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Express Freeze

Smart Diagnosis(Optional)
Hygiene Fresh(Optional)
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Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.

In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit
occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of
refrigerant used. The room must be 1m2 in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance.
The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the
appliance. Never startup an appliance showing any signs of damage.If in doubt, consult your dealer.
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All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal
waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consensus for the
environment and human health.

For more detailed information about the disposal of your old appliances, please contact your city
office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
(*NOTE - 1,2,3 are applicable for Jordan Regulations and other countries as per applicability)
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC.
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Install in places away from the fire
such as the place
where flammable
gas is leaked.
It may cause fire.
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like gasket

7

Completely empty inside before taking
out the container from the door.
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12

(Factory Recommended Location)

GL-*562/
GL-*612

GL-*492
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3

*Refer Freezer control label inside freezer compartment
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CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

Display ‘A’

Display ‘B’

Press ‘FRIDGE’ button to control refrigerator temperature.
Press ‘Hygiene Fresh’ button to operate hygiene fresh motor (optional).
0
Display ‘A’
by
Power mode ON
Display ‘B’
- Press (c) button, refrigerator temperature will be down by 1 C.
- Press (d) button, refrigerator temperature will be up by 1 C.
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OFF.

EXPRESS FREEZE

Display ‘A’

When the refrigerator is first turned ON the EXPRESS
FREEZE feature can be turn ON. The compressor and
circulating fan operate at maximum cooling capacity
to quickly lower the refrigerator temperature.
It shuts off automatically.

Display ‘B’

If warm food is placed into the refrigerator, EXPRESS FREEZE can be started with the button on the control
panel. EXPRESS FREEZE will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be
shut off manually by pressing the EXPRESS FREEZE button.

Display ‘A’

Display ‘B’

Note: This feature will be unlocked by itself,
if the refrigerator is switched off.

ICE MAKING (OPTIONAL)
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(OPTIONAL)
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SMART DIAGNOSIS (Only for Selected External Micom Models)
Smart diagnosis function is...
Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator
malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function
3. Open all refrigerator compartment and
freezer compartment doors, and place the
telephone near the speaker hole at the top
right side.
Check if the speaking side(microphone) of the
telephone is toward the speaker hole.

1. Close all refrigerator doors, and press and
hold display lock button to make it locked
state.
If the display is already in locked state, press and
hold lock button to reset the lock and press and
hold the lock button again to make it locked
state.

4. Do not take away the telephone while data
is being transmitted.
During the data transmission for smart
diagnosis, wait with the telephone placed near
the speaker hole at the top right side. The
remaining time for data transmission is
displayed on the display screen.

CAUTION
If it passes 5 minutes in locked state, smart
diagnosis function will not be activated, so be
careful.

2. Press and hold fridge temperature button
for 3 seconds or longer. (All display screens
will be turned off, and in a while, 3 will be
displayed on the fridge temperature display
part.)

CAUTION
The transmission sound may be irritating.
Do not take away the telephone until the sound
stops for good diagnosis.
5. After the completion of the data
transmission, listen to the explanation of the
consultant about the result of the smart
diagnosis.
When the data transmission is completed, along
with the display of the data transmission
completion, the refrigerator will be automatically
turned off and on a few seconds later. Listen to
the explanation of the consultant about the result
of the analyzed diagnosis and follow the
instructions.

< Model with Hygiene Fresh Filter >

< Model without Hygiene Fresh> Filter >

Be aware!
Difference of the regional call qualities may have influence on the function.
If you use home phone, better communication performance will enable much better service.
Smart diagnosis data transmission may not be fluent due to call quality problem, and in such
case, smart diagnosis service may be difficult.
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SMART DIAGNOSIS (Only for Selected Internal Micom Models)
Smart diagnosis function is...
Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator
malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function
3. Place the phone near the speaker hole at
the top right side.
Check if the speaking side (microphone) of the
telephone is toward the speaker hole.

1. Open all the doors of the refrigerator. If the
display is already in locked state.
2. Press the refrigerator door open detection
switch 5 times as in the figure to make the
light inside the chamber blink. (The locations
of the door open detection switches of each
model may be different, so refer to the
following figure to check the location.)

4. Do not take away the telephone while data
is being transmitted.
During the data transmission for smart
diagnosis, wait with the telephone placed near
the speaker hole at the top right side.

CAUTION
The transmission sound may be irritating.
Do not take away the telephone until the sound
stops for good diagnosis.

5. After the completion of the data
transmission, listen to the explanation of the
consultant about the result of the smart
diagnosis.
When the data transmission is completed, along
with the display of the data transmission
completion, the refrigerator will be automatically
turned off and on a few seconds later. Listen to
the explanation of the consultant about the result
of the analyzed diagnosis and follow the
instructions.

Be aware!
Difference of the regional call qualities may have influence on the function.
If you use home phone, better communication performance will enable much better service.
Smart diagnosis data transmission may not be fluent due to call quality problem, and in such
case, smart diagnosis service may be difficult.
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OPERATIONS
HYGIENE FRESH (OPTIONAL)

CAUTION
Before installing or using the product, make sure to read the owner's manual carefully to
use the product accurately as intended. This HYGIENE FRESH filter has the
antibacterial function of removing the virus or bacteria inside the refrigerator and the
deodorizer function to remove the scent.

The function has tested and has been certificated by authorized institutions Intertek

Switch over to use mode
Switch over to use mode.
button on the display panel on the
• To use the HYGIENE FRESH filter, press the
front side of the door and switch over to the AUTO or POWER mode.
(Whenever you press the button, the HYGIENE FRESH filter will be switched to
POWER
OFF.)
OFF
AUTO

OFF

AUTO

POWER

OFF

CAUTION
When the user switches to AUTO or POWER mode, the LED around the filter is also
turned on. Open the door to check whether the LED around the filter is also turned on.
Do not put in your finger or alien particles inside the fan. It can be caused of an injury or
malfunction.

CAUTION
• Do not wash the HYGIENE FRESH filter by using water because It can be caused of malfunction.
• This filter may not be effective for all types of bacteria and virus.
• This is effective to remove the bacteria which is not on the food in the refrigerator.
You can purchase the HYGIENE FRESH filter at the nearest distributor or the service center.
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Features
Model
Product
Category
Capacity(l)

GL-M492G***

GL-B492G***

LG Electronics
Refrigerator- Freezer
ISO Gross

Total

422

422

Freezer

131

131

0

0

Refrigerator

291

291

Total

393

388

Freezer

108

108

0

0

285

280

76/81

76/81

Two Star Section

ISO Storage

Two Star Section
Refrigerator
Net / Packing
Weight (Kg) Width x Height
x Depth

Product

680 x 1725 x 725

Packing

744 x 1825 x 739

Free Standing / Built-In

Free Standing

Defrost System

Frost Free

Sound Power (dB)

38

Energy Class

A+

Energy Consumption (KWh/year)

275

Temperature rise time (hr)

13.4

Freezing Capacity (Kg/24hr)

4.8
R600a

Refrigerant
Star Rating
Climate Class

N-T

* Climate Class: N - T (Device is meant to be used in ambient between 16°C to 43°C)
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KULLANIM KILAVUZU

SOÐUTUCU

Lütfen cihazı
nı
zıçalı
þtı
rmadan önce bu kı
lavuzu dikkatle
okuyun ve ileride baºvurmak üzere saklayýn

MFL68488903

P/No. MFL68488903

www.lg.com
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ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
UYARI
Cihazı
n gövdesinde veya iç yapı
sı
ndaki havalandı
rma deliklerinin engellenmemesini
saðlayýn.
Buz çözme iºlemini hýzlandýrmak için üretici tarafýndan önerilen cihazlar dýºýnda mekanik
cihaz veya baºka alet kullanmayýn.
Soðutucu gaz devresine hasar vermeyin.
Üretici tarafı
ndan tavsiye edilmedikçe, yiyecek depolama bölümünde elektrikli cihazlar
kullanmayı
n.
Cihazda kullanı
lan soðutkan ve yalı
tı
m üfleme gazıözel bertaraf yöntemleri gerektirir.
Bertaraf ederken lütfen servis elemanıveya benzer niteliklere sahip bir kiþiye danı
þı
n.

TEMEL GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ
Bu kı
lavuz pek çok önemli güvenlik mesajıiçermektedir. Daima tüm güvenlik mesajları
nıokuyun
ve uyun.
Bu bir güvenlik uyarısimgesidir. Sizi zarar verebilecek ya da ciddi yaralanmaya yol açabilecek
veya üründe hasara yol açabilecek tehlikeler konusunda bilgilendiren güvenlik mesajları
konusunda uyarı
r. Tüm güvenlik mesajları
nı
n önünde güvenlik uyarısimgesi TEHLÝKE, UYARI
veya DÝKKAT gibi tehlike sinyal kelimesi yer alacaktýr. Bu kelimelerin anlamý:

TEHLÝKE

Talimata uymazsanı
z canı
nı
z yanabilir veya ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

UYARI

Ürününüzü kullanı
rken yangı
n, elektrik çarpmasıveya ki isel yaralanma riskini
azaltmak için aºaðýdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine
uyulmalı
dı
r. Cihazıkullanmadan önce tüm talimatıokuyun.

DÝKKAT

Önlenmemesi durumunda küçük veya orta derece yaralanmalar veya ürünün
zarar görmesi ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

Tüm güvenlik mesajlarıtehlikeyi tanı
mlayarack, yaralanma tehlikesinden nası
l kaçı
nacaðı
nı
zıbelirtecek
ve talimata uyulmazsa neler olabileceðini açýklayacaktýr.

Kullanı
lan gaz R600a ise
Bu cihaz çevreye son derece uyumlu, fakat aynızamanda yanı
cıdo al bir gaz olan az miktarda
izobütan soðutkan (R600a) içerir. Cihazý naklederken veya kurarken soðutma devresinin hiçbir
parçası
nı
n hasar görmemesi için gerekli dikkat gösterilmelidir. Borulardan fı
þkı
ran soðutkan tutuþabilir
veya gözünüzün yaralanması
na neden olabilir. Bir sı
zı
ntısaptanı
rsa çı
plak alevi veya olasıtutuþma
kaynakları
nıuzaklaþtı
rı
n ve cihazı
n bulunduðu odayıbirkaç dakika havalandı
rı
n.
Soðutma devresinde bir sýzýntý meydana gelmesi durumunda yanýcý gaz hava karýþýmýnýn oluþmasýný
önlemek için cihazı
n bulunduðu odanı
n ebadıkullanı
lan soðutkana baðlıolarak ayarlanabilir. Oda,
cihazı
n içerisindeki her 8 gramlı
k R600a soðutkan için 1m ebatlarda olmalı
dı
r. Size özel cihazdaki
soðutkan miktarý cihazýn içerisindeki tanýtýcý levhada gösterilmektedir.
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ESKÝ CÝHAZINIZIN BERTARAF EDÝLMESÝ
1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal atı
klardan ayrıolarak hükumet veya yerel idareler
tarafı
ndan belirlenmiþ olan yerlere bı
rakı
lmalı
dı
r.

2. Bu tip eski cihazları
nı
zı
n doðru olarak bertaraf edilmesi hem çevreye, hem de insan saðlı
na
verilebilecek zararlarıönleyecektir.

3. Eski cihazı
nı
zı
n bertaraf edilmesiyle ilgili olarak, bulunduðunuz yerdeki belediyeye, atı
k
bertaraf hizmeti veren kuruluºlara veya ürünü satýn aldýðýnýz yerlere baºvurabilirsiniz.
*(NOT - 1, 2 ve 3 Ürdün Düzenlemeleri ve uygulanabilir olmalarý ölçüsünde diðer ülkeler için geçerlidir.)
4. Üstünde çarpıiþareti bulunan bu tekerlekli çöp bidonu simgesinin ürünün üstünde olması
, ürünün
Avrupa Birliði Yönergesi 2002/96/EC kapsamýnda olduðunu belirtir.

Ürününüzü kullanı
rken yangı
n, elektrik çarpmasıveya kiþisel yaralanma riskini azaltmak için aþaðı
dakiler de
dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalı
dı
r. Cihazıkullanmadan önce tüm talimatıokuyun.

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
1. Güç baðlanýrken
Özel priz kullanı
lmalı
dı
r.

Elektrik fiºinin yukarýya dönük olmasýna
veya soðutucunun
arkası
na sı
kı
þması
na
izin vermeyin.

Bir prize birden çok
cihaz baðlamak
yangı
na neden olabilir.

Aksi halde fiº hasar
görerek yangı
na ya da
elektrik çarpması
na neden
olabilir.

Güç kablosunun kı
vrı
lması
na ya da a ı
r
bir cisim altı
nda ezilmesine izin
vermeyin.

Güç kablosunun boyunu deðiþtirmeyin,
uzatmayı
n.

Güç kablosuna hasar
verebilir, yangı
na veya
elektrik çarpması
na
neden olabilir.

Aksi halde güç kablosu hasar
görerek yangı
na ya da
elektrik çarpması
na neden
olabilir.

Soðutucunun dahili LED lambasýný
temizler, eller veya deðiþtirirken güç
kablosunu prizden
çı
karı
n.
Aksi davranı
þ elektrik

Islak elle güç kablosunu çekmeyin,
dokunmayı
n.
Aksi davranı
þ elektrik
çarpması
na veya yangı
na
neden olabilir.

çarpması
na veya yangı
na
neden olabilir.
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ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
1. Güç baðlanýrken
Topraklamaya dikkat edin.

Güç fiºi üzerindeki toz ve rutubeti silin
ve uçları
nı
n sı
kı
ca yerleþmesine dikkat
ederek takı
n.

Yanlı
þ topraklama
arı
zaya ve elektrik
çarpması
na neden
olabilir.

Toz, su ve gevºek baðlantý
yangı
na veya elektrik
çarpması
na neden olabilir.

Topraklama
Kablosu

Yassı
Bakı
r

Güç kablosu ya da güç fiºi hasarlý ya da
pris delikleri gevºekse,
kullanmayı
n.

30 inçten
fazla

Kapıüzerindeki tavlanmı
þ
cam darbeyle kı
rı
labilir; kı
rı
k
bölümlere dokunmayı
n,
yaralanabilirsiniz.

Aksi halde elektrik çarpması
na ya
da kı
sa devreye neden olabilir.

2. Soðutucuyu kullanýrken

Kapı
ya, dondurucunun ya da soðuk
bölmenin kapı
sı
na ya da rafları
na
ası
lmayı
n.

Üzerine aðýr veya tehlikeli
(içi sı
vıdolu kap) cisim
yerleºtirmeyin.

Soðutucunun devrilmesine ya
da ellere zarar vermesine
neden olabilir. Özellikle,
çocukları
n yukarı
da
belirtilenleri yapmaları
na izin
vermeyin.

Kapı
nı
n açı
lı
p kapanması
sı
rası
nda düþebilir, yaralanmaya,
elektrik çarpması
na ya da
yangı
na neden olabilir.

Soðutucunun yakýnýnda ya da içinde
eter, benzen, alkol, ilaç, sı
vı
laþtı
rı
lmı
þ
petrol gazı
, sprey veya kozmetikler gibi
tutuºabilir
maddeler
bulundurmayı
n.

Soðutucuyu ýslak bir yere ya da su veya
yaðmurun sýçrayabileceði
bir yere yerleºtirmeyin.
Elektrik aksam yalı
tı
mı
nı
n
hasar görmesi elektrik
sı
zı
ntı
sı
na neden olabilir.

Aksi halde patlama
veya yangı
n tehlikesi
doðabilir.

Soðutucunun içini kurutmak için saç
kurutma makinesi,
kokularıgidermek
için de mum
kullanmayı
n.

Soðutucunun içinde ilaç ya da akademik
materyaller depolamayı
n.
Sı
kıı
sıkontrollü gerektiren
materyaller depolanmalarıı
halinde bozulabilir ya da
risk oluºturabilecek,
beklenmedik tepkiler
doðurabilir.

Aksi halde patlama veya
yangı
n tehlikesi doðabilir.
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ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
2. Soðutucuyu kullanýrken
Soðutucunun yakýnýnda yanýcý spreyler
kullanmayı
n.

Tutuºabilir gazlarýn sýzdýðý, alevden uzak
yerlere yerleºtirin.

Yangı
na neden olabilir.

Yangı
na neden olabilir.

Su altı
nda kalmı
þ soðutucuyu ancak
kontrol ettikten sonra
kullanı
n.

Soðutucunun üzerine çiçek vazosu,
fincan, kozmetik, ilaç veya
su dolu herhangi bir kap
yerleºtirmeyin.

Elektrik çarpması
na veya
yangı
na neden olabilir.

Düºerek yangýna, elektrik
çarpması
na veya yaralanmaya
neden olabilir.

Soðutucunun içine veya dýþýna su
püskürtmeyin ve benzen ya da tinerle
temizlemeyin.

Gaz sı
zı
ntı
sıdurumunda soðutucuya ya
da prize dokunmayı
n ve derhal odayı
havalandı
rı
n.

Elektrik aksam yalı
tı
mı
nı
n
hasar görmesi elektrik
çarpması
na veya yangı
na
neden olabilir.

Kullanı
lan gaz (1) tetro-flüoro-etan (R 134a)- ise,
çevre dostu ve tutuºmaz olmasýna raðmen
elleçleme/nakliye, kurulum sı
rası
nda az miktarda
buharıciltte ve gözlerde tahriþe neden
olabileceðinden, soðutucu alanýnýn mutlaka
gerektiði gibi havalandýrýlmasý lazýmdýr. (2) Doðal
Gaz (izobüten,
R600a)- çevre dostu
bir soðutkandýr ve
küçük bir miktarı(8090g) bile yanı
cı
dı
r.
Nakliye, kurulum veya
kullanma sı
rası
nda
ciddi hasar nedeniyle gaz sı
kı
ntı
sıdurumunda,
herhangi bir kı
vı
lcı
m yangı
na veya yanı
ða neden
olabilir.

Soðutucudan gelen herhangi bir yabancý
koku veya dumanı
n algı
lanması
durumunda derhal fiºi çýkarýn ve servis
merkeziyle temasa
Servis
merkezi
geçin.
Yangı
na neden
olabilir.
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ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
2. Soðutucuyu kullanýrken
Kalifiye mühendis dı
nda hiç kimsenin
þı
soðutucuya sökmesine, onarmasýna ya
da üzerinde deðiþiklik yapmasýna izin
vermeyin.

Soðutucuyu ev dýþý amaçlarda (ilaç veya
test malzemesi depolamak, gemide
kullanmak, vs.)
kullanmayı
n.

Aksi davranı
þ
elektrik çarpması
na
veya yangı
na neden
olabilir.

Aksi davranı
þ
elektrik
, saklanan
yangı
n, çarpması
malzemenin bozulmasıveya
kimyasal reaksiyon gibi
beklenmedik bir tehlikeye
neden olabilir.

Soðutucu bertaraf edilirken, kapýdaki
contalar gibi sı
zdı
rmazlı
k parçaları
nı
çı
karı
n.

Soðutucuyu düz ve saðlam bir zemin
üzerine yerleºtirin.

Aksi davranı
þ çocukları
n
içeriye hapsolması
na neden
olabilir.

Saðlam olmayan bir zemin
üzerine yerleºtirmek,
kapı
nı
n açı
lı
p kapanması
sı
rası
nda soðutucunun
devrilmesi sonucu
yaralanmaya neden olabilir.

Soðuk hava kapaðýna, soðutucunun
altı
na, ya da arka taraftaki ı
sıkoruma
ı
zgarası
na (egzos deliði) elinizi ya da
metal bir çubuk
sokmayı
n.

Eski soðutucunuzla ne yapacaksýnýz,
Soðutucunuz dönüþtürülebilir
maddelerden üretilmiº sývýlar
(soðutkan, yað) içerir. Belirli bir geri
kazanma süreci sonrası
nda yeniden
kullanı
labileceði için, tüm bu
maddelerin bir atı
k dönüþtürme
tesisine gönderilmesi gerekir

Aksi davranı
þ elektrik
çarpması
na veya yangı
na
neden olabilir.

Gök gürültüsü ve ºimºek durumunda ya
da uzun süre kullanı
lmayacaksa, güç
fiºini prizden çýkarýn.

Güç baðlantýsýný
yapmadan önce
bütün parçaları
doðru yerlerine
yerleºtirin.

Elektrik çarpmasıya da
yangı
n tehlikesi olabilir.

Soðutucu içinde asla yanar mum
bı
rakmayı
n; yüksek
yangı
n veya ürün
hasarıtehlikesi
doðurabilir.

Arka kapaðý çýkarmayýn.
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ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
DÝKKAT
Bu talimatlara aykı
rıhareket etmek yaralanmaya, saðlı
ða, eve ve eþyaya zarara neden olabilir.
Lütfen her zaman dikkatli olun.

Islak elle dondurucudaki gı
dalara veya
kaplara dokunmayı
n.

Fiºi yeniden takmadan önce 5 dakika
veya daha uzun süre bekleyin. Hayır

Aksi davranı
þ uzuv
donması
na neden olabilir.

Fiºi yeniden takmadan önce 5
dakika veya daha uzun süre
bekleyin.
5 dakika
sonra

Güç kablosunu ası
larak çı
karmayı
n.
Uçtaki fiºten tutarak çekin.

Dondurucuya ºiºe yerleºtirmeyin.
Aksi davranı
þ içeriði donan

Aksi davranı
þ elektrik
çarpması
na, kı
sa devreye ve
yangı
na neden olabilir.

ºiºenin kýrýlmasý ve
yaralanmaya neden olması
sonucunu doðurabilir.

Elinizi soðutucunun altýna sokmayýn.
Soðutucuyu, cihazýn ön dibinde ve arka
tepesindeki
çubuklardan
kaldı
rarak taþı
yı
n.

Alttaki demir plaka
yaralanmaya neden olabilir.

Aksi halde, elleriniz
kayı
p yaralanabilir.

Soðutucunun kapýsýný açmak ve
kapamak çevredeki insanları
yaralayabileceði için lütfen dikkatli
davranı
n.

Kapı
daki bölmeyi çı
karmadan önce içini
tümüyle boºaltýn.

Kapı
ları
n açı
lı
p
kapanmasıkapı
ya
sı
kı
þan ellerin veya
ayakları
n
yaralanması
na, çocuk
ellerinin köºeden zarar
görmesine neden
olabilir.
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ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
Gazlý (karbonatlý) su kullanmayýn.
Gaz basýncý
sýzýntýya neden
olabilir.
Ka

rb
o
Su na

tlı

Soðutucunun içine canlý hayvan
koymayı
n.

Su Tankı

Kapı
lara yaslanmayı
n. Menteþelerin
ayarıbozularak hava
sı
zı
ntı
sı
na ve
performans
düºüklüðüne neden
olabilir.

Su tankı
nıtalimata göre temizleyin.

Su Tankı

Sadece su kullanýn. Farklý bir sývý
kullanýlýrsa sistemin
çalýþmasý
etkilenebilir.Su
dýþýnda bir sývý
kullanýlmasý
nedeniyle
yaþanan
Su Tankı
sorundan imalatçý
sorumlu tutulamaz.
Su Tanký / Yalnýz su

Raf, sepet vb. gibi hareketli parçalara
dikkat etmek gerekir.
Düºürülürse, hasar görebilir ya da kýrýlabilir.

Sadece su

UYARI
Lütfen alt çekmeceleri temizlemek için bulaºýk makinesi kullanmayýn; Yüksek ýsý sepetlere
zarar verebilir, kullanı
lmayacak hale getirebilir.
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BU SOÐUTUCU BÜYÜK BÝR DÝKKATLE ÜRETÝLMÝÞ OLUP, EN SON TEKNOLOJÝYÝ
KULLANMAKTADIR.
PERFORMANS VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNDEN TÜMÜYLE TATMÝN OLACAÐINIZA OLAN
GÜVENÝMÝZ TAMDIR.
SOÐUTUCUNUZU KULLANMAYA BAÞLAMADAN ÖNCE, LÜTFEN BU BROÞÜRÜ
DÝKKATLE OKUYUN.
BU BROªÜR, KURULUM, KULLANIM VE BAKIM ÝÇÝN KESÝN BÝLGÝLER
SAÐLAMANIN YANI SIRA, YARARLI ÝPUÇLARI DA VERÝR.

KURULUM
1. Ýyi bir yer seçin
Cihazı
nı
zıkolay kullanabileceðiniz bir
yere koyun.
2. Üniteyi ı
sıkaynakları
nı
n yanı
na,
doðrudan güneþ ýþýðý alan veya nemli
yerlere koymaktan kaçı
nı
n.
3. Dondurucu çevresinde doðru hava akýmý
saðlamak için, lütfen her iki tarafta, üstte
ve altta, arka duvardan en az 2 inç (5
cm) olacak ºekilde yeterli boºluk býrakýn.
4. Titreºimleri önlemek için, cihazýn düz bir
yüzeyde durmasıgerekir. Gerekirse
denge ayakları
nıdöþemedeki eþit
olmayan yerleri dengeleyecek ºekilde
ayarlayı
n. Kapı
nı
n kapanması
na yarı
mcı
olmak için ön kı
sı
m arka taraftan biraz
daha yüksek olmalı
dı
r.
Denge ayaklarıdolabı
n hafifçe
eðilmesiyle kolayca çevrilebilir.
Cihazıyükseltmek için denge ayakları
nı
saat yönünde (
), alçaltmak için saat
yönünün tersine (
) çevirin.

ÝLERÝ
1. Soðutucunuzu iyice temizleyin ve nakliye
sı
rası
nda birikmiþ olabilecek tozu silerek
giderin.
2. Buz küpü kutusu vb. gibi aksamıyerlerine
yerleºtirin. Bu parçalar nakliye sýrasýnda
hasar görmemesi için bir arada
paketlenmiºtir.
3. Güç beslemesi kablosunu (veya fiºi) priz
çı
kı
þı
na baðlayı
n. Aynıçı
kı
þa baðlıdiðer
cihazlarla birleºtirmeyin.
4. Yiyecek koymadan önce, soðutucunuzu 2
ya da 3 saat çalı
þtı
rı
n.
Uygun ºekilde soðutma yaptýðýndan emin
olmak için dondurucu bölmesindeki soðuk
hava akı
þı
nıkontrol edin. Soðutucunuz
artı
k kullanmaya hazı
rdı
r.

5. Bu cihazı5º altı
na kurmayı
n. Aksi
davranı
þ soðutucunun ayarı
nı
n
bozulması
na neden olabilir.
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ÝÇ AKSAM
Su Sebilli Model-

Dondurucu Isı
sı
Kontrol Kadranı

DONDURUCU
BÖLMESÝ
LED Lambası
Raf
Döner Buz Sebili
Tipi Buz Yapma

Dondurucu KapıRafı

SOÐUTUCU

Su Sebili
(Ýsteðe Baðlý)

Koku Giderici
(Ýsteðe Baðlý)
Çekme tepsi
Raflar

Yumurta Tepsisi

Saðlýk Muhafazasý
(Ýsteðe Baðlý)

LED Lambası

Dönüºtürülebilir Bölüm
(Ýsteðe Baðlý)
Soðutucu Kapý Rafý
Sebze Çekmecesi

Denge Ayaðý

Sebze Bölmesi
(Ýsteðe Baðlý)

NOT

- Bu kı
lavuz birçok farklımodeli kapsar. Satı
n aldı
ðı
nı
z soðutucu yukarı
da
gösterilen özelliklerden tümüne ya da bazı
ları
na sahip olabilir.
- Enerji tasarrufu için en uygun kullanı
m sepet, çekmece ve raflar gibi iç aksamı
n
üretici tarafı
ndan belirtilen yerlere yerleþtirilmesidir.
- Sürekli geliºim nedeniyle, model özellikleri deðiºiklik gösterebilir.

ENERJÝ TASARRUFU ÖNERÝLERÝ
- Lütfen kapı
yıuzun süre açı
k bı
rakmayı
n, kapı
yıen kı
sa sürede kapatı
n.
- Fazla yiyecek konulmasıtavsiye edilmez; soðuk havanı
n serbestçe dolaþabilmesi için yeterli alan
bı
rakı
lmalı
dı
r.
- Yerleºtirmeden önce, sýcak yiyeceklerin soðumasýna izin verin. Sýcak yiyeceklerin soðutucuyadondurucuya konulmasıdiðer yiyecekleri etkileyebilir ve daha yüksek enerji tüketimine neden
olabilir.
- Hava çı
kı
þı
nıyiyecekle kapamayı
n. Soðuk hava dolaþı
mısoðutucu-dondurucu ı
sı
sı
nısabit tutar.
- Kapı
yısı
k sı
k açmayı
n.Kapı
yıaçmak sı
cak havanı
n soðutucu-dondurucuya girmesine yol açarak
ı
sı
nı
n artması
na neden olur.
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ÝÇ AKSAM
Sigara Su Sebili Modeli

Dondurucu Isı
sı
Kontrol Kadranı

DONDURUCU
BÖLMESÝ
LED Lambası
Raf
Döner Buz Sebili
Tipi Buz Yapma

Dondurucu KapıRafı

SOÐUTUCU

Su Sebili
(Ýsteðe Baðlý)

Koku Giderici
(Ýsteðe Baðlý)
Çekme tepsi
Raflar

Yumurta Tepsisi

Saðlýk Muhafazasý
(Ýsteðe Baðlý)

LED Lambası

Dönüºtürülebilir Bölüm
(Ýsteðe Baðlý)
Soðutucu Kapý Rafý
Sebze Çekmecesi

Denge Ayaðý

Sebze Bölmesi
(Ýsteðe Baðlý)

NOT

- Bu kı
lavuz birçok farklımodeli kapsar. Satı
n aldı
ðı
nı
z soðutucu yukarı
da
gösterilen özelliklerden tümüne ya da bazı
ları
na sahip olabilir.
- Enerji tasarrufu için en uygun kullanı
m sepet, çekmece ve raflar gibi iç aksamı
n
üretici tarafı
ndan belirtilen yerlere yerleþtirilmesidir.
- Sürekli geliºim nedeniyle, model özellikleri deðiºiklik gösterebilir.

ENERJÝ TASARRUFU ÖNERÝLERÝ
- Lütfen kapı
yıuzun süre açı
k bı
rakmayı
n, kapı
yıen kı
sa sürede kapatı
n.
- Fazla yiyecek konulmasıtavsiye edilmez; soðuk havanı
n serbestçe dolaþabilmesi için yeterli alan
bı
rakı
lmalı
dı
r.
- Yerleºtirmeden önce, sýcak yiyeceklerin soðumasýna izin verin. Sýcak yiyeceklerin soðutucuyadondurucuya konulmasıdiðer yiyecekleri etkileyebilir ve daha yüksek enerji tüketimine neden
olabilir.
- Hava çı
kı
þı
nıyiyecekle kapamayı
n. Soðuk hava dolaþı
mısoðutucu-dondurucu ı
sı
sı
nısabit tutar.
- Kapı
yısı
k sı
k açmayı
n.Kapı
yıaçmak sı
cak havanı
n soðutucu-dondurucuya girmesine yol açarak
ı
sı
nı
n artması
na neden olur.
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ÝÇ PARÇA (Fabrika Önerilen yerler)
GL-*562/
GL-*612

NOT

GL-*492

- Bu kı
lavuz birçok farklımodeli kapsar. Satı
n aldı
ðı
nı
z soðutucu yukarı
da
gösterilen özelliklerden tümüne ya da bazı
ları
na sahip olabilir.
- Enerji tasarrufu için en uygun kullanı
m sepet, çekmece ve raflar gibi iç aksamı
n
üretici tarafı
ndan belirtilen yerlere yerleþtirilmesidir.
- Sürekli geliºim nedeniyle, model özellikleri deðiºiklik gösterebilir.

ENERJÝ TASARRUFU ÖNERÝLERÝ
- Lütfen kapı
yıuzun süre açı
k bı
rakmayı
n, kapı
yıen kı
sa sürede kapatı
n.
- Fazla yiyecek konulmasıtavsiye edilmez; soðuk havanı
n serbestçe dolaþabilmesi için yeterli alan
bı
rakı
lmalı
dı
r.
- Yerleºtirmeden önce, sýcak yiyeceklerin soðumasýna izin verin. Sýcak yiyeceklerin soðutucuyadondurucuya konulmasıdiðer yiyecekleri etkileyebilir ve daha yüksek enerji tüketimine neden
olabilir.
- Hava çı
kı
þı
nıyiyecekle kapamayı
n. Soðuk hava dolaþı
mısoðutucu-dondurucu ı
sı
sı
nısabit tutar.
- Kapı
yısı
k sı
k açmayı
n.Kapı
yıaçmak sı
cak havanı
n soðutucu-dondurucuya girmesine yol açarak
ı
sı
nı
n artması
na neden olur.
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ÇALIªTIRMA
BAªLATMA
Soðutucunuz ilk olarak kurulunca, taze ya da dondurulmuþ yiyeceklerle doldurmadan önce
normal çalı
þma ı
sı
sı
na gelmesi için (7-8 saat) dengelenmesine izin verin.
Çalı
þma kesilirse, yeniden çalı
þtı
rmadan önce 5 dakika bekleyin.

ISIYI AYARLAMADAN ÖNCE
Soðutucunun ýsýsý, oda ýsýsýndaki deðiþikliklerden baðýmsýz olarak sabit tutulur. Bir kez
belirlendikten sonra, çok gerekli olmadı
kça ı
sıayarları
nı
n (soðutucu ve dondurucu
bölmeleri kumandaları
nı
n) deðiþtirilmemesi tavsiye edilir.
Bu soðutucuda soðutucu bölmesi ve dondurucu bölmesi için birer ýsý kontrol düðmesi
bulunmaktadı
r.
Soðutucu bölmesi için ýsý kumanda düðmesinin fabrika ayarý ‘3? 'dir.
Dondurucu bölmesi için ı
sıkumanda kadranı
nı
n fabrika ayarı‘3'dir.
Soðutucuda, soðutma bölmesinin içinde bir ýsý sensörü bulunur. Kompresörü gereðine
göre çalı
þtı
rı
r ya da durdurur.

KAPAK ALARMI
Soðutucu ya da dondurucunun kapýsý 1 dakika boyunca açýk kalýrsa, üç kez bir alarm çalar.
Kapıaçı
k kalı
rsa, alarm 30 saniyede bir tekrarlar.

KENDÝ KENDÝNE TEST
Soðutucunun entegre bir taný özelliði içerir. Bazý alanlarda bir arýza olduðunda, onarým
teknisyenine yardı
mcıolacak bir hata kodu sergiler. Hata kodu görüntülenirken diðer kumanda
ve görüntü özellikleri çalı
þmaz.
Bir hata kodu görüntülendiði zaman servis merkezinizi arayýn. Güç kablosunu prizden
çı
karmayı
n.

DONDURUCU BÖLMESÝ ÝÇÝN KUMANDALAR
Kumanda ayarıne denli yüksek olursa, dondurucu bölmenin ı
sı
sıo denli düþük olacaktı
r.
Soðutucu ve dondurucu bölmelerinin ýsýsý sabit miktarda soðuk havayla kontrol edildiði için,
dondurucu bölmesi soðudukça soðutucu bölmesi ýsýnacaktýr.
Dondurucu bölmesi kı
þ ayları
nda yeterince soðuk deðilse, dondurucu ayarı
nı"High" (Yüksek)
konumuna (4~7/8) getirin.

DONDURUCU KUMANDASI
DONDURUCU ASGARÝ
NORMAL
DONDURUCU AZAMÝ

* Dondurucu bölmesi içinde Dondurucu
kumanda etiketine bakı
n
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ÇALIªTIRMA
SOÐUTUCU BÖLMESÝ ÝÇÝN KUMANDALAR
DAHÝLÝ KUMANDA MODELÝ ÝÇÝN
BAªVURU ISISI KUMANDASI

Soðutucu bölmesi ýsý kumanda butonu için
varsayı
lan ayar NORMAL.

ASGARÝ

Soðutucu ýsýsýný denetlemek için, lütfen REF.
TEMP CONTROL butonuna bası
n.

AZAMÝ

Baºvuru Isýsý Kumanda Butonu

Butona her bastı
ðı
nı
zda, LED ı
þı
k verecektir. Isı
MIN ile MAX soðutma arasýnda 7 adýmda
ayarlanı
r. (MIN= en yüksek, MAX= en düþük ı
sı
)

HARÝCÝ KUMANDA MODELÝ ÝÇÝN
Soðutucunuzun modeline baðlý olarak, grafik ekran deðiþiklik gösterebilir.

Ekran ‘A’

Ekran ’B’

Soðutucu ýsýsýný kontrol etmek için ‘FRIDGE’ butonuna basýn.
Butona her bastı
ðı
nı
zda, LED ı
þı
k verecektir.
Hijyen motorunu çalı
þtı
rmak için "Hijyen Taze" butonuna bası
n (Ýsteðe Baðlı
).
LED ı
þı
kta görüntülenen rakam, soðutucu bölmesinin ı
sı
sı
nıbelirtir.
Ýstenen ayar noktasýný ‘0°C’ ile ‘6°Carasýnda, yedi aþamada belirleyebilirsiniz.
Ekran ‘A’
- (b) Butonuna bası
n, soðutucu ı
sı
sı1°C düþer.
- (a) Butonuna bası
n, 1) Hygiene fresh motoru çalı
þı
r.
Ekran ‘B’
- (c) Butonuna bası
n, soðutucu ı
sı
sı1°C düþer.
- (d) Butonuna bası
n, soðutucu ı
sı
sı1°C yükselir.
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ÇALIªTIRMA
EKSPRES DONDURMA
Soðutucu ilk kez AÇIK konuma getirildiði zaman,
EKSPRES DONDURUCU özelliði AÇIK
konuma getirilebilir.
Soðutucu ýsýsýný hýzla düþürmek için,
kompresör ve dolaþým faný azami soðutma
kapasitesinde çalýþýr.
Otomatik olarak durur.

Ekran ‘A’

Ekran ’B’

Soðutucu içine sýcak yiyecek yerleþtirilirse, EKSPRES DONDURMA kumanda panosu üzerindeki
butonla devreye alı
nabilir. EKSPRES DONDURMA ı
sıbelirlenmiþ bir düzeye düþtüðü zaman
otomatik olarak kapanacaðý gibi, EKSPRES DONDURMA butonuna basarak, elle de durdurulabilir.

ÇOCUK KÝLÝDÝ (ÝSTEÐE BAÐLI)
ÇOCUK KÝLÝDÝ
Çocuk kilidini etkinleºtirmek için
lütfen kilit butonuna bası
p 3 saniye
tutun. Kilitlendiðinde Kilit LED'i yanar
ve diðer butonlar çalýþmaz. Kilidi
açmak için ÇOCUK KÝLÝDÝ butonuna
yine üç saniye bası
lıtutun.

Ekran ‘A’

Ekran ’B’

Not: Soðutucu devre dýþý býrakýldýðýnda,

bu özelliðin kilidi kendiliðinden açýlýr.

YEªIL ÝYON KAPI SOÐUTMA (ÝSTEÐE BAÐLI)

Soðuk hava kanalı

Kanal kapaðýndaki anyon kaplama havayý arýndýrýr ve
soðutucudaki yiyeceklerin daha uzun zaman taze
kalmaları
nısaðlar.
Temizlik sı
rası
nda soðuk hava kanalları
na su veya
yabancımaddelerin girmesi, cihazı
n etkinliðini
düºürür. Dahasý, contanýn hasar görmesi durumunda,
soðuk hava kaçaðý nedeniyle cihazýn etkinliði düþer.

BUZLUK (Ýsteðe baðlý)
Buz küplerini hazı
rlamak için buz tepsisini suyla
doldurup yerine yerleºtirin.

Buz küplerini çı
karmak için, tepsinin kolunu tutun
ve çekerek usulca döndürün.

UYARI
Sudan baºka bir ºey kullanmayýn.
Çizgiye kadar su doldurun.
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Buz Tepsileri
Buz Küpü Kutusu

ÇALIªTIRMA
DÖNÜªTÜRÜLEBÝLÝR KÖªE (ÝSTEÐE BAÐLI)
Kapıaçı
lı
ðızaman, daha sı
cak hava taze bölmeyi
etkileyemez. Böylelikle bu bölgede daha taze
yiyecekler saklayabilirsiniz.
Eklenmiº dönüºtürülebilir bölmenin yerine
oturtulmasıgerekir. Kapıaçı
ldı
ðı
nda rolünü yerine
getiremez.
Kullanı
m

Sebze Köºesi veya Taze Köºe bir düðme
kontrolüyle kullanı
labilir.

Dönüºtürülebilir Köºe
(Ýsteðe Baðlý)

Yiyecekleri yerleºtirmeden önce düðmenin
konumunu denetleyin.
Düðmeyi orta noktaya getirmeyin.

SEBZE ÇEKMECESÝ
Sihirli Sebzelikler (Ýsteðe Baðlý)
Sihirli Sebzelikler çekmece içini nemli tutmanı
za izin
vererek daha taze tatta meyve ve sebze saðlar.
Nemi etkin ºekilde muhafaza ya da tahliye etmek için
çekmecenin alt tarafı
nda bir kafes bulunur.
Nemi korumak için sı
zdı
rmaz yapı
.

Nem
emme

Nem
tahliyesi

Aºýrý
nemli

Nemli
kusur

Sebze Bölmesi (Ýsteðe Baðlý)
ªekilde gösterildiði gibi sebze kutusunun arka
bölümüne takarak bölmeyi tespit edin.
Bölme
(isteðe baðlý)
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ÇALIªTIRMA
SU SEBÝLÝ (ÝSTEÐE BAÐLI)
NOT

Su tankıyerine yerleþtirildikten sonra içine su dökün.
Kullanı
lmadı
ðıya da gerektiði zaman temizlemek için su tankı
nıçı
karı
n.
Su tankıdoldurulduktan sonra yerine yerleþtirilmezse, vanadan su sı
zabilir.

Su tankı
na su dökmek
1. Kapatma kapaðýný açýn ve tanka su dökün.

2. Kapatma kapaðýný kapatýn.

3. Su tankı
, saklama kapasitesini arttı
rmak için
istendiðinde çýkarýlabilecek bir parçadýr. Su
tankı
nıçı
kardı
ktan ve deliði bir tı
payla
kapadı
ktan sonra üst sepeti kullanabilirsiniz.
Tı
pa yumurta tepsisiyle birlikte teslim edilir.

Dikkat
Sudan baºka hiçbir ºey kullanmayýn;
sı
cak suyun bile su tankı
na dökülmeden
önce soðutulmasý gerekir.
Belirtilen seviyenin üzerinde doldurmayı
n.
Ýçme Suyu
1. Fincanla sebil koluna bastı
rı
n.
2. Sebil kolu bastı
rı
ldı
ðı
nda su akar. Fincan çekildiðinde
kol baºlangýçtaki konumuna döner ve su akýºý kesilir
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AKILLI TANI
(Sadece Seçili Dýþ Micom modeller için)
Akı
llıtanıözelliði
Soðutucu arýzalý çalýþtýðýnda ya da bozulduðunda servis merkeziyle temas kurmak için bu
özelliði kullanýn. Normal zamanlarda deðil, sadece danýþmanla temasa geçmek için kullanı
n.

Ýþlevin Kullanýlmasý
1. Soðutucunun tüm kapaklarýný kapatýn,
saðlam kilitlenmesi için görüntü kilit
düðmesine basýp tutun.
Görüntü zaten kilitli konumdaysa,
kilidi yeniden etkinleºtirmek için kilit
düðmesine basýp tutun ve kilitli konuma
gelmesi için kilit düðmesini basýp tutun.

3. Tüm soðutucu ve dondurucu bölüm
kapakları
nıaçı
n ve telefonu sað üst
tarafı
n yakı
nı
ndaki hoparlör deliðine
yaklaºtýrýn.
Telefonun konuºma tarafýnýn (mikrofon)
hoparlör deliðine dönük olmasýný saðlayýn.

DÝKKAT
Kilitli konumda 5 dakidan
fazla kalmasıhalinde akı
llıtanıözelliði
etkinleºmeyeceðinden, dikkatli davranýn.

4. Veri aktarı
mısı
rası
nda telefonu
uzaklaºtýrmayýn.
Akı
llıtanıamaçlıveri aktarı
mısı
rası
nda,
telefonu sað üst taraftaki hoparlör deliðine
yakı
n tutup bekleyin. Veri aktarı
mıiçin kalan süre görüntü ekranı
nda gösterilecektir.

2. Soðutucu ýsý düðmesine basýn 3
saniye veya daha uzun bası
lıtutun.
(Tüm görüntü ekranlarıkapanacak ve
bir süre sonra soðutucu ýsý gösterge
bölümünde 3 görüntülenecektir.)

DÝKKAT
Aktarı
m sesi rahatsı
z edici olabilir.
Tanı
nı
n güvenilirliði için, ses durana kadar
telefonu uzaklaºtýrmayýn.

<Hijyen Taze Filtreli Model>

5. Veri aktarı
mıtamamlandı
ktan
sonra, danı
þmanı
n akı
llıtanı
yla ilgili
yapacaðý açýklamayý dinleyin.
Veri aktarı
mıve tamamlanı
p, veri
aktarı
mı
n tamamlandı
ðı
nıbelirtir görüntü
belirince soðutucu otomatik olarak devre
dı
þıkalacak, birkaç saniye sonra yeniden
çalı
þacaktı
r.
Danı
þmanı
n tanıincelemesiyle ilgili
açı
klaması
nıdinleyin ve talimata uyun.

<Hijyen Taze Filtresiz Model>

Unutmayı
n!
Bölgesel çaðrý kalitelerindeki farklar akýllý taný özelliðini etkileyebilir.
Ev telefonunuzu kullanı
yorsanı
z, daha iyi iletiþim performansıçok daha iyi hizmete yol açar.
Çaðrý kalitesinde sorunlar nedeniyle akýllý taný veri aktarýmý akýcý olmayabilir; böylesi durumlarda akýllý
tanıhizmetinde güçlük görülebilir.
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(Sadece Seçilen Ýç Micom modeller için)

1. Soðutucunun tüm kapýlarýný açýn
2. Soðutucu kapýsý açýk detektör düðmesine
ºekildeki gibi 5 kez basýn; bölme içindeki
ı
þı
k yanı
p sönmeye baþlayacaktı
r.

3. Telefonu sað üst köþedeki hoparlör deliðine
yaklaºtýrýn.
Telefonun konuºma tarafýnýn
(mikrofon) hoparlör deliðine dönük olmasýný
saðlayýn.

4. Veri aktarı
mısı
rası
nda telefonu
uzaklaºtýrmayýn.
Akı
llıtanıamaçlıveri aktarı
mısı
rası
nda,
telefonu sað üst taraftaki hoparlör deliðine yakýn
tutup bekleyin.

Aktarı
m sesi rahatsı
z edici olabilir.
Tanı
nı
n güvenilirliði için, ses durana kadar
telefonu uzaklaºtýrmayýn.
5. Veri aktarı
mıtamamlandı
ktan sonra,
danı
þmanı
n akı
llıtanı
yla ilgili yapacaðı
açı
klamayıdinleyin.
Veri aktarı
mıve tamamlanı
p, veri aktarı
mı
n
tamamlandı
ðı
nıbelirtir görüntü belirince
soðutucu otomatik olarak devre dýþý kalacak,
birkaç saniye sonra yeniden çalı
þacaktı
r.
Danı
þmanı
n tanıincelemesiyle ilgili
açı
klaması
nıdinleyin ve talimata uyun.
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• Hijyen Taze filtresini suyla yı
kamayı
n; suyla yı
kamak arı
zaya neden olabilir.
• Bu filtre bütün bakteri ve virüslere karºý etkili olmayabilir.
• Bu filtre soðutucu içindeki yiyeceklerde bulunmayan bakterileri uzaklaþtýrmakta etkilidir.
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Çalı
þtı
rma
BUZ ÇÖZME
Buz çözme otomatik olarak gerçekleºir.
Çözülen buzun suyu soðutucunun arka tarafýndaki buharlaþtýrma tepsisine akar ve burada
otomatik olarak buharlaºýr.

KOKU GÝDERÝCÝ (ÝSTEÐE BAÐLI)
Taze yiyecek bölümündeki rahatsı
z edici gı
da
kokularıkullanı
cıveya yiyeceklere zarar
vermeden uzaklaºtýrýlýr.
Kullanı
m

Koku Giderici yiyecek bölümünün devridaim havasıiçin soðutma havasıgiriþinde yer
aldı
ðıiçin, hiçbir müdahale gerekmez.
Koku Giderici zarar görebileceði için, soðutma havasý giriþini keskin sivri uçlu bir cisimle
açmaya çalı
þmayı
n.
Koku baºka yiyeceklere sirayet edebileceði için, kokulu bir yiyeceði saklamadan önce
sarı
n ya da kapaklıbir kaba yerleþtirin
Koku Gidericinin Yeniden Kullanı
lması

Koku Giderici canlandı
rı
labilir ve yeniden
kullanı
labilir.
Koku Gidericiyi soðutucudan ayýrýn.
Nem veya kötü kokularıgidermek için bir saç
kurutma makinesi kullanı
n ve kötü kokuları
morötesi ı
þı
nlarla ayrı
þtı
rmak için güneþ ı
þı
ðı
altı
nda oksitlendirin.

SÜT ÜRÜNLERÝ KÖÞESÝ (ÝSTEÐE BAÐLI)
Çı
kı
ntı
lıkolu sayesinde Süt Ürünleri köþeyi saða
ya da sola hareket ettirilebilir.

Kapaðýn temizlik için çýkarýlmasý
Kapaðý sepetin merkezine doðru kaydýrýn ve
deliði sepetin iki yanýyla hizalayýn.
Hizalamadan sonra sepeti arkadan öne çekin ve
her iki elle dı
þarıçı
karı
n.
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GIDA DEPOLAMA ÝÇÝN TAVSÝYELER
YIYECEKLERIN SAKLANMASI
Taze yiyecekleri soðutucu bölmesinde saklayýn. Tazeliðin ve lezzetin korunmasýnda yiyeceklerin nasýl
dondurulduðu ve çözüldüðü önemli bir etkendir.
Muz, ananas ve kavun gibi, düºük ýsýda kolayca bozulacak yiyecekleri saklamayýn.
Saklamadan önce sı
cak yiyeceklerin soðuması
na izin verin. Sı
cak yiyeceklerin soðutucuya yerleþtirilmesi
diðer yiyecekleri bozabilir ve daha yüksek enerji tüketimine yol açabilir!
Yiyecekleri saklarken, vinil bezle sarı
n ya da kapaklıbir kap içine yerleþtirin.Böylelikle nemin
buharlaºmasýný önler ve yiyeceðin tadýný ve besin deðerini korumasýna yardým edersiniz. Bu yöntem bir
yiyecekten diðerine tat ve koku geçmesini de önleyecektir.
Hava çı
kı
þı
nıyiyecekle kapamayı
n. Soðutulmuþ havanı
n düzgünce dolaþı
mısoðutucunun sı
caklı
kları
nı
sabit tutar.
Kapı
yısı
k sı
k açmayı
n. Kapı
yıaçmanı
z sı
cak havanı
n soðutucuya girmesine ve sı
caklı
ðı
n yükselmesine
sebep olur.

DONDURUCU BÖLMESÝ
ªiºeleri dondurucu bölümünde tutmayýn - donduklarýnda kýrýlabilir.
Çözülen yiyecekleri yeniden dondurmayı
n. Yeniden dondurmak, tat ve besin kaybı
na neden olur.
Dondurma gibi dondurulmuº ürünleri uzun süre saklarken, kapý rafýna deðil, dondurucu rafýna yerleºtirin.
Dondurmak üzere yiyecek yerleºtirmek: Yeni giren yiyeceklerin dondurulmak üzere aºaðýdaki konuma
yerleºtirilmesi tavsiye edilir:

Yeni Giren Yiyecekler

Dondurucu KapıSepeti
bölmedir (isteðe baðlý)

-12°C ı
sı
sı
nda, dondurulmuþ gı
daları
n kı
sa süre saklanmasıiçin uygun bir

SOÐUTUCU BÖLMESÝ
Nemli yiyecekleri soðutucunun iç raflarýnýn dibine
yerleºtirmekten kaçýnýn; bu yiyecekler soðuk havayla
doðrudan temas sonucu donabilir. Bu durumdan kaçýnmak
için yiyecekleri kapaklıbir kapta saklamak daha uygun olur.
Özellikle sebze ve meyve gibi nemli yiyeceklerin yiyecek
saklama bölmesinde saklanmasıtavsiye edilir.Soðutucunun
bir rafı
nıyerleþtirmek gerekirse, sðutulmuþ havayla temas
sonucu donması
nıönlemek için soðtucunun arka
duvarı
ndan uzaða, kapı
ya yakı
n bir yere yerleþtirin.
Soðutmadan önce yiyecekleri daima temizleyin. Sebzeler ve meyveler yýkanmalý ve silinmelidir ve
paketli yiyecekler silinerek yandaki yiyeceðin bozulmasý önlenmelidir.
Yumurtalarısaklama rafı
na yerleþtirirken, taze oldukları
ndan emin olun, daha uzun süre taze kalmaları
için dik olarak koyun.
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TEMÝZLEME
Ýstenmeyen kokularý önlemek için
soðutucunuzun temiz tutulmasý önemlidir.
Asidite oluºturacaðýndan ve plastik yüzeyleri
kirleteceðinden sýçrayan yiyecekler derhal
silinmelidir.

UYARI
Temizlikten önce mutlaka güç kablosunu
duvar prizinden çı
karı
n.
Suyun ya da sı
vı
ları
n elektrikli parçalara
girmesini ve elektrik çarpması
na neden
olması
nıönlemek için bir sünger ya da
bez kullanarak aºýrý nemi silin.
Tutuºabilir ya da zehirli temizlik sývýlarý
kullanmayı
n.
Temizlikte dikkat edilecek Kullanı
lmayacak maddeler: Yüzey
temizleme maddeleri, otomobil cilası
,
pas önleyici, her türlü yað, benzin, asit
ve cila.
Yumuºak deterjanlar, bulaºýk yýkama
eriyikleri ve sabunlu su kullanı
labilir.
Özensiz kullanı
m renk kaybı
na yol
açabilir.

Hiçbir yüzeyde metal bulaºýk ovma süngeri,
sert ve aºýndýrýcý temizleyiciler ya da güçlü
alkali eriyikler kullanmayı
n.
Temizlemeden önce, nemli cisimlerin çok
soðuk yüzeylere yapýþacaðýný unutmayýn.
Islak ya da nemli ellerle donmuº yüzeylere
donunmayı
n.
DIª KISIM - Soðutucunuzun dayanýklý dýþ
kı
smı
nıtemizlemek için hafif sabunlu ı
lı
k
sulu eriyikler kullanı
n. Temiz bir nemli bez
ile temizleyin ve ardı
ndan kurutun.
ÝÇ KISIM - Soðutucunun içinin ve iç
aksamı
nı
n düzenli olarak temizlenmesi
tavsiye edilir. Soðutucunuzun dayanýklý dýþ
kı
smı
nıtemizlemek için hafif sabunlu ı
lı
k
sulu eriyikler kullanı
n. Temiz bir nemli bez
ile temizleyin ve ardı
ndan kurutun.
ÝÇ AKSAM - Soðutusunuzun dayanýklý iç
aksamı
nıtemizlemek bölüm rafları
nı
,
saklama tepsilerini sabun ve bulaºýk
eriyiðiyle temizleyin. Temiz bir nemli bez ile
temizleyin ve ardı
ndan kurutun.
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TEMÝZLEME
SU SEBÝLÝ
IzgaraTemiz, nemli bir bezle silin, daha sonra kuru bir
bezle kurulayı
n.

Su Tankı
1. Su Doldurmak
Doldurmak için su tankı
nı
n çı
karı
lmasıgerekmez (doldurmak
için su tankı
nı
n kapaðı
nıaçmak yeterlidir.)
NOT

- Kapı
yıkapamadan önce, kapaðıkapatı
p sı
kı
ca kenetleyin.
- ªeker veya karbonat içeren sývýlar kullanmayýn.
2. Söküm
Bir kenarı
ndan ve dibinden tutarak su tankı
nıkaldı
rı
n.
NOT

Su tankı
nısökmeden önce, içindeki tüm suyu sebilden
tahliye edin.
3. Montaj
Su tankıherhangi bir nedenle yerinden çı
kmı
þsa, tekrar
orijinal yerine takı
n. Vananı
n kapı
daki deliðe gerektiði gibi
takı
lı
p takı
lmadı
ðı
nıkontrol edin. Yerleþtirildikten sonra
aºaðýya bastýrýn ve tankı
n hizada olup olmadı
ðı
nıkontrol edin.
Su Tankı
1. Tank kapaðýný çýkarýn.

3. Tankı
n içini ve dı
þı
nıbulaþı
k deterjanı
yla
temizleyin ve musluk suyuyla gerektiði gibi
çalkalayı
n Bir bezle kurutun.

2. Kapaðýn içini ve dýþýný bulaþýk deterjanýyla
temizleyin ve musluk suyuyla gerektiði gibi
çalkalayı
n. Bir bezle kurutun.
4. Kapaðý tanka takýn ve mevcut kenetlerle
sı
kı
ca kenetleyin, daha sonra soðutucu
kapı
sı
na takı
n.
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GENEL BÝLGÝ
TATIL ZAMANI

YOÐUNLAÞMA ÖNLEYÝCÝ BORU

Ortalama uzunlukta tatillerde, muhtemelen
soðutucuyu çalýþýr durumda býrakmayý tercih
edeceksiniz.
Uzun ömür için dondurulabilir ürünleri
dondurucuya yerleºtirin.
Daha uzun bir süre için gitmeyi planlı
yorsanı
z,
tüm yiyecekleri çı
karı
n, güç kablosunu prizden
çı
karı
n, soðutucunun içini gerektiði gibi
temizleyin ve koku oluºmasýný önlemek için
tüm kapı
ları
nıAÇIK bı
rakı
n.

Soðutucu kabininin dýþ duvarý özellikle
montaj sonrasızaman zaman ı
sı
nabilir.
Endiºelenmeyin.
Yoðuþma Önleyici
Boru
Bu durum, dı
þ kabin
duvarı
ndaki "terlemeyi"
önlemek için sı
cak
soðutkan pompalayan
yoðunlaþma önleyici
borudan kaynaklanı
r.

ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ
Genellikle bir veya iki saat içinde düzelen
elektrik kesintileri soðutucunuzdaki ýsýyý
Dikkat
etkilemez.
Ne var ki, elektrik kesikken kapıaçma sı
klı
ðı
nı Elektrik Çarpma Tehlikesi
en aza indirmelisiniz.
Yanı
k bir ampulü deðiþtirmeden önce, ya
Daha uzun süreli elektrik kesintileri sı
rası
nda,
soðutucuyu prizden çýkarýn ya da
donmuº paketlerinizin üzerine bir kuru buz
cereyanısigortadan veya devre kesiciden
bloku yerleºtirin.
kesin.
NOT: KumandayıKAPALI konumuna
getirmek ı
þı
k devresindeki akı
mıkesmez.

TAªINMA HALÝNDE
Soðutucu içindeki tüm serbest parçalarý
çı
karı
n ya da saðlam bir þekilde tespit edin.
Yükseklik ayarlama vidaları
na hasar
vermemek için (ler), hepsini tabana girecek
ºekilde döndürün.
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ÖNEMLÝ UYARILAR
UZATMA KABLOSU KULLANMAYIN

TOPRAKLAMA HAKKINDA

Mümkünse ve diðer cihazlarýn veya hane
aydı
nlatması
nı
n aþı
rıyükünden ve cereyan
kesilmesinden korumak için soðutucuyu
kendine özel bir prize takı
n.

Bir elektrik kı
sa devresi halinde, topraklama
elektrik akı
mı
na bir kaçı
þ teli saðlayarak
elektrik ºoku tehlikesini aza indirir.

BESLEME PRÝZÝNE ERÝÞÝM

Topraklıprizin yanlı
þ kullanı
lmasıelektrik
çarpması
na neden olabilir. Nitelikli bir elektrik
teknikeri ya da servis mühendisi ile görüºerek
topraklama talimatları
nı
n tam olarak
anlaºýldýðýndan ve cihazýn doðru topraklanmýº
olduðundan emin olun.

Soðutucu-dondurucu, bir kaza anýnda hýzla
çı
karı
labilmesi için besleme prizine yakı
n bir
yere yerleºtirilmelidir.

Bu cihaz, olasıelektrik çarpmasıdurumları
nı
önlemek için topraklanmalı
dı
r.

BESLEME KABLOSUNU DEÐÝÞTÝRME
Besleme kablosu hasar görmüºse, olasý bir
tehlikeyi önlemek için üretici servis elemanı
veya benzer niteliklere sahip bir kiºi tarafýndan
deðiþtirilmelidir.

GÜÇ KABLOSUNUN UZUNLUÐUNU
DEÐÝÞTÝRMEYÝN
Elektrik çarpması
na veya yangı
na neden
olabilir.

ÇOK TEHLÝKELÝ BÝR ÇEKÝCÝLÝK

Bu cihazı
n topraklanmasıgerekmektedir.

BEKLEMEYÝN! ÞÝMDÝ YAPIN!

Boº bir soðutucu çocuklar için tehlikeli
bire çekicilik sunabilir. Zararsı
z olması
nı
saðlamak için ya kullanmadýðýnýz cihazýn
contaları
nı
, mandalları
nı
, kapakları
nıya
da bütün kapı
ları
nısökün veya baþka
önlemler alı
n.

Soðutucunun içine tutuþabilir maddeler,
patlayı
cı
lar veya kimyasallar
yerleºtirmeyin.

Eski cihazı
nı
zı
n atı
lması
Bu cihaz sı
vı(soðutkan, yað) içermekte olup, yeniden kullanı
labilir ve/veya geri dönüþtürülebilir
parçalardan ve malzemelerden yapı
lmı
þtı
r.
Tüm önemli malzemenin toplama merkezlerine gönderilmesi ve iºlemeden (dönüºtürmeden) sonra
yeniden kullanı
lmasıgerekir. Malzemenin teslim alı
nmasıiçin, lütfen yerel kurumlarla temasa geçin.
“Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kiºi tarafýndan kullaným ile ilgili bilgi verilmemesi veya gözetim
saðlanmamasý durumunda (çocuklar dahil), fiziksel, duygusal ya da zihinsel yetenekleri kýsýtlý kiþiler
Cihazla oynamamaları
nısaðlam amacı
yla, küçük çocukları
n gözetim altı
nda tutulmalarıgerekir.”
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SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE
SERVÝS ÇAÐRILARI ÇOÐU ZAMAN GEREKSÝZ OLABÝLÝR!
SOÐUTUCUNUZUN DÜZGÜN ÇALIÞMADIÐINI DÜÞÜNÜYORSANIZ, ÖNCE OLASI
NEDENLERÝ KONTROL EDÝN:
SORUN

OLASI NEDENLER

SOÐUTUCU ÇALIÞMIYOR

Evde bir sigorta ya da bir devre kesici atmı
þ olabilir mi?
Güç fiºi gevºemiº ya da duvardaki prizden çýkmýº mý?

SOÐUTUCU VEYA
DONDURUCU BÖLMESÝ ISISI
ÇOK YÜKSEK

Isıdoðru deðere göre ayarlanmamı
þ.
Cihaz duvara ya da ı
sıkaynaðı
na fazla yakı
n
yerleºtirilmiº.
Sı
cak hava - kapı
ları
n sı
k açı
lması
Kapıuzun zaman açı
k bı
rakı
lmı
þ.
Soðutucuda yüksek miktarda yiyecek bulunuyor.

ANORMAL GÜRÜLTÜL(LER)

Soðutucu zayýf ya da dengesiz bir yüzeye yerleþtirilmiþ
ya da ayar vidaları
nı
n ayarlanmasıgerekiyor.
Soðutucunun arka tarafýna gereksiz cisimler
yerleºtirilmiº. olabilir.

SOÐUTUCUDA KOKU VAR

Güçlü kokulara sahip yiyeceklerin sı
kı
ca kapatı
lması
ya da sarmalanmasıgerekir.
Soðutucu içinin temizlenmesi gerekiyor.

KABÝN YÜZEYÝNDE NEM
OLUªUYOR

Rutubetin yüksek olduðu dönemlerde olaðandýþý deðil.
Kapıaralı
k bı
rakı
lmı
þ olabilir.
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ÖZELLÝKLER

LG Electronics
Buzdolabı
-Dondurucu

Üretici
Kategori
Kapasite (l)

ISO Brüt

Toplam

422

422

Dondurucu

131

131

0

0

Buzdolabı

291

291

Toplam

393

388

Dondurucu

108

108

0

0

285

280

76/81

76/81

Ýki yýldýzlý bölüm

ISO Kapasitesi

Ýki yýldýzlý bölüm
Buzdolabı
Aðýrlýk (kg)

GL-M492G***

GL-B492G***

Model

Net / Ambalaj
Geniºlik X Yükseklik Ürün

680 x 1725 x 725

X Derinlik

744 x 1825 x 739

Ambalaj

Serbest duruº / Yerleºik

Serbest duruº

Buz çözme sistemi

Donmaz

Ses Gücü (dB)

38

Enerji Sı
nı
fı

A+

Enerji Tüketimi (kW saat/yı
l)

275

Sı
caklı
k artı
þ zamanı(saat)

13.4

Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat)

4.8

Soðutucu

R600a

Yı
ldı
z Deðeri
Ýklim Sýnýfý

N-T

? Ýklim Sýnýfý : N - T (Bu cihaz 16°C ile 43°C arası
ndaki ortam sı
caklı
ðı
nda kullanı
lmak üzere
tasarlanmı
þtı
r.)

29

MFL68488903

P/No. MFL68488903

