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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
* Modele bağlı olarak, aşağıdaki fonksiyonların bazıları mevcut olmayabilir.
KAPI ALARMI
Kapı Alarmı fonksiyonu buzdolabı kapısının ya da dondurucu
çekmecesinin açık kalması sonucu oluşabilecek bozulmaları
önlemek için tasarlanmıştır. Eğer buzdolabı kapısı ya da
dondurucu çekmecesi 60 saniyeden fazla açık kalırsa, 30
saniye aralıklarla uyarı alarmı duyulacaktır.
NEM KONTROLLÜ SEBZELİKLER
Nem Kontrollü Sebzelikler, sebze ve meyveleri taze ve sulu
tutmak için tasarlanmıştır. Sebzeliklerdeki nem miktarını Düşük
ve Yüksek ayarından birini seçerek yapabilirsiniz.

ICE PLUS(Buz Makinası Yüklü Modeller sadece)
Dondurucu bölümünün 24 saat boyunca en soğuk sıcaklıkta
tutulmasıyla buz üretimi yaklaşık yüzde 20 oranında arttırılabilir.
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUN.
Bu kılavuz birçok önemli güvenlik mesajı içermektedir. Her zaman bütün güvenlik
mesajlarını okuyun ve bunlara uyun.
Bu, güvenlik uyarı sembolüdür. Sizi ya da başkalarını öldürebilecek veya
yaralayabilecek ya da cihazınızın bozulmasına yol açabilecek tehlikeler
hakkında sizi bilgilendiren güvenlik mesajlarını gösterir.
Bütün güvenlik mesajları güvenlik uyarı sembolüyle birlikte görünür ve
tehlike uyarı kelimesi olan TEHLİKE, DİKKAT veya UYARI kelimelerini
içerir. Bu kelimelerin anlamları şöyledir:
Talimatlara uymazsanız ölebilir veya çok ciddi yaralanmalara maruz
TEHLİKE kalabilirsiniz.
Önlenmediği takdirde küçük ya da orta dereceli yaralanma veya
DİKKAT ürün bozulmasına neden olabilecek tehlikeli bir durumun meydana
gelebileceğini gösterir.
UYARI

Ürünü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma
riskini azaltmak için, aşağıdakileri de içeren temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır:

Güç
ASLA buzdolabınızın elektrik fişini kordonundan çekerek çıkarmaya 		
çalışmayınız. Daima fişi sıkıca tutarak ve prizden doğrusal hareketle çekerek
çıkarınız.
Eğer elektrik kordonu hasar görmüşse güvenlik tehlikesini önlemek için üretici
veya servis görevlisi tarafından ya da benzeri yetkili biri tarafından değiştirilmelidir.
Kablo boyunca, başı ya da sonunda kırılma veya aşınma oluşmuş kabloları
kullanmayın.
Belgelenmemiş elektrik prizlerini kullanmayın.
Elektrik kesintisi ya da fırtına durumunda elektrik kablosunu hemen çekin.
Elektrik fişini kordonuyla aşağı bakacak şekilde takın.
Kurulum
Buzdolabınızı kurmadan veya yerini değiştirmeden önce yetkili servisle irtibata
geçin.
Buzdolabınızı dolaptan uzaklaştırmak için hareket ettireceğiniz zaman
yuvarlanmasına veya güç kablosunun hasar görmesine engel olun.
Kullanmadan önce, bu cihaz için ayrılmış bir topraklı elektrik prizine bağlanmış
olduğundan emin olun (115V, 60Hz, sadece AC). Standart 2 tırnaklı duvar prizini
3 tırnaklı duvar priziyle değiştirmek kullanıcının sorumluluğundadır.
Buzdolabını düşme tehlikesi olabilecek bir yere kurmayın.
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Kullanım
Çocukların buzdolabı kapılarına veya raflarına tırmanmasına, basmasına veya
asılmalarına izin VERMEYİN. Buzdolabına hasar verebilir ve ciddi derecede
yaralanabilirler.
Buzdolabı dispenser ünitesine ağır objeler koymayın veya asmayın.
Buzdolabı içerisine ağır ve tehlikeli maddeler (sıvı dolu şişeler) koymayın.
Buzdolabı içine canlı hayvan koymayın.
Çocukların ürün kullanım halindeyken üstüne tırmanmasına izin vermeyin.
Bu ürün California eyaletince bilinen, kansere ve doğum hatalarına ya da üreme
sorunlarına neden olacak kimyasallar içermektedir. Taşıma sonrası ellerinizi yıkayın.
Gaz kaçağı olması durumunda (Propan/LPG) uygun havalandırmayı yapın ve kullanmaya devam etmeden önce yetkili servisle irtibata geçin. Buzdolabının elektrik
prizine dokunmayın veya sökmeyin.
Soğutucu akışkanın sızması halinde, yanıcı objeleri buzdolabından uzaklaştırın.
Uygun havalandırmayı yapın ve yetkili servisle irtibata geçin.
Yanıcı maddeleri (kimyasallar, ilaçlar, kozmetikler vb.) buzdolabı yanında
bırakmayın, kullanmayın veya içinde saklamayın. Buzdolabınızı yanıcı gazların
etrafında konumlandırmayın.
Ürünü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak
için, aşağıdakileri de içeren temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:
Bu ürün ilaç veya test maddelerinin saklanması veya gemide kullanım gibi özel
amaçlarla üretilmemiştir.
Buzdolabınızı temizlerken ya da tamir ederken güç kablosunu çıkarın.
Buzdolabınızın lambasını değiştirirken fişi çekin veya gücü tamamen kapatın.
Güç kablosu üzerinde değişiklik yapmayın veya uzatma kablosu kullanmayın.
İç kısmı kurutmak için kurutma makinesi kullanmayın. İç kokuları gidermek için
ürün içinde mum yakmayın.
Güvenliğiniz için bu cihaz doğru şekilde topraklanmalıdır. Duvar prizinin ve
elektrik devresinin nitelikli bir elektrikçi tarafından kontrol edilmesini ve prizin
uygun biçimde topraklanmasını sağlayın.
Anahtarla açılıp kapanan bir elektrik prizi kullanmayın. Uzatma kablosu kullanmayın.
Standart 2 tırnaklı duvar prizini 3 tırnaklı duvar priziyle değiştirmek kullanıcının
sorumluluğundadır.
Hiçbir koşul altında, güç kablosunun üçüncü (topraklama) tırnağını kesmeyin ya
da çıkarmayın.
Topraklanmamış uzatma kabloları veya adaptörler kullanmayın.
Bir gürültü duyar, tuhaf bir koku alır veya cihazdan bir duman geldiğini görürseniz
hemen güç kablosunu çıkarın.
Buzdolabınızın içine toz veya su girerse gücü kapatın. Yetkili servisi arayın.
Buzdolabınızı sökmeyin veya değişiklik yapmaya çalışmayın.
Buzdolabının altına ya da arkasına elinizi, ayağınızı veya metal objeleri koymayın.
Buzdolabına veya elektrik kablosuna ıslak elle dokunmayın.
Eğer buzdolabınızın otomatik buz yapıcı ünitesi varsa, çıkış mekanizmasının
hareketli parçalarıyla veya buz salımı yapan ısıtıcı elemanla temastan kaçının.
Buzdolabı fişe takılıyken otomatik buz yapma mekanizmasına parmak veya
elinizle dokunmayın.
Buz haznesinden buz alırken kristal seramik kullanmayın.
Buzdolabı çalışırken dondurucu haznesinin soğuk yüzeylerine ıslak veya nemli
ellerinizle dokunmayın.
Dondurucuya cam kap, cam şişe veya soda koymayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 6
Ürünü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak
için, aşağıdakileri de içeren temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin
talimatlandırılmamış veya gözetim altında tutulmayan; fiziksel, duyusal veya akli
işlevleri kısıtlı olan ya da gerekli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler
(çocuklar dâhil) tarafından kullanılmamalıdır.
Tamamen çözünmüş donmuş gıdaları tekrar dondurmayın. Bu, ciddi sağlık
sorunlarına yol açabilir.
Eğer eski buzdolabınızı atacaksanız, CFC veya HCFC soğutucusunun yetkili servis
tarafından çıkarıldığından ve uygun şekilde imha edildiğinden emin olun. CFC/
HCFC soğutucuyu dışarıda salıma bırakırsanız, ilgili çevre kanunları gereği para
veya hapis cezası alabilirsiniz.
Parçalanmış veya terk edilmiş buzdolabı, sadece birkaç gün için dahi olsa
tehlikelidir. Buzdolabını imha ederken, kapıdaki paketleme materyallerini sökün
veya kapıları çıkarın ancak rafları yerinde bırakın, böylece çocuklar içine kolayca
tırmanamazlar.
Eğer sigorta korumalı bir devreye bağlıysa, zaman gecikmeli sigorta kullanın.
Bu alet, 8 ve 8 yaşından büyük çocuklar ile azalmış fiziksel, duyusal ya da zihinsel
becerileri olan veya
deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından, aletin güvenli kullanımına ilişkin
bilgi verildikten ve
tehlikeleri anlatıldıktan sonra kullanılabilir. Çocuklar aletle oynamamalıdır. Aletin
temizlik ve bakımı gözetim altında olmadan
çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3
yaş altı çocuklar üründen uzak tutulmalıdır.
Eğer cihazda elle doldurulacak bir buz yapıcı bulunuyorsa
UYARI: Sadece içilebilir su ile doldurunuz
Artık cihazın kullanımına ihtiyaç duymuyorsanız, cihaz yalıtım amaçlı pentane gazı
bulundurduğu için yerel yetkililere ulaşarak imha ettiriniz. Yalıtım gazları özel imha
süreçleri gerektirir. Bu cihaz yanabilir yalıtım malzemesi içerir.
Bu cihaz ev ve belirtilen ev benzeri alanlarda kullanım için uygundur:
- Dükkan, ofis ve diğer çalışma alanlarındaki mutfak bölümlerinde;
- Çiftlik evleri ve müşteriler tarafından otellerde, motellerde ve diğer mesken tarzı
alanlarda;
- Oda Kahvaltı tarzı konaklama evlerinde,
- Yiyecek-içecek veya benzer hizmetler sunan perakende olmayan uygulamalarda
UYARI: Buz yapıcı olarak kullanacağınız tüm kaplarda içiilebilir su kullanınız.
Böyle bu cihazda yanıcı itici ile aerosol kutuları gibi yanıcı maddeler saklamayın.
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DİKKAT
Kurulum
Bu buzdolabı, önünde bantlanmış olarak bulunan Kullanıcı Talimatlarına göre
uygun şekilde kurulmalıdır.
Buzdolabının paketini açarken ve kurarken dikkatli olun. Plastik ve diğer
paketleme materyallerini hemen çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.
Cihaz güç kaynağına kolay erişilebilir bir yere konumlandırılmalıdır.
Kullanım
Etrafında çocuklar varken buzdolabının kapısını dikkatle kapatın.
Parmaklarınızı ezilme tehlikesi olan yerlerden uzak tutun: kapılar arasındaki
boşluklar ve çekmeceler ister istemez küçüktür. Çocukların etrafta olduğu anlarda
kapıları kapatırken dikkatli olun.
Eğer yiyecekleri düzensiz yerleştirirseniz düşüp yaralanmalara neden olabileceğini
unutmayın.
Buzdolabının yakınında sprey tüp bulundurmayın.
Cihazın üstüne dergi vb. koymayın.
Bakım
Temizlik için çamaşır suyu veya tiner gibi ağır deterjanlar kullanmayın. Yumuşak
bir bezle temizleyin.
Güç kablosunun tırnakları ve diğer temas alanlarındaki yabancı cisimleri (toz veya
sıvı) düzenli olarak temizleyin.
Buzdolabınızı kendi başınıza kurmaya, sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın.
Güç kablosunun uçlarındaki toz veya benzeri yabancı maddeleri temizleyin.
Fişi temizlerken ıslak veya nemli bez kullanmayın.
Eğer buzdolabınızın güç kaynağıyla bağlantısı kesilirse tekrar açmak için en az
beş dakika bekleyin.
Eğer kimyasal veya yanık plastik kokusu alır veya duman görürseniz, buzdolabını
hemen fişten çekin ve LG Electronics Servis Merkezi’yle irtibata geçin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
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PARÇALAR
Bu sayfayı buzdolabınızın parçaları ve özelliklerini tanımak için kullanın.
Sayfa referansları işinizi kolaylaştırmak için kullanılmıştır.
*Gerçek ürünün görünümü veya spesifikasyonları modele bağlı olarak değişkenlik
gösterebilir.

Buzdolabı Dış
<Dondurucu Çekmeceli Model>

Tutamaç
Kapıyı açıp
kapatır.
Buzdolabı
Yiyecekleri
korur.

Ez Açma Tutamacı
Dondurucu kapısını
kolayca açar.
(*Aynı modellerde)
Dondurucu
Donmuş yiyecekleri
korur.
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Buzdolabı İç (Dondurucu Çekmeceli Model)
Süt Ürünleri Haznesi
Süt ürünlerini korumak
için kullanılır.
İç LED lambalar
İç lambalar
buzdolabının içini
aydınlatır.
Ayarlanabilir
Buzdolabı Rafı
Buzdolabınızın rafları
kişisel saklama
ihtiyaçlarınıza göre
ayarlanabilir.
Sebzelik
Nem kontrolü sağlar ve
sebze meyvelerin taze
kalmasına yardımcı
olur.
Glide’N’Serve
Büyük parti tepsileri
ve şarküteri
ürünleriyle içecekler
içindir.

Durabase® ve Durabase® Divider
Durabase büyük yiyeceklerin
korunması için önerilen saklama
alanıdır. Durabase Divider ise Durabase alanını bölümlere ayırmak
için kullanılır. Farklı büyüklüklerdeki
ürünleri yerleştirmek için yan yana
yerleştirilebilirler.

Katlanabilir Hazne
Kapak
Haznelerinde
uzun saklama
alanı gerektiğinde
katlanarak
kullanılabilir.
Kapak Haznesi
Değiştirilebilir
hazneler
ihtiyacınıza göre
ayarlanabilir.
Otomatik Kapanan
Kapı
Buzdolabı kapısı ve
dondurucu
çekmeceleri
hafifçe itmeniz
halinde otomatik
olarak kapanır.
Çekmeli Hazne
Dondurucu hazne
içerisinde
ekstra saklama
alanı gerektiğinde
kullanılır.
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KURULUM

Kuruluma Genel Bakış
Bu ürünü aldıktan sonra veya bir başka yere taşıyacağınız zaman önce aşağıdaki
talimatları okuyun.

1. Buzdolabının
paketinden
çıkarılması

2. Uygun Yerin
Seçilmesi

4. Su tedariğinin
ve su hattının
bağlanması

5. Dengeleme ve
Ürün Kapısının
Ayarlanması

Buz Makinası Yüklü Modeller sadece

3. Sökme/Kurma

11 KURULUM

Spesifikasyonlar
Bu kılavuzda belirtilen spesifikasyonlar ve görünüm devam eden ürün
geliştirmeler nedeniyle değişkenlik gösterebilir.

Boyutlar

Net ağırlık

Genişlik
29 3/4 inç
(757 mm)

29 3/4” (G) X 34 7/8” (D) X 68 ½” (Y), 59
¾” (kapak açık derinlik)
757 mm (G) X 887 mm (D) X 1740 mm (Y),
1516.5 mm (kapak açık derinlik)

Genişlik
29 3/4 inç
(757mm)

236 lb. (107 Kg) - Dondurucu Çekmeceli
Modeller
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Buzdolabının paketinden çıkarılması
TEHLİKE
Buzdolabının hareket ettirilmesi ve
kurulması için iki veya daha
fazla kişi kullanılmalıdır. Aksi
durum, özellikle sırt başta olmak
üzere yaralanmalarla
sonuçlanabilir.
Buzdolabınız ağırdır. Buzdolabını
temizlik veya servis için hareket
ettirmeniz gerektiğinde
zemini
korumayı
unutmayın.
Buzdolabınızı hareket ettirirken daima düz tutun. Buzdolabını hareket
ettirmek istediğinizde yürütmeye
ve oynatmaya çalışmayın, bu zemin
hasarına neden olabilir.
Yanıcı maddeleri ve gazları, örneğin
benzin vb., buzdolabınızdan
uzakta
tutun. Aksi durum, yangın,
patlama veya ölümle
sonuçlanabilir.
Kullanmadan önce buzdolabınızın
üzerindeki bant ve diğer geçici
etiketleri çıkarın. Uyarı niteliğindeki
etiketleri, seri no ve model etiketini, Kurulum etiketlerini veya
buzdolabının
arkasındaki
Devre
Şemasını çıkarmayın

Uygun Yerin Seçilmesi
Su kaynağının otomatik buz yapıcıya
kolayca bağlanabileceği bir yer seçin.
NOT
Su basıncının su filtresi olmayan
modellerde 20 ile 120 psi (0,138 0,82 MPa) ve su filtresi olan modellerde ise 40 ve 120 psi (0,276 0,82 MPa) arasında olması gerekir.
Buzdolabı daima sadece onun için
ayrılmış ve uygun şekilde bağlanmış
115/127 V ~ 60 Hz, sadece Alternatif Akım ve 15 veya 20 A sigorta
korumalı topraklanmış bir elektrik
kaynağına bağlanmalıdır. Bu hem
en iyi performansı sağlayacak hem
de ev içi elektrik devrelerindeki aşırı
yüklenmeden dolayı ısınan kablolardan yangın çıkmasını önler. Yalnızca
bu cihaz için ayrılmış ayrı bir devrenin
kullanılması önerilmektedir.

UYARI
Elektrik çarpması riskini azaltmak
için buzdolabınızı ıslak veya nemli
alana kurmayınız.

Döşeme

Yapışkan izlerini temizlemek için
keskin cisimler, alkol, yanıcı sıvılar veya
aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
Bu ürünler buzdolabı yüzeyinize zarar
verebilir.

Gürültü ve titreşimi önlemek için,
ünitenin dengelenmesi ve sert zemin üzerine kurulması gerekmektedir. Eğer gerekirse, dengeleme
vidalarını kullanarak eşit dağılmayan
zemin hatalarını düzeltebilirsiniz.
Ürün Kapısının açılmasına yardımcı
olması için ön kısmın arka kısımdan
hafifçe yüksekte durması gerekir.
Dengeleme ayakları kabinin hafif
eğilmesiyle kolayca döndürülebilir
durumdadır. Dengeleme ayaklarını
sola çevirirseniz ünite yükselir,
sağa çevirirseniz ünite alçalır. (Bkz.,
Dengeleme ve Kapının Ayarlanması.)

Buzdolabı rafları yükleme
pozisyonunda kurulmuştur.
Bireysel kullanım ihtiyaçlarınıza göre
raf yerleşimini yeniden yapabilirsiniz.

NOT
Halı, yumuşak zemin döşemesi, platform veya zayıf destekli yapılar üzerine kurulum önerilmemektedir.

Geri kalan bant ve yapıştırıcıları
temizlemek
için
başparmak
tırnağınızla tutup hızla çekin. Bant
veya yapıştırıcı artıkları, az miktarda bulaşık deterjanını parmağınızla
yapışkan üstüne sürmek suretiyle de
çıkarılabilir. Ilık su ile veya kuru
temizleme yapabilirsiniz.
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Ortam Sıcaklığı

Buzdolabı Kapı Tutamaçlarının

Bu cihazı ortam sıcaklığının 55°F Çıkarılması/Takılması
(13°C) ve 110°F (43°C) arasında olduğu
yerlere kurun. Eğer cihaz etrafındaki
NOT
sıcaklık çok düşük ya da yüksek olursa
soğutma özelliği olumsuz etkilenebilir. Buzdolabını dar açılış nedeniyle
oynatmanız gerektiğinde önerilen
prosedür ürün kapılarının sökülmesiBoşlukların Ölçülmesi
dir. Eğer tutamaçların çıkarılması gerYanındaki eşyadan uzaklığın çok ekiyorsa aşağıdaki adımları takip edin.
az olması dondurma özelliğinin Tutamacın görünümü resimlerdekinazalmasına
ve
elektrik
tüketim den farklı olabilir.
değerinin yükselmesine neden olabilir. Kapıların açılması için buzdolabının
önünde 33 ¾ inç (86 cm) boşluk ve Tutamaçların Çıkarılması
duvarla buzdolabı arasında da 2 inç 1. Ayar vidalarını
3/32 inç (2.5
(5.08 cm) boşluk olmasına dikkat edimm) alyan anahtarıyla gevşetin ve
niz.
tutamacı çıkarın.
2.Buzdolabı kapısı ve tutamacını
birbirine bağlayan montaj perçinlerini ¼ inç (6.35 mm) alyan anahtarı
kullanarak gevşetin ve montaj per33 ¾ ” (86 cm)
çinlerini çıkarın.

2” (5.08 cm)

Tutamaçların Takılması

1. Her iki uçtaki montaj perçinlerini ¼
inç (6.35 mm) alyan anahtarı
kullanarak takın.
2.Tutamacı kapıya
yerleştirin, tutamacın montaj perçinlerinin üzerine oturmasını sağlayın
ayar vidalarını
3/32 inç (2.5 mm)
alyan anahtarı kullanarak takın.

KURULUM 14

Dondurucu Çekmecesi Tutamacının Kapı ve Çekmecelerin Sökülmesi/
Çıkarılması/Takılması
Takılması
(Dondurucu Çekmeceli Modellerde)
Tutamacın Çıkarılması
1. Tutamacın alt kenarındaki ayar
vidalarını 3/32 inç (2.5 mm) alyan
anahtarıyla sökün ve tutamacı çıkarın.
2. Dondurucu
çekmeceyi
ve tutamacını
birbirine
bağlayan
montaj
perçinlerini ¼
inç (6.35 mm)
alyan anahtarı
kullanarak
gevşetin ve montaj perçinlerini çıkarın.

Tutamaçların Takılması
1. Her iki uçtaki montaj perçinlerini ¼
inç (6.35 mm) alyan anahtarı
kullanarak takın.
2. Tutamacı
kapıya
yerleştirin,
tutamacın
montaj
perçinlerinin
üzerine
oturmasını
sağlayın ayar
vidalarını 3/32 inç (2.5 mm) alyan
anahtarı kullanarak takın.

UYARI
Tutamaçları sökerken ve takarken:
Tutamacı sıkıca tutun ve düşürmeyin.
Tutamacı yakınınızdaki insan ya da
hayvanlara doğru sallamayın
Tutamacın deliğinin kapının
durdurma
cıvatasıyla
uyumlu
olduğundan emin olun. Tutamacı
yerine sabitlemek için ayar vidalarını
yerine takın.
Kapı ve tutamaç arasında, tutamacın
takılmasından
sonra
boşluk
kalmamasını sağlayın.

Buzdolabını dar açılış nedeniyle
oynatmanız gerektiğinde önerilen
prosedür ürün kapılarının sökülmesidir.

UYARI
Eğer giriş kapınız buzdolabını içeri
sokmak için çok darsa, buzdolabı
kapılarını çıkarın ve buzdolabını
kapıdan yanlamasına geçirin.
Buzdolabının hareket ettirilmesi ve ürün kapılarının kurulması
için iki veya daha fazla kişi
kullanılmalıdır.
Aksi
durum,
özellikle sırt başta olmak üzere
yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Kurulumdan önce buzdolabının
elektrik kaynağını kapatın. Aksi
durum, ciddi yaralanma veya
ölümle sonuçlanabilir.
Elinizi, ayağınızı veya
herhangi bir objeyi buzdolabının
altına veya hava tahliye çıkışına
koymayın. Elektrik çarpmasıyla
karşılaşabilirsiniz.
Menteşe ve tapalara dokunurken
dikkatli olun. Yaralanabilirsiniz.
Ürün kapıları ve çekmecelerini
sökmeden önce bütün yiyecek ve
rafları/hazneleri sökün.
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Buzdolabı Kapısının Sökülmesi

Buzdolabı Kapısının Takılması

1. Tepe menteşe kapağı vidasını sökün
1. Plastik kolun kapının altında takılı
Kapağın ön tarafında altta bulunan
olduğundan emin olun. Şekilde
kancayı kaldırın (görünmez) düz başlı
görüldüğü gibi kapıyı orta menteşe
tornavida kullanın.
piminin üstüne getirip takın.

2. Üç cıvatayı 10 mm veya 13/32-inç lok- 2. Üst menteşeyi ve buzdolabının
üstündeki delikleri hizalayın. Üç cıvatayı
ma anahtarı kullanarak çıkarın ve tepe
kullanarak menteşeyi
menteşesini çıkarın. Parçaları ayırın.
sabitleyin. Cıvataları sıkın.

DİKKAT
Menteşeyi kaldırırken buzdolabı
kapısının düşmemesine dikkat
edin.
3. Kapıyı orta menteşe piminden kaldırın 3. Kapağı takın .Kapak vidalarını takın ve
sıkın .
ve kapıyı çıkarın.

DİKKAT
Kapıyı çizmeyecek bir yüzeyde
iç kısmı yukarı bakacak şekilde
yerleştirin.

KURULUM 16
3. Her iki rayın sonundaki vidaları sökün.
Dondurucu Çekmecelerinin
Çıkarılması
(Dondurucu Çekmeceli Modellerde)
Üst ve alt çekmeceler aynı şekilde
çıkarılırlar. Aşağıdaki şekillerde dondurucu
çekmecenin üstünde duran
Çekmeceli Hazneye daha net görünüm
için yer verilmemiştir.

DİKKAT
Dondurucu çekmecesinin hareket
ettirilmesi ve kurulması için iki veya
daha fazla kişi kullanılmalıdır. Aksi
durum, özellikle sırt başta olmak
üzere yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Çekmeceyi
çıkarırken
veya
değiştirirken tutamaçtan tutmayın.
Tutamaç çıkabilir ve yaralanmalara
neden olabilir.
Çekmecenin her iki yanındaki keskin
menteşelere dikkat edin.
Çekmeceyi yere koyduğunuzda
zemine zarar vermemeye özen
gösterin.
Dondurucu
çekmecesi
üzerine
basmayın veya oturmayın.
Kazaları önlemek için çocukların
ve hayvanların çekmeceden uzak
durmasını sağlayın. Çekmeceyi açık
bırakmayın.

4. Barı kaydırın

5. Çekmeceyi her iki yanından kavrayın
ve raylardan çıkıncaya kadar çekip
çıkarın.

DİKKAT
Çekmeceyi
çıkarırken
veya
değiştirirken tutamaçtan tutmayın.
Tutamaç çıkabilir ve yaralanmalara
neden olabilir.

1. Çekmeceyi tam olarak açılacak şekilde
çekin.
2. Durabase sepeti kaldırın ve dışarı çekin,
ray sisteminin çalışır olduğundan emin
olun.

6. Rayları birer elinizle tutarak aynı
anda içeri itin.
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Dondurucu Çekmecelerin Takılması 3. Barı çekmece desteklerine yeniden
oturtun.
(Dondurucu Çekmeceli Modellerde)
Üst ve alt çekmeceler aynı şekilde takılırlar.
1. İki elinizi kullanarak iki rayı da tamamen
dışarı çıkana kadar aynı anda çekin.

2. Çekmeceyi iki yanından kavrayın ve
çekmece desteklerinin iki yandan da
raya oturmasını sağlayın.

4. Kapıyı son konumu için aşağı doğru
indirin ve her iki yandaki vidaları sıkın.

5. Çekmece tamamen açık konumdayken
alt sepeti ray düzeneğine yerleştirin.

UYARI
Çekmeceyi çıkarırken veya değiştirirken
tutamaçtan tutmayın. Tutamaç çıkabilir
ve yaralanmalara neden olabilir.

KURULUM 18

Su Hattının Bağlanması
Su Hattının Bağlanması

DİKKAT
Yaralanmaları önlemek için kurulum
sırasında gözlerinizi koruyun.

Su hattının kurulumu buzdolabı
garantisine dâhildir. Bu talimatları dikkatle
takip ederek masraflı su arızaları riskini en
Eğer ters ozmos sisteminden gelen su
aza indirebilirsiniz.
basıncı 21 psi veya 0,14 MPA’dan az
olursa, 7 oz (0,21) kabı doldurmak 4.0
Evin borularında mevcut su darbesi
(borulardaki su darbesi) buzdolabı saniyeden uzun sürer:
parçalarına zarar verebilir ve su sızıntısına
Ters ozmos sistemindeki tortu
ya da su baskınına neden olabilir. Su
filtresinin tıkalı olup olmadığını
hattını buzdolabına bağlamadan önce su
kontrol edin. Gerekiyorsa filtreyi
darbesini düzeltmek için vasıflı bir tesisatçı
değiştirin.
çağırın.
Ters ozmos sistemindeki saklama
tankının yoğun kullanımdan sonra
DİKKAT
tekrar doldurulmasına izin verin.
Eğer ters ozmos sistemi nedeniyle
Yanıkları ve ürün hasarlarını önlemek
meydana gelen su basıncı sorunları
için buzdolabını sadece soğuk su
devam ederse, lisanslı ve vasıflı bir
hattına bağlayın.
teknisyen çağırın.
Bütün kurulumlar yerel tesisat
Eğer buzdolabınızı su hattını bağlamadan
gereklilikleriyle uyumlu olmalıdır
önce kullanmaya başladıysanız, buz
yapıcı güç anahtarının
pozisyonunda
Neye İhtiyacınız Var
olduğundan emin olun

DİKKAT
Buz yapıcı borulamasını sıcaklığın
donma ısısı altına düşeceği yerlere
yapmayın.

Su Basıncı
Su basıncının su filtresi olmayan
modellerde 20 ile 120 psi ve su filtresi olan
modellerde ise 40 ve 120 psi arasında
olması gerekir.
Eğer soğuk su kaynağında ters ozmos
su filtreleme sistemi bağlıysa, bu su hattı
kurulumu buzdolabı garantisi dâhilinde
olmayacaktır. Bu talimatları dikkatle takip
ederek masraflı su arızaları riskini en aza
indirebilirsiniz.
Eğer soğuk su kaynağında ters ozmos
su filtreleme sistemi bağlıysa, ters ozmos
sisteminin ihtiyacı olan su basıncı 2.0 3.0 saniyeden kısa sürede 7 oz (0,21) kabı
dolduracak kapasitede en az 40 ile 60 psi
(0,14 y 0,41 MPa) olmalıdır

Bakır Boru, ¼ inç (6.35 mm) dış çap,
buzdolabını su kaynağına bağlar.
Borunun iki ucunun da
yuvarlak kesildiğinden emin
olun. Ne kadar boruya
ihtiyacınız olduğunu
belirlemek
için:
buzdolabının
arkasındaki su vanasıyla su kaynağı
borusu arasındaki mesafeyi ölçün.
Bu uzunluğa 8 feet (2.4 m) ekleyin.
Kurulumdan sonra buzdolabını
duvardan çekebilmek için, 25 cm’de
bir üç yerinden bükülü ekstra 2.4 m
ek serpantin borusu bulundurun.
Elektrikli matkap.
½ in. (13 mm) veya
ingiliz anahtarı.
Düz uçlu ve yıldız
tornavidalar.
İki ½ inç (6.35 mm)
dış çaplı sıkıştırma
somunu ve 2 demir halka bakır
boruları kapatma vanasına ve
buzdolabı su vanasına bağlamak
için kullanılacaktır.
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Eğer mevcut bakır su hattınızın ucu 2. VANANIN YERİNİ BELİRLEYİN.
konik bağlantıysa, tesisat
Vanaya kolayca erişilebilir
malzemeleri satılan
bir yer seçin. En iyi yer,
bir dükkândan temin
dikey
su
borusunun
edebileceğiniz
bir
yanıdır. Yatay su borusuna
adaptöre ihtiyacınız
bağlamak gerektiğinde,
olacaktır,
böylece
su
hattını
bağlantının altta değil
buzdolabına bağlayabilir VEYA boru
tepede ya da yanda olmasına dikkat
kesme makasıyla konik bağlantı ucunu
edin, böylece su borusundan tortu
keserek sıkıştırmalı bağlantıyı
akmasını engellemiş olursunuz.
kullanabilirsiniz.
Soğuk su hattına bağlamak için
kapama vanası. Kapama vanası 3. VANA İÇİN BİR DELİK AÇIN.
Matkap ucu kullanarak su
SOĞUK SU HATTINA bağlanacağı
borusunda ¼ inç (6.35 mm)
ucunda minimum 5/32 inç (4 mm)
bir delik açın. Boru üzerinde
çapında bir su girişine sahip olmalıdır.
delme işleminden kalan
Boyunlu tip kapama vanaları birçok su
atıkları
temizleyin.
kaynağı kitinde mevcuttur.
Delikten içeri su
Satın almadan önce
girmesine izin
boyunlu tip vananın
yerel tesisat koşullarınıza
vermeyin. Açılan deliğin ¼ inç (6.35
uyduğundan emin olun.
mm) olmaması buz üretimini azaltır
ya da daha küçük buzlara neden
NOT
olur.
Kendinden delikli boyunlu tip su
NOT
vanası kullanılmamalıdır.
Bağlantı hattında beyaz plastik
boru kullanılmamalıdır. Lisanslı
tesisatçılar sadece bakır (NDA boru
Su Hattı Kurulum Talimatları
#49595 ya da #49599) veya Cross
Link Polietilen (PEX) boru kullanırlar.
UYARI
Kurulum sırasında elektrikli alet
kullanmadan önce (matkap gibi),
elektrik çarpmalarını önlemek için
cihazın pille çalışan, çift yalıtımlı veya
topraklanmış bir model olduğundan
emin olun.

4. KAPAMA VANASINI BAĞLAYIN.
Kapama vanasını boru klempi
kullanarak soğuk su borusuna
bağlayın.
Boru Klempi

Kapama vanasını en sık kullanılan içme
suyu hattına bağlayın.
1. ANA SU KAYNAĞINI KAPATIN.
Borulardaki basıncı gidermek için en
yakındaki musluğu açın.

Boyunlu Tip
Kapama
Vanası

Dikey Soğuk
Su Borusu

NOT
Massachusetts Federal Devleti
Tesisat Kuralları 248CMR’na uyulacaktır.
Boyunlu vanalar yasal değildir ve
Massachusetts’te kullanımına izin
verilmez. Lisanslı tesisatçınızla
ülkenizdeki norm ve kuralları görüşün.
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5. BORU KLEMPİNİ SIKIN.
Mühürleme pulu kabarıncaya kadar
boru klempini sıkın.
NOT: Klempi çok sıkarsanız borunun
kırılmasına neden olabilirsiniz.
Pul (vida)
Boru Klempi
Giriş Ucu
Klemp Vidası

8. BORULARI TEMİZLEYİN/
Ana su kaynağını açın
ve su tertemiz akana
kadar boruları
temizleyin.
Suyu, borudan dörtte
bir oranında su aktıktan
sonra su vanasından
kapatın.
9. BORU SİSTEMİNİ BUZDOLABINA
BAĞLAYIN.

6. BORUYU YERİNE YERLEŞTİRİN.
Boruyu soğuk su hattı ve buzdolabı
arasına yerleştirin.
Duvarda veya zeminde açılmış bir
delik aracılığıyla boruyu geçirin
(buzdolabının arkasından ya da
zemin kabininin içinden ve duvara
olabildiğince yakın konumlayın.
NOT
Kurulumdan sonra buzdolabını
duvardan çekebilmek için, 25 cm’de
bir üç yerinden bükülü ekstra 2.4 m
ek serpantin borusu bulundurun.

NOT: Buzdolabı bağlantısını yapmadan
önce, buzdolabının güç kablosu fişinin
duvar prizinden çekili olduğundan emin
olun.
a. Su vanasındaki plastik esnek
kapağı çıkarın.
b. Sıkıştırma somunu ve demir
halkayı tüpün ucuna gösterildiği gibi
takın.
c. Bakır borunun ucunu bağlantıya
mümkün
olduğunca
bağlayın.
Boruyu tutarken tesisatı sıkılaştırın.
Boru klempi

¼ inç Boru

¼ inç
Sıkıştırma
Somunu

7 BORUYU VANAYA BAĞLAYIN
Demir Halka
Bakır boru için olan sıkıştırma
Demir
somununu ve demir halkayı
Halka
borunun ucuna takarak boruyu
kapama vanasına sabitleyin. Borunun
vanaya tamamen geçtiğinden emin
olun. Sıkıştırma somununu iyice sıkın.
Boyunlu Kapama
Vanası
Sızdırmazlık
Somunu
Çıkış Vanası

Sıkıştırma
Somunu
Sıkıştırma
Somunu
Demir
Halka

Buzdolabı
Bağlantısı

NOT
Asla eski veya kullanılmış hortum
kullanmayın. Daha iyi kullanım ve
deneyim için her zaman yeni ürün
kullanın. Güvenlik ve sağlık hususları
nedeniyle daima içilebilir su kaynağına
bağlayın.
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10. KAPAMA VANASINDAKİ SUYU AÇIN.
Sızıntı yapan herhangi bir bağlantı
varsa sıkılaştırın.

UYARI
Su hattı bağlantılarında herhangi bir
sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
11. BUZDOLABINI FİŞE TAKIN.
Boruyu sarın böylece duvara ya
da buzdolabına çarparak titreşim
yaratmayacaktır. Buzdolabını duvara
doğru itin.
11. BUZ YAPICIYI ÇALIŞTIRIN.
Buz yapıcı güç anahtarını
pozisyonuna getirin.
Buz yapıcı çalışma sıcaklığı olan 15°F
(-9°C) ya da daha altına
kadar
soğumadan
çalışmaya
başlamayacaktır. Eğer buz yapıcı güç
anahtarı pozisyonundaysa otomatik
olarak çalışmaya başlayacaktır.

Gücün Açılması
1. Buzdolabını fişe takın.

UYARI
Nominal besleme prizine bağlayın.
Nitelikli bir elektrikçinin duvar
prizlerini ve kablolamayı
topraklamaya karşı kontrol etmesini
sağlayın.
Elektrik fişinin toprak kutbuna zarar
vermeyin ya da kesmeyin.

KURULUM 22

Dengeleme ve Kapının
Ayarlanması
Dengeleme
Kurulumdan sonra buzdolabınızın güç
kablosunu 3 tırnaklı topraklı prize takın
ve buzdolabını duracağı son konuma
doğru itin.
Buzdolabınızın önünde iki dengeleme
ayağı bulunmaktadır— biri sağda biri de
soldadır. Ayakları kullanarak öne-arkaya
veya sağa-sola eğimi ayarlayabilirsiniz.
Eğer buzdolabınız sabit durmuyorsa veya
ürün kapıları daha kolay
kapamak
istiyorsanız,
buzdolabının
eğimini aşağıdaki talimatları kullanarak
ayarlayabilirsiniz:

Kapının Ayarlanması
Kapılarınız arasındaki mesafe eşit değilse,
aşağıdaki talimatları takip ederek kapıları
ayarlayabilirsiniz.
1. Tepe menteşe kapak vidalarını çıkarın
.
Kapağın ön tarafında altta bulunan
kancayı kaldırın, bunun için düz başlı
tornavida kullanın.
2. 10 mm veya 13/32 inç lokma anahtarı
veya açık ağızlı anahtar kullanarak tepe
menteşe cıvatalarını gevşetin.
3. Bir başkasından buzdolabı kapısını
tutmasını isteyin; böylece iki kapı
arasındaki mesafeyi eşitleyebilir ve tepe
menteşe cıvatalarını sabitleyebilirsiniz.
4. Tepe menteşe kapak vidalarını takın.

1. Dengeleme ayaklarını sola çevirirseniz
buzdolabının o kenarı yükselir, sağa
çevirirseniz alçalır. Buzdolabı eğimini
ayarlamak için dengeleme ayağını
defalarca çevirmeniz gerekebilir.

NOT
Konik cıvata anahtarı bu iş için
uygundur ancak açık uçlu ingiliz
anahtarı da yeterlidir.
Çok fazla döndürüp sıkmayın.
2. Kapıları açarak kolayca kapandıklarını
kontrol edin. Eğer kapılar kolayca
kapanmadıysa, dengeleme ayaklarının
ikisini de sola çevirmek suretiyle
buzdolabını biraz arkaya eğin.
Defalarca çevirmeniz gerekebilir ve
her iki dengeleme ayağını da aynı
miktarda döndürmelisiniz.

23 NASIL KULLANILIR

NASIL KULLANILIR
Kullanmadan Önce

Buzdolabını temizleyin.

Buzdolabınızın her yerini temizleyin ve nakliye sırasında
oluşmuş olabilecek tüm tozu silin.

DİKKAT
Buzdolabınızı temizlerken yapışkan ve bantları temizlemek için çizilmesine
neden olacak sert objeler veya alkol içeren deterjanlar, yanıcı sıvılar ya da
bir aşındırıcı madde kullanmayın.
Model ve seri numarası etiketini veya arka yüzeydeki teknik bilgi
etiketlerini sökmeyin.
NOT
Yapışkan malzemeyi tırnağınızla iterek çıkarın veya bulaşık deterjanıyla
silerek temizleyin.

Güç kaynağını bağlayın.

Kullanmadan önce güç kaynağının bağlı olduğundan emin olun.
“Gücün Açılması” bölümünü okuyun.

Eğer buzdolabı henüz su kaynağına bağlanmamışsa
buz yapıcıyı kapatın.

Otomatik buz yapıcıyı kapatın ve buzdolabının elektrik fişini
topraklanmış elektrik prizine takın. * Bu yalnızca belirli modeller
için geçerlidir.(Buz Makinası Yüklü Modeller sadece).

DİKKAT

Otomatik buz yapıcıyı su kaynağına bağlanmadan çalıştırmak buzdolabının
bozulmasına yol açabilir.

Buzdolabının soğumasını bekleyin

Buzdolabınıza yiyecek koymadan önce en az iki ya da üç saat
çalışmasını bekleyin. Uygun soğutmanın olup olmadığını görmek
için dondurucu haznedeki soğuk hava akışını kontrol edin.

DİKKAT
Buzdolabına henüz soğumadan yiyecek koymak yiyeceklerin bozulmasına
veya buzdolabı içerisinde kötü koku oluşmasına neden olur.

Buzdolabı ilk çalışmasından sonra yüksek bir gürültü
çıkarabilir.
Bu normaldir. Sıcaklık düştükçe bu ses de azalacaktır.

Buzdolabı kapılarını ve dondurucu çekmecelerini açın
ve içini havalandırın.
Buzdolabının içi ilk başta plastik kokabilir. Buzdolabının içindeki
tüm yapışkan bantları çıkarın ve havalandırma için buzdolabı
kapıları ve dondurucu çekmecelerini açın.

NASIL KULLANILIR
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Kontrol Paneli
* Modele bağlı olarak, aşağıdaki fonksiyonların bazıları mevcut olmayabilir.

- Kontrol Paneli Özellikleri
LED Ekran Göstergesi
Door

Kontrol Butonu
Buzdolabı Sıcaklığı
Buzdolabı bölümünün ayarlanmış
sıcaklığını Celsius (°C) veya Fahrenheit
(°F) derecesinden gösterir.
Dondurucu Sıcaklığı
Dondurucu bölümünün ayarlanmış
sıcaklığını Celsius (°C) veya Fahrenheit
(°F) derecesinden gösterir.
Sıcaklık ayarını °F’tan °C’a (veya tersi)
çevirmek için Buzdolabı ve Dondurucu sıcaklık butonlarına aynı anda beş
saniye boyunca basılı tutun. Ekrandaki
sıcaklık göstergesi Celsius ve Fahrenheit
arasında değişecektir.
NOT
Ekranda görünen sıcaklık hedeflenen
sıcaklıktır, o sırada buzdolabının
sahip olduğu gerçek sıcaklık değildir.
Buzdolabının gerçek sıcaklığı içine
konan yiyeceklere bağlıdır.
Ice Plus
Bu fonksiyon hem buz yapmayı hem de
dondurma kapasitesini arttırır.
Ice Plus düğmesine bastığınızda,
ekranda ışık yanacaktır ve bu ışık 24 saat
boyunca kalacaktır. Bu fonksiyon 24 saat
sonra otomatik olarak kapanacaktır.
Düğmeye bir kez daha basmak suretiyle
bu fonksiyonu manuel olarak
durdurabilirsiniz.

Kapı Alarmı

Door

Buzdolabına elektrik verildiğinde, kapı
alarmı ilk olarak ayarında olacaktır.
Kapı alarmı düğmesine bastığınızda,
ışık olacak ve Kapı Alarmı devre dışı
kalacaktır.
Buzdolabı veya dondurucu kapısından
biri 60 saniyeden daha uzun süre açık
kaldığında, alarm sesi duyulacak ve
kapının açık kaldığını öğreneceksiniz.
Kapıyı kapattığınızda kapı alarmı
duracaktır.

DİKKAT
Görüntüleme Modu (Sadece Mağaza
Kullanımı İçin)
Görüntüleme Modu buzdolabının
tüm soğutma ve dondurma
bölümlerini kapatarak, mağazadaki
sergileme sırasında enerji tasarrufu
sağlar. Etkinleştirildiğinde, kontrol
panelinde
görünecek ve görüntü
ekranda sadece 20 saniye boyunca
kalacaktır.
Devre dışı bırakmak / etkinleştirmek
için:
Buzdolabı kapılarından biri açıkken,
Buzdolabı ve Ice Plus düğmelerine
aynı anda beş saniye boyunca basın.
Kontrol panelinden bip sesi gelecek
ve sıcaklık ayarları Görüntüleme
Modunun devre dışı olduğunu
onaylamak için ekranda
görünecektir.
Aynı
prosedürü
Görüntüleme Modunu etkin hale
getirmek için kullanabilirsiniz.
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Otomatik Buz Yapıcı (Dondurucu Odası, Buz Makinası
Yüklü Modeller sadece)
Modele bağlı olarak, aşağıdaki
fonksiyonların bazıları mevcut olmayabilir.
Buz, buz yapıcıda üretilir ve dispensere
(hazneye) gönderilir. Buz yapıcı her
devrinde 12 buz küpü üretir— 24 saat
periyodunda bu yaklaşık 100 buz
küpü demektir. Bu sayı, dondurucu
haznenin ve odanın sıcaklığına, ürün
kapısının açılma sayısı ve diğer çalışma
koşullarına bağlıdır.
Yeni kurulan bir buzdolabının buz
üretebilmesi için takribi 12 ila 24 saat
geçmesi gerekir.
Su basıncının, normal miktar ve
boyutlarda buz küpleri üretebilmesi
için su filtresi olmayan modellerde 20
ile 120 psi (014 - 0,82 MPa) ve su
filtresi olan modellerde ise 40 ve 120
psi (028 - 0,82 MPa) arasında olması
gerekir.
Buz tespit sensörünün üzerindeki
yabancı maddeler veya donma buz
üretimini engelleyebilir. Düzgün bir
çalışma için sensör alanının daima
temiz olmasına özen gösteriniz.

Otomatik Buz Yapıcının Açılıp
Kapatılması
Otomatik buz yapıcıyı kapatmak için,
buz yapıcı anahtarını konumuna
getirin. Otomatik buz yapıcıyı açmak
için, anahtarı konumuna getirin.
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Otomatik Buz Yapıcı (devam, Bazı modellerde)
DİKKAT
Üretilen ilk buz, su kanalından veya su
tankından gelen partiküller veya koku
içerebilir.
Oluşan ilk birkaç buz serisini
atın. Bu, buzdolabı uzun zaman
kullanılmadığında da yapılmalıdır.
Eğer çıkan buzun rengi bozuksa su
tedariğini kontrol edin. Sorun devam
ederse yetkili servis merkezini arayın.
Sorun düzeltilene kadar buzu veya
suyu kullanmayın.
Otomatik kapama kolunun hareketine
hiçbir şeyin engel olmasına izin
vermeyin.
Kap otomatik kapama kolunun
seviyesine kadar dolduğunda, buz
yapıcı buz üretmeyi durduracaktır.
Bazı buz küplerinin birbirine yapışması
normaldir.
Eğer buz sıkça kullanılmıyorsa, eski
buz küpleri bulutsu, küçülmüş ve
bayat tatlı olacaktır.

Buz Yapıcıyı Ne Zaman
Kapatmalısınız
Su tedariği birkaç saat boyunca
kesildiğinde.
Buz kabı birkaç dakikadan daha uzun
süre için çıkarılmış ise.
Buzdolabı günlerce kullanılmayacağı
zaman.
NOT
Buz yapıcı açma/kapama anahtarı
pozisyonuna getirildiğinde buz kabı
boşaltılmalıdır.

Duyabileceğiniz Normal
Sesler
Buz yapıcı su vanası, buz yapıcıya su
dolduğunda bir ses çıkarır. Eğer güç
anahtarı pozisyonundaysa, tamamı
suyla dolmamış olsa bile aynı ses
duyulacaktır. Sesi durdurmak için
güç anahtarını konumuna getirin.
NOT
Su kanalı bağlanmadan önce güç
anahtarının
ON(l) pozisyonunda
olması buz yapıcıya zarar verebilir.
Buz küplerinin hazneye düşüş sesini, suyun borulardan geçişini
ve buz yapıcıya doluşunun sesini
duyacaksınız

Tatile Hazırlık

Buz yapıcının güç anahtarını OFF (0)
pozisyonuna getirin ve buzdolabının
su tedariğini kapatın.
NOT
Buz yapıcı açma/kapama anahtarı
OFF (0) pozisyonuna her geldiğinde
buz kabı boşaltılmalıdır.
Eğer ortam sıcaklığının donma
noktasının altına düşmesi
bekleniyorsa, vasıflı bir teknisyenin
su tedarik sistemini boşaltmasını
isteyin, böylece kopan su kanalı veya
bağlantılarından kaynaklanacak su
baskınlarının yaratacağı ciddi mal
hasarlarının önüne geçilecektir.
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Yiyecek Saklama

Yiyecek Koruma Bölümü (Dondurucu Çekmeceli Modeller)
Buzdolabının içindeki her hazne, farklı yiyeceklerin saklanması için
tasarlanmıştır.
Yiyeceklerinizin lezzetlerini korumak istiyorsanız, onları en optimal alanda
saklamalısınız.
Ayarlanabilir Buzdolabı Rafı
Kişisel saklama ihtiyaçlarınızı
karşılaması için ayarlanabilir
raflar.
Sebze saklama
(Sebzelik)
Sebze ve meyveleri korur.
Glide’N’Serve
Büyük parti tepsileri
ve şarküteri ürünleriyle
içecekler içindir.
Durabase®
Dondurucudaki en büyük
saklama alanı.

DİKKAT

Süt Ürünleri
Haznesi

Kapak Haznesi
Meyve suyu
ve soda gibi
içecekleri, sosları,
salata soslarını
ve diğer gıdaları
koymak içindir.

Çekmeli Hazne
Küçük pakette donmuş gıda
veya et, balık paketleri ile tavuk,
ince bir folyoyla sarıldıktan sonra
burada saklanabilir. Kuru
saklama içindir

Yüksek nem içeriğine sahip gıdaları buzdolabının en üstünde saklamayın. Nem
soğuk hava ve buzla doğrudan temas edebilir.
Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce yıkayın. Eğer gerekiyorsa sebze ve
meyveleri üstündeki toprak, sıvı veya lekeli yerleri temizlemek için nazikçe
kurulayın ve birbirine değen yiyeceklerin kirlenmemesi için paketlerinden ayırın.
Eğer buzdolabı sıcak ve nemli bir yerde duruyorsa, kapının sıkça açılması veya
buzdolabında çokça sebze saklanması yoğuşmaya neden olabilir. Böyle bir durumda temiz bir bez veya kâğıt havluyla yoğuşmayı temizleyin.
Eğer buzdolabı kapısı ve dondurucu çekmecesi çok sık açılıyorsa, ılık hava
buzdolabına sızacak ve sıcaklığını yükseltecektir. Bu da ünitenin çalışma maliyetlerinin yükselmesine neden olur.
NOT
Eğer evden kısa süreli olarak ayrılıyorsanız, kısa bir tatil gibi, buzdolabınızı çalışır
konumda bırakabilirsiniz. Dondurulmuş ürünler dondurucuda tutulmaları
halinde uzun süre bu formlarını koruyacaktır.
Eğer buzdolabınızı çok uzun bir süre için kapalı bırakacaksanız, tüm yiyecekleri
çıkarın ve fişini çekin. İç kısmı temizleyin ve buzdolabı içinde mantar oluşumunu
önlemek için kapılarını açık bırakın.
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Yiyecek Saklama İpuçları
* Aşağıdaki ipuçlarının, modele bağlı
olarak uygulanması mümkün
olmayabilir.
Buzdolabı içine yiyecek koyarken, aksi
belirtilmedikçe hava geçirmez ve
nemden koruyacak materyallere sarın.
Bu, buzdolabı içinde yiyecek kokularının
ve tatlarının birbirine karışmasını önler.
Son kullanma
tarihi olan ürünler için, tazeliği
korumak adına tarihi kontrol edin.
Yiyecek
Yağ veya
Margarin

Peynir

Süt
Yumurta
Meyve

Ya p r a k l ı
Sebzeler

Kabuklu
sebzeler
(havuçlar,
biberler)

Yiyecek
Balık

Artmış
Yemekler

Nasil
Taze balık ve kabuklu deniz
ürünlerini, alındıkları gün
tüketilmeyecekse
dondurucu bölümünde
saklayın. Taze balık ve
kabuklu deniz ürünlerinin
alındıkları gün tüketilmesi
önerilir.
Artan yemekleri plastik
sargıyla veya alüminyum
folyoyla sarın ya da sıkı
kapakları olan plastik kutularda saklayın.

Nasil
Açılmış yağ paketini apaklı
Donmuş Gıdaların Saklanması
tabakta veya kapalı bir
NOT
haznede saklayın. Ekstra
malzemenizi saklarken
Dondurucu kılavuzuna ya da güvenilir
dondurucu paketine koyun
bir yemek kitabına bakarak yiyecekleri
ve dondurun.
dondurucu için hazırlama ya da
Kullanacağınız zamana
yiyecek saklama süreleri hakkında bilgi
kadar asıl paketinde
edinin.
saklayın. Bir kez açıldığında,
plastik bir sargı ya da
Dondurucunuz büyük miktarlardaki
alüminyum folyoyla sıkıca
yiyecekleri hızlıca donduramaz.
sarın.
Dondurucuya 24 saatte
Süt kartonlarını silin. Daha
dondurabileceğinden daha fazla
soğuk süt için kutuları iç
yiyecek koymayın (dondurucu alanının
raflara sıralayın.
her fut küpü için 2-3 lbs yiyecek.) PakAsıl karton paketinde ve iç
etler arasındaki hava
rafta saklayın, kapı raflarına
sirkülasyonunu sağlamak için yeterince
koymayın.
boş alan bırakın. Kapının sıkıca kapMeyveleri kullanacağınız
anabilmesi için ön tarafta yeterli boşluk
zamana kadar yıkamayın
bırakın.
ya da kabuklarını soymayın.
Saklama süreleri, yiyeceğin kalite ve
Meyveleri asıl haznesinde,
türüne, kullanılan paketleme veya sargı
yani sebzelikte veya
tamamen kapalı kâğıttan bir türüne (ne kadar sıkı ya da nem
geçirmez
oluşuna)
ve
saklama
pakette, buzdolabı rafında
saklayın.
sıcaklığına göre değişir. Mühürlü paket
içerisinde oluşan buz kristalleri
Mağaza paketini açın ve
normaldir. Bu sadece yiyeceğin nemi
çürümüş ya da renkleri
ve paketteki havanın oluşturduğu
solmuş kısımları kesin.
Soğuk suyla yıkayın ve
yoğuşmanın yarattığı buz kristalleridir.
kurutun. Plastik bir torba ya
da kapta, sebzelik içerisinde
NOT
saklayın
Sıcak yiyeceklerin oda sıcaklığında 30
Plastik bir torba ya da kapta, dakika kadar soğumasını bekleyin ve
sebzelik içerisinde saklayın.
daha sonra paketleyerek dondurun.
Dondurmadan önce sıcak yiyecekleri
soğutmak enerji tasarrufu sağlar.
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Yiyecek Saklama İpuçları
Paketleme

Nem Kontrollü Sebzelik ve
Glide’N’Serve

Başarılı bir dondurma işlemi, doğru
paketlemeye bağlıdır. Paketi kapatıp
mühürlediğinizde, hava ya da nemin
içeri-dışarı geçmesine izin vermemelidir.
Eğer bu olursa, buzdolabı içinde yiyecek
kokusu ve tadı geçişme yaratacak aynı
zamanda donmuş yiyeceğin kurumasına
neden olacaktır.

Nem Kontrollü Sebzelik

Paketleme önerileri:
Sıkı kapaklı sert plastik kaplar
Düzgün profilli konserve ve dondurma
kavanozlar
Sanayi tipi alüminyum folyo
Plastik kaplamalı kâğıt
Geçirgen olmayan plastik paketler
Belirli donma dereceli kendinden
mühürlü plastik torbalar
Uygun dondurma yöntemleri için paket
veya kap talimatlarına uyun.
Kullanmayın:
Ekmek paketi
Polietilen olmayan plastik kaplar
Sıkı kapakları olmayan kaplar
Mumlu kâğıt veya mum kaplı dondurucu kağıdı
İnce yarı geçirgen paketler

*Modele
bağlı
olarak,
aşağıdaki
fonksiyonların bazıları mevcut
olmayabilir.
Sebzelikler çekmecedeki nemi kontrol
etmenize izin vererek sebze ve
meyvelerinizin taze lezzetini korur.
Nem geçirmez sebzelikteki nem miktarını
Sebze ve Meyve arasında herhangi bir
ayar seçerek yapabilirsiniz.
Taze ve yeşil yapraklı sebzelerin en iyi
şekilde saklanabilmesi için sebzeler
sebzelikte nemli havayı tutarlar.
Meyveler, en iyi saklanma koşulu için
nemli havanın sebzelik dışına çıkmasını
sağlar.

meyve sebze

sebze meyve

Glide’N’Serve
Büyük parti tepsileri ve şarküteri ürünleriyle içecekler içindir. (Bu çekmece yüksek
nem gerektiren sebzelerin saklanması
için kullanılmamalıdır.)
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Saklama Haznelerinin
Çıkarılması ve Takılması

Glide’N’Serve ve nem Kontrollü
Sebzelik

Camı Çıkarmak İçin

(Glide’N’Serve net görünüm için
gösterilmemiştir.)
Sebzelik kapağının altındaki camı
kaldırın ve yuları kaldırarak dışarı çekin.

Nem Kontrollü Sebzeliği ve Glide’N’Serve
çekmecelerini çıkarabilmek için,
Sebzeliği
ve Glide’N’Serve’i
tamamen çekin
ön kısmını yukarı
kaldırın ve tamamını dışarı çıkarın.

Kapı Hazneleri

Yerleştirmek için ön kısmı hafifçe yukarı
doğru eğin ve çekmeceyi çerçeveye
oturtup arkaya doğru yerine itin.

Kapı hazneleri kolay temizlik ve
ayarlama için çıkarılabilir şekildedir
1. Hazneyi çıkarmak için tutun ve
yukarı doğru kaldırarak çekin.
2. Hazneyi yerine takmak için,
takılacağı yere oturtarak yukarıdan
yerine oturuncaya kadar düzgünce
itin.

NOT
Bazı hazneler görünüm olarak farklıdır
ve yalnızca tek bir yere takılabilirler.

UYARI
Saklama haznelerini takıp çıkarırken
gereğinden fazla güç uygulamayın.
Saklama hazne ve raflarını bulaşık
makinesinde yıkamayın.
Saklama hazneleri ve raflarını düzenli
olarak çıkarıp temizleyin; yiyecekler
yüzünden sıkça kirlenebilirler.
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Buzdolabı Raflarının Ayarlanması Bölünmüş Rafın Takılması
Buzdolabınızın rafları kişisel saklama
ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir.
Modeliniz tek parça veya bölünmüş
raflar içerebilir.
Ürünlerin sığması için rafların farklı
yüksekliklere ayarlanması aradığınızı
kolayca bulmanıza yardımcı olacaktır.
Böyle yaparak buzdolabı kapısının açık
kalacağı süreyi azaltabilir ve enerji
tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Rafın ön kısmını yukarı eğin ve arzu
ettiğiniz yükseklikte rafın kancalarını
yuvaya yerleştirin Daha sonra rafın ön
kısmını aşağı indirerek kancaların
yuvaya girmesini sağlayın

Bölünmüş Rafın Çıkarılması
Rafın ön kısmını yukarı eğin ve yukarı
doğru kaldırarak çıkarın. Rafı dışarı
çekin.

Tek Parça Rafın Takılması
Rafı kaydırarak duruncaya
kılavuzlar üstünde itin.

kadar

Tek Parça Rafın Çıkarılması
Rafın arka kısmını yukarı eğin ve rafı
dışarı çıkarın.

DİKKAT
Rafların her iki yanının aynı
yükseklikte dengelendiğinden emin
olun. Aksi durumda raf düşebilir ya
da yiyecekler dökülebilir.

DİKKAT
Cam raflar soğukken sıcak suyla
temizlemeyin. Raflar ani ısı
değişimleri ya da darbe sonucu
kırılabilir.
Cam raflar ağırdır. Onları çıkarırken
özel dikkat gösterin.
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Temizleme
Temizlik

Buzdolabı ve dondurucu bölümlerin buzları otomatik olarak çözülür; ancak
kokuların önlenmesi için iki bölümün de ayda bir kez temizlenmesi gerekir.
Dökülmeleri hemen temizleyin.
Temizlemeden önce buzdolabı elektrik fişini mutlaka çekin.

Genel Temizleme İpuçları
Buzdolabı fişini çekin ya da gücü
kapatın.
Bütün çıkarılabilir parçaları, rafları ve
sebzeliği vb. çıkarın.
Temiz bir sünger veya yumuşak bir
bez ile ılık su ve yumuşak bir deterjan
kullanın. Aşındırıcı veya sert
temizleyiciler kullanmayın.
Bütün yüzeyleri elle yıkayın, durulayın
ve kurulayın.

Dış
Dış boyalı metal yüzeyleri cilalamak
pasa karşı koruma sağlayabilir.
Plastik parçaları cilalamayın. Cilalı
metal yüzeyler uygun cila (veya
pasta cila) kullanılarak yılda en az iki kez
cilalanmalıdır. Cilayı temiz ve yumuşak
bir bezle uygulayın.
Paslanmaz çelik dış yüzeyi olan ürünler
için, temiz ve çizmeyen bir sünger ya da
yumuşak bir bez ile ılık su ve yumuşak
bir deterjan kullanın. Aşındırıcı veya sert
temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak
bir bezle temizleyin.

DİKKAT

Buzdolabının iç ve dış kısmını
silerken sert, aşındırıcı yüzeyi olan
bez ya da sünger kullanmayın.
Buzdolabını açıp kapatırken elinizi
buzdolabının altına koymayın.

İç Duvarlar (dondurucunun
ısınmasını bekleyin böylece bez
yüzeye yapışmayacaktır)
Kokuları gidermeye yardımcı olmak
için buzdolabının içini karbonat ve ılık
su karışımıyla silin. 2 yemek kaşığı
(26 g) karbonatı 1 litre suyla karıştırın.
Karbonatın buzdolabı yüzeyini
çizmemesi için, suda
tamamen eridiğinden emin olun.

Kapı Kaplamaları ve Contalar

Temiz bir sünger veya yumuşak bir
bez ile ılık su ve yumuşak bir deterjan
kullanın. Buzdolabının plastik parçalarını
temizlerken çamaşır suyu, tiner,
konsantre deterjan veya petrol içerikli
temizleyiciler kullanmayın.

Plastik Parçalar (kapak ve paneller)
Temiz bir sünger veya yumuşak bir
bez ile ılık su ve yumuşak bir deterjan
kullanın. Cam temizleyicisi, aşındırıcı
temizleyiciler
veya
yanıcı
sıvılar
kullanmayın. Bunlar malzemeye hasar
verebilir.

Kondansatör
Elektrikli süpürge uzatma borusunu
kullanarak kondansatör kapağı ve
ventillerini temizleyin. Kondansatör
alanını kapatan paneli çıkarmayın.

NOT
Alev almayan temizleyici kullanın.
Aksi durum, yangın, patlama veya
ölümle sonuçlanabilir.

IŞIK (LED) DEĞİŞTİRME

Not: LED’’i kendiniz
vasıflı
bir
elektrikçi
değiştirilmelidir.

çıkarmayın,
tarafından
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SMART DIAGNOSIS™
Eğer buzdolabınızla ilgili bir sorun ortaya
çıkarsa, telefonunuz aracılığıyla LG
servis merkezine bilgileri aktarabilme
kapasitesine sahiptir. Bu da size doğrudan
eğitimli uzmanlarımızla konuşma imkânı
tanır. Uzman makinenizden aktarılan
verileri kaydedecek ve meseleyi analiz
etmek için kullanarak hızlı ve etkili bir tanı
sunacaktır.

3. Dondurucu düğmesine üç saniye
boyunca basılı tutun ve bu sırada
telefonunuzu hoparlöre doğru tutmaya devam edin.

Eğer buzdolabınızla ilgili bir sorun
olursa lütfen ABD’de bulunan 444 6
543 nolu telefonu arayınız. Smart Diagnosis™ özelliğini yalnızca LG çağrı
merkezi personeli söylediğinde kullanınız.
Duyacağınız aktarım sesi normaldir ve
faks makinesinden gelen sese benzer.

4. Üç defa bip sesini duyduğunuzda
Dondurucu düğmesini bırakın.

Smart Diagnosis™ buzdolabınız elektriğe
bağlı olmadıkça etkinleştirilemez. Eğer
buzdolabınızı çalıştıramıyorsanız
sorun çözme işlemi, Smart Diagnosis™
kullanılmadan yapılmalıdır.

Smart Diagnosis™’in Kullanılması

Öncelikle ABD’deki 444 6 543 nolu
telefonu arayın. Smart Diagnosis™
özelliğini yalnızca LG çağrı merkezi
personeli söylediğinde kullanınız.
1. Buzdolabı kapısını açın.
2. Müşteri hizmetleri yapmanızı
söylediğinde, Telefonunuzun ağza
denk gelen kısmını kontrol panelinin
sağındaki hoparlörün önüne tutun.

5. Telefonu ton aktarımı bitene kadar
tutmaya devam edin. Bu yaklaşık
3 saniye sürecektir ve ekranda
geri sayım görülecektir. Geri sayım
bittiğinde ve ses durduğunda,
uzmanla görüşmenize devam edin,
kendisi analiz için aktarılan bilgiyi nasıl kullanacağınız konusunda
yardımcı olacaktır.
NOT
En iyi sonuç için tonlar aktarılırken
telefonunuzu oynatmayın.
Eğer müşteri hizmetleri
görevlisi verileri düzgün şekilde
kaydedememişse, tekrar
denemenizi isteyebilir.
NOT
Bölgelere göre değişen arama
kalitesi farklılıkları fonksiyonu
etkileyebilir.
Daha iyi iletişim performansı için ev
telefonundan arayın, daha iyi sonuç
alabilirsiniz.
Kötü arama kalitesi,
telefonunuzdan makineye zayıf
veri transferine neden olur ve
bu
da
Smart
Diagnosis™’in
çalışmamasıyla sonuçlanabilir.
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SORUN GİDERME
Servis çağırmadan önce sorun giderme bölümünü inceleyin; bu şekilde hem
zaman hem de paradan tasarruf edersiniz.
Sorun
Buzdolabı ve
Dondurucu
bölümleri
soğutmuyor.

Soğutma
Sistemi çok
fazla çalışıyor.

Muhtemel Nedenler

Çözümler

Buzdolabı kontrolü OFF
Kontrolü ON konumuna
konumunda (bazı modellerde). getirin. Uygun sıcaklık ayarları
için Kontrollerin Ayarlanması
bölümüne bakın.
Buzdolabı buz çözme
Buz çözme süresi sırasında,
döngüsünde.
her bölmenin sıcaklığı biraz
artacaktır. 30 dakika
bekleyin ve buz çözme süresi
tamamlanınca uygun sıcaklığın
geri geldiğini doğrulayın.
Buzdolabı yakın zamanda
Her bir bölmenin arzu edilen
kurulmuş.
sıcaklığa ulaşması 24 saat
kadar sürebilir.
Buzdolabının yeri yakın
Eğer buzdolabı uzun süre yan
zamanda değiştirilmiş.
olarak saklanmış ya da yan
taşınmışsa, elektrik fişini
takmadan önce 24 saat kadar
dikey konumda bekletilmesi
gerekmektedir.
Buzdolabı eski modelle
Modern buzdolapları daha
değiştirilmiş.
fazla çalışma süresi gerektirir
ancak daha verimli teknoloji
sayesinde daha az enerji
kullanır.
Buzdolabı yakın zamanda
Buzdolabının tamamen
fişe takılmış veya enerji
soğuması yaklaşık 24 saat
yeniden verilmiş.
sürecektir.
Kapı sıkça açıktır veya çok
Buzdolabına yiyecek koymak
fazla miktarda yiyecek/sıcak
ve kapıyı açık tutmak ısı
yiyecek konmuş.
yükselmesine
neden
olur,
kompresörün buzdolabını eski
haline soğutması için daha
uzun süre çalışması gerekir.
Enerji tasarrufu yapmak için,
buzdolabına yerleştireceğiniz
her şeyi bir defada koyun,
yiyecekleri organize edin,
böylece yiyeceklerinizi kolaylıkla
bulabilirsiniz. Yiyeceği aldıktan
sonra kapıyı hemen kapatın.
(Yiyecek Saklama Kılavuzuna
bakın.)
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Sorun
Soğutma
Sistemi çok
fazla çalışıyor.

Muhtemel Nedenler
Kapılar tamamen
kapatılmamış.
Buzdolabı sıcak bir yere
yerleştirilmiş.

Kondansatör / arka kapak
engellenmiş.

Buzdolabı
veya
Dondurucu
bölümü çok
ılık.

Buzdolabı yakın zamanda
kurulmuş.
Hava ventilleri tıkanmış.

Kapılar sıkça açılmaktadır
veya uzun zaman açık kalmış.

Kapılar sıkça açılmaktadır
veya uzun zaman açık kalmış.

Buzdolabı sıcak bir yere
yerleştirilmiş.

Çözümler
Kapıları sımsıkı kapatın.
Kompresör sıcak ortamlarda
daha uzun süre çalışacaktır.
Normal oda sıcaklıklarında
70°F (21 °C) kompresörünüzün
zamanın %40 ile %80’inde
çalışmasını
beklemelisiniz.
Sıcak koşullarda bundan daha
fazla çalışmasını
beklemelisiniz. Buzdolabı
110°F (43 °C) üzerinde
çalıştırılmamalıdır.
Elektrikli süpürge uzatma
borusunu kullanarak
kondansatör kapağı ve
ventillerini temizleyin.
Kondansatör alanını kapatan
paneli çıkarmayın.
Her bir bölmenin arzu edilen
sıcaklığa ulaşması 24 saat
kadar sürebilir.
Bölme içinde hava
sirkülasyonunu sağlamak için
içindekileri yeniden yerleştirin.
Buzdolabını Kullanmak
bölümündeki
hava
akış
şemasına bakın.
Kapılar sıkça açıldığında ya da
açık tutulduğunda, nemli hava
bölmelerden içeriye girer. Bu,
bölme içerisindeki sıcaklık ve
nem derecesini yükseltir. Bu
etkiyi azaltmak için, kapıları
açma sıklığı ve süresini
düşürün.
Kapılar sıkça açıldığında ya da
açık tutulduğunda, nemli hava
bölmelerden içeriye girer. Bu,
bölme içerisindeki sıcaklık ve
nem derecesini yükseltir. Bu
etkiyi azaltmak için, kapıları
açma sıklığı ve süresini
düşürün.
Buzdolabı 110°F (43 °C)
üzerinde çalıştırılmamalıdır.
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Sorun

Muhtemel Nedenler

Buzdolabı
veya
Dondurucu
bölümü çok
ılık.

Kapılar doğru şekilde
kapatılmamış.

İç nem artışı
var.

Çözümler

Sorun Giderme bölümündeki
Kapılar doğru kapatılmamış
veya kendiliğinden açılıyor
kısmına bakın.
Sıcaklık kontrolü doğru
Eğer sıcaklık yüksekse,
ayarlanmamış.
kontrolü her seferinde bir
derece değiştirin ve sıcaklığın
istikrarlı hale gelmesini
bekleyin. Daha fazla bilgi için
Kontrollerin Ayarlanması
bölümüne bakın.
Buz çözme süresi yakın
Buz çözme süresi boyunca,
zamanda tamamlanmış.
bölmelerin sıcaklığı biraz
artabilir ve arka duvarda
yoğuşma oluşabilir. 30 dakika
bekleyin ve buz çözme süresi
tamamlanınca uygun sıcaklığın
geri geldiğini doğrulayın.
Kapılar sıkça açılmaktadır veya Kapılar sıkça açıldığında ya da
uzun zaman açık kalmış.
açık tutulduğunda, nemli hava
bölmelerden içeriye girer. Bu,
bölme içerisindeki sıcaklık ve
nem derecesini yükseltir. Bu
etkiyi azaltmak için, kapakları
açma sıklığı ve süresini
düşürün.
Kapılar doğru şekilde
Sorun Giderme bölümündeki
kapatılmamış.
Kapılar doğru kapatılmamış
kısmına bakın.
Hava nemli.
Nemli hava koşulları, kapılar
açıldığında ek bir nemin
bölmelere girmesine neden
olur ve yoğuşma veya donma
oluşturur. Evde makul bir nem
dengesi sağlamak, bölmelere
girecek nemin miktarının
kontrol edilmesini
sağlayacaktır.
Buz çözme süresi yakın
Buz çözme süresi boyunca,
zamanda tamamlanmış.
bölmelerin sıcaklığı biraz
artabilir ve arka duvarda
yoğuşma oluşabilir. 30 dakika
bekleyin ve buz çözme süresi
tamamlanınca uygun sıcaklığın
geri geldiğini doğrulayın.
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Sorun
İç nem artışı
var.

Muhtemel Nedenler
Yiyecekler doğru
paketlenmemiştir.

Çözümler

Paketlenmemiş, sarılmamış
yiyecek saklamak ve nemli
kaplar her bölmede nem
birikmesine neden olabilir.
Bütün kapları kurulayın ve
yiyecekleri mühürlü
paketlemeler kullanarak
saklayın, böylece yoğuşma ve
donma önlenebilir.
Yiyecek
Hava ventili yakınına yüksek su Yüksek su içeren yiyecekleri
buzdolabı
içeriği olan yiyecek konmuş.
hava ventillerinden uzağa
bölmesinde
yerleştirin.
donuyor.
Buzdolabı sıcaklık kontrolü
Eğer sıcaklık çok düşükse,
doğru ayarlanmamış.
kontrolü her seferinde bir
derece değiştirin ve sıcaklığın
istikrarlı hale gelmesini
bekleyin. Daha fazla bilgi için
Kontrollerin Ayarlanması
bölümüne bakın.
Buzdolabı soğuk bir yere
Buzdolabı soğuk bir yere
yerleştirilmiş.
yerleştirilmiş.
Donmuş
Kapılar sıkça açılmakta veya
Kapılar sıkça açıldığında ya da
yiyecek
uzun zaman açık kalmış.
açık tutulduğunda, nemli hava
üzerinde buz
bölmelerden içeriye girer. Bu,
veya buz
bölme içerisindeki sıcaklık ve
kristali formları
nem derecesini yükseltir. Artan
oluşmuş.
nem donma veya yoğuşmaya
neden olur. Bu etkiyi azaltmak
için, kapakları açma sıklığı ve
süresini düşürün.
Kapılar düzgün kapatılmamış. Sorun Giderme bölümündeki
Kapılar düzgün kapatılmamış
veya kendiliğinden açılıyor
kısmına bakın.
Eğer sıcaklık çok düşükse,
Buzdolabı veya Yanlış sıcaklık kontrol ayarı.
kontrolü her seferinde bir
Dondurucu
derece değiştirin ve sıcaklığın
bölümü çok
istikrarlı hale gelmesini
soğuk.
bekleyin. Daha fazla bilgi için
Kontrollerin Ayarlanması
bölümüne bakın.
Donmuş
Donmuş yiyecek üzerinde
Bu yüksek su içerikli yiyecekler
yiyecek
buz veya buz kristali formları için normal bir durumdur.
üzerinde buz
oluşmuş.
veya buz
Yiyecek dondurucu içerisinde Yüksek su içerikli yiyecekleri
kristali formları uzun süre bırakılmış.
dondurucu içinde uzun süre
oluşmuş.
bırakmayın.
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Sorun
Buz yapıcı
yeterli buz
yapmıyor.
(Buz Makinası
Yüklü
Modeller
sadece.)

Muhtemel Nedenler

Çözümler

Talep buz saklama kapasitesini Buz yapıcı 24 saat
aşıyor.
periyodunda 70-210 arası buz
küpü yapabilir.
Evin su tedarik sistemi
Buzdolabını soğuk su
bağlı değil, vana tam olarak
tedarikine uygun basınçla
açılmamış veya vana tıkanmış. bağlayın ve su kesme vanasını
tamamen açın.
Sorun devam ederse, tesisatçı
çağırmak gerekebilir.
Su filtresi bitmiş.
Su filtresini aşağıdaki
koşullarda değiştirmeniz
önerilir.
• Yaklaşık her altı ayda bir.
• Su filtresi göstergesi
yandığında.
• Su dispenser çıkışı
düştüğünde.
• Buz küpleri normalden
küçükse.
Evin su kaynağı basıncı düşük. Su basıncının su filtresi olmayan modellerde 20 ile 120
psi (014 - 0,82 MPa) ve su
filtresi olan modellerde ise 40
ve 120 psi (028 - 0,82 MPa)
arasında olması gerekir.
Sorun devam ederse, tesisatçı
çağırmak gerekebilir.
Ters ozmos filtreleme sistemi Ters ozmos filtreleme
kullanılmış.
sistemleri su basıncını
minimum
miktarın
altına
düşürebilir ve buz yapıcı
sorunları oluşabilir.
(“Su Basıncı” bölümüne bakın.)
Buzdolabını evin su tesisatına Borular, buzdolabının kurulum
bağlayan borular kıvrılmış.
sırasında hareket ettirilmesi
veya su akışının düşmesine
neden olan arıtma yüzünden
kıvrılabilir. Su tedarik hattının
güçlendirin veya tamir ederek
ilerideki kıvrılmaları önleyecek
şekilde düzenleyin.
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Sorun
Buz yapıcı
yeterli buz
yapmıyor
(devam)
(Buz Makinası
Yüklü
Modeller
sadece.)

Buz yapıcı
buz yapmıyor.
(Buz Makinası
Yüklü Modeller sadece.)

Muhtemel Nedenler

Çözümler

Talep buz saklama kapasitesini Eğer ünitenin kapıları sıkça
aşıyor.
açılırsa, ortamdaki hava
buzdolabının sıcaklığının
artmasına neden olarak
ünitenin ayarlanan sıcaklığı
korumasına engel olur.
Buzdolabı sıcaklığının
düşürülmesi kadar kapıların
sık sık açılmaması da yardımcı
olabilir.
Kapılar tamamen
Eğer kapılar düzgünce
kapatılmamış.
kapatılmazsa buz üretimi
etkilenecektir. Daha fazla bilgi
için Parçalar ve Özellikler,
Sorun Giderme bölümündeki
Kapılar doğru kapatılmamış
veya kendiliğinden açılıyor
kısmına bakın.
Dondurucu için sıcaklık ayarı
Normal buz üretimi için
çok ılık.
dondurucu bölmede önerilen
sıcaklık 0°F’dir. Eğer
dondurucu daha ılıksa, buz
üretimi etkilenecektir.
Buzdolabı yakın zamanda
Her bir bölmenin arzu
kurulmuş veya buz yapıcı
edilen sıcaklığa ulaşması ve
yakın zamanda bağlanmış.
buz yapıcının da buz
üretmeye başlaması 24 saat
kadar sürebilir.
Buz yapıcı açılmamış olabilir. Buz yapıcı ON/OFF anahtarını
yerleştirin ve ON (l)
konumunda olduğunu
doğrulayın.
Buz tespit sensörü
Buz tespit sensörünün
engellenmiş.
üzerindeki yabancı maddeler
veya donma buz üretimini
engelleyebilir. Düzgün bir
çalışma için sensör alanının
daima temiz olmasına özen
gösteriniz.
Buzdolabı su kaynağına
Buzdolabını su tedarikine
bağlanmamış veya tedarik
uygun basınçla bağlayın ve su
kesme vanası açılmamış.
kesme vanasını tamamen açın.
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Sorun
Buz yapıcı
buz yapmıyor.
(Buz Makinası
Yüklü Modeller sadece.)

Buzun tadı
kötü veya
kokuyor.
(Buz Makinası
Yüklü
Modeller
sadece.)

Buz yapıcı
çok fazla buz
yapıyor.
(Buz Makinası
Yüklü
Modeller
sadece.)

Muhtemel Nedenler
Buz yapıcı kapama (kolu veya
sensörü) engellenmiş.

Çözümler

Eğer buz yapıcınız buz kesme
koluna sahipse, kolun serbestçe
hareket ettiğinden emin olun.
Eğer buz yapıcınız elektronik
buz kesme sensörüne sahipse,
iki sensör arasında boş bir alan
olduğundan emin olun.
Ters ozmos su filtrasyon
Ters ozmos filtreleme sistemsistemi soğuk su kaynağınıza leri su basıncını minimum
bağlanmış.
miktarın altına düşürebilir ve
buz yapıcı sorunları oluşabilir.
(“Su Basıncı” bölümüne bakın.)
Su kaynağında sülfür gibi
Kötü tat ve kokunun
mineraller var.
giderilmesi için su filtresi
takılması
gerekebilir.
NOT: Bazı durumlarda
filtre sorunu çözmeyebilir. Su
kaynağındaki tüm mineralleri/
koku/tatları gidermek mümkün
olmayabilir.
Buz yapıcı yakın zamanda
Rengi bozuk ya da kötü tatlı
kurulmuş.
buzu önlemek için ilk birkaç
buz üretimini kullanmayın.
Buz çok uzun süredir bekliyor. Uzun süre bekleyen buz
küçülür, bulutsu bir hale gelir
ve acımsı bir tadı olabilir. Eski
buzu atarak yenisini yapın.
Bölmelerden birindeki
Yiyecekleri tekrar sarın. Eğer
yiyecekler uygun şekilde
yiyecekler düzgün sarılmazsa
saklanmamış.
kokular buza geçebilir.
Buzdolabının içi temizlenmeli. Daha fazla bilgi için “Bakım ve
Temizlik” bölümüne bakın.
Buz saklama kaplarının
Kabı boşaltarak yıkayın (eski
temizlenmesi gerekmektedir. buzları atın). Yerine takmadan
önce kabın tamamen kuru
olduğundan emin olun.
Buz yapıcı kapama (kolu veya Buz kabını boşaltın. Eğer buz
sensörü) engellenmiş.
yapıcınız buz kesme koluna
sahipse,
kolun
serbestçe
hareket ettiğinden emin olun.
Eğer buz yapıcınız elektronik
buz kesme sensörüne sahipse,
iki sensör arasında boş bir alan
olduğundan emin olun. Buz
kabını yeniden takın ve düzgün
çalışması için 24 saat bekleyin.
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Sorun
Tık Sesi

Vınlama sesi

Çağıltı sesi
Patlama sesi
Cızırtı
Titreşim

Damlama

Muhtemel Nedenler

Çözümler

Buz çözme kontrolü otomatik Normal Çalışma (Olağan)
buz çözme süresi başladığında
ve bittiğinde tık sesi çıkarır.
Termostat kontrolü (veya
bazı modellerde buzdolabı
kontrolü) süre başladığı ve
bittiğinde aynı şekilde tık sesi
çıkaracaktır.
Buzdolabı zemine sağlam Zemin zayıf veya
şekilde yerleştirilmemiş
engebelidir veya
olabilir.
dengeleme ayakları
ayarlanmalıdır. “Kapıların
Ayarlanması” bölümüne bakın.
Lineer kompresörlü buzdolabı Normal Çalışma (Olağan)
çalışırken titrer.
Buharlaştırıcı fan motoru
Normal Çalışma (Olağan)
havanın buzdolabı ve
dondurucu bölmeler arasında
sirkülasyonunu sağlar.
Hava, kondenser fan
Normal Çalışma (Olağan)
aracılığıyla kondenser üzerine
itilir.
Soğutma sıvısı soğutma
Normal Çalışma (Olağan)
sisteminde dolaşıyor.
İç duvarların ısı değişimleri
Normal Çalışma (Olağan)
nedeniyle kasılma ve
genişlemesi
Buz çözülme süresinde
Normal Çalışma (Olağan)
çözme ısıtıcısının üzerine su
damlıyor.
Eğer buzdolabının yanları
Bu gürültüyü yok etmek
ya da arkası bir kabin ya da
için buzdolabının yanları ve
dolaba değiyorsa, bazı normal arkasının herhangi bir duvar
titreşimler duyulacak kadar
ya da kabine değmediğinden
yüksek olabilir.
emin olun.
Buz çözme süresince su
Normal Çalışma (Olağan)
boşaltma tepsisine doluyor.
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Sorun
Pals veya İnce
Ses

Kapılar
düzgünce
kapanmıyor
veya
kendiliğinden
açılıyor.

Kapılar zor
açılıyor.

Muhtemel Nedenler

Çözümler

Buzdolabınız
yiyeceklerinizi Normal Çalışma (Olağan)
arzu edilen sıcaklıkta tutmak
için daha verimli çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Yüksek verimli kompresör yeni
buzdolabınızın eskisine göre
daha uzun süre çalışmasına
neden olabilir ancak hâlâ
önceki modelden daha
fazla verimli enerji kullanır.
Buzdolabı çalışırken, pals veya
ince ses duymak normaldir.
Yiyecek paketleri kapağı açık Kapıyla kapı raflarının önünü
tutuyor.
açmak için yiyecek kaplarını
yeniden düzenleyin.
Buz kabı, sebzelik kapağı, raflar, Hazneleri tamamen itin ve
kapak hazneleri veya sepetleri sebzelik kapağı, kapları, rafları
doğru yerleştirilmemiş.
ve sepetleri doğru yerlerine
yerleştirin. Daha fazla bilgi için
Buzdolabınızı Kullanmak
bölümüne bakın.
Ürün kurulumu sırasında Kapıları, Buzdolabı Kapılarının
kapılar çıkarılmış ve doğru Yönünün Değiştirilmesi
şekilde takılmamış.
ile Kapak ve Tutmaçlarının
Çıkarılması bölümüne göre
çıkarın ve takın.
Buzdolabı düzgün
Buzdolabını dengelemek
dengelenmemiş.
için Buzdolabı Kurulum
bölümünde “Kapakların
Ayarlanması” bölümüne bakın.
Contalar kirli ya da yapışkan.
Contaları ve değdikleri yüzeyleri temizleyin. Temizledikten
sonra contalara ince bir kat
halinde mutfak cilası veya
cihaz parlatıcısı sürün.
Kapılar
yakın
zamanda Kapıyı açtığınızda, ılık hava
kapatılmış.
buzdolabına girer. Ilık hava
soğuduğunda, vakum etkisi yaratır. Eğer kapının
açılması zorsa, hava basıncının
eşitlenmesi için bir dakika
kadar bekleyin ve daha kolay
açılıp açılmadığına bakın.
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Sorun
Buzdolabı
sallanıyor ve
sabit
görünmüyor
Işıklar
çalışmıyor.

Buzdolabının
içi toz veya
isle kaplı

Muhtemel Nedenler

Çözümler

Dengeleme ayakları düzgün “Dengeleme ve Kapak Ayarşekilde ayarlanmamış.
lama” kısmına bakın.
Zemin dengeli değil.
Kurulumu tamamlamak için
dengeleme ayaklarının altına
takoz veya tekerlek koymak
gerekebilir.
İç LED aydınlatma hatası.
Buzdolabı bölme lambası iç
LED aydınlatmadır ve
bununla ilgili servisin vasıflı bir
elektrikçi tarafından verilmesi
gerekir.
Buzdolabı mum, ocak veya Buzdolabının mum, ocak veya
şömine gibi bir alev kaynağının şömine gibi bir alev kaynağının
yakınına konmuş
yakınına konmadığından emin
olun.
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Model

GM-B228VLHM GM-B228VQHM

LG Electronics
Buzdolabı - Dondurucu

Üretici
Kategori
Kapasite (l)

lSO Brüt

Toplam
Dondurucu
İki yıldızlı bölüm

Buzdolabı
lSO kapasitesi Toplam
Dondurucu
İki yıldızlı bölüm

Buzdolabı
Model

Net / Ambalaj
Genişlik X
Yükseklik X
Derinlik

661 L
226 L
435 L
543 L
126 L
417 L
107 kg / 117 kg

Ürün
Ambalaj

Serbest duruş / Yerleşik
Buz çözme sistemi
Ses Gücü (dB)
Enerji Sınıfı
Enerji Tüketimi (kW saat/yıl)
Sıcaklık artış zamanı (saat)
Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat)
Soğutucu
Yıldız Değeri
Iklim Sınıfı

757(G)x1740(Y)x887(D)
820(G)x1776(Y)x970(D)

Serbest duruş
Donmaz
42 dB
A++
328
14.23 saat
6 kg / 24 saat
R134a
T

*İklim Sınıfı: T (Bu cihaz 16º C ile 43º C aransındaki ortam sıcaklığında
kullanılmak üzere tasarlanmıştir.)
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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 numarayi çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu
ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Servislerin zaman zaman değişibileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi
teyit edebilirsiniz
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FAYDALI BİLGİLER
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 soğutucu bölmesine koyunuz. dondurulmuş besinlerin
Dondurulumuş besinleri, buzlarin çözülmeso için soğutuvu bölmesine koyunuz.
Dondurulumuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında
değerlendiriniz.
Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu
kadar az açik tutunuz
Cihazin arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

ENERJİ YASARRUFU BİLGİLERİ
1. Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda berlirtilen sogutma
önerilerine uyunuz.
2. Gerksiz yere çaliştırmayınız.
3. Cihazınız normal ortam koşullarında kullanınız, aşırı fatkları jullanım esnasında
sogutma kaybına neden olarak enerji tüketimini arttırır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:
a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sıransıda maksimum dikkat gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajin ramamen kapalı olduğundan ve hasar
görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Nakliye sıransında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafindan açıklan an
yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı - 10º/+80 arasında bulunmalıdir.
e) Buzdolabını taşırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
f) Taşırken buzdolabını düşürmeyiniz.
h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun
teknikleri biliyor olması tabsiye edilir.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça temin süresi)..
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Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağhğı Açısından Tehlikeli Dikkat
Edilmesi Gereken Noktala İle İlgili Uyarılar:
Uyarılar
Uyarı

Bu uyan simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak
yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalişmadan
önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek
için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.
Kurulum Uyarısı
Uyarı Sistemi güc, kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
Uzman Personel Uyarısı
Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazi kurmalı ve yerini değiştirmelidir.
Ürün İmha Uyarısı
Uyarı Bu ürünüm nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre
gerçekleştirilmedir.
Şimşek Etkinliği Uyarısı
Şimşek etkinliği siransında sistem üzerinde çalişmayın ya da kabloları takıp
çıkarmayın.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
Cihazin tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyka temas ettirilmemelidir.
Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meyfana gelebilir.
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Eski Cihazını Atma
1.

Tüm elektikli ve elektronic ürünler, belediye atık
sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer
tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış
toplama merkezleri aracılığyla 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 offsinizle, atık imha
sevisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile
irtibat kurun.
4. EEE Yönetmeliğine uygundur.

GARANTİ ŞARTLARI
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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 fırmamızın 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. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin
arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın
satıcısı bayi, acentası, temsilciliği ithalatçisi veya imalatçısından-üreticisinden
birisine bildrim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü
içerisinde gilderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özeliklere sahip başka bir malını tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadir.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, ferkse montaj
hatalarından dolayı arızalanmasıhalinde , işçilik masrafim 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 Müdürlügu’ne
başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tücketici;
Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
Satılanı alıkoyup ayıp oranında satiş bedelinden indirim isteme,
Aşırı bir masraf gerektitmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
İmkna varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettği 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 piyasa sürülmesinden sonra ayıbın
doğduğunu ispat etiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın
ayıpsız misil ile değiştrilmesinin satici için orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olamsı halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oraninda
beldeden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın
ayıpsiz değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi husular dikkae alınır. Ücretsiz onarım
veya malın ayıpsız misli ile değiştitilmesi haklarından birinin seçilmesi durumnda
bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıta yöneltilmesinden itibaren azami 20
iş günü içinfr yrtinr getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı kanunun 58’
inci madessi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin,
tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte berlilenen azami tamir süresi
içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta
serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan
indirim tutarı dehal tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle
ortaya çvkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakki 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 aykın olarak
kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arizalarda
kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili
Servis İstasyonu’nun 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 zorunlundur.
8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis
İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu’nun mevcut olmaması halinde sırasıyla;
malın satıcısı, Ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami
tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafindan tespit
yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem
heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
Ürünün kurulumunun yetkill servis tarafından yapılması önerilir.
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