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ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ
UYARI
Cihazın gövdesinde veya iç yapısındaki havalandırma
deliklerinin engellenmemesini sağlayın.
Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından
önerilen cihazlar dışında mekanik cihaz veya başka alet
kullanmayın.
Soğutucu gaz devresine hasar vermeyin.
Üretici tarafından tavsiye edilmedikçe, yiyecek depolama
bölümünde elektrikli cihazlar kullanmayın.
Cihazda kullanılan soğutkan ve yalıtım üfleme gazı özel
bertaraf yöntemleri gerektirir. Bertaraf ederken lütfen servis
elemanı veya benzer niteliklere sahip bir kişiye danışın.

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bu kılavuz pek çok önemli güvenlik mesajı içermektedir. Daima
tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve uyun.
Bu bir güvenlik uyarı simgesidir. Sizi zarar verebilecek ya da
ciddi yaralanmaya yol açabilecek veya üründe hasara yol
açabilecek tehlikeler konusunda bilgilendiren güvenlik mesajları
konusunda uyarır. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik
uyarı simgesi TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT gibi tehlike sinyal
kelimesi yer alacaktır. Bu kelimelerin anlamı:
TEHLİKE Talimata uymazsanız canınız yanabilir veya ciddi
biçimde yaralanabilirsiniz.
UYARI

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması
veya ki isel yaralanma riskini azaltmak için
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır. Cihazı kullanmadan
önce tüm talimatı okuyun.

DİKKAT

Önlenmemesi durumunda küçük veya orta derece
yaralanmalar veya ürünün zarar görmesi ile
sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.
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Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlayarack, yaralanma
tehlikesinden nasıl kaçınacağınızı belirtecek ve talimata
uyulmazsa neler olabileceğini açıklayacaktır.

Kullanılan gaz R600a ise
Bu cihaz çevreye son derece uyumlu, fakat aynı zamanda yanıcı
do al bir gaz olan az miktarda izobütan soğutkan (R600a) içerir.
Cihazı naklederken veya kurarken soğutma devresinin hiçbir
parçasının hasar görmemesi için gerekli dikkat gösterilmelidir.
Borulardan fışkıran soğutkan 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 soğutkana bağlı olarak
ayarlanabilir. Oda, cihazın içerisindeki her 8 gramlık R600a
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soğutkan için 1m ebatlarda olmalıdır. Size özel cihazdaki
soğutkan miktarı cihazın içerisindeki tanıtıcı levhada
gösterilmektedir.

ESKİ CİHAZINIZIN YOK EDİLMESİ
1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal atıklardan
ayrı olarak hükumet veya yerel idareler tarafından
belirlenmiş olan yerlere bırakılmalıdır.
2. Bu tip eski cihazlarınızın doğru olarak bertaraf edilmesi hem
çevreye, hem de insan sağlına verilebilecek zararları
önleyecektir.
3. Eski cihazınızın bertaraf edilmesiyle ilgili olarak, bulunduğunuz
yerdeki belediyeye, atık bertaraf hizmeti veren kuruluşlara veya
ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.
*(NOT - 1, 2 ve 3 Ürdün Düzenlemeleri ve uygulanabilir olmaları
ölçüsünde diğer ülkeler için geçerlidir.)
4. EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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UYARI
Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel
yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere
temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Cihazı kullanmadan önce
tüm talimatı okuyun.

1. Güç bağlanırken

Elektrik fişinin yukarıya dönük
olmasına veya soğutucunun
arkasına sıkışmasına izin
vermeyin.
Aksi halde fiş
hasar görerek
yangına ya da
elektrik çarpmasına
neden olabilir.

Özel priz kullanılmalıdır.
Bir prize birden
çok cihaz
bağlamak
yangına neden olabilir.

Güç kablosunun kıvrılmasına
ya da ağır bir cisim altında
ezilmesine izin vermeyin.
Güç kablosuna hasar
verebilir, yangına
veya elektrik
çarpmasına
neden olabilir.

Güç kablosunun boyunu
değiştirmeyin, uzatmayın.

Soğutucunun dahili LED
lambasını temizler, eller veya
değiştirirken güç kablosunu
prizden çıkarın.

Islak elle güç kablosunu
çekmeyin, dokunmayın.

Aksi halde güç
kablosu hasar
görerek yangına ya
da elektrik
çarpmasına neden
olabilir.

Aksi davranış
elektrik
çarpmasına
veya yangına neden
olabilir.

Aksi davranış
elektrik
çarpmasına veya
yangına neden
olabilir.
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1. Güç bağlanırken
Topraklamaya dikkat edin.

Güç fişi üzerindeki toz ve
rutubeti silin ve uçlarının
sıkıca yerleşmesine dikkat
ederek takın.
Toz, su ve
gevşek bağlantı
yangına veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.

Yanlış
topraklama
arızaya ve
elektrik
çarpmasına
neden olabilir.

Güç kablosu ya da güç fişi
hasarlı ya da priz delikleri
gevşekse, kullanmayın.

Topraklama
Kablosu

Yassı
Bakır

30 inçten
fazla

Kapı üzerindeki tavlanmış
cam darbeyle kırılabilir; kırık
bölümlere
dokunmayın,
yaralanabilirsiniz.

Aksi halde elektrik
çarpmasına ya
da kısa devreye
neden olabilir.

2. Soğutucuyu kullanırken
Üzerine ağır veya tehlikeli
(içi sıvı dolu kap) cisim
yerleştirmeyin.

Kapıya, dondurucunun ya da
soğuk bölmenin kapısına ya
da raflarına asılmayın.
Soğutucunun
devrilmesine ya
da ellere zarar
vermesine
neden olabilir.
Özellikle, çocukların yukarıda
belirtilenleri yapmalarına izin
vermeyin.

Kapının açılıp
kapanması sırasında
düşebilir,
yaralanmaya, elektrik
çarpmasına ya da
yangına neden olabilir.
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2. Soğutucuyu kullanırken
Soğutucuyu ıslak bir yere ya
da su veya yağmurun
sıçrayabileceği bir
yere yerleştirmeyin.
Elektrik aksam
yalıtımının hasar
görmesi elektrik
sızıntısına neden olabilir.

Soğutucunun yakınında ya da
içinde eter, benzen, alkol,
ilaç, sıvılaştırılmış petrol gazı,
sprey veya kozmetikler gibi
tutuşabilir maddeler
bulundurmayın.

Soğutucunun içini kurutmak
için saç kurutma makinesi,
kokuları gidermek için de
mum kullanmayın.

Soğutucunun içinde ilaç ya
da akademik materyaller
depolamayın.

Aksi halde
patlama veya
yangın tehlikesi
doğabilir.

Sıkı ısı kontrollü
gerektiren
materyaller
depolanmalarıı halinde
bozulabilir ya da risk
oluşturabilecek, beklenmedik
tepkiler doğurabilir.

Aksi halde
patlama veya
yangın tehlikesi
doğabilir.
Soğutucunun yakınında
yanıcı spreyler kullanmayın.

Tutuşabilir gazların sızdığı,
alevden uzak
yerlere
yerleştirin.

Yangına neden
olabilir.

Yangına
neden olabilir.
Soğutucunun üzerine çiçek
vazosu, fincan, kozmetik, ilaç
veya su dolu
herhangi bir kap
yerleştirmeyin.
Düşerek yangına,
elektrik çarpmasına
veya yaralanmaya neden
olabilir.

Su altında kalmış soğutucuyu
ancak kontrol
ettikten sonra
kullanın.
Elektrik
çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
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2. Soğutucuyu kullanırken
Soğutucunun içine veya
dışına su püskürtmeyin ve
benzen ya da tinerle
temizlemeyin.
Elektrik aksam
yalıtımının
hasar görmesi
elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.

Gaz sızıntısı durumunda
soğutucuya ya da prize
dokunmayın ve derhal odayı
havalandırın.
Kullanılan gaz (1) tetro-flüoroetan (R 134a)- ise, çevre
dostu ve tutuşmaz olmasına
rağmen elleçleme/nakliye,
kurulum sırasında az miktarda
buharı ciltte ve gözlerde
tahrişe neden
olabileceğinden,
soğutucu
alanının
mutlaka
gerektiği gibi havalandırılması
lazımdır. (2) Doğal Gaz
(izobüten, R600a)- çevre
dostu bir soğutkandır ve
küçük bir miktarı (80-90g) bile
yanıcıdır. Nakliye, kurulum
veya kullanma sırasında ciddi
hasar nedeniyle gaz sıkıntısı
durumunda, herhangi bir
kıvılcım yangına veya yanığa
neden olabilir.

Soğutucudan gelen herhangi
bir yabancı koku veya
dumanın algılanması
durumunda derhal fişi çıkarın
ve servis merkeziyle temasa
geçin.
Yangına neden
olabilir.

Servis
merkezi

Soğutucuyu ev dışı amaçlarda
(ilaç veya test malzemesi
depolamak, gemide kullanmak,
vs.) kullanmayın.

Kalifiye mühendis dışında hiç
kimsenin soğutucuya
sökmesine, onarmasına ya
da üzerinde değişiklik
yapmasına izin vermeyin.
Aksi davranış
elektrik
çarpmasına
veya yangına
neden olabilir.
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Aksi davranış yangın,
elektrik çarpması,
saklanan
malzemenin bozulması veya
kimyasal reaksiyon gibi
beklenmedik bir tehlikeye neden
olabilir.
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2. Soğutucuyu kullanırken
Soğutucu bertaraf edilirken,
kapıdaki contalar gibi
sızdırmazlık parçalarını
çıkarın.

Soğutucuyu düz ve sağlam
bir zemin üzerine yerleştirin.
Sağlam olmayan
bir zemin üzerine
yerleştirmek,
kapının açılıp
kapanması sırasında
soğutucunun devrilmesi
sonucu yaralanmaya neden
olabilir.

Aksi davranış
çocukların
içeriye
hapsolmasına
neden olabilir.

Eski soğutucunuzla ne
yapacaksınız.
Soğutucunuz
dönüştürülebilir
maddelerden üretilmiş
sıvılar (soğutkan, yağ)
içerir. Belirli bir geri kazanma
süreci sonrasında yeniden
kullanılabileceği için, tüm bu
maddelerin bir atık
dönüştürme tesisine
gönderilmesi gerekir

Soğuk hava kapağına,
soğutucunun altına, ya da
arka taraftaki ısı koruma
ızgarasına (egzos deliği)
elinizi ya da metal bir çubuk
sokmayın.
Aksi davranış
elektrik
çarpmasına veya
yangına neden
olabilir.
Gök gürültüsü ve şimşek
durumunda ya da uzun süre
kullanılmayacaksa,
güç fişini prizden
çıkarın.

Güç bağlantısını
yapmadan önce
bütün parçaları
doğru yerlerine
yerleştirin.

Elektrik çarpması
ya da yangın
tehlikesi olabilir.

Soğutucu içinde asla
yanar mum
bırakmayın;
yüksek yangın
veya ürün hasarı
tehlikesi doğurabilir.

Arka kapağı
çıkarmayın.
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DİKKAT
Bu talimatlara aykırı hareket etmek yaralanmaya, sağlığa, eve ve
eşyaya zarara neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.
Islak elle dondurucudaki
gıdalara veya
kaplara
dokunmayın.

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

Aksi davranış uzuv
donmasına neden olabilir.
Dondurucuya şişe
yerleştirmeyin.
Aksi davranış
içeriği donan
şişenin kırılması ve
yaralanmaya neden olması
sonucunu doğurabilir.

5 dakika
sonra

Güç kablosunu asılarak
çıkarmayın. Uçtaki fişten
tutarak çekin.
Aksi davranış elektrik
çarpmasına, kısa
devreye ve yangına
neden olabilir.

Soğutucuyu, cihazın ön
Elinizi soğutucunun altına
dibinde ve arka tepesindeki
sokmayın.
çubuklardan kaldırarak taşıyın. Alttaki demir plaka
yaralanmaya
Aksi halde,
neden olabilir.
elleriniz kayıp
yaralanabilir.
Kapıdaki bölmeyi çıkarmadan
önce içini tümüyle boşaltın.

Soğutucunun kapısını açmak
ve kapamak çevredeki
insanları yaralayabileceği
için lütfen dikkatli
davranın.
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Kapıların açılıp
kapanması kapıya
sıkışan ellerin veya ayakların
yaralanmasına, çocuk
ellerinin köşeden zarar
görmesine neden olabilir.

Gazlı (karbonatlı) su
kullanmayın.
Gaz basıncı
sızıntıya
neden olabilir.

Ka
rb
o
Su na
t

Soğutucunun içine canlı
hayvan koymayın.

lı
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Su Tankı

Kapılara yaslanmayın.
Menteşelerin ayarı bozularak
hava sızıntısına ve
performans
düşüklüğüne
neden olabilir.

Su tankını talimata göre
temizleyin.

Raf, sepet vb. gibi hareketli
parçalara dikkat etmek
gerekir.

Sadece su kullanın. Farklı bir
sıvı kullanılırsa sistemin
çalışması etkilenebilir. Su
dışında bir sıvı
Sadece su
kullanılması
nedeniyle
yaşanan
Su Tankı
sorundan imalatçı
sorumlu tutulamaz.
Su Tankı / Yalnız su

Düşürülürse, hasar görebilir
ya da kırılabilir.

Su Tankı

UYARI
Lütfen alt çekmeceleri temizlemek için bulaşık makinesi
kullanmayın; Yüksek ısı sepetlere zarar verebilir, kullanılmayacak
hale getirebilir.
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BU SOĞUTUCU BÜYÜK BİR DİKKATLE ÜRETİLMİŞ OLUP, EN
SON TEKNOLOJİYİ KULLANMAKTADIR.
PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİĞİNDEN TÜMÜYLE TATMİN
OLACAĞINIZA OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR.
SOĞUTUCUNUZU KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE,
LÜTFEN BU BROŞÜRÜ DİKKATLE OKUYUN.
BU BROŞÜR, KURULUM, KULLANIM VE BAKIM İÇİN KESİN
BİLGİLER SAĞLAMANIN YANI SIRA, YARARLI İPUÇLARI DA
VERİR.

KURULUM
1. İyi bir yer seçin
Cihazınızı kolay
kullanabileceğiniz bir yere
koyun.
2. Üniteyi ısı kaynaklarının
yanına, doğrudan güneş ışığı
alan veya nemli yerlere
koymaktan kaçının.
3. Dondurucu çevresinde doğru
hava akımı sağlamak için, lütfen
her iki tarafta, üstte ve altta,
arka duvardan en az 2 inç
(5cm) olacak şekilde yeterli
boşluk bırakın.
4. Titreşimleri önlemek için,
cihazın düz bir yüzeyde
durması gerekir. Gerekirse
denge ayaklarını döşemedeki
eşit olmayan yerleri
dengeleyecek şekilde
ayarlayın. Kapının kapanmasına
yarımcı olmak için ön kısım
arka taraftan biraz daha yüksek
olmalıdır. Denge ayakları
dolabın hafifçe eğilmesiyle
kolayca çevrilebilir.
Cihazı yükseltmek için denge
ayaklarını saat yönünde (
),
alçaltmak için saat yönünün
tersine (
) çevirin.
5. Bu cihazı 5º altına kurmayın.
Aksi davranış soğutucunun
ayarının bozulmasına neden
olabilir.

İLERİ
1. Soğutucunuzu iyice temizleyin
ve nakliye sırasında birikmiş
olabilecek tozu silerek giderin.
2. Buz küpü kutusu vb. gibi
aksamı yerlerine yerleştirin. Bu
parçalar nakliye sırasında
hasar görmemesi için bir arada
paketlenmiştir.
3. Güç beslemesi kablosunu
(veya fişi) priz çıkışına bağlayın.
Aynı çıkışa bağlı diğer
cihazlarla birleştirmeyin.
4. Yiyecek koymadan önce,
soğutucunuzu 2 ya da 3 saat
çalıştırın.
Uygun şekilde soğutma
yaptığından emin olmak için
dondurucu bölmesindeki soğuk
hava akışını kontrol edin.
Soğutucunuz artık kullanmaya
hazırdır.
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KURULUM
Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:
a) Araca indirme-bindirme ve taşima sırasında maksımum dikkat
gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajin 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 -10⁰/+80⁰ arasında
bulunmalıdır.
e) Buzdolabını yatık taşımayınız.
f) Buzdolabını taşırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
g) Taşırken buzdolabını düşürmeyiniz.
h) Buzdolabini en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu
kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.
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İÇ AKSAM
Su Sebilli ModelDondurucu Isısı
Kontrol Kadranı

DONDURUCU
BÖLMESİ
LED Lambası
Raf
Döner Buz Sebili
Tipi Buz Yapma

Dondurucu Kapı Rafı

SOĞUTUCU

Su Sebili
(İsteğe Bağlı)

Koku Giderici
(İsteğe Bağlı)
Çekme tepsi
Raflar

Yumurta Tepsisi

Sağlık Muhafazası
(İsteğe Bağlı)

LED Lambası

Dönüştürülebilir Bölüm
(İsteğe Bağlı)
Soğutucu Kapı Rafı
Sebze Çekmecesi

Denge Ayağı

Sebze Bölmesi
(İsteğe Bağlı)

NOT

- Bu kılavuz birçok farklı modeli kapsar. Satın aldığınız
soğutucu yukarıda gösterilen özelliklerden tümüne
ya da bazılarına sahip olabilir.
- Enerji tasarrufu için en uygun kullanım sepet,
çekmece ve raflar gibi iç aksamın üretici tarafından
belirtilen yerlere yerleştirilmesidir.
- Sürekli gelişim nedeniyle, model özellikleri
değişiklik gösterebilir.

14

İÇ AKSAM
Su Sebili Olmayan Model
Dondurucu Isısı
Kontrol Kadranı

DONDURUCU
BÖLMESİ
LED Lambası
Raf
Döner Buz Sebili
Tipi Buz Yapma

Dondurucu Kapı Rafı

SOĞUTUCU

Su Sebili
(İsteğe Bağlı)

Koku Giderici
(İsteğe Bağlı)
Çekme tepsi
Raflar

Yumurta Tepsisi

Sağlık Muhafazası
(İsteğe Bağlı)

LED Lambası

Dönüştürülebilir Bölüm
(İsteğe Bağlı)
Soğutucu Kapı Rafı
Sebze Çekmecesi

Denge Ayağı

Sebze Bölmesi
(İsteğe Bağlı)

NOT

- Bu kılavuz birçok farklı modeli kapsar. Satın aldığınız
soğutucu yukarıda gösterilen özelliklerden tümüne
ya da bazılarına sahip olabilir.
- Enerji tasarrufu için en uygun kullanım sepet,
çekmece ve raflar gibi iç aksamın üretici tarafından
belirtilen yerlere yerleştirilmesidir.
- Sürekli gelişim nedeniyle, model özellikleri
değişiklik gösterebilir.
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İÇ AKSAM
ENERJİ TASARRUFU ÖNERİLERİ
- Lütfen kapıyı uzun süre açık bırakmayın, kapıyı en kısa
sürede kapatın.
- Fazla yiyecek konulması tavsiye edilmez; soğuk havanın
serbestçe dolaşabilmesi için yeterli alan bırakılmalıdır.
- Yerleştirmeden önce, sıcak yiyeceklerin soğumasına izin
verin. Sıcak yiyeceklerin soğutucuya-dondurucuya konulması
diğer yiyecekleri etkileyebilir ve daha yüksek enerji tüketimine
neden olabilir.
- Hava çıkışını yiyecekle kapamayın. Soğuk hava dolaşımı
soğutucu-dondurucu ısısını sabit tutar.
- Kapıyı sık sık açmayın.Kapıyı açmak sıcak havanın
soğutucu-dondurucuya girmesine yol açarak ısının artmasına
neden olur.
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İÇ PARÇA (Fabrika Önerilen yerler)
GL-*5**/
GL-*6**

NOT

GL-*4**

- Bu kılavuz birçok farklı modeli kapsar. Satın aldığınız
soğutucu yukarıda gösterilen özelliklerden tümüne
ya da bazılarına sahip olabilir.
- Enerji tasarrufu için en uygun kullanım sepet,
çekmece ve raflar gibi iç aksamın üretici tarafından
belirtilen yerlere yerleştirilmesidir.
- Sürekli gelişim nedeniyle, model özellikleri
değişiklik gösterebilir.
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İÇ PARÇA (Fabrika Önerilen yerler)
ENERJİ TASARRUFU ÖNERİLERİ
- Lütfen kapıyı uzun süre açık bırakmayın, kapıyı en kısa
sürede kapatın.
- Fazla yiyecek konulması tavsiye edilmez; soğuk havanın
serbestçe dolaşabilmesi için yeterli alan bırakılmalıdır.
- Yerleştirmeden önce, sıcak yiyeceklerin soğumasına izin
verin. Sıcak yiyeceklerin soğutucuya-dondurucuya konulması
diğer yiyecekleri etkileyebilir ve daha yüksek enerji tüketimine
neden olabilir.
- Hava çıkışını yiyecekle kapamayın. Soğuk hava dolaşımı
soğutucu-dondurucu ısısını sabit tutar.
- Kapıyı sık sık açmayın.Kapıyı açmak sıcak havanın
soğutucu-dondurucuya girmesine yol açarak ısının artmasına
neden olur.
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ÇALIŞTIRMA
BAŞLATMA
Soğutucunuz ilk olarak kurulunca, taze ya da dondurulmuş
yiyeceklerle doldurmadan önce normal çalışma ısısına gelmesi için
(7-8 saat) dengelenmesine izin verin.
Çalışma kesilirse, yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyin.

ISIYI AYARLAMADAN ÖNCE
• Soğutucunun ısısı, oda ısısındaki değişikliklerden bağımsız
olarak sabit tutulur. Bir kez belirlendikten sonra, çok gerekli
olmadıkça ısı ayarlarının (soğutucu ve dondurucu bölmeleri
kumandalarının) değiştirilmemesi tavsiye edilir.
• Bu soğutucuda soğutucu bölmesi ve dondurucu bölmesi için
birer ısı kontrol düğmesi bulunmaktadır.
• Soğutucu bölmesi için ısı kumanda düğmesinin fabrika ayarı
'3'dir.
• Dondurucu bölmesi için ısı kumanda kadranının fabrika ayarı
'3'dir.
• Soğutucuda, soğutma bölmesinin içinde bir ısı sensörü bulunur.
Kompresörü gereğine göre çalıştırır ya da durdurur.

KAPAK ALARMI
Soğutucu ya da dondurucunun kapısı 1 dakika boyunca açık
kalırsa, üç kez bir alarm çalar.
Kapı açık kalırsa, alarm 30 saniyede bir tekrarlar.

KENDİ KENDİNE TEST
• Soğutucunun entegre bir tanı özelliği içerir. Bazı alanlarda bir
arıza olduğunda, onarım teknisyenine yardımcı olacak bir hata
kodu sergiler. Hata kodu görüntülenirken diğer kumanda ve
görüntü özellikleri çalışmaz.
• Bir hata kodu görüntülendiği zaman servis merkezinizi arayın.
Güç kablosunu prizden çıkarmayın.
19

ÇALIŞTIRMA
DONDURUCU BÖLMESİ İÇİN KUMANDALAR
• Kumanda ayarı ne denli yüksek olursa, dondurucu bölmenin ısısı o
denli düşük olacaktır.
• Soğutucu ve dondurucu bölmelerinin ısısı sabit miktarda soğuk
havayla kontrol edildiği için, dondurucu bölmesi soğudukça
soğutucu bölmesi ısınacaktır.
• Dondurucu bölmesi kış aylarında yeterince soğuk değilse,
dondurucu ayarını "High" (Yüksek) konumuna (4~7 / 8 / ● / ●● )
getirin.
• Dondurma, Enerji ve Depolama Testi'nde sıcaklığı yakalamak için
derin dondurucu kontrolünün "●" veya "●●" olarak ayarlanması
gerekebilir.
DONDURUCU KUMANDASI
DONDURUCU ASGARİ
NORMAL
DONDURUCU AZAMİ

DONDURUCU KUMANDASI
DONDURUCU ASGARİ
NORMAL

8 DONDURUCU AZAMİ

* Dondurucu bölmesi içinde Dondurucu
kumanda etiketine bakın

SOĞUTUCU BÖLMESİ İÇİN KUMANDALAR
DAHİLİ KUMANDA MODELİ İÇİN
Soğutucu bölmesi ısı kumanda
butonu için varsayılan ayar
NORMAL.
ASGARİ
AZAMİ
Soğutucu ısısını denetlemek için,
lütfen REF. TEMP CONTROL
Başvuru Isısı Kumanda Butonu butonuna basın.
BAŞVURU ISISI KUMANDASI

Butona her bastığınızda, LED ışık verecektir. Isı MIN ile MAX
soğutma arasında 7 adımda ayarlanır.
(MIN= en yüksek, MAX= en düşük ısı)
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ÇALIŞTIRMA
HARİCİ KUMANDA MODELİ İÇİN
Soğutucunuzun modeline bağlı olarak, grafik ekran değişiklik
gösterebilir.
Ekran ‘A’

Ekran ’B’

• Soğutucu ısısını kontrol etmek için ‘FRIDGE’ butonuna basın.
• Butona her bastığınızda, LED ışık verecektir.
• Hijyen motorunu çalıştırmak için "Hijyen Taze" butonuna basın
(İsteğe Bağlı).
• LED ışıkta görüntülenen rakam, soğutucu bölmesinin ısısını
belirtir.
• İstenen ayar noktasını ‘0˚C’ ile ‘6˚Carasında, yedi aşamada
belirleyebilirsiniz.
• Ekran ‘A’
- (b) Butonuna basın, soğutucu ısısı 1˚C düşer.
- (a) Butonuna basın, 1) Hygiene fresh motoru çalışır.
• Ekran ‘B’
- (c) Butonuna basın, soğutucu ısısı 1˚C düşer.
- (d) Butonuna basın, soğutucu ısısı 1˚C yükselir.
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ÇALIŞTIRMA
EKSPRES DONDURMA
• Soğutucu ilk kez AÇIK konuma
Ekran ‘A’
getirildiği zaman, EKSPRES
DONDURUCU özelliği AÇIK
konuma getirilebilir. Soğutucu
Ekran ’B’
ısısını hızla düşürmek için,
kompresör ve dolaşım fanı
azami soğutma kapasitesinde çalışır. Otomatik olarak durur.
• Soğutucu içine sıcak yiyecek yerleştirilirse, EKSPRES
DONDURMA kumanda panosu üzerindeki butonla devreye
alınabilir. EKSPRES DONDURMA ısı belirlenmiş bir düzeye
düştüğü zaman otomatik olarak kapanacağı gibi, EKSPRES
DONDURMA butonuna basarak, elle de durdurulabilir.

ÇOCUK KİLİDİ (İSTEĞE BAĞLI)
• ÇOCUK KİLİDİ
Çocuk kilidini etkinleştirmek
için lütfen kilit butonuna basıp
3 saniye tutun. Kilitlendiğinde
Kilit LED'i yanar ve diğer
butonlar çalışmaz. Kilidi
açmak için ÇOCUK KİLİDİ
butonuna yine üç saniye
basılı tutun.
Not: Soğutucu devre dışı
bırakıldığında, bu özelliğin
kilidi kendiliğinden açılır.

Ekran ‘A’

Ekran ’B’
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ÇALIŞTIRMA
YEŞIL İYON KAPI SOĞUTMA (İSTEĞE BAĞLI)
• Kanal kapağındaki anyon kaplama
havayı arındırır ve soğutucudaki
yiyeceklerin daha uzun zaman taze
kalmalarını sağlar.
• Temizlik sırasında soğuk hava
kanallarına su veya yabancı
maddelerin girmesi, cihazın etkinliğini
düşürür. Dahası, contanın hasar
görmesi durumunda, soğuk hava
kaçağı nedeniyle cihazın etkinliği
düşer.

BUZLUK (İsteğe bağlı)
• Buz küplerini hazırlamak için buz
tepsisini suyla doldurup yerine
yerleştirin.

Buz Tepsileri
Buz Küpü Kutusu

• Buz küplerini çıkarmak için,
tepsinin kolunu tutun ve çekerek
usulca döndürün.
UYARI
• Sudan başka bir şey kullanmayın.
• Çizgiye kadar su doldurun.
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Soğuk hava kanalı

ÇALIŞTIRMA
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR KÖŞE (İSTEĞE BAĞLI)
• Kapı açılığı zaman, daha sıcak
hava taze bölmeyi etkileyemez.
Böylelikle bu bölgede daha taze
yiyecekler saklayabilirsiniz.
• Eklenmiş dönüştürülebilir
bölmenin yerine oturtulması
gerekir. Kapı açıldığında rolünü
yerine getiremez.

Dönüştürülebilir Köşe
(İsteğe Bağlı)

Kullanım
• Sebze Köşesi veya Taze Köşe bir
düğme kontrolüyle kullanılabilir.
• Yiyecekleri yerleştirmeden önce
düğmenin konumunu denetleyin.
• Düğmeyi orta noktaya getirmeyin.

SEBZE ÇEKMECESİ
Sihirli Sebzelikler (İsteğe Bağlı)
• Sihirli Sebzelikler çekmece içini
nemli tutmanıza izin vererek daha
taze tatta meyve ve sebze sağlar.
• Nemi etkin şekilde muhafaza ya da
tahliye etmek için çekmecenin alt
tarafında bir kafes bulunur.
• Nemi korumak için sızdırmaz yapı.
Sebze Bölmesi (İsteğe Bağlı)
• Şekilde gösterildiği gibi sebze
kutusunun arka bölümüne takarak
bölmeyi tespit edin.

Nem
emme

Nem
tahliyesi

Aşırı
nemli

Nemli
kusur

Bölme
(isteğe bağlı)

LAMBA DEĞİŞİMİ
NOT: Bu üründe kullanıcının değiştiremeyeceği LED Lamba
kullanılmaktadır. Lamba değişimi için lütfen yetkili servis
merkezine danışın.
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ÇALIŞTIRMA
SU SEBİLİ (İSTEĞE BAĞLI)

NOT

• Su tankı yerine yerleştirildikten sonra içine su dökün.
• Su tankı doldurulduktan sonra yerine
yerleştirilmezse, vanadan su sızabilir.
• Kullanılmadığı ya da gerektiği zaman temizlemek
için su tankını çıkarın.

• Su tankına su dökmek
1. Kapatma kapağını açın ve tanka su
dökün.

2. Kapatma kapağını kapatın.

3. Su tank, saklama kapasitesini
arttırmak için istendiğinde
çıkarılabilecek bir parçadır. Su
tankını çıkardıktan ve deliği bir
tıpayla kapadıktan sonra üst sepeti
kullanabilirsiniz. Tıpa yumurta
tepsisiyle birlikte teslim edilir.
DİKKAT
Sudan başka hiçbir şey kullanmayın; sıcak
suyun bile su tankına dökülmeden önce
soğutulması gerekir.
Belirtilen seviyenin üzerinde doldurmayın.
• İçme Suyu
1. Fincanla sebil koluna bastırın.
2. Sebil kolu bastırıldığında su akar. Fincan
çekildiğinde kol başlangıçtaki konumuna döner
ve su akışı kesilir
25

AKILLI TEŞHİS (Sadece Belirli Dış Göstergeli Modeller İçin)
Akıllı Teşhis özelliği
Bu işlevi Müşteri Çağrı Merkezi'ni ararken kullanın ve Buzdolabı
arızalandığında veya çalışmadığında tam teşhis alın. Bu işlevi
yalnızca bir uzman tavsiyesinde kullanın, aksi takdirde kullanmayın.

İşlevin Kullanılması
1. Soğutucunun tüm
kapaklarını kapatın,
sağlam kilitlenmesi için
görüntü kilit düğmesine
basıp tutun. Görüntü zaten
kilitli konumdaysa,
kilidi yeniden etkinleştirmek
için kilit düğmesine basıp
tutun ve kilitli konuma
gelmesi için kilit düğmesini
basıp tutun.

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

<Hijyen Taze Filtreli Model>

<Hijyen Taze Filtresiz Model>

3. Tüm soğutucu ve
dondurucu bölüm
kapaklarını açın ve
telefonu sağ üst tarafın
yakınındaki hoparlör
deliğine yaklaştırın.
Telefonun konuşma tarafının
(mikrofon) hoparlör deliğine
dönük olmasını sağlayın.

2. Soğutucu ısı düğmesine
basın 3 saniye veya daha
uzun basılı tutun. (Tüm
görüntü ekranları
kapanacak ve bir süre
sonra soğutucu ısı
gösterge bölümünde 3
görüntülenecektir.)
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AKILLI TEŞHİS (Sadece Belirli Dış Göstergeli Modeller İçin)
4. Veri aktarımı sırasında
telefonu uzaklaştırmayın.
Akıllı tanı amaçlı veri
aktarımı sırasında, telefonu
sağ üst taraftaki hoparlör
deliğine yakın tutup bekleyin.
Veri aktarımı için ka-lan süre
görüntü ekranında
gösterilecektir.
DİKKAT
Aktarım sesi rahatsız edici
olabilir.
Tanının güvenilirliği için, ses
durana kadar telefonu
uzaklaştırmayın.

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

Unutmayın!
• Bölgesel çağrı kalitelerindeki farklar akıllı tanı özelliğini
etkileyebilir.
• Ev telefonunuzu kullanıyorsanız, daha iyi iletişim performansı
çok daha iyi hizmete yol açar.
• Çağrı kalitesinde sorunlar nedeniyle akıllı tanı veri aktarımı akıcı
olmayabilir; böylesi durumlarda akıllı tanı hizmetinde güçlük
görülebilir.
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AKILLI TEŞHİS (Sadece Belirli İç Göstergeli Modeller İçin)
Akıllı Teşhis özelliği
Bu işlevi Müşteri Çağrı Merkezi'ni ararken kullanın ve Buzdolabı
arızalandığında veya çalışmadığında tam teşhis alın. Bu işlevi
yalnızca bir uzman tavsiyesinde kullanın, aksi takdirde kullanmayın.

İşlevin Kullanılması
İlk olarak LG servis merkezini arayın. Smart Diagnosis (Akıllı
Teşhis) özelliğini ancak LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talep
edildiğinde kullanın.
1. Buzdolabının bütün
kapılarını açın.
2. Buzdolabının kontrol
düğmesine en az 3 saniye
boyunca basın.
BAŞVURU ISISI KUMANDASI
ASGARİ

4. Telefonun mikrofonunun,
hoparlör deliğine doğru
baktığından emin olun.

AZAMİ

Başvuru Isısı Kumanda Butonu

5. Veriler iletilirken telefonu
uzaklaştırmayın.

3. Uyarıcı sesini 4 kez
duyarsanız (SDS
Uyarıcısının Frekansı 2000
Hz olup 0,2 sn Kapalı/0,2
sn Açık olarak 4 kezdir)
telefonu, sağ üst taraftaki
kapı menteşesinde
bulunan hoparlör deliğinin
yakınına yerleştirin

DİKKAT
Aktarım sesi rahatsız edici
olabilir.
Tanının güvenilirliği için, ses
durana kadar telefonu
uzaklaştırmayın.
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AKILLI TEŞHİS (Sadece Belirli İç Göstergeli Modeller İçin)
6. Akıllı teşhis için veri iletimi esnasında telefonu hoparlör
deliğinden 10 cm uzakta tutun ve arka planda hiç gürültü
olmamasına dikkat edin.
SDS alındıktan sonra SDS uyarıcısı çalar. Veri iletimi
tamamlandıktan sonra uzman akıllı teşhisin sonucunu açıklar
ve ona göre tavsiyelerde bulunur Veri iletimi tamamlandığında
buzdolabı otomatik olarak kapanır ve birkaç saniye sonra açılır.

Unutmayın!
• Yerel çağrı kalitesindeki farklılıklar işlevin çalışmasını etkileyebilir.
• Ev telefonu kullanıyorsanız iletişim performansı ne kadar iyi
olursa o kadar iyi bir servis imkanı sağlanacaktır.
• Zayıf ağ alıcılı cep telefonuyla yapılan çağrılarda akıllı teşhis veri
iletimi başarılı olmayabilir.
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İŞLEMLER
HYGIENE FRESH
İKAZ
Ürünü kurmadan veya kullanmadan önce, ürünü kesinlikle
amacına uygun olarak kullanmak için kullanım kılavuzunu
dikkatlice okuyun. HYGIENE FRESH filtresi buzdolabının
içindeki havanın temizlenmesini ve iç alanın ferah kalmasını
sağlar. Ayrıca kötü koku oluşumunu engelleyerek deodorant
işlevi görür. İşlev yetkili kurumalar trafından ( Intertek ) test
edilmiş ve onaylanmıştır.

• Kullanım moduna geçiş
Kullanım moduna geçiş
• HYGIENE FRESH filtresini kullanmak için, kapının ön
tarafında bulunan gösterge panelinde
tuşuna basın ve
AUTO veya POWER moduna geçirin.
(Tuşa bastığınızda, HYGIENE FRESH filtresi
OFF AUTO POWER OFF döngüsünü izleyecektir.)

OFF

AUTO

POWER

OFF

İKAZ
Kullanıcı AUTO veya POWER moduna geçerse, filtrenin
etrafındaki LED de açılır. Filtrenin etrafındaki LED'in de acılıp
açılmadığını kontrol etmek için kapıyı açın. Fanın içine
parmağınızı veya yabancı maddeler sokmayın. Yaralanmaya
veya arızaya neden olabilir.
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İŞLEMLER
İKAZ
• Hijyen Taze filtresini suyla yıkamayın; suyla yıkamak arızaya
neden olabilir.
• Bu filtre bütün bakteri ve virüslere karşı etkili olmayabilir.
• Bu filtre soğutucu içindeki yiyeceklerde bulunmayan
bakterileri uzaklaştırmakta etkilidir.

BUZ ÇÖZME
• Buz çözme otomatik olarak gerçekleşir.
• Çözülen buzun suyu soğutucunun arka tarafındaki
buharlaştırma tepsisine akar ve burada otomatik olarak
buharlaşır.

KOKU GİDERİCİ (İSTEĞE BAĞLI)
• Taze yiyecek bölümündeki
rahatsız edici gıda kokuları
kullanıcı veya yiyeceklere zarar
vermeden uzaklaştırılır.
Kullanım
• Koku Giderici yiyecek bölümünün devridaim havası için
soğutma havası girişinde yer aldığı için, hiçbir müdahale
gerekmez.
• Koku Giderici zarar görebileceği için, soğutma havası girişini
keskin sivri uçlu bir cisimle açmaya çalışmayın.
• Koku başka yiyeceklere sirayet edebileceği için, kokulu bir
yiyeceği saklamadan önce sarın ya da kapaklı bir kaba
yerleştirin
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Çalıştırma
Koku Gidericinin Yeniden
Kullanılması
• Koku Giderici canlandırılabilir
ve yeniden kullanılabilir.
• Koku Gidericiyi soğutucudan
ayırın.
• Nem veya kötü kokuları
gidermek için bir saç kurutma
makinesi kullanın ve kötü
kokuları morötesi ışınlarla
ayrıştırmak için güneş ışığı
altında oksitlendirin.

SÜT ÜRÜNLERİ KÖŞESİ (İSTEĞE BAĞLI)
• Çıkıntılı kolu sayesinde Süt
Ürünleri köşeyi sağa ya da
sola hareket ettirilebilir.

Kapağın temizlik için çıkarılması
• Kapağı sepetin merkezine
doğru kaydırın ve deliği sepetin
iki yanıyla hizalayın.
• Hizalamadan sonra sepeti
arkadan öne çekin ve her iki elle
dışarı çıkarın.
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GIDA DEPOLAMA İÇİN TAVSİYELER
YIYECEKLERIN SAKLANMASI
• Taze yiyecekleri soğutucu bölmesinde saklayın. Tazeliğin ve
lezzetin korunmasında yiyeceklerin nasıl dondurulduğu ve
çözüldüğü önemli bir etkendir.
• Muz, ananas ve kavun gibi, düşük ısıda kolayca bozulacak
yiyecekleri saklamayın.
• Saklamadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasına izin verin.
Sıcak yiyeceklerin soğutucuya yerleştirilmesi diğer yiyecekleri
bozabilir ve daha yüksek enerji tüketimine yol açabilir!
• Yiyecekleri saklarken, vinil bezle sarın ya da kapaklı bir kap
içine yerleştirin.Böylelikle nemin buharlaşmasını önler ve
yiyeceğin tadını ve besin değerini korumasına yardım
edersiniz. Bu yöntem bir yiyecekten diğerine tat ve koku
geçmesini de önleyecektir.
• Hava çıkışını yiyecekle kapamayın. Soğutulmuş havanın
düzgünce dolaşımı soğutucunun sıcaklıklarını sabit tutar.
• Kapıyı sık sık açmayın. Kapıyı açmanız sıcak havanın
soğutucuya girmesine ve sıcaklığın yükselmesine sebep olur.

DONDURUCU BÖLMESİ
• Şişeleri dondurucu bölümünde tutmayın - donduklarında kırılabilir.
• Çözülen yiyecekleri yeniden dondurmayın. Yeniden dondurmak, tat
ve besin kaybına neden olur.
• Dondurma gibi dondurulmuş ürünleri uzun süre saklarken, kapı
rafına değil, dondurucu rafına yerleştirin.
• Dondurmak üzere yiyecek yerleştirmek: Yeni giren yiyeceklerin
dondurulmak üzere aşağıdaki konuma yerleştirilmesi tavsiye edilir:

Yeni Giren Yiyecekler

• Dondurucu Kapı Sepeti
-12˚C ısısında, dondurulmuş gıdaların
kısa süre saklanması için uygun bir bölmedir (isteğe bağlı)
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GIDA DEPOLAMA İÇİN TAVSİYELER
SOĞUTUCU BÖLMESİ
• Nemli yiyecekleri soğutucunun iç
raflarının dibine yerleştirmekten
kaçının; bu yiyecekler soğuk havayla
doğrudan temas sonucu donabilir. Bu
durumdan kaçınmak için yiyecekleri
kapaklı bir kapta saklamak daha
uygun olur.
• Özellikle sebze ve meyve gibi nemli yiyeceklerin yiyecek saklama
bölmesinde saklanması tavsiye edilir.Soğutucunun bir rafını
yerleştirmek gerekirse, sğutulmuş havayla temas sonucu
donmasını önlemek için soğtucunun arka duvarından uzağa,
kapıya yakın bir yere yerleştirin.
• Soğutmadan önce yiyecekleri daima temizleyin. Sebzeler ve
meyveler yıkanmalı ve silinmelidir ve paketli yiyecekler silinerek
yandaki yiyeceğin bozulması önlenmelidir.
• Yumurtaları saklama rafına yerleştirirken, taze olduklarından
emin olun, daha uzun süre taze kalmaları için dik olarak koyun.
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TEMİZLEME
İstenmeyen kokuları önlemek
için soğutucunuzun temiz
tutulması önemlidir.
Asidite oluşturacağından ve
plastik yüzeyleri kirleteceğinden
sıçrayan yiyecekler derhal
silinmelidir.
Hiçbir yüzeyde metal bulaşık
ovma süngeri, sert ve aşındırıcı
temizleyiciler ya da güçlü alkali
eriyikler kullanmayın.
Temizlemeden önce, nemli
cisimlerin çok soğuk yüzeylere
yapışacağını unutmayın. Islak
ya da nemli ellerle donmuş
yüzeylere donunmayın.
DIŞ KISIM - Soğutucunuzun
dayanıklı dış kısmını
temizlemek için hafif sabunlu ılık
sulu eriyikler kullanın. Temiz bir
nemli bez ile temizleyin ve
ardından kurutun.
İÇ KISIM - Soğutucunun içinin
ve iç aksamının düzenli olarak
temizlenmesi tavsiye edilir.
Soğutucunuzun dayanıklı dış
kısmını temizlemek için hafif
sabunlu ılık sulu eriyikler kullanın.
Temiz bir nemli bez ile
temizleyin ve ardından kurutun.
İÇ AKSAM - Soğutusunuzun
dayanıklı iç aksamını
temizlemek bölüm raflarını,
saklama tepsilerini sabun ve
bulaşık eriyiğiyle temizleyin.
Temiz bir nemli bez ile
temizleyin ve ardından kurutun.

UYARI
Temizlikten önce mutlaka güç
kablosunu duvar prizinden
çıkarın.
Suyun ya da sıvıların
elektrikli parçalara girmesini
ve elektrik çarpmasına neden
olmasını önlemek için bir
sünger ya da bez kullanarak
aşırı nemi silin.
Tutuşabilir ya da zehirli
temizlik sıvıları kullanmayın.
• Temizlikte dikkat edilecek Kullanılmayacak
maddeler: Yüzey
temizleme maddeleri,
otomobil cilası, pas
önleyici, her türlü yağ,
benzin, asit ve cila.
• Yumuşak deterjanlar,
bulaşık yıkama eriyikleri
ve sabunlu su kullanı
labilir.
• Özensiz kullanım renk
kaybına yol açabilir.
DİKKAT
1. Kullanılan alanı temiz
tutunuz.
2. Su Tankı: Sudan başka
sıvı kullanmayınız. Eğer
başka bir sıvı kullanırsanız
tankı su ile üç dört kez
yıkayınız.
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TEMİZLEME
SU SEBİLİ
IzgaraTemiz, nemli bir bezle silin, daha
sonra kuru bir bezle kurulayın.

Su Tankı1. Su Doldurmak
Doldurmak için su tankının çıkarılması
gerekmez (doldurmak için su tankının
kapağını açmak yeterlidir.)
NOT

- Kapıyı kapamadan önce, kapağı kapatıp
sıkıca kenetleyin.
- Şeker veya karbonat içeren sıvılar
kullanmayın.
2. Söküm
Bir kenarından ve dibinden tutarak su
tankını kaldırın.
NOT

Su tankını sökmeden önce, içindeki tüm suyu
sebilden tahliye edin.
3. Montaj
Su tankı herhangi bir nedenle yerinden
çıkmışsa, tekrar orijinal yerine takın.
Vananın kapıdaki deliğe gerektiği gibi
takılıp takılmadığını kontrol edin.
Yerleştirildikten sonra aşağıya bastırın ve
tankın hizada olup olmadığını kontrol edin.
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TEMİZLEME
Su Tankı1. Tank kapağını çıkarın.

2. Kapağın içini ve dışını
bulaşık deterjanıyla
temizleyin ve musluk suyuyla
gerektiği gibi çalkalayın. Bir
bezle kurutun.

3. Tankın içini ve dışını bulaşık
deterjanıyla temizleyin ve
musluk suyuyla gerektiği gibi
çalkalayın Bir bezle kurutun.

4. Kapağı tanka takın ve
mevcut kenetlerle sıkıca
kenetleyin, daha sonra
soğutucu kapısına takın.
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GENEL BİLGİ
TATİL ZAMANI
Ortalama uzunlukta tatillerde,
muhtemelen soğutucuyu çalışır
durumda bırakmayı tercih
edeceksiniz.
Uzun ömür için dondurulabilir
ürünleri dondurucuya yerleştirin.
Daha uzun bir süre için gitmeyi
planlıyorsanız, tüm yiyecekleri
çıkarın, güç kablosunu prizden
çıkarın, soğutucunun içini
gerektiği gibi temizleyin ve koku
oluşmasını önlemek için tüm
kapılarını AÇIK bırakın.

YOĞUNLAŞMA ÖNLEYİCİ
BORU
Soğutucu kabininin dış duvarı
özellikle montaj sonrası zaman
Yoğuşma Önleyici
zaman ısınabilir.
Boru
Endişelenmeyin.
Bu durum, dış
kabin duvarındaki
"terlemeyi"
önlemek için sıcak
soğutkan pompalayan
yoğunlaşma önleyici borudan
kaynaklanır.

ELEKTRİK KESİNTİSİ
Genellikle bir veya iki saat içinde
düzelen elektrik kesintileri
soğutucunuzdaki ısıyı etkilemez.
Ne var ki, elektrik kesikken kapı
açma sıklığını en aza
indirmelisiniz.
Daha uzun süreli elektrik
kesintileri sırasında, donmuş
paketlerinizin üzerine bir kuru
buz bloku yerleştirin.

DİKKAT
Elektrik Çarpma Tehlikesi
Yanık bir ampulü
değiştirmeden önce, ya
soğutucuyu prizden çıkarın
ya da cereyanı sigortadan
veya devre kesiciden kesin.
NOT: Kumandayı KAPALI
konumuna getirmek ışık
devresindeki akımı kesmez.

TAŞINMA HALİNDE
Soğutucu içindeki tüm serbest
parçaları çıkarın ya da sağlam
bir şekilde tespit edin.
Yükseklik ayarlama vidalarına
hasar vermemek için (ler),
hepsini tabana girecek şekilde
döndürün.

Ürünün ömrü
Kullanım süresi 10 yıldır (ürünün
fonksiyonlarını yerine
getirebilmesi için gerekli yedek
parça temin süresi)
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ÖNEMLİ UYARILAR
UZATMA KABLOSU
KULLANMAYIN

TOPRAKLAMA
HAKKINDA

Mümkünse ve diğer cihazların
veya hane aydınlatmasının
aşırı yükünden ve cereyan
kesilmesinden korumak için
soğutucuyu kendine özel bir
prize takın.

Bir elektrik kısa devresi halinde,
topraklama elektrik akımına bir
kaçış teli sağlayarak elektrik
şoku tehlikesini aza indirir.
Bu cihaz, olası elektrik
çarpması durumlarını önlemek
için topraklanmalıdır.
Topraklı prizin yanlış kullanılması
elektrik çarpmasına neden
olabilir. Nitelikli bir elektrik
teknikeri ya da servis mühendisi
ile görüşerek topraklama
talimatlarının tam olarak
anlaşıldığından ve cihazın doğru
topraklanmış olduğundan emin
olun.

BESLEME PRİZİNE
ERİŞİM
Soğutucu-dondurucu, bir kaza
anında hızla çıkarılabilmesi için
besleme prizine yakın bir yere
yerleştirilmelidir.

BESLEME KABLOSUNU
DEĞİŞTİRME
Besleme kablosu hasar
görmüşse, olası bir tehlikeyi
önlemek için üretici servis
elemanı veya benzer niteliklere
sahip bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.

GÜÇ KABLOSUNUN
UZUNLUĞUNU
DEĞİŞTİRMEYİN
Elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
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ÖNEMLİ UYARILAR
ÇOK TEHLİKELİ BİR
ÇEKİCİLİK
Boş bir soğutucu çocuklar
için tehlikeli bir çekicilik
sunabilir. Zararsız olmasını
sağlamak için ya
kullanmadığınız cihazın
contalarını, mandallarını,
kapaklarını ya da bütün
kapılarını sökün veya başka
önlemler alın.

Bu cihazın topraklanması
gerekmektedir.

BEKLEMEYİN!
ŞİMDİ YAPIN!
Soğutucunun içine
tutuşabilir maddeler,
patlayıcılar veya
kimyasallar yerleştirmeyin.

Eski cihazınızın atılması
Bu cihaz sıvı (soğutkan, yağ) içermekte olup, yeniden kullanılabilir
ve/veya geri dönüştürülebilir parçalardan ve malzemelerden
yapılmıştır.
Tüm önemli malzemenin toplama merkezlerine gönderilmesi ve
işlemeden (dönüştürmeden) sonra yeniden kullanılması gerekir.
Malzemenin teslim alınması için, lütfen yerel kurumlarla temasa
geçin.
"(CENELEC ülkeleri için) Bu cihazı, 8 yaş ve üzeri çocuklar, kısıtlı
fiziksel, duyusal veya akli yetkinliğe sahip kişiler ya da deneyim
veya bilgi sahibi olmayan kişiler güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili
gözetim veya talimatlar sağlandığı ve söz konusu olabilecek
tehlikeler anlatıldığı takdirde kullanabilir. Çocuklar bu cihazla
oynayamaz. Çocuklar temizlik ve kullanıcı bakım işlemlerini
gözetim olmaksızın gerçekleştiremez."
* 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
“Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından kullanım ile
ilgili bilgi verilmemesi veya gözetim sağlanmaması durumunda
(çocuklar dahil), fiziksel, duygusal ya da zihinsel yetenekleri
kısıtlı kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler
tarafından kullanılmak üzere geliştirilmemiştir.
Cihazla oynamamalarını sağlam amacıyla, küçük çocukların
gözetim altında tutulmaları gerekir.”
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YETKILI SERVISLER
Değerli Müşterimiz
LG Çağrl Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon
numarası ıle, 7 gün / 24 saat hızmet 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
ÇERVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

“Servislerin zaman zaman değişibileceği için çağrı merkezi ile
aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.”
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Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
“Servislerin zaman zaman değişibileceği için çağrı merkezi ile
aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.”
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

TELEFON

0 212 427 23
İSTANBUL/ GARANTİ
Avrupa
SERVİS BEYAZ 33
EŞYA
ELEKTRİKLİ EV
ALETLERİ
TAMİR VE
BAKIMI METİN
ALP

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

İSTANBUL/ KARDEŞLER
Avrupa
SOĞUTMA
NEŞET
TEMUR

0 212 546 57 SEYİT NİZAM
36-0 212 547 MAH. ŞEHİT
47 81
ERKAN ALYANAK
SOK. NO:11

İSTANBUL/ MTV
Asya
ELEKTRONİK
SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.

ümraniye:0
Şerifali mah.
216 3655420 Alptekin Cad
üsküdar:
N:73/a Ümraniye
0 216 343 52
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BURSA

ULUDAĞ
ELEKTRONİK
ALİ ÖZDEMİR

0 224 224 06 ŞEHREKÜSTÜ
68-0224 223 MAH. DEĞIRMEN
94 17
SOK. NO:7
HALICIOĞLU İŞ
HANI NO:46

BURSA

MARMARA
SOĞUTMA

0 224 326 43 NAMAZGAH MH
55
NARLI SK N-17/B
YILDIRIM/BURSA
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Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

TELEFON

İZMİR

MERKEZİ
ELEKTRONİK

0 232 365 09 Üçok Mahallesi
05
Zübeyde Hanım
Caddesi No: 110/A
Bahriye

İZMİR

TEKNİK
0 232 448 19 347 SOKAK
ELEKTRONİK - 91-0 232 438 NO:101-D ADNAN
65 97
KAHVECI
RAŞİT ŞEN
CD.BUCA-IZMIR

İZMİR

ERSA EV
0 232 339 41 8 SOK. 25/G
GER.ELK.İNŞ.G 43
MERKEZ
IDA TEKS.TİC.
VE SAN. LTD.
ŞTİ.

MANİSA

MEHMET
BALABAN BALABAN
ELEKTRONİK

0236 232 11 Kethuda mah. 22
89-0236 413 sk no 20
1363-0236

ANTALYA

VİZYON
ELEKTRONİKMEHMET
ÖZDEMİR

0 242 316 51 ŞIRINYALI MAH.
61-0242 316 1486
22 85
SOK.MEHMET
HAMURLU
APT.NO. 16/1

ANTALYA

YILDIRIM
ELEKTRONİK
TİCARET
SANAYİ
LTD.ŞTİ.

0 242 244
02 42

ANTALYA

BAŞARANTEK
NİK

0 242 722 05 ORTA MAH. İŞLER
48
CAD. 1030 SOK.
NO:2/F
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ADRES

KIŞLA MAH.
35.SK. NO:24
(UYSAL İŞ
MERKEZİ)
ANTALYA

Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

ANTALYA

TİRYAKİ
0 242 322 33
SOĞUTMA VE 01
DAYANIKLI
TÜK.MAL.PAZ.L
TD.ŞTİ.

MUĞLA

BİRCAN
ELEKTRONİK ABDULLAH
BİRCAN
BUZTEKNİK
TİCARETHİKMET
ÇAYLIOĞLU

0 252 282 25 CUMHURİYET
17
CAD. NO:137
ORTACA

ADANA

DATA
ELEKTRONİK
BİLGİSAYAR
PAZARLAMA
VE TİCARET MURAT
YEŞİLDAĞ

0 322 456 25 REŞATBEY MAH.
72 - 0 322
CUMHURIYET
234 65 43
CADDESI NO:5/A

ANKARA

GÜNEŞ
ELEKTRONİK
EMİN
GENÇOĞLU

ANKARA

SAVAŞ GEDİK
GÜNEŞ
TEKNİK

0 312 359 62 ANADOLU BLV 2
32
CD ATB İŞ
MERKEZİ I BLK
NO.240
MACUNKÖY /
ANKARA
0 312 433 82 BULBUL DERESI
82
CAD NO 65/B

DENİZLİ

TELEFON

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

0 258 261 80 BARIS CAD NO 24
46
DENIZLI
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Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

TELEFON

ADANA

GÜRSES
BEYAZ EŞYA
ISITMA
SOĞUTMA SABIR
GÜRSES
GAZİ
SOĞUTMA

0 322 235 90 GUZEL YALI MAH
81196 SK DADAK
AP NO 5/A ZAMIN
KAT

GÜVENÇ
KLİMA ISITMASOĞUTMA
SERVİS
TİCARET
ÇEKMEN
TEKNİK
MUSTAFA
ÇEKMEN -

0 324 326 63 PIRIREIS MAH
75
SILIFKE CAD 1118
SOK NO 7

İÇEL

İÇEL

HATAY

ADRES

0 324 329 03 YENİ MH 171 SK
00-0 324 290 NO:18/A MEZİTLİ
40 46
MERSİN

0 326 212 43 SÜREYYA
45
HALEFOĞLU
CAD.NO:18

HATAY

ŞIK SOĞUTMA 0 326 615 34 ULUCAMI CAD.
- MEHMET
29
NO:135/C
ÇÖMEZ

KONYA

ÖZCAN
SOĞUTMA VE
ISITMA BEYAZ
EŞYA KLİMA
SERVİS
HİZMETLERİ
SANAYİ VE
TİCARET LTD.
ŞTİ.

0 332 236 33 NIŞANTALI
37
MAH.HULUSI
BAYBAL
CAD.ORKIDE SIT.
NO:24/B
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Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

TELEFON

ADRES

GAZİANTEP ÜNAL
ŞENSÖYLER
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET
LİMİTED
ŞİRKETİ

0 342 215 15
78-0 342 215
75 79-0342
215 1222
0342 215
1223

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

KAHRAMA GÜNGÖR
NMARAŞ
ELEKTRONİKERDAL
GÜNGÖR

0 344 223 46 HAYRULLAH
00
MAH. MALIK
EJDER CAD.
ARIKAN SITESI B
BLOK NO 24/C

KAYSERİ

MIZRAK
ELEKTRONİKMEHMET
MIZRAK

0 352 233 65 MIMAR SİNAN
85
MAH SUSURLUK
SOK N65/A
KOCASİNAN

BOLU

ERGÜN
RÜZGAR İKLİM
ELEKTRİK SOĞUTMA

0 374 212 23 KARAMANLI MAH
32-0 374 212 STADYUM CAD
12 32
NO7/A

DİYARBAKIR MAHSUM USTELEVİZYON
HASTANESİ

0 412 224 39 KURT
79
ISMAILPAŞA 7.
SOK.
GENÇKALAN APT.
ALTI NO:9
ŞANLIURFA CELAL BAYER- 0 414 312 15 MARDIN YOLU
BAYER
16
CD.TICARET
ELEKTRONİK
LISESI
KAR.ABUZEROĞ
ULLARI APT.8/C
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Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

TELEFON

ADRES

ADIYAMAN RIFAT ERDİNÇ- 0 416 216 12 GÖLEBATMAZ
TEKNİK
62
CD. NO:32/A
ELEKTRONİK
MALATYA

TAYFUN ALİ
ÖZBEKTAYFUN
ELEKTRONİK

0 422 325 96 KANALBOYU
96
KERNEK CAMII
KARŞISI
MISTOGLU APT
ALTI NO.9 A-B

MALATYA

İHSAN
HANBAYHANBAY
TEKNİK

0 422 325 05 NASUHI CAD
04
ATEPLI SK NO
34/6

ELAZIĞ

SUAT
HARDALAÇ
GRUP
ELEKTRONİK
İSTANBUL/ RA - TEL
Avrupa
ELEKTRONİK

0 424 237 27 İZZET PAŞA CAD
80
HACITEFİK
EFENDİ SOK N:16

ZONGULD UZMAN
AK
ELEKTRONİK

0 372 316 59
60-0 372
316 75 000372 316 31
28
0 374 217 98
12-0 374 217
04 10
0 452 225 38
88

BOLU

MURAT
ELEKTRONİK

ORDU

JAPON
ELEKTRONİK

0 212 434 43 SANCAKTEPE
23
MAH.FATİH CAD.
8 / 4 SOK. NO:2
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ERDEMİR CD.
NO:130
KDZ/EREĞLİ

İZZET BAYSAL
CAD. NO:201/A
MERKEZ BOLU
YENİ MAH
KAHRAMAN
SAĞRA CAD
NO:77/A ORDU

Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

TELEFON

SAKARYA

ÖNER ELEK.

0 264 271 93 CUMHURİYET
98
MAH. YAKIN SOK
N:10/A

ÇORUM

MESUT
ELEKTRONİK

0 364 213 63 ULUKAVAK
63-0364 226 MAH.AKPINAR
56 26
CAD NO:4/B
ÇORUM (YAZI
CARŞI HALK
EGTİM MERKEZİ
YANI )

GİRESUN

MUTLU
ELEKTRONİK

0 454 216 27 GAZİ CAD.GÖNÜL
12
SOK.DAŞBAŞI
APT NO:1/B

KAYSERİ

EFEM
ELEKTRONİK

KARS

KARAKAŞLAR
ELEKTRONİK

KARABÜK UZMAN
ELEKTRONİK

0 352 320 15 Kılıçarslan mah
15
molla sok n11/b
Melikgazi
0 474 223 87 Yusuf Paşa Mah
32-0 474 212 Kazım Karabekir
80 92-0 474 İşhanı Kat1.No140
Karakaşlar
212 04 49
Elektronik Kars
/Merkez
0 370 424 58 ESENTEPE CD.
50
YEŞİL MH. NO:2

BALIKESİR MERT
ELEKTRONİK

0 266 714 81 17 EYLÜL MAH.
45
32. SOK. No: 21/A

AYDIN

0 256
31404823131701

MESUT
ELEKTRONİK
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ADRES

ZAFER MAH. 102
SOK NO:60 A

Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

TELEFON

ADRES

ESKİŞEHİR EKSEN TEKNIK 0 222 234 33 ARİFİYE CAD.
32
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK CD.
NO:10/D
İSTANBUL/ EVSER
0 212 284 51 KUBİLAY
Avrupa
ELEKTRONİK 61-444 06 79 CAD.NO.15
ÇELİKTEPE
İSTANBUL/ BAYGOP
Avrupa
ELEKTRONİK

KONYA

PİKSEL İÇ VE
DIŞ TİCARET

UŞAK

NURSEY
ELEKTRONİK

HATAY

BAŞKARLAR
TEKNİK

BALIKESİR AYDIN
SOĞUTMAAYDIN
ARSLANTAŞ
İSTANBUL/ PROTEL
Avrupa
ELEKTRONİK

0 212 537 25
25- 0 212
537 26 660212 649 56
56
0 332 235 15
43

YENİDOĞAN MH.
GÖÇMENLER SK.
NO:80
G.OSMANPAŞA

Muradiye Mh. Dr.
Ahmet Özcan cd.
Mustaş Menekşe
sitesi altı no:100/B
Meram Konya
0 276 223 97 İSLİCE MH.
16-227 47 17 AVCILAR SK
NO:3/A
0 326 461 25 GÖKÇEOĞLU
28
MAH n:20
0 266
3742531

CAMİVASAT
MAH.GAZİ CD.NO
59 EDREMİT
BALIKESİR
0 212 534 80 HOCA ÜVEYZ
05
MH.KOCASİNAN
CD. NO:43/AFATİH
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Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

TELEFON

IĞDIR

MERT
ELEKTRONİK

0476 227 93 TOPCULAR MH.
33-0476 227 TOPCULAR CD.
62 87
TOMURCUK SK.
NO:34

SAMSUN

KARDELEN
SOĞUTMA

ADANA

HAS
ELEKTRONİK

MERSİN

LCD
ELEKTRONİK

0 362 435 88 ULUGAZİ MAH.
38
OSMANİYE CAD.
NO : 42
İLKADIM/SAMSUN
0 322 458 15 KURTULUŞ
24-0 322
MH.64010 SK.
454 13 97
RUHİ ÇAMURDAN
APT. NO:11
SEYHAN ADANA
0 324 358 29 FATIH MAH. GMK.
48-0 324 359 BULV. ÖZKAN
4533
APT.ALTI 43/D
(BORANLAR
SERVİS KARŞISI)

İSTANBUL/ MURAT
Asya
ELEKTRONİK

MALATYA

AĞRI

ADRES

0 216 396 04 FEVZİ ÇAKMAK
20
CAD. BARBAROS
SOK.NO:9
KAYNARCA /
PENDİK
BAY TAMİR 0 422 323 64 ZAVİYE MAH
SERKAN FIRAT 07
TEVFİK TEMELLİ
CAD N:113
ÖZKAN
0 472 312 82 AĞRI CAD. NO: 73
ELEKTRONİK
07
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Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

ANTALYA

UÇAK
SOĞUTMA

KIRŞEHİR

ANKARA

ANKARA

ADRES

0 242 511 74 ŞEKERHANE
55
MAH. ÇAYBAŞI
SOK. AŞCI APT.
NO: 5 / B
FATİH
0 386 213 71 AŞIKPAŞA MAH
SOĞUTMA 41
KAZIM
FATİH KIZILOK
KARABEKİR CAD
GÖKCINAR AP
ALTI
İKLİM
0312 480 77 İLKADIM MH.
SOĞUTMA 78
SİNAN CD.
NO:91/A DİKMEN
Deniz
ANKARA
ÇAKMAKÇI

ÇANAKKAL ALKAR
E
İKLİMLENDİRM
E - YÜKSEL
ALDEMİR
ANKARA
İLKAY TEKNİK TELHA BAŞ

AYDIN

TELEFON

0 286 213 15 İSMETPAŞA MAH.
15
KAYAALP CAD.
NO : 2
0 312 356 16 19 MAYIS MAH.
96
SANATORYUM
CAD. 169 / D
KEÇİÖREN

ALAÇAM
ELEKTRONİK

0 256 226 12 7 EYLÜL MAH.
11
MEHMET AKİF
ERSOY CAD. NO :
48
D-GRUP
0 312 235 33 ÇAY YOLU 8.
DAY.TÜK.MAL.I 63
CAD. NO : 55 / E
NŞ.TUR.

51

Servisin adresi ve Çağrı
merkezinin iletişim bilgileri
ŞEHİR

SERVİS İSMİ

TELEFON

KONYA

KONTEK
SOGUTMA
ISITMA

0 332 245 00 Kumköprü Mah
80
fetih cad n299 A-B
Karatay

ADANA

MERTKAN DAY. 0 322 235 92 TOROS MAH
TÜK.
82
78003 SOK
HAMİYET
YOYGANÖZÜ APT
N:4 ÇUKUROVA
ADANA

RİZE

VİZYON
İLETİŞİMMUSTAFA
ÖZGÜN VE
ORTAKLARI

GAZİANTEP KORKMAZ
TEKNİK

0 464 225
0001

ADRES

MAREŞAL FEVZİ
ÇAKMAK CAD.
NO . 9 / 6

0342 230 65 KOLEJTEPE
43
MAHALLESİ
MEHMET DAİ
SOKAK NO:9/A
LEVENT APT. ALTI
ŞAHİNBEY

ADIYAMAN YASİN BOZAN - 0 416 725 99 FATİH MAH.
ELEKTRİKLİ EV 89
ZAFER CAD. NO:
ALETLERİ
20-B
KAHTA
HASTANESİ
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GARANTİ ŞARTLARI
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3
Yıldır.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın
garantisi kapsamındadır.
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.
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.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
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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GARANTİ ŞARTLARI

7.

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.
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.
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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.”
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SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE
SERVİS ÇAĞRILARI ÇOĞU ZAMAN GEREKSİZ OLABİLİR!
SOĞUTUCUNUZUN DÜZGÜN ÇALIŞMADIĞINI
DÜŞÜNÜYORSANIZ, ÖNCE OLASI NEDENLERİ KONTROL
EDİN:
SORUN

OLASI NEDENLER

SOĞUTUCU
ÇALIŞMIYOR

• Evde bir sigorta ya da bir devre kesici
atmış olabilir mi?
• Güç fişi gevşemiş ya da duvardaki
prizden çıkmış mı?

SOĞUTUCU VEYA
• Isı doğru değere göre ayarlanmamış.
DONDURUCU
• Cihaz duvara ya da ısı kaynağına
BÖLMESİ ISISI ÇOK
fazla yakın yerleştirilmiş.
YÜKSEK
• Sıcak hava - kapıların sık açılması
Kapı uzun zaman açık bırakılmış.
• Soğutucuda yüksek miktarda yiyecek
bulunuyor.
ANORMAL
GÜRÜLTÜL(LER)

• Soğutucu zayıf ya da dengesiz bir
yüzeye yerleştirilmiş ya da ayar
vidalarının ayarlanması gerekiyor.
• Soğutucunun arka tarafına gereksiz
cisimler olabilir.yerleştirilmiş.

SOĞUTUCUDA
KOKU VAR

• Güçlü kokulara sahip yiyeceklerin
sıkıca kapatılması ya da
sarmalanması gerekir.
• Soğutucu içinin temizlenmesi
gerekiyor.

KABİN YÜZEYİNDE
NEM OLUŞUYOR

• Rutubetin yüksek olduğu dönemlerde
olağandışı değil.
• Kapı aralık bırakılmış olabilir.
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ÖZELLİKLER
Marka

LG Electronics LG Electronics

Model

GL-B492G***

Modelinin sınıfı : Ev tipi
soğutma cihaz

GL-M492G***

Buzdolabı- Dondurucu

Enerji verimliliği sınıfı

A+

Enerji tüketimi. (Gerçek enerji
tüketimi cihazın nasıl
kullanıldığına ve nereye
yerleştirildiğine bağlı olacaktır.)

275kWs/yı
(24 saatlik standart test
sonuçlarına göre)

Soğutucu bölümü depolama
kapasitesi (l)

285

280

Dondurucu bölümü depolama
kapasitesi (l)

108

108

Dondurucu bölümü depolama
kapasitesi (l)

0

0
Yok

Diğer bölüm ısısı ( >14℃)

Taze Gıda,
Dondurulmuş gıda

Buzlanmaz
Isı yükselme süresi (Saat)

13.4

13.4

Dondurma kapasitesi (Kg / 24
saat)

4.8

4.8

İklim sınıfı:N-T. Bu cihaz 16 C
ve 43OC arasında ortam ısısında
kullanılmak içindir.

N-T

N-T

Havada yayılan akustik gürültü
salımları

38

38

Dikili

Dikili

O

Ayaklı ürün
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İTHALATÇI FIRMA
LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8 Okmeydanı / Şişli
İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG ELETRONICS INDIA PVT. LTD.
Plot No. A-5, MIDC, Ranjangaon,
Tal. Shirur, Pune- 412220
Tel : (91 2138) 661000
Fax : (91 2138) 232480

MFL68488908

P/No. MFL68488908
Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543
Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:8
Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax : (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi

