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w UYARI
w Cihaz›n muhafazas›nda veya dahili yap›da havaland›rma a¤›zlar›n› engelsiz bir
flekilde muhafaza edin.
w Mekanik cihazlar› veya üretici taraf›ndan tavsiye edilenler d›fl›nda buz çözme
ifllemini h›zland›rmak için di¤er cihazlar› kullanmay›n.
w So¤utucu gaz› devresine hasar vermeyin.
w Üretici taraf›ndan tavsiye edilenler d›fl›nda cihaz›n g›da saklama bölmelerinin içinde
elektrikli cihazlar kullanmay›n.
w Cihazda kullan›lan so¤utucu gaz› ve yal›t›m üfleme gaz› özel imha ifllemi gerektirir.
At›lma esnas›nda lütfen servis eleman› veya benzer bir kalifiye kifliye dan›fl›n.

Bu cihaz çevreye son derece uyumlu fakat ayn› zamanda yan›c› olan
az miktarda izobütan so¤utucu gaz (R600a) içerir. Cihaz› tafl›rken
veya kurarken so¤utucu devrenin hiçbir bölümünün hasar görmemesi
için gerekli dikkat gösterilmelidir.
Borulardan f›flk›ran so¤utucu gaz tutuflabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
Bir s›z›nt› saptan›rsa ç›plak ateflle veya potansiyel tutuflma kayna¤› olabilecek
fleylerle cihaza yaklaflmaktan kaç›n›n ve cihaz›n bulundu¤u oday› birkaç dakika
havaland›r›n.
So¤utma devresinde bir s›z›nt› olursa, bir yan›c› gaz hava kar›fl›m›
oluflmas›ndan kaç›nmak için cihaz›n yerlefltirilece¤i odan›n büyüklü¤ü kullan›lan
so¤utucu gaz miktar›na göre saptanmal›d›r. Cihaz içinde kullan›lan her 8 gr
R600a gaz› için 1
alan olmas› gerekir. Cihaz›n›zda bulunan so¤utucu gaz
miktar› cihaz içindeki tan›t›c› levha üzerinde yaz›l›d›r. Herhangi bir hasar belirtisi
olan bir cihaz› asla çal›flt›rmay›n.
Herhangi bir hasar durumundan flüpheleniyorsan›z ürünü sat›n ald›¤›n›z bayiye
dan›fl›n.
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TEMEL GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
Bu k›lavuzda çok say›da önemli güvenlik mesajlar› yer almaktad›r. Tüm güvenlik mesajlar›n› okuyun ve daima bunlara uyun.
Bu, güvenlik uyar›s› sembolüdür. Ölüme, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilecek
güvenlik mesajlar›yla ilgili olarak uyar›r. Tüm güvenlik mesajlar›n›n önünde güvenlik uyar›s› sembolü ve tehlike
uyar›s› yapan UYARI ya da ‹KAZ sözcü¤ü yer al›r. Bu sözcüklerin anlamlar›:

UYARI
‹KAZ

Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

Kaç›n›lmamas› durumunda yaln›zca küçük veya orta derecede yaralanmaya ya
da ürünün zarar görmesine yol açabilecek olas› tehlikeli bir durumu belirtir.

Tüm güvenlik mesajlar› tehlikeyi tan›mlar, yaralanma riskinin nas›l azalt›laca¤›n› ve talimatlara uyulmamas›
durumunda olabilecekleri aç›klar.

UYARI
Ürününüzün kullan›m› s›ras›nda oluflabilecek yang›n, elektrik çarpmas› veya yaralanma
riskini azaltmak için afla¤›da örnekleri yer alan temel güvenlik önlemlerinin izlenmesi gerekir.
Bu cihaz› kullanmadan önce talimatlar›n tümünü okuyun.

1. Güç ba¤lan›rken
Yaln›zca bu ayg›ta adanm›fl bir priz
kullan›lmal›d›r.

Güç fiflinin yukar› bakmas›na veya buzdolab›n›n
arkas›nda s›k›flmas›na izin vermeyin.

• Tek bir prize birden çok ayg›t›n ba¤lanmas› yang›na
yol açabilir.
• Elektrik kaça¤› flalteri
yiyecekleri bozabilir ve
dispenserde s›z›nt› olabilir.

Fiflin ifline su girebilir veya
fifl zarar görebilir, bu da
yang›n ya da elektrik
çarpmas›yla sonuçlanabilir.

Kurulumun tamamlanmas›ndan sonra
buzdolab›n› geri iterken güç kablosunun
s›k›flmamas› veya ezilmemesi için gerekli
önlemleri al›n.

Güç kablosunun zarar görecek flekilde bükülmesine
veya a¤›r bir nesneyle
ezilmesine izin vermeyin.
Aksi takdirde güç kablosu
zarar görerek yang›n ya da
elektrik çarpmas›na yol
açabilir.

Yang›na veya elektrik flokuna neden olabilir.
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1. Güç ba¤lan›rken
Güç fiflinin uzunlu¤unu art›rmay›n veya
de¤ifltirmeyin.

Buzdolab›n›n iç lambas›n› temizlerken,
tutarken veya de¤ifltirirken güç fiflini ç›kar›n.

Aksi takdirde güç kablosunun
veya baflka bir ö¤enin zarar
görmesi nedeniyle elektrik
çarpmas› ya da yang›n oluflabilir.

• Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmas›na veya
yaralanmaya yol açabilir.
• Buzdolab›n›n iç lambas›n›
de¤ifltirirken, soketin içindeki
elektrik k›v›lc›m›n› önleyen lastik
halkan›n ç›kar›lmad›¤›ndan emin
olun.

Güç fiflini kablodan de¤il ucundaki fiflten
tutarak çekin.

Güç fiflindeki su ve tozu giderin; pimlerinin
uçlar› s›k›ca ba¤lanm›fl flekilde fifli
yerlefltirin.

Aksi takdirde elektrik çarpmas›na
veya k›sa devre dolay›s›yla yang›na
yol aç›labilir.

Toz, su veya gevflek ba¤lant›,
yang›na ya da elektrik
çarpmas›na yol açabilir.

Kabloyu çekmeyin veya ›slak ellerle güç
fifline dokunmay›n.

Fifli yeniden takmadan
önce en az 5 dakika
bekleyin.

Aksi takdirde bu durum,
elektrik çarpmas›na veya
yaralanmaya yol açabilir.

Aksi takdirde dondurucu
çal›flmayabilir.

Topraklama yap›ld›¤›ndan emin olun.

Güç kablosu veya güç fifli zarar gördü¤ünde
ya da prizin delikleri
gevfledi¤inde bunlar›
kullanmay›n.

Yanl›fl topraklama
ar›zaya ve elektrik
çarpmas›na neden
olabilir.

Aksi takdirde elektrik çarpmas›na
veya k›sa devre dolay›s›yla
yang›na yol aç›labilir.

Buzdolab›m›z›n prizi için topraklanm›fl, do¤ru
voltaja sahip ve sadece bu fiflin tak›ld›¤› bir
priz kulland›¤›n›zdan emin olun.
Uzatma kordonu kullan›ld›¤›nda, uzatma
kordonunun da topraklamal› oldu¤undan
emin olun.

Emniyet için topraklama yap›lmas›n› temin
edin.
Gaz borusu, plastik su borusu veya telefon hatt›n›
topraklamay›n.

Müflterinin evindeki güç ç›k›fl›nda
topraklama yoksa, Kompresör taban›nda
ayr› topraklama yap›n.

Yang›na neden olabilir.
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2. Buzdolab›n› kullan›rken
A¤›r nesneleri veya tehlikeli maddeleri
(s›v› dolu bir kap) buzdolab›n›n üstüne
koymay›n.

Kap›ya, kap›n›n raflar›na veya so¤uk odaya
tutturmay›n.
Aksi takdirde buzdolab›
devrilebilir veya elleriniz zarar
görebilir. Özellikle çocuklar›n
yukar›da sözü edilenleri
yapmas›na izin vermeyin.

Buzdolab›n›n kapa¤› aç›l›p
kapan›rken bunlar düflerek
yaralanmaya, yang›na ya da
elektrik çarpmas›na yol açabilir.

Çocuklar›n ürünün içerisine girmelerini
engelleyin.

Çiçek vazosu, bardak, kozmetik malzemeleri,
ilaç veya su dolu kaplar›
buzdolab›n›n üzerine
koymay›n.

Çocu¤un buzdolab› içine
girmesi, hayati tehlike tafl›r.

Aksi takdirde bunlar düflerek
yang›na, elektrik çarpmas›na veya
yaralanmaya neden olabilir.

Buzdolab›n›n kapa¤›n› çok h›zl› flekilde
açmak veya kapamak buzdolab› sepeti
içerisinde bulunan g›da maddelerinin
düflmesine ve ayak yaralanmalar›na yol
açabilir. Bu sebeple gerekli önlemleri al›n.

Ether, benzin, alkol, ilaç, LP gaz›, sprey veya
kozmetik malzemeleri gibi yan›c› maddeleri
buzdolab›n›n yak›n›nda
kullanmay›n ya da
içinde saklamay›n.
Ether

Thinner

Benzene

Aksi takdirde patlama
veya yang›n oluflabilir.

‹laçlar› veya bilimsel malzemeleri buzdolab›nda
saklamay›n.

Buzdolab›n› ›slak olan ya da su veya ya¤mur
damlayan yerlere
yerlefltirmeyin.

S›k› s›cakl›k kontrolüne
ihtiyaç duyan malzemeler
buzdolab›nda
sakland›¤›nda bozulabilir
veya herhangi bir riske yol
açabilecek beklenmeyen
tepkiler verebilir.

Elektrikli parçalar›n yal›t›m›n›n
bozulmas›, elektrik kaça¤›na
yol açabilir.
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2. Buzdolab›n› kullan›rken
Buzdolab›n›n içini saç kurutma makinesi ile
kurutmay›n, buzdolab› içindeki kokuyu
gidermek amac› ile
buzdolab› içine yanan
mum sokmay›n.

Buzdolab›n›z› olas› gaz kaça¤›na karfl› alev
kaynaklar›ndan uzak bir yere yerlefltirin.
Aksi takdirde yang›n
ç›kabilir.

Aksi takdirde patlama veya
yang›n oluflabilir.

Buzdolab›n›n
yak›n›nda yan›c› sprey
kullanmay›n.

‹çi su dolmufl buzdolab›n› kontrol etmeden
kullanmay›n.
Aksi takdirde bu elektrik
çarpmas›na veya
yang›na yol açabilir.

Aksi takdirde yang›n
ç›kabilir.

Y›ld›r›m ve flimflek düflmesi veya uzun süre
buzdolab›n›z› kullanmayaca¤›n›z zamanlarda
elektrik fiflini prizden çekin.

Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel alg›lar›
düflük olan (çocuklar dahil) veya kullan›m için
gerekli yetkinli¤e veya bilgiye sahip olmayan
kiflilerin kullan›m›na uygun olmay›p,
güvenliklerinden sorumlu kiflilerce gözetim
alt›nda veya e¤itim verilerek kullan›labilir.

Elektrik flokuna veya yang›na
neden olabilir.

Çocuklar›n gözetim alt›nda tutulmal› ve cihaz
ile oynamad›klar›ndan emin olunmal›d›r.

Buzdolab›n›n iç veya d›fl k›sm›na su
püskürtmeyin ve buzdolab›n› benzin ya da
tinerle temizlemeyin.

• K›v›lc›ml› patlama yang›na veya yan›¤a yol açabilir.
• Bu buzdolab› çevre dostu bir so¤utucu olarak do¤al
gaz (izobütan R600a) kulland›¤› için az miktarda gaz
(80~90 gr) bile kolayca tutuflabilir. Teslimat, montaj
s›ras›nda veya buzdolab› kullan›l›rken büyük ölçüde
hasardan dolay› gaz kaça¤› oldu¤unda herhangi bir
k›v›lc›m yang›na ya da
yan›klara yol açabilir.

Elektrikli parçalar›n
yal›t›m›n›n bozulmas›,
elektrik çarpmas›na veya
yang›na yol açabilir.

Thinner

Gaz s›z›nt›s› oldu¤unda buzdolab›na veya
prize dokunmay›n ve derhal oday›
havaland›r›n.

Bu cihazda alev alabilen yak›t içeren
patlay›c› aerosol teneke kutular› saklamay›n.

7

ÖNEML‹ GÜVENL‹K B‹LG‹LER‹
2. Buzdolab›n› kullan›rken
Nitelikli bir mühendis d›fl›nda herhangi
birinin buzdolab›n› sökmesine, onarmas›na
veya üzerinde de¤ifliklik yapmas›na izin
vermeyin.

Buzdolab›ndan gelen herhangi bir tuhaf koku veya
duman hissedildi¤inde derhal güç kablosunu ç›kar›n
ve servis merkeziyle
irtibat kurun.

Aksi takdirde bu
yaralanmaya, elektrik
çarpmas›na veya
yang›na yol açabilir.

Aksi takdirde yang›n
ç›kabilir.

Buzdolabinizi atarken, buzolab› kapa¤›
içerisinde yer alan paketleme malzemelerini
ç›kar›n veya kap›lar› ç›kar›n ancak raflar›
çocuklar›n buzdolab›na girmelerini önlemek
amac› ile yerlerinde b›rak›n.

Buzdolab›n› ev ihtiyaçlar› d›fl›nda bir amaçla
(örn. ilaç saklama, malzeme test etme veya gemide
kullanma, vb.) kullanmay›n.
Aksi takdirde bu yang›n, elektrik çarpmas›, saklanan
malzemenin bozulmas›,
kimyasal reaksiyon gibi
beklenmeyen bir risk
oluflturabilir.

Aksi takdirde bu bir çocu¤un
içeride mahsur kalmas›na
neden olabilir.

Buzdolab›n› sert ve düz bir zemine
yerlefltirin.

Eski buzdolab›n›z› ne yapmal›.
Buzdolab›n›z dönüflebilir malzemelerden mamul s›v›lar›
(so¤utucu gaz›, ya¤) içerir. Tüm bu
malzemeler özel bir geri dönüflüm
ifllemi için yeniden kullan›labilecekleri
bir geri dönüflüm at›k merkezine
gönderilmelidir. Yerel yetkililerle
temasa geçin.

Buzdolab›n›n dengesiz bir
yere yerlefltirilmesi
durumunda, kapak aç›l›p
kapat›l›rken buzdolab›
devrilerek ölüme neden
olabilir.

Kab› kap›dan ç›karmadan önce içini
tamamen boflalt›n.

So¤uk hava ç›k›fl›na, kapa¤a, buzdolab›n›n
alt›na, arka taraftaki ›s› geçirmez ›zgaraya
(boflaltma deli¤i) ellerinizi veya metal bir
çubu¤u
sokmay›n.
Aksi takdirde bu
elektrik çarpmas›na
veya yaralanmaya
yol açabilir.
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2. Buzdolab›n› kullan›rken
Arkadaki kapa¤›
ç›karmay›n.

Gücü ba¤lamadan
önce tüm aksamlar›
do¤ru yerlerine
yerlefltirin.

Bir Adaptör
kullanmay›n.

Yang›n riski tafl›d›klar› ve
ürüne hasar
verebilecekleri için yanan
mumlar› veya tütsüleri
asla buzluk üzerinde
b›rakmay›n.

OK

‹KAZ
Bu talimata uyulmamas›, yaralanmaya ya da evin veya mobilyalar›n zarar görmesine neden olabilir.
Lütfen her zaman dikkatli olun.
Buzluktaki yiyecek
veya kaplara ›slak elle
dokunmay›n.

G›da maddelerini buzdolab› içerisine da¤›n›k
olarak yerlefltirmeyin.
G›da maddeleri buzdolab›n›n kapa¤›n›n aç›lmas› ile
birlikte düflerek yaralanmalara neden olabilir.

Bu so¤uk ›s›rmas›
durumuna neden olabilir.

Dondurucuya flifle koymay›n.

Buzdolab›n›n alt›na
elinizi sokmay›n.

‹çindekiler donarak fliflenin
k›r›lmas›na; bu durum da
yaralanmalara yol açabilir.

Alttaki demir plaka
yaralanmaya yol açabilir

Buzdolab›n› ön k›sm›n›n alt›nda ve arka
k›sm›n›n üstünde yer alan tutma
çubu¤undan tutarak tafl›y›n.

Buzdolab› kap›s›n›n veya Ev Bar’›n kapa¤›n›n
aç›lmas› veya kapanmas› esnas›nda çevrede
bulunanlara zarar verebilir, lütfen dikkatli olun.

Aksi takdirde elinizden kayarak yaralanman›za yol
açabilir.
Ürün a¤›r oldu¤undan
dolay› tek kiflinin tafl›mas›
yaralanmalara veya
kazalara neden olabilir.

Kapa¤›n aç›lmas› veya kapanmas›, el ya da ayaklar›n
kapak aral›¤›na s›k›flmas›na yol açabilece¤i gibi kapa¤›n
köflesi de çocuklar›n
yararlanmas›na neden
olabilir.
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Canl› bir hayvan›
buzdolab›na
koymay›n.

Gazl› (karbonatl›) su
kullanmay›n.
Gaz bas›nc› s›z›nt›ya
neden olabilir.

UYARI: yaln›z içilebilir suyla doldurun.
Tafllama tamponu, f›rça, demir veya
paslanmaz çelik temizlemeye yarayan özel
ürünler, alkol, kerosen, benzin, balmumu
gibi sabun ürünleri veya solvent, veya klor,
deterjan gibi güçlü kimyasallar, veya sirkeyi
matl›k amac›na yönelik olarak kullanmay›n.
Bu ürünler koruyucu lakeye zarar verebilir
ve buzdolab› yüzeyinde çizik riski yaratabilir.

Buzmatiki kullanmadan önce su deposunu
talimata uygun flekilde temizleyin. ‹lk ç›kan
buz küplerini at›n. Bunun nedeni
temizlemeden önce bulunan suyla temas
etmifl parçalar olmas› ihtimalidir.

Plastik parçalara ya¤ temas›n› engelleyin.
Ya¤lar bu parçalara zarar verebilir.

Hiçbir durumda kap›, kapak ba¤lant›
parçalar›na ya¤ uygulamay›n.
Çünkü ya¤ plastik
k›s›mlara zarar
verebilir.

Güç kablosu hasar görünce, bir kaza
tehlikesini gidermek
için bir teknisyenin
kabloyu
de¤ifltirmesini
sa¤lay›n.

oil

Kap›lara yaslanmay›n. Mentefleler
gevfleyebilir. Kendileri, s›zd›rma so¤utucuya
zarar verebilir ve
performans› tehlikeye
atabilir.

Yaln›z su kullan›n. Baflka bir s›v› kullan›l›rsa
sistemin çal›flmas› bozulabilir. Su d›fl›nda
baflka bir s›v› kullan›lmas› nedeniyle bir
problem yaflan›rsa
bundan imalatç›
sorumlu de¤ildir.

UYARI
Alt raflar› y›kamak için bulafl›k makinesi kullanmay›n; yüksek s›cakl›k sepetlere zarar vererek
kullan›lmaz hale getirebilir.
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BU BUZDOLABI, BÜYÜK B‹R ÖZENLE ÜRET‹LM‹fi OLUP EN SON TEKNOLOJ‹Y‹
KULLANMAKTADIR.
BU ÜRÜNÜN PERFORMANS VE GÜVEN‹L‹RL‹⁄‹NDEN TAMAMEN MEMNUN KALACA⁄INIZA
EM‹N‹Z.
BUZDOLABINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN BU K‹TAPÇI⁄I D‹KKATLE OKUYUN.
BU K‹TAPÇIKTA MONTAJ, ÇALIfiTIRMA VE BAKIMA YÖNEL‹K TAL‹MATLARIN YANI SIRA
BAZI YARARLI ‹PUÇLARI DA YER ALMAKTADIR.

MONTAJ
1. ‹yi bir konum belirleyin.
Buzdolab›n›z›, kullan›m› kolay olacak bir yere
yerlefltirin.
2. Is› kaynaklar›, direk günefl ›fl›¤› veya nemden
uzak yerlere yerlefltirin.
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. Bu cihaz› 5 °C alt›nda s›cakl›¤a sahip bir yere
yerlefltirmeyin. Bu, buzdolab›n›n ayar›n›n
bozulmas›na neden olabilir.
5. Sars›nt›lar› engellemek için cihaz› dengeleyin.
Gerekirse zeminin engebesini telafi etmek için
dengeleme vidalar›n› ayarlay›n.
Kapa¤›n rahatça kapanabilmesi için ön k›sm›n
arkaya göre hafiften daha yüksekte olmas›
gerekir.
Bölme hafifçe e¤ilerek dengeleme vidalar›
kolayl›kla döndürülebilir.
Üniteyi yükseltmek için dengeleme vidalar›n›
saat yönünde (
), alçaltmak için ise saatin
yönünün aksine (
) döndürün.

SONRAK‹ ADIMLAR
1. Buzdolab›n›z› iyice temizleyin ve sevk›yat
s›ras›nda biriken tozlar› silin.
2. Buz gözü, vb. gibi aksesuarlar› uygun yerlere
tak›n. Bunlar sevk›yat s›ras›nda olas› hasar›
önlemek için birlikte paketlenmifltir.
3. Tutma çubu¤unu talimat kart›na uygun
flekilde tak›n.
4. Güç kablosunu (veya fifli) prize tak›n. Baflka
cihazlar›n ba¤l› oldu¤u prizleri kullanmay›n.
5. Yiyecekleri yerlefltirmeden önce buzdolab›n›
2 ‐ 3 saat aç›k b›rak›n.
Uygun so¤utmay› sa¤lamak için dondurucu
bölmesinde so¤uk hava ak›m›n› kontrol edin.
Tüm bunlar›n ard›ndan buzdolab›n›z kullan›ma
haz›r durumdad›r.
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‹Ç PARÇALAR
DONDURUCU
BÖLMES‹
Lamba
Raf
Dondurucu S›cakl›k
Kontrolü Kadran›
Dondurucu Kapak
Raf›(**)

Çevirmeli Buzluk

SO⁄UTUCU
BÖLMES‹

Su Tank›

Taze Oda Çekmeces‹

So¤utucu Kapak Raf›

Lamba
Yumurta Tepsisi

Raf

So¤utucu Kapak
Raf›

Hygiene Fresh

Sebzelik Gözü

Dengeleme Vidas›

NOT

• Bu k›lavuz birçok farkl› modeli kapsar. Sat›n ald›¤›n›z buzdolab›nda
yukar›da gösterilen özelliklerin baz›lar› veya tamam› bulunabilir.
• Ask›lar, çekmeceler ve raflar gibi üretici taraf›ndan sa¤lanan iç parçalar›n›n
konumunu muhafaza etmek enerji tasarrufunun en verimli yoludur.

ENERJ‹ TASARRUFU ‹Ç‹N ÖNER‹
• Kap›y› uzun süre aç›k tutmay›n, en k›sa sürede kapay›n.
• ‹çine çok fazla yiyecek konulmas› önerilmez. So¤uk havan›n serbestçe dolaflmas› için yeterli alan
olmal›d›r.
• Buzdolab›n›n s›cakl›¤›n› gerekenden daha düflük tutmay›n. S›cakl›k sensörü yak›n›na yiyecek koymay›n.
• S›cak yiyecekleri buzdolab›na koymadan önce so¤umas›n› bekleyin. S›cak yiyeceklerin
buzdolab›na‐dondurucuya konulmas› di¤er yiyeceklerin bozulmas›na neden olabilir ve daha yüksek
elektrik faturalar› getirir.
• Hava menfezlerini yiyecek ile engellemeyin. So¤uk havan›n do¤ru flekilde dolafl›m› buzdolab›‐dondurucu
s›cakl›¤›n› eflit tutar.
• Kap›y› çok s›k açmay›n. Kap›n›n aç›lmas› ›l›k havan›n buzdolab›na‐dondurucuya girmesini ve s›cakl›¤›n
yükselmesini sa¤lar.
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‹fiLEMLER
BAfiLATMA
Buzdolab›n›z ilk monte edildi¤inde, içine taze veya donmufl yiyecekleri yerlefltirmeden önce normal
çal›flma s›cakl›¤›nda 2‐3 saat dengelenmesini bekleyin.
Çal›flma ifllemi yar›da kesilirse, tekrar bafllatmadan önce 5 dakika bekleyin.

SICAKLI⁄I AYARLAMADAN ÖNCE
●

Oda s›cakl›¤›na bak›lmaks›z›n, buzdolab›n›n s›cakl›¤› sabit tutulur.
Ayarland›ktan sonra, s›cakl›k ayarlar›n›n (so¤utucu ve dondurucu bölmelerinin kontrolleri) çok
gerekmedi¤i sürece de¤ifltirilmemesi önerilir.

●

Bu buzdolab›n›n so¤utucu bölmesi için bir s›cakl›k kontrolü dü¤mesi ve dondurucu bölmesi için bir
s›cakl›k kontrolü kadran› vard›r.

●

Buzdolab› bölmesine ait s›cakl›k kontrolü dü¤mesinin varsay›lan ayar› ‘3°C’dir.

●

Dondurucu bölmesine ait s›cakl›k kontrolü kadran›n›n varsay›lan ayar› ‘5’dir.

●

Bu buzdolab›n›n so¤utucu bölmesinde bir s›cakl›k sensörü vard›r. Bu sensör gerekti¤inde kompresörü
otomatik olarak bafllat›p durdurur.

KAPAK ALARMI
So¤utucu veya dondurucu kapa¤› 1 dakika süreyle aç›k kald›¤›nda üç defa alarm çalar.
Kapak aç›k kalmaya devam ederse alarm 30 saniyede bir tekrarlan›r.

KEND‹ KEND‹N‹ TEST ETME
●

Buzdolab›n›z›n dahili teflhis özelli¤i vard›r. Belirli bir noktas›nda ar›za oluflursa, onar›m teknisyenine
yard›mc› olmak için bir hata kodu görüntüler. Hata kodu görüntülenirken di¤er kontrol ve ekran ifllevleri
çal›flmaz.

●

Hata kodu görüntülenirse, bir servis merkeziyle irtibat kurun. Güç kablosunu prizden ç›karmay›n.

BUZDOLABI BÖLMES‹ KONTROLLER‹
●

Soğutucu ısısını kontrol etmek için "Fridge"
butonuna basın.

●

Hijyen motorunu çalıştırmak için "Hygiene
Fresh" butonuna basın.

●

Dü¤meye her bas›ld›¤›nda LED ›fl›¤› yanar.

●

LED ›fl›¤›nda gösterilen say›, so¤utucu
bölmesinin s›cakl›¤›n› gösterir.

●

'0°C' ile '6°C' aras›nda istedi¤iniz yedi kademeden birini seçebilirsiniz.
-

a

tufluna bas›n, Hygiene Fresh motoru aç›lacak, güç modu kapanacakt›r.
butonuna basın, soÐutucu ısısı 1°C inip döner.
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b

‹fiLEMLER
HYGIENE FRESH

w ‹KAZ
Ürünü kurmadan veya kullanmadan önce, ürünü kesinlikle amac›na uygun olarak kullanmak için
kullan›m k›lavuzunu dikkatlice okuyun. Bu HYGIENE FRESH filtresi buzdolab›n›n içindeki virüs veya
bakterilerin giderilmesine yönelik anti‐bakteriyel iflleve ve kokuyu gidermek için deodorant ifllevine de
sahiptir. ‹fllev yetkili kurumlar taraf›ndan (
) test edilmifl ve onaylanm›flt›r.
Intertek

●

Kullan›m moduna geçifl
Kullan›m moduna geçifl.

butonuna basın ve
• Hijyen Taze filtresini kullanmak için kapının ön cephesindeki ekran panosunda
AUTO veya POWER moduna dönün.
(Butona her bastığınızda, Hijyen Taze filtresi OFF AUTO POWER OFF konumuna geçer.)

OFF

AUTO

POWER

OFF

w ‹KAZ
Kullan›c› AUTO veya POWER moduna geçerse, filtrenin etraf›ndaki LED de aç›l›r. Filtrenin etraf›ndaki
LED'in de aç›l›p aç›lmad›¤›n› kontrol etmek için kap›y› aç›n. Fan›n içine parma¤›n›z› veya yabanc›
maddeler sokmay›n. Yaralanmaya veya ar›zaya neden olabilir.

w ‹KAZ
• Ar›zaya neden olabilece¤i için HYGIENE FRESH filtresini su kullanarak y›kamay›n.
• Bu filtre tüm bakteri ve virüs tiplerine karfl› etkili olmayabilir.
• Bu filtre buzdolab›ndaki yiyecekler üzerinde olmayan bakterileri giderme konusunda etkilidir.
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‹fiLEMLER
EKSPRES DONDURMA
●

Ekspres Dondurma özelliği soğutucu ilk
kez çalıştırıldığı zaman devreye girer.
Soğutucu ısısını hızla düşürmek için
kompresör ve hava devridaim fanı azami
soğutma kapasitesinde çalışır. Otomatik
olarak kapanır.

●

Soğutucu içine sıcak yiyecek yerleştirilirse, Ekspres Dondurma kumanda panosu üzerindeki butonla
devreye alınabilir.
Ekspres Dondurma ısı belirlenmiş bir düzeye düştüğü zaman otomatik olarak kapanacağı gibi, Ekspres
Dondurma butonuna basarak, elle de durdurulabilir.

KİLİT
●

KİLİT

Çocuk kilidini etkinleştirmek için lütfen
Kilit butonuna basıp 3 saniye tutun.
Kilitlendiğinde Kilit LED'i yanar ve
diğer butonlar çalışmaz.
Kilidi açmak için Kilit düğmesini yine
üç saniye basılı tutun.

DONDURUCU BÖLMES‹ KONTROLLER‹
●

6

5

4

Dondurucudaki s›cakl›¤› düflürmek için topuzu sa¤a çevirin
ve yüksek bir rakama ayarlay›n.
Dondurucudaki s›cakl›¤› yükseltmek için topuzu sola çevirin
ve yüksek bir rakama ayarlay›n.

● 6 ~ 8 seviyesinde afl›r› dondurma dondurucuda düflük bir
s›cakl›¤› muhafaza eder. Ancak Buzdolab›n›n so¤utma h›z›
yavafllayacakt›r. 6 ~ 8 seviyelerini kullan›nca, topuzu normal
zamanda önerilen komuna geri getirin.
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‹fiLEMLER
BUZLUK
Döner Tip Buz Yap›c›
●

Buz küpleri oluflturmak için buz tepsisini suyla
doldurun ve yerine yerlefltirin.

●

Buz küplerini ç›karmak için tepsinin kolunu
tutun ve hafifçe çekerek çevirin. Böylece buz
küpleri buz küpü kutusuna düfler.

NOT

BUZ TEPS‹S‹
BU KÜPÜ KUTUSU

Dondurucu k›sm› içerisinde bulunan Buz
Yap›c›y› yerinden ç›kararak dondurucu
içerisinde daha fazla alana sahip olabilirsiniz.

• Döner Tip Buz Yap›c›: 1 ve 2'yi ç›kar›n."

1

1. Buz Tepsisi
2. Buz Küpü Kutusu

2

w UYARI

• Sudan baflka bir fley kullanmay›n.
• ‹flaret çizgisine kadar su doldurun.

TAZE ODA ÇEKMECES‹
Kullan›m›
• Taze Çekmece bölmenin buzdolab›ndan daha so¤uk tutulmas›n› sa¤lar.
• Sandviçleri ve piflirilecek etleri saklamak için uygun bir yerdir.
• Yüksek nem içeri¤i olan yiyecekleri buraya koymay›n.

SEBZEL‹K GÖZÜ
Kullan›m›
• Sebze çekmecesi topuzun kontrolü vas›tas›yla kullan›labilir.
• Yiyecekleri yerlefltirmeden önce dü¤menin konumunu kontrol edin.
• Dü¤meyi orta konumuna getirmeyin.
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<Döner Tip Buz Yap›c›>

‹fiLEMLER
SU PINARI
NOT

●

Yerine yerlefltirildikten sonra depoya su koyun. Temizlemeniz gerekti¤inde veya
kullanmad›¤›n›z zaman su deposunu ç›kar›n.

●

Suyla doldurduktan sonra su deposu, yerine iyi oturtulmazsa su girifl deli¤inden su
s›zabilir.
Depo Kapa¤›

●

Su deposuna su konulmas›

1. Depo kapa¤›n› aç›n ve su deposuna su koyun.

2. Kapa¤› kapat›n.

3. Su deposunu ç›kard›ktan sonra daha fazla yer
kazanmak istiyorsan›z deli¤ini bir t›payla
kapatarak üst raf› kullanabilirsiniz.
T›pa yumurtal›ktad›r.
Su deposu ç›kar›ld›¤›nda iflaretlenen iç hacim
kapasitesi elde edilir.

w ‹KAZ
Su d›fl›nda baflka bir fley kullanmay›n.
Su deposuna koymadan önce s›cak suyun
so¤utulmas› gerekmektedir.
ER
AT
W

●

‹çme

PU

1. Su p›nar› mandal›na bardakla bast›r›n.
2. Mandala bardakla bas›ld›¤›nda barda¤›n›za su
akacakt›r. Barda¤›n›z› çekti¤inizde su p›nar› mandal›
eski konumuna geri dönecek ve suyun ak›fl›
duracakt›r.
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SH

Y‹YECEK SAKLAMAYA YÖNEL‹K ÖNER‹LER
Y‹YECEKLER‹ SAKLAMA
●

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, ananas ve kavun gibi düflük s›cakl›kta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolab›nda saklamay›n.

●

S›cak yiyecekleri buzdolab›na koymadan önce ›l›klaflt›r›n. Buzdolab›na s›cak yiyeceklerin koyulmas›, di¤er
yiyeceklerin bozulmas›na ve daha yüksek elektrik faturas›na 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.

DONDURUCU BÖLMES‹
●

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.

●

‹ki 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.

2y›ld›zl› bölm

SO⁄UTUCU BÖLMES‹
●

Buzdolab›n›n içinin arka k›sm›na nemli yiyecekler koymaktan
kaç›n›n, so¤uk havaya temas edince donabilir. Bunu önlemek
için yiyece¤in kapakl› bir kapta muhafaza edilmesi önerilir.

●

Nemli yiyecekleri (özellikle sebze ve meyveleri) sebze
bölmesinde saklaman›z önerilir. Nemli yiyece¤i buzdolab›
raf›nda saklaman›z gerekirse, buzdolab›ndaki so¤uk hava
ak›m›ndan donmamas› için yiyece¤i buzdolab›n›n arka
duvar›ndan uza¤a yerlefltirin.

Buzdolab› Raf›

Sebzelik
Gözü

●

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›nda depolarken taze olduklar›ndan emin olun ve daha uzun taze kalmalar› için her
zaman dik olarak durmalar›n› sa¤lay›n.
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TEM‹ZLEME
‹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.

w UYARI
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.
Yan›c› veya zehirli temizleme s›v›lar›
kullanmay›n.

Metal bulafl›k tellerini, f›rçalar›, sert afl›nd›r›c›
temizleyicileri veya güçlü alkalin çözeltileri herhangi
bir yüzeyde kullanmay›n.
Temizlemeden önce, nemli nesnelerin afl›r› so¤uk
yüzeylere yap›fl›p kalabilece¤ini unutmay›n. Islak
veya nemli ellerle donmufl yüzeylere dokunmay›n.

• Temizlemede kullan›lmamas› gereken
maddeler: Aktif yüzey temizleyicileri, Araba
cilas›, Pas gidericiler, Tüm ya¤ çeflitleri,
Benzin, Asit, Cilalar.

DIfi YÜZEY ‐ Buzdolab›n›z›n dayan›kl› kaplamas›n›
temizlemek için yumuflak sabun veya bulafl›k
deterjanl› ›l›k su kullan›n. Temiz, nemli bir bezle silin
ve kurulay›n.

• Kullan›labilir Temizleyiciler: Bulafl›k deterjanl›
su, Sabunlu su

‹Ç YÜZEY – ‹ç yüzeyin ve iç parçalar›n düzenli
olarak temizlenmesi önerilir. Buzdolab›n›z›n
dayan›kl› kaplamas›n› temizlemek için yumuflak
sabun veya bulafl›k deterjanl› ›l›k su kullan›n.
Temiz, nemli bir bezle silin ve kurulay›n.

• Dikkatsiz kullan›m sonucunda renk de¤iflimine
u¤rayabilir.

‹Ç PARÇALAR – Bölme raflar›n›, kapak raflar›n›,
saklama tepsilerini ve manyetik kapak contalar›n›,
vb. y›kay›n. Buzdolab›n›z›n dayan›kl› kaplamas›n›
temizlemek için yumuflak sabun veya bulafl›k
deterjanl› ›l›k su kullan›n. Temiz, nemli bir bezle silin
ve kurulay›n.Þ
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TEM‹ZLEME
SU PINARI
Izgara ‐
Islak bir bezle silin ve kuru bir bezle kurulay›n.

ER
AT
W

PU

SH

Su Tank› ‐
1. Su Doldurulmas›
Doldurmak için su deposunun ç›kar›lmas›na gerek yoktur.
NOT
Kap›s›n› kapatmadan önce kapa¤› kapat›n ve iyice yerine
oturtun.
● Soda, gazoz gibi fleker veya karbonatl› s›v›lar kullanmay›n.
●

2. Ç›kar›lmas›
Su deposunun yan taraf›n› ve alt›n› tutarak su deposunu kald›r›n.
NOT
Su Deposunu ç›karmadan önce içindeki suyun tamam›n›
kullan›n.
3. Tak›lmas›
Herhangi bir nedenle su deposu yerinden ç›km›flsa su deposunu
tekrar eski konumuna getirin. Kapa¤›n su girifl deli¤ine iyice
oturtuldu¤undan emin olun. Tak›ld›ktan sonra iterek deponun
yerine do¤ru oturtuldu¤unu kontrol edin.
Su Tank› ‐
1. Depo kapa¤›n› ç›kar›n.

3. Depo kapa¤›n›n içini ve d›fl›n› bulafl›k deterjan›yla
temizleyin ve akan su alt›nda iyice durulay›n.
Bir bezle sular› kurulay›n.

2. Su deposunun içini ve d›fl›n› bulafl›k deterjan›yla
temizleyin ve akan su alt›nda iyice durulay›n.
Bir bezle sular› kurulay›n.

w ‹KAZ
Temizlerken ›l›k su kullan›n.
Sudan baflka bir fley kullanmay›n.
E¤er alkolsüz içecekler kullan›lm›flsa su
deposuna su koyun ve üç dört bardak su
boflalt›n.
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AKILLI TANI (Sadece uygulandığı modellerde)
Akıllı tanı özelliği:
Soğutucu arızalı çalıştığında ya da bozulduğunda servis merkeziyle temas kurmak için bu özelliği kullanın.
Normal zamanlarda değil, sadece danışmanla temasa geçmek için kullanın.

İşlevin Kullanılması
1. Soğutucunun tüm kapaklarını kapatın,
sağlam kilitlenmesi için görüntü kilit
düğmesine basıp tutun.

3. Tüm soğutucu ve dondurucu bölüm
kapaklarını açın ve telefonu sağ üst tarafın
yakınındaki hoparlör deliğine yaklaştırın.

Görüntü zaten kilitli konumdaysa, kilidi yeniden
etkinleştirmek için kilit düğmesine basıp tutun ve
kilitli konuma gelmesi için kilit düğmesini basıp
tutun.

Telefonun konuşma tarafının (mikrofon) hoparlör
deliğine dönük olmasını sağlayın.

4. Veri aktarımı sırasında telefonu
uzaklaştırmayın.

w DİKKAT

Akıllı tanı amaçlı veri aktarımı sırasında, telefonu
sağ üst taraftaki hoparlör deliğine yakın tutup
bekleyin. Veri aktarımı için kalan süre görüntü
ekranında gösterilecektir.

Kilitli konumda 5 dakidan fazla kalması halinde
akıllı tanı özelliği etkinleşmeyeceğinden, dikkatli
davranın.

w DİKKAT

2. Soğutucu ısı düğmesine basın, 3 saniye veya
daha uzun basılı tutun.
(Tüm görüntü ekranları kapanacak ve bir süre
sonra soğutucu ısı gösterge bölümünde 3
görüntülenecektir.)

Aktarım sesi rahatsız edici olabilir.
Tanının güvenilirliği için, ses durana kadar
telefonu uzaklaştırmayın.

5. Veri aktarımı tamamlandıktan sonra,
danışmanın akıllı tanıyla ilgili yapacağı
açıklamayı dinleyin.
Veri aktarımı ve tamamlanıp, veri aktarımın
tamamlandığını belirtir görüntü belirince soğutucu
otomatik olarak devre dışı kalacak, birkaç saniye
sonra yeniden çalışacaktır.

<Güvenli Sterilizasyon Filtreli Model>

Danışmanın tanı incelemesiyle ilgili açıklamasını
dinleyin ve talimata uyun.
<Güvenli Sterilizasyon Filtresiz Model>

Unutmayın!
Bölgesel çağrı kalitelerindeki farklar akıllı tanı özelliğini etkileyebilir.
Ev telefonunuzu kullanıyorsanız, daha iyi iletişim performansı çok daha iyi hizmete yol açar.
Çağrı kalitesinde sorunlar nedeniyle akıllı tanı veri aktarımı akıcı olmayabilir; böylesi durumlarda akıllı tanı
hizmetinde güçlük görülebilir.
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GENEL B‹LG‹LER
BOfi BIRAKMA SÜRES‹

YO⁄UNLAfiMA ÖNLEY‹C‹ BORU

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.
Buzdolab›n› uzun süre kullanmayaca¤›n›z zaman,
tüm yiyecekleri ç›kar›n, güç kablosunu ç›kar›n,
içerisini iyice temizleyin ve koku oluflmas›n› önlemek
için kapaklar› AÇIK b›rak›n.

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

ELEKTR‹K KES‹NT‹S‹
Bir iki saat içinde giderilen elektrik kesintileri
genellikle buzdolab›n›z›n s›cakl›¤›n› etkilemez.
Ancak elektrik kesintisi s›ras›nda buzdolab› kapa¤›n›
elinizden geldi¤ince az açmal›s›n›z. Uzun süreli
elektrik kesintilerinde, buzlu paketlerinizin üstüne
kuru buz parçalar› yerlefltirin.

w ‹KAZ
Elektrik Çarpma Tehlikesi
Yanm›fl ampulü de¤ifltirmeden önce,
buzdolab›n›n fiflini çekin veya flalter ya da
sigorta kutusundan gücü kapat›n.

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

NOT: Kontrolün OFF (KAPALI) konumuna
getirilmesi, lamba devresinin gücünü kapatmaz.

CIHAZ KULLANIM ALANI
Bu cihaz afla¤›daki gibi ev içinde ve benzeri uygulamalarda kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r
– ma¤azalarda, ofislerde ve di¤er çal›flma ortamlar›nda personel mutfak alanlar›;
– çiftlik evlerinde ve oteller, moteller ve di¤er ikamet edilen ortamlarda müflteriler için;
– yatak ve kahvalt› veren tip ortamlarda;
– yemek hizmeti ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.
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w UYARI
UZATMA KABLOSU KULLANMAYIN

TOPRAKLAMA HAKKINDA

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.

Bir k›sa devre durumunda, topraklama elektrik ak›m›
için bir ç›k›fl kablosu sa¤layarak elektrik çarpmas›
riskini azalt›r.
Olas› elektrik çarpmas› durumlar›n› önlemek için bu
cihaz›n topraklanmas› gerekir.
Toprakl› fiflin uygun flekilde kullan›lmamas› 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.

GÜÇ F‹fi‹N‹N ER‹fi‹LEB‹L‹RL‹⁄‹
Buzdolab›, bir kaza an›nda prize çabuk eriflilebilip
fiflin çekilebilmesi için uygun bir flekilde
konumland›r›lmal›d›r.

GÜÇ KABLOSU UZUNLU⁄UNU
DE⁄‹fiT‹RMEY‹N VEYA UZATMAYIN.

GÜÇ KABLOSUNU DE⁄‹fiT‹RME
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.

Aksi takdirde bu elektrik çarpmas›na veya yang›na
yol açabilir.

Bu cihaz topraklanmal›d›r.

OYUN ALANI OLARAK ÇOK TEHL‹KEL‹

BEKLEMEY‹N! HEMEN fi‹MD‹ YAPIN!

Bofl bir buzdolab›, tehlikeli flekilde çocuklar›n
ilgisini çekebilir. Kullan›lmayan buzdolab›n›n
contalar›n›, mandallar›n›, kapaklar›n› veya
kapa¤›n›n tamam›n› ç›kar›n ya da buzdolab›n›
zarars›z hale getirecek baflka önlemler al›n.

Yan›c› maddeleri, patlay›c›lar› veya kimyasal
maddeleri buzdolab›nda saklamay›n.

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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SERV‹S ÇA⁄IRMADAN ÖNCE D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKENLER
ÇO⁄U ZAMAN SERV‹S ÇA⁄RILMASINA GEREK KALMAYAB‹L‹R!
BUZDOLABINIZIN DÜZGÜN ÇALIfiMADI⁄INI DÜfiÜNÜYORSANIZ, ÖNCEL‹KLE OLASI NEDENLER‹
KONTROL ED‹N:
SORUN

OLASI NEDENLER

BUZDOLABI ÇALIfiMIYOR

●
●

SO⁄UTUCU VEYA DONDURUCU
BÖLMES‹N‹N SICAKLI⁄I ÇOK
YÜKSEK

●
●
●
●
●

ANORMAL GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR

●

●

BUZDOLABINDA KOKU VAR

●

●

BÖLME YÜZEY‹NDE SU
DAMLALARI VAR

●
●

SO⁄UTUCU KAPISI HIZLI
KAPATILIRSA DONDURUCU
KAPISI KENDILI⁄INDEN AÇILIP
KAPANABILIR.

●

Ev sigortas› ya da flalter att› m›?
Güç kablosunun fifli elektrik prizinden ç›kar›lm›fl ya da
gevflemifl mi?
S›cakl›k kontrolü uygun konuma getirilmemifl olabilir.
Cihaz duvar›n veya ›s› kayna¤›n›n yak›n›na yerlefltirilmifl olabilir.
Hava s›cakt›r, kap› çok s›k aç›l›yor olabilir.
Kap› uzun süre aç›k b›rak›lm›fl olabilir.
Buzdolab›nda çok fazla yiyecek saklan›yor olabilir.
Buzdolab› zay›f veya engebeli bir yüzeye yerlefltirilmifltir ya
da dengeleme vidalar›n›n ayarlanmas› gerekiyor olabilir.
Buzdolab›n›n arka taraf›na gereksiz nesneler
yerlefltirilmifl olabilir.
Güçlü kokusu olan yiyeceklerin s›k›ca sar›lmas› veya
kapakl› bir kaba koyulmas› gerekir.
‹ç k›sm›n temizlenmesi gerekiyor olabilir.
Yüksek nemlilik zamanlar›nda normal bir durumdur.
Kapak aral›k b›rak›lm›fl olabilir.
Bunun nedeni so¤uk hava sirkülasyonunu sa¤lamak için
dondurucu ve so¤utucu aras›nda hava ak›m›n›n
olmas›d›r. So¤utucu kapısı h›zl› kapat›ld›¤› zaman
so¤utucudaki hava, dondurucu k›sm›na geçip kap›n›n
aç›lmas›na sebep olabilir. Bu do¤al bir durumdur.

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.
5. EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
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ÖZELL‹KLER
GR‐B802H***

Hacim

Toplam Brüt Hacim

596 L

Dondurucu Bölme

174 L

So¤utucu Bölme

422 L

En
Boyutlar

Derinlik

860 mm
El Tutma Yeri Dahil

730 mm

El Tutma Yeri Haric

700 mm

Yükseklik

1840 mm

Çalıflma Gerilimi

220V / 50 Hz

A¤ırlık

89.5 kg
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FAYDALI BILGILER
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FAYDALI BILGILER
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‹THALATÇI F‹RMA
LG ELECTRONICS T‹CARET A.fi.
Kaptanpafla Mah. Piyalepafla Bulvar› No:73
Ortado¤u Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / fiiflli / ‹stanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

‹malatçı Firma
LG Electronics
Refrigeration Division Home Appliance Company
(Beyaz Eflya fiirketi Buzdolabı Bölümü)
391‐2, Gaeumjeong‐dong, Changwon City,
Gyeongnam, 641‐711, Kore

Ça¤rı Merkezi Telefonu : 444‐6‐543
Ça¤rı Merkezi Adresi :
Kaptanpafla Mah. Piyalepafla Bulvar› No:73
Ortado¤u Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / fiiflli / ‹stanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Ça¤rı Merkezi

