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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
* Modele bağlı olarak aşağıdaki işlevlerden bazıları bulunmayabilir.

KAPAK ALARMI
Kapak Alarmı işlevi buzdolabı kapağı veya dondurucu
kapağı açık kalırsa buzdolabında meydana
gelebilecek arızaları önlemek için tasarlanmıştır.
Buzdolabı kapağı veya dondurucu kapağı 60
saniyeden daha fazla açık kalırsa kapak kapatılana
kadar 30 saniyelik aralıklarla bir uyarı alarmı çalar.

OTOMATİK KAPATMA MENTEŞESİ
Buzdolabı kapakları hafif bir dokunuşla otomatik
olarak kapanır.
(Kapak sadece 30 derecenin altında bir açıda açıksa
otomatik olarak kapanır.)

HIZLI DONDURMA
Dondurucu bölmesi otomatik olarak normal
çalışmasına devam etmeden önce 24 saat boyunca
en soğuk ısıda muhafaza edilir.
Dondurucu gösterge ısısı Hızlı Dondurma
işlevi etkinleştirildiğinde değişmeyecektir. Etkin
durumdayken buz üretimini de arttıracaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI
CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATI OKUYUN.
Bu kılavuz pek çok önemli güvenlik mesajı içermektedir. Daima tüm
güvenlik mesajlarını okuyun ve uyun.
Bu işaret güvenlik uyarı simgesidir. Sizi veya başkalarını
öldürebilecek veya zarar verecek ya da ürüne hasar verebilecek
tehlikeler konusunda sizi bilgilendiren güvenlik mesajları ile ilgili
uyarıda bulunur.
Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarı simgesi
UYARI veya DİKKAT gibi tehlike sinyal kelimesi yer alacaktır.
Bu kelimelerin anlamı:

UYARI Bu talimata uymamanız durumunda ölebilir veya ciddi
şekilde yaralanabilirsiniz.

DİKKAT Önlenmemesi durumunda küçük veya orta derece

yaralanmalar veya ürünün zarar görmesi ile
sonuçlanabilecek, tehdit oluşturan tehlikeli bir durumu
gösterir.

UYARI
Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel
yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere
temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

UYARI
yyCihazın gövdesinde veya iç yapısındaki havalandırma deliklerinin
engellenmemesini sağlayın.
yyBuz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından önerilen cihazlar
dışında mekanik cihaz veya başka alet kullanmayın.
yySoğutucu gaz devresine hasar vermeyin.
yyÜretici tarafından önerilmedikçe cihazın gıda saklama bölmelerinin
içinde elektrikli cihaz kullanmayın.
yyCihazda kullanılan soğutma gazı ve yalıtım üfleme gazı özel imha
prosedürleri gerektirir. İmha ederken lütfen servis elemanı veya benzer
niteliklere sahip bir kişiye danışın.
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI
Bu cihaz çevreye son derece uyumlu, fakat aynı zamanda yanıcı
olan az miktarda izobütan soğutucu(R600a), doğal gaz içerir.
Cihazı naklederken veya kurarken soğutma devresinin hiçbir
parçasının hasar görmemesi için gerekli dikkat gösterilmelidir.
Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya gözünüzün
yaralanmasına neden olabilir. Bir sızıntı saptanırsa çıplak alevi
veya olası tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın ve cihazın bulunduğu
odayı birkaç dakika havalandırın.
Soğutma devresinde bir sızıntı meydana gelmesi durumunda yanıcı
gaz hava karışımının oluşmasını önlemek için cihazın bulunduğu
odanın ebadı kullanılan soğutma gazına bağlı olarak ayarlanabilir.
Oda, cihazın içerisindeki her 8 gramlık R600a soğutma gazı için
1m2 ebatlarda olmalıdır. Size özel cihazdaki soğutma gazı miktarı
cihazın içerisindeki tanıtıcı levhada gösterilmektedir. Hasar belirtisi
gösteren hiçbir cihazı çalıştırmayın. Şüpheniz varsa bayiinizle
irtibat kurun.

UYARI
yyYanıcı olmayan temizleyici kullanın. Buna uymamanız yangın,
patlama veya ölüme neden olabilir. Elektrikli parçaların (lambalar,
anahtarlar, kapaklar, kontroller vb.) çevresini temizlemeden önce
daima güç kablosunu prizden çıkartın.
yySuyun veya sıvıların elektrikli parçaların içine girmesini ve elektrik
çarpmasına neden olmasını önlemek için fazla nemi bir sünger veya
bezle silin.
Güç
yyASLA buzdolabının fişini güç kablosundan çekerek çıkartmayın.
Daima fişi sıkıca tutun ve prizden düz bir şekilde çekin.
yyBesleme kablosu hasar görürse olası bir tehlikeyi önlemek için
üretici servis elemanı veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından
değiştirilmelidir. Tüm uzunluğunca veya fiş veya konektör ucundan
kesilerek veya aşınarak zarar görmüş bir kabloyu kullanmayın.
yyOnaylanmamış bir prizi kullanmayın.
yyGüç kesintisi veya fırtına durumunda fişi derhal prizden çekin.
yyFişi prize güç kablosu aşağı bakacak şekilde takın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI
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Kurulum
yyBuzdolabını kurarken veya yerini değiştirirken yetkili bir servis
merkezi ile irtibat kurun.
yyBuzdolabınızı duvardan uzaklaştırırken devirmemeye veya güç
kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
yyBu ürünü kullanmadan önce güç değerini karşılayan ayrı bir topraklı
prize bağlayın. Standart iki çatallı prizin standart 3 çatallı prizle
değiştirilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
yyBuzdolabını düşme tehlikesi bulunan bir yere kurmayın. Dayanıksız
bir ahşap zemin üzerine yapılacak kurulum kapağın hizalanmasını
zorlaştırabilir ve dolabın şeklinin bozulmasına neden olabilir.
yyBuzdolabını taşımak ve kurmak için iki veya daha fazla kişiden
yardım alın. Buna uymamanız, sırtınızda veya başka bölgelerinizde
yaralanmaya neden olabilir.
yyElektrik çarpması riskini azaltmak için buzdolabını ıslak veya nemli
bir alana kurmayın. Dış mekana, üzeri kapatılmış dış mekana veya
doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurmayın.
Kullanım
yyÇocukların buzdolabının kapaklarına veya buzdolabındaki raflara
tırmanmasına, üzerlerinde durmasına veya asılmasına İZİN
VERMEYİN. Buzdolabına hasar verebilir ve kendilerini ciddi şekilde
yaralayabilirler.
yyTakıldığı yerde buzdolabının buz dağıtıcısı üzerine ağır nesneler
koymayın veya buz dağıtıcısına asılmayın.
yyBuzdolabının üzerine ağır veya tehlikeli cisimler (sıvı dolu şişeler
veya vazolar) koymayın.
yyBuzdolab›n›n kap›s›n›n aç›lmas› ya da kapat›lmas› esnas›nda bu tip
bir cisim düerek yaralanmaya, yang›na ya da elektrik çarpmas›na
neden olabilir.
yyBuzdolabının içine canlı hayvan koymayın.
yyİster kullanım sırasında ister kullanılmıyor olsun, çocukların ürünün
üzerine çıkmasına izin vermeyin.
yyGaz sızıntısı (propan/LPG) durumunda odayı uygun şekilde
havalandırın ve kullanmadan önce yetkili servis merkezi ile irtibat
kurun. Buzdolabının elektrik fişine dokunmayın veya sökmeyin.
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATI OKUYUN.
Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel
yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere
temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.
yySoğutma gazı sızıntısı durumunda yanıcı nesneleri buzdolabından
uzaklaştırın. Odayı uygun şekilde havalandırın ve yetkili servis
merkeziyle irtibat kurun.
yyYanıcı maddeleri (kimyasallar, ilaçlar, kozmetik ürünler vb.)
buzdolabının yanına koymayın, kullanmayın veya buzdolabının
içinde saklamayın. Buzdolabını yanıcı gazların çevresine koymayın.
yyKapıdaki havalı cam, darbe ile kırılabilir. Kırılan parçalara
dokunmayınız. Yaralanabilirsiniz.
yyBu cihaz aa¤›daki gibi ev içinde ve benzeri uygulamalarda
kullan›lmak üzere tasarlanm›t›r
- ma¤azalarda, ofislerde ve di¤er çal›ma ortamlar›nda personel
mutfak alanlar›
- çiftlik evlerinde ve oteller, moteller ve di¤er ikamet edilen ortamlarda
müteriler için
- yatak ve kahvalt› veren tip ortamlarda
- yemek hizmeti ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.
yyBu ürünü özel amaçlarla veya mobil uygulamalarda (ilaçların
saklanması veya materyallerin test edilmesi veya gemilerde vb.)
kullanmayın.
yyBuzdolabını temizlemeden veya onarmadan önce fişini çekin.
yyBuzdolabında ampul takılıysa ve değiştirilmesi gerekiyorsa
buzdolabının fişini çekin veya bu çalışmaları gerçekleştirmeden önce
gücü kesin.
yyGüç kablosunu değiştirmeyin veya uzatmayın.
yyBuzdolabının iç kısmını kurutmak için saç kurutma makinesi
kullanmayın. İç kısımdaki kötü kokuları gidermek için mum yakmayın.
yyGüvenliğiniz için bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Prizin uygun
şekilde topraklandığından emin olmak için prizi ve devreyi nitelikli bir
elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
yyUzak anahtar vasıtasıyla kapatılabilen bir priz kullanmayın. Uzatma
kablosu kullanmayın. Standart iki çatallı prizin standart 3 çatallı prizle
değiştirilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI
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yyHiçbir koşulda güç kablosunun üçüncü (topraklama) çatalını kesmeyin
veya çıkartmayın.
yyBir adaptör fişi kullanmayın ve fişi çok prizli bir uzatma kablosuna
takmayın.
yyBir ses, farklı bir koku duymanız veya duman görmeniz durumunda
güç kablosunu derhal çıkarın.
yyBuzdolabının içine üstten veya alttan su veya toz girerse gücü kesin.
Bir servis elemanını çağırın.
yyBuzdolabını sökmeyin veya değişiklik yapmayın.
yyEllerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri buzdolabının altına veya
arkasına koymayın
yyIslak ellerle buzdolabını çalıştırmayın veya güç kablosuna
dokunmayın.
yyOtomatik buz yapıcıların bulunduğu buzdolaplarında buz küplerini
çıkartan ejektör mekanizmasının hareketli parçaları veya ısıtma
elemanları ile temas etmekten kaçının. Buzdolabı prize takılıyken
parmaklarınızı veya ellerinizi otomatik buz yapma mekanizmasının
üzerine koymayın.
y
y Dağıtıcıdan buz dağıtılırken kristal seramik kullanmayın.
yyBuzdolabınız çalışır durumdayken dondurucu bölmesindeki soğuk
yüzeylere ıslak veya nemli elle dokunmayın.
yyDondurucunun içerisine cam kap, cam şişe veya metal içecek
kutuları koymayın.
yyMetal aeresol kutuları gibi yanıcı yakıt içeren patlayıcı maddeleri bu
cihazın içinde saklamayın.
yy(CENELC ülkeleri için) Bu cihaz, eğer güvenli kullanımıyla ilgili
denetim veya bilgi verilmişse ve olası tehlikelerden bahsedilmişse,
8 yaşını doldurmuş çocuklar ile fiziksel, duyusal veya akli bakımdan
yetersiz kişiler veya tecrübesi ya da bilgisi olmayan kişiler tarafından
kullanılabilir.
Temizlik ve bakım, denetim altında olmadan çocuklara yaptırılmamalıdır.
CENELEC ülkeleri : AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR,
DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI,
ES, SE, CH, TR, GB
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CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATI OKUYUN.

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel
yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere
temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

yy(IEC ülkeleri için) Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel algıları
düşük olan (çocuklar dahil), veya yeterli bilgi ve tecrübeye sahip
olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, bu kişiler tarafından
güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya kullanıma
ilişkin gerekli talimat verilerek kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdırlar.
yyTümüyle çözülmüş donmuş gıdaları yeniden dondurmayın. Ciddi
sağlık sorunlarına yol açabilir.
yyEski buzdolabınızı atıyorsanız, CFC soğutucusunun nitelikli bir servis
uzmanı tarafından uygun şekilde imhası için tahliye edildiğinden
emin olun. CFC soğutucusunu tahliye ederseniz ilgili çevre kanununa
göre ceza alabilir veya tutuklanabilirsiniz.
yyAtılan veya başıboş bırakılan buzdolapları bırakılalı yalnızca birkaç
gün olsa dahi tehlikelidir. Buzdolabınızı atarken kapaktaki ambalaj
materyallerini sökün veya kapakları raflar yerinde kalacak şekilde
çıkarın, böylece çocuklar içine kolayca tırmanamaz.
yySoğutma gazında sızıntı meydana gelirse buzdolabına veya fişe
dokunmayın ve odayı derhal havalandırın. Bir kıvılcım yangın
veya yanıkla sonuçlanabilecek bir patlamayı tetikleyebilir. Bu
buzdolabı çevre dostu bir soğutucu olarak doğal gaz (izobütan
R600a) kullandığı için miktarı az olsa dahi (50~60 gr) tutuşabilir.
Buzdolabının teslimatı, kurulumu veya kullanımı sırasında meydana
gelen ciddi hasar nedeniyle gaz sızıntısı mevcutsa herhangi bir
kıvılcım yangına veya yanığa neden olabilir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI
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DİKKAT
Kurulum
yyBuzdolabı, buzdolabının ön tarafına bantlanmış Kurulum Talimatına
uygun şekilde kurulmalıdır.
yyBuzdolabını ambalajından çıkarır ve kurarken dikkatli olun. Ambalaj
malzemelerini (plastik) derhal çocukların erişemeyeceği bir yere
kaldırın.
Kullanım
yyÇocuklar etraftayken kapakları dikkatli bir şekilde kapatın.
yyParmaklarınızı kıstırma alanlarından uzak tutun; kapaklar ve dolaplar
arasındaki açıklıkların küçük olması gerekir. Çocuklar bu alanın
içindeyken kapakları kapatırken dikkatli olun.
y
y Gıdalar raflarda kötü bir şekilde istiflenir veya yerleştirilirse kapak
açıldığında düşebilir ve yaralanmanıza neden olabilir.
yyBuzdolabını çalışır durumdayken hareket ettirmeyin. Bunun
sonucunda kompresör tıkırtı sesi meydana gelebilir; bu ses ancak
kompresör devri tamamlandığında veya ünitenin gücü kapatılıp
yeniden açıldığında kesilecektir. (Bu normal bir durumdur ve
kompresörün performansını veya ömrünü etkilemez. Tıkırtı sesi
kompresör bir yere dayandıktan sonra kesilecektir.)
Bakım
yyTemizlik için balmumu veya tiner gibi güçlü temizleyiciler
kullanmayın. Yumuşak bir bezle temizleyin.
yyBağlamadan önce fişin çatallarındaki ve temas alanlarındaki yabancı
nesneleri (toz, su vb.) silerek temizleyin.

UYARI
yyBuz yapımı için içme suyu kullanın.
yy Yaln›z içilebilir suyla doldurun.

BU TALİMATI SAKLAYIN
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BİLEŞENLER
Bu sayfayı buzdolabınızın parçalarını ve özelliklerini daha iyi öğrenmek
için kullanın. Daha kolay kullanım için sayfa numaraları belirtilmiştir.
* Cihaz ve asıl ürün özellikleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Buzdolabının Dış Kısmı

LED Gösterge
Buzdolabının ve
dondurucunun hedef
ısısını, su filtresinin
ve dağıtıcının
durumunu gösterir.
Door in Door
(Pratik Kapı) açma
Düğmesi

Kapak içi Kapak
Açma Düğmesi
Buzdolabı

Dondurucu

BİLEŞENLER 13

Buzdolabının İç Kısmı
LED iç lambalar
İç lambalar buzdolabının içinde yanar.
Süt Ürünleri Kabı
Süt ürünlerini saklamak için
kullanılır.
Raf
Kapak İçi Kapak
Geniş Taze Gıda Bölgesi
Yatırılabilir Taze Gıda
Sepeti
Kolay Buz Yapıcı
Dondurucu Sepeti
Çekmece

14 BİLEŞENLER

Buzdolabının İç Kısmı
Taze Gıda Hijyeni filtresi
Raf
Süt Ürünleri Kabı
Süt ürünlerini saklamak
için kullanılır.
Katlanır Raf
Kapak İçi Kapak
Geniş Taze Gıda Bölgesi
İlave Alan

Dondurucu Sepeti

Çekmece

KURULUM 15

KURULUM
Kurulum Genel Görünümü
Bu ürünü satın aldıktan veya başka bir yere naklettikten sonra lütfen
öncelikle aşağıdaki kurulum talimatını okuyun.

1 Buzdolabınızın
ambalajından
çıkarılması

2 Uygun yer
seçimi

3 Dengeleme ve Kapak
Hizalandırma

16 KURULUM

Buzdolabınızın
Ambalajından Çıkarılması
UYARI
yyBuzdolabını taşımak ve
kurmak için iki veya daha
fazla kişiden yardım alın.
Buna uymamanız, sırtınızda
veya başka bölgelerinizde
yaralanmaya neden olabilir.
yyBuzdolabınız ağırdır.
Buzdolabını temizlik veya
servis için taşırken zemine
zarar vermediğinizden emin
olun. Buzdolabını taşırken
daima düz bir şekilde çekin.
Zemin zarar görebileceğinden
hareket ettirmeye çalışırken
buzdolabını sarsmayın veya
yürütmeyin. Önce denge
ayaklarını takın, böylece ünite
silindirleri üzerine gelir.
yyBenzin gibi tutuşabilecek
maddeleri ve buharı
buzdolabından uzak tutun.
Buna uymamanız yangın,
patlama veya ölüme neden
olabilir.

Kullanmadan önce bandı ve
geçici etiketleri buzdolabınızdan
çıkartın. Buzdolabının ön
tarafından bulunan uyarı
etiketlerini, model ve seri
numarası etiketini veya Teknik
Veri Sayfasını çıkarmayın.
Kalan bant ve yapışkanı
çıkartmak için bu alanlar
baş parmağınızla bastırarak
ovalayın. Bant veya yapışkan
kalıntıları az bir miktar bulaşık
deterjanıyla ve yapışkanı
parmaklarınızla ovalayarak
kolayca çıkartabilirsiniz. Ilık su ile
silin ve kurulayın.
Bandı veya yapışkanı çıkartmak
için sivri aletler, tuvalet ispirtosu,
yanıcı sıvılar veya aşındırıcı
temizleyiciler kullanmayın. Bu
ürünler buzdolabının yüzeyine
zarar verebilir.
Buzdolabının rafları nakledildikleri
pozisyonda takılır. Lütfen rafları
kişisel saklama ihtiyaçlarınıza
göre yeniden takın.
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Uygun Yer Seçimi

Döşeme

yyBuzdolabı her zaman yalnızca
220 Volt, 50 Hz, AC değerinde
ve 15 veya 20 amper ile
sigortalanmış topraklanmış
özel prizine takılmalıdır. Bu priz
en iyi performansı sağlar ve
ayrıca ev içi kablo devrelerinde
aşırı ısınan kablolar nedeniyle
yangın tehlikesine neden
olabilecek aşırı yükü önler.
Yalnızca bu cihaz için hizmet
görecek ayrı bir devrenin
sağlanması önerilir.

Gürültü ve titreşimi önlemek için
ünite dengelenmeli ve sağlam
bir şekilde oluşturulmuş zemin
üzerine kurulmalıdır. Gerekirse
denge ayaklarını döşemedeki eşit
olmayan yerleri dengeleyecek
şekilde ayarlayın. Kapağın
kapanmasına yarımcı olmak için
ön kısım arka taraftan biraz daha
yüksek olmalıdır. Denge ayakları
dolabın hafifçe eğilmesiyle kolayca
çevrilebilir. Denge ayaklarını
üniteyi yükseltmek için sola veya
alçaltmak için sağa çevirin. Kötü
şekilde inşa edilmiş ahşap zemin
kapak ayarının belirli bir sınırda
engellenmesine ve dolabın şeklinin
bozulmasına neden olabilir. (Bkz.
Dengeleme ve kapak hizası.)

UYARI
Elektrik çarpması riskini
azaltmak için buzdolabını ıslak
veya nemli bir alana kurmayın.
Dış mekana, üzeri kapatılmış
dış mekana veya doğrudan
güneş ışığı alan bir yere
kurmayın.

NOT
Halı, yumuşak seramik
yüzeyler, platform veya yetersiz
şekilde desteklenmiş yapı
üzerine kurulması önerilmez.
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Ortam Isısı

Gücün Açılması

Bu cihazı ısısı 55°F (13°C) ile
110°F (43°C) arasında olan bir
iç mekana kurun. Çevresindeki
ısı çok düşük veya çok yüksek
olursa, cihazın soğutma kapasitesi
kötü şekilde etkilenebilir.

Buzdolabını prize takın.

1 Cihazınızı kolay

kullanabileceğiniz bir yere koyun.

2 Üniteyi ısı kaynaklarının yanına,

doğrudan güneş ışığı alan veya
nemli yerlere koymaktan kaçının.

3 Buzdolabı-dondurucu çevresinde
uygun hava devridaimi sağlamak
için lütfen üst tarafın yanı sıra
her iki yanda da yeterli mesafe
bırakın ve arka duvardan en
az 5,08 cm.lik (2 inç) mesafe
sağlayın.

4 Titreşimi önlemek için cihaz
dengelenmelidir.

5 Cihazı 41°F (5°C) altındaki
yerlere kurmayın. Performansını
kötü etkileyebilir.

24”(61 cm)

DİKKAT
yyNominal gücü belirlenmiş bir
prize takın.
yyTopraklamanın uygun şekilde
yapıldığından emin olmak
için prizi ve kablo tesisatını
yetkili bir elektrik teknisyenine
kontrol ettirin.
yyFişin topraklama terminaline
hasar vermeyin veya
kesmeyin.

Buzdolabı Kapağının
Çıkartılması (ŞALTERİ
KAPATIN. Sol ve sağ
kapaklar için aynı yöntem
uygulanır)
1 Buzdolabı kapağı menteşe

başlığını çıkartın. (sol taraf)

2 Bağlantı fişlerini ve topraklama
kablolarını sökün.

2”(5,08 cm)
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3 Kilidi açmak

ve menteşeyi
kaldırmak için çevirin.
Kilit dili

1

Üst menteşe

Dondurucunun Çıkarılması
Kapak (ŞALTERİ KAPATIN.
Sol ve sağ kapaklar için aynı
yöntem uygulanır)
1 İç menteşe cıvatasını çıkartın.

4 Menteşenin orta kısmından

yukarı doğru kaldırarak kapağı
sökün.

2 Döner ucu kaldırmak için

menteşeyi kıvırın, böylece
kapak kaldırılarak çıkarılabilir.

DİKKAT
Kapağı 90 derece açtıktan
sonra çıkartın.

3 Alt menteşeden kaldırarak
kapağı çıkartın.

Alt menteşe
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Yükseklik Ayarı

Dondurucu Kapağı Alttaysa

Zemin düz değil veya zayıf yapılıysa
kapaklar dengelenmeyebilir.
Buzdolabı ağırdır ve sağlam ve
sert bir yüzey üzerine kurulmalıdır.
Bazı ahşap zeminler aşırı
derecede esneyerek dengelemeyi
zorlaştırabilir.

yy1 numaralı yöntem önerilir.
yy 2 kapak ayarı için somun
anahtarını kullanın.

Buzdolabı Kapağı Yükseklik Ayarı
yy Eğer sol taraf kapısı daha
aşağıdaysa, sol taraf kapısını
kaldırın ve anahtar kullanarak
menteşe cıvatasını çizimdeki
gibi döndürün. (daha yukarıdaki
buzdolabı kapıları için, anahtar 1 .)
yy Eğer sağ taraf kapısı daha
aşağıdaysa, sağ taraf kapısını
kaldırın ve yükseklikler çizimdeki
gibi dengelenene kadar ilaveten bir
segman yerleştirmek 3 için, bir çift
uzun kargaburun kullanın.
Yükseklik farkı
Soğutucu
kapısı

Yükseklik farkı

1 (Önerilen 1 numaralı yöntem.)
Kapağı açın ve aşağıdaki
şemaya göre verilen numaralı
somun anahtarını kullanarak
önce alt taraftaki ayarlanabilir
yuvarlak ayak üzerineki
somunu kullanarak 2 seviyeyi
ayarlayın.
Kapağın
Kaldırılması

Dondurucu
kapısı
Soğutucu
kapısı
Dondurucu
kapısı

Somun
Anahtarı

Kapağı
İndirin

KURULUM 21

2 (Yöntem 2)
(1) N
 umaralı somun anahtarının
geniş tarafını 2 kullanarak
Menteşe Ayar pimini
ayarlamadan önce kilidini
açmak için kilit somununu
) saat yönünde
(
döndürün.

(3) Kapak yüksekliğini
ayarladıktan sonra Kilit
)
somununu (
sabitlenene kadar saat
yönünün aksi yönünde iyice
sıkın.

Somunun
Sıkılması
Somunun
Çıkartılması
(2) Buzdolabı kapağı ve
dondurucu kapağı arasındaki
seviye farkını ayarlamak
için somun anahtarının dar
tarafını kullanarak menteşe
) saat
ayar pimini (
)
yönünde veya (
saat yönünün aksi yönünde
çevirin (bu yöntem sınırlı
ayar sağlar).

Kilit Somununu Açın
Menteşe Ayar Pimi
Kapağı İndirin
Kapağın Yükseltilmesi

DİKKAT
Menteşe pimi yükseklik
seviyesini çok yüksek
ayarlamayın. Menteşe pimi
düşebilir. (Yükseklik ayar aralığı:
Azami 3mm)
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KULLANIM ŞEKLİ
Kullanmadan Önce
Buzdolabını temizleyin.

Buzdolabınızı iyice temizleyin ve nakliye sırasında birikmiş
olabilecek tozu silerek giderin.
DİKKAT
yy Sivri bir cisim kullanarak buzdolabını çizmeyin veya
buzdolabındaki bant veya yapışkanı çıkartırken alkol,
yanıcı sıvı veya aşındırıcı madde içeren bir temizleyici
kullanmayın.
y
y Buzdolabının arka yüzündeki model veya seri
numarası etiketini veya teknik bilgileri soyarak
çıkarmayın.
NOT
Yapışkan kalıntılarını başparmağınızla veya bulaşık
deterjanıyla ovarak temizleyin.

Güç kaynağını bağlayın.

Kullanmadan önce güç kaynağının bağlanıp bağlanmadığını
kontrol edin.
“Gücün Açılması” kısmını okuyun. (Fiş tipi resimdekinden
farklı olabilir.)
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Buzdolabının soğumasını bekleyin.

İçine gıda koymadan önce buzdolabınızı en az üç/dört saat
çalıştırın. Uygun şekilde soğutma yaptığından emin olmak
için dondurucu bölmesindeki soğuk hava akışını kontrol
edin.
DİKKAT
Soğumadan önce buzdolabının içine gıda koyulması
gıdanın bozulmasına veya buzdolabının içinde kötü
koku bırakmasına neden olabilir.

İlk çalıştırmadan sonra buzdolabı yüksek ses çıkarabilir.
Bu normaldir. Isı düştükçe gürültü de azalacaktır.

Fişe takmadan önce iç kısmı havalandırmak için
buzdolabının kapaklarını açın.

Buzdolabının içi ilk başta plastik gibi kokabilir.
Buzdolabının içindeki yapışkan bantları çıkartın ve koku
gidene kadar buzdolabı kapaklarını havalandırmak üzere
açın.
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Kontrol Paneli
Kontrol Paneli Özellikleri

Buzdolabı Isısı
Santigrat (°C) biriminde buzdolabı
bölmesinin ayarlı hedef ısısını
gösterir.
Normal ortam koşullarında ve
yüklerde buzdolabı ısısının
ayarının 3°C ~ 4°C olması
önerilir.
Dondurucu Isısı
Santigrat (°C) biriminde buzdolabı
bölmesinin ayarlı hedef ısısını
gösterir.
Normal ortam koşullarında ve
yüklerde dondurucu ısı ayarının
-18°C ~ -20 °C olması önerilir.
NOT
Görüntülenen ısı buzdolabının
mevcut ısısı değil, hedef ısıdır.
Mevcut buzdolabı ısısı ortam
ısısına ve kapakların ne sıklıkla
açılıp kapatıldığının yanı sıra,
buzdolabının içindeki gıdalara
bağlıdır.
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Hızlı Dondurma

Kontrol Kilidi

Bu işlev hem buz yapma, hem de
dondurma kapasitesini arttırır.

Kontrol Kilidi işlevi ekran üzerinde
yalnızca düğme işlevlerini devre
dışı bırakır.

yyHızlı Dondurma düğmesine
bastığınızda ekranda yanacak
ve 3 saat boyunca çalışmaya
devam edecektir. Bu işlev 3
saat sonra kendisini otomatik
olarak devre dışı bırakacaktır.
yyBu özelliği düğmeye bir kez
daha okunarak manüel olarak
kapatabilirsiniz.

Taze Gıda Hijyeni
yyHygiene Fresh özelliği üç
moda sahiptir: Kapalı (simge
yanmıyorsa varsayılan mod),
Oto (simge yanıyorsa) ve Güç
(simge ve Power yanıyorsa).
Güç modu Hygiene Fresh
dokunmatik kumandasına
basarak etkinleştirilebilir.
Kapalı > Oto > Güç > Kapalı >
Oto.....
Güç modu 4 saat sonra Oto
moduna dönecektir.

yyBaşlangıçta buzdolabına güç
verildiğinde, işlevi kapanır.
yyDiğer düğmeleri kilitlemek için
işlevini etkinleştirmek isterseniz
düğmesine üç saniye veya
daha fazla basılı tutun. Kilit
simgesi görüntülenecek ve
işlevi etkinleştirilecektir.
yyKilit işlevini devre dışı bırakmak
için Kilit düğmesini yaklaşık üç
saniye basılı tutun.
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Gıdaların Saklanması
Gıda Saklama Yeri
Buzdolabının içindeki her bölme farklı tipte gıdaları saklamak üzere
tasarlanmıştır. En taze tadı almak için gıdalarınızı en uygun alanda
saklayın.
Geniş Taze Gıda Bölgesi
Sebzeleri ve meyveleri saklayın.
Süt Ürünleri Kabı
Yağ, peynir vb. gibi süt ürünlerini
saklayın.
Kapak İçi Kapak
İçecekler,
atışyıtmalıklar vb. gibi
sık çıkartılan gıdaları
saklayın.
Yatırılabilir
Taze Gıda Sepeti
Kısa sürede pişen
sebzeleri saklayın.
Kolay Buz
Yapıcı
Su eklendiğinde buz
yapar ve buz kalıbı
içerisinde saklar.
Dondurucu Sepeti
Küçük paketlerdeki donmuş
gıdaları veya sık çıkarılan
gıdaları saklayın.
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Gıda Saklama Yeri (devamı)

Katlanır Raf
Büyük çaplı kap veya yemek
saklamak için raf katlayın.

Süt Ürünleri Kabı
Yağ, peynir vb. gibi süt
ürünlerini saklayın.
Kapak İçi Kapak
İçecekler,
atışyıtmalıklar vb. gibi
sık çıkartılan gıdaları
saklayın.

İlave Alan
Yumurta, jambon vb.
gibi küçük gıdaları
saklayın.
Çekmece (1)
Küçük paketlerdeki
donmuş gıdaları veya
sık çıkarılan gıdaları
saklayın.
Çekmece (2)
Daha uzun süre
saklanan donmuş
gıdaları saklayın.
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DİKKAT
yyBuzdolabının üst bölümüne yüksek nem içeren gıdalar
yerleştirmeyin. Nem soğuk havayla doğrudan temas edip donabilir.
yyBuzdolabında saklamadan önce yemekleri yıkayın. Yakındaki
yiyeceklere bulaşmaması için, yemek ambalajı aşağı doğru
silinmelidir.
yyBuzdolabı sıcak ve nemli bir yerde tutuluyorsa, kapağın sık
açılması veya buzdolabında çok sayıda sebze saklanması
yoğuşmaya neden olabilir. Yoğuşan suyu temiz bir bez veya kağıt
havluyla silerek temizleyin.
yyBuzdolabı kapakları çok sık açılıp kapatılıyorsa, buzdolabına sıcak
hava girebilir ve ısısını arttırabilir. Buzdolabının elektrik tütetimini
de arttırabilir.
NOT
yyKısa bir tatil gibi kısa süreliğine evden ayrılırsanız buzdolabı
çalışır durumda bırakılmalıdır. Buzdolabına yerleştirilen
dondurulabilecek gıdalar dondurucuda saklanmaları durumunda
daha uzun süre korunacaklardır.
yyBuzdolabını uzun süre kapalı bırakırsanız, tüm gıdaları çıkartın ve
güç kablosunu fişten çekin. İç kısmı temizleyin ve buzdolabının
içerisinde küf oluşumunu önlemek için kapakları hafif aralık
bırakın.

KULLANIM ŞEKLİ 29

Gıda Saklama Önerileri
* Aşağıdaki öneriler bazı modellerde geçerli olmayabilir.
Aksi belirtilmedikçe gıdaları hava geçirmez ve neme dayanıklı
malzemelere sarıp buzdolabında saklayın. Bu işlem gıda koku ve
tadının tüm buzdolabına yayılmasını önler. Son kullanma tarihli
ürünlerin tazeliğinden emin olmak için tarihlerini kontrol edin.

Gıda

Ne yapmalı

Yağ veya
Margarin

Açık tereyağını kapalı tabakta veya kapalı bir
bölmede muhafaza edin. Fazlalık malzemeyi
saklarken dondurucu ambalajına sarın ve dondurun.

Peynir

Kullanıma hazır olana kadar orijinal ambalajında
saklayın. Açıldıktan sonra, plastik ambalaj malzemesi
veya alüminyum folyo ile yeniden sıkıca sarın.

Süt

Süt kutularını silin. En iyi saklama performansı için
sütü kapak rafına değil, iç rafa koyun.

Yumurta

Orijinal kutuyu kapak rafında değil, iç rafta saklayın.

Meyve

Kullanılacağı zamana kadar meyveleri yıkamayın
veya hazırlamayın. Meyveleri ayırın ve sebzelikteki
orijinal kaplarında veya buzdolabının rafında
tamamen kapalı bir kese kağıdında saklayın.

Yapraklı Sebze

Saklama ambalajını çıkarın ve çürümüş veya solmuş
kısımlarını kesin veya yırtın. Soğuk suda yıkayın ve
süzün. Plastik torba veya plastik kap içerisine koyun
ve sebzelikte saklayın.

Kabuklu sebzeler Plastik torbalara veya plastik kap içerisine koyun ve
(havuç, biber)
sebzelikte saklayın.
Balık

Satın alındıkları gün tüketilmeyecekse taze balık
ve kabuklu deniz ürünlerini dondurucu bölümünde
saklayın. Taze balık ve kabuklu deniz ürünlerinin satın
alındıkları gün tüketilmesi önerilir.

Artık yemek

Kalan yemekleri streç film, alüminyum folyo ile sarın
veya kapağı sıkı plastik kaplara koyun.
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Donmuş Gıdaların Saklanması
NOT
Gıdaların dondurulmak üzere
hazırlanması veya gıda
saklama süreleriyle ilgili daha
fazla bilgi için dondurucu
gıdaları kılavuzuna veya
güvenilir bir yemek kitabına
bakın.
Dondurma
Dondurucunuz büyük miktarda
gıdayı hızlı bir şekilde
dondurmayacaktır. Dondurucuya
24 saat içerisinde donacaklar
dışında daha fazla donmamış
gıda koymayın (dondurucu
bölmesinin küp ayak başına 1ila
1,5 kg gıdadan fazla olmayacak
şekilde). Dondurucuda
ambalajların çevresinde
devridaim yapacak hava için
yeterli alan bırakın. Ön kısımda
mutlaka yeterli alan bırakın,
böylece kapak sıkı bir şekilde
kapanabilir.

Saklama süreleri gıdanın türüne
ve kalitesine, kullanılan ambalaj
ve film türüne (ne derece hava
geçirmez ve neme dayanıklı
olduklarına) ve saklama ısısına
göre farklılık gösterecektir.
Kapalı bir ambalaj içerisinde
buz kristali oluşması normaldir.
Bu, gıdadaki nemin ambalaj
içerisindeki havanın buz kristalleri
oluşturarak yoğuştuğu anlamına
gelir.
NOT
Sıcak gıdaları oda sıcaklığında
30 dakika soğutun, ardından
ambalajlayın ve dondurun.
Sıcak gıdaların dondurmadan
önce soğutulması enerji
tasarrufu sağlar.
NOT
Patlayabilecekleri veya
parçalanabilecekleri için metal
içecek kutularını veya şişeleri
asla dondurmayın.

KULLANIM ŞEKLİ 31

Donmuş Gıdaların
Saklanması (devam)
Ambalajlama
Dondurma işleminin başarısı
doğru ambalajlamaya
bağlıdır. Ambalajı kapatıp
mühürlediğinizde hava veya nem
giriş çıkışına izin vermemelidir.
Veriyorsa, gıda kokusu ve tadı
tüm buzdolabına yayılabilir ve
donmuş gıdaları kurutabilir.
Ambalajlama tavsiyeleri:
yySıkı geçmeli kapaklara sahip
dayanıklı plastik kaplar
yyYan tarafı düz konserve/
dondurma kavanozları
yyDayanıklı alüminyum folyo
yyPlastik kaplı kağıt
yySu geçirmez plastik ambalaj
malzemesi
yyBelirtilen dondurucuya özel
kendinden sızdırmaz plastik
poşetler
Doğru dondurma yöntemleri
için ambalaj veya kap talimatına
uyun.

Aşağıdakileri kullanmayın
yyEkmek ambalaj kağıdı
yyPolietilen olmayan plastik
kaplar
yyKapakları sıkı olmayan kaplar
yyYağlı kağıt veya parafin kaplı
dondurucu filmi
yyİnce, suya karşı yarı dayanıklı
film

Buzdolabı Raflarının
Ayarlanması
Buzdolabınızdaki raflar
kişisel saklama ihtiyaçlarınızı
karşılayacak şekilde ayarlanabilir.
Modelinizde cam veya tel raflar
bulunabilir.
Rafların farklı yükseklikteki
ürünleri sığdıracak şekilde
ayarlanması istediğiniz
ürünü daha kolay bulmanızı
sağlayacaktır.
Bunun yapılması buzdolabı
kapağının açık kaldığı toplam
süreyi azaltarak enerji tasarrufu
da sağlayacaktır.
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Rafın Çıkarılması

Katlanır Raf Kullanımı

Rafın ön tarafını yükseltin ve
düz bir şekilde kaldırın. Rafı
çekip çıkarın.

Kaplar veya şişeler gibi daha
yüksek ürünleri rafın ön yarısını
rafın arka tarafının altına
getirerek saklayabilirsiniz.
Tam rafa dönüştürmek için rafın
ön tarafını sıkıca kendinize doğru
çekin.

Rafın Yeniden Takılması
Rafın ön tarafını kaldırın
ve raf kancalarını istenen
yükseklikteki yuvalarına
yerleştirin.
Ardından kancaların yuvalara
geçmesi için rafın ön tarafını
indirin.

DİKKAT
Rafların bir tarafının diğeriyle
aynı hizada olduğundan emin
olun. Aynı hizada olmaması
rafın düşmesine ve gıdaların
dökülmesine neden olabilir.

DİKKAT
yyCam raflar soğukken ılık
suyla temizlemeyin. Raflar ani
ısı değişiklikleri veya darbeye
maruz kalırsa kırılabilir.
yyCam raflar ağırdır. Çıkarırken
çok dikkatli olun.
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Kapağı Kapatırken

Geniş Taze Gıda Bölgesi
Geniş Taze Gıda Bölgesi
çekmecesinin çıkarılması
Nem (denge) tutucu sebze
bölmesinde nemi en uygun duruma
getirmenize yardım eder.

1 Çekmeceyi hareket sınırına
kadar çekin.

DİKKAT
yyKapağın çizilmesi veya
kapak merkez tirizinin
kırılması riskini azaltmak
için lütfen buzdolabı
kapak tirizinin daima
katlandığından emin olun.
yyKapak 1 dakikadan
daha uzun süre açık
kalırsa kapak alarmı
çalar. Katlanır tirizin sol
kapağı kapatmadan önce
katlandığından emin olun.

2 Çekmecenin ön tarafını kaldırın
ve kılavuzundan çıkartın.

DİKKAT
yyÇekmeceleri çıkarmadan
önce daima boşaltın ve
çıkartıp yeniden takarken her
iki elinizi de kullanın.
yyBuzdolabı kapaklarının
çekmeceleri çıkarıp yeniden
takmadan önce tamamen
açık olduğundan emin olun.
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Geniş Taze Gıda Bölgesi
çekmecesinin yeniden
takılması

1 Çekmecenin sol ve sağ

silindirini kılavuzlara
yerleştirirken çekmeceyi ön
tarafından hafifçe kaldırın ve
indirirken hafifçe itin.

2 İndirirken hafifçe itin.

Sebze kutusunun sökülmesi
ve montajı
Sebze kutusunun sökülmesi
1 Soğutma haznesi kapısı
sonuna kadar açıkken,
soğutma haznesindeki tüm
rafları çıkartın.

2 Sebze kutusunu iki elinizle
kaldırın ve kendinize doğru
çekerek, arkada boşluk yaratın.

3 Sebze kutusunu kaldırmak için,
arka tarafı tek elle kavrayın
ve bu sırada yana yatırılmış
şekilde çıkartın.
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Sebze kutusunun montajı
1 Sebze kutusunu yan
şekilde kaldırın ve soğutucu
haznesine doğru itin.

2 Sebze kutusunu, soğutucu
haznesindeki sebze kutusunun
yüksekliği kadar yukarı
kaldırın ve yere koyun. (Bu,
soğutucu haznesinin yan tarafı
ile temasını önlemek içindir.)

3 Eğer arka tarafta çizimdeki
gibi bir boşluk varsa, sebze
kutusunu hafifçe kaldırın ve
itin.

DİKKAT
yySökme işlemini iki elinizle
yapın. Depolamadaki ağır
yiyecekler yaralanmaya
neden olabilir.
yySebze kutusunu
sökerken veya
birleştirirken, soğutucu
haznesi kapısını ardına
kadar açtığınızdan emin
olun.
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İlave Alan

Yatırılabilir Taze Gıda Sepeti

Yumurta, jambon, peynir vb.
küçük gıdaları saklayın.

Kısa süre içerisinde tüketilecek
sebzelerin saklanması için
idealdir.

Birden çok toplayıcı
köşe desteği
Açmak için mandalı kaldırın ve
sepeti hafifçe geriye çekin.
yyKulpları itip çekerek açın/
kapatın.
DİKKAT
yyDaha büyük yumurtaları
taşırken veya saklarken
dikkat edin. Kapak tamamen
kapatılmamış ve çekmece
itilmemişse kırılabilirler.
yyTemizledikten sonra çoklu
bağlantı köşesini çıkartıp
yeniden takarken yukarıdaki
şemalara uyun.
yySoya sütü, peyniri, susam vb.
gibi yaş ve kolayca donan
gıdaları rafların ön tarafında
saklayın.

Süt Ürünleri Köşesi
Yağ, peynir vb. gibi süt ürünlerini
saklayabilirsiniz.

< AÇIK >
Kapatmak için sepeti “klik” sesi
duyulana kadar itin.

< KAPALI >
yyÇekmeceye zarar vermekten
kaçınmak için aşırı yüklemeyin
veya açıp kapatırken aşırı
kuvvet uygulamayın.
DİKKAT
yy Açık veya kapalıyken çocukların
sepete asılmasına izin vermeyin.
Bu davranış sepete zarar verebilir
ve yaralanmaya neden olabilir.
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Yatırılabilir Taze Gıda
Sepetinin Sökülmesi
1 Sihirli alan örtüsünü yukarı
kaldırın ve çıkartın.

2 Yatırılabilir taze gıda sepetinin
iki ucunu tutun ve yatırılabilir
taze gıda sepetinin ön tarafını
kaldırın.

Kapak İçi Kapak
(Yalnızca bazı modellere
uygulanabilir)
Kapak içi Kapak bölmesi sık
kullanılan gıdalara kolay erişim
sağlar.
İç Kapak içi Kapak bölmesinde
iki kapak kabı yer alır. Daha
yüksek ısıda saklanabilecek
gıdalar için özel olarak tasarlanan
Peynir, Yağ ve Baharat kutuları.
Bu kaplar yağın daha kolay
sürülmesini ve peynirin daha
kolay kesilmesini sağlar.
NOT
Peynir, Yağ ve Baharat
kutularında süt ve mayonez gibi
kolayca bozulabilecek gıdaların
saklanması önerilmez.
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Klik sesi duyana kadar Ev Barı
üzerindeki kapak düğmesine basın.
yy Daha geniş olan Ev Barında
daha fazla gıda saklayabilirsiniz.
yy Daha fazla saklama
hacmiyle gıdalarınızı daha iyi
düzenleyebilirsiniz.

Kapak İçi Kapak Rafının
Sökülmesi (Yalnızca bazı
modellere uygulanabilir)
1 Sihirli alan kapağını kaldırın ve
çıkarın.

“Klik” sesi
duyana
kadar basın

Door-In-Door (Sağ)
Sol kapının altındaki kolu yukarı
doğru çevirdiğinizde, kap bir ‘klik’
sesi ile açılır

Door-In-Door (Sol)

Sol: sökülebilir
model

Sağ: tek
ünite modeli

2 Günlük ürün
sepetinin alt kısmını
tutun ve kaldırarak
çıkarın.

3 Hareketli
sepeti günlük
ürün köşesinin
çıkarıldığı sihirli
alan kapağının üst
bölmesine getirin.
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4 Sihirli alan
kapağının her
iki tarafındaki
vidaları sökün.

5 Alt sepetin alt
kısmını tutun ve
kaldırarak çıkarın.

Sepetin her iki ucunu tutun ve
sepetin ön kısmını kaldırın.
yySöktüğünüzde kullandığınız
yöntemle monte edin.

Sihirli alan iç gövdesinin
açılması
Gövdeyi açmak için, işaretli
alana basın. Gövde takılabilir/
çıkarılabilir ve temizlemesi ile
ayarlaması kolaydır.
yy‘Push’ yazısı ile işaretlenmiş
kısma hafifçe basın.
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Ayarlanabilir Hareketli
Sepet

3
2

Gerektiği şekilde yukarı ve aşağı
hareket ettirilebilir ve rahat bir
şekilde kullanılabilir.
yyAyarlanabilir Hareketli Sepeti
yukarı veya aşağı hareket
ettirmek için önce sepetteki tüm
ürünleri çıkarın.
yySepetin orta kısmını yukarı
doğru bastırarak hafifçe tutun.
yyAlt bölme tabanının her iki
tarafındaki kolları yukarı itin ve
yukarı veya aşağı doğru taşıyın.
yyHareketli Kapak Sepetinin
ayarlanması daha yüksek
gıdaların daha rahat bir şekilde
saklanmasını sağlar.
3
2

1

1

3

3
2

1

2

3
2

1

1

DİKKAT
yy Yukarı veya aşağı taşımadan
önce sepetteki tüm gıdaları
çıkarın. Gıdaların çıkarılmaması
sepete veya gıdalara zarar
verebilir.
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Dondurucu Çekmecesi
Ambalajlı donmuş gıdalar ve sık
kullanılan gıdalar için bu bölmeyi
kullanın.

2 Çekmece tamamen çıktıdığında
ön kısmını kaldırın ve çekerek
çıkarmaya devam edin
(aşağıdaki resimde gösterildiği
gibi).

Kullanım amacına göre buz
yapıcıyı veya taze gıda alanını üst
bölümden çıkartarak, geniş bir alan
kazanabilirsiniz.
Donmuş gıdalar için bölmenin alt
kısmını kullanın. (Kurutulmuş balık
ve baharat)
yy Kayar dondurucu çekmeceleri
kolay erişim ve rahat kullanım
sağlar.

Dondurucu Çekmecesinin
Sökülmesi
1 Dondurucu çekmecesini hareket
sınırına kadar çekin (aşağıdaki
resimde gösterildiği gibi) ve
içindeki tüm ürünleri çıkarın.

DİKKAT
yy Kırmaktan veya yaralanmaktan
kaçınmak için çekmeceleri
daima iki elinizle çıkarın.
yy Çekmeceleri çıkarıp yeniden
takmadan önce daima
dondurucu kapaklarını sonuna
kadar açın.
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Dondurucu Çekmecesinin
Yeniden Takılması
1 Çekmecenin ön kısmı hafif
kaldırılmış halde her iki silindiri
kızaklara takın ve hafifçe itin.
Bu sırada çekmeceyi doğru
seviyeye indirin.

Kolay Buz Yapıcı
yy Buz yapıcı düzeneğindeki su
haznesini çıkarın.
yy Kapağı açın ve belirtilen kılavuz
çizgiye kadar suyla doldurun.
yy Kapağı yeniden takın ve dolu su
haznesini hızlı bir şekilde buz
yapıcıya geri yerleştirin.

Kılavuz
çizgi
Kılavuz
çizgi
2 Çekmeceyi doğru seviyeye
indirirken çekmeceyi tamamen
itmeye devam edin.

DİKKAT
yy Kırmaktan veya yaralanmaktan
kaçınmak için çekmeceleri
daima iki elinizle çıkartın.
yy Çekmeceleri çıkartıp yeniden
takmadan önce daima
dondurucu kapaklarını sonuna
kadar açın.
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Buz Kalıbının Elle Doldurulması.
seviye
çizgisi

- Boş buz kalıbını çıkarın, seviye
çizgisine kaar suyla doldurun ve
suyun dökülmesini önlemek için
dikkatli bir şekilde geri itin.
- Dondurucu kapağını nazikçe
kapatmadan önce (aşağıdaki
resimde gösterildiği şekilde)
yavaşça tamamen geri itildiğinden
emin olun.

Kullanıma Hazır Buzun
Çıkarılması.
yyBuz kalıbındaki tüm buz buz
sepetine çıkartılana kadar
döner düğmeyi çevirin. Gerekli
ise tüm buz çıkartılana kadar
döndürme işlemini tekrarlayın.
yyBuz sepetine donmamış buz
çıkarılırsa buz sepetindeki
mevcut buz küplerinin
yapışmasına neden olacaktır.
(-20°C buz üretimi 4 saat sürer)

DİKKAT
DİKKAT
yySu haznesi şişesinde buz
olması normaldir. Doldururken
buz parçalarını çıkarın.
yyHazırlanan buzu buz
kalıbından çıkarmadan önce
buz deposunda yeterli alan
olduğundan emin olun.

yyDondurucu kapağı (buz
yapıcı kapağı) sık açılırsa
dondurucuya sıcak hava girer
ve suyun donma süresi uzar.
yyBuzdolabının ilk
kurulumundan sonraki ilk 24
saat içinde buz üretilemez.
yyÇıkartılan bazı buz küplerinin
sivri köşelerine dikkat edin.
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yyİçinde buz varsa buz sepetini
çıkartırken hafifçe kaldırın.
yyYeniden takarken buz kalıbını
tamamen yerleştirdiğinizden
emin olun.
yyBuz saklama sepeti azami
3 buz kalıbı içeriğini alacak
saklama kapasitesine sahiptir.
Buz sepetinin aşırı doldurulması
çıkarırken sıkışmasına neden
olacaktır.

Kolay Buz Yapıcının
Sökülmesi
1 Çıkarmak için kolay buz
yapıcının üst kısmında
bulunan kapak sepetini her iki
ucundan tutun.
1
2

2 Yukarıya doğru çıkarmak
için kolay buz yapıcının üst
kısmında bulunan buz çözme
bölmesini her iki ucundan
tutun.
1
2

DİKKAT
yyBuz yapıcı parçalarına
zarar vermemek için söküm
işlemi yukarıdaki sırada
gerçekleştirilmelidir.
yyBuz yapma bölümü saklama
sepetiyse, buz saklama
sepetinin düşmemesi için düz
tutarak çekin.
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Buz kalıbının temizlenmesi

Dondurucu sepeti

1 Buz kalıbını çekip çıkarın. Buz
kalıbı buzla doluysa dikkatli
olun. Kirlenmişse kalan buzları
atın.

Küçük ambalajlı donmuş gıdaları
(Dondurucu sepeti). Dondurma
gibi uzun süre saklanması
amaçlanan gıdaları Dondurucu
Sepetinde saklamayın.

2 Buz kalıbını asıl yerine geri
takmadan önce sadece akan
suyla temizleyin.

DİKKAT
yyBuz yapıcının diğer
parçalarını sadece nemli
bir bezle temizleyin ve
geri takmadan önce
tamamen kurulayın.
Kurutulmaması buz çevirme
mekanizmasının donmasına
ve çalışmamasına neden
olabilir.

Sepeti çıkarmak için iki elinizle
tutun ön kısmını
hafifçe kaldırarak
çekip çıkarın.
Sepeti yeniden takmak için her
iki tarafını kılavuzlarla hizalayın
ve sabitlenene
kadar aşağı
doğru bastırın.

İki Yıldızlı Bölme
(Sadece Bazı Modellerde
Mevcuttur)
yyİki yıldızlı bölme buz veya
-12°C~-18°C derecede
saklanabilecek gıdalara uygun
olduğu anlamına gelir.
yyDerin dondurma için uygun
değildir.
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Temizleme
yy Hem buzdolabı hem de dondurucu bölümlerinde otomatik olarak buz
çözme işlemi gerçekleştirilir; bununla birlikte kötü kokuları önlemek için
her iki bölümü de ayda bir kez temizleyin.
yy Dökülen sıvıları derhal silerek temizleyin.
yy Temizlemeden önce buzdolabını daima prizden çekin.

Genel Temizlik Önerileri

Dış Kısım

yyBuzdolabını prizden çekin veya
gücü kesin.
yyRaf, sebzelik vb. gibi çıkarılabilir
tüm parçaları çıkarın.
yySadece ılık suyla temiz bir
sünger veya yumuşak bir bez
ve hafif kuvvetli bir deterjan
kullanın. Aşındırıcı veya sert
temizleyiciler kullanmayın.
yyTüm yüzeyleri elle iyice yıkayın,
durulayın ve kurulayın.

Boyalı dış metal yüzeylere parafin
uygulanması pas korumasına
yardımcı olacaktır. Plastik
parçalara parafin uygulamayın.
Boyalı metal yüzeylere yılda
en az iki kez cihaz parafini
(veya otomatik macun parafin)
kullanarak parafin uygulayın.
Parafini temiz, yumuşak bir bezle
uygulayın.
Paslanmaz çelik dış kısma sahip
ürünlerde ılık su ile birlikte temiz
bir sünger veya yumuşak bez ve
hafif kuvvetli deterjan kullanın.
Aşındırıcı veya sert temizleyiciler
kullanmayın.
Yumuşak bir bezle iyice kurulayın.
DİKKAT
yy Buzdolabının iç ve dış kısmını
temizlerken sert bir bez veya
sünger kullanmayın.
yy Açıp kapatırken elinizi
buzdolabının alt yüzeyine
koymayın.
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UYARI
Yanıcı olmayan temizleyici kullanın. Buna uymamanız yangın,
patlama veya ölüme neden olabilir. Elektrikli parçaların (lambalar,
anahtarlar, kapaklar, kontroller vb.) çevresini temizlemeden önce
daima güç kablosunu prizden çıkartın.
Suyun veya sıvıların elektrikli parçaların içine girmesini ve elektrik
çarpmasına neden olmasını önlemek için fazla nemi bir sünger
veya bezle silin.
Asla metal aşındırıcı bulaşık telleri, fırçalar, kaba aşındırıcı
temizleyiciler, güçlü alkali solüsyonlar, endüstriyel temizleyiciler
(deterjan içeren çamaşır suyu) kullanmayın. Yüzeyler üzerinde
yanıcı veya zehirli temizleme sıvıları kullanmayın. Ünite soğukken
iç kısmını veya iç parçalarını temizlemek için sıcak su kullanmayın.

48 BAKIM

İç Duvarlar (bezin yapışmaması
için dondurucunun ısınmasına
izin verin)
Kötü kokuları gidermesine
yardım etmek için buzdolabının
iç kısmını karbonat ve ılık su
karışımıyla yıkayabilirsiniz. 2
yemek kaşığı karbonatı 1 litre ılık
suyla karıştırın.
Buzdolabının yüzeylerini
çizmemesi için karbonatın
tamamen çözüldüğünden emin
olun.

Kapak Kaplamaları ve Contalar
Ilık suyla temiz bir sünger veya
yumuşak bir bez ve hafif kuvvetli
deterjan kullanın.
Plastik buzdolabı parçalarının
üzerinde temizleme parafinleri,
konsantre deterjanlar, çamaşır
suyu veya benzin içeren
temizleyiciler kullanmayın.

Plastik Parçalar (kapaklar ve
paneller)
Ilık suyla temiz bir sünger veya
yumuşak bir bez ve hafif kuvvetli
deterjan kullanın. Pencere spreyi,
aşındırıcı temizleyiciler veya
yanıcı sıvılar kullanmayın. Bunlar
malzemeyi çizebilir veya zarar
verebilir.

Kondansatör Bobin Kapağı
Cihazın arka tarafında bulunan
kondansatör kapağını ve hava
deliklerini temizlemek için
ek parçası takılı bir elektrik
süpürgesi kullanın.
Kondansatör bobin bölümünü
örten paneli çıkarmayın.
Temizlemeden önce daima şalteri
kapatın.
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Akıllı Tanı Kullanımı

Herhangi bir sorunla
karşılaşırsanız, buzdolabı
telefon vasıtasıyla verileri LG
servis merkezine gönderme
özelliğine sahiptir. Bu özellik
doğrudan eğitimli uzmanlarımızla
konuşmanıza olanak sağlar.
Uzman personel makinenizden
iletilen verileri kaydeder ve bu
verileri sorunu irdelemek için
kullanır ve hızlı ve etkili tanı
sağlar.

Önce LG servis merkezini
arayın. Akıllı Tanı özelliğini ancak
LG çağrı merkezi temsilcisi
tarafından talep edildiğinde
kullanın.

Buzdolabınızla ilgili sorun
yaşıyorsanız LG servis merkezini
arayın. Akıllı Tanı özelliğini ancak
LG çağrı merkezi temsilcisi
tarafından talep edildiğinde
kullanın. Duyacağınız iletim sesi
normaldir ve faks makinesine
benzer.
Akıllı Tanı buzdolabınız elektriğe
bağlanana kadar etkinleştirilemez.
Buzdolabınız çalışmıyorsa, Akıllı
Tanı kullanılmadan sorun giderme
işlemi yapılmalıdır.

1 Ekranı kilitleyin. Ekranı
kilitlemek için Kilit düğmesine
üç saniye basılı tutun.
(Ekran beş dakikadan fazla
kilitli kalmışsa kilidi devre
dışı bırakmalı ve yeniden
etkinleştirmelisiniz.)

2 Buzdolabının sağ kapağını
açın.
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3 Çağrı merkezi tarafından talep
edildiğinde telefonunuzun
ahizesini buzdolabı kapağının
sağ menteşesindeki hoparlöre
tutun.

4 Telefonunuzu hoparlöre doğru
tutmaya devam ederken
Dondurucu Isısı düğmesine üç
saniye basılı tutun.

5 Bip sesini üç kez duyduktan
sonra Dondurucu Isısı
düğmesini bırakın.
6 Ses iletimi tamamlanana kadar
telefonu hoparlörün önünde
tutun. Bu işlem yaklaşık üç
saniye sürecek ve ekranda
geri sayım yapılacaktır. Geri
sayım tamamlandığı ve ses
kesildiğinde analiz için iletilen
bilgileri kullanarak size yardım
edecek uzmanla konuşmanıza
devam edin.

NOT
yyEn iyi sonucu elde etmek için
ses iletimi devam ederken
telefonunuzu hareket
ettirmeyin.
yyÇağrı merkezi temsilcisi
verileri doğru şekilde
kaydedemezse, yeniden
denemeniz istenebilir.
NOT
yyBölgeye göre çağrı kalitesi
farkları bu işlevi etkileyebilir.
yyDaha iyi servis sunulması
ile sonuçlanacak daha iyi
iletişim performansı için ev
telefonunu kullanın.
yyCep telefonu veya ev
telefonundaki kötü çağrı
kalitesi telefonunuzdan tanı
çağrı merkezine kötü veri
iletimine ve dolayısıyla Akıllı
Tanı işlevinin doğru şekilde
çalışmamasına neden olabilir.
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SORUN GİDERME
Servisi aramadan önce Sorun giderme bölümünü inceleyin; böylece
hem zamandan hem paradan tasarruf edebilirsiniz.
Sorun

Olası Nedenler

Çözümler

Buzdolabı
ve
dondurucu
bölümü
soğutmuyor.

Buzdolabı ekran
kontrolü KAPALI
konumundadır
(bazı modellerde).

Ünitenin çalışmaya başlaması
için KAPALI konumu iptal edin.
Uygun ısı ayarları için Kontrollerin
Ayarlanması kısmına bakın veya
gösterge panelinde KAPALI
konum devam ediyorsa Müşteri
Hizmetlerini arayın.

Buzdolabı
buz çözme
döngüsündedir.

Buz çözme döngüsü sırasında
her bölmenin ısısı bir miktar
artabilir. Buz çözme döndüsü
tamamlandığında doğru ısının
yeniden sağlandığını onaylamak
için 40 dakika bekleyin.

Buzdolabı yeni
kurulmuştur.

Her bölmenin istenen ısıya
ulaşması 24 saat sürebilir.

Buzdolabının yeri
yakın zamanda
değiştirilmiştir.

Buzdolabı uzun süre kapalı halde
saklanmış veya yana yatırılmışsa
güce takılmadan önce 24 saat
boyunca dik tutulması gerekir.

Buzdolabı eski
Soğutma
sistemi çok bir modelle
değiştirilmiştir.
çalışıyor.

Modern buzdolapları daha fazla
çalışma süresi gerektirir, ama daha
etkili teknoloji nedeniyle daha az
enerji tüketir.

Buzdolabı eski
bir modelle
değiştirilmiştir.

Modern buzdolapları daha fazla
çalışma süresi gerektirir, ama daha
etkili teknoloji nedeniyle daha az
enerji tüketir.
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Sorun

Olası Nedenler

Kapak sık açılıp
Soğutma
sistemi çok kapatılmış veya
çok miktarda
çalışıyor.
gıda / sıcak gıda
koyulmuştur.

Çözümler
Gıda yerleştirmek ve kapağın
açılması buzdolabını ısıtır ve
buzdolabın yeniden soğuması için
kondansatörün daha uzun süre
çalışmasını gerektirir. Enerjiyi
muhafaza etmek için buzdolabından
ihtiyacınız olan her şeyi bir seferde
çıkarmaya, gıdaları kolay bulabilmek
için düzenli tutmaya ve gıda çıkarılır
çıkarılmaz kapağı kapamaya çalışın.
(Gıda Saklama Kılavuzuna bakın.)

Kapaklar tamamen Kapakları sıkı bir şekilde ittirip
kapatılmamıştır.
kapatın. Tamamen kapanmazsa
Parçalar ve Özellikler, Sorun
Giderme kısmındaki Kapaklar
tamamen kapanmayacak veya
açılacaktır bölümüne bakın.
Buzdolabı sıcak bir Kompresör sıcak koşullarda daha
yere kurulmuştur. uzun süre çalışacaktır. 70°F(21°C)
normal oda sıcaklıklarında
kompresörünüzün sürenin %40 ila
%80’i arasında çalışması beklenir.
Daha sıcak koşullarda daha sık
çalışması beklenir. Buzdolabı
110°F’nin (43°C) üzerinde
çalıştırılmamalıdır.
Kondansatör / arka Kondansatör kapaklarını ve hava
kapak tıkanmıştır. deliklerini temizlemek için ek parça
takılı bir elektrik süpürgesi kullanın.
Kondansatör bobin bölümünü örten
paneli çıkartmayın. Temizlemeden
önce şalteri kapatın.
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Sorun
Buzdolabı
veya
Dondurucu
bölümü çok
sıcak.

Olası Nedenler
Buzdolabı
yakın zamanda
kurulmuştur.
Hava delikleri
tıkalıdır.

Çözümler
Her bölmenin istenen ısıya ulaşması
24 saat sürebilir.

Havanın tüm bölme içinde
dolaşmasına izin vermek için ürünleri
yeniden düzenleyin. Buzdolabınızın
Kullanımı kısmındaki Hava Akış
şemasına bakın.
Kapaklar çok sık açıldığında veya
Kapaklar çok sık
veya uzun süre açık uzun süre açık kaldığında bölmeye
sıcak ve nemli hava girer. Bu durum
kalmıştır.
bölme içerisindeki ısı ve nem
seviyesini arttırır. Etkisini azaltmak
için kapak açma sıklığını ve süresini
azaltın.
Ünite sıcak bir yere Buzdolabı 110°F’nin (43°C) üzerinde
kurulmuştur.
sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır.
Gıda yerleştirme bölmeyi ısıtır ve
Bölmeye çok
soğutma sisteminin çalışmasını
miktarda gıda
gerektirir. Buzdolabına koymadan
veya sıcak gıda
önce sıcak gıdaların oda sıcaklığında
yerleştirilmiştir.
soğutulması bu etkiyi azaltacaktır.
Parçalar ve Özellikler, Sorun Giderme
Kapaklar
kısmındaki Kapaklar tamamen
doğru şekilde
kapanmayacak veya açılacaktır
kapatılmamıştır.
bölümüne bakın.
Isı kontrolü doğru
Isı çok yüksekse kontrolü her
ayarlanmamıştır.
seferinde bir birim arttırın ve sıcaklığın
dengelenmesini bekleyin. Daha fazla
bilgi için Kontrollerin Ayarlanması
kısmına bakın.
Buz çözme döngüsü Buz çözme devri sırasında her
bölmenin sıcaklığı bir miktar
kısa süre önce
artabilir ve arka duvarda yoğuşma
tamamlanmıştır.
oluşabilir. Buz çözme döngüsü
tamamlandığında doğru ısının
yeniden sağlandığını onaylamak için
40 dakika bekleyin.
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Sorun
İç nem
oluşumu.

Olası Nedenler
Kapaklar çok sık
veya uzun süre
açık kalmıştır.

Çözümler
Kapaklar çok sık açıldığında veya
uzun süre açık kaldığında bölmeye
sıcak ve nemli hava girer.
Bu durum bölme içerisindeki ısı
ve nem seviyesini arttırır. Etkisini
azaltmak için kapak açma sıklığını
ve süresini azaltın.

Kapaklar
doğru şekilde
kapatılmamıştır.

Sorun Giderme kısmındaki Doğru
şekilde kapanmayan kapaklar
bölümüne bakın.

Hava nemlidir.

Nemli hava kapaklar açıldığında
bölmeye yoğuşmaya veya donmaya
neden olacak ilave nem girmesine
izin verir. Ev içerisindeki nemin
makul bir seviyede tutulması
bölmelere girebilecek nem miktarını
kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

Buz çözme
döngüsü kısa
süre önce
tamamlanmıştır.

Buz çözme döngüsü sırasında
her bölmenin ısısı bir miktar
artabilir ve arka duvarda yoğuşma
oluşabilir. Buz çözme döngüsü
tamamlandığında doğru ısının
yeniden sağlandığını onaylamak için
40 dakika bekleyin.

Gıdalar doğru şekilde Kapatılmadan veya
ambalajlanmamıştır. ambalajlanmadan saklanan gıdalar
ve nemli kaplar bölmelerin içinde
nem birikimine neden olabilir.
Yoğuşmayı ve donmayı önlemek
için tüm kapları silerek kurulayın
ve gıdaları mühürlü ambalajlarda
saklayın.
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Sorun
Gıdalar
buzdolabı
bölmesinde
donuyor.

Olası Nedenler
Hava girişinin
yanına yüksek
su içerikli gıdalar
yerleştirilmiştir.

Çözümler
Yüksek su içeriğine sahip ürünleri hava
girişlerinden uzakta olacak şekilde
yeniden düzenleyin.

Buzdolabı ısı kontrolü Isı çok düşükse kontrolü her
hatalı ayarlanmıştır. seferinde bir birim arttırın ve ısının
dengelenmesini bekleyin. Daha fazla
bilgi için Kontrollerin Ayarlanması
kısmına bakın.
Buzdolabı soğuk bir
yere kurulmuştur.

Kapaklar çok sık
Donmuş
veya uzun süre açık
gıdaların
kalmıştır.
(ambalajın
dış kısmı)
üzerine
donma veya
buz kristalleri
oluşuyor.

Buzdolabı 41°F’ın (5°C) altındaki
sıcaklıklarda çalıştırıldığında gıdalar
buzdolabı bölmesinde donabilir.
Buzdolabı 55°F’ın (13°C) altındaki
sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır.
Kapaklar çok sık açıldığında veya uzun
süre açık kaldığında bölmeye sıcak ve
nemli hava girer.
Bu durum bölme içerisindeki sıcaklık
ve nem seviyesini arttırır. Yüksek
nem donmaya ve yoğuşmaya neden
olacaktır. Etkisini azaltmak için kapak
açma sıklığını ve süresini azaltın.

Kapak doğru şekilde Sorun Giderme kısmındaki Kapaklar
kapatılmamıştır.
tamamen kapanmayacak veya
açılacaktır bölümüne bakın.
Buzdolabı
veya
Dondurucu
bölümü çok
soğuk.

Isı kontrol ayarları
hatalıdır.

Isı çok düşükse kontrolü her seferinde
bir birim arttırın ve sıcaklığın
dengelenmesini bekleyin.
Daha fazla bilgi için Kontrollerin
Ayarlanması kısmına bakın.
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Sorun

Olası Nedenler

Çözümler

Donmuş
gıdaların
(mühürlü
ambalajın
içi) üzerinde
donma veya
buz kristalleri
oluşumu.

Yüksek su içerikli
gıdalardan kaynaklanan
yoğuşma gıda
ambalajının içinde
donmuş.

Klik sesi

Buz çözme kontrolü
otomatik buz çözme
döngüsü başlayıp
tamamlandığında
klik sesi çıkaracaktır.
Termostat kontrolü de
(veya aynı modellerdeki
buzdolabı kontrolleri)
döngü başlayıp
tamamlandığında klik
sesi çıkaracaktır.

Tıkırtı

Tıkırtı sesi buzdolabı su Normal Çalışma
devirdaiminden, ünitenin
arkasındaki su hattından
veya buzdolabının
üzerinde veya çevresinde
saklanan ürünlerden
geliyor olabilir.

Bu durum yüksek su içerikli
gıdalarda normaldir.

Gıdalar uzun süre
Yüksek su içerikli gıda ürünlerini
dondurucuda bırakılmış. dondurucuda uzun süre
saklamayın.
Normal Çalışma

Buzdolabı zemine
sağlam bir şekilde
oturtulmamıştır.

Zemin zayıf veya eşit değil veya
denge ayaklarının ayarlanması
gerekiyor. Kapak Hizası bölümüne
bakın.

Çizgisel kompresöre
sahip buzdolabı
çalışırken teklemiştir.

Normal Çalışma
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Sorun
Vınlama

Olası Nedenler

Çözümler

Buharlaştırıcı fan motoru Normal Çalışma
buzdolabı ve dondurucu
bölmelerinde hava
devirdaimi yapıyor.
Kondansatör üzerine
kondansatör fanı
vasıtasıyla hava
üfleniyor.

Normal Çalışma

Çağaltı

Normal Çalışma
Buzdolabı soğutma
sisteminde soğutma gazı
devirdaim yapılıyor.

Açılma

Sıcaklık değişiklikleri
nedeniyle iç duvarlarda
büzülme ve genleşme.

Cızırtı

Buz çözme döngüsünde Normal Çalışma
buz çözme ısıtıcısına su
damlıyor.

Titreşim

Buzdolabının yan tarafı
veya arkası bir dolap
veya duvarla temas
ediyorsa normal olan
bazı titreşimler duyulacak
düzeyde ses çıkarabilir.

Damlatma

Buz çözme döngüsünde Normal Çalışma
tahliye kabına su
boşaltılıyor.

Normal Çalışma

Gürültüyü ortadan kaldırmak için
yan ve arka kısımların duvar veya
dolap nedeniyle titremediğinden
emin olun.
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Sorun

Olası Nedenler

Çözümler

Atımlı veya Tiz
Ses

Normal Çalışma
Buzdolabınız
gıda ürünlerinizi
istenen ısıda
tutmak amacıyla,
daha verimli
çalışacak şekilde
tasarlanmıştır.
Yüksek verimli
kompresör yeni
buzdolabınızın
eskisinden
daha uzun süre
çalışmasına neden
olabilir, ancak
yine de önceki
modellerden
daha fazla enerji
tasarrufu sağlar.
Buzdolabı çalışırken
atımlı veya tiz
ses duymanız
normaldir.

Kapaklar
doğru şekilde
kapanmayacak
veya
kendiliğinden
açılacaktır.

Kapağı ve kapak raflarını temizlemek
Gıda ambalajları
kapak kapanmasını için gıda kaplarını yeniden düzenleyin.
engelliyor.
Buz kabı, sebzelik
kapağı, tavalar,
raflar, kapak kapları
veya sepetler
yerinde değil.

Kapları tamamen ittirin ve sebzelik
kapağını, tavaları, rafları ve sepetleri
doğru yerlerine koyun.
Daha fazla bilgi için Buzdolabınızın
Kullanımı kısmına bakın.

Ürünün kurulumu
sırasında kapaklar
çıkarılmış ve doğru
takılmamış.

Kapakları Buzdolabı Kulplarının
ve Kapakların Çıkartılması ve
Değiştirilmesi kısmına göre çıkarıp
değiştirin.

Buzdolabı
doğru şekilde
dengelenmemiş.

Buzdolabını dengelemek için
Yükseklik ayarı bölümündeki Kapak
Hizası kısmına bakın.
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Sorun
Kapaklar zor
açılıyor.

Olası Nedenler

Çözümler

Contalar kirli veya
yapışkan.

Contaları ve temas ettikleri yüzeyleri
temizleyin.
Temizledikten sonra contaların
üzerini ince bir cihaz cilası veya
mutfak parafini ile ovalayın.

Kapak kısa süre önce
kapatılmış.

Kapağı açtığınızda buzdolabına
sıcak hava girer.
Sıcak hava soğurken bir vakum
etkisi oluşturabilir.
Kapak sert bir şekilde kapanırsa
hava basıncının dengelenmesi için
bir dakika bekleyin, ardından daha
kolay açılıp açılmadığına bakın.

Denge ayakları doğru
Buzdolabı
oynuyor veya şekilde ayarlanmamış.
dengesiz
Zemin düz değil.
görünüyor.

Dengeleme ve Kapak Hizası
kısmına bakın.

Lambalar
çalışmıyor.

Buzdolabı bölme lambası iç LED
aydınlatması ve bakımı nitelikli bir
teknisyen tarafından yapılmalıdır.

İç LED aydınlanma
hatası.

Kurulumu tamamlamak için denge
ayaklarının veya silindirlerin altına
pul eklemek gerekebilir.

Buzdolabında Taze Gıda Hijyeni
anormal bir
filtresinin GÜÇ ayarına
koku var.
getirilmesi veya
değiştirilmesi gerekiyor
olabilir.

Taze Gıda Hijyeni filtresini GÜÇ
ayarına getirin.
Koku 24 saat içinde kaybolmazsa
filtrenin değiştirilmesi gerekebilir.
Değiştirme talimatı için Taze Gıda
Hijyeni filtresinin değiştirilmesi
kısmına bakın.

Buzdolabının Buzdolabı şömine, baca
iç kısmı toz
veya mum gibi bir ısı
veya isle kaplı. kaynağının yakınında
bulunuyor.

Buzdolabının şömine, baca, ısıtıcı
veya mum gibi bir ısı kaynağının
yakınında bulunmadığından emin
olun.
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ÜRÜN BİLGİSİ
Model

GR-D34FBGHL

Üretici

LG Electronics
Buzdolabı-Dondurucu

Kategori
ISO Brüt
Kapasite (l)
ISO Kapasitesi

Toplam

1001

Dondurucu

407

Buzdolabı

594

Toplam

825

Dondurucu

226

İki yıldızlı
bölüm

26

Buzdolabı

573

Net / Ambalaj
Ağırlık (kg) Genişlik X Yükseklik Ürün
X Derinlik
Ambalaj
Serbest duruş / Yerleşik
Buz çözme sistemi

175 / 190
912 X 1858.5 X 923
964 X 1947 X 992
Serbest duruş
Donmaz

Ses Gücü (dB)

37

Enerji Sınıfı

A+

Enerji Tüketimi (kW saat/yıl)

495

Sıcaklık artış zamanı (saat)

13

Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat)

11

Soğutucu

R600a

Yıldız Değeri
İklim Sınıfı

T

* İklim Sınıfı : T (Bu cihaz 16°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklığında
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.)
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ESKİ CİHAZINIZI ATMA
1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık
sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer
tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış
toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
2. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre
ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları
engellemenize yardımcı olur.
3. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı
bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya
ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
4. EEE Yönetmeliğine uygundur.
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GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse
montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel
Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
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Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami
yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım
talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.
Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.
Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların
kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile
birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara
aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili
servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde
sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından
mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi
ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis
istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde
sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından
mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin
olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal
değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici
mahkemesine başvurabilir.
“Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.”

1

BURSA

BURSA

İZMİR

İZMİR

İZMİR

4

5

6

7

8

3

İSTANBUL/
Avrupa
İSTANBUL/
Asya

İSTANBUL/
Avrupa

2

ŞEHİR

No

TELEFON

TEKNİK ELEKTRONİK RAŞİT ŞEN
ERSA EV GER.ELK.İNŞ.
GIDA TEKS.TİC. VE SAN.
LTD.ŞTİ.

MERKEZİ ELEKTRONİK

MARMARA SOĞUTMA

ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ
ÖZDEMİR

0 232 339 41 43

0 232 448 19 91

0 232 365 09 05

0 224 326 43 55

0 224 224 06 68

GARANTİ SERVİS BEYAZ
EŞYA ELEKTRİKLİ EV
0 212 427 23 33
ALETLERİ TAMİR VE
BAKIMI METİN ALP
KARDEŞLER SOĞUTMA
0 212 546 57 36
NEŞET TEMUR
MTV ELEKTRONİK SAN. VE
0 216 343 52 42
TİC. LTD. ŞTİ.

SERVİS İSMİ

8 SOK. 25/G MERKEZ

SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN
ALYANAK SOK. NO:11
Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a
Ümraniye
ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞIRMEN
SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI
NO:46
NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B
YILDIRIM/BURSA
Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım
Caddesi No: 110/A Bahriye
347 SOKAK NO:101-D ADNAN
KAHVECI CD.BUCA-IZMIR

ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH.
AVCI SOK. NO:8/B

ADRES
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MANİSA

ANTALYA

ANTALYA

ANTALYA

ANTALYA

MUĞLA

DENİZLİ

ADANA

10

11

12

13

14

15

16

ŞEHİR

9

No

TİRYAKİ SOĞUTMA VE
DAYANIKLI TÜK.MAL.PAZ.
LTD.ŞTİ.
BİRCAN ELEKTRONİK ABDULLAH BİRCAN
BUZTEKNİK TİCARETHİKMET ÇAYLIOĞLU
DATA ELEKTRONİK
BİLGİSAYAR PAZARLAMA
VE TİCARET - MURAT
YEŞİLDAĞ

BAŞARANTEKNİK

MEHMET BALABAN BALABAN ELEKTRONİK
VİZYON ELEKTRONİKMEHMET ÖZDEMİR
YILDIRIM ELEKTRONİK
TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.

SERVİS İSMİ

REŞATBEY MAH.
CUMHURIYET CADDESI NO:5/A

BARIS CAD NO 24 DENIZLI

0 258 261 80 46

0 322 456 25 72

CUMHURİYET CAD. NO:137
ORTACA

ZERDALILIK MAH. CEBESOY CAD.
GÜRSEL APT. NO:55/B

ŞIRINYALI MAH. 1486 SOK.
MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24
(UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK.
NO:2/F

Kethuda mah. 22 sk no 20

ADRES

0 252 282 25 17

0 242 322 33 01

0 242 722 05 48

0 242 244 02 42

0 242 316 51 61

0 236 232 11 89

TELEFON

YETKILI SERVISLER 65

ANKARA

ANKARA

ADANA

İÇEL

İÇEL

HATAY

HATAY

KONYA

18

19

20

21

22

23

24

ŞEHİR

17

No

TELEFON

GÜVENÇ KLİMA ISITMASOĞUTMA SERVİS
TİCARET
ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA
ÇEKMEN ŞIK SOĞUTMA - MEHMET
ÇÖMEZ
ÖZCAN SOĞUTMA VE
ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA
SERVİS HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ.

GAZİ SOĞUTMA

SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ
TEKNİK
GÜRSES BEYAZ EŞYA
ISITMA SOĞUTMA -SABIR
GÜRSES

0 332 236 33 37

0 326 615 34 29

0 326 212 43 45

0 324 326 63 75

0 324 329 03 00

0 322 235 90

0 312 433 82 82

GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN
0 312 359 62 32
GENÇOĞLU

SERVİS İSMİ

NIŞANTALI MAH.HULUSI BAYBAL
CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B

ULUCAMI CAD. NO:135/C

SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:18

PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118
SOK NO 7

YENİ MH 171 SK NO:18/A MEZİTLİ
MERSİN

GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK
AP NO 5/A ZAMIN KAT

BULBUL DERESI CAD NO 65/B

ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ
MERKEZİ I BLK NO.240
MACUNKÖY / ANKARA

ADRES
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33

32

31

30

29

28

27

26

25

No

SERVİS İSMİ

ÜNAL ŞENSÖYLER
GAZİANTEP ELEKTRONİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜNGÖR ELEKTRONİKKAHRAMANMARAŞ
ERDAL GÜNGÖR
MIZRAK ELEKTRONİKKAYSERİ
MEHMET MIZRAK
ERGÜN RÜZGAR -İKLİM
BOLU
ELEKTRİK - SOĞUTMA
MAHSUM US-TELEVİZYON
DİYARBAKIR
HASTANESİ
CELAL BAYER-BAYER
ŞANLIURFA
ELEKTRONİK
RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK
ADIYAMAN
ELEKTRONİK
TAYFUN ALİ
MALATYA
ÖZBEK-TAYFUN
ELEKTRONİK
İHSAN HANBAY-HANBAY
MALATYA
TEKNİK

ŞEHİR

0 422 325 05 04

0 422 325 96 96

0 416 216 12 62

0 414 312 15 16

0 412 224 39 79

0 374 212 23 32

0 352 233 65 85

0 344 223 46 00

0 342 215 15 78

TELEFON

NASUHI CAD ATEPLI SK NO 34/6

KANALBOYU KERNEK CAMII
KARŞISI MISTOGLU APT ALTI NO.9
A-B

GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A

HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER
CAD.ARIKAN SITESI B BLOK NO 24/C
MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK
SOK N65/A KOCASİNAN
KARAMANLI MAH STADYUM CAD
NO7/A
KURT ISMAILPAŞA 7. SOK.
GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
MARDIN YOLU CD.TICARET LISESI
KAR.ABUZEROĞULLARI APT.8/C

DEGİRMİÇEM MAH. İMAM
HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO;17/A

ADRES

YETKILI SERVISLER 67

SUAT HARDALAÇ GRUP
ELEKTRONİK

SERVİS İSMİ

BOLU

ORDU

SAKARYA

ÇORUM

GİRESUN

KAYSERİ

KARS

38

39

40

41

42

43

0 352 320 15 15
0 474 223 87 32

KARAKAŞLAR
ELEKTRONİK

0 454 216 27 12

0 364 213 63 63

0 264 271 93 98

0 452 225 38 88

0 374 217 98 12

0 372 316 59 60

0 212 434 43 23

0 424 237 27 80

TELEFON

EFEM ELEKTRONİK

MUTLU ELEKTRONİK

MESUT ELEKTRONİK

ÖNER ELEK.

JAPON ELEKTRONİK

MURAT ELEKTRONİK

İSTANBUL/
RA - TEL ELEKTRONİK
Avrupa
ZONGULDAK UZMAN ELEKTRONİK

ELAZIĞ

ŞEHİR

37

36

35

34

No
İZZET PAŞA CAD HACITEFİK
EFENDİ SOK N:16
SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD.
8 / 4 SOK. NO:2
ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A
MERKEZ BOLU
YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA
CAD NO:77/A ORDU
CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK
N:10/A
ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD
NO:4/B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK
EGTİM MERKEZİ YANI )
GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.DAŞBAŞI
APT NO:1/B
Kılıçarslan mah molla sok n11/b
Melikgazi
Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir
İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar
Elektronik Kars /Merkez

ADRES
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ESKİŞEHİR

47

KONYA

UŞAK
HATAY

BALIKESİR

İSTANBUL/
Avrupa

IĞDIR

50

51
52

53

54

55

49

İSTANBUL/
Avrupa
İSTANBUL/
Avrupa

KARABÜK
BALIKESİR
AYDIN

44
45
46

48

ŞEHİR

No

0 212 537 25 25

0 212 284 51 61

0 222 234 33 32

0 370 424 58 50
0 266 714 81 45
0 256 3140482

TELEFON

MERT ELEKTRONİK

PROTEL ELEKTRONİK

NURSEY ELEKTRONİK
BAŞKARLAR TEKNİK
AYDIN SOĞUTMA-AYDIN
ARSLANTAŞ

0 476 227 93 33

0 212 534 80 05

0 266 3742531

0 276 223 97 16
0 326 461 25 28

PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET 0 332 235 15 43

BAYGOP ELEKTRONİK

EVSER ELEKTRONİK

EKSEN TEKNIK

UZMAN ELEKTRONİK
MERT ELEKTRONİK
MESUT ELEKTRONİK

SERVİS İSMİ

YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK.
NO:80 G.OSMANPAŞA
Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd.
Mustaş Menekşe sitesi altı no:100/B
Meram Konya
İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
GÖKÇEOĞLU MAH n:20
CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59
EDREMİT BALIKESİR
HOCA ÜVEYZ MH.KOCASİNAN CD.
NO:43/AFATİH
TOPCULAR MH. TOPCULAR CD.
TOMURCUK SK. NO:34

KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE

ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK CD. NO:10/D

ADRES
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LCD ELEKTRONİK

MURAT ELEKTRONİK

MERSİN

İSTANBUL/
Asya

MALATYA

AĞRI

ANTALYA

KIRŞEHİR

ANKARA

ÇANAKKALE

58

59

60

61

62

63

64

65

FATİH SOĞUTMA - FATİH
KIZILOK
İKLİM SOĞUTMA - Deniz
ÇAKMAKÇI
ALKAR İKLİMLENDİRME YÜKSEL ALDEMİR

UÇAK SOĞUTMA

BAY TAMİR - SERKAN
FIRAT
ÖZKAN ELEKTRONİK

HAS ELEKTRONİK

ADANA

57

KARDELEN SOĞUTMA

SERVİS İSMİ

SAMSUN

ŞEHİR

56

No

0 286 213 15 15

0 312 480 77 78

0 386 213 71 41

0 242 511 74 55

0 472 312 82 07

0 422 323 64 07

0 216 396 04 20

0 324 358 29 48

0 322 458 15 24

0 362 435 88 38

TELEFON
ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD.
NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ
ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN
ADANA
FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN
APT.ALTI 43/D (BORANLAR SERVİS
KARŞISI)
FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS
SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD
N:113
AĞRI CAD. NO: 73
ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK.
AŞCI APT. NO: 5 / B
AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR
CAD GÖKCINAR AP ALTI
İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A
DİKMEN ANKARA
İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD.
NO : 2

ADRES
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ANKARA

AYDIN

ANKARA

KONYA

ADANA

RİZE

GAZİANTEP

ADIYAMAN

67

68

69

70

71

72

73

ŞEHİR

66

No

TELEFON

0 256 226 12 11

0 322 235 92 82

0 342 230 65 43

0 416 725 99 89

KORKMAZ TEKNİK

YASİN BOZAN ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
HASTANESİ

VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA
0 464 225 0001
ÖZGÜN VE ORTAKLARI

MERTKAN DAY. TÜK.

KONTEK SOGUTMA ISITMA 0 332 245 00 80

D-GRUP DAY.TÜK.MAL.INŞ.
0 312 235 33 63
TUR.

ALAÇAM ELEKTRONİK

İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ 0 312 356 16 96

SERVİS İSMİ

FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B
KAHTA

Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B
Karatay
TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET
YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA
ADANA
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.
NO . 9 / 6
KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET
DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT.
ALTI ŞAHİNBEY

ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E

19 MAYIS MAH. SANATORYUM
CAD. 169 / D KEÇİÖREN
7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF
ERSOY CAD. NO : 48

ADRES
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Bakım ve Servis

Yetkili Servisler
Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon
numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile
09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında
aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan
kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata
geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın
Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep
edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ
“Servislerin zaman zaman değişibileceği için çağrı merkezi ile
aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.”
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• Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı
kaynaklarından
(kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir
izolasyon plakası kullanınız.
• Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda
soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz.
• Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu
bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer
besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
• Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı
mümkün olduğu kadar az açık tutunuz.
• Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile
temizleyiniz.

Enerji tasarrufu bilgileri
1. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açmayınız.
2. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açık bırakmayınız.
3. Buzdolabı içine sıcak yiyecek ve içecek koymayınız.
4. Buzdolabını, kalorifer gibi bir ısı kaynağının yanına ya da
doğrudan güneş ışığı alacak şekilde yerleştirmeyiniz.
Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).
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Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat
gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan
ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından
açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10°/+80° arasında bulunmalıdır.
e) Buzdolabını yatık taşımayınız.
f) Buzdolabını taşırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
g) Taşırken buzdolabını düşürmeyiniz.
h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu
kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli
Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:
Uyarılar
Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak
yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan
önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları
önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.
Kurulum Uyarısı
Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını
okuyun.

Uzman Personel Uyarısı
Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini
değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı
Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre
gerçekleştirilmedir.
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Şimşek Etkinliği Uyarısı
Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da
kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
•
•
•

Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve
uygulanmalıdır.
• Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
•	Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar
meydana gelebilir.
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