
KULLANIM KILAVUZUTR

CİHAZIN ŞEMASI (Şek. 1)
A. Tutamak.
B. Güvenlik kilidi (varsa).
C. Conta.
D. Ayırıcı (varsa).
E. Buz çözme suyu tahliye tapası.
F. Kontrol paneli.
G. Yan motor havalandırma ızgarası.

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE
Yeni cihazınız evde ve buna benzer alanlarda kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır:
 - dükkan, işyeri ve diğer iş ortamlarında mutfak alanları
 - çiftlik evleri
 - otel, motel, apart konaklama yerlerinde müşteriler 

tarafından kullanım.
Ürün yalnızca dondurulmuş gıdaları saklamak, taze gıdaları 
dondurmak ve buz yapmak için kullanılmalıdır.
Yönetmelikler, cihazın topraklanmasını 
gerektirmektedir.
Üretici, yukarıdaki prosedürlere ve hatırlatıcı notlara 
uyulmamasından kaynaklanan, insanların veya 
hayvanların yaralanmasına ve mala verilen zarara 
ilişkin tüm yükümlülüğü reddeder.
1. Ambalajı açtıktan sonra, cihazın hasarsız olduğundan 

ve conta düzgün kalacak şekilde kapağın kusursuz 
şekilde kapandığından emin olun. Herhangi bir hasar, 
cihazın teslimatından sonraki 24 saat içinde satıcınıza 
bildirilmelidir.

2. 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.
• Cihazı şebeke kaynağına bağlamadan önce; gerilimin, 

cihazın arkasındaki bilgi etiketinde yer alan değere 
uygun olduğundan emin olun.

• Elektrik bağlantıları yerel tüzüklere uygun olarak 
yapılmalıdır. 

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKAT EDİLECEK 
KONULAR
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı 
olduğundan emin olunuz, Taşıma ve nakliye işlemini orijinal 
ambalajı ile yapınız.
Taşıma esnasında üründe hasar ve arıza oluşmamasına, 
vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle ürünün 
zarar görmemesine dikkat ediniz.

Ambalajı zarar verebilecek nem, su, v.b. dış etkenlere karşı 
koruyunuz. 

MONTAJ
• Cihazı ambalajından çıkartın.
• Kapak ile cihaz arasına yerleştirilmiş 4 ara parçasını 

çıkartın. (Şek. 3)
• Buz çözme suyu tahliye tapasının (varsa) doğru yere 

yerleştirildiğinden (E) emin olun.

• Cihazın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak ve kapağının 
açılması halinde cihazın zarar görmesini önlemek için, 
cihazın arka panelinden itibaren 7 cm ve yanlardan 7 cm 
boşluk bırakın. (Şek. 4)

• Aksesuarları takın (varsa).

KONTROL PANELİ ŞEMASI (Şek. 2)
a. Kırmızı LED: yanıp söndüğünde, bir alarm durumunun 

olduğunu gösterir, bkz."SORUN GİDERME KILAVUZU”.
b. Yeşil LED'ler: cihazın çalışır durumda ve sıcaklığın 

aşağıdaki gibi ayarlanmış olduğunu belirtirler:
b1 daha az soğuk sıcaklık seviyesi (sağdaki ışık açık), bu 

ayarın kısmi yüklü halde kullanılması, enerji tüketimini 
optimize edecektir.

b2 orta seviye sıcaklık (ortadaki ışık açık)
b3 çok soğuk sıcaklık seviyesi (soldaki ışık açık)

TÜM Yeşil LED'ler AÇIK: HIZLI DONDURMA işlevi 
etkindir; bkz. “taze gıdaların dondurulması” bölümü.
c. Sıcaklık ayar düğmesi: ayar sıcaklığını ayarlamak 

ve hızlı dondurma işlemlerini etkinleştirmek/devre dışı 
bırakmak içindir.

İstenen sıcaklığı seçmek için, ayar düğmesine (3) tekrarlı 
şekilde basın: düğmeye her basıldığında, ayar sıcaklığı 
güncellenir.
Hızlı dondurma işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak 
için, yaklaşık 3 saniye boyunca basılır: tüm yeşil LED'ler 3 
kez aynı anda yanıp söner ve yanar durumda kalır.
Not: Bir elektrik kesintisi meydana gelse bile, bu ayar 
bellekte saklanacaktır. Dondurucunun içindeki sıcaklığın, 
ayarlanan değere ulaşması için gereken süre; iklim 
koşullarına ve ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI
• Cihazın fişini takın.
• Yeşil LED yanar (orta derece).
• Cihazın içindeki sıcaklığın, gıda saklamak için henüz 

yeterince düşük olmadığını belirtmek için kırmızı LED 
yanıp söner. Kırmızı LED normalde, cihaz çalıştırıldıktan 
sonraki ilk altı saat içinde kapanacaktır.

• Gıdaları cihazın içine sadece kırmızı LED söndükten 
sonra yerleştirin.

Not: Etkili kapak contası sayesinde, cihazın kapağı 
kapandıktan hemen sonra tekrar kolayca açılmayacaktır. 
Cihazın kapağını tekrar açmadan önce birkaç dakika 
bekleyin.

GIDALARIN DONDURULMASI
Taze gıdaların dondurulmak üzere hazırlanması
• Dondurmadan önce, taze gıdaları hava almayacak 

şekilde sarın: gıdaların dondurulması için uygun olmaları 
kaydıyla alüminyum folyo, streç film, hava ve su geçirmez 
poşetler, kapaklı polietilen kaplar.

• Dondurulmuş gıdaların yüksek kalitede muhafaza 
edilebilmesi için gıdanın taze, olgun ve kaliteli olması 
gerekir.

• Tam orijinal besin değerini, kıvamını, rengini ve tadını 
korumak için taze sebze ve meyveler tercihen alındıktan 
hemen sonra dondurulmalıdır.

• Sıcak yemekleri cihaza koymadan önce daima 



soğumaları için bekleyin.
Taze gıdaların dondurulması
• Dondurulacak olan gıdaları cihazın duvarlarına direk 

temas edecek şekilde yerleştirin: 
A) - dondurulacak gıdalar, 
B) - halihazırda dondurulmuş gıdalar.

• Dondurulacak olan gıdaları önceden dondurulmuş olan 
gıdalara direkt temas edecek şekilde yerleştirmeyin.

• En iyi ve en hızlı dondurma işlemi için, gıdalar küçük 
porsiyonlara bölünmelidir; bu, dondurulmuş malzemeler 
kullanılacağı zaman da kullanışlı olacaktır.

1. Dondurmak amacıyla taze gıdaları ürünün içine 
koymadan en az 24 saat önce, c düğmesine yaklaşık 
3 saniye boyunca basarak hızlı dondurma işlevini 
etkinleştirin. Tüm yeşil LED'ler (b) yanar.

2. Dondurulacak olan gıdayı cihazın içine koyun ve cihazın 
kapağını 24 saat kapalı tutun. Bu süreden sonra, gıda 
donmuş olacaktır. Hızlı dondurma işlevi, c düğmesine 
yaklaşık 3 saniye boyunca basılarak devre dışı 
bırakılabilir. 
Hızlı dondurma işlevi manüel olarak devre dışı 
bırakılmazsa, 50 saat sonra cihaz tarafından otomatik 
olarak devre dışı bırakılacaktır.

GIDA SAKLAMA
Cihaz üzerindeki tabloya başvurun.
Dondurulmuş gıdaların sınıflandırılması
Dondurulmuş gıdaları koyun ve sınıflandırın; her gıda 
tipi için, şek. 6'da ay cinsinden listelenmiş son tüketim 
tarihinden önce tüketimi sağlamak için, paketlerin üstünde 
saklama tarihlerinin belirtilmesi tavsiye edilir.
Dondurulmuş gıdaların saklanmasıyla ilgili 
tavsiye
Dondurulmuş gıda satın alırken, aşağıdakilerden emin olun:
• Ambalajı sağlam durumda (hasar görmüş kaplardaki 

gıdalar bozulmuş olabilir). Ambalaj şişkinse veya ıslak 
kısımlara sahipse, ürün ideal koşullarda saklanmamış ve 
dolayısıyla kısmi buz çözülmesine uğramış olabilir.

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

• Eve gelir gelmez dondurulmuş yiyecekleri hemen cihaza 
koyun.

• Sıcaklık değişimlerinden kaçının veya en aza indirin. 
Ambalajın üzerindeki son kullanma tarihine uyun.

• Dondurulmuş gıda ambalajlarının üzerindeki son saklama 
tarihlerine daima uyun.

Not:
• Buzu tamamen veya kısmen çözülmüş gıdaları 

derhal tüketin. Buzu eridikten sonra, pişirilmedikçe 
gıdayı tekrar dondurmayın. Ama pişirildikten sonra 
tekrar dondurulabilir.

• Uzun süreli elektrik kesintisi durumunda:  
Cihazın kapağını, cihazın iç sağ ve sol tarafına, 
dondurulmuş gıdaların üzerine buz paketleri (varsa) 
yerleştirmenin dışında açmayın. Bu, sıcaklıktaki 
artışı yavaşlatacaktır.

ÖNLEMLER VE ÖNERİLER
• Kurulum işlemi esnasında, elektrik kablosunun 

cihazın altında kalarak hasar görmemesine dikkat 
edin.

• Kırılabileceği için, içi sıvı dolu cam kapları cihazın içinde 
saklamayın.

• Soğuk yanıklarına neden olabileceğinden, buz küplerini 
veya buzlu şekerleri cihazdan çıkardıktan hemen sonra 
yemeyin.

• Herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce, daima 
cihazın fişini çekin veya güç kaynağını kesin.

• Elektrik tüketiminin artmasını önlemek için, cihazı 
direk olarak güneş ışığına maruz kalan yerlere veya ısı 
kaynaklarının yakınına kurmayın.

• Cihazın içinde aerosol sprey kutuları veya tutuşabilir 
yakıtlar veya maddeler içeren kaplar saklamayın.

• Bu cihazın veya herhangi başka bir elektrikli ev aletinin 
yakınında benzin veya diğer yanıcı gaz ve sıvıları 
saklamayın veya kullanmayın .Buğuları, bir yangın 
tehlikesi veya patlama meydana getirebilir.

• Cihazı, ebat ve kullanım amacına uygun bir yere ve 
ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta bir zemin üzerine tam 
yatay pozisyonda kurun.

• Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurun. Cihaz, 
ürünün arka tarafında bulunan veri plakası üzerinde 
belirtilen iklimsel sınıfa göre belirli ortam sıcaklığı 
aralıklarında çalışmak üzere ayarlanmıştır (Şek. 7). 
Cihaz belirtilen aralığın dışındaki bir sıcaklıkta uzun süre 
bırakılırsa, düzgün bir şekilde çalışmayabilir.

• Cihaz kısa bir süre için boş kalacaksa, kapatılmamasını 
öneririz.

• Cihazı taşırken zemine zarar vermemeye dikkat edin 
(örn. parkeler). Ürünün taşınmasını kolaylaştırmak için, 
mümkünse önceden boşaltılması önerilir.

Not: Cihaz, iki veya daha fazla kişi tarafından taşınmalı ve 
kurulmalıdır.
• Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici şirket 

tarafından önerilenlerin dışında herhangi bir mekanik 
cihaz veya yöntem kullanmayın.

• Üretici şirket tarafından özellikle önerilmedikçe elektrikli 
aygıtları bu cihazın içinde kullanmayın.

• Cihazın içinde kullanılan ampul; ev aletlerinde kullanılmak 
üzere özel olarak tasarlanmıştır ve ev içerisinde genel 
oda aydınlatması için uygun değildir (EC Yönetmeliği 
244/2009).

• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişiler 
tarafından belirtilmediği sürece, 8 yaşından küçük 
çocuklar veya sınırlı fiziksel, duyumsal veya zihinsel 
becerilere sahip ya da cihaz konusunda deneyimsiz 
veya bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

• Çocukların cihaz içinde oynamalarına veya 
saklanmalarına izin vermeyin: içeride kapalı kalarak 
boğulma tehlikesi vardır.

• Elektrik kablosunun değiştirilmesi veya yenilenmesi 
işlemleri, sadece kalifiye personel veya Yetkili Servis 
tarafından yapılmalıdır.

• Uzatma veya priz çoğaltıcı kullanmayın.
• Cihazın elektrik bağlantısını, fişini prizden çekerek 

veya priz hattı üzerine takılacak iki kutuplu bir şalter 
vasıtasıyla kesmek mümkün olmalıdır.

• Cihazın veri plakası üzerinde yazılı voltaj değerinin 
elektrik tesisatınızın değeri ile aynı olduğundan 
emin olun.

• Buz paketlerinin (varsa) içindeki maddeleri (toksik 
olmayan) yutmayın.

• Cihazın kapağını açma sayısını kısıtlı tutun.
• Bu cihaz, “dış zarf tipi kondenser” teknolojisi 

özelliğindedir: yoğuşma birimi, dondurucunun 
duvarları içerisine entegre edilmiştir. Bu nedenle 



ürün çalışırken, ürünün yan ve ön duvarları 
ısınabilir. Bu tamamen normaldir ve özellikle kritik 
çevre koşullarında yoğuşma oluşması riskini azaltır 
(bkz. “Sorun giderme kılavuzu” paragrafı).

CİHAZIN BUZUNU ÇÖZME
Duvarlardaki buz kalınlığı 5-6 mm'ye ulaştığında, cihazın 
buzu çözülmelidir.
• Cihazın elektrik fişini prizden çekin.
• Cihazdaki gıdaları çıkarın ve çok soğuk bir yere ya da ısı 

yalıtımlı bir çantaya koyun.
• Cihazın kapağını açık bırakın.
• Dahili buz çözme suyu tahliye tapasını sökün (modele 

bağlı olarak) (Şek. 8).
• Harici buz çözme suyu tahliye tapasını çıkartın (modele 

bağlı) şekil 8'de gösterildiği gibi yerine yerleştirin.
• Ürünün içindeki ayırıcıyı (modele bağlı olarak) şek. 8'de 

gösterildiği gibi, kalan su için kap olarak kullanın (D). 
Ayırıcı yoksa, sığ bir kap kullanın.

• Cihazın iç duvarlarındaki buzların bir spatula kullanarak 
çıkartılması suretiyle buz çözme işlemi hızlandırılabilir.

• Cihazın alt kısmındaki buzu çıkartın.
• Cihazın iç kısmına kalıcı bir hasar vermekten 

kaçınmak için, buzları gidermek amacıyla sivri uçlu 
veya keskin metal aletler kullanmayın.

• Aşındırıcı ürünler kullanmayın veya iç kısmı suni bir 
şekilde ısıtmayın.

• Cihazın iç kısmını iyice kurutun.
• Buz çözme işleminden sonra tapayı yerine takın.

TEMİZLİK VE BAKIM
• Üst kenarlardaki buzları temizleyin (Arıza Giderme 

Kılavuzuna bakınız).
• Buz çözme işleminden sonra cihazın içini ılık su ve 

ıslak bir sünger ve/veya hassas bir deterjan kullanarak 
temizleyin.

• Yan havalandırma deliğini temizleyin (varsa).
Bakım işlemlerini gerçekleştirmeden önce, cihazın 
fişini çekin. Cihazı temizlemek için aşındırıcı ürünler, 
ovucu/çizici aletler veya leke çıkarıcılar (ör. aseton, 
trikloroetilen) kullanmayın.
Cihazınızdan en iyi sonucu almak için, temizlik ve 
bakım işlemini en az yılda bir kez gerçekleştirin.

KAPAK LAMBASI AMPULÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 
(varsa)

• Cihazın fişini prizden çekin.
• Şekilde gösterilen aşamaları sırasıyla takip ederek 

difüzörü yerinden çıkartın.
• Ampulü çıkartın ve aynı voltaj ve watt değerine sahip yeni 

bir tanesi ile değiştirin.
• Difüzörü yerine yerleştirin ve cihazın fişini takın.

SORUN GİDERME KILAVUZU
1. Kırmızı LED yanıp sönüyor.

• Bir elektrik kesintisi var mı?
• Buz çözme işlemi devam ediyor mu?
• Yakın zamanda taze gıda koyuldu mu?
• Cihazın kapağı düzgün kapanmış mı?
• Cihaz bir ısı kaynağının yanına mı yerleştirilmiş?
• Havalandırma ızgarası ve kondansatör temiz mi?

2. Tüm LED'ler aynı anda yanıp sönüyor.
• Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin.

3. Cihaz çok gürültülü.
• Cihaz tam yatay konumda mı?
• Cihaz, titreşime neden olabilecek başka bir mobilya 

veya nesneyle temas halinde mi?
• Cihazın altındaki ambalaj çıkartılmış mı?

Not: Kompresör devre dışı kaldıktan sonra soğutma 
devresinden gelen gurultu sesleri gayet normaldir.
4. Tüm LED'ler sönük ve ürün çalışmıyor.

• Bir elektrik kesintisi var mı?
• Cihazın fişi prize düzgün takılmış mı?
• Elektrik kablosu sağlam mı?

5. Tüm LED'ler sönük ve ürün çalışıyor.
• Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin.

6. Kompresör devamlı çalışıyor.
• Cihaza sıcak gıdalar mı konmuş?
• Cihazın kapağı uzun süre açık mı kalmış?
• Cihaz çok sıcak bir odaya veya bir ısı kaynağının 

yanına mı kurulmuş?
• Hızlı dondurma işlevi mi etkinleştirilmiş? (Tüm yeşil 

LED'ler AÇIK)
7. Üst kenarda çok fazla buz var.

• Buz çözme suyu tahliye tapaları doğru bir şekilde 
yerleştirilmiş mi?

• Cihazın kapağı düzgün kapanmış mı?
• Cihazın kapak contası hasar görmüş veya deforme 

olmuş mu? (Bkz. “Montaj” bölümü)
• 4 koruma parçası çıkartılmış mı? (Bkz. “Montaj” 

bölümü)
8. Cihazın dış duvarlarında yoğuşma oluşumu.

• Belli atmosferik koşullarda (%85'in üstünde nem) veya 
cihaz nemli ya da yetersiz havalandırılan bir yerde 
bulunuyorsa, yoğuşma oluşması normaldir. Cihazın 
performansı hiçbir şekilde etkilenmez.

9. Cihazın iç duvarlarındaki buz katmanı kalınlığı her 
yerde aynı değil.
• Bu durum son derece normaldir.

ÇEVRENİN KORUNMASI
1. Ambalaj
Ambalaj malzemeleri %100 geri dönüşümlüdür ve geri 
dönüştürme simgesi ile işaretlenmiştir. 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 Cihaz (WEEE) ile 
ilgili 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi'ne 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, 
soğutma 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, gıda muhafazası için tasarlanmış ve 1935/2004 

sayılı Düzenlemeye (CE) uygun şekilde üretilmiştir.
• Bu cihaz aşağıdakine uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş 

ve pazarlanmıştır:
 - Düşük Voltaj" Yönergesi 2006/95/CE'nin güvenlik 

amaçları (73/23/CEE ve müteakip düzeltmelerin yerine 
geçen);

 - 2004/108/EC “EMC” Yönergesi koruma gerekleri.
Cihazın elektriksel güvenliği yalnızca, onaylı bir topraklama 
sistemine doğru şekilde bağlanmışsa garanti edilebilir.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi 
çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması 
durumunda tüketici, satıcıdan (i) satılanı geri vermeye 
hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı 
alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) 
aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları 
satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir. Ücretsiz 
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları 
üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Ücretsiz onarım 
veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, 
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim 
haklarından birini kullanacaktır.

Tüketiciler, çıkabilecek sorunlar için şikayet ve itirazları 
konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve 
tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

SATIŞ SONRASI SERVİS
Satış Sonrası Servisle temasa geçmeden önce:
1. Sorunu kendi başınıza çözüp çözemeyeceğinize bakın.
2. Sorunun çözülmüş olup olmadığını anlamak için cihazı 

tekrar açın. Çözülmemişse, cihazın elektrik fişini prizden 
çekin ve tekrar açmadan önce yaklaşık bir saat bekleyin.

3. Bu işlemlerden sonra sorun hala devam ediyorsa, Yetkili 
Servisle temasa geçin.

Şunları belirtin:
• arızanın ne olduğu,
• cihazın modeli,
• servis numarası (cihazın arkasındaki anma değerleri 

levhasında bulunan SERVICE sözcüğünden sonra yazılı 
olan numara),

• açık adresiniz,
• telefon numaranız ve alan kodunuz.

Kesinlikle sadece yetkili teknik elemanlara başvurunuz ve 
her zaman orijinal yedek parçaları kullanınız.
Cihazın ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Üretici Firma:
Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (MI), Italy

İthalatçı Firma:
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 - Balmumcu Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Faks: (0212) 212 95 59

Satış Sonrası Hizmetler:
Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 - Balmumcu Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
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CLASE/KLASSE
CLASSE/SINIF °C °F

SN 10 - 32 50 - 90
N 16 - 32 61 - 90

ST 16 - 38 61 - 100
T 16 - 43 61 - 110
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