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ÖNEML‹ GÜVENL‹K B‹LG‹LER‹
TEMEL GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
Bu k›lavuzda çok say›da önemli güvenlik mesajlar› yer almaktad›r. Tüm güvenlik mesajlar›n› okuyun ve daima bunlara uyun.
Bu, güvenlik uyar›s› sembolüdür. Ölüme, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilecek
güvenlik mesajlar›yla ilgili olarak uyar›r. Tüm güvenlik mesajlar›n›n önünde güvenlik uyar›s› sembolü ve tehlike
uyar›s› yapan TEHL‹KE, UYARI ya da ‹KAZ sözcü¤ü yer al›r. Bu sözcüklerin anlamlar›:

TEHL‹KE

Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açar.

UYARI

Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

‹KAZ

Kaç›n›lmamas› durumunda yaln›zca küçük veya orta derecede yaralanmaya ya
da ürünün zarar görmesine yol açabilecek olas› tehlikeli bir durumu belirtir.
Tüm güvenlik mesajlar› tehlikeyi tan›mlar, yaralanma riskinin nas›l azalt›laca¤›n› ve talimatlara uyulmamas›
durumunda olabilecekleri aç›klar.

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

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

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

• Tek bir prize birden çok
ayg›t›n ba¤lanmas› yang›na
yol açabilir.

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

• Elektrik kaça¤› ﬂalteri
yiyecekleri bozabilir ve dispenserde s›z›nt› olabilir.

Güç kablosunun zarar görecek ﬂekilde bükülmesine
veya a¤›r bir nesneyle
ezilmesine izin vermeyin.

Güç fiﬂinin uzunlu¤unu art›rmay›n veya
de¤iﬂtirmeyin.
Aksi takdirde güç kablosunun
veya baﬂka bir ö¤enin zarar
görmesi nedeniyle elektrik
çarpmas› ya da yang›n
oluﬂabilir.

Aksi takdirde güç kablosu
zarar görerek yang›n ya da
elektrik çarpmas›na yol
açabilir.
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1. Güç ba¤lan›rken
Buzdolab›n›n iç lambas›n› temizlerken,
tutarken veya de¤iﬂtirirken güç fiﬂini ç›kar›n.

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

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

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

• Buzdolab›n›n iç lambas›n›
de¤iﬂtirirken, soketin içindeki elektrik
k›v›lc›m›n› önleyen lastik halkan›n
ç›kar›lmad›¤›ndan emin olun.

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

Topraklama
yap›ld›¤›ndan emin
olun.

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

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

Güç kablosu veya güç fiﬂi zarar gördü¤ünde
ya da prizin delikleri
gevﬂedi¤inde bunlar›
kullanmay›n.
Aksi takdirde elektrik çarpmas›na
veya k›sa devre dolay›s›yla
yang›na yol aç›labilir.

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

Kapa¤a, kapa¤›n raflar›na, dondurucunun
buz gözüne veya
so¤utma bölmesine
as›lmay›n.

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

Aksi takdirde buzdolab›
devrilebilir veya elleriniz
zarar görebilir. Özellikle
çocuklar›n yukar›da sözü
edilenleri yapmas›na izin vermeyin.
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2. Buzdolab›n› kullan›rken
Buzdolab›n› ›slak olan ya da su veya ya¤mur
damlayan yerlere
yerleﬂtirmeyin.

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

Elektrikli parçalar›n yal›t›m›n›n
bozulmas›, elektrik kaça¤›na
yol açabilir.

Aksi takdirde patlama
veya yang›n oluﬂabilir.

Koku gidermek için
buzdolab›n›n içine yanan
mum yerleﬂtirmeyin.

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

Aksi takdirde patlama veya
yang›n oluﬂabilir.

The Academic
Medicine

dicine
The Me

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

Is›tma
cihazlar›ndan
uzak tutun.

Aksi takdirde yang›n
ç›kabilir.

Aksi takdirde yang›n
ç›kabilir.

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

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

Aksi takdirde bunlar düﬂerek
yang›na, elektrik çarpmas›na
veya yaralanmaya neden
olabilir.
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2. Buzdolab›n› kullan›rken
Buzdolab›n›n iç veya d›ﬂ k›sm›na su
püskürtmeyin ve
buzdolab›n› benzin ya
da tinerle
temizlemeyin.

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

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

Aksi takdirde yang›n ç›kabilir.

Nitelikli bir mühendis d›ﬂ›nda herhangi
birinin buzdolab›n› sökmesine, onarmas›na
veya üzerinde
de¤iﬂiklik
yapmas›na izin
vermeyin.

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

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

Buzdolab›n› atarken ambalaj malzemelerini
kapaktan ç›kar›n.

Buzdolab›n› sert ve düz bir zemine
yerleﬂtirin.

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

Buzdolab›n›n dengesiz bir
yere yerleﬂtirilmesi
durumunda, kapak aç›l›p
kapat›l›rken buzdolab›
devrilerek ölüme neden
olabilir.
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2. Buzdolab›n› kullan›rken
So¤uk hava ç›k›ﬂ›na, kapa¤a, buzdolab›n›n
alt›na, arka taraftaki ›s› geçirmez ›zgaraya
(boﬂaltma deli¤i)
ellerinizi veya metal
bir çubu¤u sokmay›n.

Buzdolab›n› atmak istedi¤inizde geri
dönüﬂüm ofisiyle
irtibat kurun.
Elektrikli ev aletleri ve
mobilyalar gibi büyük
at›klar› elden ç›karmak için
yerel geri dönüﬂüm ofisiyle
irtibat kurman›z önerilir.

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

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

Fiﬂi yeniden takmadan önce en az 5 dakika
bekleyin.

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

Aksi takdirde dondurucu
çal›ﬂmayabilir.

Dondurucuya ﬂiﬂe koymay›n.

Güç fiﬂini kablodan de¤il ucundaki fiﬂten
tutarak çekin.

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

Aksi takdirde elektrik
çarpmas›na veya k›sa devre
dolay›s›yla yang›na yol
aç›labilir.
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‹KAZ
Bu talimata uyulmamas›, yaralanmaya ya da evin veya mobilyalar›n zarar görmesine neden olabilir.
Lütfen her zaman dikkatli olun.
Buzdolab›n› ›slak olan ya da su veya ya¤mur
damlayan yerlere
yerleﬂtirmeyin.

Buzdolab›n›n alt›na
elinizi sokmay›n.
Alttaki demir plaka
yaralanmaya yol açabilir

Elektrikli parçalar›n
yal›t›m›n›n bozulmas›, elektrik
kaça¤›na yol açabilir.

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

Buzdolab› kapa¤›n›n aç›lmas› veya
kapanmas› etraftaki kiﬂilerin yaralanmas›na
yol açabilece¤inden lütfen dikkatli olun.
Kapa¤›n aç›lmas› veya
kapanmas›, el ya da
ayaklar›n kapak
aral›¤›na s›k›ﬂmas›na yol
açabilece¤i gibi kapa¤›n
köﬂesi de çocuklar›n
yararlanmas›na neden
olabilir.

Aksi takdirde elinizden
kayarak yaralanman›za
yol açabilir.

Soğutucu kapısı hızlı kapatılırsa dondurucu
kapısı kendiliğinden açılıp
kapanabilir.

Canl› bir hayvan› buzdolab›na koymay›n.

Bunun sebebi soğuk hava
sirkülasyonunu sağlamak için
dondurucu ve soğutucu
arasında hava akımının olmasıdır.
Soğutucu kapası hızlı kapatıldığı zaman
soğutucudaki hava dondurucu kısmına geçip
kapının açılmasına sebep olabilir.
Bu doğal bir durumdur
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BU BUZDOLABI, BÜYÜK B‹R ÖZENLE ÜRET‹LM‹ﬁ OLUP EN SON TEKNOLOJ‹Y‹
KULLANMAKTADIR.
BU ÜRÜNÜN PERFORMANS VE GÜVEN‹L‹RL‹⁄‹NDEN TAMAMEN MEMNUN KALACA⁄INIZA
EM‹N‹Z.
BUZDOLABINIZI ÇALIﬁTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN BU K‹TAPÇI⁄I D‹KKATLE OKUYUN.
BU K‹TAPÇIKTA MONTAJ, ÇALIﬁTIRMA VE BAKIMA YÖNEL‹K TAL‹MATLARIN YANI SIRA
BAZI YARARLI ‹PUÇLARI DA YER ALMAKTADIR.

MONTAJ
1. ‹yi bir konum belirleyin.
Buzdolab›n›z›, kullan›m› kolay olacak bir yere
yerleﬂtirin.
2. Is› kaynaklar›, direk güneﬂ ›ﬂ›¤› veya nemden
uzak yerlere yerleﬂtirin.
3. Buzdolab› etraf›nda düzgün bir hava döngüsü
sa¤lamak için, lütfen her iki yandan ve
tepeden yeterli boﬂluk b›rak›n ve arkas›ndaki
duvardan en az 5 cm (2 inç) uzakl›kta
olmas›na dikkat edin.
4. Sars›nt›lar› engellemek için cihaz› dengeleyin.
Gerekirse zeminin engebesini telafi etmek için
dengeleme vidalar›n› ayarlay›n.
Kapa¤›n rahatça kapanabilmesi için ön k›sm›n
arkaya göre hafiften daha yüksekte olmas›
gerekir.
Bölme hafifçe e¤ilerek dengeleme vidalar›
kolayl›kla döndürülebilir.
Üniteyi yükseltmek için dengeleme vidalar›n›
saat yönünde (
), alçaltmak için ise saatin
yönünün aksine (
) döndürün.

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

5. Bu cihaz› 5 °C alt›nda s›cakl›¤a sahip bir yere
yerleﬂtirmeyin. Bu, buzdolab›n›n ayar›n›n
bozulmas›na neden olabilir.
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‹Ç PARÇALAR

Çevirmeli Buzluk
(‹ste¤e Ba¤l›)

DONDURUCU
BÖLMES‹

veya

Lamba

Kapak ‹çi Buzluk
(‹ste¤e Ba¤l›)

Raf
Dondurucu S›cakl›k
Kontrolü Kadran›

Dondurucu Kapak Raf›

SO⁄UTUCU
BÖLMES‹

Süt Ürünleri Tutaca¤›
(‹ste¤e Ba¤l›)

Koku Giderici
(‹ste¤e Ba¤l›)

Yumurta Saklama Raf›

Raflar

Yeﬂil ‹yon Kapak
So¤utmas› (‹ste¤e Ba¤l›)

Lamba
Çevrilebilir Bölme

So¤utucu Kapak
Raf›

Sebzelik Gözü

Vitamin Iﬂ›¤› (‹ste¤e Ba¤l›)
veya
Vitamin Kiti (‹ste¤e Ba¤l›)

Dengeleme Vidas›

Taban Kapa¤›
Sebzelik Ay›r›c›s›
(‹ste¤e Ba¤l›)

NOT

●

Bu k›lavuz birçok farkl› modeli kapsar. Sat›n ald›¤›n›z buzdolab›nda
yukar›da gösterilen özelliklerin baz›lar› veya tamam› bulunabilir.
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‹ﬁLEMLER
BAﬁLATMA
Buzdolab›n›z ilk monte edildi¤inde, içine taze veya donmuﬂ yiyecekleri yerleﬂtirmeden önce normal
çal›ﬂma s›cakl›¤›nda 2-3 saat dengelenmesini bekleyin.
Çal›ﬂma iﬂlemi yar›da kesilirse, tekrar baﬂlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

SICAKLI⁄I AYARLAMADAN ÖNCE
●

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

●

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

●

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

●

Dondurucu bölmesine ait s›cakl›k kontrolü kadran›n›n varsay›lan ayar› ‘3’dir.

●

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

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

LAMBAYI OTOMAT‹K KAPATMA ÖZELL‹⁄‹
Kapak 7 dakika veya daha uzun süreyle aç›k kald›¤›nda, iç k›s›mdaki lamba otomatik olarak sönerek
enerji tasarrufu yapar ve aﬂ›r› ›s›nmay› önler. Ancak kapak kapan›ncaya kadar alarm sesi devam eder.

KEND‹ KEND‹N‹ TEST ETME
●

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

●

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

DONDURUCU BÖLMES‹ KONTROLLER‹
●

Kontrol ayar›n›n numaras› ne kadar yüksek olursa,
dondurucu bölmesinin s›cakl›¤› o kadar düﬂük olur.

●

So¤utucu ve dondurucu bölmelerinin s›cakl›¤› sabit miktarda
so¤utulmuﬂ havayla kontrol edildi¤inden, dondurucu bölmesi
so¤udukça so¤utucu bölmesi ›s›n›r.

●

Dondurucu bölmesi k›ﬂ›n yeterince so¤uk olmad›¤›nda,
dondurucunun kontrolünü High (Yüksek) (6~7) ayar›na
getirin.

FREEZER CONTROL
1
3
7

4

●

FREEZER MIN
NORMAL
FREEZER MAX

3

2

Dondurucu Dü¤mesinin
ayar›na getirilmesi 4 YILDIZ anlam›na gelir. Dondurucu Dü¤mesinin
NORMAL ayar›na getirilmesi yeterli dondurma etkisini sa¤lar, bu nedenle Dü¤meyi NORMAL ayar›na
getirmeniz önerilir.
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‹ﬁLEMLER
BUZDOLABI BÖLMES‹ KONTROLLER‹
Ekran grafi¤i, sahip oldu¤unuz buzdolab›n›n türüne göre farkl› olabilir.

<A tipi>

<B tipi>

●

So¤utucu s›cakl›¤›n› kontrol etmek için ‘REFRIGERATOR’ (SO⁄UTUCU) dü¤mesine bas›n.

●

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

●

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

●

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

SUPER COOL (ÇOK SO⁄UK)
●

Super Cool (Çok So¤uk) özelli¤i, buzdolab› ilk aç›ld›¤›nda
çal›ﬂ›r. Kompresör ve döngü fan›, buzdolab› s›cakl›¤›n›
h›zla düﬂürmek için maksimum so¤utma kapasitesinde
çal›ﬂ›r. Otomatik olarak kapan›r.

●

Buzdolab›na s›cak yiyecek koyuldu¤unda, Super Cool
(Çok So¤uk) iﬂlevi kontrol panelindeki dü¤meyle
baﬂlat›labilir.
S›cakl›k uygun düzeye ulaﬂt›¤›nda Super Cool (Çok So¤uk) kapan›r veya Super Cool
dü¤mesine bas›larak el ile kapat›labilir.

ÇOCUK K‹L‹D‹
●

ÇOCUK K‹L‹D‹

Çocuk kilidini etkinleﬂtirmek için CHILD
LOCK (ÇOCUK K‹L‹D‹) dü¤mesini 3 saniye
süreyle bas›l› tutun.
Kilit etkinleﬂtirildi¤inde Lock LED (Kilit LED’i)
aç›l›r ve di¤er dü¤me çal›ﬂmaz. Kilidi açmak
için, CHILD LOCK (ÇOCUK K‹L‹D‹)
dü¤mesini tekrar 3 saniye bas›l› tutun.
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‹ﬁLEMLER
YEﬁ‹L ‹YON KAPAK SO⁄UTMASI (‹STE⁄E BA⁄LI)
●

Kanal kapa¤›ndaki negatif iyon kaplama, havay›
temizleyerek saklanan yiyeceklerin daha uzun süre taze
kalmas›n› sa¤lar.

●

Temizleme s›ras›nda so¤uk hava deli¤ine yabanc› maddeler
girerse, verimlilik düﬂer. Ayr›ca conta zarar görürse, so¤uk
hava kaça¤›ndan dolay› verimlili¤i düﬂebilir.

SO⁄UK HAVA KANALI

BUZLUK (‹STE⁄E BA⁄LI)
Ürünle verilen Buzluk türlerinden istedi¤inizi seçin.

Kapak ‹çi Buzluk
●

Buz küpleri oluﬂturmak için, su tank›n› suyla doldurun ve
yerine oturup ‘t›k’ sesi ç›kana itin.
Su otomatik olarak buz tepsisine düﬂer.

●

Buz küplerinin oluﬂturulmas› en az 5 saat sürer. Saydam
camdan buzun durumunu kontrol edebilirsiniz.

●

Buz küplerini ç›karmak için tepsinin kolunu tutun ve
hafifçe aﬂa¤› çekin.
Böylece buz küpleri buz küpü kutusuna düﬂer.

SU TANKI

Çevirmeli Buzluk
●

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

BUZ TEPS‹S‹
BU KÜPÜ KUTUSU

●

Buz küplerini ç›karmak için tepsinin kolunu tutun
ve hafifçe çekerek çevirin. Böylece buz küpleri
buz küpü kutusuna düﬂer.
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‹ﬁLEMLER
ÇEVR‹LEB‹L‹R TUTACAK
●

Kapak aç›ld›¤›nda gelen s›cak hava taze bölümü
etkileyemez. Bu nedenle yiyece¤inizi burada daha taze
tutabilirsiniz.

●

Çevrilebilir bölme, sabit bir ﬂekilde yerine yerleﬂtirilmelidir.
Kapak aç›l›rsa görevini yerine getiremez.
Kullan›m›
• Sebze Tutaca¤› veya Taze Yiyecek Tutaca¤›, dü¤me
kontrolüyle kullan›labilir.
• Yiyecekleri yerleﬂtirmeden önce dü¤menin konumunu
kontrol edin.
• Dü¤meyi orta konumuna getirmeyin.

SEBZEL‹K GÖZÜ
Sihirli Havaland›r›c›lar
• Sihirli Havaland›r›c›lar göz içinde kolayca nemin tutulmas›n›
sa¤layarak daha taze lezzette meyve ve sebze sa¤lar.
• Kapa¤›n alt k›sm›ndaki bir kafes etkili ﬂekilde nemi tutar
veya serbest b›rak›r.
• Conta yap›s› nemi korur.

Kafes

Vitamin Iﬂ›¤› (‹ste¤e Ba¤l›)
• LED lambas› tüm gün otomatik olarak çal›ﬂt›r›l›r.
Sebzelerin fotosentez yapmas›n› sa¤lar.
• Conta yap›s› nemi korur.
Vitamin Iﬂ›¤›
Ay›r›c›
(‹ste¤e Ba¤l›)

Sebzelik Ay›r›c›s› (‹ste¤e Ba¤l›)
• Ay›r›c›y› resimde gösterildi¤i gibi sebzelik kutusunun arka k›sm›na yerleﬂtirerek sabitleyin.

Vitamin Kiti (‹ste¤e Ba¤l›)

Vitamin Kiti

• Vitamin Kiti, meyveleri daha taze tutmak için kullan›l›r.
• Verimlili¤in düﬂmesine neden olaca¤›ndan, kitin ›slanmas›na izin
vermeyin.
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‹ﬁLEMLER
BUZ ÇÖZME
●

Buz çözme otomatik olarak gerçekleﬂir.

●

Çözülen buz sular›, buzdolab›n›n arka taraf›ndaki buharlaﬂt›rma tepsisine akar ve otomatik olarak
buharlaﬂt›r›l›r.

KOKU G‹DER‹C‹ (‹STE⁄E BA⁄LI)
●

Taze yiyecek bölmesindeki kötü yiyecek
kokusu size ve yiyece¤e zarar vermeden
giderilir.

Kullan›m›
• Taze yiyecek bölmesinde hava ak›m› sa¤lamak için so¤utma hava giriﬂinde Koku Giderici
bulundu¤undan, herhangi bir kullan›m yöntemine gerek yoktur.
• Koku Giderici zarar görebilece¤inden, so¤utma hava giriﬂine keskin uçlu bir nesne sokmay›n.
• Güçlü kokulu yiyecekleri saklarken, koku di¤er yiyeceklere geçebilece¤inden, sert kokulu yiyece¤i
bir ﬂeye sar›n ya da kapakl› bir kab›n içinde muhafaza edin.

Koku Gidericiyi Yeniden Kullanma
• Belirli bir süre kullan›ld›ktan sonra koku giderme
gücü azalm›ﬂsa,Koku Giderici yeniden
düzenlenip tekrar kullan›labilir.
• So¤utucu bölmesindeki tavandan Koku
Gidericiyi ay›r›n, kurutma makinesi yard›m›yla
nemi veya kötü kokuyu giderin ve da¤›lan kötü
kokuyu güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n alt›nda ultraviyoleyle
oksitlendirin.
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‹ﬁLEMLER
SÜT ÜRÜNLER‹ TUTACA⁄I (‹STE⁄E BA⁄LI)
●

Ç›k›nt›l› tutamakla sa¤a sola iterek hareketli parçay›
yönlendirin.

Temizlemek için kapa¤› ç›karma
●

Kapa¤› iterek sepetin ortas›na getirin.

●

Kapa¤› sepetin ortas›na getirin ve deli¤i sepetin iki
taraf›yla hizalay›n.

●

Hizalamadan sonra, sepeti arkadan öne döndürün ve iki
elinizle tutarak ç›kar›n.
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Y‹YECEK SAKLAMAYA YÖNEL‹K ÖNER‹LER
Y‹YECEKLER‹ SAKLAMA
●

Taze yiyecekleri buzdolab› bölmesinde depolay›n. Yiyece¤in nas›l donduruldu¤u ve çözüldü¤ü,
tazeli¤ini ve lezzetini korumas›nda önemli bir nedendir.

●

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

●

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

●

Yiyecek depolarken, yiyece¤i vinil ile sar›n veya kapakl› kaplarda depolay›n.
Bu nemin buharlaﬂmas›n› önler ve yiyece¤in lezzetini ve besin de¤erlerini korumas›n› sa¤lar.

●

Hava kanallar›n› yiyeceklerle kapatmay›n. Hafif bir so¤uk hava ak›m› buzdolab› s›cakl›¤›n›n dengede
kalmas›n› sa¤lar.

●

Kap›y› s›kça açmay›n. Kap›y› açmak s›cak havan›n buzdolab›na girmesine neden olur ve s›cakl›¤›
yükseltir.

DONDURUCU BÖLMES‹
●

Dondurucu bölmesinde ﬂiﬂe depolamay›n – donunca k›r›labilirler.

●

Çözülmüﬂ yiyecekleri tekrar dondurmay›n. Bu, yiyece¤in lezzetini ve besin de¤erlerini kaybetmesine
neden olur.

●

Dondurma gibi donmuﬂ yiyecekleri uzun süre depolarken, kap› raf› yerine dondurucu raf›n› kullan›n.

●

Dondurucuya Yerleﬂtirme – Yeni yiyecekleri donmas› için aﬂa¤›daki konumda yerleﬂtirmeniz önerilir:

Yeni Yiyecekler

SO⁄UTUCU BÖLMES‹
●

Buzdolab› Raf›

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

●

Nemli yiyecekleri (özellikle sebze ve meyveleri) sebze

Sebzelik
Gözü

bölmesinde saklaman›z önerilir. Nemli yiyece¤i buzdolab›
raf›nda saklaman›z gerekirse, buzdolab›ndaki so¤uk hava ak›m›ndan donmamas› için yiyece¤i
buzdolab›n›n arka duvar›ndan uza¤a yerleﬂtirin.
●

Yiyecekleri buzdolab›na koymadan önce temizleyin. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden
olmamas› için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmiﬂ yiyecekleri y›kay›n.

●

Yumurtalar› depolama raf›nda depolarken taze olduklar›ndan emin olun ve daha uzun taze kalmalar›
için her zaman dik olarak durmalar›n› sa¤lay›n.
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TEM‹ZLEME
‹stenmeyen kokular› önlemek için buzdolab›n›z›
temiz tutun. Dökülen yiyecekler hemen
temizlenmelidir çünkü temizlenmezlerse plastik
yüzeyleri aﬂ›nd›rabilir ve bu yüzeylerde leke
b›rakabilirler.

KAPAK ‹Ç‹ BUZLUK

Metal bulaﬂ›k tellerini, f›rçalar›, sert aﬂ›nd›r›c›
temizleyicileri veya güçlü alkalin çözeltileri herhangi
bir yüzeyde kullanmay›n.

• Tank kapa¤›n› bulaﬂ›k deterjan›yla temizleyip akan
suyun alt›nda iyice durulay›n.

Su Tank› • Kapa¤› ç›kar›n.
• Su tank›n›n iç ve d›ﬂ k›sm›n› bulaﬂ›k deterjan›yla
temizleyip akan suyun alt›nda iyice durulay›n.

• Temiz, nemli bir bezle silin ve kurulay›n.

Temizlemeden önce, nemli nesnelerin aﬂ›r› so¤uk
yüzeylere yap›ﬂ›p kalabilece¤ini unutmay›n. Islak
veya nemli ellerle donmuﬂ yüzeylere dokunmay›n.
DIﬁ YÜZEY - Buzdolab›n›z›n dayan›kl› kaplamas›n›
temizlemek için yumuﬂak sabun veya bulaﬂ›k
deterjanl› ›l›k su kullan›n. Temiz, nemli bir bezle silin
ve kurulay›n.

Water Tank

Su Tank›

‹kaz

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

1. Temizleme s›ras›nda ›l›k su kullan›n.
2. Su d›ﬂ›nda bir madde kullanmay›n. Alkolsüz
içeceklerle kullan›ld›¤›nda, su tank›n› suyla
doldurun ve üç - dört bardak suyu boﬂalt›n.

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

Buz Tepsisi Kiti • Üst buz tepsisi için, su tank›n› ay›r›n ve nemli
bir bezle silin.
• Alt buz tepsisi için, buz küpü kutusunu ç›kar›n
ve kolu aﬂa¤› çekerek nemli bezle silin.
• Temiz, nemli bir bezle silin ve kurulay›n.

UYARI
Her zaman elektrik parçalar› yak›n›nda temizlik
yaparken (ampul, dü¤meler, kontrol, vb. ) güç
kablosunu fiﬂten çekin.
Su veya s›v›n›n elektrik parçalar›n›n içine
girmesini ve elektrik çarpmas›n› önlemek için
aﬂ›r› nemi sünger veya bir bezle silin.
Yan›c› veya zehirli temizleme s›v›lar›
kullanmay›n.
• Temizlemede kullan›lmamas› gereken
maddeler: Aktif yüzey temizleyicileri, Araba
cilas›, Pas gidericiler, Tüm ya¤ çeﬂitleri,
Benzin, Asit, Cilalar.

‹kaz

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

Buz tepsisi kitini suya dald›rmay›n.
Böyle bir durumda mutlaka buz tepsisi kitini
iyice kurulay›n.

• Dikkatsiz kullan›m sonucunda renk de¤iﬂimine
u¤rayabilir.
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GENEL B‹LG‹LER
BOﬁ BIRAKMA SÜRES‹

YO⁄UNLAﬁMA ÖNLEY‹C‹ BORU

Normal uzunluktaki tatillerde, buzdolab›n›z› çal›ﬂ›r
durumda b›rakmak en iyi çözümdür.
Daha uzun süre muhafaza etmek için dondurulabilen
yiyecekleri dondurucuya koyun.
Buzdolab›n› uzun süre kullanmayaca¤›n›z zaman,
tüm yiyecekleri ç›kar›n, güç kablosunu ç›kar›n,
içerisini iyice temizleyin ve koku oluﬂmas›n› önlemek
için kapaklar› AÇIK b›rak›n.

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

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

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

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

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

LAMBAYI DE⁄‹ﬁT‹RME
NOT

●

Tüm cihaz ampulleri buzdolab›n›za uymayabilir. Ampulü ayn› boy, ﬂekil ve watt’a sahip
baﬂka bir ampulle de¤iﬂtirin.

DONDURUCU LAMBASI
●

Güç kablosunu prizden ç›kar›n.

●

1 vidas›n› gevﬂeterek bölme lambas›n›n kapa¤›n›
ç›kar›n ve ﬂekilde gösterildi¤i gibi kapa¤› iki elinizle ileri
çekerek aﬂa¤›ya getirin.

●

Lambay› saatin ters yönünde döndürerek ç›kar›n.

SO⁄UTUCU LAMBASI
●

Güç kablosunu prizden ç›kar›n.

●

Buzdolab› raflar›n› ç›kar›n.

●

‹leri çekerek bölme lambas›n›n kapa¤›n› ç›kar›n.

●

Ampullerin dokunulacak kadar so¤uk oldu¤undan emin olun. Lambay›
saatin ters yönünde döndürerek ç›kar›n.
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ÖNEML‹ UYARILAR
UZATMA KABLOSU KULLANMAYIN

TOPRAKLAMA HAKKINDA

Mümkünse, buzdolab›n›n ve di¤er cihazlar›n veya
evdeki ›ﬂ›klar›n aﬂ›r› yüklenerek güç kesintisine
neden olmas›n› önlemek için buzdolab›n› kendi
elektrik prizine tak›n.

Bir k›sa devre durumunda, topraklama elektrik ak›m›
için bir ç›k›ﬂ kablosu sa¤layarak elektrik çarpmas›
riskini azalt›r.
Olas› elektrik çarpmas› durumlar›n› önlemek için bu
cihaz›n topraklanmas› gerekir.
Toprakl› fiﬂin uygun ﬂekilde kullan›lmamas› elektrik
çarpmas›na neden olabilir. Topraklama talimatlar›
tam olarak anlaﬂ›lmazsa veya cihaz›n do¤ru bir
ﬂekilde toprakland›¤›ndan emin de¤ilseniz nitelikli bir
elektrikçiye veya servis eleman›na dan›ﬂ›n.

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

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

GÜÇ KABLOSUNU DE⁄‹ﬁT‹RME
Güç kablosu zarar görmüﬂse, tehlikeyi önlemek için
imalatç› veya imalatç›n›n servis temsilcisi ya da
benzer nitelikte bir kiﬂi taraf›ndan kablonun
de¤iﬂtirilmesini sa¤lay›n.

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

OYUN ALANI OLARAK ÇOK TEHL‹KEL‹

Bu cihaz topraklanmal›d›r.

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

BEKLEMEY‹N! HEMEN ﬁ‹MD‹ YAPIN!
Yan›c› maddeleri, patlay›c›lar› veya kimyasal
maddeleri buzdolab›nda saklamay›n.

Eski cihaz›n›z› imha etme
Bu cihaz s›v› (dondurucu, ya¤) içerir ve tekrar kullan›labilir ve/veya geri dönüﬂümlü parçalardan ve
malzemelerden yap›lm›ﬂt›r.
Tüm önemli malzemeler at›k toplama merkezine gönderilmelidir ve tekrar iﬂlendikten (geri dönüﬂüm) sonra
tekrar kullan›labilir. Geri almak için, lütfen yerel ajansla görüﬂün.
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SERV‹S ÇA⁄IRMADAN ÖNCE D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKENLER
ÇO⁄U ZAMAN SERV‹S ÇA⁄RILMASINA GEREK KALMAYAB‹L‹R!
BUZDOLABINIZIN DÜZGÜN ÇALIﬁMADI⁄INI DÜﬁÜNÜYORSANIZ, ÖNCEL‹KLE OLASI NEDENLER‹
KONTROL ED‹N:
SORUN

OLASI NEDENLER

BUZDOLABI ÇALIﬁMIYOR

●
●

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

●
●
●
●
●

ANORMAL GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR

●

●

BUZDOLABINDA KOKU VAR

●

●

BÖLME YÜZEY‹NDE SU
DAMLALARI VAR

●
●

Ev sigortas› ya da ﬂalter att› m›?
Güç kablosunun fiﬂi elektrik prizinden ç›kar›lm›ﬂ ya da
gevﬂemiﬂ mi?
S›cakl›k kontrolü uygun konuma getirilmemiﬂ olabilir.
Cihaz duvar›n veya ›s› kayna¤›n›n yak›n›na yerleﬂtirilmiﬂ olabilir.
Hava s›cakt›r, kap› çok s›k aç›l›yor olabilir.
Kap› uzun süre aç›k b›rak›lm›ﬂ olabilir.
Buzdolab›nda çok fazla yiyecek saklan›yor olabilir.
Buzdolab› zay›f veya engebeli bir yüzeye yerleﬂtirilmiﬂtir ya
da dengeleme vidalar›n›n ayarlanmas› gerekiyor olabilir.
Buzdolab›n›n arka taraf›na gereksiz nesneler yerleﬂtirilmiﬂ
olabilir.
Güçlü kokusu olan yiyeceklerin s›k›ca sar›lmas› veya
kapakl› bir kaba koyulmas› gerekir.
‹ç k›sm›n temizlenmesi gerekiyor olabilir.
Yüksek nemlilik zamanlar›nda normal bir durumdur.
Kapak aral›k b›rak›lm›ﬂ olabilir.

ESK‹ C‹HAZINIZI ATMA
1. Ürününüzde, üzerinde çarp› iﬂareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu
sembolünün bulunmas›, ürününüzün 2002/96/EC say›l› Avrupa
Direktifi kapsam›nda oldu¤unu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye at›k sisteminden ayr›
olarak, devlet veya yerel yetkililer taraf›ndan belirlenen özel olarak
tasarlanm›ﬂ toplama merkezleri arac›l›¤›yla imha edilmelidir.
3. Eski cihaz›n›z›n do¤ru ﬂekilde imha edilmesi, çevre ve insan sa¤l›¤›
için do¤abilecek olumsuz sonuçlar› engellemenize yard›mc› olur.
4. Eski cihaz›n›z›n imha edilmesiyle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için, ﬂehir ofisinizle,
at›k imha servisinizle veya ürünü sat›n ald›¤›n›z bayi ile irtibat kurun.

• Bu buzdolab›n›n so¤utucu maddesi olarak
kullan›lan flüorlu sera gazlar›na iliﬂkin bilgiler.
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Kimyasal ad›

Gazlar›n Bileﬂimi

Toplam GWP (kg CO2-eq)

R-134a

100% HFC-134a

1300

Sehir

ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
HATAY
HATAY
HATAY
‹ÇEL
‹ÇEL
K.MARAﬁ
ELAZIG
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MUS
AFYON
DENIZLI
IZMIR
MANISA
MUGLA
MUGLA
DIYARBAKIR
GAZIANTEP
GAZIANTEP
GAZIANTEP
GAZIANTEP

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

BULUT ELEKTRON‹K-CAH‹T BULUT
GÜRSES BEYAZ EﬁYA ISITMA SO⁄UTMA -SABIR GÜRSES
KAR TEKN‹K-RECEP ERZ‹N
TEKN‹K ELEK.
YILDIZ ISTMA SOGUTMA
ATEﬁ SO⁄UTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI ‹Nﬁ.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
MEHMET BAﬁARAN
GüRSEL SOGUTMA
GURSEL SOGUTMA
TIRYAKI SOGUTMA
TURGUT TEKNIK
ÇEKMEN TEKN‹K MUSTAFA ÇEKMEN SIK SOGUTMA
TUNÇ TEKN‹K - AL‹ TUNÇ
GAZ‹ SO⁄UTMA
GÜVENÇ KL‹MA ISITMA-SO⁄UTMA SERV‹S T‹CARET
GÜNGÖR ELEKTRON‹K
MEHMET BULUT-TEKN‹K SO⁄UTMA
AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SO⁄UTMA
GUVEN TEKNIK
‹HSAN HANBAY-HANBAY TEKN‹K
MESUT TEKN‹K
ÖZTÜRK SO⁄UTMA
MUZAFFER ETA
UMIT UNLU
BUZ TEKNIK
ERSA EV GERECLERI
MET‹N BULDUK
B‹RCAR ELEKTRON‹K
SER‹N SO⁄UTMA MÜH.TUR‹ZM ‹NﬁAAT SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.
‹BRAH‹M HAL‹L TEK‹N-TEK‹N BUZ TEKN‹K
ALA‹TT‹N BENCAN- BENCAN ELEKTRON‹K
BURAK TEKNIK
UNAL ELECTRONIC
YUSUF ATES

Yetkili Servis
0 322 234 33 79
0 322 225 12 84
0 322 613 62 63
0 322 231 12 65
0 322 324 50 52
0 242 712 02 25
0 242 722 05 48
0 242 316 17 99
0 242 316 17 99
0 242 322 33 01
0 242 344 23 33
0 326 212 43 45
0 326 615 34 29
0 326 712 91 03
0 324 329 03 00
0 324 326 63 75
0 344 223 46 00
0 424 212 23 72
0 422 324 00 24
0 422 324 21 45
0 533 371 07 87
0 422 325 78 04
0 422 325 79 84
0 436 212 70 66
0 272 512 02 76
0 258 261 80 46
0 232 339 41 43
0 236 232 74 66
0 252 282 25 17
0 252 316 30 70
0 412 235 62 16
0 342 321 63 96
0 342 225 27 27
0 342 215 15 78
0 342 360 86 86

Telefon
TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
Güzelyal› mah. U¤ur Mumcu bulvar› Tohumcuo¤lu apt. No:10/D Seyhan
Sinan Paﬂa Mh K›ﬂla Cd No:114/A Yüre¤ir / Adana
Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karﬂ›s› No:7 Serik / Antalya
Orta Mah. ‹ﬂler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4
YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA
Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
SÜREYYA HALEFO¤LU CAD.NO:18
UluCami Cad. No:135/C ‹skenderun / Hatay adres kontrol olacak
SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL
BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL
Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Ar›kan Sitesi B blok No 24/c
KAD‹YE MH.HÜRR‹YET CD.GÖLGEL‹ SK. NO:5/A MERKEZ
M‹LL‹ EGEMERL‹K CAD. ‹LTER SOK. NO:15/1
Fuzuli Cad. Hamiko¤lu Sok. No:8 Merkez / Malatya
nasuh› cad atepl› sk no 34/6 merkez
CENG‹Z TOPEL COD. ÜCGEN PO‹LE YANI NO:27
GEVREYOLU ÜZER‹ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar
BARIS CAD NO 24 DENIZLI
8 Sok. 25/G Merkez Bornova / ‹zmir
Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa
CUMHUR‹YET CAD NO:137 ORTACA
K›br›s ﬁehitleri Cad.Sar›lar Sok. No:18 Bodrum / Mu¤la
Yunus Emre Mah. Kardeﬂlik Cad. Murat 2 Apt. Alt› No:18 Ba¤lar / Diyarbak›r
GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP
Ünald› Mah.Hasipdürri Cad.No:58 —GAZIANTEP MERKEZ
DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL
BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY

Adres

9ETKILI 3ERVISLER
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Sehir

MARDIN
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
KAYSERI
KAYSERI
KAYSERI
KONYA
KONYA
BOLU
DUZCE
GIRESUN
GIRESUN
ORDU
ORDU
R‹ZE
TRABZON
BURSA
CANAKKALE
EDIRNE
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL
‹STANBUL

No

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69

MEHMET BO⁄A
BULUT TEKN‹K LTD. ﬁT‹.
SAVAS GEDIK
S‹STEM ‹LET‹ﬁ‹M ELEKTRON‹K GIDA TAAH. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
YILDIZ TEKN‹K AR‹F O⁄UZ KELEﬁ
AYDIN AKYOL
HAN SO⁄UTMA - ‹BRAH‹M SÖGÜTLÜ
MIZRAK ELEKTRON‹K-MEHMET MIZRAK
BUZDAG BEYAZ ESYA
OZCAN SOGUTMA
ERGÜN RÜZGAR -‹KL‹M ELEKTR‹K - SO⁄UTMA
KUTUP SOGUTMA
ALASKA SOGUTMA
KONFOR SERV‹SL‹K H‹ZMETLER‹- BAHT‹YAR ﬁAH‹N
YUSUF TEMEL TEKN‹K SO⁄UTMA AEG SERV‹S‹
ZORLU SOGUTMA
CEYLAN ELEK.
MERKEZ SERV‹S-H.TURAN ALEMDA⁄
FARUK YAKUT - YAKUT T‹CARET VE SERV‹S
CAN-KAN ISITMA-SO⁄UTMA S‹STEMLER‹, SERV‹S, MÜHEND‹SL‹K VE T‹CARET L‹M‹TED ﬁ‹RKET‹ LTD. ﬁT‹.
S‹MGE SO⁄UTMA
ALPER T‹CARET F‹KRET ELF‹DAN
Do¤u Elektronik
ERCAN ELEKTR‹KL‹ ALETLER VE TAﬁIMACILIK T‹C. LTD. ﬁT‹. LTD. ﬁT‹.
GARANT‹ SERV‹S
KESK‹N SAT‹S VE SERV‹CE
MARIN SOGUTMA
ORHAN GÜRBÜZ
SÜPERGOLD SERV‹S
YES‹LOVA TEKN‹K
YILDIM ELEKTR‹K VE ELEKTRON‹K ALETLER‹ TEKN‹K SER. SAN. LTD. ﬁT‹.

Yetkili Servis
0 482 312 36 88
0 312 435 98 50
0 312 433 82 82
0 312 442 17 37
0 312 440 97 97
0 352 232 21 26
0 352 235 12 82
0 352 222 65 15
0 332 350 96 02
0 332 236 33 37
0 374 212 12 32
0 380 523 46 04
0 454 216 20 89
0 454 212 17 27
0 452 234 03 50
0 452 324 19 19
0 464 217 92 96
0 462 230 37 44
0 224 711 57 79
0 286 217 61 08
0 284 712 39 03
0 216 472 46 18
0 216 398 60 60
0 212 217 89 44
0 212 427 23 33
0 212 462 97 92
0 216 390 95 90
0 212 369 26 26
0 212 727 24 10
0 212 592 02 92
0 212 611 10 76

Telefon
SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN
Meﬂrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 K›z›lay / Ankara
BULBUL DERESI CAD NO 65/B SEYRAN BAGLARI ANKARA
TURON GÜNEﬁ BULVARI 4.CAD 69.A CANKAYA
SANCAK MAH. C‹DDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASINAN KAYSERI
Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
FATIH MAH OGUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN
Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
Niﬂantal› Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya
KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
Gaziantep Cad. Ç›nlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
HACI S‹YAM MAH.‹NÖNÜ CADDER‹ NO:31/B
s›r›n evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
L‹SELER MAHALLES‹ DE⁄‹RMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/
PALARDÖKER CAD. NO:3
Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 ‹NEGÖL
Cevatpaﬂa Mah. ‹nönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
‹spat Cami Mah. Kurtuluﬂ Cad. No:27/A Keﬂan / Edirne
35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
Fatih Bulvar› ﬁen Caddesi No:7 Sultanbeyli
SAL‹H TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY
AL‹BEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP
N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEﬁTEPE MAH.A⁄RI SOK. 12/1 GÜNGÖREN
AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK
SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
ATATÜRK CADDES‹ NO:10 SILIVRI
YEﬁ‹LOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK
KAZM KARABEK‹R MCH.2.SOK ESENLER

Adres

9ETKILI 3ERVISLER
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)D\GDOL%LOJLOHU
x Cihaz dorudan güne nlarna maruz brakmaynz ve s
kaynaklarndan (kalorifer, ocak, frn gibi)
uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon
plakas kullannz.
x Scak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce darda
soumalarn bekleyiniz yada soutunuz
x Dondurulmu besinleri, buzlarn çözülmesi için soutucu bölmesine
koyunuz. Dondurulmu besinlerin
soukluunu, dier besinlerin soutulmasnda
deerlendiriniz.
x Dolaptan birey alrken veya dolaba birey koyarken kapy mümkün
olduu kadar az açk tutunuz
x Cihazn arka yüzünü arasra elektrikli süpürge veya
frça ile temizleyiniz.
Kullanım süresi 10 yıldır. ( Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
temin süresi ).
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Tama ve Nakliye Srasnda Uyulmas Gereken Kurallar:
a)
Araca indirme-bindirme ve tama srasnda maksimum dikkat gösterilmelidir.
b)
Araca yükleme srasnda ambalajn tamamen kapal olduundan ve hasar
görmemi olduundan emin olunuz.
c)
Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
d)
Nakliye srasnda Uluslararas Nakliyeciler Birlii tarafndan açklanan
yönetmeliklere tamamen uyulmaldr.
Nakliye srasnda ortam scakl –10°/+80° arasnda bulunmaldr

Kullanm Srasnda nsan Ve Çevre Sal Açsndan Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar le lgili Uyarlar:
Uyarlar
Uyar
Bu uyar simgesi tehlike anlamna gelir. Bedensel olarak yaralanabileceiniz
bir durumdasnz. Herhangi bir cihaz üzerinde çalmadan önce elektrik devresinde bulunan
tehlikelerin farknda olun ve kazalar önlemek için yaplmas gereken standart uygulamalar
gerçekletirin.
Kurulum Uyars
Uyar Sistemi güç kaynana balamadan önce kurulum talimatlarn okuyun.
Uzman Personel Uyars
Uyar Yalnzca eitimli ve uzman personel bu cihaz kurmal ve yerini deitirmelidir.
Ürün mha Uyars
Uyar Bu ürünün nihai imhas tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekletirilmedir.
imek Etkinlii Uyars
Uyar imek etkinlii srasnda sistem üzerinde çalmayn ya da kablolar takp çkarmayn.
Kullanm Hatalarna likin Bilgiler:
x
x
x
x
x

Cihazn tüm balantlar dikkatli yaplmaldr.
Cihaz darbelere maruz braklmamaldr.
Cihaz kullanm için kullanma talimat okunmal ve uygulanmaldr.
Cihaz kullanlrken herhangi bir svyla temas ettirilmemelidir.
Uygun kullanm koullarnda kullanlmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.
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İTHALATÇI FİRMA

ÜRETİCİ FİRMA:

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

PT. LG Electronics Indonesia

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı

Jl. Tabri No. 1, Cirarab, Legok, Tangerang 15820

No:14 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360

Banten, Indonesia

Okmeydanı /Şişli / İstanbul

TEL : 62 21 5978320

TEL : (0 212) 222 85 70

FAX : 62 21 5978547

FAX : (0 212) 222 61 44

