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Model ve seri numaralar›, bu ünitenin so¤utma bölmesinin iç k›sm›nda
ya da sa¤ taraf›nda bulunmaktad›r. Bu numaralar, bu üniteye özgüdürler
ve di¤er ürünler için geçerli de¤ildirler. Gerekli bilgileri buraya
kaydediniz ve bu k›lavuzu, yapt›¤›n›z sat›n alma iﬂlemine iliﬂkin daimi bir
belge olarak saklay›n›z. Fiﬂinizi buraya z›mbalay›n›z.
Sat›nalma tarihi
Sat›n al›nd›¤› yetkili bayi
Yetkili bayinin adresi
Yetkili bayinin tel. no.
Model no.
Seri no.

:
:
:
:
:
:

Temel güvenlik önlemleri
Bu k›lavuz, birçok önemli güvenlik uyar›s›n› içermektedir.
Güvenlik uyar›lar›n›n tamam›n› daima okuyunuz ve bu uyar›lara uyunuz.
Bu iﬂaret, güvenlik uyar› sembolüdür. Sizi, ölüme ya da yaralanmaya neden
olabilecek tehlikelere karﬂ› uyaran güvenlik duyurular›na dikkatinizi çekme amac›n›
taﬂ›r. Bu tip tehlikeler ürüne hasar verebilir. Bütün güvenlik mesajlar›n›n baﬂ›nda,
güvenlik uyar› sembolü ve TEHL‹KE, UYARI ya da D‹KKAT ibareleri yer almaktad›r.
Bu kelimeler ﬂu anlamlar› ifade etmektedir:

TEHL‹KE Direktifleri uygulamazsan›z ölümle ya da ciddi
yaralanmalarla sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.

UYARI

Direktifleri uygulamazsan›z ölümle ya da ciddi yaralanmalarla
sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.

D‹KKAT

Sak›n›lmad›¤› takdirde hafif ya da orta seviyede yaralanmalara
veya ürünün hasar görmesine neden olabilecek tehlikeli bir
durumun hemen oluﬂabilece¤ini gösterir.

Bütün güvenlik mesajlar›, tehlikeyi tan›mlamakta, yaralanma olas›l›¤›n›n neﬂekilde
azalt›labilece¤ini belirtmekte ve direktiflere uyulmad›¤› takdirde neler olabilece¤ini size
bildirmektedir.

3

Giriﬂ

UYARI
Ürünün kullan›m› esnas›nda yang›n, elektrik çarpmas› ya da kiﬂisel yaralanma
riskinin azalt›labilmesi için aﬂa¤›da belirtilenlerin yan› s›ra temel güvenlik
önlemlerine uyulmal›d›r. Bu cihaz› kullanmadan önce bütün direktifleri okuyunuz.

1. Elektrik ba¤lant›s›n› yaparken
Bu amaca uygun bir priz kullan›lmal›d›r.
• Bir prize birden fazla cihaz›n ba¤lanmas› yang›na neden
olabilir.
• Elektrik kaça¤› g›dalara zarar verebilir ve sebilde ak›nt›
olmas›na neden olabilir.
Elektrik fiﬂinin yukar›ya dönük konumda tak›lmamas›na ya
da buzdolab›n›n arka k›sm›na s›k›ﬂmamas›na dikkat ediniz.
Fiﬂin iç k›sm›na ya da üzerine su akmas›, bir yang›n veya elektrik
çarpmas›yla sonuçlanabilecek hasara neden olabilir.

Elektrik kablosunun buzdolab›n›n arka k›sm›nda s›k›ﬂmamas›na ya da
ezilmemesine dikkat ediniz.
Cihaz›n›z› duvardan uzaklaﬂt›r›rken, elektrik kablosunun üzerine bas›lmamas›na
ya da kabloya herhangi bir hasar verilmemesine özen gösteriniz.
Aksi takdirde, yang›n ya da elektrik çarpmas› söz konusu olabilir.

Elektrik kablosunun bükülmemesine ya da a¤›r bir cismin
alt›nda ezilmemesine dikkat ediniz.
Bu durum, elektrik kablosunun hasar görmesine ve yang›n ya
da elektrik çarpmas›na neden olabilir.

Elektrik kablosunu uzatmay›n›z ya da uzunlu¤unu
de¤iﬂtirmeyiniz.
Bu durum, elektrik kablosunun hasar görmesine ve yang›n ya da
elektrik çarpmas›na neden olabilir.

Temizlik iﬂlemi esnas›nda, buzdolab› üzerinde çal›ﬂ›rken ya da dolab›n iç
k›sm›ndaki lambay› de¤iﬂtirirken elektrik kablosunun fiﬂini prizden çekiniz.
• Aksi takdirde, elektrik çarpmas› ya da yaralanmalar sözkonusu
olabilir.
• Buzdolab›n›n iç k›sm›ndaki lambay› de¤iﬂtirirken, lastik halkan›n
yerinden ç›kmamas›na dikkat ediniz. Bu halka,duy içerisinde
k›v›lc›m oluﬂumunu engellemektedir.
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Islak ellerle elektrik kablosunu çekmeyiniz ya da kabloya
dokunmay›n›z.
Bu durum, elektrik çarpmas› ya da yaralanmalara neden olabilir.
Elektrik fiﬂini prize takarken, fiﬂ üzerinde su ya da toz
birikintisi bulunmamas›na özen gösteriniz.
Fiﬂ kontak pimlerinin uç k›s›mlar›n›n, yuvalar›na sa¤lam bir ﬂekilde
ba¤l› olduklar›ndan emin olunuz. Toz, su ya da uygun ﬂekilde
yap›lmayan ba¤lant› yang›na veya elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Temizlik ya da di¤er iﬂlemler esnas›nda elektrik kablosunun fiﬂini prizden çekiniz.
Aksi takdirde, elektrik çarpmas› ya da yaralanmalar söz konusu olabilir.
Elektrik fiﬂini prizden çekerken kabloya as›lmay›n›z.
Bu durum, elektrik çarpmas›na ya da yang›nla sonuçlanacak bir k›sa
devreye neden olabilir. Elektrik kablosunu fiﬂinden tutarak çekiniz.

Topraklama yap›ld›¤›ndan emin olunuz. Topraklama
direktiflerinin tam olarak anlaﬂ›lmamas› ya da cihaz›n
uygun ﬂekilde topraklanmad›¤›na dair ﬂüpheleriniz
bulunmas› durumunda nitelikli bir elektrik
teknisyenine ya da servis personeline dan›ﬂ›n›z.
Hatal› topraklama, ar›zalara ve elektrik çarpmas›na neden
olabilir.
Daima uygun ﬂekilde topraklanm›ﬂ ve elektrik fiﬂine uygun bir gerilimkayna¤›
kullan›n›z.
Uzatma kablosu kullan›lmas› durumunda uzatma kablosunun da topraklanm›ﬂ
oldu¤undan daima emin olunuz.
Aksi takdirde, yang›n ya da elektrik çarpmas› söz konusu olabilir.
Hasarl› olmas› durumunda elektrik kablosunu ya da elektrik
fiﬂini kullanmay›n›z. Fiﬂ yuvalar› gevﬂemiﬂ olan prizleri
kullanmay›n›z
Bu durum, elektrik çarpmas›na ya da k›sa devre yang›nlar›na neden
olabilir.
Elektrik fiﬂini prize yeniden takmadan önce en az 5 dakika ya
da daha uzun bir süre bekleyiniz.
Aksi takdirde dondurucu iﬂlevi olumsuz ﬂekilde etkilenebilir.

Elektrik kablosu hasar görmüﬂ ise tehlikeli durumlar›n oluﬂmamas› için kablo,
üretici firma, yetkili servis ya da benzer niteliklere sahip bir ﬂah›s taraf›ndan
de¤iﬂtirilmelidir.
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2. Buzdolab›n›n kullan›m› esnas›nda
Buzdolab›n›n üzerine a¤›r ya da tehlike yaratacak cisimler
(su dolu kaplar) koymay›n›z.
Buzdolab›n›n kap›s›n›n aç›lmas› ya da kapat›lmas› esnas›nda
bu tip bir cisim düﬂerek yaralanmaya, yang›na ya da elektrik
çarpmas›na neden olabilir.

Buzdolab›n›, nemli bir yere yerleﬂtirmeyiniz. Buzdolab›n›,
su ya da ya¤mur s›z›nt›lar›n›n olabilece¤i yerlere
koymay›n›z.
‹zolasyonu hasar görmüﬂ elektrik parçalar› elektrik kaça¤›na
neden olabilir.
Kap›ya ya da kap› üzerindeki raflara as›lmay›n›z.
Dondurucunun ya da so¤utma bölmesinin ev bar› k›sm›na
as›lmay›n›z.
Bu durum, ellerinizin zarar görmesine ya da buzdolab›n›n
devrilmesine neden olabilir. Özellikle, çocuklar›n yukar›da
belirtilen hareketleri yapmas›na engel olunuz.
Çocuklar›n buzdolab›n›n içerisine girmesine izin
vermeyiniz.
Çocuklar›n buzdolab›na girmesi durumunda hayati tehlike söz
konusudur.
Buzdolab›n›n kap›s›n› çok h›zl› bir ﬂekilde açarken ve kapat›rken dikkatli olunuz.
Bu durum, buzdolab›n›n sepetinde bulunan malzemelerin d›ﬂar›ya düﬂmesine ve yara
lanmaya neden olabilir.
Buzdolab›n›n yak›n›nda ya da dolab›n iç k›sm›nda eter,
benzen, alkol, ilaç, likit petrol gaz›, sprey ya da
kozmetik malzemelerini kullanmay›n›z ya da muhafaza
etmeyiniz.
Bu tip malzemeler, patlama ya da yang›na neden olabilirler.
Buzdolab›n›n iç k›sm›n› saç kurutma makinesi ile
kurutmaktan kaç›n›n›z. Kokular› gidermek için
buzdolab›n›n iç k›sm›nda mum yakmay›n›z.
Bu tip malzemeler, patlama ya da yang›na neden olabilirler.
Buzdolab›n›n içerisinde ilaç ya da laboratuvar deney
malzemeleri muhafaza etmeyiniz.
Kesin ›s› kontrolü alt›nda bulunmas› gereken malzemelerin
buzdolab›nda muhafaza edilmesi durumunda bu malzemeler,
özelliklerini kaybedebilir ve beklenmeyen bir reaksiyon
gösterebilirler. Bu durum yaralanmalara neden olabilir.
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Buzdolab›n›n yak›n›nda yan›c› spreyler kullanmay›n›z.
Bu tür spreyler yang›na neden olabilirler.

Buzdolab›n›, aç›k bir ateﬂe ya da yan›c› gaz s›z›nt›s›na
maruz kalabilece¤i bir yere yerleﬂtirmeyiniz.
Aksi takdirde, yang›n riski mevcuttur.

Buzdolab›n›n üzerine çiçek vazolar›, fincanlar, kozmetik
ürünleri, ilaç ya da su dolu kaplar koymay›n›z.
Bu malzemeler, yere düﬂebilir ve yang›n, elektrik çarpmas› ya
da yaralanmalara neden olabilirler.

Ev Bar›n›n üzerine a¤›r cisimler koymay›n›z.
(Sadece Ev Bar› olan modeller için)
Düﬂen cisimler yaralamalara neden olabilir.

Y›ld›r›m ve ﬂimﬂekli hava koﬂullar›nda ya da buzdolab›n›
uzun bir süre kullanmaman›z söz konusu oldu¤unda,
elektrik fiﬂini prizden çekiniz.
Aksi takdirde, elektrik çarpmas› ya da yang›n riski vard›r.

Suya maruz kalm›ﬂ bir buzdolab›n› kullanmadan önce
lütfen dolab› dikkatlice kontrol ediniz.
Bu durum, elektrik çarpmas› ya da yang›na neden olabilir.

Gaz kaça¤› oldu¤unda, buzdolab›na ya da elektrik prizine dokunmay›n›z.
Oday› derhal havaland›r›n›z.
• Bir k›v›lc›mdan kaynaklanacak bir patlama, yang›na ya da
yan›klara neden olabilir.
• Bu buzdolab›nda, çevre dostu bir so¤utucu olan do¤al gaz
(izobütan, R600a) kullan›lmaktad›r. Ancak küçük
miktarlarda (80~90g) olsa dahi do¤al gaz, oldukça yan›c›
bir maddedir. Buzdolab›n›n teslimat›, kurulumu ya da
kullan›m› esnas›nda gaz s›z›nt›s› olmas› durumunda bir
k›v›lc›m dahi yang›na veya yan›klara neden olabilir.
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Buzdolab›n›n d›ﬂ yüzeyine ya da iç k›sm›na su
püskürtmeyiniz. Buzdolab›n›, benzen ya da tiner ile
temizlemeyiniz.
‹zolasyonu hasar görmüﬂ elektrik parçalar› elektrik çarpmas›na
ya da yang›na neden olabilir.
Buzdolab›ndan garip bir koku ya da duman geldi¤ini
fark ederseniz, elektrik fiﬂini derhal çekiniz ve servis
merkezini aray›n›z.
Aksi takdirde, yang›n ç›kabilir.

Yetkili teknisyenler d›ﬂ›nda hiç kimsenin buzdolab›n›z
üzerinde sökme, onar›m ya da de¤iﬂtirme iﬂlemi
yapmas›na izin vermeyiniz.
Bu durum, elektrik çarpmas› ya da yang›na nedenolabilir.
Buzdolab›n›, ev ihtiyaçlar› d›ﬂ›ndaki amaçlar için
kullanmay›n›z (ilaç ya da deney malzemesi saklamak, bir
gemide kullanmak gibi).
Aksi takdirde, yang›n, elektrik çarpmas›, saklanan
malzemelerin bozulmas› ya da beklenmeyen bir kimyasal
reaksiyon gibi riskler söz konusu olabilir.
Buzdolab›n›, kullan›m d›ﬂ› b›rak›rken (atarken), kap›daki
ambalaj malzemelerini sökünüz ya da kap›lar› ç›kar›n›z.
Çocuklar›n kolayl›kla buzdolab›n›n içerisine girebilmelerini
engellemek amac›yla raflar› yerinde b›rak›n›z.
Çocuklar, dolab›n içerisinde kilitli kalabilirler.
Bu cihaz, fiziksel, duyusal ya da zihinsel alg›lama seviyeleri düﬂük ya da
deneyimi ve bilgisi eksik (çocuklar dahil) kullan›m›na uygun de¤ildir ve ancak
güvenliklerinden sorumlu bir ﬂahs›n nezareti ve kontrolü alt›nda kullan›labilir.
Çocuklar, gözetim alt›nda tutulmal› ve cihazla oynamad›klar›ndan emin
olunmal›d›r.

Buzdolab›n›, sert ve düz bir zemin üzerine yerleﬂtiriniz.
Buzdolab›n›n, düzgün olmayan bir zemine yerleﬂtirilmesi
durumunda, kap›n›n aç›lmas› ya da kapat›lmas› esnas›nda
buzdolab› devrilebilir ve ciddi yaralanmalar ve hatta ölüm söz
konusu olabilir.
Ellerinizi ya da metal çubuklar›, buzdolab›n›n so¤uk
hava ç›k›ﬂ›na, kap›s›na, alt k›sm›na ve arka taraf›ndaki
›s› geçirmez ›zgaraya (egzoz deli¤i)sokmay›n›z.
Bu durum, elektrik çarpmas› ya da yaralanmalara neden
olabilir.
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Cihaz›n üzerinde ya da bütünleﬂik k›s›mlar›nda bulunan havaland›rma
aral›klar›n›n, yabanc› cisimler taraf›ndan kapat›lmamas›na dikkat ediniz.
Buz çözme sürecini h›zland›rmak amac›yla üreticinin önerdiklerinin d›ﬂ›nda
herhangi bir mekanik alet ya da baﬂka bir yöntem kullanmay›n›z.
So¤utma devrelerine zarar vermeyiniz.
Üretici taraf›ndan önerilmedi¤i sürece buzdolab›n›n g›da saklama bölmelerinde
elektrikli cihazlar kullanmay›n›z.
Ünitenin içerisinde kullan›lan so¤utucu ve yal›t›m üfleme gaz›, özel at›k
yöntemlerine tabidir. At›k iﬂlemleri esnas›nda lütfen yetkili bir servis eleman›na
ya da benzer niteliklere sahip nitelikli bir teknisyene dan›ﬂ›n›z.

Bu cihazda, büyük oranda çevre dostu özelliklere sahip olmas›n›n yan›
s›ra yan›c› bir do¤al gaz olan düﬂük miktarda izobütan so¤utucu (R600a)
bulunmaktad›r. Nakliye ve cihaz›n kurulumu esnas›nda, so¤utma
devresinin her-hangi bir k›sm›n›n hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
So¤utma borular›ndan bas›nç alt›nda d›ﬂar›ya s›zan so¤utucu madde,
tutuﬂmaya ya da gözlerin zarar görmesine neden olabilir. Bir s›z›nt› tespit
edildi¤i takdirde aç›k alevleri ya da tutuﬂmaya neden olabilecek olas› ateﬂ
kaynaklar›n› cihazdan uzak tutunuz ve oday› birkaç dakika süreyle
havaland›r›n›z.
So¤utma devresinde bir s›z›nt› oldu¤unda, bir yan›c› gazhava kar›ﬂ›m›n›n
oluﬂmas›n› engellemek amac›yla cihaz›n bulundu¤u odan›n boyutu, kullan›lan
so¤utucu maddenin miktar›na göre belirlenmelidir. Cihazda bulunan her 8 gr.
R600a so¤utucu için 1 m2’lik bir alana gereksinim vard›r. Cihaz›n›zda bulunan
so¤utucu miktar›, cihaz›n iç k›sm›ndaki tan›t›m plakas›nda belirtilmiﬂtir. Hasar
belirtileri gösteren bir cihaz› asla çal›ﬂt›rmay›n›z. ﬁüpheli durumlarda bayinize
dan›ﬂ›n›z.

D‹KKAT
Bu yönergenin aksine hareket etmek yaralanmalara, evinizin veya
mobilyalar›n›z›n zarar görmesine neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.
Ellerinizi, buz haznesi ya da buz sebilinin içerisine
sokmay›n›z. Buz yap›c›s›, çal›ﬂ›rken yaralanmalara neden
olabilir.
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Dondurucu içerisinde bulunan g›dalara ya da kaplara ›slak
ellerle dokunmay›n›z.
Buz yan›¤›na neden olabilir.

Buz parçalar›n›, ince kristal fincanlar ya da seramik kaplar
içerisine koymay›n›z.
Fincanlar ya da seramik kaplar k›r›labilir ve yaralanmalara
neden olabilirler.
Elektrik kesildi¤inde, buzlar› buz haznesinden ç›kart›n›z
(sadece buz sebili olan modeller için).
Uzun süreli elektrik kesintisi, buzlar›n eriyerek akmas›na ve
zeminin zarar görmesine neden olabilir. Uzun süreli bir elektrik
kesintisi beklendi¤inde, buzlar› buz haznesinden ç›kar›n›z.

Otomatik buz yap›c›s›na sadece içilebilir su koyunuz
(sadece buz sebili olan modeller için).
Aksi takdirde, kazalar söz konusu olabilir.

Otomatik buz yap›c›s›n›n kapa¤›n› sökmeyiniz (Sadece otomatik buz yap›c›s›
olan modeller için).
Buz yap›c›s›n›n mekanik parçalar› yaralanmaya neden olabilir.
Lütfen, g›da maddelerini buzdolab›n›n içerisine düzgün ﬂekilde yerleﬂtiriniz.
Kap›n›n aç›lmas› ve kapat›lmas› esnas›nda g›dalar düﬂerek yaralanmalara neden
olabilir.
Buzluk k›sm›na ﬂiﬂe koymay›n›z.
ﬁiﬂelerin içerisindeki s›v› maddeler, donarak ﬂiﬂeyi k›rabilir ve
yaralanmalara neden olabilir.

Ellerinizi, buzdolab›n›n alt k›sm›na sokmay›n›z.
Alt k›s›mdaki demir plaka yaralanmalara neden olabilir.

Buzdolab›n› taﬂ›rken, ön taraf›n alt›nda ve arka taraf›n
üstünde bulunan tutamak çubu¤unu kullan›n›z.
Aksi takdirde, elleriniz kayabilir ve yaralanmalar söz konusu
olabilir. Ürünün a¤›r olmas› nedeniyle tek kiﬂinin taﬂ›mas›
yaralanmalara ve kazalara neden olabilir.
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Giriﬂ
Buzdolab›n›n ve ev bar›n›n kap›s›n› açarken yak›nda
bulunan ﬂah›slar›n yaralanmamas› içindikkatli olunuz.
Buzdolab›n›n kap›s›n› açarken ve kapat›rken ayaklar›n ya da
ellerin kap› aral›¤›na s›k›ﬂmamas›na dikkat ediniz. Çocuklar
kap› köﬂelerine çarparak yara lanabilirler.

Buzdolab›n›n içerisine canl› havyan koymay›n›z.

Parçalar›n tan›t›m›
Dondurucu
Bölmesi

So¤utucu
Bölmesi
Süt Ürünleri Köﬂesi

LED Lambas›
Filtre (‹ste¤e ba¤l›)
Otomatik Buz
Yap›c›s›

LED Lambas›
Raf

Raf

Kap› raf›
Katlanabilen Raf

Taze g›da bölmesi (‹ste¤e ba¤l›)
Raf

Yumurtal›k
V-taze g›da bölmesi
Taze g›da bölmesi

Kap› raf›

Kap› raf›
Koku giderici

Çekmece (2)

Taze g›da bölmesi

Kap› raf›

Kap› raf›

Alt kapak

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

Kurulum
Giriﬂ

Kurulumun yap›laca¤› konum
1. Cihaz›n›z›, kullan›m kolayl›¤› sa¤layacak
bir yere yerleﬂtiriniz.

‹yi bir konum
belirleyiniz

Uygun mesafe
b›rak›n›z..

2. Üniteyi, ›s› kaynaklar›n›n yak›n›na,
do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤› ya da neme maruz
kalaca¤› bir yere yerleﬂtirmeyiniz.

Arkada en
az 5 cm

3. Buzdolab›n›n çevresinde hava
dolaﬂ›m›n›n düzgün bir ﬂekilde
yap›labilmesi için lütfen, üst k›sm›n›n
yan› s›ra dolab›n her iki yan›nda yeterli
miktarda boﬂluk kalmas›na ve arka
duvar ile buzdolab› aras›nda en az 5 cm
mesafe b›rak›lmas›na dikkat ediniz.
4. Sars›nt› yapmamas› için cihaz›n zemine düzgün ﬂekilde yerleﬂtirilmesi
sa¤lan-mal›d›r.
5. Cihaz›, s›cakl›¤› 5°C’nin alt›nda olan yerlere yerleﬂtirmeyiniz.
Cihaz›n perfor-mans› düﬂebilir.

Eski cihaz›n
at›lmas›

Bu cihaz s›v› içermektedir (so¤utucu madde, ya¤) ve tekrar kullan›labilir
ve/veya geri dönüﬂümlü muhtelif parça ve malzemelerden imal edilmiﬂtir.
Bütün önemli malzemeler at›k malzeme toplama merkezine gönderilmeli ve
tekrar iﬂlendikten sonra yeniden kullan›labilir duruma getirilmelidir
(geridönüﬂüm). Cihaz› geri alma iﬂlemleri için lütfen yerel bayiniz ile görüﬂünüz.
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Kurulum

Kap›n›n sökülmesi

UYARI

Alt kapak
Elektrik Çarpmas› Tehlikesi
Kurulumdan önce buzdolab›n›n elektrik
kablosunu prizden ay›r›n›z.
Bu yap›lmad›¤› takdirde ölüm ya da ciddi
Su besleme borusu
ﬂekilde yaralanma tehlikesi bulunmaktad›r.
Kap›n›z, buzdolab›n›n geçemeyece¤i kadar darsa, buzdolab›n›n kap›s›n›
sökünüz ve dolab›, kap›dan yanlamas›na geçiriniz.

Alt kapa¤›, yukar›ya do¤ru kald›rmak suretiyle sökünüz ve ard›ndan, sa¤ taraftaki
resimde görülen k›sma  bast›rarak su besleme borusunu çekip ç›kar›n›z.

Alt kapa¤›n ve
ard›ndan su
besleme borusunun
sökülmesi

NOT
• Borunun bir ucunda deformasyon ya da aﬂ›nma varsa, bu k›sm› kesiniz.

Dondurucu
bölmesi kap›s›n›n
sökülmesi

1) Vidalar› gevﬂeterek menteﬂe kapa¤›n›
sökünüz. Ba¤lant› kablolar›n›n tamam›n›
ay›r›n›z.

Menteﬂe
kapa¤›

Ba¤lant›
kablolar›
Topraklama
Hatt›

Üst

2) Koruyucuyu, saat yönünün tersine 
menteﬂe
çevirerek ç›kar›n›z ve ard›ndan üst menteﬂeyi
yukar›ya do¤ru kald›r›n›z .

Koruyucu

Üst menteﬂe

NOT
• Üst menteﬂeyi ç›kar›rken kap›n›n düﬂmeme
-sine dikkat ediniz. Aksi takdirde, kap› öne do¤ru
düﬂebilir ve yaralanmalar söz konusu olabilir.

3) Dondurucu bölmesinin kap›s›n› yukar›ya do¤ru
kald›rarak ç›kar›n›z. Bu kez, kap›, su besleme
borusu tüpünün tamamen ç›kar›labilece¤i kadar
kald›r›lmal›d›r.

Su besleme
borusunun tamamen
ç›kar›labilece¤i
kadar.
Alt menteﬂe

NOT
• So¤utma bölmesi kap›s›n› kap›dan geçiriniz ve yere yat›r›n›z, bu esnada, su
besleme borusunun tüpünün hasar görmemesine dikkat ediniz.

So¤utma bölmesi
kap›s›n›n
sökülmesi

1) Menteﬂe kapa¤›n›n vidalar›n› gevﬂetiniz
ve kapa¤› ç›kar›n›z. Ba¤lant› kablolar›n›
sökünüz.

Ba¤lant›
kablolar›
Üst menteﬂe

2) Koruyucuyu, saat yönünde () çevirerek
ç›kar›n›z ve ard›ndan üst menteﬂeyi
yukar›ya do¤ru kald›r›n›z ().

3) So¤utma bölmesinin kap›s›n› yukar›ya
do¤ru kald›rarak ç›kar›n›z.
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Alt menteﬂe

Koruyucu

Kurulum

Buzdolab›n›, sa¤ taraftaki resimde
görüldü¤ü gibi kap›dan yanlamas›na
geçiriniz.

Buzdolab›n›n
kap›dan
geçirilmesi

Max
5

4

3

2

1

Min
1

FRZ
TEMP

2

REF
TEMP

3

4

5

Max

Kap›n›n tak›lmas›
Kap›dan geçirdikten sonra sökme iﬂlemlerinin ters s›rada parçalar› monte
ediniz.

Su besleme borusunun tak›lmas›
Kurulumdan
önce





UYARI

Su bas›nc›n›n, 147 kPa (1,5 kgf/cm2) de¤erine ulaﬂmamas› ya da bu de¤erin
alt›nda kalmas› durumunda, otomatik buz yapma ve so¤uk su besleme iﬂlevlerinin
normal ﬂekilde yap›labilmesi için ayr›ca bir bas›nç tulumbas›n›n al›nmas› gerekir.



Su besleme borusu tüpünün uzunlu¤u 8 metreyi geçmemeli ve tüpün
bükülmemesine dikkat edilmelidir. Tüpün uzunlu¤u 8 metre ya da daha
fazlaysa, su tahliye bas›nc› nedeniyle su beslemesinde sorun yaﬂanabilir.



Su besleme borusunun tüpünü, ›s› kaynaklar›ndan uzak bir yere yerleﬂtiriniz.



Yaln›zca içilebilir su kayna¤›na ba¤lay›n›z.
Su filtresi kiti kurulumu için talimatlara bak›n›z.
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Otomatik buz yap›c›s›n›n çal›ﬂabilmesi için 147~834 kPa (1.5~8.5 kgf/cm2)
de¤erinde su bas›nc›na gereksinim duyulmaktad›r (Bu su bas›nc›nda bir bardak
(180 cm3) 3 saniye içerisinde tamam›yla doldurulabilir).

Kurulum

Yükseklik ayar›
Zemin düzgün
de¤ilse

- Buzdolab›n›n kurulumu esnas›nda
dondurucunun seviyesi iyi ayarlanmazsa
buzdolab›n›n düzgün durmas› sa¤lanamaz.
 Dondurucu bölmenin kap›s› daha
aﬂa¤›daysa – 
Sol taraftaki yükseklik ayar vidas›n› çevirerek
kap›y› ayn› seviyeye getiriniz. Bir (-) tornavida ya
da anahtar kullanarak vida yuvas›n› veya
somunu saat yönünün tersine çeviriniz.
 Buzdolab›n›n kap›s› daha aﬂa¤›daysa – 
Sa¤ taraftaki yükseklik ayar vidas›n›
çevirerek kap›y› ayn› seviyeye getiriniz.
Bir (-) tornavida ya da anahtar kullanarak
vida yuvas›n› veya somunu saat yönünde
çeviriniz.

Yükseklik ayar›n› yaparken aﬂ›r› güç kullanmay›n›z. Aksi takdirde, menteﬂe pimi
d›ﬂar›ya düﬂebilir (Ayarlanabilir yükseklik aral›¤› en fazla 5 cm’dir).

D‹KKAT
Kap› yüksekli¤i
ayarlad›ktan sonra

Buzdolap› kap›lar›, yükseklik ayar vidas› vas›tas›yla ön taraf yükseltildikten sonra
düzgün bir ﬂekilde kapanacakt›r. Kap›lar›n düzgün bir ﬂekilde kapanmamas›
durumunda cihaz›n performans› olumsuz ﬂekilde etkilenebilir.

Sonraki iﬂlemler

1. Nakliye iﬂlemleri esnas›nda birikmiﬂ olan tozlar› siliniz ve cihaz›n›z› iyice temizleyiniz.
2. Buz yapma kutusu, kapak buharlaﬂt›rma tepsisi gibi aksesuarlar› ait olduklar› yerlere
yerleﬂtiriniz. Bu parçalar, nakliye esnas›nda olas› hasarlar› engellemek için bir arada
paketlenmiﬂtir.
3. Elektrik kablosunu (ya da fiﬂi) prize ba¤lay›n›z. Baﬂka cihazlar›n ba¤l› oldu¤u prizleri
kullanmay›n›z.
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Çal›ﬂt›rma

Baﬂlang›ç
Buzdolab›n›z›n ilk kurulumu esnas›nda, taze ya da donmuﬂ g›dalar› dolaba
koymadan önce buzdolab›n›n normal çal›ﬂma s›cakl›klar›na ulaﬂabilmesi için 23 saat bekleyiniz. E¤er çal›ﬂt›rma kesintiye u¤rarsa, yeniden çal›ﬂt›rmadan
önce 5 dakika bekleyiniz.

S›cakl›klar›n ve iﬂlevlerin ayarlanmas›

Su/Buz Ç›k›ﬂ›
Taze G›da Bölmesi

Sebil Dü¤mesi
Sebil Lambas› (gizli)

‹ﬂlev görüntüleme ekran›

NOT
•
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Cihaz›n›z›n modeli, bütün seçenekleri kapsamayabilir.

Çal›ﬂt›rma

Dondurucu bölmesi ve buzdolab› bölmesi s›cakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
Dondurucu Bölmesi s›cakl›k ayar›

Dondurucu
kontrolü

S›cakl›¤›
ayarlama

Buzdolab› Bölmesi s›cakl›k ayar›

Buzdolab›
kontrolü

S›cakl›¤›
ayarlama

Dispenser
kullan›m›



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.



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.

•
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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.

Çal›ﬂt›rma

Sebil kullan›ld›ktan sonra

Su tutucunun otomatik tahliye özelli¤i
bulunmad›¤›ndan tutucu, düzenli olarak
temizlenmelidir. Su tutucu kapa¤›n›n ön k›sm›n›
çekerek kapa¤› ç›kar›n›z ve kapa¤› bir bez ile
kurulay›n›z.

AÇMA/KAPAMA Dü¤mesi

Otomatik Buz
Yap›c›s›

Buz yap›c›s›

Su Miktar› Gösterge
Lambalar›

Otomatik Kapatma Kolu

* Bu bölge yaln›zca
Servis personeli taraf›ndan kontrol edilmelidir.



Otomatik buz yap›c›s› bir seferde 6 küp olmak üzere günde 70~120 parça küp
yapabilir. Bu miktar, ortam s›cakl›¤›, kap›n›n aç›k kalma süresi, dondurucudaki
g›da miktar› vb. gibi koﬂullara göre de¤iﬂebilir.



Buz haznesi dolunca buz yapma iﬂlevi durur.



Otomatik buz yap›c›y› kullanmak istemiyorsan›z, buz yap›c› dü¤mesini OFF
(KAPALI) konuma getiriniz. Otomatik buz yap›c›y› tekrar kullanmak istedi¤inizde
dü¤meyi ON (AÇIK) konuma getiriniz.
NOT
• Buz parçalar› buz haznesine düﬂtü¤ünde bir ses duyulmas› normaldir.

UYARI
• Ellerinizi, buz yap›c›s› çal›ﬂ›rken içerisine sokmay›n›z.
Yaralanmalara neden olabilir.
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Çal›ﬂt›rma

UYARI

- Buz yap›c›y› gerekli olmad›¤› takdirde yerinden
ç›karmay›n.
- Buz saklama haznesini düﬂmesini engellemek için iki
elinizle tutun.
- Buz sebiline herhangi bir aletle veya elinizle
dokunmay›n.
- Çünkü buz yap›c› buzluk kap›s›n›n aç›lmas› ile
çal›ﬂabilir, lütfen önlem al›n.
- Buz haznesinin yerini saklama yeri olarak kullanmak istiyorsan›z, buz
haznesini ç›kard›ktan sonra buz yap›c›y› kapatt›¤›n›zdan emin olun.

Buz topaklar› oluﬂtu¤unda

Buz yap›c›s›
düzgün
çal›ﬂm›yorsa



Buz topaklar› oluﬂtu¤unda, topaklar› buz haznesinden ç›kar›p küçük parçalara
ay›r›n›z ve tekrar buz haznesine yerleﬂtiriniz.



Buz yap›c›s›, çok küçük ya da birbirine yap›ﬂm›ﬂ buz üretiyorsa, buz yap›c›s›na
gelen su miktar›n›n ayarlanmas› gerekir. Servis merkezine baﬂvurunuz.

❈ Buz s›kl›kla kullan›lm›yorsa, buz parçalar› birbirine yap›ﬂabilir.

Elektrik kesintisi


Dondurucu bölmesine buz düﬂebilir. Buz haznesini d›ﬂar›ya ç›kar›n›z, bütün
buzlar› at›n›z ve hazneyi kurulay›p tekrar yerine tak›n›z. Cihaz›n elektrik
beslemesi yeniden sa¤land›¤›nda, otomatik olarak ezilmiﬂ buz iﬂlevi seçilecektir.

Ünite yeni kurulduysa


Kurulumu yeni yap›lan bir buzdolab›n›n dondurucu bölmesinde buz yap›labilmesi
için yaklaﬂ›k 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.
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Belirli bir zaman sonra h›zl› dondurma iﬂlevi otomatik olarak kapan›r.

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



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.


Di¤er
fonksyonlar

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

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.
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Çal›ﬂt›rma
Su, dondurucu kap›s›ndaki su deposunun içerisinde muhafaza edilirken
so¤utulur ve sonra da sebile gönderilir. Buz, otomatik buz yap›c›s›nda yap›l›r ve
ezilmiﬂ ya da küp buz olarak ayr›larak sebile gönderilir.

Buz/so¤uk su
sa¤lanmas›

NOT
• Suyun baﬂlang›çta çok so¤uk olmamas› normaldir.
Daha so¤uk su istiyorsan›z, barda¤a buz ilave ediniz.

Buzdolab› kurulduktan sonra ilk ç›kan buzu (yaklaﬂ›k 20 parça) ve suyu
(yaklaﬂ›k 7 bardak) at›n›z.
‹lk elde edilen buz ve su, su besleme borusu ya da su besleme haznesinden
gelen parçac›klar› ya da kokular› içerebilir. Buzdolab›n›n uzun bir süre
kullan›lmamas› durumunda da bu iﬂlemin yap›lmas› gerekir.

D‹KKAT

Çocuklar› sebilden uzak tutunuz.
Çocuklar, lambalara zarar verebilir ya da yanl›ﬂl›kla dü¤melere basabilirler.
G›da maddelerinin buz kanal›n› t›kamad›¤›ndan emin olunuz.
Buz kanal›n›n giriﬂine g›da maddeleri yerleﬂtirildi¤i takdirde sebilden buz
al›namayabilir. Buz kanal›, sadece parçalanm›ﬂ buz kullan›lmas› durumunda da
buz tozu ile kaplanabilir. Bu durumda biriken buz tozlar›n› temizleyiniz.
Teneke kutu içindeki içecekleri ya da di¤er g›da maddelerini h›zla so¤utmak
amac›yla asla buz haznesine koymay›n›z.
Bu tip hareketler otomatik buz yap›c›s›n›n hasar görmesine neden olabilir.
Buzu biriktirmek için hiçbir zaman kristal cam ya da çanak çömlek gibi
kaplar kullanmay›n›z.
Bu tip malzemeler k›r›larak yaralanmalara neden olabilir.
Barda¤›n›z›, su ya da di¤er içecekler ile doldurmadan önce buz koyunuz.
Bardaktaki s›v›n›n üzerine buz koyulmas› durumunda su s›çrayabilir.
Buz ç›k›ﬂ›na ellerinizle ya da herhangi bir aletle dokunmay›n›z.
Aksi takdirde. bir parçan›n k›r›lmas› ya da ellerinizin yaralanmas› söz konusu
olabilir.
Buz yap›c›s›n›n kap›s›n› asla sökmeyiniz.
Buz haznesinin tam olarak buzla dolabilmesini sa¤layacak ﬂekilde arada
s›rada haznenin yüzeyini düzeltiniz.
Buz haznesinin tam olarak buzla dolabilmesini sa¤layacak ﬂekilde arada s›rada
haznenin yüzeyini düzeltiniz. Buzlar genellikle buz yap›c›s›n›n yak›n›na y›¤›l›rlar.
Buz yap›c›s›, buz haznesini dolu varsayarak buz yapma iﬂlemini kesebilir.
Sebilden rengi bozuk buz geldi¤i takdirde derhal buz kullan›m›n› kesiniz.
Servis merkezine baﬂvurunuz.
Çok dar ya da derin bardaklar› asla kullanmay›n›z.
Buz, buz kanal›nda s›k›ﬂarak buzdolab›n›n ar›zalanmas›na neden olabilir.
Barda¤›, buz ç›k›ﬂ noktas›ndan uygun bir uzakl›kta tutunuz.
Bardak, buz ç›k›ﬂ›na çok fazla yaklaﬂt›r›l›rsa, ç›k›ﬂ› t›kayarak buzun gelmesine
engel olabilir.
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Taze g›da merkezi (Yaln›zca baz› modeller için)
1. “Klik” sesi duyuluncaya kadar Ev Bar›n üst orta k›sm›na
bast›r›n›z.
- Buzdolab›n›n kap›s›n› açman›z gerekmeyece¤inden elektrik
tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
- Lambalar, sadece Ev Bar› açm›ﬂ olman›za ra¤men
yanaca¤›ndan istedi¤iniz malzemeyi kolayl›kla alabilirsiniz.
- Ev Bar› kapatmak için “Klik” sesi duyuluncaya kadar
bast›r›n›z.
2. Kapa¤› aç›n›z ve bir destek tablas› olarak kullan›n›z.
- ‹çecekleri ya da g›da maddelerini destek tablas›n›n üzerine
koyabilirsiniz.

Ev Bar›n kullan›m›

* Ev Bar ana ünitesi üzerindeki kapa¤›n alt k›sm›na her
iki yandan bast›rd›¤›n›zda, kapak sabitlenecek ve Ev
Bar›n içerisinde bulunan g›da maddelerinin
buzdolab›n›n içerisine düﬂmesi engellenecektir.

Buzdolab›n›n Ev
Bar kap›s›n›n
ç›kar›lmas›

Önce Ev Bar›n üst kap› sepetini ay›r›n›z (1) ve ard›ndan
Ev Bar›n kap›s›n› yukar›ya do¤ru çekiniz (2).

Dikkat

1. Buzdolab›n›z› Ev Bar›n iç kapa¤› ç›kar›lm›ﬂ ﬂekilde
kullanmay›n›z.
- Kapak ç›kar›ld›¤› takdirde Ev Bar iﬂlevi
çal›ﬂmayacakt›r.
2. Ev Bar destek tablas›n›n üzerine basmamaya ve
tablaya hasar vermemeye dikkat ediniz.
- Destek tablas›n›n üzerine yaslan›r ya da bask›
yaparsan›z, tablaya hasar verebilirsiniz.
- Çizik oluﬂumunu engellemek için destek tablas›n›
bir kesme tahtas› olarak kullanmay›n›z ya da tabla
üzerine herhangi bir keskin alet ile dokunmay›n›z.
- Destek tablas›, meyve suyu gibi yabanc› bir s›v› ile
›sland›¤› takdirde düzgün çal›ﬂmayabilir.
- Katlanma mekanizmas›, meyve suyu gibi bir
yabanc› madde ile ›sland›¤›nda, bu k›sm› zaman
zaman silerek temizleyiniz.
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“Klik” sesi
duyuluncaya
kadar bast›r›n›z.

Çal›ﬂt›rma

Raf
Aperatifleri ya da dondurulmuﬂ g›dalar›, kaplar aras›nda
yeterli miktarda boﬂluk b›rakmak suretiyle raflarda muhafaza
edebilirsiniz.

Kullan›m ﬂekli

Ç›karma ﬂekli

1. Raf›n ön k›sm›ndan tutunuz ve t›rnakl› k›sma kadar
yukar›ya çekiniz.

2. Raf daha fazla çekilemeyecek konuma geldi¤inde,
yukar›ya do¤ru hafifçe kald›r›n›z.

3. Raf› hafifçe tutunuz ve e¤erek d›ﬂar›ya ç›kar›n›z.

Yumurtal›k
Yumurtal›¤› istedi¤iniz yere yerleﬂtirebilirsiniz.

[Tip-1]

[Tip-2]

NOT
• Yumurtal›¤› hiçbir zaman bir buz haznesi olarak kullanmay›n›z. Aksi takdirde k›r›labilir.
• Yumurtal›¤›, asla dondurucu bölmeye ya da taze g›da bölmesine koymay›n›z.

Koku giderici
Nano kömürlü koku giderme sistemi ile buzdolab›n›n havas›n› tekrar tekrar
temizleyebilirsiniz.

Kullan›m ﬂekli
Ç›karma ﬂekli

Koku gidericinin kapa¤›n›n kanall› alt k›sm›na bir (+)
tornavida yerleﬂtiriniz. Kapa¤› öne do¤ru çekmek suretiyle
ay›r›n›z.
 Koku gidericinin yeniden kullan›lmas›
Koku gidericiyi, bir saç kurutma makinas› ile iyice
kuruttuktan sonra tekrar kullanabilirsiniz.
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Taze g›da bölmesi
Bu k›s›mda meyveleri ya da sebzeleri saklayabilirsiniz.

Kullan›m ﬂekli
Üst taze g›da
bölmesinin
ç›kar›lmas›

1. Taze g›da bölmesinin ön tutama¤›n› tutunuz ve t›rnakl›
k›s›m taraf›ndan engelleninceye kadar d›ﬂar›ya do¤ru
çekiniz.
2. Bölme daha fazla çekilemeyecek konuma geldi¤inde,
hafifçe yukar›ya do¤ru kald›r›p tamamen d›ﬂar›ya
çıkacak ﬂekilde öne (d›ﬂ tarafa) do¤ru çekiniz.
* Dondurucu çekmecesini yerine takmak için iﬂlemleri ters
s›rayla uygulay›n›z.

 Alt taze g›da bölmesini ç›kar›rken

Alt taze g›da
bölmesinin
ç›kar›lmas›

1. Taze g›da bölmesinin ön tutama¤›n› tutunuz ve öne do¤ru çekiniz.
2. Bölme daha fazla çekilemeyecek konuma geldi¤inde, hafifçe yukar›ya do¤ru
kald›r›p ön tarafa do¤ru çekip ç›kar›n›z

 Alt taze g›da bölmesini takarken

* Taze g›da bölmesini takarken daima kapa¤› yukar›ya do¤ru kald›r›p içeriye itiniz.

UYARI

- Taze g›da bölmesini daima her iki elinizi kullanarak ç›kart›n›z (Bölme, a¤›rl›¤›ndan
dolay› yaralanmalara neden olabilir.).
- Ç›karma/takma iﬂlemleri esnas›nda buzdolab›n›n kap›s›n› daima tam olarak aç›n›z.

Üst/alt taze g›da
bölmesi kapa¤›n›n
ç›kar›lmas›

Kapa¤› her iki elinizle tutarak d›ﬂar›ya do¤ru
çekiniz.
* Kapa¤› ç›karmadan önce daima taze g›da
bölmesini sökünüz.
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V-taze g›da bölmesi
Kullan›m ﬂekli

Bu bölmede Sebzeleri ve Meyveleri tazeliklerini yitirmeksizin daha uzun bir süre
saklayabilirsiniz.
- Büyük sebze çekmecesinde, sebzeleri ve meyveleri artt›r›lm›ﬂ s›zd›rmazl›k ve yal›t›m alt›nda
saklayabilirsiniz. Yeni Sihirli Sebzelik (Magic Crisper) özelli¤i sayesinde sebze çekmecesi,
nem oran› yüksek oldu¤unda nemin emilmesi, düﬂük oldu¤unda ise nem verilmesi
suretiyle ideal nem koﬂullar›nda muhafaza edilebilmektedir. Mavi nem gözetleme
penceresi vas›tas›yla nem ve buhar oluﬂumunu kontrol edebilmeniz de mümkündür.

1. Yal›t›lm›ﬂ sebze çekmecesini gidebilece¤i noktaya kadar itiniz.
2. Sebze çekmecesinin üzerindeki dü¤meye iki ya da üç kez bas›n›z (Dü¤meye her
bas›l›ﬂ›nda sebze çekmecesinin içindeki hava d›ﬂar›ya at›l›r ve bu ﬂekilde, çekmecenin
yal›t›m özelli¤i artt›r›l›r.).
* Sebze çekmecesinin iç k›sm›nda, üst tarafta bulunan Sihirli Sebzelik (Magic Crisper),
nemlendirme süreci vas›tas›yla (nemin emilmesi ve nem geçirmeme özellikleri) ideal
nem koﬂullar›n› sa¤layarak sebzelerin ve meyvelerin taze ﬂekilde korunabilmesine
yard›mc› olmaktad›r.

V-taze g›da
bölmesinin
ç›kar›lmas›
1. V-taze g›da bölümünü öne do¤ru çektikten sonra hafifçe yukar›ya kald›r›p d›ﬂar›ya al›n›z.
2. V-taze g›da bölümünü her iki elinizle tutunuz ve hafifçe yukar›ya do¤ru kald›r›n›z.
*Taze g›da bölmesini ç›karmadan önce bölmenin içerisindeki g›dalar› d›ﬂar›ya alman›z
gerekir.
3. Bölmeyi öne do¤ru çekip ç›kar›n›z.

V-taze g›da
bölmesinin
tak›lmas›

1. Bölmenin üst k›sm›n› yan taraftaki raylarla hizalay›n›z ve bölmeyi hafifçe yukar›ya
kald›rarak itiniz.
2. Bölmenin alt k›sm›n› raylar›n üst k›sm›yla hizalay›n›z ve bölmeyi hafifçe yukar›ya
kald›rarak itiniz.
3. Bölmeyi tamamen içeriye itiniz.

UYARI

- Dondurucu çekmecesini ayn› yöntemi kullanarak ç›karabilir/takabilirsiniz.
- Taze g›da bölmesini ç›kar›rken daima iki elinizi birden kullan›n›z (Bölme g›da maddeleriyle
dolu oldu¤unda bölmenin a¤›rl›¤›ndan dolay› yaralanabilirsiniz.).
- Buzdolab›n›n taze g›da bölmesi ile V-taze g›da bölmesini ç›kar›rken/takarken
25 buzdolab›n›n kap›s›n› sonuna kadar aç›n›z.
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Dondurucu/So¤utucu sepeti
Dondurucu sepetinde, ambalajl› küçük ebatl› dondurulmuﬂ g›dalar›, So¤utma sepetinde
ise ambalajl› küçük ebatl› g›dalar› ya da süt, bira vb. gibi içeçekleri saklayabilirsiniz.
Dondurmay› ya da g›da maddelerini, Dondurucu sepetinde uzun süre saklamay›n›z.

Kullan›m ﬂekli

Sepeti her iki elinizle tutunuz ve ön k›sm›n› hafifçe yukar›ya
kald›r›p d›ﬂar›ya çekiniz.

Ç›karma ﬂekli

Sepeti her iki elinizle tutunuz ve s›ras›yla
yan taraflar›ndan birine bast›rmak suretiyle
tak›n›z.

Takma ﬂekli

‹ki y›ld›zl› bölüm ** (Yaln›zca baz› modeller için)
Dondurucu sepeti
(iki y›ld›zl› bölüm)

‹ki y›ld›zl› bölüm ibaresi, bu bölümün s›cakl›¤›n›n -12°C~-18°C aras›nda
tutuldu¤unu ifade etmektedir.
 K›sa süreli olarak saklanacak dondurulmuﬂ g›dalar.


Süt Ürünleri Köﬂesi
Kullan›m ﬂekli

Dondurmay› ya da g›da maddelerini, Dondurucu sepetinde
uzun süre saklamay›n›z.
Sepeti her iki elinizle tutunuz ve yukar›ya do¤ru
çekerek ç›kar›n›z (1).

Ç›karma ﬂekli

 Sepeti her iki elinizle tutunuz ve yukar›ya do¤ru
çekiniz (1). Buzdolab› kap›s›n›n aç›lmas›n›
engelleyece¤inden süt ürünleri köﬂesinin kapa¤›n›
aç›k b›rakmay›n›z.
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Su ar›tma filtresinin de¤iﬂtirilmesi
(Yaln›zca baz› modeller için)
Filtre, buzdolab› lamba ünitesinin sa¤ üst taraf›na yerleﬂtirilmiﬂ olup, art›k klor ve
kokular› gidermektedir. Filtreyi 6 ayda bir de¤iﬂtiriniz.

Filtrenin
ç›kar›lmas›

1. Su ar›tma filtresini ç›kar›n›z.
- Filtreyi de¤iﬂtirmek için filtreyi, saat yönünün
tersine 90 derece çeviriniz (1). Filtreyi öne do¤ru
çekerek ç›kar›n›z (2).

Filtrenin
de¤iﬂtirilmesi

- Filtrenin içinde bulunan su damlama
yapabilece¤inden, ç›karma iﬂlemi esnas›nda
filtrenin alt›na filtreden biraz daha büyük bir kap
yerleﬂtiriniz.

2. Yeni filtreyi tak›n›z.
- Filtreyi, kontrol kutusunun üzerindeki gösterge
çizgisi ile hizalay›n›z (1) ve sonra içeriye do¤ru
itiniz. Gösterge çizgisi ile kilit çizgisinin ayn›
hizaya getirildiklerinden emin olduktan sonra
filtreyi saat yönünde çeviriniz (2).
- Filtreyi de¤iﬂtirdikten sonra içerde kalan olas›
hava ya da art›k kömür birikintilerini temizlemek
üzere yaklaﬂ›k 3 dakika süreyle (ya da yaklaﬂ›k 1 litre su ak›tacak kadar) sebil
dü¤mesine bas›n›z.

LED lambas›
yanmad›¤›nda

LED lambas› aç›k m›
- LED lambas›n›n do¤rudan müﬂteri taraf›ndan de¤iﬂtirilmesi zor oldu¤undan, lamba
yanm›yorsa lütfen LG Electronics servis merkeziyle irtibat kurun.
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Besinlerin muhafazas›na iliﬂkin öneriler

G›da malzemelerin konumu
(Bkz. parçalar›n tan›t›m›)
Et, bal›k, dondurma, dondurulmuﬂ aperatifler vb.
gibi çeﬂitli donmuﬂ g›dalar›n sakland›¤› yerdir.

Dondurucu
bölmesi raf›

Küçük miktarlardaki dondurulmuﬂ g›dalar›
saklay›n›z.
 Kap› aç›ld›kça s›cakl›¤›n artma olas›l›¤› söz
konusudur. Dondurma vb. gibi g›da malzemelerini
bu k›s›mda uzun süre saklamay›n›z.

Dondurucu
bölmesi kap› raf›



Dondurucu
bölme çekmecesi



Et, bal›k, tavuk vb. gibi g›dalar› ince bir folyoya
sard›ktan sonra saklay›n›z.
 G›da malzemelerini kuru olarak saklay›n›z.
Tereya¤›, peynir vb. gibi süt ürünlerini saklay›n›z.

Süt Ürünleri
Köﬂesi
Yumurtal›k

Bu yumurtal›¤› uygun konuma yerleﬂtiriniz.

Taze G›da
Bölmesi

‹çecekler vb. gibi s›kl›kla kullan›lan malzemeleri
saklay›n›z.

So¤utuc u
bölmesi raf›

Tabaklar ile g›da maddeleri aras›nda uygun bir
mesafe b›rak›n›z.

Ambalajl› küçük ebatl› g›dalar ile süt, meyve suyu,
bira vb. gibi içecekleri saklay›n›z.

So¤utucu
bölmesi kap›raf›
Sebzelik

Sebzelerin ve meyveleri saklay›n›z.

Dönüﬂtürme dü¤mesini gerekti¤i gibi ayarlayarak
sebze, meyve, çözülmüﬂ et, çi¤ bal›k vb. g›da
malzemelerini burada saklay›n›z.
G›dalar› depolamadan önce dönüﬂtürme dü¤mesinin
ayar konumunu mutlaka kontrol ediniz.

Sebzelik/et gözü
dönüﬂtürme
köﬂesi
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Besinlerin muhafazas›

Dondurucu
Bölmesi

So¤utucu bölmesi



Taze g›dalar› so¤utucu bölmesinde saklay›n›z. G›dalar›n dondurulma ve
çözülme ﬂekli, tazeliklerinin ve lezzetlerinin korunmas›nda önemli bir etkendir.



Muz ve kavun gibi düﬂük s›cakl›klarda kolayl›kla bozulabilen g›da
malzemelerini buzdolab›nda saklamay›n›z.



Buzdolab›na koymadan önce s›cak yiyeceklerin so¤umas›n› bekleyiniz.
S›cak g›dalar›n buzdolab›na koyulmas›, di¤er g›da malzemelerinin
bozulmas›na ve daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.



G›da malzemelerini buzdolab›na koyarken plastik bir ambalaj malzemesiyle
sar›n›z ya da kapakl› bir kap içerisine yerleﬂtiriniz. Böylece, nemin
buharlaﬂmas› engellenir ve yiyeceklerin lezzetlerinin ve besin de¤erlerinin
korunmas› sa¤lan›r.



Hava kanallar›n›n g›da malzemeleri ile t›kanmamas›na özen gösteriniz. So¤uk
havan›n buzdolab› içerisinde düzgün ﬂekilde dolaﬂ›m› buzdolab› s›cakl›¤›n›n
dengeli kalmas›n› sa¤lar.



Kap› raflar›na asla aﬂ›r› miktarda g›da malzemesi koymay›n›z, aksi takdirde bu
malzemeler iç raflara bask› yapabilir ve kap›n›n tam olarak kapanmas›n›
engelleyebilir.



Dondurucu bölmesine ﬂiﬂe koymay›n›z - bunlar donma sürecinde k›r›labilirler.



Çözülmüﬂ yiyecekleri tekrar dondurmaktan kaç›n›n›z. Bu durum, g›dan›n lezzetini
ve besin de¤erini kaybetmesine neden olur.



Dondurma gibi dondurulmuﬂ g›dalar› uzun bir süre saklaman›z gerekti¤inde
bunlar› kap› raf›nda de¤il dondurucu bölmesi raf›nda saklay›n›z.



Özellikle metalik malzemelerden yap›lm›ﬂ olan kaplara ya da so¤uk g›dalara ›slak
ellerle dokunmay›n›z. Cam içerisindeki g›dalar› dondurucu bölmesine koymay›n›z.
Ellerinizde so¤uktan kaynaklanan ﬂiﬂkinlikler oluﬂabilir. Cam içerisindeki
malzemeler dondu¤unda cam k›r›labilir ve yaralanmalara neden olabilir.



So¤utmadan önce g›da malzemelerini daima temizleyiniz. Yan yana duran
g›dalar›n bozulmas›n› engellemek için buzdolab›na koymadan önce sebzeler
ve meyveler y›kanmal› ve silinmeli, ambalajl› yiyecekler ise silinerek temizlenmelidir.



Yumurtalar›, yumurtal›kta veya kutuda depolamadan önce taze olduklar›ndan
emin olunuz. Yumurtalar› daima dik konumda muhafaza ediniz, böylece daha
uzun süre taze kalmalar› sa¤lanacakt›r.
NOT
• Buzdolab›n›, s›cak ve nemli bir yere koyarsan›z, kap›n›n s›k s›k aç›lmas› ya da dolapta fazla miktarda sebze depolanmas› çi¤ oluﬂumuna neden olabilir. Çi¤ oluﬂumunun buzdolab›n›n performans›n› etkilememesine karﬂ›n çi¤leri bir toz bezi ile siliniz.
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Bak›m ve koruma

Genel bilgiler
Normal uzunluktaki tatillerde buzdolab›n› çal›ﬂ›r durumda b›rakmak en iyi çözümdür.
Dahauzun süre muhafaza etmek için dondurulabilir malzemeleri dondurucuya koyunuz.
Buzdolab›n› çal›ﬂ›r durumda b›rakmay› düﬂünmüyorsan›z, yiyeceklerin tamam›n›
ç›kar›n›z, elektrik kablosunu prizden ay›r›n›z, buzdolab›n›n iç k›sm›n› iyice temizleyiniz ve
koku oluﬂumunu önlemek için dolap kap›lar›n› AÇIK konumda b›rak›n›z.

Tatil zaman›

Elektrik kesintisi

Bir ya da iki saat içerisinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolab›
s›cakl›klar›n› etkilememektedir. Bununla birlikte, elektrik kesintisi s›ras›nda dolap
kap›lar›n› mümkün oldu¤unca az açmaya çal›ﬂ›n›z.

Taﬂ›n›rken

Buzdolab›n›n iç k›sm›nda bulunan gevﬂek malzemelerin tamam›n› ç›kar›n›z ya da iyice
sabitleyiniz. Yükseklik ayar vidalar›n›n hasar görmemeleri için bunlar› s›karak tabana
iyice sabitleyiniz.

Yo¤unlaﬂmay›
önleyici boru

Buzdolab› kabininin d›ﬂ yüzeyi, zaman zaman, özellikle de kurulumun hemen
ard›ndan›s›nabilir. Endiﬂelenmeyiniz. Bu durum, buzdolab› kabininin d›ﬂ yüzeyine,
“terleme” oluﬂumunu önlemek için s›cak so¤utucu gönderen yo¤unlaﬂmay› önleyici
borudan kaynaklanmaktad›r.

D‹KKAT
• Kauçuktan yap›lm›ﬂ ve elektrik k›v›lc›m› oluﬂumunu engelleyen O-RING’i kontrol
etmelisiniz.
• Iﬂ›k, uzun bir süre yan›k durumda kald›ysa, ampule dokunmay›n›z.Çok s›cak olabilir.

Temizlik iﬂlemleri
‹stenmeyen kokular›n önlenmesi için buzdolab›n›z›n temiz tutulmas› önemlidir.
Dökülen g›da malzemeleri hemen temizlenmelidir aksi takdirde plastik yüzeyleri
aﬂ›nd›rabilir ve leke b›rakabilirler.
Il›k bir sabun ya da deterjan çözeltisi ile buzdolab›n›z›n dayan›kl› yüzey
kaplamalar›n› temizleyiniz. Temiz ve nemli bir bezle sildikten sonra kurulay›n›z.

D›ﬂ cephe
‹ç cephe

Düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Bütün bölmeleri, karbonatl› çözelti ya da
yumuﬂak bir deterjan ve ›l›k su ile y›kay›n›z. Durulay›p, kurulay›n›z.

Temizlik sonras›

Lütfen elektrik kablosunun hasar görmedi¤inden ve elektrik fiﬂinin aﬂ›r› miktarda
›s›nmad›¤›ndan emin olunuz. Fiﬂin, prize tam olarak oturup oturmad›¤›n› kontrol ediniz.
Elektrik parçalar›n›n (lambalar, dü¤meler, kumanda düzenekleri vb.) yak›n›nda temizlik
yapmadan önce daima elektrik kablosunu prizden ay›r›n›z. Su ya da s›v›lar›n, elektrik
parçalar›n›n içerisine s›zarak elektrik çarpmas›na neden olmamalar› için aﬂ›r› nemli
k›s›mlar› bir sünger ya da bir bez ile siliniz. Buzdolab›n›n herhangi bir yüzeyi üzerinde
asla metalik temizlik bezleri, f›rçalar, aﬂ›nd›r›c› temizleyiciler, alkali çözeltileri, yan›c› ya
da zehirleyici temizlik s›v›lar› kullanmay›n›z. Nemli nesneler so¤uk yüzeylere
yap›ﬂaca¤›ndan donmuﬂ yüzeylere ›slak ya da nemli ellerle dokunmay›n›z.

UYARI
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Sorun giderme
Servis ça¤›rmadan önce bu listeye göz gezdiriniz. Servis merkezini aramadan önce aﬂa¤›da
belirtilen ipuçlar›n› kontrol etti¤iniz takdirde hem zamandan hem de paradan tasarruf
sa¤lars›n›z. Bu listede, hatal› iﬂçilik ya da bu buzdolab›nda kullan›lan malzemelerden
kaynaklanmayan genel olaylar yer almaktad›r.

Olay

Olas› nedeni

Çözüm

Buzdolab›n›n
çal›ﬂma ﬂekli
Buzdolab›
kompresörü
çal›ﬂm›yor

Buzdolab› çok
fazla ya da çok
uzun süre
çal›ﬂ›yor
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Buzdolab› kumanda dü¤mesi off
(kapal›)konumdad›r.

Buzdolab› kumanda dü¤mesini ayarlay›n›z.
Kumanda iﬂlevlerini ayarlama bölümüne
bak›n›z.

Buzdolab› buz çözme döngüsündedir.

Bu durum, tam otomatik buz çözme özelli¤ine
sahip bir buzdolab› için normaldir. Buz çözme
döngüsü periyodik olarak uygulan›r.

Fiﬂ prize tak›l› de¤ildir.

Fiﬂin prize iyice oturdu¤undan emin olunuz.

Elektrik kesintisi vard›r. Evdeki ›ﬂ›klar›
kontrol ediniz.

Yerel elektrik ﬂirketini aray›n›z.

Buzdolab›n›z bir önceki buzdolab›n›zdan
daha büyüktür.

Bu normal bir durumdur. Daha büyük
kapasiteli ve yüksek verimli üniteler, bu
koﬂullar alt›nda daha uzun süre
çal›ﬂmaktad›rlar.

Oda ya da d›ﬂ ortam s›cakl›¤› yüksektir.

Bu koﬂullar alt›nda buzdolab›n›n daha uzun
süre çal›ﬂmas› normaldir.

Buzdolab›, yak›n bir zamanda belirli bir
süre için devre d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.

Buzdolab›n›n tam olarak so¤umas› birkaç saat
sürer.

K›sa bir süre önce buzdolab›na büyük
miktarlarda ›l›k ya da s›cak g›da malzemesi
koyulmuﬂtur.

S›cak yiyecekler, buzdolab›n›n istenen s›cakl›k
de¤erine ulaﬂabilmesi için daha uzun süre
çal›ﬂmas›na neden olurlar.

Kap›lar çok s›k aç›lmakta ya da çok uzun
süre aç›k b›rak›lmaktad›r.

Buzdob›na giren s›cak hava dolab›n daha
uzun süre çal›ﬂmas›na neden olur. Kap›lar›
çok s›k açmay›n›z.

Buzdolab› ya da dondurucu kap›s› bir
miktar aç›k olabilir.

Buzdolab›n›n düz durdu¤undan emin olunuz.
Yiyeceklerin ve yiyecek kaplar›n›n kap›lara
bask› yapmamas›na dikkat ediniz. Sorunlar
bölümüne bak›n›z. Kap›lar›n
AÇILMASI/KAPATILMASI.

Buzdolab› termostat ayar› oldukça so¤uk
konuma ayarlanm›ﬂt›r.

Buzdolab› termostat›n›, iç ortam s›cakl›¤›n›
yeterli seviyeye getirecek daha yüksek bir
s›cakl›k de¤erine ayarlay›n›z.

Buzdolab› ya da dondurucu contas› kirli,
aﬂ›nm›ﬂ, çatlam›ﬂt›r veya tam olarak
oturmamaktad›r.

Contay› temizleyiniz ya da de¤iﬂtiriniz. Kap›
contas›ndaki s›z›nt›lar, istenen s›cakl›k
de¤erlerinin korunabilmesi için buzdolab›n›n
daha uzun süre çal›ﬂmas›na neden olacakt›r.

Termostat, buzdolab›n› sabit bir s›cakl›k
de¤erinde tutmaktad›r.

Bu normal bir durumdur. Buzdolab›, s›cakl›¤›
sabit bir de¤erde tutmak üzere devreye girer
ve ç›kar.
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Termostat, buzdolab›n› sabit bir s›cakl›k
de¤erinde tutmaktad›r.

Bu normal bir durumdur. Buzdolab›,
s›cakl›¤› sabit bir de¤erde tutmak üzere
devreye girer ve ç›kar.

Buzdolab›n›n s›cakl›¤›
yeterli seviyede
olmas›na ra¤men
dondurucu s›cakl›¤›
çok düﬂük.

Dondurucu termostat ayar› çok so¤uk
konuma ayarlanm›ﬂt›r.

Dondurucu termostat›n›, dondurucu
s›cakl›¤›n› yeterli seviyeye getirecek daha
yüksek bir s›cakl›k de¤erine ayarlay›n›z.

Dondurucunun
s›cakl›¤› yeterli
seviyede olmas›na
ra¤men buzdolab›n›n
s›cakl›¤› çok düﬂük.

Buzdolab› termostat ayar› çok so¤uk
konuma ayarlanm›ﬂt›r.

Buzdolab›n›n termostat›n› daha yüksek bir
s›cakl›k de¤erine ayarlay›n›z.

Çekmecelerde
saklanan g›dalar
donuyor.

Buzdolab› termostat ayar› çok so¤uk
konuma ayarlanm›ﬂt›r.

Yukar›daki çözüm yöntemine bak›n›z.

Et, uzun süre taze konumda
korunabilmesi için, suyun donma
noktas›n›n (32°F, 0°C) biraz alt›ndaki bir
s›cakl›k de¤erinde saklanmal›d›r.

Etin bünyesinde nem bulunmas›ndan
dolay› buz kristallerinin oluﬂmas› normaldir.

Dondurucu termostat ayar› çok s›cak
konuma ayarlanm›ﬂt›r.

Dondurucu ya da buzdolab› termostat›n›,
dondurucu veya buzdolab› s›cakl›¤›n› yeterli
seviyeye getirecek daha düﬂük bir de¤ere
ayarlay›n›z.

Buzdolab› termostat ayar› çok s›cak
de¤ere ayarlanm›ﬂt›r. Buzdolab› termostat
ayar›n›n, dondurucu s›cakl›¤› üzerinde bir
miktar etkisi bulunmaktad›r.

Dondurucu ya da buzdolab› termostat›n›,
dondurucu veya buzdolab› s›cakl›¤›n› yeterli
seviyeye getirecek daha düﬂük bir de¤ere
ayarlay›n›z.

Kap›lar çok s›k aç›lmakta ya da çok uzun
süre aç›k b›rak›lmaktad›r.

Kap›n›n her aç›l›ﬂ›nda
buzdolab›na/dondurucuya s›cak hava
girmektedir. Kap›lar› çok s›k açmay›n›z.

Kap› bir miktar aç›k kalm›ﬂt›r.

Kap›y› tam olarak kapat›n›z.

K›sa bir süre önce buzdolab›na büyük
miktarlarda ›l›k ya da s›cak g›da
malzemesi koyulmuﬂtur.

Buzdolab› ya da dondurucu, seçilen
s›cakl›k de¤erine ulaﬂ›ncaya kadar
bekleyiniz.

Buzdolab›, yak›n bir zamanda belirli süre
için devre d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.

Buzdolab›n›n tamamen so¤uyabilmesi için
birkaç saat geçmesi gerekir.

Buzdolab› termostat ayar› çok s›cak
de¤ere ayarlanm›ﬂt›r.

Buzdolab›n›n termostat›n› daha düﬂük bir
s›cakl›k de¤erine ayarlay›n›z.

Buzdolab›
kompresörü
çal›ﬂm›yor
S›cakl›k de¤erleri çok
düﬂük

Taze et çekmecesinde
saklanan et donuyor.
S›cakl›k de¤erleri çok
yüksek
Buzdolab›ndaki ya da
dondurucudaki
s›cakl›k çok yüksek.

Dondurucunun
s›cakl›¤› yeterli
seviyede olmas›na
ra¤men buzdolab›n›n
s›cakl›¤› çok yüksek.
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Ses ve gürültü
Buzdolab›
çal›ﬂ›rken daha
fazla ses ç›k›yor.

Günümüzde buzdolaplar›, daha yüksek
depolama kapasitesine sahiptirler ve
daha sabit s›cakl›k de¤erlerinde
çal›ﬂmaktad›rlar.

Ses seviyesinin daha yüksek olmas›
normaldir.

Kompresör
çal›ﬂ›rken daha
fazla ses ç›k›yor.

Buzdolab›, AÇIK (ON) döngüsünün
baﬂlang›c›nda daha yüksek bas›nç
de¤erlerinde çal›ﬂmaktad›r.

Bu normal bir durumdur. Buzdolab›
çal›ﬂmaya devam ettikçe ses seviyesi
düﬂecektir.

Zemin düzgün de¤ildir ya da zay›ft›r.
Buzdolab›, hafifçe hareket ettirildi¤inde
zemin üzerinde sallanmaktad›r.

Zeminin düzgün ve yeteri kadar sert
oldu¤undan ve buzdolab›n› yeterince
destekleyebildi¤inden emin olunuz.

Buzdolab›n›n üst k›sm›na yerleﬂtirilen
malzemeler titreﬂim yapmaktad›r.

Bu malzemeleri kald›r›n›z.

Buzdolab›n›n raflar›nda bulunan tabaklar
titreﬂim yapmaktad›r.

Tabaklar›n bir miktar titreﬂim yapmas›
normaldir. Tabak/çanaklar› biraz hareket
ettiriniz. Buzdolab›n›n düzgün durdu¤undan
ve zemine sa¤lam bir ﬂekilde
oturdu¤undan emin olunuz.

Buzdolab›, duvara ya da dolaplara temas
etmektedir.

Buzdolab›n›, duvara ya da dolaplara temas
etmeyecek bir konuma getiriniz.

Hava s›cak ve nemlidir, bu yüzden
buzlanma ve iç yüzeylerdeki terleme
artmaktad›r.

Bu normal bir durumdur.

Kap› bir miktar aç›k kalm›ﬂt›r.

Sorunlar bölümünde, kap›lar›n
aç›lmas›/kapanmas› k›sm›na bak›n›z.

Kap› çok s›k aç›lmakta ya da çok uzun
süre aç›k b›rak›lmaktad›r.

Kap›y› çok s›k açmay›n›z.

Hava nemlidir.

Nemli havalarda bu durum normaldir. Nem
oran› düﬂtükçe nemlenme azalmal›d›r.

Kap› bir miktar aç›k kald›¤›nda
buzdolab›n›n içindeki so¤uk hava
d›ﬂar›dan gelen s›cak hava ile
birleﬂmektedir.

Kap›y› iyice kapat›n›z.

Sars›lma ya da
tak›rt› sesi.

Buzdolab›n›n
içerisinde
Su/Nem/Buz
oluﬂumu
Buzdolab›n›n iç
yüzeylerinde nem
birikiyor.

Buzdolab›n›n d›ﬂ
k›sm›nda
Su/Nem/Buz
oluﬂumu
Buzdolab›n›n d›ﬂ
k›sm›nda ya da
kap›lar›n aras›nda
nem oluﬂmakta.
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Buzdolab›ndaki
kokular
Buzdolab›n›n iç k›sm›n›n temizlenmesi
gerekmektedir.

Buzdolab›n›n iç k›sm›n›, sünger, ›l›k su ve
karbonat ile temizleyiniz.

Buzdolab›nda keskin kokusu olan g›da
maddeleri bulunmaktad›r.

Yiyecekleri tam olarak kapatarak
s›zd›rmazl›klar›n› sa¤lay›n›z.

Baz› kaplar ve ambalaj malzemeleri koku
üretebilir.

Farkl› kaplar ya da ambalaj malzemeleri
kullan›n›z.

Yiyecek paketleri kap›lar›n kapat›lmas›n›
engellemektedir.

Kap›lar›n kapat›lmas›n› engelleyen paketlerin
yerlerini de¤iﬂtiriniz.

Kap› çok siddetli kapat›ld›¤›ndan di¤er
kap›n›n bir miktar aç›lmas›na neden
olmuﬂtur.

Her iki kap›y› yumuﬂak bir biçimde kapat›n›z.

Buzdolab› düzgün durmamaktad›r. Hafifçe
hareket ettirildi¤inde zemin üzerinde
sallanmaktad›r.

Yükseklik ayar vidas›n› ayarlay›n›z.

Zemin düzgün de¤ildir ya da zay›ft›r.
Buzdolab›, hafifçe hareket ettirildi¤inde
zemin üzerinde sallanmaktad›r.

Zeminin düzgün oldu¤undan ve buzdolab›n›
yeterince destekleyebildi¤inden emin olunuz.
E¤imli yüzeyleri düzelttirmek için bir
marangoza baﬂvurunuz.

Buzdolab›, duvara ya da dolaplara temas
etmektedir.

Buzdolab›n› hareket ettiriniz.

Çekmecenin üstündeki rafa yiyecekler
temas etmektedir.

Çekmecelerde daha az g›da malzemesi
bulundurunuz.

Çekmecenin üzerinde hareket etti¤i ray
kirlenmiﬂtir.

Çekmeceyi ve ray› temizleyiniz.

Buz haznesi boﬂtur.

Yap›lan ilk buz hazneye düﬂtü¤ünde, sebil
çal›ﬂmal›d›r.

Dondurucu, oldukça yüksek bir s›cakl›k
de¤erine ayarlanm›ﬂt›r.

Dondurucunun termostat›n›, buz küplerinin
yap›lmas›n› sa¤layacak daha so¤uk bir
de¤ere ayarlay›n›z.
Buz yap›ld›¤›nda sebil çal›ﬂmal›d›r.

Evdeki su devresinin valfi aç›k de¤ildir.

Su devresinin valfini aç›n›z ve buzun
yap›labilmesi için yeterli bir süre bekleyiniz.
Buz yap›ld›¤›nda sebil çal›ﬂmal›d›r.

Buzdolab› ya da dondurucunun kap›s›
kapal› de¤ildir.

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

Kap›lar›n/
Çekmecelerin
Aç›lmas›/Kapat›lmas›.
Kap› (kap›lar)
kapanm›yor.

Çekmeceler güçlükle
hareket ettiriliyor

Sebil
Sebil buz vermiyor
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Sebil buz vermiyor

Buz sebili
t›kanm›ﬂt›r.

Sebil su vermiyor.

Suda garip bir
tatve/veya koku var.

Düﬂen buz sesi

Çözüm

Az kullan›m, s›cakl›k dalgalanmalar›
ve/veya elektrik kesintilerinden dolay›
buz erimiﬂ ve buz kanal› çevresinde
donmuﬂtur.

Buz haznesini ç›kar›n›z ve içindekilerin
çözülmesini bekleyiniz. Hazneyi temizleyiniz,silip
kurulay›n›z ve uygun konumda yerine
koyunuz.Yeni buz yap›ld›¤›nda sebil çal›ﬂmal›d›r.

Buz küpleri, buz yap›c›n›n kolu ile
haznenin arka k›sm› aras›nda s›k›ﬂm›ﬂt›r.

Sebilin t›kanmas›na neden olan buz
küplerini temiz leyiniz.

Buz küpleri birbirlerine yap›ﬂm›ﬂt›r.

Buz küplerinin birbirlerine yap›ﬂmalar›
önlemek için sebili s›k s›k kullan›n›z.

Sebile, sat›n al›nan ya da baﬂka bir
yöntemle yap›lan buzlar konulmuﬂtur.

Sebilde, sadece buz yap›c›s› taraf›ndan
yap›lanbuzlar kullan›lmal›d›r.

Evdeki su devresinin valfi aç›k de¤ildir.
"Buz yap›c›s› buz yapm›yor" sorununa
bak›n›z.

Evdeki su devresinin valfini aç›n›z.

Buzdolab› ya da dondurucunun kap›s›
kapal› de¤ildir.

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

Su, depoda çok uzun süre kalm›ﬂt›r.

Taze su gelmesini sa¤lamak için 7 bardak
su boﬂalt›n›z. Depoyu tamamen boﬂaltmak
için ayr›ca 7 bardak su daha boﬂalt›n›z.

Ünite, so¤uk su devresine uygun ﬂekilde
ba¤lan mam›ﬂt›r.

Üniteyi, mutfak bataryas›na su sa¤layan
so¤uk su devresine ba¤lay›n›z.

Bu ses, normal ﬂartlarda otomatik olarak yap›lan buz, buz haznesine düﬂtü¤ünde ç›kar.
Sesin ﬂiddeti, buzdolab›n›n konumuna göre farkl›l›k gösterebilir.

Su gelme sesi

Bu ses, normal ﬂartlarda, otomatik olarak yap›lan buz düﬂtükten sonra buz yap›c›s›na su
beslemesi yap›ld›¤›nda ç›kar.

Di¤er

Lütfen bu k›lavuzda yer alan “Otomatik buz yap›c›s› ve sebil” k›sm›n› iyice okuyunuz.
Lineer Kompresör için garanti süresi:
‹lk satın alma tarihinden itibaren on (10) yıl. Sadece parça için geçerlidir.
(Cihaz 2 yıllık garati süresi haricindeyken iﬂçilik ücreti talep edilecektir). Normal
çalıﬂmadan kaynaklanan sesler, kurulum, kullanım ve bakım talimatlarına
uyulmaması ve cihazın uygun olmayan ortamlarda çalıﬂtırılması nedeni ile ortaya
çıkacak arızalar iﬂbu garanti kapsamı dahilinde de¤ildir.
ESK‹ C‹HAZINIZI ATMA
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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.
5. EEE Yönetmeli¤ine uygundur.

Bak›m ve koruma

Bunlar normaldir…
Aﬂa¤›da belirtilen olaylar normaldir.

Oluﬂum
Ses

Kap›n›n aç›k
kalmas›

Buzlanma/Çi¤
damlac›klar›

S›cakl›k
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Çözüm

“Tak” veya “Tuk" sesi
duyulmas›

Bu ses, genleﬂmekte/büzülmekte olan çeﬂitli parçalardan ya
da buzdolab› dahilindeki s›cakl›k de¤iﬂimine ba¤l› olarak
çal›ﬂan muhtelif kumanda cihazlar›ndan kaynaklanmaktad›r.

"Deureureuk", "Dulkuk" ya da
"Woong" sesi duyulmas›

Bu ses, buzdolab›n›n çal›ﬂma döngüsüne baﬂlamas› ya da
döngüyü bitirmesi esnas›nda kompresör veya fandan
gelmektedir. Bu ses, ayn› bir araban›n motorunun
çal›ﬂt›r›lmas› ya da stop edilmesi esnas›nda ç›kan sese
benzer.

Su geçiﬂ sesine benzeyen
"Gurgling" sesi duyuldu¤unda

Bu ses, dondurucu/buzdolab› içerisindeki so¤utucu
maddenin yap›sal de¤iﬂikli¤e u¤ramas› sonucu ç›kmaktad›r.
S›v›, gaz haline geçti¤inde su ak›ﬂ› sesi, gaz s›v› haline
geçti¤inde ise "Kureureuk" sesi duyulur.

Kap›y› kapat›r kapatmaz bir
“Vuuﬂh” sesi duyuldu¤unda

Bu ses, buzdolab› ya da dondurucaya giren s›cak hava h›zl›
bir ﬂekilde so¤udu¤unda iç bas›nc›n geçici olarak düﬂmesi
nedeniyle ç›kar.

Titreﬂim sesi duyuldu¤unda

Buzdolab›n›n ahﬂap bir zemin üzerine ya da ahﬂap bir
duvara yaslat›lmas› durumunda ya da buzdolab›n›n, zemine
düzgün ﬂekilde oturtulmamas› nedeniyle oluﬂan titreﬂimden
dolay› yüksek bir ses duyulabilir.

Ürün ilk kurulumdan sonra
çal›ﬂ›rken yüksek bir ses
duyuldu¤unda

Buzdolab›n› ilk kez çal›ﬂt›rd›¤›n›zda, dolap h›zl› so¤utma
yapmak amac›yla yüksek devirde çal›ﬂaca¤›ndan daha
yüksek bir ses duyulabilir. ‹ç s›cakl›k, belirli bir seviyenin
alt›na düﬂtü¤ünde ses azalacakt›r.

Kap›, kapat›lmas›n›n ard›ndan
bir miktar aç›k kald›¤›nda.

Buzdolab› ya da dondurucu kap›s›n› kapatma ﬂiddeti ve
h›z›na ba¤l› olarak kap› bir miktar aç›k kal›r ve sonra kapan›r.
Kap›y› çok sert kapatmamaya dikkat ediniz.

Buzdolab› kap›s› kapat›l›rken
dondurucu kap›s› aç›l›p
kapan›yor.

So¤uk hava çevriminin sa¤lanabilmesi için buzdolab› ile
dondurucu aras›nda bir ba¤lant› söz konusudur. Dolay›s›yla,
buzdolab› kap›s› kapat›l›rken buzdolab›ndaki hava
dondurucuya girer. Bu nedenle dondurucu kap›s› aç›l›r. Bu
bir ar›za de¤ildir,lütfen endiﬂelenmeyiniz.

Buzdolab›n›n iç ya da d›ﬂ
yüzeyinde buzlanma ya da
çi¤ damlac›klar›
oluﬂtu¤unda.

D›ﬂ ortam havas›, buzdolab›n›n serin iç yüzeyiyle temas
etti¤inde buzlanma/çi¤ damlac›klar› oluﬂabilir.
Bu durum, özellikle buzdolab› kap›s› s›k bir ﬂekilde aç›l›p
kapat›ld›¤›nda daha kolay bir ﬂekilde gerçekleﬂebilmektedir.
Ayr›ca buzdolab›n›n yerleﬂtirildi¤i yerdeki nem oran› yüksekse
ya da ya¤murlu mevsimlerde veya ya¤murlu günlerde
buzdolab›n›n d›ﬂ yüzeyinde çi¤ damlac›klar› oluﬂabilir. Bu,
nemli havalarda oluﬂan do¤al bir durumdur. Su damlalar›n›
kuru bir bez ile siliniz.

Buzdolab›n›n ön taraf›
›s›nd›¤›nda

Çi¤ damlac›klar›n›n oluﬂmas›n› engellemek amac›yla
buzdolab›n›n ön taraf›n› çevreleyecek ﬂekilde ve dondurucu ile
buzdolab› aras›ndaki ara bölmeye ›s› borular› yerleﬂtirilmiﬂtir.
Buzdolab›, kurulumdan sonra ya da s›cak yaz mevsimlerinde
daha fazla ›s›nabilir, ancak bu bir sorun olmad›¤›ndan bu konuda
endiﬂelenmenize gerek yoktur.

ÖZELL‹KLER

GR-P287PGN

Hacim

Toplam Brüt Hacim

800 L

Dondurucu Bölme

298 L

So¤utucu Bölme

502 L

En
Boyutlar

912 mm
El Tutma Yeri Dahil

937 mm

El Tutma Yeri Hariç

865 mm

Derinlik

Yükseklik
Çalıﬂma Gerilimi

1785 mm
220V / 50 Hz
138 kg

A¤ırlık
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Yetkili Servisler
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Yetkili Servisler
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Faydali Bilgiler

40

Faydali Bilgiler
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