGYÁZAT

Mikor kell kikapcsolni a jégkészítőt
 y Ha a vízellátás több órára megszűnik.
 y Ha a jégtárolót egy vagy két percnél 

hosszabb ideig távolítja el.
 y Ha a több napig nem használja a 

hűtőgépet.

Hallható Normál Hangok
 y A jégkészítő vízzel való feltöltése közben 

a jégkészítő vízszelepe zümmögő hangot 
ad. A jég On/Off(Be/Ki) gomb bekapcsolt 
állapotában a jégkészítő akkor is 
zümmögő hangot ad, ha a víz még nincs 
csatlakoztatva. A jég On/Off(Be/Ki) gombot 
kikapcsolva a hang megszűnik.

 y Hallani lehet a tartályba eső jégkockák és a 
jégkészítőt feltöltő, a csövekben áramló víz 
hangját is.

Felkészülés szabadság előtt
A jégkészítő kapcsolóját állítsa Off(Ki) állásba és 
zárja el a hűtőgép vízellátását.

Ha a környezeti hőmérséklet várhatóan a 
fagypont alá csökken, szakemberrel oldja meg a 
vízellátás elvezetését, hogy a szétfagyott csövek 
vagy csatlakozások miatti esetleges vízkiömlés ne 
okozhasson anyagi kárt.

 MEGJEGYZÉS
Ha a jég On/Off(Be/Ki) gombot ki-állásba 
kapcsolja, ürítse off(ki) a jégtartályt.

 MEGJEGYZÉS
Ha a jégkészítőt a víz csatlakoztatása 
előtt bekapcsolva hagyja, a jégkészítő 
tönkremehet..

 MEGJEGYZÉS
Ha a jég On/Off(Be/Ki) gombot ki-állásba 
kapcsolja, mindig ürítse Off(Ki) a jégtartályt.
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Jég-és vízadagoló 
 *  Az alábbi funkciók nem minden típus esetén 

használhatók.

 VIGYÁZAT
A gyerekeket tartsa távol, hogy ne 
használhassák és ne ronthassák el az 
adagoló vezérlőgombjait.

Adagoló

Jég és víz 
átkapcsoló

Pohártartó

Az adagoló használata 

 y Hideg víz vagy jég adagolásához nyomja 
meg az adagoló jégkocka(  ), víz(  ), 
vagy jégkása(  ) gombját.

 MEGJEGYZÉS
 y Ha a kiadagolt jég elszíneződött, ellenőrizze 

a vízszűrőt és a vízellátást. Ha a probléma 
fennmarad, értesítse a szakszervizt.  
A probléma megszüntetéséig ne használja a 
víz- vagy jégadagolót.

 y Ha bármelyik ajtó nyitva van, akkor az 
adagoló nem működik.

 y Ha szűk nyílású edénybe adagol vizet vagy 
jégkockát, tegye a lehető legközelebb az 
adagolóhoz.

 y Az adagolás után lehet kevés csepegés.
Ezért az adagolás után pár másodpercig 
még hagyja az edényt az adagoló alatt.

 VIGYÁZAT
A első jégkockákat (kb. 24 db) dobja ki.
Ezt akkor is meg kell tenni, ha hosszabb 
ideig nem használja a hűtőgépet.

A pohártartó tisztítása

1 A két végénél fogva kissé húzza ki.

2 Tiszta törlőkendővel törölje le a szennyezett 
részeket. 
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Élelmiszer Tárolása 

Élelmiszertároló Rekeszek (Csak bizonyos modellek esetén) 
A hűtőszekrény rekeszeit különböző típusú élelmiszerek tárolására alakítottuk ki. 
A megfelelő rekeszben tárolt élelmiszerek tovább megőrzik frissességüket. 

Fagyasztókosár  
Kisméretű csomagolt élelmiszer 
vagy gyakran használt ételek 
tárolására. 

1. rekesz 
Kisméretű csomagolt élelmiszer vagy gyakran 
használt ételek tárolására.

2. rekesz 
Fagyasztott élelmiszer hosszabb idejű tárolása.

Nagy frissentartó zóna  
Zöldségek és gyümölcsök tárolására.

Hűtőkosár  
Italok, víz, stb. tárolására
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Élelmiszertároló Rekeszek (Csak bizonyos modellek esetén) (folytatás) 

 VIGYÁZAT 
 y Ne tároljon nagy nedvességtartalmú élelmiszert a hűtőszekrény felső részében. A nedvesség a 

hideg levegővel közvetlenül érintkezve megfagyhat. 
 y A hűtőszekrényben való tárolás előtt mossa meg az élelmiszereket. Az élelmiszerek csomagolását 

le kell törölni, hogy a mellette lévő élelmiszerekre ne legyen hatással.
 y Amennyiben a hűtőszekrényt párás és meleg helyen helyezte el, az ajtó gyakori nyitása vagy 

sok zöldség tárolása a hűtőszekrényben páralecsapódáshoz vezethet. A páralecsapódást tiszta 
ronggyal vagy papír kéztörlővel törölje le. 

 y Amennyiben a hűtőszekrény ajtaját túl gyakran kinyitják, a meleg levegő beáramlik a készülékbe és 
megemeli a hűtőtér hőmérsékletét. A gyakori ajtónyitás növelheti a készülék energiaszükségletét is.

 MEGJEGYZÉS 
 y Ha rövid időre elutazik, hagyja bekapcsolva a hűtőszekrényt. A fagyasztható élelmiszereket 

érdemes ilyen esetben lefagyasztani. 
 y Ha hosszabb időre kikapcsolja a hűtőgépet, a hálózati kábel lecsatlakoztatása előtt távolítson 

el minden jeget és élelmiszert a jégkészítő tartályából. Takarítsa ki a készülék belsejét, és a 
penészesedés megelőzése érdekében hagyja nyitva résnyire az ajtókat. 

Tejtermék rekesz  
Tejtermék tárolásához (pl. vaj, sajt, stb.)

Extra tárolórekesz  
Kisméretű élelmiszerek tárolására  
(pl. tojás, sonka, stb.).

Ajtórekesz 
Gyakran használt élelmiszerek 
tárolására (pl. italok, rágcsálnivalók, 
stb.).

Összecsukható polc 
Nagy méretű tárolódoboz vagy 
élelmiszer tárolásához tolja be félig a 
polcot.
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Élelmiszer Tárolási Tippek 
*  Bizonyos tippek csak egyes modellek esetén 

használhatók. 

Légmentesen záródó és vízhatlan csomagolásban 
tárolja élelmiszereit a hűtőszekrényben. Így az 
ételek nem tudják átvenni egymás szagát és ízét. 
Kísérje figyelemmel az élelmiszerek eltarthatósági 
dátumát. 

Élelmiszer Hogyan tárolja 
Vaj vagy 
margarin

A kinyitott vajat tárolja fedett 
vajtartóban vagy zárható 
dobozban. A tartalék vajat 
fagyasztótasakban fagyassza le. 

Sajt Felhasználásig tárolja ez eredeti 
csomagolásában. A kinyitott 
sajtot alufóliával vagy folpackkal 
szorosan lezárva tárolja. 

Tej Törölje le a tejes dobozokat. 
A tejet lehetőleg az ajtórekesz 
helyett a belső polcokon tárolja. 

Tojás A tojást lehetőleg az ajtórekesz 
helyett a belső polcokon, eredeti 
dobozában tárolja.

Gyümölcs A gyümölcsöket ne mossa meg 
használat előtt. A gyümölcsöt 
tárolja eredeti csomagolásában, 
Crisper rekeszben vagy teljesen 
lezárt papírzacskóban a 
hűtőszekrény polcán. 

Leveles 
zöldségek 

Távolítsa el a bolti csomagolást 
és vágja le a sérült vagy 
elszíneződött felleveleket. A 
leveles zöldségeket hideg vízben 
mossa meg és csepegtesse le. 
Tegye azokat műanyag zacskóba 
vagy dobozba és tárolja a Crisper 
rekeszben. 

Héjas 
zöldségek 
(répa, 
paprika)

Tegye őket műanyag zacskóba 
vagy dobozba és tárolja a 
frissentartó rekeszben.

Hal Ha a friss halat és rákot nem 
fogyasztja el a vásárlás napján, 
tegye azokat a fagyasztó 
rekeszbe. A friss halat és rákot 
javasolt a vásárlás napján 
elfogyasztani. 

Maradékok A maradék élelmiszert zárja 
le folpackkal vagy alufóliával, 
illetve tegye szorosan záródó 
tárolódobozba. 

Fagyasztott Élelmiszer Tárolása 

Fagyasztás 

A fagyasztó nem képes nagy mennyiségű 
élelmiszer gyors fagyasztására. Ne tegyen több 
fagyasztandó élelmiszert a fagyasztóba, mint 
amennyit az 24 órán belül le tud fagyasztani 
(max. 1 - 1,5 kg / 30 liter fagyasztó kapacitás). 
Hagyjon elegendő helyet a fagyasztóban a levegő 
keringetéséhez. Hagyjon elegendő helyet a 
rekeszek elejénél, hogy az ajtó szorosan záródjon.  

A javasolt fagyasztási időtartam a tárolt élelmiszer 
típusától és minőségétől, a csomagolástól 
(mennyire légmentesen záródik és párazáró-e) és 
a tárolási hőmérséklettől függ. A lezárt csomagon 
belül megjelenő jégkristály normális jelenség. 
Mindössze annyit jelent, hogy az élelmiszerben 
lévő nedvesség valamint a csomagolásban lévő 
levegő lecsapódott és megfagyott. 

 MEGJEGYZÉS 
Az élelmiszerek fagyasztásra történő 
előkészítéséről valamint a javasolt 
fagyasztási időtartamról további információt 
szakkönyvekben esetleg egy megbízható 
szakácskönyvben találhat. 

 MEGJEGYZÉS 
A forró ételeket csomagolás és fagyasztás előtt 
hagyja 30 percig szobahőmérsékleten hűlni.
A forró ételek előzetes lehűtésével értékes 
energiát takaríthat meg. 

 MEGJEGYZÉS 
Soha ne tegyen dobozos italt vagy bármilyen 
folyadékkal teli üveget a fagyasztóba, mert 
felrobbanhat vagy szilánkosra törhet.
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Fagyasztott Élelmiszer Tárolása 
(folytatás) 

Csomagolás 

A sikeres fagyasztás kulcsa a megfelelő 
csomagolás. A lezárt csomagolásnak meg kell 
akadályoznia a levegő és nedvesség ki- és 
beáramlását. Ellenkező esetben az ételek átveszik 
egymás szagát és ízét a hűtőszekrényben, illetve 
a fagyasztott étel kiszáradhat. 

Csomagolási tanácsok: 
 y Műanyag tárolódoboz szorosan záródó tetővel
 y Egyenes falú fagyasztható/befőttes üveg
 y Erős alufólia
 y Műanyag bevonatú papír
 y Áteresztésbiztos folpack
 y Visszazárható fagyasztótasak

Minden esetben kövesse a csomagoláson 
található előírásokat. 

Ne használja a következőket: 
 y Kenyércsomagoló papír/zacskó
 y Nem polietilénből készült műanyag 

tárolódoboz
 y Műanyag tárolódoboz rosszul záródó tetővel
 y Viaszos papír vagy viaszbevonatos 

fagyasztópapír
 y Vékony, félig áteresztő folpack

A Hűtőszekrény Polcainak 
Áthelyezése 
A hűtőszekrény polcai igény szerint 
áthelyezhetőek. Az Ön által vásárolt modell üveg 
vagy huzalpolcokkal rendelkezik. 

A polcok áthelyezése elősegíti a tárolt 
élelmiszerek gyorsabb előkeresését. A rövidebb 
ideig nyitott ajtónak köszönhetően energiát is 
takaríthat meg. 

Polc Kiemelése 
Billentse felfelé a polc elejét majd emelje fel 
egyenesen. Húzza ki a polcot. 

Polc Visszahelyezése 
Billentse felfelé a polc elejét és a megfelelő 
magasságban lévő polctartóra akassza be a 
polctartó karmokat. Ezután engedje le a polc 
elejét, hogy a polc stabilan bepattanjon az új 
helyére. 

 VIGYÁZAT 
Ügyeljen arra, hogy a polcot vízszintesen 
helyezze vissza. Ellenkező esetben a 
polc kieshet vagy a ráhelyezett élelmiszer 
kifolyhat. 

 MEGJEGYZÉS 

A lefagyasztás a leggyorsabban a 
megjelölt polcon történik.
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Az Összecsukható Polc Használata 
Magasabb árucikkek (pl. üvegek) tárolásához 
egyszerűen tolja be a polc első felét a hátsó fele 
alá. Az összecsukott polcot határozott mozdulattal 
előrehúzva újra kinyithatja. 

A Hűtőajtó Zárása 

 VIGYÁZAT 
 y A hideg üvegpolcokat ne tisztítsa 

meleg vízzel. A hirtelen hőingadozás 
vagy hőhatás következtében a polc 
eltörhet. 

 y Az üvegpolcnak komoly súlya van.  
Ezt tartsa észben a polc kiemelésekor.

 VIGYÁZAT 
 y Az ajtó karcolódásának és az ajtó 

közepén található osztás eltörésének 
megelőzése érdekében a hűtőszekrény 
ajtaján lévő osztást mindig hajtsa be.

 y Ha a hűtőszekrény vagy fagyasztó 
ajtaja több, mint 60 másodperce nyitva 
van, az ajtó bezárásáig a készülék 
30 másodpercenként figyelmeztető 
hangjelzést ad. A bal oldali ajtó zárása 
előtt ügyeljen arra, hogy az osztás 
behajlított állapotban legyen.
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 VIGYÁZAT 
 y A fiókokat kiemelés előtt mindig ürítse 

ki. A kiemeléshez és visszahelyezéshez 
használja mindkét kezét. 

 y A fiókok kiemelése és visszahelyezése 
előtt tárja ki teljesen a hűtőszekrény 
ajtaját. 

Nagy Frissentartó Zóna 
A Nagy frissentartó zóna fiókjának 
kiemelése. 

1 Húzza ki a fiókot. 

2 Emelje meg a fiók elejét, és finoman emelje ki 
azt a sínből. 

A Nagy Frissentartó Zóna Fiókjának 
Visszahelyezése 

1 A fiók elejét kissé megemelve helyezze a fiók 
jobb és bal görgőjét a sínbe. Ezután óvatosan 
engedje le és közben tolja vissza a helyére a 
fiókot. 

2 Ezután óvatosan engedje le és közben tolja 
vissza a helyére a fiókot.
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 VIGYÁZAT 
 y A szétszerelést mindig két kézzel 

végezze.
 y A zöldségtároló rekesz kiemelése 

és visszahelyezése közben mindkét 
hűtőajtó legyen szélesre tárva. 

A zöldségtároló rekesz 
eltávolítása és visszahelyezése 
A zöldségtároló rekesz eltávolítása 

1 A hűtőszekrény ajtajának teljesen kitárt 
állapota mellett vegye ki a hűtőtérből a 
polcokat. Ürítse ki a zöldségtároló rekeszt. 

2 Fogja meg két kézzel a zöldségtároló rekeszt 
és húzza finoman maga felé. 

3 Egy kézzel fogja meg a zöldségtároló rekesz 
hátsó részét, és kissé megbillentve húzza ki a 
rekeszt. 

A zöldségtároló rekesz 
visszahelyezése 

1 Döntse meg kissé a zöldségtároló rekeszt és 
helyezze vissza a hűtőszekrénybe. 

2 Csúsztassa eredeti pozíciójába és finoman 
tolja hátra. (A cél a hűtőszekrény falaival 
történő érintkezés elkerülése.)

3 Ha a zöldségtároló rekesz nem illeszkedik 
hézagmentesen a hűtőszekrény hátsó 
falához, kissé emelje meg és tolja hátra. 
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 VIGYÁZAT 
 y Nagyméretű tojások tárolásakor legyen 

óvatos. Ha a tartójük nincs rendesen 
lezárva és a felettük lévő rekeszt 
betolják, a tojások eltörhetnek. 

 y Az Extra tárolórekesz kiemelése és 
tisztítás után történő visszahelyezése 
során kövesse az ábra utasításait. 

 y Minden magas nedvességtartalmú és 
könnyen megfagyó élelmiszert tároljon a 
polcok ajtó felőli részén. 

Extra Tárolórekesz (Apróságok 
tárolóhelye, csak bizonyos 
modellek esetén) 
Kisméretű élelmiszerek tárolására (pl. tojás, 
sonka, sajt, stb.).

Hűtőkosár 

Kisebb kiszerelésű italok (tej, sör, gyümölcslé) 
tárolására. 

Alátét

Ajtórekesz (Csak bizonyos 
modellek esetén) 
Az ajtórekesz kiválóan alkalmas gyakran használt 
élelmiszerek tárolására. 

A belső ajtórekesz két részre osztható: Sajt és 
Vaj valamint Mártás rekeszre. Ezek a rekeszek 
speciálisan a magasabb hőmérsékleten tárolható 
élelmiszerekhez lettek kifejlesztve. Így a vaj 
könnyebben kenhető és a sajt könnyebben 
szeletelhető.

Nyomja meg a Minibáron található gombot, amíg 
kattanást nem hall. 

 y A nagyobb Minibárban még több élelmiszert 
tárolhat.

 y A nagyobb tárolóhelynek köszönhetően jobban 
rendszerezheti az italokat és rágcsálnivalókat. 

Tejtermék-Sarok 

Tejtermékek, pl. vaj, sajt stb. tárolására.

Ha úgy próbálja meg bezárni a hűtőszekrény 
ajtaját, hogy a tejtermék sarok nyitva maradt, 
az ajtó nem záródik megfelelően. Továbbá a 
tejterméktartó teteje is sérülhet.  

 MEGJEGYZÉS 
A Sajt és Vaj valamint Mártás tárolására 
szolgáló rekesz használatát nem javasoljuk 
könnyen romló élelmiszerek, például tej és 
majonéz tárolására. 

Nyomja meg, 
amíg kattanó 
hangot nem 
hall 
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4 Vegye ki a tárolórekesz két oldalán lévő 
csavarokat. 

5 Fogja meg az alsó rekesz alját, emelje meg 
és vegye ki. 

2 Fogja meg tejtermék tároló rekesz alját, 
emelje meg és vegye ki. 

3 Az áthelyezhető kosarat tegye fel a magic 
space fedelének arra a legfelső részére, 
ahonnan kivette a Daily Corner-t.

Ajtórekeszek Kiszerelése  
(Csak bizonyos modellek esetén) 

1 Emelje meg és vegye ki a felső rekesz 
borítását. 

Fogja meg két kézzel a rekesz két végét, és 
emelje meg a rekesz elülső részét. 

 y Az Ajtórekeszek visszaszerelése ugyanígy 
történik. 
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Állítható Magasságú 
Ajtórekesz 

Igény szerint feljebb vagy lejjebb helyezhető. 

 y Mielőtt feljebb vagy lejjebb helyezné a rekeszt, 
ürítse ki. 

 y Fogja meg két oldalon az áthelyezhető kosarat 
és használja a mutató- és hüvelykujját.

 y Mindkét oldalon emelje fel a kioldókarokat, 
ezután a kosarat fel-le lehet mozgatni.

 y Az állítható magasságú ajtórekesz lehetővé 
teszi a magasabb élelmiszerek kényelmes 
tárolását. 

 VIGYÁZAT 
 y A rekesz mozgatása előtt ürítse azt 
ki teljesen. Ellenkező esetben mind a 
rekesz, mind az élelmiszerek sérülhetnek.

 VIGYÁZAT 
 y A rekeszeket a sérülés elkerülése 
érdekében mindig két kézzel fogva 
húzza ki. 

 y A rekeszek kiemelése és 
visszahelyezése előtt tárja szélesre a 
fagyasztó ajtajait.

Fagyasztó Rekesz 
Csomagolt élelmiszer és gyakran használt ételek 
tárolására.

Az alsó rekeszt fagyasztott élelmiszer tárolására 
használja. (Szárított hal és mártások)

 y A sínen csúszó rekeszek tartalmához könnyen 
és kényelmesen hozzáférhet.

Fagyasztó Rekesz Kiemelése 

1 Húzza ki a fagyasztó rekeszt (lsd. fenti ábrán) 
és ürítse azt ki. 

2 Emelje meg a rekesz elejét és húzza ki 
teljesen (lsd. alábbi ábra).
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 VIGYÁZAT 
 y A rekeszeket a sérülés elkerülése 
érdekében mindig két kézzel fogva 
húzza ki.

 y A rekeszek kiemelése és 
visszahelyezése előtt tárja szélesre a 
fagyasztó ajtajait. 

Fagyasztó Rekesz Visszahelyezése 

1 Helyezze a görgőket a sínbe, emelje meg 
kissé a rekesz elejét és finoman tolja be. 
Közben engedje le a rekeszt a megfelelő 
magasságig.

2 Tolja be teljesen a rekeszt a helyére.

Fagyasztó/Hűtőkosár 
Kis méretű, csomagolt fagyasztott élelmiszer 
(Fagyasztókosár), kis méretű csomagolt hűtött 
élelmiszer és ital (Hűtőkosár), pl. tej, sör stb. 
tárolására. 
A Fagyasztókosárban ne tároljon fagylaltot vagy 
hosszútávon fagyasztani kívánt élelmiszert. 

Kiemeléshez két kézzel fogja meg a kosarat, kissé 
emelje fel és húzza ki.

Visszahelyezéshez helyezze a görgőket a sínbe, 
emelje meg kissé a rekesz elejét és finoman tolja 
be.  

Kétcsillagos rész   
(Csak bizonyos modellek 
esetén) 
 y A kétcsillagos rész -12 °C~-18 °C között 

tárolható élelmiszerekhez alkalmas.
 y Mélyhűtésre nem alkalmas.
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INTELLIGENS FUNKCIÓK
LG SmartThinQ alkalmazás 
használata
Dolgok amelyeket ellenőriznie kell mielőtt 
a LG SmartThinQ eszközt használja

 y Az  vagy   logóval ellátott készülékekhez

1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a 
vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi 
hálózat).
 y Ha a távolság a készülék és a vezeték 

nélküli útválasztó között nagy, a 
jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú 
idei tarthat a regisztrálás vagy a 
telepítés sikertelen lehet.

2 Kérjük, kapcsolja ki a Mobil adatokat az 
okostelefonján.
 y Az IPhone esetében, kapcsolja ki 

az adattovábbítást: Beállítások → 
Mobilhálózat → Mobil adatforgalom.

3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték 
nélküli útválasztóhoz.

Vezetéknélküli LAN modul specifikáció

Modell LCW-004
Frekvenciatartomá-
ny 2412-2472 MHz

Kimenő teljesítmény 
(max)

IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm

Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0

A felhasználónak vigyáznia kell, hogy ezt a 
készüléket úgy kell telepíteni és üzemeltetni 
egy legalább 20 cm távolságot biztosítsanak a 
készülék és a test között.

 MEGJEGYZÉS
 y A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi 

hálózatokat támogatja.
 y Amennyiben a készüléket nem tud 

kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, lehet, hogy 
túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel 
erősségének növeléséhez, szerezzen be egy 
Wi-Fi erősítőt (hatótávnövelőt).

 y A Wi-Fi kapcsolat nem tud létrejönni vagy 
megszakadhat az otthoni hálózati környezet 
miatt.

 y Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem 
működik megfelelően az internet szolgáltató 
miatt.

 y A környező vezeték nélküli környezetben 
lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati 
szolgáltatás lassú.

 y A készüléket nem lehet regisztrálni a 
vezeték nélküli jelátvitellel felmerült 
problémák miatt. Áramtalanítsa a 
készüléket, és várjon körülbelül egy percet, 
mielőtt újra próbálkozna.

 y Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli 
útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy 
adjon meg egy kivételt. 

 y A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) 
angol betűk és számok kombinációja 
kell legyen. (Ne használjon speciális 
karaktereket)

 y Az okostelefon felhasználói felülete (UI) 
változhat a mobil operációs rendszere (OS) 
és a gyártó függvényében.

 y Amennyiben a router biztonsági protokollja 
WEP értékre van beállítva, meghiúsulhat 
a hálózat létrehozása. Kérjük, válasszon 
másik biztonsági protokollt (ajánlott: 
WPA2) és regisztrálja ismét a terméket.

 MEGJEGYZÉS
 y A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze 

meg, hogy a világít-e hogy Wi-Fi  ikon a 
kezelőpanelen.

 y A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi 
hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája 
ellenőrzéséhez, forduljon az Internet 
szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték 
nélküli útválasztó kézikönyvét.

 y Az LG Smart ThinQ nem vállal felelősséget 
semmilyen hálózati probléma vagy hiba, 
üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond 
tekintetében.
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Megfelelőségi tanúsítvány

Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a 
hűtőszekrény rádióberendezése megfelel 
az 2014/53 /EU irányelv előírásainak. Az EU 
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető 
a következő internetes címen:  
 http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre 
B.V. 
Krijgsman 1 
1186 DM Amstelveen 
Hollandia

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel 
kapcsolatban
Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, 
MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt 
forráskódú licencek alapján, látogasson el a 
következő webhelyre: http://opensource.lge.com.
A forráskód mellett minden hivatkozott 
licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi 
közlemény letölthető.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek 
megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás 
és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani 
tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet 
küld az opensource@lge.com e-mail-címre. Ez 
az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől 
számított három évig érvényes. Ez az ajánlat 
mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az 
információ.

Smart Diagnosis™ okostelefon 
használatával
 y Az  vagy   logóval ellátott 

készülékekhez
Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG 
Electronics vevőszolgálatának pontos 
diagnózisára van szüksége, abban az esetben ha 
a készülék hibásan működik vagy meghibásodik.
A Smart Diagnosis™ csak akkor kapcsolható be, 
ha a készülék áram alatt van. Ha a készülék nem 
képes bekapcsolni, akkor a Smart Diagnosis™ 
használata nélkül kell elvégezni a hibaelhárítást.

LG SmartThinQ telepítése
Keresse meg az LG Smart ThinQ alkalmazást 
okostelefonján a Google Play & Apple App 
áruházban. Kövesse az utasításokat az 
alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

 MEGJEGYZÉS
 y Ha egyszerű belépés mellett dönt az 

LG SmartThinQ alkalmazásba, akkor 
át kell mennie a készülék regisztrációs 
folyamatán minden egyes alkalommal, 
amikor lecseréli az okos-telefonját vagy 
újratelepíti az alkalmazást.

Wi-Fi funkció

 y Az  vagy   logóval ellátott készülékekhez

Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon 
és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Firmware frissítés
Tartsa karban a készülék teljesítményét.

Smart Diagnosis™
Az intelligens diagnosztikai funkció használata 
esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy 
hogyan kell helyesen használni a készüléket a 
használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.

Beállítások
Lehetővé teszi a különböző beállítások 
választását a hűtőn és az applikációban.

 MEGJEGYZÉS
 y Ha lecseréli a vezeték nélküli 

útválasztóját, Internet szolgáltatót 
vált vagy jelszót cserél a készülék 
regisztrációja után, törölje azt a LG 
SmartThinQ Beállítások → Termék 
szerkesztése and register again.
 y Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók 

felé irányuló minden előzetes értesítés 
nélkül, az applikációt módosítjuk készülék 
jobbá tétele céljából.

 y A tulajdonságok típusfüggők.
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A Smart Diagnosis™ 
használata
Smart Diagnosis™ a vevőszolgálaton 
keresztül
Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG 
Electronics vevőszolgálatának pontos 
diagnózisára van szüksége, abban az esetben ha 
a készülék hibásan működik vagy meghibásodik. 
Ezt a funkciót csak a szervizképviselővel való 
kapcsolatfelvételhez használja, normál működés 
esetén ne.

1 Nyomja meg a Lock gombot a zár funkció 
bekapcsolásához.
 y Ha a Zár funkció már be van kapcsolva, 

nyomja meg a Lock gombot a Zár 
funkció kikapcsolásához, majd nyomja 
meg ismét a Lock gombot a Zár funkció 
bekapcsolásához.

 y Vegye figyelembe, hogy az intelligens 
diagnosztika funkció a zár bekapcsolását 
követő öt percen keresztül még nem 
indítható. 
 
 
 

2 Nyissa ki a hűtő ajtaját, majd tartsa a telefont 
a jobb felső hangszóró lyukhoz.
 y Úgy helyezze el a telefont, hogy a 

mikrofon igazodjon a hangszóró 
nyíláshoz. 
 
 
 
 
 

3 Nyomja meg és tartsa nyomva a Freezer 
gombot legalább három másodpercig, és 
közben tartsa telefonját a hangszóróhoz.

4 MIután befejeződött az adattovábbítás, a 
szerviz munkatársa el fogja magyarázni a 
Smart Diagnosis™ eredményeit.

 MEGJEGYZÉS 
 y Úgy helyezze el a telefont, hogy a mikrofon 

igazodjon a hangszóró nyíláshoz.
 y A Smart Diagnosis™ hang mintegy 3 

másodperc múlva jelentkezik.
 y Ne vegye el a telefont a hangszóró nyílástól 

adattovábbítás közben.
 y Tartsa a telefont a jobb felső hangszóró 

nyílás fölé, és várjon amíg az adattovábbítás 
befejeződik.

 y Az adattovábbítás hangja érdes lehet a 
fülnek, miközben a Smart Diagnosis™ adatai 
továbbítódnak, de ne vegye el a telefont 
a hangszóró nyílástól a pontos diagnózis 
érdekében, amíg az adattovábbítás hangja 
meg nem szűnik.

 y Miután befejeződött az adattovábbítás, 
a továbbítás befejeződött üzenet jelenik 
meg, és az ellenőrző panel néhány 
másodperc után automatikusan ki- majd 
újra bekapcsolódik. Ezután, a vevőszolgálat 
ismerteti a diagnózis eredményét.

 y A Smart Diagnosis™ funkció függ a helyi 
hivás minőségétől.

 y A kommunikációs teljesítmény javul, és jobb 
lesz a jeltovábbítás minősége, ha vezetékes 
otthoni telefonját használja.

 y Ha a Smart Diagnosis™ adattovábbítás 
rossz a hívás rossz minősége miatt, nem 
biztos, hogy a legjobb Smart Diagnosis™ 
szolgáltatást kapja.
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KARBANTARTÁS 
Tisztítás 

 y Mind a hűtőszekrény, mind a fagyasztó automatikusan jégmentesített. Ennek ellenére havonta 
egyszer tisztítsa ki mindkettőt a nemkívánatos szagok kialakulásának megelőzése érdekében. 

 y Azonnal itassa fel a kifolyt élelmiszert.
 y Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a hűtőszekrényt. 

Általános Tisztítási Tanácsok 
 y Áramtalanítsa a készüléket.
 y Emeljen ki minden mozdítható részt, 

például a polcokat és rekeszeket. 
 y Tiszta szivacsot vagy puha rongyot, 

és meleg vízben oldott enyhe zsíroldót 
használjon. Soha ne használjon maró 
vegyszereket vagy súrolószert a 
hűtőszekrény tisztításához. 

 y Alaposan mosson le és töröljön szárazra 
minden felületet. 

A Készülék Külseje
A festett fémfelület viasszal történő ápolása segít 
megelőzni a rozsdásodást. Ne használjon viaszt 
műanyag felületen. Ápolja évente kétszer a festett 
fémfelületeket speciális viasszal (esetleg autó 
polírozó viasszal). A viaszt tiszta, puha ronggyal 
vigye fel a felületre. 

A rozsdamentes acél borítású termékek tiszta 
szivacsot vagy puha rongyot, és meleg vízben 
oldott enyhe zsíroldót használjon. Soha ne 
használjon maró vegyszereket vagy súrolószert a 
hűtőszekrény tisztításához. Puha ronggyal törölje 
alaposan szárazra a felületet.

 VIGYÁZAT 
 y A hűtőszekrény külső és belső 

felületeinek tiszításához ne használjon 
durva rongyot vagy súroló szivacsot. 

 y A hűtőszekrény ajtajának nyitása és 
zárása közben ne tegye a kezét a hűtő 
aljára. 

 FIGYELEM 
Használjon nem gyúlékony tisztítószert. 
A hűtőszekrény közelében gyúlékony 
anyagokat használni tűz- és 
robbanásveszélyes, illetve életveszélyes. 
Az elektromos részek (lámpák, kapcsolók, 
takarólemezek, kezelőpanel) tisztítása 
előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. 
A felesleges nedvességet szivaccsal 
vagy ruhával törölje le, hogy a víz vagy 
folyadék ne juthasson az elektronikához, 
mert ez áramütést okozhat. 
A hűtőszekrény tisztításához soha ne 
használjon fémes súrolószivacsot, kefét, 
durva súrolószert, maró hatású vegyszert, 
fehérítő tartalmú tisztítószert, gyúlékony 
vagy mérgező folyadékot. Soha ne 
használjon forró vizet a hideg belső 
felületek tiszítására. 
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Belső Falak (várja meg, hogy a 
fagyasztó felmelegedjen, különben 
ráragad a rongy) 
A kellemetlen szagok eltávolítása érdekében 
lemoshatja a hűtőszekrény belsejét 
szódabikarbónás langyos vízzel. Keverjen el  
2 evőkanál szódabikarbónát 1 liter langyos vízben. 
Várja meg, hogy a szódabikarbóna teljesen 
feloldódjon, hogy ne karcolja meg a hűtőszekrény 
felületét.  

Ajtó Tömítés 
A tisztításhoz használjon langyos mosószeres 
vizet és tiszta szivacsot vagy puha rongyot. Soha 
ne használjon viaszt, koncentrált tisztítószert, 
fehérítőt vagy petróleum tartalmú tisztítószert a 
hűtőszekrény műanyag felületeinek tisztításához. 

Műanyag Felületek (takarólemezek és 
panelek) 
A tisztításhoz használjon langyos mosószeres 
vizet és tiszta szivacsot vagy puha rongyot. Ne 
használjon ablaktisztító sprayt, maró vegyszert 
vagy gyúlékony folyadékot. Ezek megkarcolhatják 
vagy károsíthatják a műanyag felületeket. 

Kondenzátor 
Porszívóval takarítsa ki a készülék hátoldalán 
található kondenzátor és ventillátor környékét. 
A takarításhoz ne szerelje le a kondenzátor 
takarólemezét. Takarítás előtt mindig 
áramtalanítsa a készüléket. 

2 Az új Pure N Fresh szűrő behelyezése 

Az új szűrőt úgy helyezze be, hogy a “Front” 
feliratú oldala kifelé nézzen. A szűrő borítását 
jobbra fordítva rögzítse azt. 

A szűrő cseréje után az érzékelő 
újraindításához tartsa lenyomva három 
másodpercig a kezelőpanelen a Pure N Fresh 
gombot. 

Pure N Fresh szűrő cseréje 
A Pure N Fresh szűrő cseréje. 

 y 1~2 évente ajánlott.
 y Amikor a Replace felirat világít.

1 Régi Szűrő Eltávolítása 

A szűrő borítását fordítsa balra majd emelje 
le. A szűrőt alatta találja. Cserélje ki a szűrőt 
egy újra. 
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A vízszűrő cseréje

Javasoljuk, hogy cserélje a vízszűrőt:
 y Körülbelül félévente.
 y Ha a vízszűrő jelzőfénye világít.
 y Ha a vízadagolás mennyisége csökken.
 y Ha a jégkockák mérete csökken.

3 Tegye vissza az ajtódobozt.

1 Régi szűrő eltávolítása

 Emelje fel és vegye ki alsó ajtódobozt a hűtő 
bal oldali ajtajából. A vízszűrő jobb oldalát 
hajtsa ki a rekeszből, majd fogja meg a szűrőt 
és balra forgatva vegye ki a szűrőfejből.

 MEGJEGYZÉS
A vízszűrő cseréjekor kevés víz kifolyhat.
Ennek felfogásához tegyen egy poharat a 
szűrőfej alá.

 MEGJEGYZÉS
A hűtőgépben nem kell szűrőáthidaló 
dugaszt használni, ha a szűrő nincs a 
helyén.

2 Tegye be az új vízszűrőt.

 Az új szűrőt tegye a szűrőfejbe, majd 
forgassa jobbra, amíg az új szűrőn látható 
nyíl egybeesik a szűrőfejen látható nyíllal. A 
szűrőt fordítsa vissza a rekeszbe.



49HIBAELHÁRÍTÁS
M

A
G

YA
R

HIBAELHÁRÍTÁS 
Ha a márkaszerviz hívása előtt átolvassa a Hibaelhárítás című fejezetet, sok időt és pénzt 
takaríthat meg. 

Probléma Lehetséges okok Megoldások
A hűtőszekrény 
és fagyasztó nem 
hűt. 

A hűtőszekrény kijelzője 
kikapcsolt OFF állapotban 
van. (bizonyos modellek 
esetén).

Kapcsolja ki az OFF üzemmódot, hogy a készülék 
üzemkész állapotba kerüljön. A megfelelő hőmérséklet 
beállításához olvassa el a Beállítások című fejezetet. 

A készülék Bemutatótermi 
üzemmódban van. 

Olvassa el a 27. oldalon a Kijelző üzemmódokra 
vonatkozó fejezetet. 

A hűtőszekrény 
jégmentesítést végez.

A jégmentesítési ciklus közben az egyes rekeszek 
hőmérséklete kissé megemelkedhet. 40 perc múlva 
ellenőrizze, hogy a jégmentesítési ciklus után a 
megfelelő hőmérséklet helyreállt-e. 

A hűtőszekrényt nemrég 
helyezték üzembe.

Akár 24 óra is szükséges ahhoz, hogy minden 
tárolórekesz elérje a kívánt hőmérsékletet. 

A hűtőszekrényt nemrég 
áthelyezték. 

Amennyiben a hűtőszekrény hosszú ideje nem volt 
bekapcsolva vagy az oldalára fektetve szállították, a 
hálózatra való csatlakoztatás előtt 24 óráig normál álló 
helyzetben kell lennie.

A hűtőrendszer 
túl hosszú ideig 
van bekapcsolva.

A hűtőszekrény egy régi 
készülék helyét vette át. 

Bár a modern hűtőszekrények hosszabb időszakokra 
kapcsolnak be, a korszerű technológiának 
köszönhetően kevesebb energiát használnak. 

A hűtőszekrényt nemrég 
csatlakoztatták a hálózatra 
vagy áramszünet volt. 

A hűtőszekrény teljes lehűlése 24 órát vesz igénybe. 

A hűtőszekrény ajtaját 
gyakran nyitják vagy 
nagy mennyiségű / forró 
élelmiszert helyeztek a 
hűtőszekrénybe. 

Az extra élelmiszeradag és az ajtó nyitása emeli 
a hűtőszekrény belső hőmérsékletét, ezért a 
kompresszornak hosszabb ideig kell működnie ahhoz, 
hogy visszahűtse a hűtőteret a beállított hőmérsékletre. 
Az energiatakarékosság érdekében próbáljon meg 
egyszerre kivenni minden szükséges élelmiszert 
a hűtőszekrényből. Tárolja az élelmiszereket 
rendszerezetten, és a lehető leggyorsabban zárja 
be a hűtőszekrény ajtaját. (További információt az 
Élelmiszer tárolási útmutatóban talál.)

Az ajtók nem záródnak 
megfelelően.

Határozottan zárja be az ajtót. Ha az ajtók nem 
záródnak megfelelően, olvassa el az Az ajtók 
nem záródnak megfelelően vagy a Felépítés és 
termékjellemzők hibaelhárítása című fejezeteket. 

A hűtőszekrény meleg 
helyiségben van 
elhelyezve. 

A kompresszor magas környezeti hőmérséklet 
esetén hosszabb ideig működik. Normál környezeti 
hőmérséklet (21°C) esetén a kompresszor az idő 
40-80%-ában működik. Magasabb környezeti 
hőmérséklet esetén ennél gyakrabban is be fog 
kapcsolni. A hűtőszekrényt ne üzemeltesse 43°C 
hőmérsékletnél melegebb helyiségben. 

A kondenzátor / hátsó 
borítás eltömődött. 

Porszívóval takarítsa ki a készülék hátoldalán található 
kondenzátor és ventillátor környékét. A takarításhoz 
ne szerelje le a kondenzátor takarólemezét. Takarítás 
előtt áramtalanítsa a készüléket.



50 HIBAELHÁRÍTÁS

M
A

G
YA

R

Probléma Lehetséges okok Megoldások

A hűtő- vagy 
fagyasztótér túl 
meleg.

A hűtőszekrényt nemrég 
helyezték üzembe.

Akár 24 óra is szükséges ahhoz, hogy minden 
tárolórekesz elérje a kívánt hőmérsékletet.

A szellőzőnyílások el vannak 
takarva.

Rendezze át az élelmiszereket úgy, hogy a 
levegő szabadon áramolhasson a rekeszben. 
Nézze meg a Hűtőszekrény használata című 
fejezet Légáramlás ábráját. 

Az ajtót gyakran nyitja vagy 
hosszú ideig nyitva hagyja. 

Ha az ajtót gyakran nyitják vagy hosszú ideig 
nyitva hagyják, meleg, párás levegő áramlik a 
tárolórekeszbe. Ez megemeli a tárolórekesz 
páratartalmát és hőmérsékletét egyaránt. 
Nyissa ritkábban és rövidebb időszakokra a 
hűtőszekrény ajtaját. 

A hűtőszekrény meleg 
helyiségben van elhelyezve.

A hűtőszekrényt ne üzemeltesse 43°C 
hőmérsékletnél melegebb helyiségben.

Valamelyik tárolórekeszbe 
nagy mennyiségű vagy forró 
élelmiszert helyezett. 

Az extra élelmiszeradag emeli a tárolórekesz 
belső hőmérsékletét, ezért a kompresszornak 
hosszabb ideig kell működnie ahhoz, hogy 
visszahűtse a hűtőteret a beállított hőmérsékletre. 
Amennyiben a forró ételt lehűtve helyezi 
a hűtőszekrénybe, ez a hatás jelentősen 
csökkenthető. 

Az ajtók nem záródnak 
megfelelően.

Olvassa el az Az ajtók nem záródnak 
megfelelően vagy a Felépítés és termékjellemzők 
hibaelhárítása című fejezeteket.

A hőmérséklet beállítása nem 
megfelelő.

Ha a hőmérsékletet túl magasnak találja,  
1 fokonként állítson rajta és várja meg míg a 
készülék belső hőmérséklete stabilizálódik.  
A megfelelő hőmérséklet beállításához olvassa el 
a Beállítások című fejezetet.

Nemrég ért véget a 
jégmentesítési ciklus.

A jégmentesítési ciklus ideje alatt az egyes 
rekeszek hőmérséklete kissé megemelkedhet 
és páralecsapódás észlelhető a készülék 
hátsó falán. 40 perc múlva ellenőrizze, hogy 
a jégmentesítési ciklus után a megfelelő 
hőmérséklet helyreállt-e. 
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A hűtőszekrény 
belseje párás.

Az ajtót gyakran nyitja vagy 
hosszú ideig nyitva hagyja.

Ha az ajtót gyakran nyitják vagy hosszú ideig nyitva 
hagyják, meleg, párás levegő áramlik a tárolórekeszbe. 
Ez megemeli a tárolórekesz páratartalmát és 
hőmérsékletét egyaránt. Nyissa ritkábban és rövidebb 
időszakokra a hűtőszekrény ajtaját.

Az ajtók nem záródnak 
megfelelően. 

Olvassa el az Az ajtók nem záródnak megfelelően 
című fejezetet. 

Párás az időjárás. A párás idő hatására az ajtó nyitásakor extra 
nedvesség áramlik a hűtőszekrénybe, mely 
páralecsapódást vagy jegesedést okozhat. A helyiség 
megfelelő páratartalmának biztosítása segít kontrollálni 
a rekeszekbe áramló nedvesség mértékét. 

Nemrég ért véget a 
jégmentesítési ciklus.

A jégmentesítési ciklus ideje alatt az egyes 
rekeszek hőmérséklete kissé megemelkedhet és 
páralecsapódás észlelhető a készülék hátsó falán.  
40 perc múlva ellenőrizze, hogy a jégmentesítési 
ciklus után a megfelelő hőmérséklet helyreállt-e.

Az élelmiszer nem 
megfelelően van 
becsomagolva. 

A fedetlenul vagy csomagolatlanul tárolt élelmiszer és 
a nedves tárolódobozok hatására az egyes rekeszek 
páratartalma növekedhet. A páralecsapódás és 
jegesedés megelőzése érdekében törölje szárazra a 
tárolódobozokat és jól záródó csomagolásban tárolja 
az élelmiszereket. 

Az ételek 
megfagynak a 
hűtőtérben. 

Magas víztartalmú 
élelmiszer került a 
szellőzőnyílás közelébe. 

Ne tároljon magas víztartalmú élelmiszert a 
szellőzőnyílás közelében. 

A hűtőszekrény 
hőmérséklete rosszul van 
beállítva. 

Ha a hőmérsékletet túl alacsonynak találja,  
1 fokonként állítson rajta és várja meg míg a készülék 
belső hőmérséklete stabilizálódik. A megfelelő 
hőmérséklet beállításához olvassa el a Beállítások 
című fejezetet.

A hűtőszekrény hideg 
helyiségben van elhelyezve.

Amennyiben a hűtőszekrény 5°C-nál hidegebb 
helyiségben van, a hűtőtérben lévő élelmiszer 
megfagyhat. A hűtőszekrényt ne üzemeltesse 13°C 
foknál hidegebb helyiségben.

A fagyasztott 
élelmiszeren 
jégkristályok 
jelennek meg (a 
csomagolás külső 
felületén). 

Az ajtót gyakran nyitja vagy 
hosszú ideig nyitva hagyja.

Ha az ajtót gyakran nyitják vagy hosszú ideig nyitva 
hagyják, meleg, párás levegő áramlik a tárolórekeszbe. 
Ez megemeli a tárolórekesz páratartalmát és 
hőmérsékletét egyaránt. A megnövekedett 
páratartalom jegesedést és páralecsapódást 
okoz. Nyissa ritkábban és rövidebb időszakokra a 
hűtőszekrény ajtaját.

Az ajtó nem záródik 
megfelelően.

Olvassa el az Az ajtók nem záródnak megfelelően 
vagy a Hibaelhárítás című fejezeteket. 

A hűtő- vagy 
fagyasztótér túl 
hideg.

Nem megfelelő hőmérséklet 
beállítás. 

Ha a hőmérsékletet túl alacsonynak találja,  
1 fokonként állítson rajta és várja meg míg a készülék 
belső hőmérséklete stabilizálódik. A megfelelő 
hőmérséklet beállításához olvassa el a Beállítások 
című fejezetet.
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A fagyasztott 
élelmiszeren 
jégkristályok 
jelennek meg (a 
csomagolás belső 
felületén).

A magas víztartalmú élelmiszerből 
a csomagolás belső felületére 
lecsapódott pára megfagyott.

Ez magas víztartalmú élelmiszerek esetén 
normális jelenség. 

Az élelmiszert túl sokáig tárolták a 
fagyasztóban. 

Magas víztartalmú élelmiszert ne tároljon 
hosszú ideig a fagyasztóban. 

Kattogás A jégmentesítő automatika kattanó 
hangot adhat a jégmentesítés 
kezdetekor és befejeződésekor.  
A termosztát vezérlése (vagy a 
hűtőszekrény vezérlése, a típustól 
függően) szintén kattanó hangot ad 
a hűtés be- és kikapcsolásakor.

Normális működés

Zajos működés A zajos működés oka lehet a 
hűtőközeg, a készülék hátoldalán 
lévő vízvezetékben lévő víz 
áramlása, illetve a készülék tetején 
vagy körül tárolt tárgyak rezonálása. 

Normális működés

A hűtőszekrény nem áll stabilan a 
padlón. 

A padló egyenetlen vagy puha, vagy a 
szintező lábak beállítása szükséges. Olvassa 
el a Szintezés és Ajtók szintezése című 
fejezetet. 

A lineáris kompresszorral szerelt 
hűtőszekrény működés közben 
zavaró hangot ad. 

Normális működés

Süvítés A párologtató ventillátor motorja 
levegőt keringet a hűtőszekrényben 
és a fagyasztóban. 

Normális működés

A kondenzátor ventillátora levegőt 
áramoltat a kondenzátorba. 

Normális működés

Csörgedezés A hűtőközeg áramlik a hűtőkörben. Normális működés

Pattogás A belső falak hőmérsékletváltozásra 
történő tágulása és összehúzódása. 

Normális működés

Sistergés Jégmentesítési ciklus közben 
víz csöpög a jégmentesítő 
fűtőegységére. 

Normális működés

Vibrálás Amennyiben a hűtőszekrény 
oldala vagy hátlapja hozzáér egy 
szekrényhez vagy a falhoz, a normál 
vibrálás is hangosabbnak tűnhet. 

Ügyeljen arra, hogy a készülék oldala és háta 
ne érjen hozzá se a falhoz se a szekrényhez. 

Csöpögés A jégmentesítés során hallható lehet 
a leeresztő tálcába folyó víz hangja.

Normális működés
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Pulzálás vagy 
magas hang

A hűtőszekrény hatékony 
működése biztosítja 
az élelmiszerek kívánt 
hőmérsékleten tartását. Bár 
a modern hűtőszekrények 
hosszabb időszakokra 
kapcsolnak be, a korszerű 
technológiának köszönhetően 
kevesebb energiát használnak. 
A hűtőszekrény működése 
közben a pulzálás vagy magas 
hang normális. 

Normális működés

Az ajtók nem 
záródnak 
megfelelően vagy 
kinyílnak.

A nem megfelelően elhelyezett 
élelmiszer akadályozza az ajtó 
záródását. 

Rendezze át úgy a hűtőszekrényben lévő 
élelmiszereket, hogy azok ne akadályozzák az 
ajtó záródását. 

A jégkockakészítő, a crisper 
teteje, polcok, ajtórekeszek 
nincsenek a helyükön. 

Tolja be és helyezze vissza a rekeszeket a 
megfelelő pozícióba. További információért 
olvassa el a Hűtőszekrény használata című 
fejezetet. 

Az üzembehelyezés során 
levett ajtókat nem megfelelően 
helyezték vissza. 

Vegye le és tegye vissza az ajtókat a Hűtő 
ajtajának eltávolítása és visszahelyezése című 
fejezetben leírtak szerint. 

A hűtőszekrény nincs 
megfelelően szintezve.

Olvassa el a Szintezés és Ajtók szintezése című 
fejezetet.

Az ajtók nehezen 
nyílnak.

A tömítések elpiszkolódtak. Tisztítsa le a tömítést és az érintkező felületeket. 
Tisztítás után kenjen egy kis viaszt a tömítésre. 

Az ajtót nemrég zárták be. Az ajtó nyitásakor melegebb levegő áramlik a 
hűtőszekrénybe. A lehűlő meleg levegő vákuumot 
képezhet. Ha az ajtó nehezen nyílik, várjon egy 
percet, hogy a légnyomás kiegyenlítődjön, majd 
próbálja meg ismét. 

A hűtőszekrény 
inog vagy instabil.

A szintező lábak beállítása nem 
megfelelő. 

Olvassa el a Szintezés és Ajtók szintezése című 
fejezetet.

A padló nem vízszintes. Tegyen alátétet a szintező lábak vagy görgők alá. 

A világítás nem 
működik.

Belső LED világítási hiba. A hűtőszekrény belső LED világításának javítását 
szakszervizzel végeztesse. 

A hűtőszekrény 
furcsa szagot 
áraszt.

A Pure N Fresh szűrőt állítsa 
POWER üzemmódba vagy 
cserélje ki.

Állítsa a Pure N Fresh légtisztító egységet 
POWER üzemmódba. Ha a szag 24 órán belül 
sem szűnik meg, cserélje ki a szűrőt.  
A szűrőcseréről további információt a Pure N 
Fresh szűrő cseréje című fejezetben talál. 

A hűtőszekrény 
belsejében por 
vagy korom 
lerakódás 
található. 

A hűtőszekrény közelében 
kandalló, kémény vagy gyertya 
található.

Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény közelében ne 
legyen kandalló, kémény vagy gyertya.
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A jégkészítő nem 
készít elegendő 
jeget.

Több jégkocka fogy, mint a 
tárolási kapacitás.

A jégkészítő 24 óra alatt kb. 50-80 jégkockát 
gyárt.

A ház vízellátása nincs 
csatlakoztatva, a szelep nincs 
teljesen nyitva, vagy eldugult.

A hűtőgépet megfelelő nyomású hidegvíz-
ellátásra csatlakoztassa, a víz elzárószelepe 
legyen teljesen nyitva.
Ha a probléma fennmarad, hívjon vízvezeték-
szerelőt.

A vízszűrő kimerült. Javasoljuk, hogy cserélje a vízszűrőt:
• Körülbelül félévente.
• Ha a vízszűrő jelzőfénye világít.
• Ha a vízadagolás mennyisége csökken. 
• Ha a jégkockák mérete csökken.

Kicsi a vízellátás nyomása. A víznyomásnak vízszűrő nélküli típusok esetén 
20-120 psi között kell lennie, a vízszűrős 
készülékek esetében pedig 40-120 psi víznyomás 
szükséges.Ha a probléma fennmarad, hívjon 
vízvezeték-szerelőt, vagy a kis víznyomást 
kompenzálja nyomásfokozó szivattyúval.

Fordított ozmózisos szűrő van a 
rendszerben.

A fordított ozmózisos szűrő a minimális alá 
csökkentheti a víznyomást és a jégkészítővel 
problémák lehetnek.
(Lásd a víznyomással foglalkozó részt.)

A hűtőgéphez vezető víztömlő 
megtört.

Ha szerelés vagy takarítás miatt elmozdítja a 
hűtőgépet, a víztömlő megtörhet és a vízáramlás 
kisebb lehet.Szüntesse meg a megtörést vagy 
javítsa meg a tömlőt, hogy később ne törhessen 
meg.
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A jégkészítő nem 
készít elegendő 
jeget (folytatás).

Az ajtót gyakran nyitja vagy 
hosszú ideig nyitva hagyja.

Ha gyakran nyitja ki az ajtókat,a külső levegő 
felmelegíti a készülék belsejét és az nem 
tudja elérni a beállított hőmérsékletet. A hűtő 
hőmérsékletének csökkentése segíthet, de az is, 
ha kevesebbszer nyitja ki a hűtőgép ajtóit.

Az ajtók nem záródnak 
megfelelően.

Ha az ajtók nincsenek megfelelően zárva, a 
jégkészítés romlik. Olvassa el az Az ajtók nem 
záródnak megfelelően vagy a Felépítés és 
termékjellemzők hibaelhárítása című fejezeteket.

A fagyasztó hőmérsékletét túl 
melegre állította.

A normál jégkészítéshez a fagyasztó javasolt 
hőmérséklete legalább -18 fok. Ha a fagyasztó 
ennél melegebb, a jégkészítés romlik.

Lassú 
vízadagolás.

A vízszűrő eldugult vagy 
eltömődött.

Javasoljuk, hogy cserélje a vízszűrőt:

• Körülbelül félévente.
• Ha a vízszűrő jelzőfénye világít.
• Ha a vízadagolás mennyisége csökken.
• Ha a jégkockák mérete csökken.

Fordított ozmózisos szűrő van a 
rendszerben.

A fordított ozmózisos szűrő a minimális alá 
csökkentheti a víznyomást és a jégkészítővel 
problémák lehetnek.

Ha a probléma fennmarad, hívjon vízvezeték-
szerelőt, vagy a kis víznyomást kompenzálja 
nyomásfokozó szivattyúval.

Kicsi a vízellátás nyomása. A víznyomásnak vízszűrő nélküli típusok esetén 
20-120 psi között kell lennie, a vízszűrős 
készülékek esetében pedig 40-120 psi víznyomás 
szükséges.

Ha a probléma fennmarad, hívjon vízvezeték-
szerelőt, vagy a kis víznyomást kompenzálja 
nyomásfokozó szivattyúval.
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Nincs 
jégadagolás.

Az ajtók nem záródnak 
megfelelően.

Ha bármelyik ajtó nyitva van, akkor az adagoló 
nem működik.

Ritkán használja a jégkészítőt. Ha ritkán használja a jégkészítőt, a jégkockák 
idővel összeragadnak, ez pedig akadályozza 
az adagolást. A jégtartályban ellenőrizze, hogy 
a jégkockák egymáshoz ragadtak-e. Ha igen, 
válassza szét a jégkockákat.

Az adagolócsúszdát jég vagy 
jégdarabok zárják el.

Vegye ki a jégtartályt és műanyag eszközzel 
távolítsa el a felgyűlt jeget a jégcsúszdáról.
Alkalmankénti jégkocka-adagolás is megelőzheti 
a jég felhalmozódását.

Az adagoló kijelzője lezárva. A kezelőpanel lezárásának feloldásához nyomja 
meg és 3 mp-ig tartsa nyomva a lezárás-gombot.

A jégtároló üres. Az összes tárlórekesz max. 24 óra múlva éri el a 
kívánt hőmérsékletet, a jégkészítő ezután képes 
a jégkészítésre. Ellenőrizze, hogy kikapcsoló (kar/
érzékelő) nincs-e akadályozva.

Ha a tartályból teljesen kifogyott a jég, akkor 
max. 90 perc múlva készül el az új jég, a tartály 
megtöltéséhez kb. 24 óra szükséges..

A jégkészítő nem 
készít jeget.

A hűtőgépet nemrég helyezték 
üzembe vagy nemrég 
csatlakoztatták a jégkészítőt.

Az összes tárlórekesz max. 24 óra múlva éri el a 
kívánt hőmérsékletet, a jégkészítő ezután képes a 
jégkészítésre.

Nem lehet bekapcsolni a 
jégkészítőt.

A On/Off(Be/Ki) gomb legyen bekapcsolva.

A ház vízellátása nincs 
csatlakoztatva, vagy az 
elzárószelep nincs nyitva.

A hűtőgépet csatlakoztassa a hidegvíz-ellátásra 
csatlakoztassa, a víz elzárószelepét teljesen 
nyissa ki.

A jégkészítő kikapcsolása 
(érzékelőkar) akadályozott.

Ha a jégkészítőben jégelzáró kar van, ügyeljen 
arra, hogy ez szabadon mozoghasson.
Ha a jégkészítőben elektronikus elzáró érzékelő 
van, ügyeljen arra, hogy a két érzékelő között 
szabad útvonal legyen.

Fordított ozmózisos vízszűrő 
van a hidegvíz-rendszerben.

A fordított ozmózisos szűrő a minimális alá 
csökkentheti a víznyomást és a jégkészítővel 
problémák lehetnek.
(Lásd a víznyomással foglalkozó részt.)
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Probléma Lehetséges okok Megoldások

Nincs 
vízadagolás.

Új telepítés, vagy a vizet 
nemrég csatlakoztatták.

Adagoljon ki 9,46 l vizet (áramoltassa kb. 5 
percig), így átmossa a csővezetékeket és távozik 
a szennyeződés, illetve a levegő.
A 9,46 liter vizet ne folyamatosan adagolja ki.
30 másodpercig működtesse az adagolót BE, 
majd 60 másodpercig tartson szünetet KI.

Az adagoló kijelzője lezárva. A kezelőpanel lezárásának feloldásához nyomja 
meg és 3 mp-ig tartsa nyomva a lezárás-gombot.

Az adagoló nem víz adagolására 
van állítva.

Az adagolót víz vagy jég adagolására lehet 
állítani. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanel beállítása 
megfelelő-e. Vízadagoláshoz nyomja meg a 
vezérlőpanel víz-gombját.

A hűtő vagy a fagyasztó ajtaja 
nincs teljesen zárva.

Ha bármelyik ajtó nyitva van, akkor a vízadagoló 
nem működik.

A vízszűrő kivették vagy 
cserélték.

A szűrőcsere után adagoljon ki 9,46 l vizet 
(áramoltassa kb. 5 percig), így átmossa a 
csővezetékeket és távozik a szennyeződés, 
illetve a levegő. A 9,46 liter vizet ne folyamatosan 
adagolja ki. 30 másodpercig működtesse az 
adagolót BE, majd 60 másodpercig tartson 
szünetet KI.

A hűtőgéphez vezető víztömlő 
megtört.

Ha szerelés vagy takarítás miatt elmozdítja a 
hűtőgépet, a víztömlő megtörhet és a vízáramlás 
kisebb lehet. Szüntesse meg a megtörést vagy 
javítsa meg a tömlőt, hogy később ne törhessen 
meg.

A ház vízellátása nincs 
csatlakoztatva, a szelep nincs 
teljesen nyitva, vagy eldugult.

A hűtőgépet csatlakoztassa a hidegvíz-ellátásra 
csatlakoztassa, a víz elzárószelepét teljesen 
nyissa ki.

Ha a probléma fennmarad, hívjon vízvezeték-
szerelőt.

A jégkészítő túl 
sok jeget készít.

A jégkészítő kikapcsolása (kar/
érzékelő) akadályozott.

Ürítse ki a jégtartályt. Ha a jégkészítőben 
jégelzáró kar van, ügyeljen arra, hogy ez 
szabadon mozoghasson. Ha a jégkészítőben 
elektronikus elzáró érzékelő van, ügyeljen arra, 
hogy a két érzékelő között szabad útvonal legyen.
Tegye vissza a jégtartályt és 24 óra múlva 
ellenőrizze a helyes működést.
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Probléma Lehetséges okok Megoldások
A jég rossz szagú 
vagy ízű.

A vízellátás ásványi anyagokat, 
pl. ként tartalmaz.

Lehetséges, hogy a szagok és ízek kiszűrésére 
vízszűrőt kell alkalmazni.

MEGJEGYZÉS: egyes esetekben a szűrő nem 
segít. Lehetséges, hogy az ásványi anyagokat/
szagokat/ízeket nem lehet kiszűrni a teljes 
vízrendszerből.

A jégkészítőt nemrég szerelték 
be.

Az első pár adag jégkockát dobja ki, ezután az 
elszíneződés vagy rossz íz eltűnik.

Túl sokáig tárolta a jeget. A sokáig tárolt jégkockák homályossá válhatnak, 
állott ízük lehet és összezsugorodhatnak.
Dobja ki a régi jeget és készítsen újat.

Valamelyik rekeszben nem 
megfelelően tárolta az 
élelmiszert.

Csomagolja át az élelmiszert.
A jég átveheti a helytelenül csomagolt élelmiszer 
szagát.

A hűtőgép belsejét ki kell 
tisztítani.

A részleteket lásd az ápolással és tisztítással 
foglalkozó részben.

A jégtárolót ki kell tisztítani. Ürítse ki és mossa ki a jégtároló tartályt (dobja ki 
a régi jégkockát). A visszaszerelés előtt teljesen 
szárítsa meg a tartályt.

Meleg vizet 
adagol.

A hűtőszekrényt nemrég 
helyezték üzembe.

A behelyezés után hagyjon 24 órát a tartály teljes 
lehűléséhez.

Sokat használták a vízadagolót 
és a tárolótartály kiürült.

A készülék típusától függően a víztárolási 
kapacitás kb. 0,6-0,9 liter.

Az adagolót több óráig nem 
használták.

Ha az adagolót több óráig nem használták, az 
első pohárnyi kiadagolt víz meleg lehet.
Az első 0,3 liter kiadagolt vizet öntse ki.

A vízellátás nincs csatlakoztatva 
a hűtőgépre.

Győződjön meg róla, hogy a hűtőgép a hidegvíz-
ellátásra van-e csatlakoztatva.

FIGYELEM: Ha a hűtőgépre meleg vizet 
csatlakoztat, a jégkészítő tönkremehet.

A víz rossz szagú 
vagy ízű.

A vízellátás ásványi anyagokat, 
pl. ként tartalmaz.

Lehetséges, hogy a szagok és ízek kiszűrésére 
vízszűrőt kell alkalmazni.

A vízszűrő kimerült. Javasoljuk, hogy cserélje a vízszűrőt:

• Körülbelül félévente.
• Ha a vízszűrő jelzőfénye világít.
• Ha a vízadagolás mennyisége csökken. 
• Ha a jégkockák mérete csökken.

A hűtőszekrényt nemrég 
helyezték üzembe.

Adagoljon ki 9,46 l vizet (áramoltassa kb. 5 
percig), így átmossa a csővezetékeket és távozik 
a szennyeződés, illetve a levegő.
A 9,46 liter vizet ne folyamatosan adagolja ki.
30 másodpercig működtesse az adagolót BE, 
majd 60 másodpercig tartson szünetet KI. 
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Az otthoni 
készüléke és az 
okos-telefon nem 
csatlakozik a Wi-
Fi hálózathoz.

Nem megfelelő a jelszó amellyel 
a Wi-Fi hálózathoz próbál 
csatlakozni.

Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-
telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja 
készülékét az LG SmartThinQ segítségével.

A mobil adatok engedélyezve 
vannak az okostelefonján.

Kapcsolja ki a Mobil adatokat az okostelefonján, 
és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatba.

A vezeték nélküli hálózat neve 
(SSID) nincs megfelelően 
beállítva.

A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol 
betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne 
használjon speciális karaktereket)

Az útválasztó frekvenciája nem 
2,4 GHz.

Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó 
támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 
2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a 
készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az 
útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet 
szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.

Ha a távolság a készülék és az 
útválasztó között túl nagy. 

Ha a távolság a készülék és az útválasztó között 
túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehet a 
csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. 
Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb 
legyen a készülékhez.
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A RÉGI KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA
  A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól 
elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
  Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges 
egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
  Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével 
kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol 
tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről. 




