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Giriﬂ

Giriﬂ
Model ve seri numaralar bu ünitenin içindeki kutunun üzerinde veya
buzdolab› bölmesinde bulunur. Bu say›lar bu üniteye özgüdür ve
di¤erlerinde bulunmaz. ‹stenilen bilgiyi buraya kaydedin bu k›lavuzu
sat›n alman›z›n kal›c› bir kayd› olarak saklay›n. Fiﬂinizi buraya z›mbalay›n.
Sat›n alma tarihi
Sat›n al›nan sat›c›
Sat›c› adresi
Sat›c› telefon no.
Model no.
Seri no.

:
:
:
:
:
:

Önemli güvenlik talimatlar›
Bu buzdolab› kullan›lmadan önce düzgünce kurulmal›d›r ve bu belgedeki kurulum
talimatlar› do¤rultusunda konumland›r›lmal›d›r.
Buzdolab›n›z› asla güç kablosunu çekerek kapatmay›n. Fiﬂi daima s›k›ca kavrayarak
ve prizden düz bir ﬂekilde çekerek ç›kar›n.
Cihaz›n›z› duvardan uzaklaﬂt›r›rken, hiçbir ﬂekilde güç kablosunun üzerinde
geçirmeyin ve güç kablosuna zarar vermeyin.
Buzdolab›n›z çal›ﬂ›rken, dondurucu bölmesinin yüzeylerine, özellikle elleriniz nemli
veya ›slakken, dokunmay›n. Deriniz bu aﬂ›r› so¤uk yüzeylere yap›ﬂabilir.
Temizlik veya di¤er gereksinimler için güç kablosunu güç prizinden çekin. Asla ›slak
ellerle dokunmay›n, elektrik çarpabilir ve yaralanabilirsiniz
Güç kablosuna asla hasar vermeyin, kablo üzerinde de¤iﬂiklik yapmay›n, kabloyu çok
fazla bükmeyin, çekmeyin veya k›v›rmay›n çünkü güç kablosu yang›n veya elektrik
çarpmas›na neden olabilir. Cihaz›n düzgünce toprakland›¤›ndan emin olun.
Asla dondurucuya cam ürünler koymay›n, içerikleri donunca geniﬂlemeye ba¤l› olarak
k›r›labilirler.
Asla ellerinizi otomatik buz yap›c›n›n buz haznesine sokmay›n. Otomatik buz yap›c›n›n
çal›ﬂmas› size zarar verebilir.
Cihaz, gözetim alt›nda olmaks›z›n çocuklar veya aﬂ›r› güçsüz insanlar taraf›ndan
kullan›m için tasarlanmam›ﬂt›r.
Çocuklar, cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için gözetlenmelidir.
‹çecek bölmesi kapa¤›na kimsenin t›rmanmas›na, oturmas›na, üzerinde durmas›na
veya as›lmas›na izin vermeyin. Bu hareketler buzdolab›na hasar verebilir ve
buzdolab›n›n devrilmesine, çok ciddi kiﬂisel yaralanmalara neden olabilir.

Uzatma kablosu
kullanmay›n
Prizin
Eriﬂilebilirli¤i
Güç Kablosu
De¤iﬂtirme

Mümkünse, buzdolab›n›n ve di¤er cihazlar›n veya evdeki ›ﬂ›klar›n aﬂ›r› yüklenerek güç
kesintisine neden olmas›n› önlemek için buzdolab›n› kendi elektrik prizine tak›n.
Buzdolab›, bir kaza an›nda prize çabuk eriﬂilebilip fiﬂin çekilebilmesi için uygun bir
ﬂekilde konumland›r›lmal›d›r.
Güç kablosu zarar görmüﬂse, tehlikeyi önlemek için imalatç› veya imalatç›n›n servis
temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kiﬂi taraf›ndan kablonun de¤iﬂtirilmesini sa¤lay›n.

Uyar›

Güç Kablosu uzunlu¤unu de¤iﬂtirmeyin veya uzatmay›n.
 Elektrik çarpmas›na veya yang›na neden olur.
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Giriﬂ
Çocuklar›n kapal›
kalma tehlikesi

TEHL‹KE: Çocuklar›n kapal› kalma tehlikesi riski.
Eski buzdolab›n›z› veya dondurucunuzu atmadan önce:
Kap›lar› ç›kar›n ama raflar› bulunduklar› yerde b›rak›n, bu sayede çocuklar içeriye
kolayca giremez.
Cihaz, gözetim alt›nda olmaks›z›n çocuklar veya aﬂ›r› güçsüz insanlar taraf›ndan
kullan›m için tasarlanmam›ﬂt›r.
Çocuklar, cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için gözetlenmelidir.

Uyar›

Muhafaza edilmemesi
gerekenler
Uyar›

Bu veya di¤er cihazlar›n yak›nda benzin veya di¤er yan›c› buhar ve s›v›lar› muhafaza
etmeyin veya kullanmay›n.

Topraklama
Uyar›

Bir k›sa devre durumunda, topraklama elektrik ak›m› için bir ç›k›ﬂ kablosu sa¤layarak
elektrik çarpmas› riskini azalt›r.
Elektrik çarpmas›n› önlemek için, cihaz topraklanmal›d›r, topraklama prizinin yanl›ﬂ
kullan›m› elektrik çarpmas›na neden olabilir. Topraklama talimatlar› tam olarak
anlaﬂ›lmazsa veya cihaz›n do¤ru bir ﬂekilde toprakland›¤›ndan emin de¤ilseniz nitelikli
bir elektrikçiye veya servis eleman›na dan›ﬂ›n.

Parçalar›n tan›mlanmas›
Dondurucu
Bölmesi

Buzdolab›
Bölmesi

Süt ürünleri köﬂesi
Lamba
Raf
ﬁarap tutaca¤›(Plastik veya ﬂarap)

Otomatik Buz
Yap›c›s›
Raf

Kap› Raf›
Raf
Konserve Raf›(‹ste¤e Ba¤l›)
Aperatif gözü (‹ste¤e Ba¤l›)

Lamba
Raf

Raf(Katlanabilir veya Normal)
‹çecek bölmesi(‹ste¤e Ba¤l›)
Yumurta Raf›
Sebzelik Gözü
Göz
Nem Dü¤mesi
Kap› Raf›
(2 veya 3)

Miracle Zone (‹ste¤e Ba¤l›)
Taze g›da bölmesi(‹ste¤e Ba¤l›)

Göz

Kap› Raf›

Alt Kapak

Çevirme dü¤mesi
(Et/Sebze)(‹ste¤e Ba¤l›)

NOT
•
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Modele göre de¤iﬂen bölümler, özellikler ve seçenekler. Modelinizde her
seçenek bulunmaz.

Kurulum

Kurulaca¤› yer
1. Cihaz›n›z›, kullan›m› kolay olacak bir
yere yerleﬂtirin.

‹yi bir konum
belirleyin

2. Is› kaynaklar›, direk güneﬂ ›ﬂ›¤› veya
nemden uzak yerlere yerleﬂtirin.

Do¤ru mesafede
yerleﬂtirin
Arkaya en az
5cm uzakl›kta

3. Buzdolab› etraf›nda düzgün bir hava
döngüsü sa¤lamak için, lütfen her iki
yandan ve tepeden yeterli boﬂluk
b›rak›n ve arkas›ndaki duvardan en
az 5 cm (2 inç) uzakl›kta olmas›na
dikkat edin.
4. Sars›nt›lar› engellemek için cihaz›
dengeleyin.
5. Cihaz› 5 °C’nin alt›ndaki yerlere kurmay›n. Performans› etkileyebilir.

Eski cihaz›n›z›
imha etme

Bu cihaz s›v› (dondurucu, ya¤) içerir ve tekrar kullan›labilir ve/veya geri
dönüﬂümlü parçalardan ve malzemelerden yap›lm›ﬂt›r.
Tüm önemli malzemeler at›k toplama merkezine gönderilmelidir ve tekrar
iﬂlendikten (geri dönüﬂüm) sonra tekrar kullan›labilir. Geri almak için, lütfen
yerel ajansla görüﬂün.
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Kurulum

Kap›n›n sökülmesi
Alt kapak
Elektrik Çarpma Tehlikesi
Kurulumdan önce buzdolab›n›n güç
kablosunu ç›kart›n.
Bunun yapmad›¤›n›z takdirde ölüm veya
Besleme su tüpü
ciddi yaralanma meydana gelebilir.
Kap›n›z buzdolab›n›n geçmesi için çok darsa, buzdolab›n›n kap›s›n› ç›kar›n
ve buzdolab›n› yanlamas›na geçirin.

Uyar›

Alt kapa¤› yukar› kald›rarak sökün ve mandal› ç›kar›n, ard›ndan bast›rarak besleme
su tüpünü çekin  sa¤daki ﬂekilde gösterilmiﬂtir.

Alt kapa¤› ve
ard›ndan besleme
suyu tüpünü
ç›karma

NOT
• Tüpün ucu deforme olduysa veya aﬂ›nd›ysa, bu bölümü kesin.

1) Tornavida kullanarak menteﬂe
kapa¤›n› ç›kar›n. Topraklama kablosu
d›ﬂ›ndaki tüm ba¤lant› kablolar›n›
Üst menteﬂe
ay›r›n.

Dondurucu
bölmesi kapa¤›n›
ç›karma

Menteﬂe
kapa¤›

Ba¤lant› kablolar›

Topraklama hatt›
Üst menteﬂe

Koruyucu

2) Koruyucuyu saat yönünün tersine
çevirerek ç›kar›n () ard›ndan üst
menteﬂeyi kald›r›n ().
NOT

• Üst menteﬂeyi ç›kar›rken, kap›n›n öne do¤ru düﬂmemesine dikkat edin.

3) Dondurucu bölmesi kap›s›n› yukar›
do¤ru kald›rarak ç›kar›n. Bu sefer kap›,
besleme suyu boru tüpü tamamen
ç›kacak kadar yukar› kald›r›lmal›d›r.

Besleme
suyu boru tüpü
tamamen ç›kacak
kadar
Alt menteﬂe

NOT
• Buzdolab› bölmesi kapa¤›n› kap›dan geçirin ve yere koyun ama besleme suyu
boru tüpüne zarar vermemeye dikkat edin.

Buzdolab›
kapa¤›n› kald›r›n

1) Menteﬂe kapa¤› vidalar›n› gevﬂetin ve
kapa¤› ç›kar›n. Topraklama hatt›
d›ﬂ›ndaki ba¤lant› kablolar›n› ç›kar›n.
Ba¤lant›
kablolar›
Üst menteﬂe

2) Koruyucuyu saat yönünde çevirerek
ç›kar›n () ard›ndan üst menteﬂeyi
kald›r›n ( ).

3) Dondurucu bölmesi kap›s›n› yukar›
do¤ru kald›rarak ç›kar›n.
6

Alt menteﬂe

Koruyucu

Kurulum

Sa¤daki ﬂekilde gösterildi¤i gibi
buzdolab›n› kap›dan yanlamas›na geçirin.

Buzdolab›n›
kap›dan geçirme

Max
5

4

3

2

1

Min
1

FRZ
TEMP

2

REF
TEMP

3

4

5

Max

Kap›n›n de¤iﬂtirilmesi
Kap›dan geçirdikten sonra kald›rma s›ras›n›n tersini uygulayarak birleﬂtirin.

Besleme suyu borusu kurulumu
Kurulumdan
önce





Uyar›

Su bas›nc› 147 kPa (1,5 kgf/cm2) de¤erine ulaﬂmazsa veya alt›nda kal›rsa, normal
otomatik buz yap›c›s› ve so¤uk su beslemesi için ayr› bir bas›nç pompas› alman›z
gerekir.



Besleme suyu boru tüpü uzunlu¤unu 8 m’den uzun tutmay›n ve tüpü bükmemeye
özen gösterin. Tüp 8 m veya daha uzun olursa bas›nc›n düﬂmesine ba¤l› olarak
su beslemesi sorununa neden olabilir.



Besleme suyu boru tüpünü ›s›dan uzak bir yere yerleﬂtirin.



Yaln›zca içilebilir su kayna¤›na ba¤lay›n.
Su filtresi kiti kurulumu için talimatlara bak›n.
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Otomatik buz yap›c›s› 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm2) (Bir su barda¤›n› (180 cc)
3 saniye içinde doldurmak için) de¤erinde su bas›nc›yla çal›ﬂ›r.

Kurulum

Yükseklik ayar›
Dondurucu
bölmesi kap›s›
buzdolab› bölmesi
kap›s›ndan
alçaktaysa

Kap›n›n seviyesini, düz ( - tip) tornaviday› sol yükseklik ayarlama vidas›n›n
yivine sokup saat yönünde çevirerek ayarlay›n ().
Yükseklik fark›

Yükseklik
fark›



Sol yükseklik ayarlama vidas›

Dondurucu
bölmesi kap›s›
buzdolab› bölmesi
kap›s›ndan
yüksekteyse

Kap›n›n seviyesini, düz ( - tip) tornaviday› sa¤ yükseklik ayarlama vidas›n›n
yivine sokup saat yönünde çevirerek ayarlay›n ().
Yükseklik fark›

Yükseklik
fark›



Sa¤ yükseklik ayarlama vidas›

Kap› seviyesini
ayarlad›ktan sonra

Buzdolab› kap›lar›, ön taraf› yükseklik ayarlama vidalar›n› ayarlayarak yükseltince
yumuﬂak bir ﬂekilde kapan›r. Kap›lar düzgünce kapanmazsa, performans
etkilenebilir.
1. Nakliyat s›ras›nda biriken tozu silin ve cihaz›n›z› iyice temizleyin.

Sonra

2. Buz yapma kutusu, kapak buharlaﬂt›rma tepsisi, vb. aksesuarlar› do¤ru
yerlere yerleﬂtirin. Nakliyat s›ras›nda oluﬂabilecek hasar riskini önlemek için
tümü beraber paketlenmiﬂtir.
3. Güç kablosunu (veya fiﬂi) prize tak›n. Baﬂka cihazlar›n ba¤l› oldu¤u prizleri
kullanmay›n.
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Çal›ﬂt›rma

Baﬂlang›ç
Buzdolab›n›z ilk kuruldu¤unda, taze veya donmuﬂ g›dalar koymadan 2-3 saat
önce normal çal›ﬂma s›cakl›¤›nda dengelenmesine izin verin.
Çal›ﬂma iﬂlemi yar›da kesilirse, tekrar baﬂlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

Is›lar› ve iﬂlevleri ayarlama

‹çecek Bölmesi Dü¤mesi
Su/Buz Ç›k›ﬂ›
Dispenser Dü¤mesi

‹çecek Bölmesi

Dispenser Lambas›(gizli)

‹ﬂlev görüntüleme ekran›

Güç Tasarruf Modunu Görüntüleme

NOT
•
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Modelinizde tüm seçenekler bulunmayabilir.

Çal›ﬂt›rma

Bu iﬂlev güç tasarruf modunu görüntüler
FREEZER (DONDURUCU) ve EXPRESS FRZ. (HIZLI DNDR.) dü¤melerine ayn›
anda bas›n ve Ding sesini duyana kadar bas›l› tutun. Tüm LED/LCD’ler ON
(AÇIK) konuma gelir, sonra OFF (KAPALI) konuma gelir. Güç tasarruf modu
etkinken, ekran kap› bir daha aç›lana kadar kapal› kal›r. Daha sonra, kap› aç›ld›¤›
zaman veya bir dü¤meye bas›ld›¤› zaman aç›k konuma gelir ve son kap›
aç›lmas›ndan veya dü¤me kullan›m›ndan sonra 20 saniye aç›k kal›r. Güç tasarruf
modunu devre d›ﬂ› b›rakmak için, FREEZER (DONDURUCU) ve EXPRESS FRZ.
(HIZLI DNDR.) dü¤melerine ayn› anda bas›n ve Ding sesini duyana kadar bas›l›
tutun.

Güç tasarrufunu
görüntüleme

Dondurucu bölmesi ve buzdolab› bölmesi s›cakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.

Dondurucu
kontrolü

Dondurucu Bölmesi s›cakl›k ayar›

FREEZER

Buzdolab›
kontrolü

S›cakl›¤›
ayarlama

Buzdolab› Bölmesi s›cakl›k ayar›

REFRIGERATOR

S›cakl›¤›
ayarlama

❇ Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, ayar (Weak) (Zay›f) ➔ (Middle Weak) (Orta Zay›f)
➔ (Middle) (Orta) ➔ (Middle Strong) (Orta Güçlü) ➔ (Strong) (Güçlü) s›ras›yla
de¤iﬂir.
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Gerçek s›cakl›k yiyecek durumuna göre de¤iﬂir, gösterilen s›cakl›k hedef
s›cakl›kt›r, gerçek s›cakl›k de¤ildir.



Buzdolab› iﬂlevi ilk baﬂlarda zay›ft›r. Buzdolab›n› en az 2~3 gün kulland›ktan
sonra yukar›daki gibi ayarlay›n.

Çal›ﬂt›rma
Dispenser
kullan›m›



Ezilmiﬂ buz, su ve küp buz seçeneklerinden birini seçin ve barda¤›n›zla
dü¤meye bas›n.
Ezilmiﬂ buz
Seçim dü¤mesine
basarak ezilmiﬂ buz
seçene¤ini seçin.

•

Su
Seçim dü¤mesine
basarak su seçene¤ini
seçin.

Küp buz
Seçim dü¤mesine
basarak küp buz
seçene¤ini seçin.

Referans : Barda¤›n›z›, buz veya su ald›ktan birkaç saniye sonra da ayn› yerde tutun,
böylece son damlalar yere dökülmemiﬂ olur.

Otomatik buz
yap›c›s›

Güç Dü¤mesi

Duyarga Kolu


Otomatik buz yap›c›s› otomatik olarak bir seferde 6 küp buz, günde 50~60 parça
buz yapar. Bu miktar oda s›cakl›¤›, kap› aç›lmas›, dondurucu yükü, vb.
nedenlerden dolay› de¤iﬂebilir.



Buz yapma iﬂlemi buz haznesi dolunca durur.



Otomatik buz yap›c›s›n› kullanmak istemezseniz, buz yap›c›s› dü¤mesini OFF
(KAPALI) konuma getirin.
Otomatik buz yap›c›s›n› tekrar kullanmak isterseniz, dü¤meyi ON (AÇIK) konuma
getirin.
NOT
• Buz, buz depolama haznesine düﬂtü¤ü zaman ses ç›kmas› normaldir.

UYARI
• Ellerinizi buz yap›c›s› çal›ﬂ›rken içine sokmay›n Yaralanman›za neden olabilir.
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Çal›ﬂt›rma
Buzlar birbirine yap›ﬂ›yorsa
 Buz birbirine yap›ﬂt›¤› zaman, buz topaklar›n› buz depolama haznesinden ç›kar›n,
küçük parçalara bölün ve ard›ndan tekrar buz depolama haznesine koyun.
 Buz yap›c›s› çok küçük veya birbirine yap›ﬂm›ﬂ buz üretiyorsa, buz yap›c›s›na
koyulan suyun miktar›n›n ayarlanmas› gerekir. Servis merkeziyle iletiﬂim kurun.
❈ Buz s›kça kullan›lm›yorsa, birbirine yap›ﬂabilir.

Buz yap›c›s›
düzgün
çal›ﬂm›yorsa

Güç kesintisi
Dondurucu bölmesine buz düﬂebilir. Buz depolama haznesini ç›kar›n ve tüm
buzu at›n ard›ndan hazneyi kurulay›p yerine koyun. Cihaza tekrar güç geldi¤inde,
otomatik olarak ezilmiﬂ buz seçilecektir.



Ünite yeni kurulduysa
 Yeni kurulan buzdolab›n›n dondurucu bölmesinde buz yapabilmesi için 12 saat
geçmesi gerekir.

H›zl› dondurma için bu iﬂlevi seçin.

H›zl› dondurma



dü¤meye her bas›ld›¤›nda
OFF (KAPALI)➝ ON (AÇIK)➝ OFF
(KAPALI) s›ras› izlenir.



Özel So¤utma seçene¤i On (Aç›k)
durumdayken ok iﬂareti grafi¤i 4 sefer
yan›p söndükten sonra On (Aç›k) konumunda kal›r.



Belirli bir zaman sonra h›zl› dondurma iﬂlevi otomatik olarak kapan›r.

AÝk

KapalÝ

Bu dü¤me, baﬂka bir dü¤menin çal›ﬂmas›n› durdurur.

Kilitleme





Filtre durumu
(filtre de¤iﬂtirme
döngüsü)
görüntüleme iﬂlevi

Dispenser ›ﬂ›¤›

dü¤meye 3 saniyeden fazla her bas›ld›¤›nda
Kilitleme ve Açma iﬂlemleri tekrarlan›r.

KÜLÜDÜ A



Dispenserdeki su filtresi kartuﬂu için bir
de¤iﬂtirme iﬂareti ›ﬂ›¤› mevcuttur.



Su filtresi her 6 ayda bir de¤iﬂtirilmelidir.



Filtre ›ﬂ›¤› yand›¤›nda filtreyi de¤iﬂtirmeniz
gerekir.



Filtreyi de¤iﬂtirdikten sonra, iﬂareti s›f›rlamak için filtre dü¤mesini 3 saniyeden
fazla bas›l› tutun.

Bu dü¤me dispenserdeki dispenser
›ﬂ›¤›n› açar ve kapat›r.
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KÜLÜTLE

ALARM/LOCK (ALARM/K‹L‹T) dü¤mesini kullan›rsan›z,
kilidi açana kadar di¤er dü¤meler çal›ﬂmaz.

Dispenser ›ﬂ›¤› iﬂlevi Light/Filter (Iﬂ›k/Filtre)
dü¤mesine basarak ON (AÇIK) veya OFF
(KAPALI) konuma getirilir.

Çal›ﬂt›rma
Di¤er
fonksyonlar

Kap› aç›k uyar›s›




Buzdolab› veya dondurucu kapa¤› 60 saniyeden fazla aç›k kal›rsa, uyar› tonu 3
sefer otuz saniye aral›klarla ses ç›kar›r.
Uyar› sesi kapak kapal›ysa bile devam ediyorsa, lütfen yerel servis merkeziyle
ba¤lant›ya geçin.

Teﬂhis (hata tespiti) iﬂlevi
Buzdolab› kullan›m› s›ras›nda hata oluﬂursa, teﬂhis iﬂlevi hatay› otomatik olarak
tespit eder.
 Üründe hata oluﬂursa, dü¤melere bas›lsa bile iﬂaretler çal›ﬂmaz. Bu durumda,
gücü kesmeyin ve hemen yerel servis merkeziyle iletiﬂim kurun. Servis
mühendisinin sorunu tespit etmesi çok zaman alabilir.


Buz/so¤uk su
sa¤lama

Su, buzdolab› bölmesinde su tank›nda depolan›rken so¤ur ve ard›ndan
dispensere gönderilir.
Buz, otomatik buz yap›c›s›nda yap›l›r ve ezilmiﬂ veya küp ﬂeklinde buz olarak
ayr›larak dispensere gönderilir.
NOT
• Suyun ilk baﬂta çok so¤uk olmamas› normaldir. Daha so¤uk su isterseniz,
barda¤a buz ekleyin.

Uyar›lar

Buzdolab› kurulduktan sonra ilk ç›kan buz (yaklaﬂ›k 20 parça) ve suyu (yaklaﬂ›k 7
bardak) at›n.
‹lk buz parçalar› ve su, besleme su borusu veya besleme su kutusundan gelen
parçac›klar veya koku içerebilir. Buzdolab› uzun süre kullan›lmazsa da bu iﬂlem gerekir.
Çocuklar› dispenserden uzak tutun.
Çocuklar dü¤meye yanl›ﬂ bir ﬂekilde basabilir veya lambalara zarar verebilir.
Yiyeceklerin buzun önünü kesmedi¤inden emin olun.
Buz yolunun giriﬂine yiyecek konursa, dispenser do¤ru bir ﬂekilde iﬂlemeyebilir. Yaln›zca
parçalanm›ﬂ buz kullan›l›rsa buz yolu buz tozuyla kaplanabilir. Birikmiﬂ buz tozunu
temizleyin.
‹çecek kutular›n› veya di¤er yiyecekleri h›zl› so¤utma amac›yla buz depolama
haznesine koymay›n.
Bu gibi eylemler otomatik buz yap›c›s›na zarar verebilir.
Hiçbir zaman buzu almak için ince kristal bardak veya çanak çömlek gibi kaplar
kullanmay›n.
Bu gibi bardaklar veya kaplar k›r›labilir.
Barda¤›n›za su veya içecek doldurmadan önce buz koyun.
Buz koymadan önce su koyarsan›z, buz ekledi¤iniz zaman su s›çrayabilir.
Hiçbir zaman buz ç›k›ﬂ›na elinizle veya aletle dokunmay›n.
Dokunursan›z bir parça k›r›labilir veya eliniz yaralanabilir.
Hiçbir zaman buz yap›c›s›n›n kapa¤›n› kald›rmay›n.
Buz depolama haznesinin tamamen buzla dolmas› için arada bir yüzeyin
seviyesini ayarlay›n.
Buz, buz yap›c›s›n kenar›na y›¤›l›yor. Bu durumda buz depolama haznesi doludur ve buz
yapma iﬂlemi durmuﬂtur.
Rengi de¤iﬂmiﬂ buz ç›karsa, hemen servis merkezine baﬂvurun ve ürünü
kullanmay› b›rak›n.
Hiçbir zaman çok dar veya derin bardaklar kullanmay›n.
Buz, buz yolunda t›kanm›ﬂ olabilir ve bu yüzden buzdolab› bozulabilir.
Barda¤›, buz ç›k›ﬂ›ndan uygun bir uzakl›kta tutun.
13 Ç›k›ﬂa çok yak›n tutulan bir bardak buzun ç›kmas›n› engelleyebilir.

Çal›ﬂt›rma

‹çecek bölmesi (Yaln›zca baz› modellerde bulunur)
Nas›l kullan›l›r

‹çecek bölmesinin kapa¤›n› aç›n.
 Buzdolab›n›n kapa¤›n› açmadan içecek
bölmesine ulaﬂabilirsiniz, böylece elektrik
tasarrufu yapars›n›z.
 ‹çecek bölmesi kap›s› aç›ld›¤›nda
buzdolab› bölmesinin içindeki lamba
yanar.
Böylece içerikleri tan›mlamak kolaylaﬂ›r.

‹çecek bölmesi
kap›s›n› stand
olarak kullanma

Hiçbir zaman içecek bölmesi kapa¤›n›
kesme tahtas› olarak kullanmay›n ve
kapa¤a keskin aletlerle zarar vermeye
özen gösterin.
 Hiçbir zaman kollar›n›z› üzerine
dayamay›n veya ﬂiddetli bir ﬂekilde bask›
uygulamay›n.


Hiçbir zaman iç
içecek bölmesi
kapa¤›n›
ç›karmay›n.

Hiçbir zaman
içecek bölmesi
kapa¤›na a¤›r
cisimler
koymay›n veya
çocuklar›n
kapa¤a
as›lmas›na izin
vermeyin.
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‹çecek bölmesi kapak olmadan düzgün bir
ﬂekilde çal›ﬂmaz.



‹çecek bölmesi kapa¤› zarar görebilece¤i
gibi çocuklar da yaralanabilir.

Çal›ﬂt›rma

Raf (Yaln›zca baz› modellerde bulunur)
Katlanabilir Raf

Galon kab› veya ﬂiﬂe gibi uzun nesneleri depolarken ön raf›n yar›s›n› arka raf›n
yar›s›n›n alt›na ittirin. Tam boy raf haline getirmek için kendinize çekin.

ﬁarap tutaca¤› (Yaln›zca baz› modellerde bulunur)
ﬁarap
tutaca¤› ayar›
(1. Tip)

Bu ﬂarap tutaca¤› ile ﬂiﬂeler
yanlamas›na saklanabilir.
Bu, her rafa monte edilebilir.

ﬁarap tutaca¤›n› monte etmek için:
ﬁarap tutaca¤›n›  ﬂekildeki gibi sabit
raf›n kenar›na monte ettikten sonra 
ﬂeklindeki gibi yukar› do¤ru tutarak 
ﬂeklindeki gibi aﬂa¤› do¤ru çekin.

2

1

ﬁarap tutaca¤›n› ay›rmak için:
ﬁarap tutaca¤›n› ➃ ﬂeklindeki gibi yukar›
kald›rd›ktan sonra ➂ ﬂeklindeki gibi
kendinize do¤ru çekin.

3
4

(2. Tip)

Bu ﬂarap tutaca¤› ile ﬂiﬂeler
yanlamas›na saklanabilir.

Yumurta raf› (Yaln›zca baz› modellerde bulunur)
Yumurta raf›n› istedi¤iniz yere koyabilirsiniz.

[1. Tip]

[2. Tip]

NOT
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• Yumurta raf›n› buz depolama haznesi olarak kullanmay›n. Bozulabilir.
• Hiçbir zaman yumurta raf›n› dondurucu bölmesine veya taze g›da bölmesine koymay›n.

Çal›ﬂt›rma

Sebzelikteki nem kontrolü
Sebze ve meyve depolarken nem, nem kontrol dü¤mesini sola/sa¤a oynatarak
kontrol edilebilir.
Yüksek nem
HIGH

HUMIDITY CONTROL
LOW

LOW

HIGH

LOW

Düﬂük nem
H

HIGH

HUMIDITY CONTROL
LOW

HIG

Sebze veya et bölmesine çevirme
(Yaln›zca baz› modellerde bulunur)


Buzdolab›n›n alt›nda bulunan göz sebzelik veya et bölümü olarak kullan›labilir.

Sebzelik

Et bölmesi

Çevirme
dü¤mesi

Yiyecek
depolamadan önce
dü¤meyi kontrol
etmeyi unutmay›n.

Et bölmesi, s›cakl›¤› buzdolab› bölümünden daha düﬂük tutar böylece et veya
bal›k daha uzun süre depolanabilir.
NOT
•

Çevirme dü¤mesi meat (et) durumundaysa, sebzeler ve meyveler donar.
Bu yüzden, yiyecek depolamadan önce kontrol etti¤inizden emin olun.

Koku giderici (Yaln›zca baz› modellerde bulunur)
Bu sistem, ›ﬂ›nsal katalizör
kullanarak güçlü kokular› emer.
Bu sistemin depolanan yiyecekler
üzerinde bir etkisi yoktur.

Koku giderici sistem
Sebzelik

Miracle Zone (‹ste¤e Ba¤l›)/
Taze g›da bölmesi
(‹ste¤e Ba¤l›)

Koku giderici
sistemi kullanma

Bu sistem so¤uk hava giriﬂ kanal›na önceden kuruldu¤u için ayr› bir kurulum
iﬂlemine gerek yoktur.
 Lütfen keskin kokulu yiyecekleri kapal› kaplarda saklay›n.
Aksi halde bu koku, buzdolab›nda bulunan di¤er yiyecekler taraf›ndan emilebilir.
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Çal›ﬂt›rma

Miracle Zone S›cakl›k De¤iﬂim Köﬂesi
(Yaln›zca baz› modellerde bulunur)
Dü¤meye basarak sebze, meyve veya di¤er
yiyecekleri depolayabilirsiniz ve et,çi¤ bal›k,
vb. gibi donmuﬂ yiyecekleri çözebilirsiniz.

Miracle Zone S›cakl›k De¤iﬂimi
(Yaln›zca baz› modellerde bulunur)
Depolanan yiyeceklerin türüne
göre en verimli s›cakl›k aral›¤›n›
seçebilirsiniz.

Kullan›lacak
Yöntem

- -3°C, -1°C ve 4°C dahil olmak
üzere 3 tane s›cakl›k seçene¤i
mevcuttur. Sebze/Meyve ve
so¤uk saklanan yiyecekler nem
bak›m› gerektirir ve et/bal›k,
depolanan yiyeceklerin türüne göre daha uzun süre saklanabilir.
Etler Miracle Zone’da depolan›rken, sebzeler ve meyveler donabilir.
Etleri Miracle Zone’da depolarken, et veya bal›k uzun süre bu bölmede
depolan›rsa bozulabilir, bu gibi durumlarda dondurucu bölümünü kullan›n.
 Buzdolab› bölümü kapa¤›n› aç›nca içerdeki lamba yanar ve kapat›nca söner.
 “Selection” (Seçim) dü¤mesine her bast›¤›n›zda s›ras›yla (Vegetable/Fruit)
(Sebze/Meyve) ➔ (Cold storage while maintaining humidity) (Nem kontrollü
so¤uk depolama) ➔ (Meat) (Et) seçenekleri seçilir.



Miracle Zone (Yaln›zca baz› modellerde bulunur)
Miracle Zone’u
Kald›rma



Miracle Zone’u
Kurma





Önce, sebzeli¤i kald›r›n.
Miracle Zone kab›n› hafifçe kald›rd›ktan  sonra
iç taraf›ndan tutup d›ﬂar›ya çekin  .

Miracle Zone kab›n› ç›k›nt›lara yerleﬂtirin  ve
hafifçe ittirin  .
 Parçalar zorlan›rsa zarar görebilir.
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Yiyecek depolama hakk›nda öneriler

Yiyeceklerin konumu
(bkz. parçalar›n tan›m›)

ﬁarap tutaca¤›

ﬁarap koyma yeri.

Aperatif gözü

Ekmek, çerez, vb. yiyeceklerin
depoland›¤› yer.
Et, bal›k, dondurma, donmuﬂ aperatifler,
vb. donmuﬂ yiyeceklerin sakland›¤› yer.

Dondurucu
bölmesi raf›

Küçük, paketlenmiﬂ donmuﬂ
yiyeceklerin depoland›¤› yer.
 Kap›lar aç›ld›kça s›cakl›¤›n artmas›
muhtemeldir. Bu yüzden dondurma vb.
yiyecekleri uzun süre depolamay›n.

Dondurucu
bölmesi kap› raf›



Dondurucu
bölmesi gözü



Et, bal›k, tavuk, vb. yiyecekleri ince bir
folyoya sard›ktan sonra depolay›n.
 Yiyecekleri kuru saklay›n.
Margarin, peynir, vb. süt ürünlerinin
depoland›¤› yer.

Süt ürünleri
köﬂesi
Yumurta raf›

Yumurta raf›n› uygun bir yere koyun.

‹çecek bölümü

‹çecekler gibi s›k kullan›lan malzemelerin
depoland›¤› yer.

Buzdolab›
bölmesi raf›

Aperatifleri veya di¤er yiyecekleri uygun
mesafede depolay›n.

Buzdolab›
bölmesi kap› raf›

Küçük, paketlenmiﬂ yiyecekleri veya süt,
meyve suyu, bira, vb. içeceklerin
depoland›¤› yer.

Sebzelik Gözü

Sebze veya meyvelerin depoland›¤› yer.

Sebzelik gözü / et
gözü çevirme
köﬂesi

Çevirme dü¤mesini gerekti¤i gibi
ayarlayarak sebze, meyve, çözülmüﬂ et,
çi¤ bal›k, vb. yiyecekleri burada
depolay›n.
Yiyecek depolamadan önce çevirme
dü¤mesini kontrol etmeyi unutmay›n.
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Yiyecek depolama hakk›nda öneriler

Yiyecek depolama
Taze yiyecekleri buzdolab› bölmesinde depolay›n. Yiyece¤in nas›l
donduruldu¤u ve çözüldü¤ü, tazeli¤ini ve lezzetini korumas›nda önemli bir
nedendir.
 Muz, kavun gibi düﬂük s›cakl›kta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolab›nda
saklamay›n.
 S›cak yiyecekleri depolamadan önce so¤umaya b›rak›n, buzdolab›na s›cak
yiyecek koymak di¤er yiyeceklerin bozulmas›na ve daha yüksek enerji
tüketimine neden olabilir.
 Yiyecek depolarken, yiyece¤i vinil ile sar›n veya kapakl› kaplarda depolay›n.
Bu nemin buharlaﬂmas›n› önler ve yiyece¤in lezzetini ve besin de¤erlerini
korumas›n› sa¤lar.
 Hava kanallar›n› yiyeceklerle kapatmay›n. Hafif bir so¤uk hava ak›m›
buzdolab› s›cakl›¤›n›n dengede kalmas›n› sa¤lar.
 Kap›y› s›kça açmay›n. Kap›y› açmak s›cak havan›n buzdolab›na girmesine
neden olur ve s›cakl›¤› yükseltir.
 Hiçbir zaman kap› raf›nda çok fazla yiyecek depolamay›n çünkü burada
depolanan yiyecekler içteki raflara bask› uygulay›p kap›n›n tam olarak
kapanmamas›na neden olabilir.


Dondurucu bölmesinde ﬂiﬂe depolamay›n – donunca k›r›labilirler.
 Çözülmüﬂ yiyecekleri tekrar dondurmay›n. Bu, yiyece¤in lezzetini ve besin
de¤erlerini kaybetmesine neden olur.
 Dondurma gibi donmuﬂ yiyecekleri uzun süre depolarken, kap› raf› yerine
dondurucu raf›n› kullan›n.
 So¤uk yiyecekleri veya kaplar› – özellikle metalik olanlar› – ›slak ellerle
dokunmay›n ve cam ürünleri dondurucu bölmesine koymay›n.
- So¤uktan meydana gelen ﬂiﬂkinlikler oluﬂabilir ve cam kaplar donunca
k›r›larak kiﬂisel yaralanmalara neden olabilir.

Dondurucu
bölmesi



Buzdolab› bölmesi



Buzdolab›n›n üst raflar›na nemli yiyecekler koymaktan kaç›n›n, so¤uk havaya
temas edince donabilir.
 Yiyecekleri buzdolab›na koymadan önce temizleyin. Yan yana duran
yiyeceklerin bozulmaya neden olmamas› için sebzeleri, meyveleri ve
paketlenmiﬂ yiyecekleri y›kay›n.
 Yumurtalar› depolama raf› veya kab›nda depolarken taze olduklar›ndan emin
olun ve daha uzun taze kalmalar› için her zaman dik olarak durmalar›n›
sa¤lay›n.
NOT
• Buzdolab›n› s›cak ve.nemli bir yere koyarsan›z, kap›n›n s›k s›k aç›lmas› veya çok fazla
sebze depolamak çi¤ oluﬂmas›na neden olabilir ve bu performans› etkilemez. Oluﬂan
çi¤i bir toz beziyle silin.
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Bak›m ve onar›m

Parçalar› sökmek
NOT
•

Sökme iﬂlemi için kurulum s›ras›n›n tersini izleyin.
Kurulum ve sökme iﬂlemlerinden önce güç kablosunu ç›kard›¤›n›zdan emin
olun. Hiçbir zaman parçalar› sökmek için aﬂ›r› güç uygulamay›n. Parçalar zarar
görebilir.

Lamba kapa¤›na hafifçe bast›r›p ➂ ve
döndürerek ➀ lambay› çekip ç›kar›n ➁.
Ampulü saat yönünde çevirin Servis
merkezinden sat›n alabilece¤iniz 40 watt’l›k
(maks.) ampul kullan›n.

Dondurucu
bölmesi lambas›

2
3
1

NOT
•

Her ampul buzdolab›n›za uymayabilir.
Ampulü ayn› boy, ﬂekil ve watt’ta olan baﬂka bir ampulle de¤iﬂtirin.

• Dispenser ›ﬂ›klar› LED’dir ve de¤iﬂtirilemezler.
2

Dondurucu
bölmesi raf›

Raf› ç›karmak için, raf› sola do¤ru ittirin ,
sol taraf›n› biraz kald›r›n , sa¤ taraf› kald›r›n
➂ ve ç›kar›n.

Kap› raf› ve
deste¤i

Kap› raf›n› her iki taraf›ndan tutun  ve
ç›kar›n .

Buz depolama
haznesi

Buz depolama haznesini sa¤daki ﬂekilde
göründü¤ü gibi tutun ve hafifçe kald›r›rken
 ç›kar›n .
 Gerekmedikçe buz depolama haznesini
sökmeyin.
 Düﬂürme riskine karﬂ› buz haznesini
ç›kar›rken her iki elinizi de kullan›n.

Dispenser
kullan›ld›ktan
sonra

Su toplay›c›s›n›n kendi kendine tahliye
iﬂlevi yoktur. Düzenli olarak
temizlenmelidir.
Su toplay›c›s›n›n kapa¤›n› ön taraf›n›
çekerek ç›kar›n ve bir bezle kurulay›n.
Kapa¤› tamamen çekin  ve arkas›n›
kald›r›n.
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2
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1

Bak›m ve onar›m

Ampulü iﬂaretli bölgeye () yerleﬂtirin ve
ç›karmak için bast›r›n.
Tornavida gibi düz ucu olan (-) aletler kullan›n.
Ampulü saat yönünün tersine çevirin.
Buzdolab› için servis merkezinden
alabilece¤iniz maksimum 40 W’l›k ampul
kullan›n.

Buzdolab›
bölmesindeki
lamba

1

‹çecek bölümü

Hazneyi () yukar›ya çekerek ç›kar›n.
 ‹çecek bölmesinin üst raf›n› ç›kar›n ve
ard›ndan içecek bölmesi kapa¤›n›
ç›kar›n ().
 ‹çecek bölmesi yukar› do¤ru çekerek
ç›kar›labilir.


2

NOT
•

Sebzeli¤i, aperatif gözünü, ve içecek bölmesi kapa¤›n› sökerken buzdolab›ndan
parçalar› ç›kard›¤›n›zdan emin olun.
2

Sebzelik kapa¤›
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Sebzelik kapa¤›n› ç›karmak için, sebzeli¤i
biraz öne çekin , gösterildi¤i gibi sebzelik
kapa¤›n›n ön taraf›n› yukar› kald›r›n. , ve
d›ﬂar› ç›kar›n.

1

0

Bak›m ve onar›m
0 Suggestion on food storage

Genel bilgi
Normal uzunluktaki tatillerde, buzdolab›n›z› çal›ﬂ›r durumda b›rakmak en iyi
çözümdür. Daha uzun süre muhafaza etmek için dondurulabilen yiyecekleri
dondurucuya koyun.
Çal›ﬂt›rmak istemedi¤iniz zaman, tüm yiyecekleri ç›kar›n, güç kablosunu ç›kar›n,
içerisini iyice temizleyin ve koku oluﬂmas›n› önlemek için kap›lar› AÇIK b›rak›n.

Tatil zaman›

Bir iki saat içinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolab›n›z›n
s›cakl›¤›n› etkilemez.
Ancak elektrik kesintisi s›ras›nda buzdolab› kap›s›n› açma say›s›n› en aza
indirmelisiniz.

Güç kesintisi

Buzdolab›n›n içindeki tüm gevﬂek parçalar› ç›kar›n veya güvenli bir ﬂekilde
sabitleyin.
Yükseklik ayar vidalar›na zarar vermemek için, vidalar› sonuna kadar s›k›n.

Taﬂ›rken

Buzdolab› kabinin d›ﬂ yüzeyi bazen, özellikle kurulum sonras›, ›s›nabilir.
Panik yapmay›n. Bunun nedeni d›ﬂ yüzeyde “terlemeyi” önleyen, s›cak
yo¤unlaﬂma önleyici borudur.

Yo¤unlaﬂma
önleyici boru

Temizlik
‹stenmeyen kokular› önlemek için buzdolab›n›z› temiz tutun. Dökülen
yiyecekler hemen temizlenmelidir çünkü temizlenmezlerse plastik yüzeyleri
aﬂ›nd›rabilir ve bu yüzeylerde leke b›rakabilirler.
Buzdolab›n›z›n dayan›kl› alt›n› silmek için sabun veya deterjanl› ›l›k su kullan›n.
Temiz nemli bir bezle silin ve kurulay›n.

D›ﬂ Cephe

‹ç cephe

Düzenli temizlik gereklidir. Tüm bölmeleri karbonat solüsyonu veya yumuﬂak bir
deterjanla ve s›cak suyla y›kay›n. Durulay›n ve kurulay›n.

Temizlik sonras›

Lütfen güç kablosunun zarar görmedi¤inden, fiﬂin aﬂ›r› ›s›nmad›¤›ndan veya fiﬂin
prize tam olarak girdi¤inden emin olun.

Uyar›

Her zaman elektrik parçalar› yak›n›nda temizlik yaparken (ampul, dü¤meler,
kontrol, vb. ) güç kablosunu fiﬂten çekin.
Su veya s›v›n›n elektrik parçalar›n›n içine girmesini ve elektrik çarpmas›n›
önlemek için aﬂ›r› nemi sünger veya bir bezle silin.
Hiçbir zaman metalik bulaﬂ›k pedi, f›rça, aﬂ›nd›r›c› temizleyiciler, güçlü alkalin
solüsyonlar›, yan›c› veya toksik temizlik s›v›lar› kullanmay›n.
Hiçbir zaman ›slak veya nemli ellerle donmuﬂ yüzeylere dokunmay›n çünkü
nemli nesneler so¤uk yüzeylere yap›ﬂ›r.
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Sorun giderme
Servisi aramadan önce, bu listeye göz at›n. Hem zamandan hem paradan
kazan›rs›n›z.
Bu liste hatal› iﬂçilik veya malzemenin nedeni olmayan genel olaylar› içerir.

Olay

Olas› nedeni

Çözüm

Buzdolab›n›n
çal›ﬂmas›
Buzdolab›
kompresörü
çal›ﬂm›yor.

Buzdolab› çok
fazla veya çok
uzun süre
çal›ﬂ›yor.
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Buzdolab› kapal› durumda.

Buzdolab› kontrolünü ayarlay›n.
Kontrolleri ayarlama bölümüne bak›n.

Buzdolab› buz çözme döngüsünde.

Bu, tam otomatik buz çözücü
buzdolaplar› için normaldir. Buz çözme
döngüsü belirli aral›klarla olur.

Fiﬂ prize tak›l› de¤il.

Fiﬂin prize tam olarak tak›ld›¤›ndan emin
olun.

Güç kesintisi. Evdeki ›ﬂ›klar› kontrol edin.

Yerel elektrik ﬂirketini aray›n.

Buzdolab›, bir önceki buzdolab›n›zdan
daha büyük.

Bu normaldir. Daha büyük, daha etkili
üniteler bu durumda daha uzun süre
çal›ﬂ›r.

Odadaki veya d›ﬂar›daki s›cakl›k fazla.

Buzdolab›n›n bu ﬂartlar alt›nda daha uzun
süre çal›ﬂmas› normaldir.

Buzdolab› yak›n bir zamanda bir süreli¤ine
kapal› durumdayd›.

Buzdolab›n›n tamamen so¤umas› birkaç
saat alabilir.

Büyük miktarda ›l›k veya s›cak yiyecek
yak›n zamanda depolanm›ﬂ.

Il›k yiyecekler, istenilen s›cakl›¤a ulaﬂ›lana
kadar buzdolab›n›n daha uzun süre
çal›ﬂmas›na neden olur.

Kap›lar çok s›k veya çok uzun süre
aç›lm›ﬂ.

Buzdolab›na giren s›cak hava
buzdolab›n›n daha uzun süre çal›ﬂmas›na
neden olur. Kap›lar› daha az s›kl›kta aç›n.

Buzdolab› veya dondurucu kap›s› aç›k
kalm›ﬂ olabilir.

Buzdolab›n›n düz durdu¤undan emin
olun. Yiyecek ve kaplar›n kap›y›
engellemedi¤inden emin olun. Sorun
bölümüne bak›n. Kap›lar›n
AÇILMASI/KAPANMASI.

Buzdolab› ayar› çok so¤u¤a ayarlanm›ﬂ.

Buzdolab› s›cakl›¤› tatmin edici bir
seviyeye gelene kadar kontrolü daha
yüksek bir s›cakl›¤a ayarlay›n.

Buzdolab› veya dondurucu contas› kirli,
eskimiﬂ, çatlak veya tam olarak
oturmam›ﬂ.

Contay› temizleyin veya de¤iﬂtirin.
Kap›daki s›z›nt›lar, istenilen s›cakl›¤›n
sa¤lanmas› için buzdolab›n›n daha uzun
süre çal›ﬂmas›na neden olur.

Termostat buzdolab›n› belirli bir s›cakl›kta
tutuyor.

Bu normaldir. Buzdolab›, s›cakl›¤› sabit
tutmak için çal›ﬂ›r ve durur.
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Olay

Olas› nedeni

Çözüm

Termostat buzdolab›n› belirli bir s›cakl›kta
tutuyor.

Bu normaldir. Buzdolab›, s›cakl›¤› sabit
tutmak için çal›ﬂ›r ve durur.

Dondurucudaki
s›cakl›k çok
düﬂük ama
buzdolab›ndaki
s›cakl›k yeterli.

Dondurucu ayar› çok so¤u¤a ayarlanm›ﬂ.

Dondurucu s›cakl›¤› tatmin edici bir
seviyeye gelene kadar kontrolü daha
yüksek bir s›cakl›¤a ayarlay›n.

Buzdolab›ndaki
s›cakl›k çok
düﬂük ama
dondurucudaki
s›cakl›k yeterli.

Buzdolab› ayar› çok so¤u¤a ayarlanm›ﬂ.

Buzdolab› kontrolünü daha yüksek bir
s›cakl›¤a ayarlay›n.

Gözlerde
depolanan
yiyecekler
donuyor.

Buzdolab› ayar› çok so¤u¤a ayarlanm›ﬂ.

Üstteki çözüme bak›n.

Et, maksimum taze kalma süresi için
suyun donma noktas›n›n (32°F, 0°C)
biraz alt›nda depolanmal›d›r.

Etin nemli yap›s›ndan dolay› buz
kristallerinin oluﬂmas› normaldir.

Dondurucu ayar› çok s›ca¤a ayarlanm›ﬂ.

Dondurucu veya buzdolab› s›cakl›¤›
tatmin edici bir seviyeye gelene kadar
kontrolü daha düﬂük bir s›cakl›¤a
ayarlay›n.

Buzdolab› ayar› çok s›ca¤a ayarlanm›ﬂ.
Buzdolab› kontrolü dondurucu s›cakl›¤›n›
biraz etkiler.

Dondurucu veya buzdolab› s›cakl›¤›
tatmin edici bir seviyeye gelene kadar
kontrolü daha düﬂük bir s›cakl›¤a
ayarlay›n.

Kap›lar çok s›k veya çok uzun süre
aç›lm›ﬂ.

Kap› her aç›ld›¤› zaman
buzdolab›na/dondurucuya s›cak hava
girer.
Kap›lar› daha az s›kl›kta aç›n.

Kap› aç›k kalm›ﬂ.

Kap›y› tamamen kapat›n.

Büyük miktarda ›l›k veya s›cak yiyecek
yak›n zamanda depolanm›ﬂ.

Buzdolab› veya dondurucu istenilen
s›cakl›¤a ulaﬂana kadar bekleyin.

Buzdolab› yak›n bir zamanda bir
süreli¤ine kapal› durumdayd›.

Bir buzdolab›n›n tamamen so¤umas›
birkaç saat alabilir.

Buzdolab› ayar› çok s›ca¤a ayarlanm›ﬂ.

Buzdolab› kontrolünü daha düﬂük bir
s›cakl›¤a ayarlay›n.

Buzdolab›
kompresörü
çal›ﬂm›yor.
S›cakl›k çok
düﬂük

Taze et
gözünde
depolanan et
donuyor.
S›cakl›k çok
yüksek.
Buzdolab›ndaki
veya
dondurucudaki
s›cakl›k çok
yüksek.

Buzdolab›ndaki
s›cakl›k çok
yüksek ama
dondurucudaki
s›cakl›k yeterli.
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Olay

Olas› nedeni

Çözüm

Ses ve gürültü
Buzdolab›
çal›ﬂ›rken ses
seviyesi daha
yüksek.

Günümüzde buzdolaplar› artt›r›lm›ﬂ
depolama kapasitesine sahiptir ve daha
sabit s›cakl›klarda çal›ﬂ›r.

Ses seviyelerinin yüksek olmas›
normaldir.

Kompresör
çal›ﬂ›rken ses
seviyesi daha
yüksek.

Buzdolab›, ON (AÇIK) döngüsü
s›ras›nda daha yüksek bas›nçla çal›ﬂ›r.

Bu normaldir. Buzdolab› çal›ﬂmaya
devam ettikçe ses seviyesi düﬂer.

Sars›lma veya
t›k›rt› gürültüsü.

Zemin düz de¤il veya güçsüz.
Buzdolab› hafifçe hareket ettirildi¤inde
sallan›yor.

Zeminin düzgün, sa¤lam ve buzdolab›n›
taﬂ›mak için yeterli oldu¤undan emin
olun.

Buzdolab›n›n üzerine koyulan cisimler
titriyor.

Parçalar› ç›kar›n.

Buzdolab›nda raflar›n üzerindeki tabak
çanaklar titriyor.

Tabak çanaklar›n hafifçe titremesi
normaldir. Tabak çanaklar› hafifçe
hareket ettirin.
Buzdolab›n›n düz durdu¤undan ve
zemine s›k›ca oturdu¤undan emin olun.

Buzdolab› duvara veya dolaplara temas
ediyor.

Buzdolab›n›, duvara veya dolaplara
de¤memesi için hafifçe hareket ettirin.

Hava s›cak ve nemli, bu yüzden
buzlanma ve iç cephedeki terleme
artm›ﬂ durumda.

Bu normaldir.

Kap› aç›k kalm›ﬂ.

Problem bölümündeki kap›lar›n
aç›lmas›/kapanmas› bölümüne bak›n.

Kap›lar çok s›k veya çok uzun süre
aç›lm›ﬂ.

Kap›lar› daha az s›kl›kta aç›n.

Hava nemli.

Bu, nemli havalarda normaldir. Nem oran›
düﬂtü¤ünde, ›slakl›k kaybolmal›d›r.

Kap› aç›k kalm›ﬂ, böylece içerdeki s›cak
hava d›ﬂar›daki so¤uk havayla birleﬂiyor.

Kap›lar› tamamen kapat›n.

Buzdolab›n›n
içindeki
Su/Nem/Buz
Buzdolab›n›n iç
yüzeyinde nem
birikiyor.

Buzdolab›n›n
d›ﬂ›ndaki
Su/Islakl›k/Buz
Buzdolab›n›n
d›ﬂ›nda veya
kap›lar›n
aras›nda ›slakl›k
oluﬂuyor.
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Olay

Olas› nedeni

Çözüm

Buzdolab›ndaki
kokular

Kap›lar›n/Gözler
in
Aç›lmas›/Kapan
mas›
Kap›(lar)
kapanmaz.
Kap›(lar)
kapanmaz.

Gözleri hareket
ettirmek zor.

‹ç cephenin temizlenmesi gerek.

‹ç cepheyi sünger, s›cak su ve karbonat
ile temizleyin.

Buzdolab›nda keskin kokusu olan
yiyecekler var.

Yiyecekleri tam olarak kapat›n.

Baz› kaplar ve kaplama malzemeleri
koku üretebilir.

Farkl› bir kap veya farkl› marka kaplama
malzemesi kullan›n.

Yiyecek paketleri kap›n›n aç›lmas›n›
engelliyor.

Kap›n›n kapanmas›n› önleyen yiyecekleri
çekin.

Kap›, tekrar aç›lmas›na neden olacak
kadar sert kapat›lm›ﬂ.

Her iki kap›y› da yumuﬂakça kapat›n.

Buzdolab› düz de¤il. Buzdolab› hafifçe
hareket ettirildi¤inde sallan›yor.

Yükseklik ayar vidas›n› ayarlay›n.

Zemin düz de¤il veya güçsüz.
Buzdolab› hafifçe hareket ettirildi¤inde
sallan›yor.

Zeminin düzgün ve buzdolab›n› taﬂ›mak
için yeterli oldu¤undan emin olun.
E¤imli yüzeyleri düzeltmesi için bir
marangoza baﬂvurun.

Buzdolab› duvara veya dolaplara temas
ediyor.

Buzdolab›n› hareket ettirin.

Yiyecekler gözünün üzerindeki rafa
de¤iyor.

Gözlerde daha az yiyecek depolay›n.

Göz k›zaklar› kirli.

Gözü ve k›za¤› temizleyin.

Buz depolama haznesi boﬂ.

Yap›lan ilk buz hazneye düﬂünce,
dispenser çal›ﬂmal›d›r.

Dondurucu s›cakl›¤› çok s›ca¤a
ayarlanm›ﬂ.

Dondurucu kontrolünü daha yüksek bir
seviyeye getirin, böylece buz küpleri
yap›l›r.
‹lk buz yap›ld›¤›nda, dispenser
çal›ﬂmal›d›r.

Evdeki su vanas› aç›k de¤il.

Evdeki su vanas›n› aç›n ve buzun
yap›lmas› için bir süre bekleyin.
Buz yap›ld›¤›nda, dispenser çal›ﬂmal›d›r.

Buzdolab› veya dondurucu kap›s› kapal›
de¤il.

Her iki kap›n›n da kapal› oldu¤undan emin
olun.

Dispenser
Dispenser buz
vermiyor
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Olay

Olas› nedeni

Çözüm

Dispenser buz
vermez.

Az kullan›mdan dolay› buzun eriyip
sondajda donmas›, s›cakl›k
dalgalanmalar› ve/veya güç kesintisi.

Buz depolama haznesini ç›kar›n ve
içindekilerin çözülmesini bekleyin.
Hazneyi temizleyin, silin, kurulay›n ve
uygun pozisyonuna geri koyun.
Buz yap›ld›¤›nda, dispenser çal›ﬂmal›d›r.

Buz dispenseri
bozulmuﬂ.

Buz küpleri buz yap›c›s› ve hazne
aras›nda s›k›ﬂm›ﬂ.

Dispenseri t›kayan buz küplerini ç›kar›n.

Buz küpleri birbirine yap›ﬂm›ﬂ.

Buz küplerinin yap›ﬂmas›n› önlemek için
dispenseri s›k s›k kullan›n.

Dispensere, sat›n al›nan veya baﬂka
yöntemlerle yap›lan buz küpleri konmuﬂ.

Dispenserde yaln›zca buz yap›c›s›
taraf›ndan yap›lan buzlar kullan›lmal›d›r.

Evdeki su vanas› aç›k de¤il.
“Buz yap›c›s› buz yapm›yor” sorununa
bak›n.

Evdeki su vanas›n› aç›n.

Buzdolab› veya dondurucu kap›s› kapal›
de¤il.

Her iki kap›n›n da kapal› oldu¤undan emin
olun.

Su, tank›n içinde çok uzun zaman
kalm›ﬂ.

Suyu taze tutmak için 7 bardak suyu
boﬂalt›n. Tank› tamamen boﬂaltmak için
fazladan 7 bardak su daha boﬂalt›n.

Ünite, so¤uk su hatt›na ba¤l› de¤il.

Üniteyi, mutfak muslu¤una su sa¤layan
so¤uk su hatt›na ba¤lay›n.

Dispenser su
vermez.

Suyun tad›
ve/veya kokusu
garip.

Düﬂen buzun
sesi

Bu ses, otomatik olarak yap›lan buz depolama haznesine düﬂünce ç›kar. Ses,
buzdolab›n›n konumuna göre de¤iﬂir.

Su kayna¤›n›n
sesi

Bu ses, otomatik yap›lan buz düﬂtükten sonra buz yap›c›s›na su koyuldu¤unda
ç›kar.

Di¤er

Lütfen bu k›lavuzdaki ‘Otomatik buz yap›c›s› ve dispenser’ bölümünü iyice
okuyun.

ESK‹ C‹HAZINIZI ATMA
1. Ürününüzde, üzerinde çarp› iﬂareti bulunan tekerlekli bir çöp
kutusu sembolünün bulunmas›, ürününüzün 2002/96/EC say›l›
Avrupa Direktifi kapsam›nda oldu¤unu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye at›k sisteminden ayr›
olarak, devlet veya yerel yetkililer taraf›ndan belirlenen özel
olarak tasarlanm›ﬂ toplama merkezleri arac›l›¤›yla imha
edilmelidir.
3. Eski cihaz›n›z›n do¤ru ﬂekilde imha edilmesi, çevre ve insan
sa¤l›¤› için do¤abilecek olumsuz sonuçlar› engellemenize
yard›mc› olur.
4. Eski cihaz›n›z›n imha edilmesiyle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için,
ﬂehir ofisinizle, at›k imha servisinizle veya ürünü sat›n ald›¤›n›z
bayi ile irtibat kurun.

• Bu buzdolab›n›n so¤utucu maddesi olarak
kullan›lan flüorlu sera gazlar›na iliﬂkin bilgiler.
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Kimyasal ad›

Gazlar›n Bileﬂimi

Toplam GWP (kg CO2-eq)

R-134a

100% HFC-134a

1300
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PANEL de¤iﬂtirilirken…….
(Paneli de¤iﬂtirmeden önce k›lavuzu okudu¤unuzdan emin olun)
Panelleri de¤iﬂtirirken (A, B, C) bu iﬂlemi gerçekleﬂtirmesi için nitelikli servis
eleman›na dan›ﬂ›n ve bu önemli ad›mlar› izleyin.

Panel A

Trim

Panel C
Trim
Panel B

1. Panelin zarar görmesini engelleyin. Zarar görürse, kiﬂisel yaralanmalara neden
olabilir.
2. Panel malzemesi olarak cam kullan›l›yorsa, sertleﬂtirilmiﬂ cam kullan›lmal›d›r.
S›radan cam k›r›l›rsa, kiﬂisel yaralanmalara neden olabilir.
3. De¤iﬂtirilecek panellerin (a, b, c) toplam a¤›rl›¤› 15 kg’dan a¤›r olmamal›d›r.
Bu a¤›rl›¤› geçerse, menteﬂenin gücü
yetersiz kalabilir ve kap›da sarkma
meydana gelebilir.
Trim
4. Trimde kullan›lan Panelin kal›nl›¤›
3,2~3,5 mm’dir

Panel

5. Panelin boyutu (Geniﬂlik x Yükseklik)
Panel (A) : 381,5 mm x 476,5 mm
Panel (B) : 381,5 mm x 788,1 mm
Panel (C) : 497,5 mm x 1661,7 m

Buzdolab›n›
kullan›rken
dikkatli olun

Kap›n›n cam›n› de¤iﬂtirirken, ön kap›daki cam k›r›lm›ﬂsa, kiﬂisel
yaralanmalara neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olun.
28

3,2~3,5 mm

Bak›m ve onar›m

PANEL de¤iﬂtirilirken…….
(Paneli de¤iﬂtirmeden önce k›lavuzu okudu¤unuzdan emin olun)
Panelleri de¤iﬂtirirken (A, B, C, D) bu iﬂlemi gerçekleﬂtirmesi için nitelikli
servis eleman›na dan›ﬂ›n ve bu önemli ad›mlar› izleyin.

Panel A

Panel C

Panel B

Panel D

Trim

Trim

1. Panelin zarar görmesini engelleyin. Zarar görürse, kiﬂisel yaralanmalara neden
olabilir.
2. Panel malzemesi olarak cam kullan›l›yorsa, sertleﬂtirilmiﬂ cam kullan›lmal›d›r.
S›radan cam k›r›l›rsa, kiﬂisel yaralanmalara neden olabilir.
3. De¤iﬂtirilecek panellerin (a, b, c, d) toplam a¤›rl›¤› 15 kg’dan a¤›r olmamal›d›r.
Bu a¤›rl›¤› geçerse, menteﬂenin gücü
yetersiz kalabilir ve kap›da sarkma
meydana gelebilir.
Trim
4. Trimde kullan›lan Panelin kal›nl›¤›
3,2~3,5 mm’dir

Panel

5. Panelin boyutu (Geniﬂlik x Yükseklik)
Panel (A) : 381,5 mm x 476,5 mm
Panel (B) : 381,5 mm x 788,1 mm
Panel (C) : 497,5 mm x 476,5 m
Panel (D) : 497,5 mm x 787,2 m

Buzdolab›n›
kullan›rken
dikkatli olun

Kap›n›n cam›n› de¤iﬂtirirken, ön kap›daki cam k›r›lm›ﬂsa, kiﬂisel
yaralanmalara neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olun.
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3,2~3,5 mm
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