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A készülék leírása

Fagyasztórekesz

Típustábla

Áthelyezhető tárolók az ajtón

Áthelyezhető polcok

Palacktartó
(felszereltségtől függően)

zöldségtartó fiókok

A készülék alkalmazási területe
A készülék kizárólag élelmiszerek hűtésére al-
kalmas háztartási vagy ehhez hasonló területen.
Ilyennek számít pl. a készülék használata 

- személyzeti konyhákban, reggeliző panziókban, 
- vendégek által nyaralókban, hotelekben, mote-

lekben és más szálláshelyeken, 
- a cateringben és hasonló nagykereskedelmi 

szolgáltatásokban. 
A készüléket kizárólag a háztartásban megszokott keretek között 
használja. Minden ettől eltérő felhasználási mód nem megenge-
dett. A készülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, labora-
tóriumi preparátumok vagy más, a gyógyászati termékekről szóló 
2007/47/EK sz. irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek 
tárolására és hűtésére. A készülék visszaélésszerű használata 
a készülékben tárolt áru károsodását vagy tönkremenetelét 
okozhatja. Továbbá a készülék nem alkalmas robbanásveszélyes 
területen való üzemeltetésre.

Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások
A készülék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem 
szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülö-
nített gyűjtésre kell adni. A leselejtezett készülékek 
ártalmatlanítását szakszerűen, a helyileg érvényes 
előírások és törvények szerint kell végezni.

A leselejtezett készülék hűtőkörét elszállításkor nem szabad 
megsérteni, hogy a tartalmazott hűtőközeg (adatok a típustáblán) 
és az olaj ne tudjon kontrollálatlanul távozni.

• A készüléket használhatatlanná kell tenni.
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.
• Vágja el a csatlakozókábelt.

 FIGYELMEZTETÉS
Fulladásveszély a csomagolóanyagok és fóliák 
miatt! 
Gyermekeket nem szabad hagyni játszani a cso-
magolóanyaggal.
A csomagolóanyagot hivatalos gyűjtőhelyre kell 
juttatni.

Hőmérséklet-szabályozó

Áthelyezhető tárolók az ajtón

Palacktartó

EPREL-adatbázis
2021. március 1-től az energiacímkékre és a környezettudatos 
tervezés követelményeire vonatkozó információk megtalálhatók 
az európai termékadatbázisban (EPREL). A termékadatbázis 
a https://eprel.ec.europa.eu/ linken érhető el. Itt meg kell adnia 
a modellazonosítót. A modellazonosító a típustáblán található.
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Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések
• A személyi sérülések és anyagi károk elkerü-

lésére a készüléket két személynek ajánlott 
kicsomagolnia és felállítania.

• A készülékben keletkezett károk esetén - a csat-
lakoztatás előtt - tájékozódni kell a szállítónál.

• A biztonságos üzemelés garantálására a készü-
léket csak a használati útmutatóban megadott 
adatok szerint szabad összeszerelni és csatla-
koztatni.

• Hiba esetén a készüléket le kell választani a há-
lózatról. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt 
vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki a biztosítékot.

• A készülék hálózatról való leválasztásához ne a 
csatlakozókábelnél, hanem a dugasznál fogva 
húzza.

• A készüléken javításokat és beavatkozásokat 
csak az ügyfélszolgálattal szabad végeztetni, el-
lenkező esetben a felhasználót fenyegető jelentős 
veszélyek keletkezhetnek. Ugyanez érvényes a 
hálózati csatlakozóvezeték cseréjére is. 

• A készülék belsejében nem szabad nyílt lángot 
vagy gyújtóforrásokat alkalmazni. A készülék 
szállításakor és tisztításakor ügyelni kell arra, 
hogy a hűtőkör ne sérüljön meg. A készülék sé-
rülése esetén a gyújtóforrásokat távol kell tartani, 
és a helyiséget jól át kell szellőztetni.

• A lábazatot, fiókokat, ajtókat stb. ne használja 
fellépőként vagy letámasztáshoz.

• A jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, 
valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy men-
tális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal 
és tudással nem rendelkező személyek akkor 
használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy 
ha a készülék biztonságos használatával kap-
csolatban eligazításban részesültek és megértik 
az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem 
játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a fel-
használói karbantartást nem végezhetik olyan 
gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

• Kerülje, hogy bőre tartósan érintkezzen hideg 
felületekkel vagy a hűtőben/fagyasztóban tárolt 
árukkal. Ez fájdalmat, zsibbadásérzést és fagyá-
sokat okozhat. A bőrrel való hosszabb érintkezés 
esetén óvintézkedéseket kell előirányozni, pl. 
védőkesztyűt kell viseln.

• Az étkezési jeget, különösen a vízjeget vagy 
jégkockákat a kivétel után ne azonnal és ne túl 
hidegen fogyasszák. Az alacsony hőmérsékletek 
miatt "égési sérülések veszélye" áll fenn.

• Ne fogyasszon túltárolt élelmiszereket, ezek 
ételmérgezést okozhatnak.

• Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat vagy 
gyúlékony, pl. propán, bután, pentán stb. haj-
tóanyagú sprays dobozokat a készülékben. Az 
esetlegesen szivárgó gázokat az elektromos al-
katrészek begyújthatják. Az ilyen sprays dobozok 
a dobozon feltüntetett, a tartalomra vonatkozó 
adatokról vagy egy láng szimbólumról ismerhetők 
fel. 

• Ne használjon elektromos eszközöket a készü-
léken belül. 

• A készülék csak zárt helyiségekben való has-
ználatra készült. A készüléket ne használja a 
szabadban, illetve nedves helyen vagy fröccsenő 
víznek kitett területen.

• Az izzólámpa a készülékben a készülék belsejének 
megvilágítására szolgál. Nem alkalmas a helyiség 
világítására.

Klímaosztály
A klímaosztály azt adja meg, hogy a ké-
szüléket milyen helyiséghőmérsékleten 
szabad üzemeltetni a maximális hűtőtel-
jesítmény eléréséhez. 
A klímaosztály a típustáblán van feltün-
tetve.
A típustábla elhelyezése az A készülék leírása c. fejezetben 
található.

Klímaosztály Helyiséghőmérséklet
SN +10 °C - +32 °C
N +16 °C - +32 °C
ST +16 °C - +38 °C
T +16 °C - +43 °C
SN-ST +10 °C - +38 °C
SN-T +10 °C - +43 °C

A készüléket nem szabad a megadott helyi-
séghőmérsékletektől eltérő hőmérsékleten 
üzemeltetni!

Energiatakarékosság
- Mindig gondoskodjon jó szellőzésről. A szellőzőnyílásokat, ill. 

-rácsokat ne takarja le.
- A ventilátor légréseit mindig szabadon kell tartani.
- A készüléket ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett 

területen, tűzhely, fűtés és hasonlók mellett.
- Az energiafogyasztás függ a felállítási feltételektől, pl. a kör-

nyezeti hőmérséklettől.
- A készüléket lehetőleg rövid időre nyissa ki.
- Az élelmiszereket szétválogatva helyezze el a készülékben.
- Minden élelmiszert jól becsomagolva és lefedve tároljon. Kerülni 

kell a dér képződését.
- Meleg ételek behelyezése: először hagyja szobahőmérsékletűre 

hűlni.
- A mélyhűtött árukat hagyja a hűtőtérben felengedni.
- Ha a készülékben vastag dérréteg van: Olvassza le a készüléket.
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Felállítás
• A készülék felállítási helyiségének az EN 387 szabvány szerint 

8 g R 600a hűtőközeg-mennyiségenként 1 m3 térfogattal kell ren-
delkeznie, hogy a hűtőkör szivárgása esetén ne keletkezhessen 
gyúlékony gáz-levegő elegy a készülék felállítási helyiségében. A 
hűtőközeg mennyiségére vonatkozó adat a készülék belsejében 
elhelyezet típustáblán található.

• Csak beépített állapotban üzemeltesse a 
készüléket.

• A szellőzőnyílásokat, ill. -rácso-
kat ne takarja le. 

A lámpa cseréje
Ha a lámpa meghibásodott, akkor a következő pontok figyelem-
bevételével ki kell cserélni.

Csak a gyártó eredeti LED lámpáját szabad használni. A lám-
pát az ügyfélszolgálaton vagy szakkereskedőn keresztül lehet 
beszerezni.

 FIGYELMEZTETÉS!
Más LED lámpák alkalmazásakor túlhevülés 
veszélye, ill. tűzveszély áll fenn.
Húzza ki a csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a bizto-

sítékot!

•  Fogja meg a lámpaborítást, 
nyomja fel az elülső részét 
és oldalt húzza le a borítást. 

• Csavarja ki a meghibásodott 
izzót és csavarja be az új izzót.

• Tolja vissza fel és pattintsa be a borítást.

Elektromos csatlakoztatás
A készüléket csak váltóárammal szabad működtetni.
A megengedett feszültség és frekvencia a típustáblán van 
feltüntetve. A típustábla elhelyezése az A készülék leírása c. 
fejezetben található.
A dugaszolóaljzatot az előírásoknak megfelelően kell földelni és 
elektromosan biztosítani.
A biztosíték kioldó áramának 10 A és 16 A között kell lennie.

A dugaszolóaljzat nem lehet a készülék mögött 
és könnyen elérhetőnek kell lennie.
A készüléket ne csatlakoztassa hosszabbító kábellel vagy elosztó 
dugaszolóaljzatokon keresztül. 
Ne használjanak sziget üzemű váltóirányítókat 
(egyenáram átalakítása váltó-, ill. háromfázisú 
váltakozó árammá) vagy energiatakarékos 
dugaszokat. Az elektronika károsodásának 
veszélye!

A készülék be- és kikapcsolása
Üzembe helyezés előtt ajánlott a készüléket belül kitisztítani 
(részletesebb információk ehhez a Tisztítás pont alatt találhatók).

Bekapcsolás
Dugja be a hálózati csatlakozódugaszt 
– a készülék be van kapcsolva. 

Kikapcsolás
Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt 
és forgassa 0 állásba. 

Fontos útmutatások
Ha a hőmérséklet-szabályozó 0 állásban van, akkor a hűtő-
rendszer nem üzemel, a készülék azonban nincs teljesen 
leválasztva a hálózatról. Tisztítás előtt feltétlen válassza le 
a készüléket a hálózatról.

Húzza ki a csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a bizto-
sítékot!

A hőmérséklet beállítása

Állítsa be a hőmérsékletet a 
készülékben a szabályozógomb-
bal. 

A 7 beállításon érhető el a leg-
alacsonyabb hőmérséklet a készülék belsejében.

Szükség szerint állítsa a szabályozót 1 és 7 közötti beállításra.

Ha mélyfagyasztott ételt tárolnak a fagyasztórészben, akkor a 
4-es és 7-es közötti hőmérsékletszabályozó-beállítást javasolunk, 
ekkor a rekeszek hőmérséklete -18 °C vagy alacsonyabb lesz. 

LED-es belső világítás
A készülékben alapfelszerelésként egy LED lámpa van felszerelve 
a belső tér megvilágítására.

A LED világítás fényintenzitása az 1/1M lézerosztálynak 
felel meg. 

 Figyelem
A lámpaborítást csak az ügyfélszolgálat távolíthatja el. 

Ha a borítást eltávolítják, közvetlen közelről ne nézzenek 
optikai lencsékkel közvetlenül a világításba. Ekkor a szemek 
károsodhatnak.

Világítás
Energiahatékonysági osztály1 Fényforrás
Ez a termék G energiahatékonysági osztályba 
tartozó fényforrást tartalmaz LED

1 A készülék különböző energiahatékonysági osztályokba 
tartozó fényforrásokat tartalmazhat. A legalacsonyabb ener-
giahatékonysági osztály van megadva.
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Tojástartó
A tojástartó kihúzható és megfordítható. A két darab tojástartó kü-
lönbségek, például eltérő vásárlási dátum jelzésére is használható.

• A felső oldal tyúktojások tárolására használható.
• Az alsó oldal fürjtojások tárolására használható.

- Emelje a tartót függőlegesen felfelé (1), 
vegye ki előre és fordított sorrendben 
helyezze vissza más magasságban (2).

- A palacktartó (F) eltolásával biztosít-
hatja a palackokat felborulás ellen az ajtó 
nyitása és csukása esetén. 

Felszereltség

A polcok a hűtendő áru magasságától 
függően áthelyezhetők. 
Emelje meg az üveglapot, állítsa a 
kivágást a tartó fölé, és helyezze be 
magasabban vagy alacsonyabban.

Palacktartó rács

A palacktartó ráccsal további 
hűtőfelület kapható italokhoz.

Magas edényekhez a fél üveglapok. biztosítanak helyet. Illessze 
rá a mellékelt tartósíneket - 1- ábra - a kívánt magasságban bal 
és jobb oldalon a tartóelemekre.

Tolja be az üveglapokat (1)/(2) a 2. ábrának megfelelően. Az 
ütközőperemmel rendelkező üveglapnak (2)hátul kell lennie!

Ha magas edényekhez helyre van szüksége, akkor egyszerűen 
tolja az elülső fél üveglapot a hátsó lap alá (2. ábra).

1. ábra 2. ábra

Hűtés
Példa berakásra
(1) Vaj, sajt, Tojás
(2) dobozok, tubusok
(3) Palackok
(4) Mélyfagyasztott ételek, jégkocka
(5) Hús, kolbász, tejtermékek
(6) Pékáru, készételek, italok
(7) Gyümölcs, zöldség, saláta

Útmutatás
• A könnyen szagot vagy ízt engedő 

vagy átvevő élelmiszereket, valamint 
folyadékokat mindig zárt edények-
ben vagy lefedve kell tárolni; A 
magas alkoholtartalmú italokat csak 
szorosan lezárva és állítva szabad 
tárolni.

• Csomagolóanyagként újrahasznosít-
ható műanyag, fém, alumínium és üveg edények használhatók. 

BioCool-Box
A nedvesség 
szabályozása
• Alacsony páratartalom: 
 Tolja a szabályozót előre.

• Magas páratartalom: Tolja a 
szabályozót hátra.
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fagyasztóképesség
Maximum annyi kg friss élelmi-
szert tud lefagyasztani 24 óra 
alatt, amennyi a típustáblán a 
fagyasztóképesség alatt fel 
van tüntetve. 
 

Ez a maximális fagyasztási 
kapacitás típusonként és klí-
maosztályonként változó.

Fagyasztás
•  Állítsa a hőmérséklet-szabályo-

zót egy közepes-hideg pozícióra. 
(5).

• Várjon 24 órát.

• Helyezze be a friss élelmiszereket.

• Kb. 24 órával a behelyezés után a friss élelmiszerek átfagytak., 
- Állítsa vissza a hőmérséklet-szabályozót a kívánt beállításra. 

Kisebb mennyiségű, legfeljebb napi 1 kg friss élelmiszer esetén 
a fagyasztás a beállítás módosítása nélkül végezhető.

Mélyfagyasztott ételek (már lefagyasztott élelmiszerek) behe-
lyezésekor a fagyasztótér azonnal teljesen megtölthető. Nem 
szükséges módosítani a hőmérséklet-szabályozó állásán.

Útmutatás
A levegő rekeszben - hőmérővel vagy más mérőeszközzel - mért 
hőmérséklete ingadozhat.

A lefagyasztásra vonatkozó útmutatások
• Az Ön által lefagyasztott élelmiszereket mindig a háztartásához 

megfelelő adagokban csomagolja el. Hogy a lefagyasztandó áru 
gyorsan átfagyjon a magjáig, a következő mennyiségeket nem 
ajánlott túllépni csomagonként: gyümölcs, zöldség legfeljebb 
1 kg, hús legfeljebb 2,5 kg.

• Csomagolóanyagként a kereskedelemben kapható fagyasz-
tózacskók, újrafelhasználható műanyag, fém és alumínium 
edények használhatók.

• A frissen lefagyasztandó élelmiszerek ne kerüljenek érintke-
zésbe már lefagyasztott élelmiszerekkel. Az összefagyások 
elkerülésére a csomagokat mindig szárazon helyezze be.

• A csomagokat mindig lássa el dátummal és tartalom-megje-
löléssel, és ne lépje túl a fagyasztott árura vonatkozó ajánlott 
tárolási időt.

• Szénsav tartalmú palackokat és dobozokat ne hagyjon meg-
fagyni. Ezek ellenkező esetben széthasadhatnak. 

• Felolvasztáshoz mindig akkora mennyiségű árut vegyen ki, 
amennyire közvetlenül szükség van. A felolvasztott élelmisze-
reket lehetőleg gyorsan dolgozza fel tovább készételnek.

A lefagyasztott árut a következőkkel olvaszthatja fel:
– légkeveréses sütőben
– mikrohullámú sütőben
– szobahőmérsékleten
– hűtőszekrényben

Leolvasztás

Hűtőrész
A hűtőrész leolvasztása automatikusan történik. A keletkező 
nedvességet a vízlefolyó vezeti a készülék hátoldalára. Ott a 
keletkezett víz a kompresszorhő által elpárolog.

Fagyasztórész
A fagyasztórekeszben hosszabb üzemidőt követően vastagabb 
dér-, ill. jégréteg képződik. Ez megnöveli az energiafogyasztást. 
Ezért rendszeresen le kell olvasztani. 

•  Leolvasztáshoz kapcsolja ki a készüléket. 
 Húzza ki a csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a bizto-

sítékot!

•  A fagyasztott árukat csomagolja papírba vagy lepedőbe, és 
tárolja hűvös helyen. 

• A leolvasztás alatt hagyja nyitva a készülék ajtaját. A maradék 
vizet fogja fel kendővel és tisztítsa ki a készüléket. 

A leolvasztáshoz ne használjon mechanikus 
szerkezeteket vagy más mesterséges segédesz-
közöket, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

Fagyasztórekesz
A fagyasztórekeszben -18 °C vagy annál alacsonyabb hőmérsékle-
ten mélyfagyasztott ételek és fagyasztott áruk tárolhatók több hó-
napig, jégkocka készíthető és friss élelmiszerek fagyaszthatók le.

Jégkockakészítés

Ha megfagyott a víz:
• Vegye le a fedelet.
• A jégkockák kivételéhez enyhén forgassa ellentétes irányba a 

jégkockatartó végeit.
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Tisztítás
Tisztítás előtt a készüléket alapvetően üzemen kívül kell 
helyezni. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kap-
csolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékot.

• A készülék belseje és a felszerelés részei langyos vízzel és 
némi mosogatószerrel tisztítható. Semmi esetre se használjon 
homok- vagy savtartalmú tisztító-, ill. vegyi oldószereket. 

Ne használjon gőzzel tisztító készülékeket!
Károsodások és sérülések veszélye áll fenn. 
•  Ügyeljen arra, hogy ne jusson tisztításhoz használt víz elektro-

mos alkatrészekbe.

• Mindent szárítson meg jól kendővel.

• A hűtőtérben található lefo-
lyónyílást vékony segédesz-
közzel, pl. fülpiszkálóval vagy 
hasonlóval tisztítsa meg.

 

• A készülék belsejében ta-
lálható típustáblát ne sértse 
meg vagy távolítsa el – ez 
fontos az ügyfélszolgálat 
számára.

Üzemen kívül helyezés
Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül helyezik: Kapcsolja 
ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kap-
csolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékokat. 

Tisztítsa ki a készüléket és a szagképződés elkerüléséhez hagyja 
nyitva az ajtót. 

A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek, 
valamint a 2014/30/EU és a 2014/35/EU irányelveknek.

Beépítési méretek (mm)
A konyhaszekrényt derékszöggel és vízmértékkel kell beállítani. 
Az esetleges eltéréseket aláékeléssel kell kiegyenlíteni. A belső 
polcoknak és az oldalfalaknak derékszögben kell lenniük egy-
máshoz képest.

Zavarok
A következő zavarokat a lehetséges okok vizsgálatával Ön 
saját maga el tudja hárítani:

• A készülék nem üzemel. Ellenőrizze, hogy
– a készülék be van-e kapcsolva,
– a hálózati csatlakozódugasz helyesen van-e csatlakoztatva a 

dugaszolóaljzatba,
– a dugaszolóaljzat biztosítéka rendben van-e.

• Túl hangos zajok. Ellenőrizze, hogy
– a készülék szilárdan áll-e a padlón,
– a szomszédos bútorok vagy tárgyak rezonálódnak-e az üzemelő 

hűtőegységtől. Vegye figyelembe, hogy a hűtőkör áramlási zajai 
nem kerülhetők el.

• A hőmérséklet nem elég alacsony. Ellenőrizze
– az "A hőmérséklet beállítása" c. szakasz szerinti beállítást; a 

megfelelő értéket állították be?
– , hogy a külön behelyezett hőmérő a helyes értéket mutatja-e.
– A szellőzés rendben van?
– A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz?

Ha a fentnevezett okok egyike 
sem áll fenn, és nem tudta 
önállóan elhárítani a zavart, 
kérjük, forduljon a legközelebbi 
ügyfélszolgálati ponthoz. A 
típustábláról adja meg az (1) 
típusjelölést, a (2) szerviz- és 
(3) sorozatszámot.

A típustábla elhelyezése az A készülék leírása c. fejezetben 
található.
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Az ajtóvasalat áthelyezése
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Beépítés a konyhaszekrénybe

Csavarozza fel az ütközőlemezt. 

A 3,9 x 9,5-ös csavarok a mel-
lékelt kiegészítő csomagban 
találhatók.

C s a v a r o z z a  f e l  a 
csúszózsanérokat az ajtókra. 

A 3,5 x 9,5-ös csavarok a mel-
lékelt kiegészítő csomagban 
találhatók.

Tolja a készüléket a kialakított 
helyére. 
A felső ütközőlemeznek fel kell 
feküdnie a bútorkorpuszra.

Csavarja ki az oldalsó menetes 
perselyeket annyira, hogy a ké-
szülék és a bútorkorpusz között 
3 mm-es rés legyen. 

Az alsó menetes perselyekkel állítsa be a 
készülék magasságát.

Rögzítse a készüléket felül az 
ütközőlemezen keresztül 4 x 
14-es csavarokkal.
Rögzítse a készüléket oldalt 4 
x 36-os csavarokkal a menetes 
perselyeken keresztül.

Rögzítse a készüléket alul 4 x 36-os csavarok-
kal a menetes perselyeken keresztül.

Az ajtótartókban lévő valameny-
nyi nyílást zárjon le dugókkal (a 
mellékelt kiegészítő csomagban 
találhatók).

Nyissa ki teljesen a készülék-
ajtókat.
Tolja be a csúszósíneket a 
csúszózsanérokba.
Az a távolság = a bútorkorpusz 
falvastagsága + 1 mm.
Csavarozza fel a csúszósínt 2 
db 4 x 14-es csavarral. Csukott 
ajtónál ez nem érhet hozzá a 
bútorkorpuszhoz.

Torx 30

Csukja be a készülékajtókat és a bútorajtókat.

Ha a bútorzsanér ütközik a készü-
lékajtóval, akkor a bútorzsanérokat 
be kell állítani, vagy a készüléket 
mélyebben be kell tolni. 

Erre a felső ütközőlemezben hossz-
lyukak találhatók.

FONTOS!
Az ajtót rögzítő elemeket úgy kell beállítani, hogy a bútorajtó 
csukott állapotban ne érjen hozzá a bútorkorpuszhoz (kb. 
1 mm távolság legyen). 

Ragassza fel a takarókédert a 
fogantyúoldalon és a fronttal 
egy síkban a készülék oldal-
falára. 

Szükség esetén rövidítse le a 
kédert a fülke magasságára.
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