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• Az Ön által vásárolt termék kizárólag
háztartási célokat szolgál.

A készülék megfelelő üzemeltetése
érdekében tanácsos figyelmesen elolvasni
a használati utasítást, ahol a termékleírást
és hasznos tanácsokat talál.
Ajánlatos a használati utasítást megőrizni,
mert később még szükség lehet rá.
• Kicsomagolás után ellenőrizze a készülék

épségét, és hogy a fiókok tökéletesen
záródnak-e. Az esetleges hibákat 24 órán
belül kell közölni a márkakereskedővel.

• A készülék üzembe helyezése előtt
legalább két órát kell várni annak
érdekében, hogy a hűtőrendszer tökéletes
hatásfokkal működjön.

• Gondoskodni kell arról, hogy a
beüzemeltetést és az elektromos
csatlakoztatást szakember végezze a
gyártó utasításainak és az érvényben levő
helyi előírásoknak megfelelően.

• Használat előtt tisztítsa meg a termék
belsejét. 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

1. Csomagolóanyag
A csomagolóanyag 100%-ban 
újrahasznosítható, és az 
újrahasznosíthatóság jelével van ellátva . 
A csomagolóanyag elhelyezésénél a
helyi előírásokkal összhangban kell eljárni. A
csomagolóanyagot (műanyag fólia, polisztirol
elemek, stb.) gyermekektől távol kell tartani,
mert veszélyforrást jelenthetnek. 

2. Kiselejtezés/hulladéklerakás
A termék újrahasznosítható anyagok
felhasználásával készült.
Ez a készülék az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
európai irányelv (WEEE) szerinti jelzéssel van
ellátva. Ha Ön ügyel arra, hogy a kiselejtezett
készülék megfelelő módon kerüljön
elhelyezésre, akkor azzal hozzájárul a
környezeti és egészségügyi ártalmak
elkerüléséhez. 
A terméken vagy annak iratain 

feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként,
hanem a terméket a villamos és elektronikus
berendezések újrahasznosítását végző
telephelyek valamelyikén kell leadni.
Kiselejtezéskor a hálózati zsinór elvágásával
tegye a készüléket használhatatlanná,
valamint szerelje le az ajtókat és a polcokat is,
hogy a gyermekek ne mehessenek be
könnyen a készülék belsejébe.
A készülék kiselejtezésekor a hulladékok
elhelyezésére vonatkozó helyi előírások
szerint kell eljárni, és a készüléket a kijelölt
begyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni
ügyelve arra, hogy a készülék még pár napig
se maradjon őrizetlenül, mert a gyerekekre

nézve veszélyforrást jelent. A termék
kezelésével, visszanyerésével vagy
újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg
illetések hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő
szolgálat, vagy a terméket értékesítő bolt tud
bővebb tájékoztatást adni. 
Tájékoztató:
Ez a készülék nem tartalmaz CFC-t. A
hűtőhálózat R134a-t (HFC-t), vagy R600a-t
(HC-t) tartalmaz, lásd a készülék belsejében
található adattáblán.
Az izobutánt (R600a) alkalmazó készülékekről
azt kell tudni, hogy az izobután olyan
természetes gáz, amely nem károsítja a
környezetet, viszont gyúlékony. Éppen ezért
feltétlenül szükséges ellenőrizni, hogy a
hűtőhálózat csőrendszere nincs-e károsodva. 
Megfelelőségi nyilatkozat
A készüléket élelmiszerek tárolására tervezték
és megfelel az EK 1935/2004 sz. előírásának.

A készülék terve, konstrukciója és
forgalmazása megfelel:
• a kisfeszültségről szóló 2006/95/EK

irányelv (mely a 73/23/EK irányelvét és
ennek módosításait helyettesíti) biztonsági
célkitűzéseinek;

• a 89/336/EGK sz. „EMC” irányelv védelmi
követelményeinek, amelyet a 93/68/EGK
sz. irányelv módosított.

A készülék elektromos szempontból csak
akkor biztonságos, ha csatlakoztatása
előírásszerűen földelt hálózathoz történik. 

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK 
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ÜZEMBE HELYEZÉS
• A termék szállítását és beállítását két vagy

több ember végezze.
• A készülék mozgatása során ügyelni kell a

padló (pl. parketta) sérülésének
elkerülésére.

• Üzembe helyezés közben ügyeljen arra,
hogy a készülék ne károsítsa a
tápvezetéket.

• Vigyázzon arra, hogy a készülék ne
kerüljön hőforrás közelébe.

• A megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében a készülék minden oldala és
fedőlapja felett hagyjon szabad teret, vagy
kövesse a beszerelési útmutatót.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék
szellőzőnyílásait semmi ne fedje vagy
takarja el.

• Vigyázzon a készülék hűtőcsöveinek
épségére.

• A terméket helyezze és állítsa vízszintbe
méreteinek és a rendeltetésének megfelelő
olyan helyiségbe, amely padlózata kibírja a
súlyát.

• A készüléket száraz és jól szellőzött
környezetben kell elhelyezni. A készüléket
az alábbi hőmérsékleti tartományok közül
abba a klímaosztályban kell üzemeltetni,
amelynek jelzése a készülék gyári
adattábláján van feltüntetve: előfordulhat,
hogy a készülék nem működik megfelelően
akkor, ha hosszabb időn át az előírt
tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten
üzemeltetik.

• Ellenőrizze, hogy lakhelyének feszültsége
megegyezik-e az adattáblán feltüntetett
értékkel.

• Ne használjon hosszabbítókat, illetve
elosztókat.

• Az új készülékhez mellékelt tömlővel
végezze a bekötést a vízhálózatra, ne
használja a régi készülék tömlőjét.

• A hálózati zsinórt csak szakember
cserélheti ki, illetve módosíthatja.

• Az elektromos hálózatról történő
leválasztást a villásdugó kihúzásával, illetve
az aljzat és a készülék közé csatlakoztatott
bipoláris megszakítóval végezze.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A termék vagy más háztartási gép

közelében tilos benzint, gázt vagy
gyúlékony folyadékot tárolni, illetve
használni. A kiáramló gőzök tüzet vagy
robbanást okozhatnak.

• A leolvasztás felgyorsítása érdekében
kizárólag a gyártó által tanácsolt eszközt
használja és ne alkalmazzon ettől eltérő
mechanikus, elektromos eszközöket, illetve
vegyszereket.

• Tilos a gyártó által ajánlottaktól eltérő
típusú elektromos berendezéseket
használni a fagyasztott élelmiszerek
tárolására szolgáló térben.

• A készüléket nem használhatják kiskorú
gyermekek, illetve felügyelet nélküli rokkant
személyek.

• A beszorulás vagy megfulladás elkerülése
érdekében ne engedje, hogy a készülékben
gyermekek játsszanak vagy elbújjanak.

• Ne nyelje le a jégakkuban levő (nem
mérgező) folyadékot, ha a jégakku
mellékelve van.

• Kivétel után azonnal ne fogyasszon
jégkockát vagy jégrudat, mert égési
sebeket szenvedhet a hidegtől. 

FELHASZNÁLÁS
• Mielőtt bármilyen karbantartási vagy

tisztítási mıveletbe fogna, húzza ki a
villásdugót a hálózati aljzatból, vagy
kapcsolja le az áramot.

• Jeget, illetve vizet adagoló készülékeket
csak ivóvizet szolgáltató (1,7 és 8,1 bar
nyomású /25 és 117 PSI/) hálózatra szabad
kötni. Azokat a jég és/vagy vízadagoló
készülékeket, amelyek nincsenek
közvetlenül hálózatra kötve, kizárólag
ivóvízzel szabad feltölteni.

• A hıtőteret kizárólag friss élelmiszerek
tárolására, míg a fagyasztóteret mélyhıtött
ételek tárolására, friss ételek
lefagyasztására, valamint jégkocka
gyártására használja.

• A fagyasztótérben ne tároljon üvegben
folyadékot, mert felrobbanhat.

A gyártó elhárít minden felelősséget a fenti
javaslatok és óvintézkedések be nem
tartásából származó károkért.

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
ÉS JAVASLATOK

Klímaosztály Körny. hőm. (°C) Körny. hőm. (°F)

SN 10 és 32 között 50 és 90 között
N 16 és 32 között 61 és 90 között
ST 16 és 38 között 61 és 100 között
T 16 és 43 között 61 és 110 között
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• A készüléket hőforrástól távol helyezze el.
Kerülje a készülék meleg környezetben,
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen
vagy hőforrás (radiátor, tűzhely) közelébe
való beállítását, mert ezzel növelné az
áramfogyasztást.

• Ha ez nem lehetséges, akkor
mindenképpen tartsa be a következő
minimális távolságokat:

- 30 cm-re szén vagy olajtüzelésű
tűzhelyektől;
- 3 cm-re villany és/vagy gáztűzhelyektől.

• Tisztítsa ki a készülék belsejét (lásd
"Rendszeres karbantartás és tisztítás").

• Helyezze be vagy szerelje fel a
készülékhez mellékelt tartozékokat. 

ÜZEMBE HELYEZÉS

Ez a készülék egy elektronikus úton vezérelt,
fiókos hűtőszekrény, amely friss élelmiszerek
és italok tárolására szolgál.
A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.
Az optimális kihasználás az adatlemezen
feltüntetett klímaosztálytól függ.
A készülék biztosítja a fiókok belső
szellőzését. Éppen ezért vigyázzon a
szellőzőnyílásokra, és az ételeket/italokat zárt
tartóedényben, vagy átlátszó védőfóliába
csomagolva helyezze be.

A készülék bekapcsolása és a hőmérséklet
beállítása
A készüléket villannyal kell üzemeltetni.
Az élelmiszerek tárolásához szükséges
optimális hőmérséklet gyárilag lett beállítva. 

Megjegyzés:
• 4-5 óra szükséges ahhoz, hogy a hűtőtér

elérje az élelmiszerek tárolásához
megfelelő hőmérsékletet.

• A szobahőmérséklet, a fiókok nyitásának
gyakorisága és a készülék elhelyezése
befolyásolja a belső hőmérsékletet. A
hőmérséklet beállításánál vegye figyelembe
ezeket a tényezőket.

• Az élelmiszerek betevésekor vigyázzon,
hogy a szellőzőnyílások szabadon
maradjanak.

• Soha ne tegyen be még meleg élelmiszert.
• A folyadékokat csak zárt tartóedényben

szabad tárolni.
• A magas víztartalmú zöldségek tárolása

során gőzlecsapódás keletkezhet: ez nem
befolyásolja károsan a készülék
működését.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE 
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A hőmérséklet beállítása
A hőmérsékletet gyárilag már beállították 
+ 5°C-ra (2-es kijelző). A hőmérséklet
beállításának megváltoztatásához addig
nyomja a kezelőlapon található (3) vagy (4)
gombot, amíg el nem éri a kívánt értéket.
Beállítható hőmérséklet-határértékek:
• +3 °C legalacsonyabb hőmérséklet 
• +8 °C legmagasabb hőmérséklet

Gyorshűtő (“Fast Cooling”) funkció
Ezt a funkciót tanácsos használni, amikor
jelentős mennyiségű friss ételt tesz a
hűtőtérbe. A (10) gomb megnyomásával
meggyorsíthatja a hűtőtérben elhelyezett
élelmiszerek hűtését. A (9) sárga jelzőfény
kigyullad. A funkció 6 óra elteltével
automatikusan kikapcsol. A „Gyorshűtő”
funkciót manuálisan is kikapcsolhatja, ha
ismét megnyomja a (10) gombot.

A hűtőszekrény kikapcsolása
A (1) gombot három másodpercig tartsa
lenyomva. A (2) kijelzőn a hőmérséklet kiírása
„--” lesz. A hűtőszekrény visszakapcsolásához
ismét tartsa lenyomva a (1) gombot három
másodpercig. 

“Tropical” (párátlanító) funkció
Ezt a funkciót akkor kell aktiválni, amikor a
fiókok tömítésein páralecsapódást észlel; az
aktiváláshoz nyomja meg a (8) gombot, a
bekapcsolást a (7) sárga jelzőfény mutatja. A
funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg a
(8) gombot. 

Gombzár
Annak megakadályozására, hogy a
gyermekek véletlenül megváltoztassák a
beállítást, zárolni lehet a gombokat, ha 3
másodpercig és egyszerre lenyomva tartja a
(8) és (10) gombot; egy hangjel hallatszik, ami
azt jelenti, hogy bekapcsolta a funkciót.
A „Gombzár” funkció bekapcsolásával a (6)
„Hangjelzés” gomb kivételével az összes
gomb zárolva van, és ha mégis megnyom egy
gombot, akkor hangjel lesz hallható és a
hőmérséklet megjelenítőn/kijelzőn megjelenik
a „CL” kiírás, ami mindaddig látható marad,
amíg a gombot nyomja.
A vezérlőgombok kioldását is úgy kell
elvégezni, hogy 3 másodpercig lenyomva
tartja a (8) és (10) gombot.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE (folyt.)

A Főtt ételek
B Dobozos tej/gyümölcslé elválasztó
C Palackok

D Vaj
E Hal, hús, tejtermék, sajt   
F Gyümölcs, zöldség 
G Tojás
H Tubustartó

MEGJEGYZÉS: vigyázzon arra, hogy ne legyen túlságosan telepakolva az alsó fiók, és hogy a
csomagok ne legyenek magasabban a kosár szélénél, mert beakadhatnak, és
megakadályozhatják a fiók nyitását. 

Az élelmiszerek tárolása a hűtőtérben
Az ábra szerint tegye be az élelmiszereket.



Vészjelzések

Fiók nyitva vészjelzés (csak a felső fiókra
vonatkozik)
A felső fiók nyitva maradására hangjel
figyelmeztet.
A (6) Hangos Vészjelzés gomb
megnyomásával lehet kikapcsolni a
hangjelzést.
A vészhelyzet teljes megszüntetéséhez csukja
be a hűtőszekrény fiókját.

Hőmérséklet vészjelzés
Ha a készülék belsejében lévő fiókok zárva
vannak, de a belső hőmérséklet +15°C fölé
emelkedik, akkor erre az elektronika

hangjelzéssel és az (5) piros jelzőfény
villogásával figyelmezteti a felhasználót. A (6)
Hangjelzés gomb megnyomásával
kikapcsolhatja a hangot, de a jelzőfény
továbbra is villogni fog egész addig, amíg a
készülék el nem éri a tároláshoz megfelelő
hőmérsékletet. 

Baktériumszűrő vészjelzés
Ha a fiók kinyitásakor a (2) kijelzőn az „AF”
kiírás jelenik meg, ez azt jelenti, hogy ki kell
cserélni a baktériumszűrőt (lásd „Rendszeres
karbantartás és tisztítás” fejezet).
A vészjelzés kikapcsolásához 5 másodpercig
tartsa lenyomva a (6) Hangjelzés gombot.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE (folyt.)

Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási munkába kezdene, mindig kapcsolja ki a
készüléket a kezelőlapon található (1) gomb 3 másodperces lenyomásával, majd húzza ki
a villásdugót az aljzatból, vagy válassza le a készüléket a hálózatról.

A hűtőtér tisztítása 
A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikusan történik. A fiókok mögött, a belső falon
rendszeresen megjelenő vízcseppek azt jelentik, hogy az automatikus leolvasztás éppen most
folyik. A leolvasztásból származó víz automatikusan egy elvezető résbe kerül, majd innen egy
edénybe, ahonnan elpárolog. Az olvadékvíz állandó és megfelelő elvezetésének biztosítása
céljából rendszeresen tisztítsa az elvezető rés belsejét a mellékelt eszközzel, melyet az alsó fiók
kivétele után megtalál.  

Fontos:
• A fiókok belsejében található üvegből készült függőleges elválasztók a fiókok vázát alkotják,

ezért nem szabad eltávolítani őket.
• A fiókok csúszófelületén élelmiszerekkel érintkezhető kenőanyag van, amely elősegíti a nyitási

és zárási műveleteket. Ne távolítsa el a kenőanyagot, és vigyázzon, nehogy idegen test
kerüljön a csúszófelületre; ez a sín károsodásához vezetne.

A termék tisztításához:
1. Tartsa 3 másodpercig lenyomva az (1) gombot a kezelőlapon.
2. Ürítse ki a fiókokat.
3. Távolítsa el az ételeket és italokat tartó kiegészítőket.
4. A fiókok belsejét meleg víz és/vagy semleges tisztítószer oldatába mártott szivaccsal tisztítsa

meg. Ne használjon dörzshatású szereket vagy eszközöket.
5. Öblítse át, majd egy puha kendővel törölje szárazra.
6. Helyezze vissza a kiegészítőket.
7. Ismét tartsa 3 másodpercig lenyomva az (1) gombot, így a hűtőtér működése beindul.

RENDSZERES KARBANTARTÁS 
ÉS TISZTÍTÁS
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A kosarak kivétele
A készülék alaposabb tisztítására vagy mert valami véletlenül
kijutott a fiókból, a fiókok kosarát el lehet távolítani, így jobban
hozzáfér a készülék belsejéhez.
A fiókok kivételét az alábbiak szerint végezze el:
1. Nyissa ki a fiókot és kapcsolja ki a készüléket „A termék

tisztításához” pontban megjelölt módon.
2. A fiók belsejéből távolítson el minden ételt, italt és

kiegészítőt; így a műveletet könnyebben lehet elvégezni.
Álljon a készülékkel szemben és mindkét kézzel fogja meg
a kosár felső szélét (kb. középen).

3. Emelje meg a kosarat, így kiszabadítja a rögzítőfogakból
(„A” kapocs).

4. A kosarat mozdítsa a készülék belseje felé.
5. Forgó mozgással a fiók elülső részét emelje fel, majd húzza

ki a készülékből (a felső kosár kivételekor vigyázzon arra,
hogy az ne ütközzön a kezelőlapnak).

A kosarat a fent leírt műveletek fordított sorrendben való
elvégzésével tudja visszatenni.
Megjegyzés: A tartozékok és az ételek visszatétele előtt
ellenőrizze, hogy a két „A” kapocs a helyén legyen.
A fent leírt eljárás mindkét kosárra érvényes. 

Baktériumszűrő (ha mellékelt)
A készülékben a felső fiók hátsó falától balra egy
baktériumszűrő lett elhelyezve, amely a levegő állandó
szűrésével magas fokú higiéniát biztosít. Élettartama hat
hónap, ennek elteltével a baktériumszűrőt ki kell cserélni. Ha
minden nyitásnál a (2) kijelzőn egyszerre megjelennek az „AF”
betűk, ez azt jelenti, hogy a szűrő kimerült. A szűrőt
beszerezheti a szakszervizben, a csomagoláson fel lett
tüntetve, hogy miként kell eljárni a cseréhez. A csere után
legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a (6) Hangjelzés
gombot, az elektronika visszaállítja a kiinduló helyzetet, és a
(2) kijelzőn a kiírás nem jelenik meg a fiók nyitásakor; hat
hónap elteltével viszont ismét jelezni fogja a szűrőcsere
szükségességét.
A szűrőcserére a garancia nem vonatkozik.

Megjegyzés: magas nedvességtartalom esetén (például a
nyári hónapokban vagy nagyon nedves helyiségben) az alsó
fiók tömítésén külsőleg páralecsapódás jöhet létre.
Ha ez bekövetkezik, akkor egy puha kendővel törölje le a
tömítésen, és szükség esetén az ezzel érintkező felületen
keletkezett nedvességet, majd a kezelőlapon kapcsolja be a (8)
„Tropical” funkciót.
A funkció bekapcsolását a (7) sárga jelzőfény mutatja.
Kikapcsolásához ismét nyomja meg ezt a gombot.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor
penész, kellemetlen szagok és oxidáció kialakulásának
megakadályozására tanácsos a hűtőszekrény ajtaját nyitva
hagyni. 

RENDSZERES KARBANTARTÁS 
ÉS TISZTÍTÁS (folyt.)



41

Mielőtt a Vevőszolgálatot hívná...
A működési problémákat gyakran olyan apró hibák okozzák, amelyek szerszám nélkül is
könnyen behatárolhatók és megoldhatók.
A készülékből hallható zaj természetes, mert ez az automatikusan ki- és bekapcsolódó
ventilátorból és kompresszorból származik.

Csökkenteni lehet az egyes, üzemelésből származó zajokat:
• a készüléket állítsa vízszintesen, sima felületre;
• a készülék és a bútorok között hagyjon egy bizonyos távolságot, hogy ne érjenek egymáshoz;
• ellenőrizze, hogy a belső kiegészítők rendesen lettek-e beszerelve;
• ellenőrizze, hogy a palackok és a tartóedények ne érjenek egymáshoz.

Az üzemelésből származó zajok:
• fütyülő hang az első, illetve egy hosszú idő utáni bekapcsolásnál.
• csobogás, amikor a hűtőfolyadék a csövekbe ér;
• zúgás, amikor a vízszelep vagy a ventilátor beindul;
• ropogás, amikor a kompresszor beindul, vagy amikor a jég a tartóedénybe hull;
• hirtelen kattanás, amikor a kompresszor bekapcsol és kikapcsol.

Amikor ezeket a zajokat hallja...

...az Ön készüléke él!!!

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
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1. A készülék és a kijelző nem működik.
• Nincs-e áramkimaradás?
• A villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba?
• Be van-e dugva a kétpólusú hálózati megszakító?
• A lakhely elektromos hálózatának biztonságvédelme megfelelően működik?
• Nem hibásodott-e meg a hálózati kábel?

2. A terek belső hőmérséklete nem elég alacsony.
• A fiókok zárva vannak?
• Nincs-e a készülék hőforrás közelében?
• A termosztát jól lett-e beállítva?
• Nincs-e akadályozva az alsó szellőzőnyílásokon keresztül történő levegőáramlás?

3. Víz van a hűtőtér aljában
• Nincs-e akadályozva az olvadékvíz elvezetése (lásd „Rendszeres karbantartás és tisztítás”).

4. A kezelőlapon a piros jelzőfény égve marad és/vagy bekapcsol a hangjel.
• A jelző és a vészjelzés az alábbi esetekben kapcsolnak be:

1. Hőmérséklet vészjelzés (piros jelzőfény kigyullad és hangjel hallható)
- Nagy mennyiségű friss ételt tett be
- A fiókok nem zárnak tökéletesen (lásd „A készülék üzemeltetése” pont)
2. "Hűtőszekrény érzékelői hibásak" vészjelzés (piros jelzőfény kigyullad, hangjelzés
bekapcsol és a kijelzőn megjelenik a C vagy E betű
- A tér egyik hőmérséklet érzékelője meghibásodott, de a készülék különleges eljárással
működik tovább. Hívja a szervizt.

5. A kijelzőn az „AF” kiírás villog
• „Baktériumszűrő” vészjelzés: azt jelzi, hogy a baktériumszűrő kimerült (lásd „A készülék

rendszeres karbantartása és tisztítása” fejezet). 

Megjegyzés: 
- Ha azt tapasztalja, hogy a készüléknek az a széle, amely a fiók tömítésével érintkezik, meleg,

akkor ez nem hiba, hanem azért van, hogy megakadályozza a páraképződést.
- Ha nem képes a hőmérséklet szabályozást, illetve más beállítást elvégezni, akkor ellenőrizze,

nincs-e bekapcsolva a „gombzár”. 

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ (folyt.)
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Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:
Indítsa el újra a készüléket, és ellenőrizze,
hogy fennáll-e még a hiba. Ha igen, akkor
ismét húzza ki a villásdugót az aljzatból és
ismételje meg a műveletet 1 óra elteltével.
Ha a hibaelhárítási útmutatóban felsorolt
ellenőrzéseket elvégezte, és bekapcsolta a
készüléket, és az még mindig nem működik
helyesen, forduljon a vevőszolgálathoz, és
jelentse be a pontos hibát az alábbiak
közlésével:

• a készülék típusa és sorozatszáma (az
adatlapon olvasható).

• a hiba jellege.
• a modell.
• a szervizszám (a készülék hátoldalára

erősített adatlapon olvasható a SERVICE
szó után álló szám).

• pontos címe.
• telefon- és körzetszáma.

VEVŐSZOLGÁLAT


