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•	 Bu	cihazın	evde	ve	aşağıdakiler	gibi,	benzer	
uygulamalarda	kullanılması	düşünülmüştür:

	 -	dükkan,	işyeri	ve	diğer	iş	ortamlarında	
personel	mutfağı	alanları;

	 -	çiftlik	evlerinde	ve	otel,	motel	ve	diğer	konut	
tipi	yerlerde	müşteriler	tarafından	kullanım;

	 -	pansiyon	tipi	ortamlar.

Cihazınızı en iyi şekilde kullanmak için, 
ürünün açıklamasını ve yararlı tavsiyeleri 
içeren çalıştırma talimatlarını dikkatli bir 
şekilde okuyun.
Daha sonra başvurmak üzere bu talimatları 
saklayın.

1. Cihazı	ambalajdan	çıkardıktan	sonra,	
hasarlı	olmadığından	ve	kapağının	düzgün	
kapandığından	emin	olun.	Olabilecek	herhangi	
bir	hasar,	cihaz	teslim	alındıktan	sonra	24	saat	
içerisinde	satıcıya	bildirilmelidir.

2. Cihazın	soğutucu	devresinin	tam	olarak	
etkin	hale	gelmesini	sağlamak	için,	cihazı	
çalıştırmadan	önce	en	az	iki	saat	bekleyin.

3. Montaj	ve	elektrik	bağlantısı;	nitelikli	bir	
teknisyen	tarafından,	üreticinin	talimatlarına	
ve	yerel	güvenlik	yönetmeliklerine	göre	
gerçekleştirilmelidir.

4. Kullanmadan	önce	cihazın	içini	temizleyin.

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE

1. Ambalaj 
Ambalaj	malzemesi	%100	geri	dönüşümlüdür	ve	
geri	dönüşüm	simgesini	taşır	.	Atma	konusunda,	
yerel	yönetmeliklere	uyun.	Potansiyel	bir	tehlike	
kaynağı	olduklarından,	ambalaj	malzemelerini	
(plastik	poşetler,	polistiren	parçalar,	vb.)	çocukların	
erişiminden	uzak	tutun.

2. Hurda/Atık
Cihaz,	geri	dönüşümlü	malzeme	kullanılarak	
üretilmiştir.
Bu	cihaz,	Atık	Elektrik	ve	Elektronik	Cihazlar	
(WEEE)	ile	ilgili	2012/19/EU	Avrupa	Direktifine	
uygun	olarak	işaretlenmiştir.	Cihazın	doğru	bir	
şekilde	atılmasını	sağlamak	suretiyle,	çevre	ve	
insan	sağlığı	açısından	potansiyel	olarak	olumsuz	
sonuçların	önlemesine	yardımcı	olabilirsiniz.

Cihazın	veya	beraberindeki	dokümanların	
üzerindeki	simge	 ,	bu	cihazın	evsel	atık	olarak	
işlem	görmemesi	gerektiğini,	elektrikli	ve	elektronik	
ekipmanın	geri	dönüştürülmesine	yönelik	özel	bir	
toplama	merkezine	götürülmesi	gerektiğini	belirtir.
Cihazı	hurdaya	ayırırken,	elektrik	kablosunu	
keserek	cihazı	kullanılmaz	hale	getirin	ve	
çocukların	kolayca	içine	tırmanıp	kapalı	
kalamayacağı	şekilde	kapakları	ve	raflarını	sökün.
Cihazı	özel	bir	toplama	merkezine	götürerek,	atık	
imhası	hakkındaki	yerel	yönetmeliklere	uygun	bir	
şekilde	hurdaya	ayırın;	çocuklar	için	potansiyel	
bir	tehlike	kaynağı	olduğundan,	cihazı	birkaç	
günlüğüne	bile	olsa	kontrolsüz	bırakmayın.
Bu	ürünün	işlenmesi,	geri	kazanılması	ve	yeniden	
dönüştürülmesi	ile	ilgili	ayrıntılı	bilgi	için;	yetkili	
yerel	büronuz,	evsel	atık	toplama	servisi	veya	
cihazı	satın	aldığınız	mağaza	ile	iletişime	geçin.

Bilgi:
Bu	cihaz	CFC	içermez.	Soğutucu	devresi	R134a	
(HFC)	veya	R600a	(HC)	içerir	(bkz.	cihazın	
içindeki	anma	değerleri	levhası).
İzobütanlı	(R600a)	cihazlar:	izobütan	çevreye	
etkisi	olmayan	doğal	bir	gazdır,	ancak	yanıcıdır.	
Bu	nedenle,	soğutucu	devresi	borularının	hasarlı	
olmadığından	emin	olun.
Bu	ürün	Kyoto	Protokolü’nce	kapsanan	Florlu	Sera	
Gazları	içerebilir;	soğutucu	gaz,	hermetik	olarak	
kapatılmış	bir	sistem	içinde	bulunur.
Soğutucu	gaz:	R134a’nın	Küresel	Isıtma	
Potansiyeli	(GWP)	1300’dür.

Uygunluk beyanı
•  Bu	cihaz,	gıdaların	korunması	için	tasarlanmış	

ve	1935/2004	sayılı	Yönetmelik'e	(CE)	uygun	
şekilde	üretilmiştir. 

• Bu cihaz aşağıdakilere uygun olarak tasarlanmış, 
üretilmiş ve pazarlanmıştır:

 - (73/23/CEE ve müteakip düzeltmelerin 
yerine geçen) 2006/95/CE “Düşük Gerilim” 
Yönergesi'nin güvenlik amaçları;

 - 2004/108/EC “EMC” Yönergesi koruma 
gerekleri. 

•	 Bu	cihaz,	aşağıdaki	Avrupa	Direktiflerinde	yer	
alan	gerekliliklere	uygun	olarak	tasarlanmış,	
üretilmiş	ve	dağıtılmıştır:	LVD	2014/35/EU,	
EMC	2014/30/EU	ve	RoHS	2011/65/EU.

Cihazın	elektriksel	güvenliği	yalnızca,	onaylı	bir	
topraklama	sistemine	doğru	şekilde	bağlanmışsa	
garanti	edilebilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI
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MONTAJ
•	 Cihaz,	iki	veya	daha	fazla	kişi	tarafından	taşınmalı	

ve	kurulmalıdır.
•	 Cihazı	hareket	ettirirken	zemine	(örn.	parke)	zarar	

vermemeye	dikkat	edin.
•		 Montaj	sırasında,	cihazın,	güç	kablosuna	zarar	

vermediğinden	emin	olun.
•	 Cihazın	bir	ısı	kaynağının	yakınında	olmadığından	

emin	olun.
• Yeterli	havalandırmayı	garanti	etmek	için	cihazın	

her	iki	yanında	ve	üzerinde	boşluk	bırakın.	Cihazın	
arka	yüzü	ile	cihazın	arkasında	kalan	duvar	
arasındaki	mesafe	50	mm	olmalıdır.	Bu	boşluğun	
azaltılması	ürünün	Enerji	tüketimini	artıracaktır.

•	 Cihazın	havalandırma	açıklıklarının	
kapanmamasını	sağlayın.

•	 Cihazın	soğutucu	devresi	borularına	zarar	
vermeyin.

•	 Cihazı	ağırlığını	taşıyacak	kadar	sağlam	bir	zemin	
üzerine	ve	ebadına	ve	kullanımına	uygun	bir	alana	
kurun	ve	dengeleyin.

•	 Cihazı	kuru	ve	iyi	havalandırılan	bir	yere	kurun.	
Cihaz	veri	plakası	üzerinde	verilen	iklim	sınıfına	
göre,	sıcaklığın	aşağıdaki	aralıklarda	olduğu	
yerlerde	çalışmak	için	düzenlenmiştir.	Cihaz	
belirtilen	aralığın	dışındaki	bir	sıcaklıkta	uzun	süre	
bırakılırsa,	düzgün	bir	şekilde	çalışmayabilir.

• 
İklim Sınıfı Ort. Sıc. (°C) Ort. Sıc. (°F)

SN 10	ila	32 50	ila	90

N 16	ila	32 61	ila	90

ST 16	ila	38 61	ila 100

T 16	ila	43 61	ila 110

 

•	 Anma	değerleri	levhasında	belirtilen	gerilimin,	
evinizinkine	denk	düştüğünden	emin	olun.

•	 Tekli/çoklu	adaptör	veya	uzatma	kablosu	
kullanmayın.

•	 Su	bağlantısı	için,	yeni	cihazla	birlikte	verilen	
boruyu	kullanın;	eski	cihazınızın	borusunu	
kullanmayın.

•	 Elektrik	kablosunun	değiştirilmesi	veya	
yenilenmesi,	yalnızca	nitelikli	personel	veya	Satış	
Sonrası	Servis	tarafından	gerçekleştirilmelidir.

•	 Fişi	çekerek	veya	soketin	yukarı	akış	yönüne	
monte	edilen	iki	kutuplu	bir	şebeke	anahtarı	
aracılığıyla	cihazın	güç	beslemesi	ile	bağlantısı	
kesilebilmelidir.

GÜVENLİK 
•	 Yanıcı	itici	gazlar	içeren	aerosol	kutuları	gibi	

patlayıcı	maddeleri,	bu	cihazın	içinde	saklamayın.
•	 Bu	cihazın	veya	diğer	elektrikli	cihazların	

çevresinde	benzin,	yanıcı	sıvılar	veya	gaz	
saklamayın	veya	kullanmayın.	Buğuları,	yangına	
veya	patlamalara	neden	olabilir.

• Buz	çözme	sürecini	hızlandırmak	için	Üretici	
tarafından	önerilenlerin	dışında	herhangi	bir	
mekanik,	elektrikli	veya	kimyasal	yöntem	
kullanmayın.

•	 Üretici	tarafından	açıkça	izin	verilen	tipte	
değillerse,	cihaz	bölmelerinin	içinde	elektrikli	
cihazlar	kullanmayın	veya	cihaz	içine	
yerleştirmeyin.

•	 Bu	cihazın,	güvenliklerinden	sorumlu	bir	kişi	
tarafından	denetlenmedikleri	veya	cihazın	
kullanımına	ilişkin	bilgi	almadıkları	sürece,	
fiziksel,	duyumsal	veya	zihinsel	özellikleri	kısıtlı	
veya	tecrübe	ve	bilgi	bakımından	yetersiz	
kişiler	(çocuklar	dahil)	tarafından	kullanılması	
amaçlanmamıştır.

•	 Çocukların	cihazın	içinde	kapalı	kalıp	
boğulmalarını	önlemek	için,	cihazla	oynamalarına	
veya	cihazın	içine	saklanmalarına	izin	vermeyin.

•	 (Bazı	modellerde)	buz	paketlerinin	içindekileri	
(zehirsizdir)	yutmayın.

• Soğuk	yanıklarına	neden	olabileceğinden,	buz	
küplerini	veya	çubuk	dondurmaları	dondurucudan	
çıkardıktan	hemen	sonra	yemeyin.

KULLANIM 
•	 Herhangi	bir	bakım	veya	temizlik	işlemini	

gerçekleştirmeden	önce,	cihazın	fişini	çekin	veya	
cihazı	güç	kaynağından	ayırın.

•	 Otomatik	buz	makinesi	ve	su	sebili	ile	donatılmış	
cihazların	tümü,	sadece	içme	suyu	veren	bir	su	
şebekesine	(şebeke	suyu	basıncı	0,17	ile	0,81	
MPa	arasında	(1,7	ve	8,1	bar)	olan)	bağlanmalıdır.	
Doğrudan	su	tesisatına	bağlı	olmayan	otomatik	
buz	makineleri	ve/veya	su	sebilleri,	sadece	içme	
suyu	ile	doldurulmalıdır.

•	 Soğutucu	bölmesini	yalnızca	taze	gıdaları	
saklamak	için,	dondurucu	bölmesini	ise	yalnızca	
donmuş	gıdaları	saklamak,	taze	gıdaları	
dondurmak	ve	buz	küpleri	yapmak	için	kullanın.

•	 Kırılabileceği	için,	içi	sıvı	dolu	cam	kapları	
dondurucu	bölmesine	koymayın.

•	 Paketli	olmayan	gıdaları,	soğutucu	veya	
dondurucu	bölmelerinin	iç	yüzeylerine	doğrudan	
temas	edecek	şekilde	saklamaktan	kaçının.

Üretici, yukarıdaki öneri ve önlemlere 
uyulmaması durumunda her türlü sorumluluğu 
reddeder.

ÖNLEMLER VE GENEL ÖNERİLER
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Notlar:
•	 Hava	çıkış	alanını	(arka	duvardaki)	gıda	ürünleriyle	

kapatmayın.
•	 Dondurucu	bir	kanat	ile	donatılmışsa,	kanadı	

çıkarmak	suretiyle	saklama	hacmi	en	üst	seviyeye	
çıkarılabilir	(katlayarak).

•	 Tüm	raflar,	kanatlar	ve	açılır-kapanır	sepetler	
çıkarılabilirdir.

•	 Cihazın	iç	sıcaklıkları;	ortam	sıcaklığından,	kapağın	
açılma	sıklığından	ve	bunların	yanında	cihazın	
konumundan	etkilenebilir.	Sıcaklık	ayarı	yapılırken	
bu	faktörler	dikkate	alınmalıdır.

•	 Aksi	belirtilmediği	sürece,	cihazın	aksesuarları	
bulaşık	makinesinde	yıkamaya	uygun	değildir.

•	 Cihazın	arka	tarafı	ile	duvar	arasındaki	mesafe	ne	
kadar	büyükse,	enerji	tasarrufu	o	kadar	fazla	olur.

Dondurucu	bölmesinin	saklama	kapasitesini	
aşağıdakileri	uygulayarak	artırabilirsiniz:
•	 büyük	ürünlerin	saklanabilmesi	için	sepetleri	/	

kanatları	(katlayarak)	çıkararak.

•	 gıdaları	doğrudan	dondurucu	raflarının	üzerine	
yerleştirerek.

•	 Devirmeli	Buz	Makinesini	(ayrı	olarak)	veya	
kenetlenme	istasyonuyla	birlikte	çıkararak.

DONDURUCU SAKLAMA  
KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

AKILLI EKRAN
Bu	işlev,	enerji	tasarrufu	için	kullanılabilir.	İşlevi	
etkinleştirmek/devre	dışı	bırakmak	için	Hızlı	
Başlangıç	Kılavuzundaki	talimatlara	uyun.
Akıllı	Ekran	etkinleştirildikten	iki	saniye	sonra,	
ekran	kararır.	Sıcaklığı	ayarlamak	veya	diğer	
işlevleri	kullanmak	için,	herhangi	bir	düğmeye	
basarak	ekranın	etkinleştirilmesi	gerekir.	Yaklaşık	
15	saniye	boyunca	herhangi	bir	işlem	yapılmazsa,	
ekran	bu	sürenin	ardından	tekrar	kapanır.
İşlev	devre	dışı	bırakıldığında,	tekrar	normal	ekran	
moduna	geçilir.	Akıllı	Ekran,	güç	kesintisinin	
ardından	otomatik	olarak	devre	dışı	bırakılır.	Bu	
işlevin,	cihazın	güç	beslemesi	ile	bağlantısını	
kesmediğini,	yalnızca	harici	ekranın	harcadığı	
enerjiyi	azalttığını	unutmayın.
Not:
Bu	işlev,	Kullanıcı	Arayüzü	kapağın	üstünde	yer	
alan	modelde	mevcuttur.
Belirtilen	cihaz	enerji	tüketimi,	Akıllı	Ekran	işlevi	
etkin	halde	çalışma	için	geçerlidir.

 6th SENSE
 GREEN INTELLIGENCE

6th	Sense/	Green	Intelligence	işlevi,	aşağıdaki	
durumlarda	doğru	sıcaklığın	korunmasını	sağlar:

- Kapağın bir süreliğine açılması 
İşlev,	kapağın	açılması	nedeniyle	iç	sıcaklık	
gıdaların	güvenli	saklanmasına	imkan	vermeyen	
değerlere	çıktığında	etkinleşir	ve	optimum	
saklama	koşulları	tekrar	sağlanıncaya	kadar	
devrede	kalır.

- Dondurucuda taze gıda saklanması 
İşlev,	dondurucuya	taze	gıdalar	yerleştirildiğinde	
etkinleşir	ve	en	düşük	güç	tüketimi	ile	en	iyi	
dondurma	kalitesini	sağlamak	üzere,	optimum	
dondurma	koşullarına	ulaşılana	kadar	devrede	
kalır.

NOT:
Dondurucuya	yerleştirilen	yiyeceklerin	miktarının	
yanı	sıra,	ortam	sıcaklığı	ve	dondurucuda	
halihazırda	bulunan	yiyecek	miktarı	da	6th	Sense/	
Green	Intelligence	işlevinin	süresini	etkiler.	
Dolayısıyla,	sürelerin	büyük	farklılık	göstermesi	
normaldir.

 AÇIK/BEKLEMEDE
Bu	işlev,	dondurucu	bölmelerini	Açık/Beklemede	
durumuna	alır.	Ürünü	Bekleme	moduna	almak	
için,	Açık/Beklemede	düğmesini	 	en	az	3	
saniye	boyunca	basılı	tutun.	Cihaz	Beklemede	
moduna	alındığında,	soğutucu	bölmesinin	içindeki	
ışık	çalışmaz.	Bu	işlemin,	cihazın	güç	beslemesi	
bağlantısını	kesmediğini	unutmayın.	Cihazı	tekrar	
Açmak	için,	Açık/Beklemede	düğmesini	  3 
saniye	boyunca	basılı	tutmanız	yeterlidir.

İŞLEVLER
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 KARARTMA ALARMI
Ürününüz,	bir	güç	kesintisinin	ardından	tekrar	
elektrik	sağlandığında	dondurucudaki	sıcaklığı	
otomatik	olarak	izleyecek	şekilde	tasarlanmıştır.	
Dondurucudaki	sıcaklık,	donma	seviyesinin	üstüne	
çıkarsa,	Karartma	göstergesi	  açılır,	Alarm	
göstergesi	  yanıp	söner	ve	elektrik	yeniden	
sağlandığında	sesli	bir	sinyal	verilir.	Alarmı	
sıfırlamak	için,	Alarmı	Durdur	düğmesine	  
yalnızca	bir	kez	basın.
Karartma	Alarmı	durumunda,	aşağıdaki	işlemlerin	
gerçekleştirilmesi	önerilir:
•	 Dondurucudaki	yiyecekler	donmamış	fakat	yine	

de	soğuksa,	dondurucudaki	yiyeceklerin	tümü,	
bir	sonraki	24	saat	içinde	tüketilmelidir.

•	 Dondurucudaki	yiyecekler	donmuş	ise,	bu,	
yiyeceklerin	buzunun	çözüldüğünü	ve	yeniden	
elektrik	sağlandığında	tekrar	dondurulduğunu	
gösterir;	bu	da	yiyeceklerin	tadını,	kalitesini	ve	
besin	değerini	bozar	ve	güvenli	olmayabilir.	
Bu	durumda	yiyeceklerin	tüketilmemesi,	
dondurucunun	içindekilerin	tamamının	atılması	
önerilir.	Karartma	Alarmı,	elektrik	kesintisi	
durumunda	dondurucudaki	yiyeceklerin	kalitesi	
ile	ilgili	rehberlik	sağlamak	üzere	tasarlanmıştır.	
Bu	sistem,	gıda	kalitesini	veya	güvenliğini	
garanti	etmez;	tüketicilerin,	dondurucu	
bölmesindeki	yiyeceklerin	kalitesi	ile	ilgili	
kendilerinin	karar	vermesi	önerilir.

SICAKLIK ALARMI
Sesli	alarm	verilir	ve	sıcaklık	göstergesi	(°C)	yanıp	
söner.	Aşağıdaki	durumlarda	alarm	etkinleştirilir:
•		 cihaz,	uzun	süre	kullanım	dışı	kaldıktan	sonra	

güç	beslemesine	bağlandığında;
•		 dondurucu	bölmesinin	sıcaklığı	çok	yüksek	ise;
•		 dondurucuya	yerleştirilen	yiyecek	miktarı,	bilgi	

etiketinde	belirtilenden	fazla	ise;
•		 dondurucunun	kapağı	uzun	bir	süre	açık	

bırakıldığında.
Sesli	alarmı	susturmak	için,	Alarmı	Durdur	
düğmesine	  yalnızca	bir	kez	basın.	Dondurucu	
bölmesinin	sıcaklığı	-10°C'nin	altına	düştüğünde	
Alarm	göstergesi	  derhal	otomatik	olarak	
kapatılır	ve	ayarlanan	sıcaklık	göstergesi	(°C)	yanıp	
sönmeyi	durdurarak,	seçilen	ayarı	gösterir.
NOT: Sıcaklık	alarmı,	dondurma	bölmesine	
taze	gıda	yerleştirildikten	sonra	kapak	uzun	
süre	açıldığında	da	etkinleştirilebilir;	bildirilen	
sıcaklık	artışı,	halihazırda	dondurulmuş	gıdaların	
mükemmel	bir	şekilde	korunmasını	etkilemez.

KAPAK AÇIK ALARMI 
	Alarm	simgesi	yanıp	söner	ve	sesli	alarm	

verilir.	Kapak	2	dakikadan	uzun	bir	süre	açık	
kaldığında	alarm	etkinleşir.	Kapağın	alarmını	devre	
dışı	bırakmak	için	kapağı	kapatın	veya	sesli	alarmı	
susturmak	için	 	Alarmı	Durdur	düğmesine	bir	
kez	basın.

 TUŞ KİLİDİ
Bu	işlev,	herhangi	birinin	yanlışlıkla	ayarları	
değiştirmesini	veya	cihazı	kapatmasını	önler.	
Tuşları	kilitlemek	için,	ekranda	Tuş	Kilidi	göstergesi	
	görülünceye	ve	sesli	bir	sinyal	işlevin	

seçildiğini	doğrulayıncaya	kadar	Alarmı	Durdur	  
düğmesine		3	saniye	boyunca	basın.	3	sn.	sonra	
gösterge	 	söner.	Etkinleştirildiğinde,	(Alarmı	
Durdur	düğmesi	dışındaki)	diğer	düğmelere	
basıldığında	sesli	bir	sinyal	etkinleştirilir	ve	ekranda	
Tuş	Kilidi	göstergesi	 	yanıp	söner.	Tuş	Kilidi	
işlevi	devrede	iken	herhangi	bir	alarm	devre	dışı	
bırakılabilir.
Tuşların	kilidini	açmak	için,	ekranda	Tuş	Kilidi	
göstergesi	 	görüntüleninceye	ve	işlevin	devre	
dışı	bırakıldığı	sesli	bir	sinyal	ile	doğrulanıncaya	
kadar	aynı	prosedürü	tekrarlayın.	1	sn.	sonra	
gösterge	 	söner.

 ŞOK DONDURMA 
“Şok	Dondurma”	bölmesi,	2	kg'a	kadar	
taze	yiyecekleri	son	derece	hızlı	bir	şekilde	
dondurmak	üzere	tasarlanmıştır.	Ultra	hızlı	“Şok	
Dondurma”	işlevi,	donma	sırasında	yiyeceğin	
içinde	buz	kristalleri	oluşumunu	en	aza	indirerek,	
tüketilmeden	önce	buzu	çözdürüldüğünde	olası	
en	iyi	kalitenin	elde	edilmesini	sağlar.	“Şok	
Dondurma”	işlevi	devrede	değilken,	bölme,	normal	
olarak	geleneksel	dondurma	işlevi	için	veya	
halihazırda	dondurulmuş	yiyecekleri	saklamak	için	
kullanılabilir.
NOT:	Şok	Dondurma	işlevi	devredeyken,	bir	
uğultu	sesi	duyabilirsiniz.	Bu	kesinlikle	normaldir	
ve	bölmenin	içinde	soğuk	havanın	optimum	
dağıtımına	izin	veren	hava	akışından	kaynaklanır.

“Şok Dondurma” işlevinin etkinleştirilmesi ve 
devre dışı bırakılması:
1.  “Şok	Dondurma”	işlevi	en	son	kullanıldığından	

beri	en	az	12	saat	geçtiğinden	emin	olun	(daha	
önce	kullanıldıysa).	İşlevi,	12	saatten	daha	az	
aralıklarla	etkinleştirmeyin.

2.		“Hızlı	Dondurma”	işlevinin	etkin	olmadığından	
emin	olun:	“Şok	Dondurma”	ve	“Hızlı	
Dondurma”	işlevleri	aynı	anda	etkinleştirilemez.

3.		“Şok	Dondurma”	bölmesini	boşaltın.
4.		Kontrol	panelindeki	  düğmesine	kısaca	

basarak,	"Şok	Dondurma"	işlevini	etkinleştirin:	
simgenin	ışığı	yanar	ve	bölmenin	altındaki	fanlar	
çalışır,	sonuç	olarak	soğuk	hava	akışı	artırılır	ve	
donma	işlemi	hızlandırılır.

5.		Soğuk	hava	dolaşımını	sağlamak	üzere,	
donduracağınız	yiyeceği,	bölmenin	altındaki	
fanlar	ile	arasında	birkaç	santimetre	(min.	2	cm)	
bırakarak	bölmenin	içine	yerleştirin.

6.		Maksimum	donma	hızı	için,	kapağı	kapalı	
tutarak,	“Şok	Dondurma”	işlevinin	otomatik	
olarak	devreden	çıkana	kadar	devre	dışı	
bırakılmamasını	öneriyoruz.
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7.		“Şok	Dondurma”	işlevi,	etkinleştirildikten	4-5	
saat	sonra	otomatik	olarak	devreden	çıkarılır:	
gösterge	  kapanır	ve	fanlar	devreden	çıkar.	 
“Şok	Dondurma”	işlevi,	kontrol	panelindeki	  
düğmesine	kısaca	basarak,	istenildiği	zaman	
kapatılabilir:	gösterge	  kapanır	ve	fanlar	
devreden	çıkar.

Dikkat:
•  “Hızlı Dondurma” işlevi ile uyumsuzluk 

Optimum	performans	sağlamak	için,	“Şok	
Dondurma”	ve	“Hızlı	Dondurma”	işlevleri,	
aynı	anda	kullanılamaz.	Dolayısıyla,	“Hızlı	
Dondurma”	işlevi	halihazırda	etkin	ise,	“Şok	
Dondurma”	işlevinin	etkinleştirilmesi	için	önce	
bu	işlev	devreden	çıkarılmalıdır	(aynı	durum	tam	
tersi	için	de	geçerlidir).

• Şok Dondurma bölmesindeki fanlar 
çalışmaya başlamazsa  
“Şok	Dondurma”	işlevi	etkinleştirildikten	sonra,	

 göstergesi	beklendiği	üzere	yandığı	halde	
fanlar	çalışmaya	başlamayabilir.	Bu	normaldir	
ve	dondurucunun	buz	çözme	işleminin	devam	
ettiği	anlamına	gelir.	Buz	çözme	aşamasının	
sonunda	(maksimum	süre:	1,5	saat),	fanlar	
otomatik	olarak	çalışmaya	başlayacak	ve	“Şok	
Dondurma”	işlemi	normal	olarak	başlayacaktır.	

•  göstergesinin ışığı yanmazsa. 
 düğmesine	basıldıktan	sonra,	 	simgesi	

yanarsa:	bu	durumda	 	düğmesine	çok	
uzun	süre	basılmıştır.	“Şok	Dondurma”	işlevini	
etkinleştirmek	için,	 	düğmesine	1	saniyeden	
uzun	bir	süre	basılı	tutmadan	kısaca	basın.

 HIZLI DONDURMA 
24 saatte dondurulabilecek taze gıda miktarı 
(kg cinsinden), cihazın bilgi levhasında 
yazılmıştır.
Optimum	cihaz	performansı	için,	Şok	Dondurma/
Hızlı	Dondurma	  düğmesine	(Hızlı	Dondurma	
göstergesinin	  ışığı	yanana	kadar)	taze	
yiyeceği	dondurucuya	yerleştirmeden	24	saat	
önce	3	saniye	süreyle	basın	(HIZLI	BAŞLANGIÇ	
KILAVUZUNA	göre).
Dondurucuya	taze	yiyecek	yerleştirdikten	sonra,	
genel	olarak	Hızlı	Dondurma	işlevinde	24	saat	
yeterlidir;	Hızlı	Dondurma	işlevi,	50	saat	sonra	
otomatik	olarak	devre	dışı	kalır.
Dikkat: Enerji	tasarrufu	sağlamak	için,	az	miktarda	
yiyecek	dondurulurken,	hızlı	dondurma	işlevi,	
birkaç	saat	sonra	devre	dışı	bırakılabilir.

•  “Şok Dondurma” işlevi ile uyumsuzluk 
Optimum	performans	sağlamak	için,	“Şok	
Dondurma”	ve	“Hızlı	Dondurma”	işlevleri,	aynı	
anda	kullanılamaz.	Dolayısıyla,	“Hızlı	Dondurma”	
işlevi	halihazırda	etkin	ise,	“Şok	Dondurma”	
işlevinin	etkinleştirilmesi	için	önce	bu	işlev	
devreden	çıkarılmalıdır	(aynı	durum	tam	tersi	için	
de	geçerlidir).

 EKO GECE İŞLEVİ
(GECE TARİFESİ)
Eko	Gece	işlevi,	cihazın	enerji	tüketiminin,	
elektriğin	kolayca	temin	edilebildiği	ve	
ücretlendirmenin	gündüze	göre	daha	az	olduğu	
(yalnızca	saate	göre	çoklu	ücret	sisteminin	
uygulandığı	ülkelerde	-	yerel	elektrik	şirketi	ile	
enerji	ücretlerini	kontrol	edin)	indirimli	tarife	
saatlerinde	(genellikle	gece)	yoğunlaştırılmasını	
sağlar.	İşlevi	etkinleştirmek	için,	indirimli	tarife	
başlangıç	saatinde	 	düğmesine	basın	(özel	
tarife	planına	göre).	Örneği,n	indirimli	tarife	akşam	
saat	8'de	başlıyorsa,	  düğmesine	o	saatte	
basın.	Eko	Gece	göstergesi	  AÇIK	iken,	işlev	
DEVREDEDİR.	İşlev	etkinleştirildiğinde,	cihaz,	
enerji	tüketimini	otomatik	olarak	seçilen	saate	göre	
uyarlar,	yani,	gündüz	saatlerinde,	gece	saatlerine	
göre	daha	az	enerji	tüketir.

 ÖNEMLİ:	İşlev,	düzgün	çalışması	için	hem	gece	
hem	de	gündüz	saatlerinde	açık	olmalıdır.	Bu	
işlev,	devre	dışı	bırakılana	kadar	etkin	durumda	
kalır	(veya	güç	kesintisi	veya	cihazın	kapatılması	
durumunda	devre	dışı	kalır).	İşlevi	devreden	
çıkarmak	için,	 	düğmesine	tekrar	basın.	Eko	
Gece	göstergesi	 	KAPANDIĞINDA,	işlev	
DEVRE	DIŞIDIR.

Not: Belirtilen	cihaz	enerji	tüketimi,	Eko	Gece	işlevi	
devre	dışı	halde	çalışma	için	geçerlidir.

OTOMATİK BUZ ÇÖZME
Bu	ürün,	kullanım	koşullarına	ve	ortamdaki	
neme	göre	otomatik	olarak	buz	çözmek	için	
tasarlanmıştır.
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TAZE YİYECEKLERİN DONDURULMASINA VE 
SAKLANMASINA YÖNELİK İPUÇLARI
•	 Dondurmadan	önce,	taze	gıdaları	aşağıdakilere	

sarın	veya	içine	koyup	kapatın:	taze	gıdaların	
dondurulması	için	uygun	alüminyum	folyo,	
streç	film,	hava	ve	su	geçirmez	plastik	poşetler,	
kapaklı	polietilen	kaplar	veya	dondurucu	
kapları.

•	 Yüksek	kaliteli	dondurulmuş	gıda	elde	etmek	
için	gıda	taze,	olgun	ve	iyi	kalitede	olmalıdır.

•		 Taze	sebzeler	ve	meyveler;	başlangıçtaki	besin	
değerlerini,	dokularını,	renklerini	ve	tatlarını	
korumak	için	tercihen	toplanır	toplanmaz	
dondurulmalıdır.

Bazı	etler,	özellikle	av	etleri,	dondurulmadan	önce	
asılmalıdır.
NOT:
• Dondurucunun	içine	yerleştirmeden	önce,	sıcak	

gıdaları	daima	soğumaya	bırakın.
•		 Buzu	tamamen	veya	kısmen	çözülmüş	

gıdaları	derhal	tüketin.	Buzu	eridikten	sonra,	
pişirilmedikçe	gıdayı	tekrar	dondurmayın.	
Çözülmüş	gıda,	pişirilince	tekrar	dondurulabilir.

Buzunu	çözdürdüğünüz	yiyecekleri	tekrar	
dondurmayın.

 
Buz Paketlerinin Kullanılması
Buz	paketleri,	güç	kesintisi	durumunda	
yiyeceklerin	donmuş	durumda	tutulmasına	
yardımcı	olur.	Bunları	en	iyi	şekilde	kullanmak	
için,	bölmenin	üst	kısmında	saklanan	yiyeceklerin	
üstüne	yerleştirin.
 
Dondurulmuş gıdaların sınıflandırılması
Dondurulmuş	ürünleri	dondurucunun	içine	koyun	
ve	sınıflandırın.	Son	kullanma	tarihleri	dahilinde	
kullanılmalarını	sağlamak	için,	saklama	tarihi	
paketlerin	üzerinde	belirtilmelidir.
 
Dondurulmuş gıdaların saklanmasıyla ilgili 
tavsiye
Dondurulmuş	gıda	ürünleri	satın	alırken:
•	 Paketinin	hasarlı	olmadığından	emin	olun	

(paketi	hasar	görmüş	donmuş	gıdalar	bozulmuş	
olabilir).	Ambalaj	şişkinse	veya	ıslak	kısımlara	
sahipse,	ideal	koşullarda	saklanmamış	ve	buz	
çözülmesi	süreci	önceden	başlamış	olabilir.

•	 Alışveriş	yaparken,	donmuş	gıdaları	en	son	alın	
ve	ısı	yalıtımı	olan	soğuk	poşetlerde	taşıyın.

•	 Eve	gelince,	dondurulmuş	yiyecekleri	hemen	
dondurucunun	içine	koyun.

•	 Gıdanın	buzu	kısmen	çözdürülmüş	de	olsa	
yeniden	dondurmayın.	24	saat	içinde	tüketin.

•	 Sıcaklık	değişikliklerini	önleyin	veya	minimum	
düzeyde	tutun.	Ambalajın	üzerinde	belirtilen	
son	kullanma	tarihine	dikkat	edin.

•	 Ambalaj	üzerindeki	saklama	bilgilerine	her	
zaman	uyun.

Önemli:
Yandaki tabloda, dondurulmuş taze gıdalar 
için önerilen maksimum saklama süresi 
gösterilmiştir.
Belirtilen performans, cihazın kabarma 
süresi hariç, buz paketleri kullanılmadan 
çalıştırılması için geçerlidir.

GIDAAY

CİHAZDA YİYECEK SAKLAMA
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BUZ KÜPÜ YAPIMI
Devirmeli	Buz	Makinesinin	tamamını	(soldaki	kola	
bastırarak	tutun	(1)	ve	kendinize	doğru	itin	(2))	
veya	kendinize	doğru	çekerek	(3)	yalnızca	buz	
küpü	tepsisini	çıkarabilirsiniz.

veya

Tepsiyi	içme	suyu	ile	doldurun	(maksimum	seviye	
=	toplam	kapasitenin	2/3'ü).

veya

Devirmeli	Buz	Makinesini	tekrar	yerine	yerleştirin	
veya	buz	küpü	tepsisini	tekrar	Devirmeli	Buz	
Makinesine	takın.	Suyu	dökmemeye	dikkat	edin.

Buz	küpleri	oluşana	kadar	bekleyin	(Hızlı	
Dondurma	seçeneği	etkin	iken	yaklaşık	4	saat	
beklenmesi	önerilir).

NOT:	Devirmeli	Buz	Makinesi	çıkarılabilirdir.	
Dondurucu	bölmesinde	herhangi	bir	yere	yatay	
konumda	yerleştirilebilir	veya	buz	yapmak	
gerekmediğinde	cihazdan	çıkarılabilir.

BUZ KÜPLERİNİN ALINMASI
1. 	Saklama	kutusunun	buz	tepsisinin	altında	

yerinde	olduğundan	emin	olun.	Değilse,	
kaydırarak	yerine	yerleştirin.

2.		Tepsi	hafifçe	devrilene	kadar,	kollardan	birini	
saat	yönünde	sıkı	bir	şekilde	çevirin.	Buz	
küpleri,	saklama	kutusuna	düşecektir.

3.		2.	Adımı	gerekirse	tepsinin	diğer	yarısı	için	
tekrarlayın.	Buz	küpleri	yapabilir	(“BUZ	KÜPÜ	
YAPIMI”	adlı	bölüme	bakın)	ve	bunları	saklama	
kutusunda	saklayarak,	kendinize	doğru	
çekebilirsiniz.

4.		Buz	almak	için,	saklama	kutusunu	hafifçe	
yukarı	kaldırarak,	kendinize	doğru	çekin.

NOT:	İsterseniz,	buz	küplerini	istediğiniz	başka	
bir	yerden	almak	için,	Devirmeli	Buz	Makinesini	
cihazdan	tamamen	çıkarabilirsiniz	(örneğin:	
doğrudan	masanın	üstüne	yerleştirebilirsiniz).

veya

DEVİRMELİ BUZ MAKİNESİ
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Kısa süreli tatiller
Üç	haftadan	daha	kısa	süre	tatilde	olacaksanız,	
cihazın	güç	beslemesi	bağlantısını	kesmeye	gerek	
yoktur.	Bozulabilecek	yiyecekleri	tüketerek,	diğer	
yiyeceklerinizi	dondurun.
 
Uzun süreli tatiller
Üç	hafta	veya	daha	uzun	süre	tatile	çıkacaksanız,	
yiyeceklerin	hepsini	çıkarın.
1.		Buz	kovasını	boşaltın.
Her	iki	kapının	üst	kısmına,	yapışkanlı	bant	ile	ahşap	
veya	plastik	takozlar	yerleştirin	ve	her	iki	bölmenin	
içinde	hava	dolaşımı	sağlamak	için	kapakları	
yeterince	açık	bırakın.	Böylece	koku	ve	küf	oluşumu	
önlenecektir.

Taşınırken
1.		 İç	parçaların	tamamını	çıkarın.
2.		Bunları	iyice	sarın	ve	birbirine	çarpmayacak	veya	

kaybolmayacak	şekilde	birbirine	sabitleyin.
3.		Ayarlanabilir	ayakları,	destek	yüzeyine	temas	

etmeyecek	şekilde	vidalayın.
4.		Her	iki	kapağı	da	kapatın	ve	yapışkanlı	bant	ile	

sabitleyin	ve	yine	yapışkanlı	bant	kullanarak,	güç	
kablosunu	cihaza	sabitleyin.

Elektrik kesintisi
Elektrik	kesintisi	durumunda,	yerel	elektrik	temin	
şirketinizi	arayarak,	kesintinin	ne	kadar	süreceğini	
sorun.
Not:	Dolu	bir	cihazın,	kısmen	dolu	olan	bir	cihaza	
göre	daha	uzun	süre	soğuk	durumda	kalacağına	
dikkat	edin.

Yiyeceklerin	üstünde	buz	kristalleri	görülebiliyorsa,	
lezzet	ve	aromaları	muhtemelen	etkilenmiş	olmakla	
birlikte,	bu	yiyecekler	tekrar	dondurulabilir.

Yiyeceklerin	kötü	bir	durumda	olduğunu	tespit	
ederseniz,	bu	yiyecekleri	atın.
24	saate	kadar	süren	elektrik	kesintileri	için.
1.		Cihazın	her	iki	kapağını	da	kapalı	tutun.	Böylece,	

içindeki	yiyecekler	mümkün	olduğunca	uzun	bir	
süre	boyunca	soğuk	durumda	kalacaktır.

24	saatten	uzun	süren	elektrik	kesintileri	için.
1.		Dondurucu	bölmesini	boşaltın	ve	yiyecekleri	

taşınabilir	bir	dondurucuya	yerleştirin.	Bu	tarz	
bir	dondurucunuz	yoksa	ve	benzer	şekilde	
yapay	buz	paketleri	mevcut	değilse,	daha	çabuk	
bozulabilecek	yiyecekleri	tüketmeye	çalışın.

2.		Buz	kovasını	boşaltın.

CİHAZIN KULLANILMAMASI  
DURUMUNDA TAVSİYELER

• Cihazı	herhangi	bir	ısı	kaynağından	(örn.	radyatör,	fırın,	vb.)	uzakta,	kuru,	iyi	havalandırılan	bir	odaya	
ve	doğrudan	güneşe	maruz	kalmayan	bir	yere	kurun.	Gerekirse,	bir	yalıtım	plakası	kullanın.

• Yeterli	havalandırmayı	garanti	etmek	için	cihazın	her	iki	yanında	ve	üzerinde	boşluk	bırakın.	Cihazın	
arka	 yüzü	 ile	 cihazın	 arkasında	 kalan	 duvar	 arasındaki	 mesafe	 50	 mm	 olmalıdır.	 Bu	 boşluğun	
azaltılması	ürünün	Enerji	tüketimini	artıracaktır.

• Ürünün	arka	kısmında	yetersiz	havalandırma,	enerji	tüketimini	artırır	ve	soğutma	verimliliğini	düşürür.
• Cihazın	 iç	 sıcaklığı,	 ortam	 sıcaklığından,	 kapının	 açılma	 sıklığından	 ve	 cihazın	 konumundan	

etkilenebilir.	Sıcaklık	ayarı	yapılırken	bu	faktörler	dikkate	alınmalıdır.
• Sıcak	gıdaları	ve	içecekleri	cihaza	koymadan	önce	daima	soğumaları	için	bekleyin.
• Fanın	önünü	yiyeceklerle	kapatmayın.
• Gıdaları	 yerleştirdikten	 sonra,	 bölme	 kapaklarının,	 özellikle	 dondurucu	 kapağının	 doğru	 şekilde	

kapandığından	emin	olun.
• Minimum	kapı	açıklığına	indirin.
• Dondurulmuş	gıdaları	çözerken,	buzdolabı	bölmesine	koyun.	Dondurulmuş	ürünlerin	düşük	sıcaklığı,	

buzdolabındaki	gıdaları	soğutur.
• Özel	 bölmeli	 cihazlar	 için	 (Taze	Gıda	Bölmesi,	 Sıfır	Derece	Kutusu,	…),	 kullanılmadıkları	 zaman	

çıkarılabilirler.
• Buzdolabında	 rafların	 yerlerinin	 değiştirilmesi,	 enerjinin	 verimli	 kullanımı	 üzerinde	 etkili	 değildir.	

Gıdalar	 raflara	 uygun	 hava	 sirkülasyonu	 sağlayacak	 şekilde	 yerleştirilmelidir	 (gıdalar	 birbirine	
temas	etmemelidir	ve	gıdalarla	arka	duvar	arasındaki	mesafe	korunmalıdır).

• Aynı	 enerji	 tüketimini	 koruyarak,	 kanadı	 ve/veya	 sepeti	 (Ürün	 Formuna	 göre)	 çıkarmak	 suretiyle	
saklama	kapasitesini	artırabilirsiniz.

• Kondansatör	(cihazın	arkasına	yerleştirilen	bobin)	düzenli	olarak	temizlenmelidir.
• Hasarlı	veya	sızdıran	conta	mümkün	olan	en	kısa	zamanda	değiştirilmelidir.

ENERJİ TASARRUFU İPUÇLARI
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Herhangi	bir	temizlik	veya	bakım	işlemini	
gerçekleştirmeden	önce,	cihazın	fişini	şebekeden	
çekin	veya	cihazı	güç	kaynağından	ayırın.
Cihazı	periyodik	olarak	bir	bez	ve	buzdolaplarının	
iç	kısmını	temizlemek	için	özel	nötr	deterjan	ve	
ılık	su	çözeltisiyle	temizleyin.	Asla	deterjan	veya	
aşındırıcı	ürünler	kullanmayın.	Buzdolabının	
parçalarını	asla	yanıcı	sıvılarla	temizlemeyin.	
Buğuları,	bir	yangın	tehlikesi	veya	patlama	
meydana	getirebilir.	Cihazın	dış	kısmını	ve	kapağın	
contasını	nemli	bir	bezle	temizleyin	ve	yumuşak	bir	
bezle	kurulayın.
Buharlı	temizleyiciler	kullanmayın.
Kondansatörü	(cihazın	arkasında)	elektrikli	
süpürge	ile	aşağıdaki	işlemleri	gerçekleştirerek	
temizleyin:	öndeki	kaideyi	çıkarın	ve	kondansatörü	
temizleyin.
Önemli:
•	 Düğmeler	ve	kontrol	paneli	ekranı,	alkol	veya	

alkol	türevi	maddelerle	değil,	kuru	bir	bezle	
temizlenmelidir.

•	 Soğutma	sisteminin	boruları,	buz	çözme	
tavasının	yanında	yer	alır	ve	ısınabilir.	Bunları	
periyodik	olarak	elektrikli	süpürge	ile	temizleyin.

•	 Cam	rafı	çıkarmak	veya	takmak	için,	rafın	ön	
kısmını,	durdurma	parçasını	geçecek	şekilde	
yukarı	kaldırın.

BAKIM VE TEMİZLİK

Dondurucu	bölmesinin	içindeki	ışık	sisteminde,	
daha	iyi	aydınlatma	ve	çok	düşük	enerji	tüketimi	
sağlayan	LED	ışıklar	kullanılmıştır.	LED	ışık	sistemi	
çalışmazsa,	lütfen	değiştirilmeleri	için	Servisle	
irtibata	geçin.

LED IŞIK SİSTEMİ



14

Satış Sonrası Servisle iletişim kurmadan önce…
Performans	sorunları,	çoğu	zaman	kendi	kendinize	herhangi	bir	alet	kullanmadan	tespit	edip	
çözebileceğiniz	küçük	hususlardan	kaynaklanmaktadır.

SORUN GİDERME KILAVUZU

Cihazınızda performansı 
düzenlemek üzere çok sayıda 
otomatik olarak açılıp kapanan 
fan ve motor bulunduğundan, 
cihazınızdan sesler duyulması 
normaldir.
İşlevle ilgili seslerin bazıları, 
aşağıdaki yöntemlerle 
azaltılabilir
-	 Cihazı	seviyeleyerek	ve	düz	

bir	yüzey	üzerine	monte	
ederek

-	 Cihaz	ile	mobilyaları	ayırıp,	
bunların	birbirine	temas	
etmesini	önleyerek.

-	 İç	bileşenlerin	doğru	
yerleştirilip	yerleştirilmediğini	
kontrol	ederek.

-	 Şişe	ve	kapların	birbiri	ile	
temas	etmediğini	kontrol	
ederek.

Duyabileceğiniz işlevsel seslerden bazıları:
Cihazı ilk kez açarken veya uzun süreli bir duraklamadan sonra bir 
tıslama sesi.
Soğutucu sıvısı borulara girdiğinde su sesi.
Su valfi veya fan çalışmaya başladığında vızıltı sesi.
Kompresör çalıştığında veya hazır buz küpleri buz kutusuna düştüğünde 
bir çatlama sesi kompresör açılıp kapandığında ani tıklama sesleri.

Cihaz çalışmıyor: •	 Güç	kablosu,	doğru	gerilim	seviyesine	sahip	akım	taşıyan	bir	prize	takılı	mı?
•		 Evinizdeki	elektrik	sisteminin	koruma	cihazlarını	ve	sigortalarını	kontrol	

ettiniz	mi?

Buz çözme tavasında su varsa: • Bu	durum	sıcak	ve	nemli	havalarda	normaldir.	Tava,	yarısına	kadar	bile	dolu	
olabilir.	Suyun	taşmaması	için,	cihazın	seviyeli	olduğundan	emin	olun.

Cihazın dolabının kapı contası 
ile temas eden kenarlarına 
dokunduğunuzda bu kenarlar 
sıcaksa:

•	 Bu	durum,	sıcak	havalarda	ve	kompresör	çalışırken	normaldir.

Lamba çalışmıyorsa: •	 Evinizdeki	elektrik	sisteminin	koruma	cihazlarını	ve	sigortalarını	kontrol	
ettiniz	mi?

•		 Güç	kablosu,	doğru	gerilim	seviyesine	sahip	akım	taşıyan	bir	prize	takılı	mı?
•		 Ampul	patlamış	mı?

Motor çok çalışıyor gibi 
görünüyorsa:

• Kondansatör	(cihazın	arkasında)	toz	ve	tüylerden	ari	mi?
•		 Kapaklar	doğru	şekilde	kapatılmış	mı?
•		 Kapakların	contaları	yerlerine	doğru	yerleştirilmiş	mi?
•		 Sıcak	günlerde	veya	oda	sıcaksa,	motor	doğal	olarak	daha	uzun	süre	

çalışır.
•		 Cihazın	kapağı	bir	süre	açık	kalmış	veya	çok	fazla	miktarda	yiyecek	

saklanmışsa,	motor,	cihazın	iç	kısmını	soğutmak	üzere	daha	uzun	süre	
çalışacaktır.

•		 Motorun	çalışma	süresi,	farklı	hususlara	bağlıdır:	kapağın	açılma	sayısı,	
saklanan	yiyecek	miktarı,	odanın	sıcaklığı,	sıcaklık	kontrollerinin	ayarı.
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İşletim Alarmları
İşletim	alarmları	verildiğinde,	bunlar,	LED	hanelerinde	de	gösterilecektir	(örn.	Arıza1,	Arıza	2,	vs...)	Satış	
Sonrası	Servisi	arayarak,	alarm	kodunu	belirtin.	Sesli	alarm	verilir,	Alarm	simgesinin	ışığı	yanar	ve	F	harfi	
hane	ekranında	aşağıda	açıklanan	arıza	koduna	göre	yanıp	söner:

Arıza kodu Görüntü

Hata	2

 
F	harfi,	0,5	saniyelik	aralıklarla	yanar/söner.	2	kez	

yanıp	söner	ve	ardından	5	saniye	boyunca	kapalı	kalır.	
Örüntü	tekrarlanır. 	x2

Hata	3

 
F	harfi,	0,5	saniyelik	aralıklarla	yanar/söner.	3	kez	

yanıp	söner	ve	ardından	5	saniye	boyunca	kapalı	kalır.	
Örüntü	tekrarlanır.  x3

Hata	6

 
F	harfi,	0,5	saniyelik	aralıklarla	yanar/söner.	6	kez	

yanıp	söner	ve	ardından	5	saniye	boyunca	kapalı	kalır.	
Örüntü	tekrarlanır. 	x6

Cihazın sıcaklığı çok 
yüksek ise:

•	 Cihazın	kontrolleri	doğru	ayarlanmış	mı?
•		 Cihaza	çok	fazla	yiyecek	yerleştirilmiş	mi?
•		 Kapağın	çok	sık	açılmadığını	kontrol	edin.
•		 Kapağın	düzgün	kapandığını	kontrol	edin.
•  Soğuk	hava	dolaşımını	önleyeceğinden,	bölmenin	içindeki	hava	

akış	ızgaralarının	kapanmadığını	kontrol	edin.

Nem birikmesi söz konusu 
ise:

•	 Hava	dolaşımını	önleyeceğinden,	bölmenin	içindeki	hava	akış	
ızgaralarının	kapanmadığını	kontrol	edin.

•		 Yiyeceklerin	doğru	ambalajlandığından	emin	olun.	Yiyecekleri	
cihaza	yerleştirmeden	önce,	kaplarının	üzerindeki	nemi	kurulayarak	
giderin.

•		 Kapakların	çok	sık	açılmadığını	kontrol	edin.	Kapak	açıldığında,	
odanın	havasındaki	nem	cihazın	içine	girer.	Özellikle	oda	çok	nemli	
iken,	kapak	ne	kadar	sık	açılırsa,	o	kadar	hızlı	nem	birikmesi	söz	
konusudur.

•		 Oda	çok	nemli	ise,	buzdolabının	içinde	nem	birikmesi	normaldir.

Kapaklar düzgün açılıp 
kapanmazsa:

•	 Yiyeceklerin	ambalajının	kapağı	engellemediğini	kontrol	edin.
•		 İçerdeki	parçaların	veya	otomatik	buz	makinesinin	yanlış	

konumlandırılmadığını	kontrol	edin.
•		 Kapağın	contalarının	kirli	veya	yapışkan	olmadığını	kontrol	edin.
•		 Cihazın	hizalı	olduğundan	emin	olun.
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Satış Sonrası Servisle iletişim kurmadan önce:
Sorunun	çözülüp	çözülmediğini	görmek	için	cihazı	
tekrar	açın.	Sorun	devam	ediyorsa,	cihazın	güç	
beslemesi	ile	bağlantısını	kesin	ve	tekrar	açmadan	
önce	yaklaşık	bir	saat	bekleyin.
Sorun	Giderme	Kılavuzunda	açıklanan	kontrolleri	
gerçekleştirdikten	ve	cihazı	tekrar	açtıktan	sonra	
cihazınız	yine	düzgün	çalışmıyorsa,	Satış	Sonrası	
Servisle	irtibat	kurarak,	sorunu	açıklayın.
Aşağıdakileri belirtin:
•	 cihazın	modeli	ve	seri	numarası	(bilgi	etiketinde	

belirtilmiştir),
•	 sorunun	niteliği,

•	 Servis	numarası	(cihazın	arkasındaki	bilgi	
etiketinde	bulunan	SERVICE	sözcüğünden	
sonra	yazılı	olan	numara),

•	 tam	adresiniz,
•	 telefon	numaranız	ve	alan	kodunuz.

Not:
Kapağın	açılma	yönü	değiştirilebilir.	Bu	işlem	Satış	
Sonrası	Servis	tarafından	gerçekleştirilirse,	garanti	
kapsamına	girmez.

SATIŞ SONRASI SERVİS
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