
M
A

G
YA

R

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SXS
HÙTÃSZEKRÉNY
KÈrj¸k, a h˚tıszekrÈny haszn·latba vÈtele elıtt olvassa vÈgig
figyelmesen az al·bbi ˙tmutatÛt, Ès t·rolja kˆnnyen elÈrhetı
helyen az esetleges kÈsıbbi felhaszn·l·s cÈlj·bÛl.

P/NO : MFL59475222 www.lg.com



2

Feljegyzések

AlapvetŒ biztonsági elŒírások

A hıtŒszekrény kezelŒszervei és egységei

Az alkalmas hely megtatálása

Az ajtó leszerelése

Az ajtó visszaszerelése

A vízvezetékcsŒ beszerelése

Magasság beállítása

A hıtŒgép elindítása

A hŒmérséklet és egyéb funkciók beállítása

A hŒmérsékletek és a kijelzŒ beállítása

Az adagoló mıködtetése

A funkciók beállítása

Frissentartó rekesz (nem minden modellen)

Polcok

Borosüveg tartó

Nano szenes szagtalanító

Zöldségtároló

Vákuumos frissen tartó rekesz

A fagyasztó/hıtŒ kosár

Tejtermék sarok

A víztisztító szırŒ kicserélése (nem minden modellen)

Az élelmiszerek elhelyezése

Az élelmiszerek tárolása

Általános információk

Tisztítás

Hibaelhárítás

Ez normális...

Tartalomjegyzék

BevezetŒ

A készülék 
felállítása

A hıtŒgép
használata

Javaslatok az élelmiszerek
tárolásával kapcsolatban

Ápolás és
karbantartás

3

3

11

12

13

14

14

15

17

18

19

20

24

25

25

25

26

27

28

28

29

30

31

32

32

33

38

17

� Az alábbi terméket kizárólag 230 V csatlakozási feszültség és 50 Hz
frekvencia értékek mellett szabad üzemeltetni.

� Azon a helyen, ahol 110 V a feszültség értéke, ott 2.0 KVA feletti
transzformátor használata szükséges.
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Feljegyzések
A készülék típus- és sorozatszámát a hıtŒgép hátoldalán vagy
belsejében találja. Ezek az azonosító számok csak erre a készülékre
vonatkoznak, így egyediek. Kérjük, írja fel ezeket a számokat az alábbi
mezŒkbe, és Œrizze meg a használati útmutatót az esetleges késŒbbi
felhasználás céljából. Kérjük, csatolja ehhez az oldalhoz a vásárlást
igazoló számlát is.

AlapvetŒ biztonsági elŒírások

Vásárlás dátuma : 
A forgalmazó neve : 
A forgalmazó címe : 
Forgalmazó telefonszáma : 
Modell száma : 
Gyártási sorozatszám :

Ez az útmutató számos fontos biztonsági szabályt és tanácsot tartalmaz.
Kérjük, hogy olvassa el és minden esetben tartsa be ezeket az elŒírásokat. 

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

Valamennyi biztonsági elŒírás és szabály megnevezi a lehetséges veszélyt,
tájékoztatja Önt arról, hogyan mérsékelheti az esemény bekövetkezésének esélyét
és közli Önnel, mi történhet az elŒírás figyelmen kívül hagyása esetén. 

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

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

FIGYELEM Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, ami
bekövetkezése esetén kisebb vagy közepes mértékı
személyi sérülést okozhat vagy a berendezés károsodását
idézheti elŒ. 
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1. Csatlakoztatás a hálózati áramforrásba

A készülékhez külön aljzatot kell rendelni. 
• Ha több elektromos készüléket csatlakoztat egy aljzatba, tız

üthet ki. 
• Az elektromos szivárgás-megszakító károsíthatja az

élelmiszert és az adagolóautomata kilyukadhat.

Ügyeljen arra, hogy a tápvezeték ne szoruljon be és ne nyomódjon meg, amikor
a hıtŒszekrényt üzembe helyezéskor a hálózati csatlakozó bedugását követŒen
a helyére tolja.
A készülék elmozdításakor ügyeljen arra, nehogy elessen a hálózati vezetékben,
vagy a készülékben kárt okozzon.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

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

Ügyeljen rá, hogy a dugalj ne álljon fejjel lefelé és ne
szoruljon a fal és a hıtŒszekrény hátulja közé. 
A dugaljba víz folyhat, ami károsíthatja azt, sŒt tüzet vagy
áramütést okozhat. 

A készülék csatlakozóvezetékét ne csatlakoztassa
hosszabbítóhoz és ne módosítsa annak hosszúságát. 
Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat, továbbá a
vezeték sérülését idézheti elŒ. 

A készülék tisztítása, mozgatása vagy a belsŒ világítás izzójának cseréje elŒtt
mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót. 
• Elektromos áramütést vagy sérülést okozhat. 

• A belsŒ világítás izzójának cseréjekor ügyeljen rá, hogy az
elektromos szikraképzŒdés megakadályozására szolgáló
gumigyırıt ne távolítsa el a foglalatból. 

VESZÉLY
A berendezés használata közben esetlegesen bekövetkezŒ tız, elektromos
áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében az alapvetŒ
biztonsági elŒírásokat be kell tartani, ide értve az alábbiakat.
A készülék használatának megkezdése elŒtt gondosan olvassa el az útmutatót. 
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A dugaljt és a csatlakozódugót mindig tartsa víz- és
pormentesen és csatlakoztatáskor ügyeljen rá, hogy a
dugót stabilan benyomja az aljzatba. 
A por, víz vagy nem pontosan illeszkedŒ csatlakoztatás tüzet
vagy áramütést okozhat. 

Tisztítás alkalmával és karbantartáskor húzza ki a hálózati vezetéket a

konnektoraljzatból.

Ez elektromos áramütést vagy sérülést okozhat. 

Ügyeljen a gondos földelésre.
Bizonytalanság esetén keresse fel a legközelebbi
villanyszerelŒt vagy szakembert.
A nem megfelelŒ földelés meghibásodást vagy elektromos
áramütést okozhat. 

Ügyeljen, hogy megfelelŒ feszültségı, földelt dugaszoló aljzatot használjon.
Amennyiben hosszabbítót használ, ügyeljen arra, hogy a hosszabbító földelve
legyen.
Tızveszély áll fenn.

Ha a csatlakozóvezeték vagy a dugó sérült, vagy ha a
dugalj lyukai kilazultak, ne használja azokat. 
Ez elektromos áramütést vagy rövidzárlatot és tüzet okozhat. 

A csatlakozódugó újbóli csatlakoztatása elŒtt várjon
legalább 5 percet. 
EllenkezŒ esetben a mélyhıtŒ meghibásodhat. 

A hálózati csatlakozót sérülése estén ki kell azt cseréltetni a gyártóval, annak
szakszervízével vagy hasonlóan képzett szakemberrel a baleset elkerülése
érdekében.

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

A csatlakozóvezetéket és a dugót ne érintse meg nedves
kézzel. 
Ez elektromos áramütést vagy sérülést okozhat. 
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2. A hıtŒszekrény használata

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

Ne telepítse a hıtŒszekrényt nedves helyre vagy olyan
helyre, ahol azt fröccsenŒ víz vagy esŒ érheti. 
Az elektromos részegységek szigetelésének károsodása
zárlatot okozhat. 

Ne kapaszkodjon az ajtóra, az ajtópolcokra, a mélyhıtŒ házi
bárszekrényére vagy a hústároló polcra. 
A hıtŒszekrény felborulhat vagy a keze megsérülhet.
Különösképpen ügyeljen rá, hogy gyermekek se tegyék a
fentieket. 

Vigyázzon, nehogy gyermekek bemásszanak a termékbe.
Életveszélyt jelent egy gyermek számára, ha bemászik a
hıtŒszekrénybe.

A hıtŒszekrény ajtajának erŒteljes nyitása vagy zárása a hıtŒszekrény
kosarában tárolt élelmiszer ütés általi leeséséhez és lábának megsérüléséhez
vezethet, ezért legyen elŒvigyázatos.

Ne tároljon a hıtŒszekrényben vagy annak közelében
gyúlékony anyagot, étert, benzolt, alkoholt,
gyógyszert, cseppfolyós gázt, aeroszolos terméket
vagy kozmetikumot. 
Ez robbanást vagy tüzet okozhat. 

Benzene �
E

ther

Thinner

Ne használjon hajszárítót a hıtŒszekrény belsejének
szárításához, és ne használjon gyertyát a hıtŒszekrény
szagtalanításához.
Ez robbanást vagy tüzet okozhat. 

A hıtŒszekrényben ne tároljon gyógyszert vagy
tudományos célra használt anyagot. 
A pontos hŒmérsékleti viszonyok között tárolandó anyagok
károsodhatnak vagy nem kívánatos és esetlegesen
veszélyes reakció léphet fel. 

The Academic 
Medicine

The Medicine
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Ne helyezzen nehéz tárgyakat a házi bárra.
(Csak Home Bar-ral rendelkezŒ modelleknél.)
A lezuhanó tárgyak személyi sérülést okozhatnak.

Ha a hıtŒszekrény vízbe merült, kizárólag alapos
átvizsgálás után használja újra. 
Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. 

Húzza ki a hálózati dugót, vihar és villámlás idején, illetve
ha tartósabb ideig nem használja a készüléket.
Áramütés vagy tız veszélye állhat fenn.

Gázszivárgás esetén ne érintse meg a hıtŒszekrényt vagy a dugaljt, és azonnal
szellŒztesse ki a helyiséget. 

• A szikra által kiváltott robbanás tüzet vagy égési sérülést okozhat. 

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

Ne helyezzen virágvázát, bögrét, kozmetikumot,
gyógyszertartót vagy más egyéb tárolóedényt a
hıtŒszekrény tetejére. 
Ez leeshet, és sérülést, tüzet vagy elektromos áramütést
okozhat. 

Helyezze a hıtŒszekrényt tıztŒl, valamint szivárgó
gyúlékony gáztól távol.
Ez tüzet okozhat. 

Ne használjon robbanásveszélyes aeroszolt a
hıtŒszekrény közelében. 
Ez tüzet okozhat. 
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Ne fröcsköljön vizet a hıtŒszekrény külsejére vagy
belsejébe, és ne tisztítsa azt benzollal vagy hígítóval. 
Az elektromos részegységek szigetelésének károsodása
zárlatot okozhat.

Thinner
Thinner

Ha a hıtŒszekrénybŒl furcsa szag vagy füst tör elŒ,
azonnal húzza ki a csatlakozódugót és lépjen
kapcsolatba a szervizzel. 
Ez tüzet okozhat. 

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

A hıtŒszekrény kicsomagolásakor távolítsa el a csomagoló
anyagokat az ajtóról, vagy szerelje le az ajtót, de a
polcokat hagyja bent annak érdekében, hogy a gyermekek
ne tudjanak könnyen bemászni.
A hıtŒszekrény ajtaja rázáródhat egy gyerekre. 

Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességı, tapasztalattal és
gyakorlattal nem rendelkezŒ személyek (és gyerekek) felügyelet nélkül nem
használhatják a készüléket, hacsak a biztonságukért felelŒs személyek elŒzŒleg
erre ki nem oktatták Œket.

Gyermekeket ne hagyjon felügyelet nélkül annak érdekében, hogy ne játszanak
a készülékkel.

A hıtŒszekrényt szilárd és vízszintes felületen helyezze el. 
A nem kellŒen stabil alapra helyezett hıtŒszekrény halálos
sérülést is okozhat, ha az ajtó kinyitásakor vagy csukásakor
felborul. 

Ne dugja a kezét vagy fém tárgyat a hideg levegŒ
kilépŒnyílásába, a fedél alá, a hıtŒszekrény aljához
vagy a hátsó részen található hŒálló rácshoz (kimeneti
nyílás). 
Ez áramütést vagy sérülést okozhat. 

Ne engedje, hogy a szakképzett szerelŒn kívül bármilyen
más személy szétszerelje, megjavítsa vagy módosítsa a
hıtŒszekrényt. 
Ez sérülést, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
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FIGYELEM
A fenti rendelkezés figyelmen kívül hagyása sérülést vagy épület- illetve bútorkárt
okozhat. Kérjük, minden esetben gondosan járjon el. 

Ne dugja a kezét a jégkockatartó vödörbe vagy a
jégkocka-adagolóba. 
A jégkockakészítŒ mıködés közben sérülést okozhat. 

A készülék kis mennyiségben izobután hıtŒközeget (R600a) tartalmaz, ami
egy környezetbarát, ugyanakkor gyúlékony földgáz. A készülék szállítása és
üzembe helyezése során ügyelni kell arra, hogy a hıtŒkör ne sérüljön meg. 
A csövekbŒl kiszökŒ hıtŒközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat.
Ha a hıtŒkörön sérülést észlel, ne használjon nyílt lángot vagy egyéb
potenciális gyújtóforrást, és szellŒztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék
huzamosabb ideig állt. 

Annak érdekében, hogy a hıtŒkör sérülése esetén elkerülhetŒ legyen a gyúlékony
levegŒ-gáz keverék kialakulása, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség
méretének arányban kell lennie a készülékben felhasznált hıtŒközeg (gáz)
mennyiségével. Minden 8 g R600a-os gázra 1m2 területet kell számolni. 
A készülékben található gáz mennyisége a belsŒtérben elhelyezett
azonosítócímkérŒl olvasható le. Ha a készülék bármilyen módon sérült vagy
károsodás jelét mutatja, ne helyezze üzembe azt. Ha kétségei vannak, forduljon
szakemberhez.

A készülék burkolatán illetve a beépített konyhabútor felületén található
szellŒzŒnyílásokat mindig szabadon kell hagyni.

A leolvadás felgyorsításához kizárólag a gyártó által ajánlott szerszámokat
vagy egyéb eszközöket használja. 

A hıtŒkört ne rongálja meg.

A készülék belsejében kizárólag olyan elektromos készüléket használjon,
amelyet a gyártó kifejezetten erre a célra javasol. 

A készülék hıtését és szigetelését biztosító hajtógáz ártalmatlanítása
speciális eljárást igényel. Ha erre kerül a sor, kérje ki a szervízszolgáltatást
biztosító cég, illetve a fentiekkel azonos képesítéssel rendelkezŒ szakember
tanácsát.
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A mélyhıtŒben tárolt élelmiszert vagy tárolódobozokat ne
érintse meg nedves kézzel. 
Ez fagysérülést okozhat. 

Ne tegyen jeget vékony kristálypohárba vagy
porceláncsészébe. 
A pohár vagy csésze eltörhet és sérülést okozhat. 

Áramkimaradás esetén távolítsa el a jeget a jégtartó vödörbŒl (csak az
adagolóval ellátott típusokra vonatkozik).

Hosszabb áramkimaradás esetén elolvadhat a jég és a kifolyó
víz károsíthatja a padlót. Ha elŒre bejelentett hosszabb
áramkimaradás várható, távolítsa el a jeget a jégtartó vödörbŒl. 

A jégkészítŒbe kizárólag ivóvíz tölthetŒ (csak az
adagolóval ellátott típusokra vonatkozik).
EllenkezŒ esetben különbözŒ kockázatok léphetnek fel. 

Ne vegye le az automatikus jégkészítŒ fedelét. (Csak automatikus jégkészítŒvel
ellátott típusok esetén)
A jégkészítŒ mechanikus alkatrészei mıködés közben személyi sérülést okozhatnak.

Ne helyezze az élelmiszert rendetlenül a hıtŒszekrénybe.
Az élelmiszer a hıtŒszekrény ajtajának nyitásakor vagy zárásakor leeshet, személyi
sérülést okozva.

Ne tegyen a mélyhıtŒbe üvegpalackot. 
A palack tartalma megfagyhat, ettŒl az üveg eltörhet és
sérülést okozhat. 

Ne dugja a kezét a hıtŒszekrény aljához. 
Az alsó részen található vaslemez sérülést okozhat. 

A hıtŒszekrény kézi szállításakor az elülsŒ részt alul, a
hátulsó részt pedig felül kell megfogni. 
EllenkezŒ esetben a kéz lecsúszhat és sérülés történhet.
Mivel a termék nehéz, egyedül ne emelje, mert ez személyi
sérülést vagy balesetet okozhat.
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Fagyasztó rész HıtŒ rész

Tejtermék-sarok

LED világítótest

Automatikus
jégkészítŒ

Polc

Polc

Polc

Ajtópolc

Fiók (2)

Ajtópolc

Alsó takarólemez

Polc

Italdoboz-tartó

ÜdítŒtartó (opcionális)
Nano szenes szagtalanító

Tojástartó

LED világítótest

SzırŒ (opcionális)

Ajtópolc

Ajtópolc

Ajtópolc

Frissentartó

Frissentartó

Vákuumos frissen tartó
rekesz

MEGJEGYZÉS
∑∑ ElképzelhetŒ, hogy egyes részek hiányoznak az Ön készülékébŒl. 

Ezek a részek más modelleken találhatók vagy opcionálisak 

Mivel az ajtó vagy a házi bár nyitása vagy zárása a
közelében tartózkodó személy sérülését okozhatja,
kérjük, legyen óvatos.
Az ajtó nyitásakor vagy csukásakor a zsanér becsípheti a
lábat vagy kezet, illetve az ajtó sarka sérülést okozhat egy
gyermeknek. 

A hıtŒszekrénybe soha ne tegyen élŒ állatot. 

A hıtŒszekrény kezelŒszervei és egységei



Válasszon ki egy
megfelelŒ helyet

Az alkalmas hely megtatálása
1. Könnyen megközelíthetŒ helyre tegye a

hıtŒgépet.

2. LehetŒleg ne tegye a készüléket hŒforrás
vagy közvetlen napfény közelébe.

3. A hıtŒ-fagyasztókészülék körüli
megfelelŒ légmozgás érdekében mindkét
oldalon hagyjon elegendŒ szabad helyet.
A készülék hátulja és a fal közötti
távolság legalább 5 cm legyen.

4. A rezgések kiküszöbölése érdekében a
hıtŒgépet szintbe kell állítani.

5. Ne használja a készüléket 5 oC-nál alacsonyabb hŒmérsékletı helyiségben, ez a
hatásfok leromlását okozhatja.

Régi készülék
ártalmatlanítása

A készülék folyadékokat tartalmaz (hıtŒfolyadék, kenŒanyag), ezen kívül számos
alkatrésze és részegysége újra felhasználható és/vagy újrafeldolgozható.

Valamennyi fontos anyagot és részegységet hulladékgyıjtŒ-központba kell küldeni,
ahol gondoskodnak az újrahasznosításról/feldolgozásról. Ezzel kapcsolatban kérjen
tájékoztatást a helyi képviselettŒl. 
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Az ajtó leszerelése
Áramütés veszély.
A készülék szerelése elŒtt húzza ki a hálózati
vezetéket a konnektoraljzatból. 
Ennek elmulasztása balesetet okozhat.
Ha az ajtó, melyen a hıtŒgépet át szeretné vinni, túl szık, 
szerelje le a hıtŒgépajtókat, és próbálja meg a készüléket oldalirányban átvinni.

Az alsó fedelet távolítsa el úgy, hogy felemeli, majd felhúzza a bemenŒ víz csövét miközben
megnyomja az ábrán látható (�) területet.

13
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Távolítsa el a fedelet,
majd a vízvezetéket

A fagyasztó ajtajának
leszerelése

A hıtŒ ajtajának
leszerelése

1) Az ajtópánt levétele elŒtt lazítsa meg a
csavarokat, majd válassza szét a
vezetékeket a földvezeték kivételével.

2) Vegye ki az ajtótartót (�) annak óramutató
járásával ellentétes irányú elfordításával és
a felsŒ pánt (�) megemelésével.

3) Vegye le a hıtŒgép ajtaját annak felfelé
emelésével. Húzza fel az ajtót, míg a
vízvezetékcsŒ teljesen ki nem jön. 

1) Az ajtópánt levétele elŒtt lazítsa meg a
csavarokat, majd válassza szét az esetleges
vezetékeket a földvezeték kivételével.

2) Vegye ki az ajtótartót (�) annak óramutató
járásával ellentétes irányú elfordításával és
a felsŒ pánt (� ) megemelésével.

3) Vegye le a hıtŒgép ajtaját annak felfelé
emelésével. Húzza fel az ajtót, míg a
vízvezetékcsŒ teljesen ki nem jön.

MEGJEGYZÉS
∑∑  Ha a vízvezetékcsŒ vége deformálódott vagy elkopott, akkor azt a részt vágja le.

MEGJEGYZÉS
∑∑  A felsŒ pánt leszerelésénél vigyázzon, 

nehogy az ajtó leessen.

MEGJEGYZÉS
∑∑  Vigye a hıtŒgép ajtaját a másik helyiségbe, és fektesse le, ügyelve arra, nehogy

megsértse a vízvezetékcsövet.

Alsó díszküszöb

Alsó pánt

Alsó pánt

Ajtótartó

VízvezetékcsŒ

Csatlakozó
vezetékek

Pánt
takaró

FelsŒ pánt

Ajtótartó
FelsŒ pánt

Earth line

FelsŒ pánt

Csatlakozó
vezetékek

Emelje ki 
teljesen a

vízvezeték-csövet

VESZÉLY
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VESZÉLY

Az ajtó visszaszerelése

A vízvezetékcsŒ beszerelése

Az ábrán látható módon oldalirányban vigye át
az ajtón a hıtŒgépet.

� Az automatikus jégkészítŒ mıködéséhez 147-834kPa víznyomás szükséges 
(1,5-8,5kgf/cm2). (Így a 2dl-es pohár 3mp alatt teletölthetŒ.)

� Ha a víznyomás nem éri a 147kPa-t, akkor egy külön vízpumpát kell vásárolnia az
automatikus jégkészítŒ és a hidegvíz adagoló mıködéséhez.

� A vízvezetékcsŒ hossza ne legyen 8m-nél több. Az ennél hosszabb csŒ gondot
okozhat a víznyomásban.

� A vízvezetékcsövet hŒtŒl védett helyen vezesse a hıtŒgéphez.

� A vízvezetékcsövet kizárólag ivóvízvezetékhez csatlakoztassa.
� A automatikus jégkészítŒt csak szakember szerelheti be.
� Beszerelés elŒtt olvassa el a vízszırŒre vonatkozó elŒírásokat.

Szerelje vissza az ajtókat a fent leírt lépéseket fordított sorrendben elvégezve.

A hıtŒ átvitele
másik helyiségbe

A beszerelés
elŒtt
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Magasság beállítása
- Ha a talaj nem vízszintes, akkor az ajtók

magassága eltérhet.

� Ha a fagyasztó ajtaja van lejjebb – �

Használja a (-) csavarkulcsot vagy
villáskulcsot a bal oldalon levŒ
magasságállító csavarhoz tartozó horony
vagy anya óramutatóval ellentétes irányú
elfordításához, az ajtó szintbe hozásához.

� Ha a hıtŒ ajtaja van lejjebb – �

Használja a (-) csavarkulcsot vagy
villáskulcsot a jobb oldalon levŒ
magasságállító csavarhoz tartozó horony
vagy anya óramutatóval megegyezŒ irányú
elfordításához, az ajtó szintbe hozásához.

A hıtŒgép ajtói most jól záródnak. A rosszul beállított ajtók a hıtési teljesítmény
romlását okozhatják.

Ha a talaj nem
vízszintes

� Ha a hıtŒszekrény használatakor a hıtŒ ajtaja lejjebb van, mint a fagyasztó
ajtaja, akkor hozza szintbe az ajtókat.

1. Használja a � eszközt a 
beállításhoz a széles oldalon, 
az � (            ) anyát óramutatóval 
megegyezŒen elfordítva, az 
ellenanya lazításához.

2. Használja a � eszközt a 
beállításhoz a keskeny oldalon, 
a beállító sarokcsapot �
óramutatóval megegyezŒen (            ) 
vagy ellentétesen (            ) 
elfordítva, a hıtŒ és a fagyasztó 
ajtajának beállításához.

3. Az ajtó szintbehozását követŒen fordítsa el kismértékben az ellenanyát óramutatóval
ellentétesen.

Ha a hıtŒ ajtaja
van lejjebb van,

mint a fagyasztó
ajtaja

Az ajtók
magasságának
beállítása után

Ezután 1. Törölje le a szállítás során a hıtŒgépre rakódott port, és tisztítsa ki a hıtŒt belülrŒl.
2. Tegye a tartozékokat (jégkocka tartó, párologtató tál, stb.) a helyükre. A tartozékok

egy csomagban találhatók, a szállítás során bekövetkezŒ sérülések elkerülése
érdekében.

3. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a konnektoraljzatba. Ne használjon a hıtŒgép
fali csatlakozójánál elosztót.

Ne próbálja túl nagy erŒvel kiegyenlíteni a magasságot. 
A sarokcsap kihúzódhat. (A magasságállítás terjedelme maximum 2" (5 cm) lehet)FIGYELEM

Magasságkülönbség

Csavarkulcs
alkalmazása esetén

Villáskulcs
alkalmazása esetén

Fel

Le

� RögzítŒanya

� Beállító
szerszám

� Beállító
pántcsap

Magasságkülönbség
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A hıtŒszekrénynek a lakásajtón való beviteléhez szükséges lehet a hıtŒ
ajtófogantyúinak eltávolítása.

A fogantyú
eltávolítása

Helyezze fel a fogantyút az ajtóra, a rögzítŒreteszeknek a fogantyú helyére történŒ
beigazításával, majd húzza meg a beállítócsavarokat egy 2.5 mm-es (3/32'')
imbuszkulccsal.

A fogantyú
visszaszerelése

Lazítsa meg a beállítócsavarokat egy 2.5 mm-es (3/32'') imbuszkulccsal, majd vegye
le a fogantyút.

MEGJEGYZÉS
• Ha a fogantyú rögzítŒreteszeit meg kell húzni, vagy el kell távolítani, akkor

használjon 1/4''-es imbuszkulcsot.

RögzítŒreteszek

Beállítócsavar

Imbuszkulcs

RögzítŒreteszek

MEGJEGYZÉS
• A fogantyú megjelenése eltérhet az ezen az oldalon levŒ ábrától.

MEGJEGYZÉS
• Ha a fogantyú rögzítŒreteszeit meg kell húzni, vagy el kell távolítani, akkor

használjon 1/4''-os imbuszkulcsot.
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A hıtŒgép elindítása
ElsŒ használatakor a friss vagy fagyasztott ételek bepakolása elŒtt, hagyja a hıtŒgépet
2-3 óráig mıködni, hogy elérje az üzemi hŒmérsékletet.
Ha a hıtŒgép mıködése megszakad, várjon 5 percet az újraindítás elŒtt.

� ADAGOLÓ KIVÁLASZTÁS KIJELZÃ
Megmutatja, hogy jégkocka vagy tört
jég adagolása van-e kiválasztva,
amely a nyomógomb
megnyomásával adagolható.

� FAGYASZTÓ HÃMÉRSÉKLET
A fagyasztó beállított hŒmérsékletét
mutatja Celsius- vagy Fahrenheit-
fokokban.

� HÙTÃ HÃMÉRSÉKLET
A hıtŒ beállított hŒmérsékletét
mutatja Celsius- vagy Fahrenheit-
fokokban.

� EXPRESSZ FAGYASZTÁS
Ha megnyomja az EXPRESSZ
FAGYASZTÁS gombot, a kijelzŒ
mutatja a kiválasztott funkció
aktiválását.

	 ADAGOLÓ VILÁGÍTÁSJELZÃ
Ha megnyomja a VILÁGÍTÁS
gombot, a kijelzŒ mutatja a
kiválasztott funkció aktiválását: Az
adagoló világítása be van kapcsolva,
és ennek jelzése megjelenik a
kijelzŒpanelen.


 AJTÓ RIASZTÁSJELZÃ
Ez a kijelzŒ mutatja, ha a nyitott ajtó
riasztás aktiválódott.

� VÍZSZÙRÃ ÁLLAPOT
Ez a kijelzŒ mutatja a vízszırŒ
pillanatnyi állapotát. Lásd a szırŒ
kijelzŒ visszaállítását.

� RETESZELÉS ÁLLAPOT
Ez a kijelzŒ mutatja a vezérlŒpanel
RETESZELT állapotba állított
funkcióinak pillanatnyi állapotát.

A hŒmérséklet és egyéb funkciók beállítása

MEGJEGYZÉS
• Lehetséges, hogy az Ön készüléke nem tartalmaz minden funkciót.

Víz/jégadagoló

Adagoló nyomógomb FrissítŒközpont

Adagoló világítótest (rejtve)
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A fagyasztó
hŒmérsékletének

beállítása

A hıtŒ
hŒmérsékletének

beállítása

Kijelzés
energiatakarékos

üzemmódban

A hŒmérsékletek és a kijelzŒ beállítása

FREEZER

REFRIGERATOR

FREEZER

EXPRESS FRZ.

A fagyasztó hŒmérsékletének beállításához nyomja meg a FAGYASZTÓ
gombot, a rendelkezésre álló beállítási lehetŒségekre történŒ léptetéshez.

A fagyasztó hŒmérsékletének beállításához nyomja meg a HÙTÃ gombot, a
rendelkezésre álló beállítási lehetŒségekre történŒ léptetéshez.

Ez a funkció a kijelzŒt energiatakarékos üzemmódba állítja.

• Nyomja meg egyszerre a FAGYASZTÓ és a HÙTÃ gombokat, és tartsa
Œket lenyomva 5 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall. 

• Valamennyi LED világítótest kigyullad, majd kialszik.

• Ha az energiatakarékos üzemmód aktív, akkor a kijelzŒ kikapcsolva marad,
amíg az ajtót ki nem nyitja. 
A kijelzŒ akkor is bekapcsolódik, ha megnyom egy gombot, és 20
másodpercig bekapcsolva marad az ajtó utolsó kinyitását vagy egy gomb
megnyomását követŒen.

• Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a
FAGYASZTÓ és az EXPRESSZ FAGYASZTÁS gombokat, és tartsa Œket
lenyomva 5 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall.

MEGJEGYZÉS
• A pillanatnyi belsŒ hŒmérséklet az élelmiszerek állapotától függŒen változik, mivel a

kijelzett hŒmérséklet-beállítás a célhŒmérsékletet jelzi, nem pedig a hıtŒszekrény
belsejében levŒ pillanatnyi hŒmérsékletet.
A FAGYASZTÓ VEZÉRLÉS kezdeti beállítása 3 Celsius fok, és a FAGYASZTÓ
VEZÉRLÉS beállítása -19 Celsius-fok. Ne módosítsa ezeket a beállításokat 24
óráig (egy nap), a stabilizáció érdekében. Ezt követŒen állítsa be a hıtŒ és a
fagyasztó hŒmérsékletét a fenti ábra alapján. 
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Tört jég adagolása

Jégkockák
adagolása

Az adagoló
világításának
szabályozása

Nyomja meg a JÉG TÍPUSA gombot, a Tört Jég ikon megjelenítéséhez.
Nyomja meg a jégadagoló kapcsolót egy üveggel vagy egyéb tárolóedénnyel,
a tört jég adagolásához.

Nyomja meg a JÉG TÍPUSA gombot, a Jégkocka ikon megjelenítéséhez.
Nyomja meg a jégadagoló kapcsolót egy üveggel vagy egyéb tárolóedénnyel,
a jégkockák adagolásához.

Nyomja meg a VILÁGÍTÁS/SZÙRÃ gombot az adagoló világításának be- és
kikapcsolásához.

• Ha szık nyílású tárolót tölt meg,
tartsa a nyílását a
lehetŒlegközelebb a víz- vagy
jégadagoló nyílásához.

• Ne adagoljon jeget porcelánba
vagy kristály üvegekbe. A porcelán
vagy kristály eltörhet.

Az adagoló mıködtetése

ICE TYPE

ICE TYPE

MEGJEGYZÉS
• Tartsa ott az üveget vagy az egyéb tárolóedényt pár másodperccel a jég vagy a víz

adagolását követŒen, az utolsó pár jégkocka vagy csepp felfogásához.
Az adagoló nem mıködik, ha a hıtŒszekrény valamelyik ajtaja nyitva van.

LIGHT/FILTER Víz kapcsoló

Jég kapcsoló

Helytelen

Jég

HelyesFIGYELEM
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Az adagoló
reteszelésének

beállítása

Az ajtóriasztás
beállítása

A szırŒ kijelzŒ
visszaállítása.

Az EXPRESSZ
FAGYASZTÁS

aktiválása

A funkciók beállítása

MEGJEGYZÉS
• Vegye fel a kapcsolatot a helyi vevŒszolgálattal, ha a riasztás az ajtók becsukását

követŒen is folytatódik.

MEGJEGYZÉS
• Javasoljuk, hogy cserélje ki a szırŒt, ha a vízszırŒ kijelzŒje eléri a 0-át, vagy ha a

víz illetve a jégkockák íze jelentŒsen romlott.

MEGJEGYZÉS
• Nyomja meg ismét a gombot az EXPRESSZ FAGYASZTÁS funkció

kikapcsolásához.

ALARM / LOCK 3SECS

ALARM / LOCK 3SECS

LIGHT/FILTER

EXPRESS FRZ.

Nyomja meg a kívánt funkció gombját a további beállítások megtekintéséhet
vagy kiválasztásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
RIASZTÁS/RETESZELÉS gombot három másodpercig, az
adagoló valamint a vezérlŒpanel összes többi funkciójának
reteszeléséhez.
Nyomja meg újból és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a
reteszelés feloldásához.

A RIASZTÁS/RETESZELÉS gomb az ajtóriasztást is
vezérli, amely háromszor szólal meg, 30 másodperces
intervallumokban, ha a hıtŒszekrény valamelyik ajtaja több
mint 60 másodperce nyitva van.
A riasztás elhallgat, ha az ajtót becsukják.
Nyomja meg a RIASZTÁS/RETESZELÉS gombot egyszer,
az ajtóriasztás be- és kikapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a VILÁGÍTÁS/SZÙRÃ
gombot több mint 3 másodpercig, a szırŒ kijelzŒ
visszaállításához, miután kicserélte a vízszırŒt.

Nyomja meg egyszer az EXPRESSZ FAGYASZTÁS
gombot, az EXPRESSZ FAGYASZTÁS funkció
aktiválásához. 
Aktiválást követŒen az EXPRESSZ FAGYASZTÁS ikon
kigyullad a kijelzŒpanelen. 
Az EXPRESSZ FAGYASZTÁS funkció 24 órán keresztül a
leghidegebb állásban mıködteti a fagyasztót, a
jégelŒállítás akár kb. 20%-os növeléséhez, majd
automatikusan kikapcsol.
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� Az automatikus jégkocka-készítŒ egyidejıleg 6 jégkockát készít, kapacitása napi 
25-35 jégkocka. Ez a mennyiség a környezeti hŒmérséklettŒl, az ajtónyitások
számától, a fagyasztóban lévŒ élelmiszer-mennyiségtŒl stb. függŒen változhat.

� Ha a jégkocka-tároló megtelt, a jégkocka-készítés leáll.
� Ha nem kívánja használni az automatikus jégkocka-készítŒt, akkor kapcsolja ki

(OFF). Ha ismét használni szeretné, kapcsolja be (ON).

Automatikus
jégkocka-készítŒ

Az adagoló
használatát

követŒen

A vízgyıjtŒ nem rendelkezik víztelenítés funkcióval,
ezért rendszeresen ki kell tisztítani. 
Távolítsa el a fedelet, a vízgyıjtŒ fedele elülsŒ részének
meghúzásával, majd egy ronggyal törölje szárazra.

Kapcsoló

ÉrzékelŒ kar

MEGJEGYZÉS
� A tartályba hulló jégkockák zaja normális és nem jelent hibát.

� Ne tegye kezét a mıködŒ jégkészítŒbe! Ilyen esetben megsérülhet!

VESZÉLY
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1 1
Fogja meg mindkét kézzel a jégkészítŒ fedelét,
majd húzza saját maga felé, miközben az (1)
részen levŒ gombot lenyomja

Az automatikus
jégkészítŒ

szétszerelése

- Ha nem szükséges, ne szerelje szét a jégkészítŒt.

- Mindkét kezével fogja meg a jégtároló rekeszt, nehogy
leessen.

- Ne érintse a jégadagolót kézzel vagy szerszámmal.

- Mivel a fagyasztó ajtajának nyitásakor a jégkészítŒ
mıködhet, legyen elŒvigyázatos.

- Ha a jégvödör helyét tárolóhelyként kívánja használni,
elŒtte mindenképpen kapcsolja ki a jégkészítŒt, miután a jégvödröt
eltávolította.

� Ha a jégkockák összetapadtak, vegye ki a darabot a jégtartóból, törje össze kisebb
darabokra, majd tegye vissza újra a tartóba. 

� Ha a automata jégkészítŒ túl apró vagy összetapadt jeget készít, módosítani kell a
jégkészítŒbe jutó víz mennyiségét. Ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel. 

❈ Ha nem használ rendszeresen jeget, a jégtartóban lévŒ jégkockák
összetapadhatnak. 

Áramszünet
� Áramszünet esetén elŒfordulhat, hogy a jég elolvad és a mélyhıtŒ-részbe csöpög.

Ilyen esetben vegye ki a jégtartót, távolítsa el belŒle a jeget, törölje szárazra a tartót,
majd tegye vissza a helyére. Amikor a berendezés újra áramot kap, a jégkása-
készítés funkció indul el automatikusan. 

ElŒször üzembehelyezett berendezés
� Újonnan beindított készülék esetében a jégkészítés kb. 12 órával a bekapcsolás

után indul meg.

Ha a jégkészítŒ
nem mıködik
megfelelŒen

További
funkciók

Diagnosztika funkció (hibakeresés)
� A diagnosztika funkció automatikusan megkeresi a készülék mıködése közben

esetlegesen fellépŒ hibákat, rendellenességeket. 
� Amennyiben a berendezésben valamilyen meghibásodás lép fel, a kezelŒgombok

nem mıködnek és a kijelzŒkön nem jelenik meg információ. Ilyen esetben soha ne
kapcsolja ki a készüléket, hanem azonnal hívja a szervizt . Sokkal hosszabb idŒbe telik
a szerelŒnek a hiba feltárása, ha a berendezést kikapcsolják. 

Nyitott ajtó jelzŒhang
� Harminc másodpercenként 3 jelzŒhang hallható, ha a hıtŒ vagy a fagyasztó ajtaja 

60 másodpercnél hosszabb ideig marad nyitva.
� Ha a jelzŒhang zárt ajtó esetén is hallható, értesítse a szervizt.

VESZÉLY
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A hıtŒgép használata

A készülék elsŒ használata után készített jeget (20 kockát) és vizet (7 pohár)
dobja ki.
Az elsŒ használat után készült jég és víz a vízcsŒbŒl és a víztartályból származó
apró mıanyagdarabokat tartalmazhat és esetleg szaga is lehet. Tegyen
ugyanígy, ha a hıtŒgépet hosszú ideig nem használta.

Gyermeket nem használhatják az adagolót.
A gyereket rosszul nyomhatják meg a gombokat vagy elronthatják a jelzŒket.

Ügyeljen arra, hogy étel ne akadályozza a jég kiadását.
Ha az adagoló nyílásába ételt tesz, a készülék nem adja ki a jeget. Ha a
jégadagoló nyílásán jégpor halmozódik fel, távolítsa az el.

Soha ne tegyen italokat a fagyasztóba a gyors lehıtés céljából.
Ez a fagyasztó meghibásodását okozhatja.

Az adagoló ne használja vékony kristálypohárral vagy koktélpohárral.
Ezek az üvegpoharak könnyen eltörhetnek.

Jeget az ital elŒtt tegyen a pohárba.
Ha a pohár tele van a jég kiadásakor, a benn lévŒ ital kifröcskölŒdhet.

Ne nyúljon a kiadónyílásba.
Ez az alkatrészek meghibásodását vagy kézsérülést okozhat.

Semmilyen körülmények között se vegye le a jégkészítŒ fedelét.

IdŒnként igazítsa el a jégtartóban felhalmozódott jeget.
Ha a jég kis kupacban halmozódik fel a tartóban, akkor a jégkészítŒ azt
érzékelheti, hogy a jégtartó már tele van, és ekkor a jégkészítés megáll.

Ha a kiadott jég elszínezŒdött, azonnal forduljon szakszervizhez és dobja ki
a jeget.

Ne használjon túl szık vagy túl mély poharakat.
A jég beleszorulhat az adagolóba.

Tartsa a poharat az adagolónyílástól megfelelŒ távolságban.
Ha a poharat túl közel teszi az adagolóhoz, akkor ezzel akadályozhatja a
jégkocka kiadását.

A víz lehıtése a hıtŒszekrény-részben található víztartályban történik, a hideg víz
onnan kerül az automata adagolóba. 
A jégkása és jégkocka az automata jégkészítŒben készül, és onnan kerül át az
adagolóba.

Jégkészítés/hıtött
víz szolgáltatás

MEGJEGYZÉS
• Természetes jelenség, hogy a víz kezdetben nem teljesen hideg. Ilyenkor adjon

hozzá egy kis jeget is. 

FIGYELEM
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A hıtŒgép használata

Frissentartó rekesz (nem minden modellen)

A palacktárolót felül és oldalt is használhatja, a
palackok elrendezéséhez és tárolásához.
1. Nyomja le a fogantyút a palackok elhelyezéséhez.

2. Ha nem kívánja használni a palacktárolót, rögzítse
azt felül, így az Otthoni Bár helyét hatékonyabban
tudja kihasználni.

* Ha a hıtŒ és a fagyasztó Otthoni Bár fŒ egysége
fedelének alját mindkét oldalon megnyomja, akkor
ez rögzítve lesz, így az Otthoni Bárban levŒ
élelmiszer nem eshet be a hıtŒbe vagy a
fagyasztóba.

A palacktároló
használata

ElŒször távolítsa el az Otthoni Bár felsŒ ajtajánál
levŒ kosarat (1), majd húzza fel az Otthoni Bár
fedelét (2).

A hıtŒ Otthoni Bár
fedelének

leszerelése

1. Ne használja a hıtŒszekrényt, ha a belsŒ Otthoni Bár
fedele ki lett véve.
- Ha a fedél ki lett véve, akkor az Otthoni Bár funkció

nem mıködik.

2. Vigyázzon, hogy ne nyomja meg vagy ne károsítsa
az Otthoni Bár alátétjét.
- Ha rátámaszkodik, vagy karjával megnyomja, akkor

megsérülhet.
- Ne használja az alátétet vágódeszkának, és ne

használjon éles tárgyakat az alátéten, a karcolások
elkerülése érdekében.

- Ha az alátétre valamilyen folyadék, például
gyümölcslé ömlik, akkor elŒfordulhat hogy nem
mıködik megfelelŒen.

- Ha a rakodórészre valamilyen folyadék, például
gyümölcslé ömlik, akkor törölje le róla.

Vigyázat

1. Nyomja meg az Otthoni Bár felsŒ központi részét, amíg
kattanó hangot nem hall.
- Energiát takaríthat meg, mert nem szükséges kinyitnia a
hıtŒ ajtaját.

- A hıtŒ és a fagyasztó belsŒ világítótestei felkapcsolódnak
akkor is, ha csak az Otthoni Bár ajtaját nyitotta ki, így
könnyen ki tudja venni a kívánt ételt.

- Az Otthoni Bár becsukásához nyomja le, amíg kattanó
hangot nem hall.

2. Nyissa ki az ajtót, és használja alátétként.
- Helyezze az ételt vagy az italt az alátétre, a kényelmes
használathoz.

Az OTTHONI BÁR
használata Kattanásig

nyomja be

M
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A hıtŒgép használata

Polcok
Edényeket vagy hıtött élelmiszert tárolhat a polcon,
megfelelŒ helyet hagyva a tartályok között.

Használat

1. Fogja meg a polc elülsŒ részét, és húzza ki addig,
amíg a kampós rész meg nem fogja.

2. Ha már nem tudja kijjebb húzni a polcot, akkor
emelje meg egy kicsit.

3. A polc megemelésével egyidejıleg döntse meg, és
húzza ki.

Szétszerelés

Tojástartó

MEGJEGYZÉS

• Ne használja a tojástartót jégkocka tartónak, mert eltörhet..
• Ne tegye a tojástartót a fagyasztóba vagy a frissen tartó rekeszbe.

[1. típus] [2. típus]

A tojástartót tetszŒleges helyre teheti a hıtŒben. 

Nano szenes szagtalanító
A Nano szenes szagtalanító rendszer segítségével a hıtŒszekrény
szagtalanítható, és a szagtalanító újra felhasználható.

Használat

Használjon egy csavarkulcsot (-) a szagtalanító
alsó hornyos részén, majd távolítsa el, az elülsŒ
rész megnyomásával.

� A szagtalanító újrafelhasználása
A szagtalanítót újra felhasználhatja, miután egy
hajszárítóval alaposan megszárította.

Szétszerelés
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A hıtŒgép használata

Zöldségtároló
Itt zöldséget vagy gyümölcsöt tárolhat.Használat

1. Fogja meg a zöldségtároló elülsŒ fogantyúját, és húzza
ki addig, amíg a kampós rész meg nem fogja.

2. Ha már nem tudja kijjebb húzni a zöldségtárolót, akkor
emelje meg kicsit, és húzza teljesen ki az elülsŒ (külsŒ)
oldal felé.

* A zöldségtároló fordított sorrendben is visszarakható.

A felsŒ
zöldségtároló

szétszedése

� Az alsó zöldségtároló kihúzásakor

1. Fogja meg a zöldségtároló elülsŒ fogantyúját, majd húzza elŒre.

2. Ha már nem tudja kijjebb húzni a zöldségtárolót, akkor emelje meg kicsit, és
húzza ki az elülsŒ oldal felé.

Az alsó
zöldségtároló

szétszedése

Fogja meg a fedelet mindkét kezével, majd húzza ki.

* A fedél szétszedésekor elŒször mindig a
zöldségtárolót szedje ki.

Az alsó/felsŒ
zöldségtároló

szétszedése

� Az alsó zöldségtároló behelyezésekor

* A zöldségtároló behelyezésekor mindig emelje meg a fedelet, majd nyomja
befelé.

- A zöldségtároló szétszedését mindig két kézzel végezze.
Az ételekkel teli tároló súlya sérülést okozhat.

- A hıtŒ zöldségtárolójának kiszedésekor/visszahelyezésekor nyissa ki teljesen a
hıtŒ ajtaját.

VESZÉLY
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A hıtŒgép használata

Vákuumos frissen tartó rekesz
Az itt tárolt zöldségek vagy gyümölcsök hosszú ideig frissek maradnak.

- A középsŒ, vákuumos frissen tartó rekeszben a továbbfejlesztett tömítésnek és
vákuumhatásnak köszönhetŒen hosszabb ideig tárolhat zöldséget vagy gyümölcsöt.

Használat

1. Fogja meg a vákuumos frissen tartó rekesz elülsŒ
fogantyúját, majd húzza meg, amíg a kampós
részben meg nem akad.

2. Amikor a vákuumos frissen tartó rekesz már nem
húzható tovább, enyhén emelje meg, majd húzza ki
elŒre (kifelé).

A vákuumos
frissen tartó

rekesz kiszerelése

1. Húzza elŒre a vákuumos frissen tartó rekeszt, majd a kihúzáshoz enyhén
emelje meg.

2. Két kézzel fogja meg a vákuumos frissen tartó rekeszt, majd enyhén emelje
meg.
* A láda kiszedéséhez elŒször a felsŒ zöldségtároló rekeszt kell kiszednie.

3. Húzza ki elŒre.

1. Igazítsa a láda tetejét az oldalsó sínekhez, majd nyomja meg, mialatt kissé
felfelé tartja.

2. Igazítsa a láda alját a sínek tetejéhez, majd nyomja meg, mialatt kissé felfelé
tartja.

3. Nyomja be a ládát, amíg kattanó hangot nem hall.

A vákuumos
frissen tartó

rekesz kiszerelése

A vákuumos
frissen tartó

rekesz
beszerelése

- A zöldségtároló szétszedését mindig két kézzel végezze.
Az ételekkel teli tároló súlya sérülést okozhat.

- A hıtŒ zöldségtárolójának kiszedésekor/visszahelyezésekor nyissa ki teljesen a
hıtŒ ajtaját.

MEGJEGYZÉS
• A fagyasztó fiókját ugyanilyen módon szerelheti ki/be.
• A zöldségtároló szétszedését mindig két kézzel végezze. (Az ételekkel teli tároló

súlya sérülést okozhat.)
• A hıtŒszekrény frissen tartó rekeszének vagy vákuumos rekeszének

kiszerelésekor/beszerelésekor teljesen nyissa ki a hıtŒszekrény ajtaját.

VESZÉLY
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A hıtŒgép használata

A fagyasztó/hıtŒ kosár
Kisméretı, becsomagolt fagyott ételt (fagyasztó kosár), illetve kisméretı, hıtött ételt
vagy italt (hıtŒ kosár) tárolhat itt, például tejet, sört, stb.

De ne tároljon jégkrémet vagy élelmiszert itt hosszú ideig (Fagyasztó kosár) stb.

Használat

Fogja meg a kosarat mindkét kezével, majd emelje meg
egy kissé az elülsŒ részét, és húzza ki.

Szétszerelés

Fogja a kosarat mindkét kezével, és
egymás után mindkét oldalát nyomja
vissza.

Visszahelyezés

Tejtermék sarok

Itt tejtermékeket tárolhat, például vajat, sajtot, stb.Használat

Fogja meg a kosarat mindkét kezével, majd felfelé
húzással vegye ki (1).

� Ha a tejtermék sarok nyitva marad az ajtó oldalában, 
és így csukja be a hıtŒ ajtaját, akkor a hıtŒ ajtaja nem
záródik be megfelelŒen. Ezért legyen elŒvigyázatos.

Szétszerelés

Kétcsillagos rész (        )(nem minden modellen)

� A kétcsillagos rész -12 °C ~ -18 °C közötti tárolást biztosít
� Élelmiszerek rövid idejı tárolásához.

Fagyasztókosár
(kétcsillagos rész)
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A hıtŒgép használata

A víztisztító szırŒ kicserélése
(nem minden modellen)

Mivel a szırŒ a hıtŒ világítótest-házának a jobb felsŒ oldalára van felszerelve, és a
megmaradt klórt vagy szagokat távolítja el, ezért 6 hónaponként cserélje ki a szırŒt.

A szırŒ
kiszerelése

2. Helyezze be az új szırŒt.

- Igazítsa be a szırŒt a vezérlŒdobozon (1)
megjelölt vonalhoz, majd nyomja befelé.
Miután ellenŒrizte, hogy a jelzett vonal és a
megjelölt reteszelési vonal egybeesik-e, fordítsa
el a szırŒt az óramutató szerint (2).

- Ha elsŒ ízben helyezte be a szırŒt, vagy ha kicserélte a szırŒt, akkor nyomja meg
még egyszer az adagoló gombot, és engedje ki a vizet kb. 3 percig (vagy 1 litert), a
levegŒ illetve a maradék szén eltávolításához.
(A szén nem veszélyes az emberi szervezetre.)

1. Szerelje le a víztisztító szırŒt.

- Fordítsa el a kicserélendŒ szırŒt 90 fokkal az
óramutatóval ellentétesen. (1) Húzza ki a szırŒt
az elülsŒ oldal felé (2).

- Mivel a szırŒben összegyılt víz csöpöghet,
helyezzen a szırŒ méreténél valamivel nagyobb
edényt a szırŒ alá a szétszerelés során.

Kicserélés

Ég a LED lámpa?

- A LED lámpa egy szinte folytonos termék.
Továbbá mivel az ügyfélnek nehéz közvetlenül cserélni, kérjük lépjen
érintkezésbe az LG Electronics szervizközponttal, ha nem gyullad ki a
lámpa.

Amikor a LED
lámpa nem

gyullad ki
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Javaslatok az élelmiszerek tárolásával kapcsolatban

Az élelmiszerek elhelyezése
(Olvassa el a különbözŒ részek elnevezésérŒl szóló részt.)

Sokféle fagyott élelmiszer tárolható itt, mint például
hús, hal, jégkrém, fagyasztott szendvics, stb...

� Kis, csomagolt fagyasztott élelmiszerekhez.

� A hŒmérséklet az ajtó nyitásával megemelkedhet. Itt
ne tároljon hosszú élettartamú élelmiszereket.
Például: fagylalt, stb...

� Hús, hal, csirke, stb. tárolására, miután vékony
fóliába csomagolta Œket.

� Szárazanyagok tárolására.

Tejtermékek tárolására, mint például vaj, sajt, stb...

Helyezze a tojástartót a megfelelŒ helyre.

Gyakran használt élelmiszert, italt tároljon itt.

Körítéseket, vagy más élelmiszert tároljon itt kellŒ
távolságban.

Kisméretı csomagolt élelmiszert, italt tároljon itt, mint
például tej, gyümölcslé, sör, stb...

Zöldség vagy gyümölcs tárolására.

Zöldség, gyümölcs, kiolvasztásra kerülŒ hús, nyers
hal, stb. tárolására. Állítsa be a konverziós kapcsolót
szükség szerint. Ne felejtse el ellenŒrizni a konverziós
kapcsoló beállítását az ételek tárolása elŒtt.

Fagyasztótéri
polc

Fagyasztótéri
ajtórekesz

Fagyasztótéri
fiók

Tejtermék rész

Tojástartó

Frissentartó
rekesz

HıtŒtéri polc

HıtŒtéri
ajtórekesz

Zöldséges fiók

Zöldséges fiók /
hústároló fiók,

konverziós 
rész
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Javaslatok az élelmiszerek tárolásával kapcsolatban

Az élelmiszerek tárolása
� A friss élelmiszert ajánlatos a hıtŒtérben tárolni. Az élelmiszer frissességének és

ízletességének megŒrzésében rendkívül fontos szerepet játszik a fagyasztás, és az
azt követŒ felolvasztás módja.

� Az állagát gyorsan elvesztŒ élelmiszereket (pl. banán, dinnye) nem szabad alacsony
hŒmérsékleten tárolni.

� Forró ételt nem szabad a hıtŒszekrénybe helyezni. A hıtŒszekrénybe helyezett forró
étel a többi élelmiszer megromlásához, illetve magasabb fogyasztáshoz vezethet!

� Tárolás elŒtt az élelmiszert csomagolja be fóliába, vagy tegye zárható dobozba. Ezzel
megakadályozhatja a nedvesség távozását az ételbŒl, és elŒsegítheti az íz és a
tápérték megŒrzését.

� A levegŒ keringetŒ nyílásokat ne takarja el a behelyezett étellel. A hıtött levegŒ
akadálytalan keringése biztosítja az egyenletes hŒmérséklet eloszlást a hıtŒtérben.

� Ne nyissa ki túl gyakran a hıtŒszekrény ajtaját. Az ajtó kinyitásakor meleg levegŒ
áramlik a hıtŒszekrénybe, amely a hıtŒtér hŒmérsékletét megemeli.

� Soha ne tartson túl sok élelmiszert az ajtórakodó polcon, mert a belsŒ polcok
nekinyomódva esetleg nem engedik becsukódni az ajtót.

� A fagyasztótérben ne tároljon italos palackokat - megfagyáskor a palackok
eltörhetnek.

� A felolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újra. Az ismételt fagyasztás íz- és
tápérték veszteséget okoz.

� A hosszabb ideig fagyasztott állapotban tárolt élelmiszereket (pl. fagylalt) a
fagyasztó ajtórakodó polc helyett a fagyasztópolcra kell helyezni.

� Ne nyúljon vizes kézzel a hideg élelmiszerekhez, vagy fŒleg fémbŒl álló
konténerekhez, és ne helyezzen üvegtárgyakat a mélyhıtŒ részlegbe. 

- Ez elŒbbi fagyás okozta gyulladáshoz vezethet, az üvegtárgyak pedig eltörnek,
amikor a bennük levŒ anyagok megfogynak, ami személyi sérülést okozhat. 

� A magas nedvességtartalmú élelmiszereket ne tegye mélyen be a tároló polcra. 
Az ilyen élelmiszerek a beáramló hıtött levegŒ hatására megfagyhatnak.

� A hıtŒszekrénybe helyezés elŒtt tisztítsa meg az élelmiszereket. A zöldséget és
gyümölcsöt meg kell mosni, majd szárazra törölni, az elŒrecsomagolt élelmiszert
pedig megfelelŒen át kell törölni. Ezzel a közelben tárolt többi étel megromlását
elŒzheti meg.

� A tojástartóban mindig friss tojást tároljon, és ügyeljen arra, hogy a tojások
függŒleges helyzetben álljanak. Így a tojások hosszú ideig megŒrzik frissességüket.

Fagyasztótér

HıtŒtér

MEGJEGYZÉS
∑∑  Ha meleg, párás helyen tartja hıtŒszekrényét, akkor az ajtó gyakori kinyitása,

vagy túl sok zöldség tárolása lecsapódó vízcseppeket eredményezhet, melyek
nincsenek hatással a mıködésre. A hıtŒszekrény ápolása érdekében távolítsa
el a vízcseppeket egy ronggyal.
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∑  EllenŒrizze az elektromos szikrák megakadályozására szolgáló gumi O-gyırıt.
∑  Ne érjen a lámpához, ha az hosszabb ideje világít. Nagyon forró lehet.

Általános információk
Átlagos hosszúságú távollét esetén valószínıleg nem tartja szükségesnek a hıtŒszekrény
kikapcsolását. Ilyenkor a fagyasztható élelmiszert tegye át a fagyasztótérbe a hosszabb
élettartam érdekében. Ha távolléte várhatóan hosszabb idŒt vesz igénybe, vegye ki az
összes élelmiszert, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból, alaposan
tisztítsa meg a hıtŒszekrény belsejét és hagyja NYITVA az ajtókat a kellemetlen szagok
kialakulásának megelŒzése érdekében.

Hosszabb távollét

Hálózati 
feszültség-kimaradás

Ha a 
hıtŒszekrényt szállítja

Párásodásgátló
csatorna

Az egy vagy két óránál nem hosszabb hálózati feszültség-kimaradás általában nincs
hatással a hıtŒszekrény belsŒ hŒmérsékletére. Ilyenkor azonban a minimálisra kell
korlátozni az ajtónyitások számát.

Vegye ki, vagy rögzítse biztonságosan a hıtŒszekrény belsejében lévŒ összes
mozgatható tartozékot. A szintbeállító csavarok sérülésének elkerülése érdekében
csavarja be teljesen ezeket az alaplemezbe.

A hıtŒszekrény külsŒ burkolata - különösen az üzembe helyezést követŒen -
felmelegedhet. Nincs ok az aggodalomra. A fenti jelenséget a párásodásgátló rendszer
okozza, amely forró hıtŒközeget szivattyúz a párásodásgátló csatornába, ezzel
meggátolva a külsŒ burkolat „izzadását".

MEGJEGYZÉS
∑  Az alsó fiókokat ne tisztítsa mosogatógépben, mert a nagy hŒmérséklet megrongálhatja

a kosarakat és használhatatlanná teheti Œket.

Tisztítás

A hıtŒszekrény belsŒ tere rendszeres tisztítást igényel. Az összes belsŒ rekeszt
mossa át kímélŒ tisztítószeres melegvizes oldattal. Öblítse le, majd törölje szárazra a
megtisztított felületeket.

Kérjük, ellenŒrizze, hogy hálózati vezeték nem károsodott, a hálózati dugó nincs
túlmelegedve, és a hálózati dugó megfelelŒen van a csatlakozó aljzatba helyezve.

MielŒtt az elektromos részek (lámpák, kapcsolók, szabályzók, stb.) környékének tisztításába
kezdene, mindig húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból. 
A tisztítás után a felületen maradt nedvességet azonnal törölje le szivaccsal vagy száraz
ruhával, így megelŒzheti a víz vagy a tisztítófolyadék bejutását az elektromos részekbe,
amely egyébként áramütést idézne elŒ. Ne használjon fémes súroló rongyot, kefét, durva
szemcsés tisztítószert, erŒs lúgos oldatot, gyúlékony vagy mérgezŒ tisztítószert.
Ne érintse meg a fagyott felületeket vizes vagy nedves kézzel, mert a nedves tárgyak
hozzáragadhatnak a különösen hideg felületekhez.

A kellemetlen szagok keletkezését megelŒzheti, ha a hıtŒszekrény tisztaságát
folyamatosan fenntartja. A kiömlött ételt vagy italt azonnal törölje fel, mert hosszabb
várakozás esetén a kiömlött anyag esetleges savtartalma maradandó foltot hagyhat a
hıtŒszekrény burkolatán.

KímélŒ szappanos vagy tisztítószeres langyos vízzel tisztítsa meg a hıtŒszekrény
külsŒ burkolatát. A tisztításhoz használjon enyhén megnedvesített, tiszta törlŒruhát,
majd törölje szárazra a felületet.

Tisztítás után

KülsŒ Burkolat

BelsŒ tér

VESZÉLY

FIGYELEM
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Hibaelhárítás
MielŒtt a szervizhez fordulna, ellenŒrizze ezt a listát. Pénzt és idŒt takaríthat meg
vele. Ez a lista gyakran elŒforduló hibajelenségekre hívja fel a figyelmet, melyek nem
a hibás gyártás vagy anyaghiba eredményei.

Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A hŒfokszabályzó ki van kapcsolva.

A hıtŒszekrény leolvasztási fázisban
van.

A hálózati csatlakozó vezeték nincs
bedugva a fali aljzatba.

Áramkimaradás. EllenŒrizze, hogy
égnek-e a lámpák a lakásban.

Ez a hıtŒszekrény nagyobb, mint az Ön
elŒzŒ készüléke.

A helyiségben vagy kint túl meleg van.

A hıtŒszekrény elŒzŒleg egy ideig
üzemen kívül volt.

Mıködik az automatikus jégkészítŒ.

ElŒzŒleg nagyobb mennyiségı meleg
élelmiszert helyezett a hıtŒszekrénybe.

A hıtŒszekrény ajtajai túl sokszor, vagy
túl sokáig vannak nyitva. 

A hıtŒ vagy a fagyasztó rész ajtaja
nyitva van.

A hŒfokszabályzó túl alacsony
hŒmérsékletre van állítva.

A hıtŒ vagy a fagyasztó rész tömítése
koszos, kopott, megrepedt, vagy nem
illeszkedik megfelelŒen.

Állítsa be a hŒfokszabályzót. Lásd a
funkciók beállítását. 

Ez teljesen normális egy önleolvasztó
hıtŒszekrény esetében. A leolvasztás
rendszeres idŒközönként történik.

EllenŒrizze, hogy a csatlakozó vezeték
megfelelŒen be van-e dugva a
konnektorba.
Hívja a helyi áramszolgáltatót.

Ez normális. A nagyobb, hatékonyabb
készülékeknek több idŒre van szükségük.

Ilyenkor teljesen normális, ha a
hıtŒszekrény tovább mıködik.

Ilyenkor eltarthat néhány órát, amíg a
hıtŒtér teljesen lehıl.

A jégkészítŒ mıködése okozhatja a
hıtŒgép kicsivel több mıködését.

A meleg élelmiszer miatt a
hıtŒszekrénynek tovább kell mıködnie
a megfelelŒ hŒmérséklet eléréséhez.

A meleg levegŒ beáramlása a
hıtŒszekrény hosszabb mıködését
okozza. Ritkábban nyissa ki az ajtókat.

EllenŒrizze, hogy a hıtŒgép stabilan,
vízszintes felületen áll-e. A hıtŒgépben
lévŒ élelmiszereket úgy rendezze el,
hogy ne akadályozzák az ajtó
bezárását. (Lásd még
AJTÓNYITÁS/AJTÓZÁRÁS)

Állítsa a hŒfokszabályzót magasabb
hŒmérsékletre, amíg a hıtŒgép
mıködése megfelelŒ nem lesz.

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tömítést.
Ha a tömítés nem megfelelŒ, a
hıtŒszekrény hosszabb mıködése
szükséges a kívánt hŒmérséklet
eléréséhez.

A hıtŒszekrény
mıködése

A hıtŒszekrény
kompresszora
nem mıködik

A hıtŒszekrény
túl sokat vagy

túl sokáig
mıködik
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A hıtŒszekrény
kompresszora
nem mıködik

Túl alacsony
hŒmérséklet

A fagyasztó részben
túl alacsony a

hŒmérséklet, míg a
hıtŒ részben

megfelelŒ

A hıtŒ részben 
túl magas a

hŒmérséklet, 
míg a fagyasztó

részben megfelelŒ

A fagyasztó vagy
a hıtŒ részben a

hŒmérséklet nem
megfelelŒ

Túl magas
hŒmérséklet

A friss étel
fiókban tárolt hús

megfagy

A fiókokban tárolt
élelmiszer megfagy

A hŒfokszabályzó állandó
hŒmérsékleten tartja a hıtŒteret.

A fagyasztó rész hŒfokszabályzója túl
hidegre van állítva.

A hıtŒszekrény ajtajai túl sokszor, vagy
túl sokáig vannak nyitva.

Résnyire nyitva van az ajtó.

ElŒzŒleg nagyobb mennyiségı meleg
élelmiszert helyezett a hıtŒszekrénybe.
A hıtŒszekrény elŒzŒleg egy ideig
üzemen kívül volt.

A hıtŒ rész hŒfokszabályzója túl magas
hŒmérsékletre van állítva.

A hıtŒ rész hŒfokszabályzója túl magas
hŒmérsékletre van állítva. A hıtŒ rész
hŒfokszabályzójának van némi hatása a
fagyasztótér hŒmérsékletére.

A fagyasztó rész hŒfokszabályzója túl
magas hŒmérsékletre van állítva.

A hıtŒ rész hŒfokszabályzója túl
hidegre van állítva.

A hıtŒ rész hŒfokszabályzója túl
hidegre van állítva.

A húst kicsivel a víz fagyáspontja (0˚C)
alatti hŒmérsékleten kell tárolni

Ez normális mıködés. A hŒmérséklet
tartása érdekében a hıtŒgép ki- és
bekapcsol.

Állítsa a hŒfokszabályzót alacsonyabb
hŒmérsékletre.

Ilyenkor eltarthat néhány órát, amíg a
hıtŒtér teljesen lehıl.

Várjon, míg a hıtŒ vagy a fagyasztó le
tud hılni a kívánt hŒmérsékletre.

A meleg levegŒ beáramlása a
hıtŒszekrény hosszabb mıködését
okozza. Ritkábban nyissa ki az ajtókat.

Állítsa a fagyasztó hŒfokszabályzóját
alacsonyabb hŒmérsékletre, amíg a
hıtŒgép mıködése megfelelŒ nem lesz.

Állítsa a hŒfokszabályzót alacsonyabb
hŒmérsékletre, amíg a hıtŒgép
mıködése megfelelŒ nem lesz.

A hús nedvességtartalma miatt
természetes a jégkristályok képzŒdése.

Állítsa a hŒfokszabályzót magasabb
hŒmérsékletre.

Lásd a fenti javaslatot.

Állítsa a hŒfokszabályzót magasabb
hŒmérsékletre, amíg a hıtŒgép
mıködése megfelelŒ nem lesz.

Csukja be az ajtót teljesen.

A hıtŒ részben túl
alacsony a

hŒmérséklet, míg a
fagyasztó részben

megfelelŒ

M
A

G
YA

R



35

Ápolás és karbantartás

Jelenség Lehetséges ok Megoldás

Rendellenes zajok

A hıtŒszekrény
túl zajosan

mıködik

A kompresszor
beindulásakor

zajos a mıködés

Páralecsapódás a
hıtŒgép belsŒ

falán

Víz / pára / jég a
hıtŒgép külsŒ falán

Páralecsapódás a
hıtŒgép külsŒ
falán, vagy az

ajtók között

RezgŒ vagy zörgŒ
hang

Víz / pára / jég a
hıtŒgép

belsejében

A mai hıtŒgépek nagy ırtartalmúak és
egyenletesen tartják a hŒmérsékletet.

A hıtŒgép hozzáér a falhoz vagy egy
szomszédos bútorhoz.

A meleg és párás idŒ fokozza a
nedvességképzŒdést.

Az ajtó résnyire nyitva van.

A hıtŒszekrény ajtaja túl sokszor, vagy
túl sokáig van nyitva.

Párás az idŒ.

Az ajtó résnyire nyitva van, így a
belülrŒl jövŒ hideg levegŒ találkozik a
külsŒ melegebb levegŒvel.

Nem teherbíró vagy nem egyenletes
felületre állította, ezért a hıtŒszekrény
mozog mıködés közben.

A hıtési fázis elején a hıtŒszekrény
nagyobb fordulatszámon mıködik.

A hıtŒgép tetejére helyezett tárgyak
rezegnek.

A hıtŒgép polcain lévŒ edények
rezegnek.

Ez esetben csukja be az ajtót teljesen.

Párás idŒben ez természetes jelenség. A
páratartalom csökkenésekor a
nedvesség megszınik.

Lásd az Ajtónyitás / Ajtózárás résznél.

Helyezze át a hıtŒszekrényt

Ez természetes jelenség.

Az edények kis rezgése természetes
jelenség. Kicsit mozgassa meg Œket.
GyŒzŒdjön meg arról, hogy a padló
vízszintes és a hıtŒgép szilárdan áll rajta.
Helyezze át a hıtŒszekrényt. 

GyŒzŒdjön meg arról, hogy a padló
vízszintes, szilárd és teherbíró.

Távolítsa el Œket.

Természetes, ha egy kicsit hangosabban
mıködik.

Ez természetes jelenség. Egy kis idŒ
után a zajszint lecsökken.

Ritkábban nyissa ki az ajtót.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

Kellemetlen szagok 
a hıtŒszekrényben

Az ajtók nem
záródnak

A fiókokat nehéz
mozgatni

Adagoló

Az adagoló nem
ad ki jeget

Ajtók/fiókok
nyitása/ zárása

Az élelmiszer a fiók fölötti polchoz ér.
A fiókot tartó sín elkoszolódott.

Üres a jégtároló.

A fagyasztó rész hŒfokszabályzója túl
magas hŒmérsékletre van állítva.

A bemenŒ vízvezeték le van zárva.

A hıtŒ vagy a fagyasztó rész ajtaja nincs
bezárva.

A készülék nem vízszintes helyzetben áll.

A hıtŒszekrényt nem teherbíró vagy
nem egyenletes felületre állította.

A hıtŒgép hozzáér a falhoz vagy egy
szomszédos bútorhoz.

Meg kell tisztítani a hıtŒszekrény
belsejét.

ErŒs szagú élelmiszer van a
hıtŒszekrényben.
Néhány edény és csomagolópapír erŒs
szagot bocsát ki.

A behelyezett élelmiszerek miatt az ajtó
nem tud becsukódni.

Az ajtó túl erŒsen lett becsukva, ami
miatt kinyílt a másik ajtó.

Nyissa meg a vizet és várjon, míg
elkészül a jég. Amint egy adag jég
elkészül, az adagoló mıködni fog.

GyŒzŒdjön meg róla, hogy zárva vannak-
e az ajtók.

A jégkocka készítés érdekében állítsa a
szabályzót er_sebb fokozatra. Amint az
elsŒ adag jég a tárolóba kerül, az
adagoló mıködni fog.

Tisztítsa meg a fiókot és a sínt.

GyŒzŒdjön meg arról, hogy a padló
vízszintes, szilárd és teherbíró. Hívjon ácsot
a ferde vagy süppedŒ padló kijavításához.

Helyezze át a hıtŒszekrényt.

Kevesebb élelmiszert tartson a fiókban.

Állítsa vízszintbe a szintbeállító csavarokkal.

Használjon másik edényt vagy másféle
csomagolópapírt.

Rendezze át az ételeket úgy, hogy az
ajtó becsukódhasson.

Zárja be mind a két ajtót.

Fedje be.

Ronggyal, langyos vízzel és
szódabikarbónával tisztítsa meg a
hıtŒszekrény belsejét.

Amint az elsŒ adag jég a tárolóba kerül,
az adagoló mıködni fog.

A jégkiadó
beragadt

Egybe fagytak a jégkockák.

A ritka használat,
hŒmérsékletingadozások és /vagy
áramkimaradások miatt a jég
megolvadt és összefagyott egy
darabba.

Jégkockák szorultak a jégkészítŒ és a
jégtároló hátulja közé.

Boltban vásárolt vagy más módon
készített jégkockát tett az adagolóba.

Használja gyakran az adagolót, hogy a
jégkockák ne fagyjanak össze.

Az adagolóval csak a jégkészítŒ által
készített jégkockák használhatóak.

Távolítsa el a szorulást okozó
jégkockákat.

Vegye ki a jégtárolót, olvassza ki a
tartalmát és távolítsa el. Ezután tisztítsa
meg, törölje szárazra, majd tegye vissza
a helyére. Amint egy adag jég elkészül,
az adagoló mıködni fog.
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás

A víznek furcsa
íze és/vagy
szaga van

Az adagoló
nem ad ki vizet

A víz túl sokáig volt a tartályban.

A készülék nem csatlakozik megfelelŒen
a hidegvíz vezetékhez.

A hang keletkezése teljesen normális, mikor az elkészült jég beleesik a jégtárolóba. 
A hangerŒ a hıtŒgép elhelyezkedése szerint változhat.

A hang keletkezése teljesen normális, mikor egy adag jég jégtárolóba pottyanása
után víz kerül a jégkészítŒbe.

Kérjük, gondosan tanulmányozza "A jégkészítŒ" és "Az adagoló" címı fejezeteket.

A bemenŒ vízvezeték le van zárva. Lásd
"Az adagoló nem ad ki jeget".

A hıtŒ vagy a fagyasztó rész ajtaja nincs
bezárva.

Zárja be mind a két ajtót.

A vízkészlet felfrissítése céljából töltsön ki 
7 pohár vizet, és öntse ki. A tartály teljes
lecseréléséhez töltsön ki további 7 pohárral.

Csatlakoztassa a készüléket a konyhai
vízcsaphoz menŒ hidegvíz vezetékhez.

Nyissa meg a vizet.

A jég tárolóba
pottyanásának

hangja
Vízfolyás hangja

Egyéb

RÉGI ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a

termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.

2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól
elkülönítve kell begyıjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által
kijelölt begyıjtŒ eszközök használatával.

3. Régi eszközeinek megfelelŒ ártalmatlanítása segíthet megelŒzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel,
ahol a terméket vásárolta.

A világítások nem
mıködnek

A hálózati kábel nincs bedugva.

Az égŒ meglazult a foglalatban.

Az égŒ kiégett.

Az ajtó 7 másodpercig folyamatosan
nyitva volt. 

A hálózati csatlakozót csatlakoztassa egy
megfelelŒ feszültségı hálózati fali aljzatra.

A hıtŒgép szabályozóját fordítsa OFF
állásba és a hıtŒgépet csatlakoztassa le a
hálózati feszültségrŒl. Óvatosan vegye ki az
izzót és helyezzen be újat. Ezután
csatlakoztassa vissza a hıtŒgépet és állítsa
a megfelelŒ helyzetbe a szabályozóját.

Az égŒt ugyanolyan teljesítményı, méretı
és alakú, kereskedelmi forgalomban kapható
égŒvel cserélje ki. (Lásd “Az alkatrészek
kiszerelése” c. részt.) Az égŒcsere elŒtt a
hıtŒgép szabályozóját fordítsa OFF állásba
és a hıtŒgépet csatlakoztassa le a hálózati
feszültségrŒl.

Ha egy másodpercre becsukja az ajtót, a
világítás ismét bekapcsolódik.
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Ápolás és karbantartás

Ez normális...
Az alábbi jelenségek normálisak.

Zaj

Jelenség

Ha „Tak” vagy „Took”
hangot hall

Ha "Deureureuk~",
"Dulkuk" vagy "Woong"
hangot hall

Ha vízfolyásszerı
"Kureureuk" hangot hall

Ha szélzúgásszerı hangot
hall, például "Shoo~" vagy
"Shik" közvetlenül az ajtó
becsukása után

Ha vibráló hangot hall

Ha a termék beüzemelését
követŒen hangos zajt hall

Megoldás

Ez a különbözŒ részegységek kitágulása/összehúzódása,
vagy a különféle vezérlŒberendezések mıködése, a
hıtŒszekrényen belüli hŒmérsékletváltozástól függŒen.

Ez a kompresszor vagy ventilátor mıködésének hangja,
ha a hıtŒszekrény be- vagy kikapcsol. Ez ugyanaz a
jelenség, amely az autók motorjának beindításakor vagy
leállításakor hallható.

Ez annak a hangja, ahogy a hıtŒközeg állapota
megváltozik a hıtŒben/fagyasztóban. Ha a folyadék gázzá
válik, akkor hallható a vízfolyásszerı hang, és ha a gáz
változik folyadékká, akkor hallható a „Kureureuk” hang.

Ez annak a hangja, ahogy a belsŒ nyomás átmenetileg
csökken, amikor a hıtŒbe vagy fagyasztóba beáramlott
meleg levegŒ gyorsan lehıl.

Ha a hıtŒszekrény fából készült talajra vagy falra került
felszerelésre, vagy ha a hıtŒszekrény nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva, akkor a vibráció hangja hangos lehet.

Ha elŒször mıködteti a hıtŒszekrényt, akkor az nagy
teljesítménnyel mıködik a gyors hıtés érdekében, és a zaj
hangosnak tınhet. Ha a belsŒ hŒmérséklet egy bizonyos
szint alá csökken, akkor a zaj csökken.

Ajtó nyitva Ha az ajtó becsukását
követŒen az ajtó kissé
kinyílik

A hıtŒ- vagy fagyasztóajtó becsukásának erejétŒl és
sebességétŒl függŒen az ajtó kissé kinyílhat, majd újból
becsukódik.
Ne csukja be az ajtót túl erŒsen.

Ha külsŒ levegŒ áramlik a hıtŒszekrény hideg belsŒ
felületére, akkor jegesedés vagy páracseppek jöhetnek
létre. Ez különösen akkor fordulhat könnyen elŒ, ha
gyakran nyitja és zárja a hıtŒszekrény ajtaját.
Ha a hıtŒszekrény környezetének páratartalma magas,
illetve esŒs évszakban vagy esŒs napon páracseppek
alakulhatnak ki a hıtŒszekrény külsŒ oldalán. Ez egy
természetes jelenség, amelyet a párás idŒ okoz. 
Törölje le a vízcseppeket egy száraz ruhával.

A hŒvezetŒ csövek a hıtŒszekrény elején, valamint a
fagyasztó és a hıtŒ elválasztásán vannak felszerelve, a
páracseppek kialakulásának megakadályozása
érdekében. A hıtŒszekrény melegebbnek tınhet a
beüzemelés után, vagy forró nyári napokon, de ez nem
probléma, ezért nyugodt lehet.

Jegesedés /
páracseppek

Ha jegesedés vagy
páracseppek találhatók a
hıtŒszekrény külsején
vagy belsején

HŒmérséklet Ha a hıtŒszekrény elülsŒ
oldala meleg

M
A

G
YA

R



Printed in Korea
LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.




