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Tüm güvenlik mesajları olası tehlikenin ne olduğunu, yaralanma olasılığını nasıl azaltabileceğinizi ve talimatların takip 
edilmemesi durumunda neler olabileceğini belirtmektedir. 

Sizin ve başkalarının güvenliği çok önemlidir. 

Bu kılavuzda ve cihazınızda birçok önemli güvenlik mesajı bulunmaktadır. Tüm güvenlik mesajlarını daima 
okuyun ve onlara uyun. 

Bu güvenlik uyarısı sembolüdür. 

Bu sembol sizi ve diğer kişileri öldürebilecek veya yaralayabilecek olası tehlikeleri belirtmektedir. 

Tüm emniyet mesajları güvenlik uyarısı sembolü ile birlikte "TEHLİKE" veya "UYARI" kelimelerini içerecektir. 
Bu kelimeler şu anlama gelmektedir: 

 

  TEHLİKE  

     UYARI  

Bu talimatlara uymamanız durumunda ölebilir ya da ciddi 
biçimde yaralanabilirsiniz. 
 
Bu talimatlara uymamanız durumunda ölebilir ya da 
ciddi biçimde yaralanabilirsiniz. 

 

BUZDOLABI EMNİYETİ 
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EMNİYET TALİMATLARI OKUNMASI VE GÖZETİLMESİ GEREKEN 
UNSURLAR 

Cihazı kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzunu okuyun. 
Bilgileri ileride başvurmak üzere saklayın. Bu talimatlar ve 
cihazın kendisi, önemli güvenlik mesajları sunar. Bunlar 
okunmalı ve her zaman gözetilmelidir. Bu güvenlik 
talimatlarının takip edilmemesinden, cihazın doğru 
kullanılmamasından veya kontrollerin yanlış yapılmasından 
dolayı üretici herhangi bir yükümlülük kabul etmez. 

Çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazdan uzak tutulmalıdır. 
Küçük çocuklar (3-8 yaş) gözetim altında değilse cihazdan 
uzak tutulmalıdır. 8 yaşındaki ve daha büyük çocuklar ve 
kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip ya da 
deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler, bu cihazı ancak 
denetim altında tutulurlarsa ya da güvenli kullanım 
konusunda kendilerine gerekli talimatlar verilirse ve 
kendileri de söz konusu tehlikeleri anlarlarsa 
kullanabilirler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve 
bakım işlemi gözetim altında olmadan çocuklar tarafından 
yapılamaz. 
UYGUN KULLANIM 

DİKKAT: Cihaz; zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama 
cihazı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile 
çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır. 

 Bu cihaz sadece iç mekânlarda ve ev veya benzeri 
mekânlardaki uygulamalarda kullanım için üretilmiştir; 
örneğin ofislerdeki, mağazalardaki veya diğer çalışma 
ortamlarındaki mutfak alanları, çiftlik evleri, otel, motel, 
pansiyon veya diğer konutlardaki müşteriler. 

Bu cihaz profesyonel kullanım için üretilmemiştir. Cihazı 
dış mekânlarda kullanmayın. 

 Bu cihaz, anma plakası üzerinde belirtilen iklim sınıfına 
göre belirtilen ortam sıcaklığı aralıklarında çalışmak üzere 
tasarlanmıştır. Belirtilen sıcaklık aralığının dışında uzun 
süre duran cihaz düzgün çalışmayabilir. 
İklim Sınıfı Ortam Sıc. (°C) 
SN: 10 - 32 °C;              N: 16 - 32 °C  
ST: 16 - 38 °C;               T: 16 - 43 °C 

Bu cihaz kloroflorokarbonlar içermez. Soğutucu 
akışkanı R600a (HC) içerir. İzobütanlı cihazlar (R600a): 
izobütan çevreye etkisi olmayan bir doğal gazdır ancak 
yanıcıdır. Bu nedenle, özellikle soğutucu akışkan devresini 
boşaltırken, soğutucu devre borularının hasar 
görmemesine dikkat edin. 

UYARI: Cihazın soğutucu akışkan devresine zarar 
vermeyin. 

UYARI: Cihazın muhafazasındaki ve dahili yapısındaki 
havalandırma deliklerini engellerden uzak tutun. 

UYARI: Buz çözme sürecini hızlandırmak için üreticinin 
önerdiği yöntemler dışında mekanik, elektrikli veya 
kimyasal yöntemler kullanmayın. 

UYARI: Üretici tarafından açık şekilde belirtilmiyorsa, 
cihaz bölmelerinin içine elektrikli cihaz yerleştirmeyin veya 
içinde elektrikli cihazlar kullanmayın. 

UYARI: Buz yapıcı ve/veya su kaynağına doğrudan bağlı 
olmayan su sebilleri sadece içme suyu ile doldurulmalıdır. 

UYARI: Otomatik buz yapıcılar ve/veya su sebilleri basıncı 
0,17 ila 0,81 MPa (1,7 ila 8,1 bar) olan ve sadece içme suyu 
sağlayan bir su kaynağına bağlanmalıdır. 

Bu cihaz içinde yanabilir yakıtlarla birlikte aerosol kutusu 
gibi patlayıcı maddeler bulundurmayın. 

Buz paketlerinin içeriklerini yutmayın (zehirli değildir; 
bazı modellerle birlikte sunulur). Soğuktan dolayı yakmaya 
neden olacağından buz küplerini veya dondurmayı 
dondurucudan alır almaz tüketmeyin. 

Erişilebilir bir fan kapağının içinde bir hava filtresi 
kullanılmak üzere tasarlanan ürünlerde filtre, buzdolabı 
çalışırken her zaman yerinde olmalıdır. 

İçi sıvı dolu cam kapları buzlukta saklamayın; kaplar 
kırılabilir. Varsa, fanın önünü yiyecekle kapatmayın. Yiyeceği 
yerleştirdikten sonra, özellikle dondurucu kapağı olmak 
üzere bölmelerin düzgün kapandığından emin olun. 

Hasarlı contalar derhal değiştirilmelidir. 

Buzdolabı bölmesini sadece taze yiyecek depolamak; 
buzluk bölümünü ise sadece donmuş yiyecek depolamak, 
taze yiyecekleri dondurmak ve buz yapmak için kullanın. 
Ambalajlı olmayan yiyeceklerin buzdolabı veya dondurucu 
bölmelerinin iç yüzeyleriyle doğrudan temas etmesinden 
kaçının. Cihazlar özel bölmelere sahip olabilir (Sebzelik 
Çekmecesi, Sıfır Derece Bölmesi vb.). İlgili kitapçık veya 
üründe belirtilmiyorsa, bunlar ayrılabilir ve denk 
performans elde edilebilir. 
MONTAJ 

Cihaz en az iki kişi ile taşınmalı ve kurulmalıdır; aksi 
takdirde yaralanma riski bulunmaktadır. Ambalajı açmak ve 
kurmak için koruyucu eldiven kullanın; kesme riski 
barındırmaktadır. 

Su kaynağı (varsa) ve elektrik bağlantıları dahil olmak 
üzere kurulum ve bakım yetkili teknisyen tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Kılavuzda özellikle belirtilmediği sürece 
bu cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya 
değiştirmeyin. Çocukları cihazdan uzak tutun. 
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Cihazı ambalajından çıkarın ve nakliye sırasında hasar 
görmediğinden emin olun. Herhangi bir sorun durumunda 
satıcınızla veya size en yakın Satış Sonrası Servisle iletişim 
kurun. Kurulumun ardından ambalaj atıkları (plastik, strafor 
parçaları vb.) çocuklardan uzak bir yerde tutulmalıdır; 
boğulma riski taşır. Herhangi bir kurulum işlemine 
başlamadan önce cihazın güç kaynağı bağlantısı kesilmelidir; 
elektrik çarpması riski taşır. Kurulum sırasında cihazın güç 
kablosuna zarar vermediğinden emin olun; yangın veya 
elektrik çarpması riski taşır. Cihazı sadece kurulum 
tamamlandıktan sonra çalıştırın. 

Cihazı hareket ettirirken zemine (ör. parke) zarar 
vermemeye dikkat edin. Cihazı zemine ya da ağırlığını 
taşıyabileceği ve boyutu ile kullanımına uygun bir destek 
üzerine kurun. Cihazın ısı kaynaklarına yakın olmadığından ve 
dört ayağının da zemine uygun şekilde yerleştiğinden emin 
olun; gerekliyse ayarlayın ve cihazın tam olarak düzgün 
yerleştiğini kontrol etmek için su terazisi kullanın. Soğutucu 
akışkanın tamamen kullanılabilir hale gelmesi için cihazı 
açmadan önce en az iki saat bekleyin. 

Yeterli havalandırma sağlamak üzere cihazın her iki 
yanında ve üzerinde yeterli alan olduğundan emin olun. 
Cihazın arkası ve cihazın arkasındaki duvar arasındaki 
mesafe, sıcak yüzey erişimini engellemek üzere 50 mm 
olmalıdır. Bu mesafenin azalması ürünün enerji tüketimini 
artıracaktır. 

UYARI: Dengesizlik nedeniyle oluşabilecek bir tehlikenin 
önüne geçebilmek için  cihaz, üretici talimatlarına uygun 
olarak konumlandırılmalı veya sabitlenmelidir. Buzdolabı; 
arka kısmı (kondenser bobin) gaz ocağının metal nozülleri, 
metal gaz veya su boruları veya elektrik kabloları ile temas 
edecek şekilde yerleştirilmemelidir. 

Kapakların değiştirilmesi gerekiyorsa lütfen Teknik Yardım 
Merkezine başvurun.  

ELEKTRİK UYARILARI 

Cihazın elektrik bağlantısı; elektrik fişinin prizden 
çekilmesiyle veya kablo tesisatı düzenlemelerine uygun 
olarak priz öncesine birçok kutuplu anahtar yerleştirilmesiyle 
kesilebilmelidir ve cihaz ulusal elektrik emniyet 
standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır. 

Uzatma kablosu, çoklu priz veya adaptör kullanmayın. 
Elektrikli parçalara kurulum sonrasında kullanıcı tarafından 
erişilmemelidir. Cihazı vücudunuz ıslakken veya ayaklarınız 
çıplakken kullanmayın. Bu cihazı, hasarlı bir güç kablosu veya 
prizi varsa, düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, hasar görmüşse 
veya yüksek bir yerden yere düşürülmüşse çalıştırmayın. 

Eğer elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlike 
oluşturmaması için imalatçı, yetkili servisi ya da benzer 
biçimde nitelikli kişiler tarafından aynısı ile değiştirilmesi 
gereklidir; elektrik çarpması riski taşır. 

UYARI: Cihazı yerleştirirken güç kablosunun 
sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun. 

 

UYARI: Cihazın arkasına çoklu priz veya taşınabilir güç 
kaynakları yerleştirmeyin. 

TEMİZLİK VE BAKIM 

UYARI: Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce cihazın 
kapatıldığından ve güç kaynağının kesildiğinden emin olun; asla 
buharlı temizlik ekipmanları kullanmayın - elektrik çarpması 
riski taşır. 

Cam silici gibi aşındırıcı veya güçlü temizlik malzemeleri, 
aşındırıcı temizleyiciler, yanıcı sıvılar, temizlik cilaları, konsantre 
deterjanlar, çamaşır suları veya petrol ürünü içeren 
temizleyicileri plastik parçaları, iç bölmeleri, kapı şeritlerini veya 
contalarını temizlemek için kullanmayın. Kâğıt havlu, sert 
yüzeyli sünger veya benzer sert temizlik aletleri kullanmayın. 
 
Ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürme 

simgesi ile işaretlenmiştir . 

Bu nedenle ambalajın çeşitli parçaları uygun şekilde, atık imhasını 
düzenleyen yerel otorite düzenlemelerine göre imha edilmelidir. 

EVSEL CİHAZLARIN İMHA EDİLMESİ 

Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerden 
üretilmiştir. Yerel ve ulusal düzenlemelere uygun şekilde imha edin. Ürünün 
işlenmesi, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için 
lütfen yerel yetkilileri, ev atıklarına yönelik yerel geri dönüşüm tesislerini 
veya ürünü satın aldığınız perakendeciyi arayın. Bu cihaz, Atık Elektrikli ve 
Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki Avrupa Birliği Direktifi 2012/19/EU’ya 
uygun biçimde işaretlenmiştir. Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini 
sağlayarak çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne 
geçilmiş olunur. 

Cihazın ya da cihazla birlikte gelen belgelerin üzerinde bulunan  sembolü, 
bu ürünün evsel atıklarla aynı muameleye tabi tutulmaması gerektiğini ve 
mutlaka elektronik atıkların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına 
götürülmesi gerektiğini belirtir. 

ENERJİ TASARRUFU İPUÇLARI 

Cihazı; herhangi bir ısı kaynağından uzak, kuru ve iyi havalandırmalı, 
doğrudan güneşe maruz kalmayacak bir yere kurun. Gerektiğinde, yalıtım 
plakası kullanın. 

Yeterli havalandırma sağlamak için kurulum talimatlarını takip edin. Ürünün 
arkasındaki yetersiz havalandırma enerji tüketimini artırır ve soğutma 
verimliliğini azaltır. 

Kapakların sürekli açılıp kapatılması Enerji Tüketimini artırabilir. Cihazın iç 
sıcaklığı ve Enerji Tüketimi ayrıca ortam sıcaklığı ve cihazın konumundan 
etkilenebilir. Sıcaklık ayarı için ayrıca şu faktörler göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Kapıların minimum düzeyde açılmasını sağlayın. 

Donmuş yiyecekleri çözerken buzdolabına yerleştirin. Donmuş gıdaların 
düşük sıcaklığı buzdolabının içindeki yiyecekleri soğutur. Sıcak yemeklerin ve 
içeceklerin ilk önce soğumasını bekleyin. 

Buzdolabı içindeki rafların yerleşimi verimli enerji kullanımı üzerinde etkisi 
yoktur. Yiyecekler, hava sirkülasyonuna izin verecek şekilde raflara 
yerleştirilmelidir (yiyecekler birbirine dokunmamalı ve yiyecek ile arka duvar 
arasında mesafe olmalıdır). 

Donmuş yiyecek kapasitesini artırmak için sepetleri ve varsa Karlanmaz rafı 
çıkartabilirsiniz. 

Ürünün Hızlı Kullanım Kılavuzunda belirtildiği üzere kompresörden gelen 
sesler önemli bir gösterge değildir ve çalışma sırasında çıkan normal 

seslerdir.  
 



6  

 

Eski Buzdolabınızı Uygun Şekilde 
Elden Çıkarma 

 

ÖNEMLİ: Çocukların buzdolabında kilitli kalarak boğulması 
geçmişte kalan bir sorun değildir. 

Hurdaya çıkmış veya atılmış buzdolapları, “sadece birkaç gün” 
duracak olsa bile tehlike arz edebilir. 

Eski buzdolabınızı atacaksanız kazaların önüne geçmek için lütfen 
bu talimatları takip edin. 

Eski Buzdolabınızı veya Dondurucunuzu İmha Etmeden Önce: 

■ Kapıları açın. 

■ Rafları çocukların kolayca tırmanamaması için yerinde bırakın. 

 

 

 

Boğulma Tehlikesi 

Eski buzdolabınızın kapaklarını sökün. 

Aksi takdirde ölüme veya beyin hasarına neden olabilir. 
 

UYARI 

Buzdolapların imhası ile ilgili bilinmesi 
gereken önemli bilgiler: 

Buzdolabınızı ulusal ve yerel düzenlemelere uygun şekilde 
atın ya da imha edin. Buzdolapları, yerleşmiş prosedürlere 
uygun olarak lisanslı bir buzdolabı teknisyeni tarafından 
alınmalıdır.  
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PARÇALAR VE ÖZELLİKLERİ 
 

 

Üst Aydınlatma 

 
 
 

 

    Menteşeli Montaj Kapı Rafı 

 
 

 

A 
 

Cam Raflar 

 

 
Sebzelik Çekmecesi 

 
 
 

 
Buz yapıcı 

 
Süper 

Dondurucu 

Çekmeceleri 

B 

 

Dondurucu Tepsisi 

 
 
 
 
 
 
 

 
A . Buzdolabı 

B . Dondurucu 
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UYARI 
 

   

Elektrik Çarpması Tehlikesi 

Topraklı bir prize takın.  

Topraklama ucunu sökmeyin. 

Adaptör kullanmayın. 

Uzatma kablosu kullanmayın. 

Bu açıklamalara uyulmaması durumunda, ölüm, yangın 
ya da elektrik çarpması olayları yaşanabilir. 

 

 

    MONTAJ AÇIKLAMALARI 
 

 

Hızlı Başlangıç 
KURULUM KONTROL LİSTESİ 

Elektrik Gücü 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Buzdolabını topraklı prize bağlayın. 

Kapaklar 

■ Kurulum sırasında kapakların sökülmesi gerekirse, 
"Buzdolabı Kapaklarının Sökülmesi" ve "Dondurucu 
Kapağının Sökülmesi ve Değiştirilmesi" bölümlerine bakın. 

■ Kapaklar sızdırmaz şekilde kapatılır. 

■ Buzdolabı düz durmalıdır. Ayarlı ayaklar zemine iyice 
yerleşmiş şekilde olmalıdır. 

■ Kapakların üstü aynı hizadadır. (Gerekirse kapak ayarlama 
özelliğini kullanın.) 

Son Kontroller 

■ Tüm nakliye malzemelerini çıkarın. 

■ Sıcaklık kontrollerini önerilen ayarlara getirin. 

■ Talimatları ve diğer belgeleri saklayın. 

■ Daha fazla yardım almak için lütfen ürününüzü 
http://www.hotpoint.eu/register adresinden kaydedin. 

 
 

Buzdolabını ambalajından çıkarma 
 

 

UYARI 
 

 
Aşırı Ağırlık Tehlikesi 

Buzdolabını taşımak ve kurmak için iki veya daha fazla 
insan gereklidir. 

Aksi durumda sırt veya başka yaralanmalar meydana 
gelebilir. 

 

 

 

Buzdolabının Teslim Edilmesi 
 

 

En az 838 mm (33") kapı açıklığı gerekir. Kapı açıklığı 914 mm 
(36") veya daha az ise kapakların, çekmecelerin ve menteşelerin 
sökülmesi gerekebilir. 

Kapakların açılmaması için buzdolabını yanlarından taşıyın. 

 

 
 

Ambalajın Çıkarılması 
 

 

■ Buzdolabını çalıştırmadan önce bant ve yapıştırıcı kalıntılarını 
yüzeylerden temizleyin. Yapışkan yüzeylere parmaklarınızla 
az miktarda sıvı bulaşık deterjanı sürün. Sıcak suyla silip 
kurulayın. 

■ Bant veya yapışkanı çıkarmak için keskin aletler, tuvalet 
ispirtosu, yanıcı sıvılar veya aşındırıcı temizleyiciler 
kullanmayın. Bu ürünler buzdolabınızın yüzeyine hasar 
verebilir. 

■ Tüm ambalaj malzemelerini atın/geri dönüştürün. 

 
 

Kullanım Öncesi Temizlik 
 

 

Tüm ambalaj malzemelerini çıkardıktan sonra kullanmadan 
önce buzdolabınızın içini temizleyin. "Buzdolabı Bakımı" 
bölümündeki temizlik talimatlarına bakın. 

 
 

 

Buzdolabınızı Taşırken: 

 

 

Buzdolabı ağırdır. Buzdolabını temizlik veya servis için 
taşırken zemine zarar gelmesini önlemek için zemine karton 
veya mukavva yerleştirin. Her zaman buzdolabını düz 
şekilde hareket ettirin. Hareket ettirmeye çalışırken 
sallayarak veya “yürüterek” hareket ettirmeyin, zemin hasar 
görebilir. 
 

Cam raflar ve kapaklar ile ilgili bilinmesi gereken önemli 
bilgiler: 

Soğuk cam raflarını veya kapakları ılık su ile 
temizlemeyin.  

Raflar ve kapaklar ani sıcaklık değişikliklerine maruz 
kaldığında kırılabilir veya genleşebilir.  

Temperli cam küçük parçalar halinde kırılacak 
şekilde tasarlanmıştır. Bu normaldir.  

Cam raflar ve kapaklar ağırdır. Düşmelerini önlemek 
için bunları sökerken iki elinizi kullanın. 

 

http://www.hotpoint.eu/register
http://www.hotpoint.eu/register
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1,25 
cm 

  

     Yerleştirilmeyle İlgili Gereklilikler Elektrikle İlgili Gereklilikler 

 
 
 
 

 

Patlama Tehlikesi 
  

 
 
 

 
Buzdolabınızın uygun şekilde havalandırılmasını sağlamak 
üzere her yanında ve üstünde 1,25 cm'lik boşluk olduğundan 
emin olun. Buzdolabının arkasında 5 cm'lik boşluk bırakın. 
Buzdolabınızda buz yapıcı varsa, su hattı bağlantıları için arka 
kısımda ek boşluk bırakın. 
Buzdolabınızı sabit bir duvarın yanına yerleştirirken, kapağın 
tamamen açılabilmesi için buzdolabı ve duvar arasında 
minimum 9,5 cm boşluk bırakın.  

NOT: Buzdolabı, sıcaklık aralığının en az 10°C ve en fazla 43°C 

olduğu bir konumda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Elektrik 
kullanımını azaltıp üstün soğutma sağlamak için tercih edilen 
oda sıcaklığı aralığı 15°C - 32°C arasındadır. Buzdolabınızın 
fırın veya radyatör gibi ısı kaynaklarına yakın bir yere 
yerleştirilmemesi önerilir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ÖNEMLİ: Kurulum ve elektrik bağlantıları, uzman bir teknisyen 

tarafından, üreticinin talimatlarına ve yürürlükteki yerel 
güvenlik düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

■ Buzdolabı, 220-240 Volt, 10 A, 50/60 Hz devrede çalışmak 
üzere tasarlanmıştır. 

■ Derecelendirme plakası üzerinde gösterilen voltaj değerinin 
evinizdeki değere uygun olduğundan emin olun. 

■ Cihazın güç kaynağı ile bağlantısı; fişinin çekilmesi veya priz 
öncesine yerleştirilen iki kutuplu bir anahtar ile kesilebilmelidir. 

■ Elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için 
kablonun imalatçı, servis acentesi veya benzeri nitelikte kişiler 
tarafından değiştirilmesi gerekir. 

Buzdolabını çalışacağı yere yerleştirmeden önce, düzgün elektrik 
bağlantılarının yapılmış olması önemlidir. 

 

Tavsiye Edilen Topraklama Yöntemi 

220-240 Volt 50 Hz, 220 Volt 60 Hz veya 230/240 Volt 50 Hz AC; 
sadece 10 A sigortalı ve topraklı elektrik kaynağı gereklidir. 

 
  
 
 
 

  Tip B   Tip E ve F 
 

9,5 cm 

 
 
 
 

 
  Tip I    Tip M Tip G 

 
Avustralya ve Yeni Zelanda İçin: 

Yeni cihazınız tüm Avustralya Standartlarını ve Koşullarını 
karşılayacak şekilde özel olarak üretilmiştir. 

Kurulum talimatlarındaki bazı bildirimler diğer ülkelerdeki 
elektrik gereksinimlerini belirtiyor olabilir, bu nedenle söz 
konusu notlara dikkat etmeniz gerekir. 

Cihazınızın 230/240 Volt 50 Hz AC ve sadece 10 A topraklı prize 
bağlanması gerekir. 

 

  

Patlama Tehlikesi 
Benzin gibi yanıcı malzeme ve buharları 
buzdolabınızdan uzak tutun. 
Bunu yapmazsanız, ölüme, patlamaya veya yangına neden 

olabilir. 

UYARI  UYARI 

Elektrik Çarpması Tehlikesi  

Topraklı bir prize takın. 

Topraklama ucunu sökmeyin. 

Adaptör kullanmayın. 

Uzatma kablosu kullanmayın. 

Bu açıklamalara uyulmaması durumunda, ölüm, yangın 
ya da elektrik çarpması olayları yaşanabilir. 
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 Elektrik ile ilgili Gereksinimler (sadece Büyük Britanya ve İrlanda için) 

ÖNEMLİ: Bu buzdolabı topraklanmalıdır. 

Sigortanın Değiştirilmesi 

Bu buzdolabının ana girişi BS1363A, 13 A sigortalı priz ile 
donatılmışsa, bu tip bir prizin sigortasını değiştirmek için A.S.T.A. 
BS 1362 tipe göre onaylı bir sigorta kullanın ve aşağıdaki 
talimatları takip edin: 

1. Sigorta kapağını (A) ve sigortayı (B) sökün. 

2. Yedek 13 A sigortayı sigorta kapağına yerleştirin. 

3. Sigortayı ve kapağını prize yerleştirin. 

ÖNEMLİ: Sigorta değiştirirken sigorta kapağı yeniden 

yerleştirilmelidir. Sigorta kapağı kaybolursa, doğru yedek kapak 
takılana kadar kullanılmamalıdır. Doğru yedek parça, prizin 
kaidesinde belirtilen renkli giriş veya renkli "kelime" ile belirtilir. 
Sigorta kapakları yerel elektrik mağazalarında bulunmaktadır. 
 

 
 
 

 
B 

 
 
 
 
 

 

A. Sigorta kutusu kapağı 

B. Sigorta 

 
 

Sadece İrlanda Cumhuriyeti için: 

Büyük Britanya için belirtilen bilgiler genel olarak geçerlidir ancak 2 
pinli ve yandan topraklı tip priz ve fiş de kullanılmaktadır. 

Priz/fiş (her iki ülke için geçerlidir): 

Mevcut fiş prizinize uygun değilse daha fazla bilgi için lütfen Satış 
Sonrası Servisle iletişime geçin. Lütfen fişi kendiniz değiştirmeye 
kalkmayın. Bu prosedür, uzman bir teknisyen tarafından, üreticinin 
talimatlarına ve yürürlükteki yerel güvenlik düzenlemelerine uygun 
olarak gerçekleştirilmelidir. 

 

Sıcaklık 
 

Bu buzdolabı, anma plakası üzerinde belirtilen iklim sınıfına göre 
belirtilen ortam sıcaklığı aralıklarında çalışmak üzere 
tasarlanmıştır. Belirtilen sıcaklık aralığının dışında uzun süre 
duran buzdolabı düzgün çalışmayabilir. 

NOT: Buzdolabınızın fırın veya radyatör gibi ısı kaynaklarına 

yakın bir yere yerleştirilmemesi önerilir. 
 

Soğutma Sınıfı Ortam. Sıc. (°C) Ortam. Sıc. (°C) 

SN 10 - 32 50 - 90 

N 16 - 32 61 - 90 

ST 16 - 38 61 - 100 

T 16 - 43 61 - 110 

 
 
 
  
 

A 



 

11  

 

 

Buzdolabı Kapaklarının Sökülmesi ve Değiştirilmesi 
NOT: Yer değişikliği gerektiğinde, buzdolabınızın dolap kapaklarının sökülüp sökülmemesi gerektiğine karar vermek için kapı 

açıklıklarınızın genişliğini ölçün. Kapakların sökülmesi gerekiyorsa aşağıdaki talimatları izleyin. 

ÖNEMLİ: Buzdolabı daha önceden yerleştirilmişse ve evden çıkartıyorsanız, kapakları sökmeden önce buzdolabı kontrollerini kapatın. 
Buzdolabının fişini çekin veya güç bağlantısını kesin. Yiyecekleri ve ayarlanabilir kapak veya kutuları kapaklardan alın. 

Gerekli aletleri bulun ve kapakları sökmeden önce tüm talimatları okuyun. 

GEREKLİ ALETLER: 6 mm lokma anahtar, 5 mm lokma anahtar ve 2 numara yıldız tornavida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 A. 5 mm vidalar 

A 

 

Elektrik Çarpması Tehlikesi 

Fanı çıkarmadan önce elektrik bağlantısını kesin. 

Bunu yapmamanız, ölümle veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir. 

 

UYARI 

A 

A. 5 mm vidalar 

A. Menteşe 

A 

 

Sağ Orta Menteşe 

 

Sağ Üst Menteşe 

A. Üst Menteşe Kapağı  

vidaları 

B. Üst Menteşe Kapağı 
 

 
Sol Üst Menteşe  

 

Sol Üst Menteşe Kapağı 

A 

B 

 

 

Sağ Üst Menteşe Kapağı 
A 

 
B 

 
 
 
 

 
A. Üst Menteşe Kapağı  

vidaları 

B. Üst Menteşe Kapağı 

 

  Sol Orta Menteşe  

 
 

A 

 

 

 

 
 

A. Menteşe 
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Soldan Açılan Kapağın Sökülmesi 

ÖNEMLİ: Kullanıcı Arayüzü için kablo tesisatı soldan açılan kapak 
menteşesinden geçer, bu nedenle kapak sökülmeden bunların 
bağlantıları kesilmelidir. 

1. Yıldız tornavida ile üst menteşenin kapağını sökün. 

 
 

 

Buzdolabı Kapısının Çıkarılması 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. Üst menteşe kapağı vidası 

B. Üst menteşe kapağı 

 
 

Sağdan Açılan Kapağın Sökülmesi 
 

1. Buzdolabının fişini çekin veya güç bağlantısını kesin. 

2. Kapakları kabinden sökmeden önce buzdolabı kapaklarını 
kapalı tutun. 

NOT: Menteşeler sökülürken buzdolabı kapağı için ek 

destek sağlayın. Çalışırken kapı conta mıknatısları kapağı 
yerinde tutmak için yeterli güç sağlamayacaktır. 

3. Yıldız tornavida ile üst menteşenin kapağını sökün. 

4. 5 mm'lik lokma anahtarı kullanarak üst menteşedeki dört 
vidayı sökün ve kenara koyun. 

 

2. Kapı menteşesinin üzerindeki iki kablo fişinin bağlantısını kesin. 

■ Kablo fişini her iki tarafından tutun. Tutma yerini açmak için 
sol baş parmağınızla aşağı itin ve fiş parçalarını ayırın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A. Üst menteşe kapağı vidası 

B. Üst menteşe kapağı 

 
 

 
C. 5 mm vidalar 

D. Üst menteşe 

A. Kablo Girişi 

B. Topraklama koruyucusu 

 

5.  Buzdolabı kapağını orta menteşe kapağından kaldırın. Üst 
menteşe kapı ile birlikte gelecektir.

Aşırı Ağırlık Tehlikesi 

Buzdolabı kapağını kaldırmak için iki veya daha fazla insan 
gereklidir.  
Aksi durumda sırt veya başka yaralanmalar meydana 
gelebilir. 

 

UYARI 

Elektrik Çarpması Tehlikesi 
Kapakları sökmeden önce gücü kesin. 
Bunu yapmamanız, ölümle veya elektrik çarpmasıyla 
sonuçlanabilir. 

 

UYARI 

A 

B 

C 

D 

A 

 
B 

A 

B 
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3. 5 mm'lik lokma anahtarı kullanarak üst menteşedeki dört iç 
vidayı sökün ve kenara koyun. 

 

 
 

Dondurucu/Çoklu Sıcaklık Kapağının 
Sökülmesi ve Değiştirilmesi 

1. Kapakları kabinden sökmeden önce dondurucu kapaklarını 
kapalı tutun. 

NOT: Menteşeler sökülürken dondurucu kapağı için ek destek 

sağlayın. Çalışırken kapı conta mıknatısları kapağı yerinde tutmak 
için yeterli güç sağlamayacaktır. 

■ Orta menteşeyi kabinden sökmek için 2 numara yıldız 
tornavida ve 6 mm lokma anahtar kullanın. 

 
 
 
 
 
 

 
A. 5 mm vidalar 

B. Üst Menteşe 
 

NOT: Menteşeler sökülürken buzdolabı kapağı için ek destek 

sağlayın. Çalışırken kapı conta mıknatısları kapağı yerinde tutmak 
için yeterli güç sağlamayacaktır. 

4. Buzdolabı kapağını alt menteşe kapağından kaldırın. Üst 
menteşe kapı ile birlikte gelecektir. 

NOT: Buzdolabını kapıdan geçirmek için alt menteşeleri ve sabit 

ayak düzeneklerini sökmek gerekmeyebilir. 

■ Sadece gerekirse, 6 mm lokma anahtar ve 2 numara yıldız 
tornavida kullanarak orta menteşeyi sökün. 

 
 

Sağdan Açılan Buzdolabı Kapağını Değiştirme 
 

 

1. Sağdan açılan kapağı orta menteşe pimine yerleştirin. 
2. Üst menteşe pimini buzdolabı kapağının üzerindeki açık deliğe 

yerleştirin. 

3. Dört adet 5 mm lokma anahtar kullanarak menteşeyi kabine 
sabitleyin. Vidaları tamamen sıkıştırmayın. 

 

Soldan Açılan Buzdolabı Kapağını Değiştirme 
 

 

1. Soldan açılan kapağı orta menteşe pimine yerleştirin. 

2. Dört adet 5 mm lokma anahtar kullanarak menteşeyi kabine 
sabitleyin. Vidaları tamamen sıkıştırmayın. 

3. Elektrik kablolarını yeniden bağlayın. 

■ Kablo fişlerinin iki parçasını birbirine itin. 

■ Topraklama telini menteşe vidasına yeniden bağlayın. 
 

 

Son Adımlar 
 

 

1. 5 mm’lik sekiz adet vidayı tamamen sıkıştırın. 

2. Üst menteşe kapaklarını değiştirin. 

 
 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 

A. Orta Menteşe 

 
■ Dondurucu kapağını alt menteşe piminden kaldırın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

 
A. Alt menteşe 

A 

B 
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WARNING 

 

Son Adımlar 
 

 
 
 
 
 

1. Topraklı bir prize takın. 

2.   Sökülebilir tüm parçaları yerleştirin ve yiyecekleri çekmecelere 
yeniden yerleştirin. 

Buzdolabının Düzgün Yerleştirilmesi 
1. Buzdolabını nihai yerine taşıyın. 

2. Sabitleme ayaklarını elle çevirin. Tekerlekler yerden kalkana 
ve her iki sabitleme ayağı zemine iyice yerleşene kadar saat 
yönünün tersine çevirin. Bu şekilde buzdolabının kapakları 
açıldığında öne düşmesi engellenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

A. Sabitleme ayağı 

 

ÖNEMLİ: Sabitleme ayağı ile ilgili daha fazla ayarlama 
yapmak isterseniz buzdolabının düz olması için sabitleme 
ayaklarını aynı oranda döndürün. 

3. Buzdolabının sağdan sola ve önden arkaya düz olduğundan 
emin olmak için su terazisi kullanın. 

Elektrik Çarpması Tehlikesi 

Topraklı bir prize takın. 
Topraklama ucunu sökmeyin. 
Adaptör kullanmayın. 
Uzatma kablosu kullanmayın. 
Bu açıklamalara uyulmaması durumunda, ölüm, yangın 
ya da elektrik çarpması olayları yaşanabilir. 

 

UYARI 
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Kontrollerin Kullanılması 

Dokunmatik kontroller buzdolabı kapağının sol tarafında yer alır. Kontrol paneli çeşitli düğmeler ve göstergeler ile ilgili b ilgiler içermektedir. 
Buzdolabı ve dondurucu sıcaklık göstergesi son ayarlanan sıcaklığı gösterir. 

11 10 9 8 7 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1. Ses Göstergesi 

2. Ses AÇIK/KAPALI Düğmesi 
3. Buzdolabı Sıcaklık Düğmesi (Süper Soğutma için 3 saniye 

basılı tutun) 

4. Dondurucu Sıcaklık Düğmesi (Süper Dondurma için 3 
saniye basılı tutun) 

5. Tuş Kilidi Göstergesi 

6. Tuş Kilidi Düğmesi 

7. Kapak Açık Göstergesi 

8. Süper Dondurucu Göstergesi 

9. Süper Soğutucu Göstergesi 

10. Tatil Modu Düğmesi 

11. Tatil Modu Göstergesi 

     Kontrol Paneli bir dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır. Kontrol panelini açmak için herhangi bir düğmeye basın. 

. 
 

Sıcaklık ayarı noktalarını ayarlamadan önce aşağıdaki 
tabloyu kılavuz olarak kullanın: 

Buzdolabı ve Dondurucu Bölmesi Sıcaklıklarının Ayarlanması: 

Size kolaylık sağlamak üzere buzdolabı ve dondurucu kontrolleri 
fabrikada ayarlanmaktadır. 
Buzdolabınızı ilk yerleştirdiğinizde kontrollerin önerilen ayarlı 
noktalarda olduğundan emin olun. Fabrikada ayarlanan önerilen 
noktalar buzdolabı için 3°C ve dondurucu için -18°C'dir. 
Buzdolabı veya Dondurucu Sıcaklık düğmesine basıldığında 
Santigrat (°C) olarak ayarlanan sıcaklık noktaları arasında geçiş 
yapacaktır. 
ÖNEMLİ: 

■ Buzdolabınıza yiyecek koymadan önce 24 saat bekleyin. 
Buzdolabı tamamen soğumadan yiyecek koymanız 
durumunda yiyeceğiniz bozulabilir. 

 NOT: Ayar noktalarını önerilen ayardan daha soğuk olacak 

şekilde değiştirmek bölmelerin daha hızlı soğumasını 
sağlamayacaktır. 

 Buzdolabı veya dondurucu iç sıcaklığı çok yüksek veya çok 
düşük ise, kontrolleri ayarlamadan önce havalandırma 
boşluklarının engellenmediğinden emin olun. 

 Önerilen ayarlar normal ev kullanımına uygun olmalıdır. Süt 
veya meyve suyu istediğiniz kadar soğuksa ve dondurma 
erimemiş ise, kontroller doğru ayarlanmıştır. 

 NOT: Garaj, bodrum veya veranda gibi alanlarda nem daha 

fazladır veya sıcaklık normal aralıklar dışındadır. Bu koşullara 
uygun olarak önerilen sıcaklık ayarlarını değiştirmeniz 
gerekebilir. 

 Ayar değişikliklerini 24 saatte bir gerçekleştirin. Değişiklik 
yapmadan sıcaklıkları yeniden kontrol edin. 

 

KOŞUL: SICAKLIK AYARI: 

Buzdolabı çok soğuk Buzdolabı ayarını 1° artırın 

Buzdolabı çok sıcak Buzdolabı ayarını 1° azaltın 

Dondurucu çok soğuk Dondurucu ayarını 1° artırın 

Dondurucu çok 
sıcak/çok az buz var 

Dondurucu ayarını 1° azaltın 

 

Süper Soğutma özelliği buzdolabının yoğun olarak kullanılacağı 
dönemlerde veya oda sıcaklığının geçici olarak yükseldiği 
durumlarda yardımcı olabilir. 

■ Süper Soğutma özelliğini kullanmak için Buzdolabı 
Sıcaklığı düğmesine 3 saniye basılı tutun. Özellik 
etkinleştirildiğinde Süper Soğutma simgesi     yanacaktır. 
Süper Soğutma özelliği, elle kapatılmadığı sürece 2 saat 
açık kalacaktır. 

■ Süper Soğutma özelliğini kapatmak için Buzdolabı Sıcaklığı 
düğmesine 3 saniye basılı tutun. Süper Soğutma simgesi, 
özellik devre dışı bırakıldığında sönecektir. 

■ Buzdolabı sıcaklığının ayarlanması Süper Soğutma 
özelliğini otomatik olarak kapatacaktır. 

Süper Soğutma 

Sıcaklık Ayar Noktalarının Görüntülenmesi ve 

Belirlenmesi 
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24 saat içinde dondurulabilecek maksimum taze yiyecek miktarı 
(kg cinsinden) cihaz etiketinde gösterilir. 

■ Dondurucuya taze yiyecek yerleştirmeden önce Dondurucu 
Sıcaklık düğmesine  3 saniye basılı tutun (Süper 
Dondurucu Göstergesi yanana kadar) Taze yiyeceğinizi 
dondurucuya yerleştirdikten sonra Süper Dondurucu 
özelliğinin 24 saat çalıştırılması genellikle yeterli olur; 50 
saat sonra Süper dondurucu işlevi otomatik olarak devre 
dışı kalır. 

■ Süper Dondurucu özelliğini elle kapatmak için Buzdolabı 
Sıcaklık düğmesine  3 saniye basılı tutun. Süper 
Dondurma simgesi sönecektir. 

■ Dondurucu sıcaklığının ayarlanması Süper Dondurucu 
özelliğini otomatik olarak kapatacaktır. 

 

 
Bu mod cihazınızın normal kullanım dışında aşırı güç 
kullanmasını engellemek üzere tasarlanmıştır (örneğin siz 
tatildeyken). 

Bu işlevi seçtiğinizde buzdolabı bölmesinin (RC) sıcaklığı 
otomatik olarak 12°C'ye ayarlanacaktır. 

■ Tatil modunu kullanmak için ekranda Tatil modu göstergesi 
yanana kadar mod düğmesine basın. 

■ Tatil modundan çıkmak için ekranda Tatil modu simgesi 
sönene kadar mod düğmesine basın. 

■ Buzdolabı sıcaklığının ayarlanması Tatil Modu özelliğini 
otomatik olarak kapatacaktır. 

ÖNEMLİ: Bu mod seçildiğinde tüm yiyecek ve içecekler 
buzdolabı bölmesinden alınmalıdır. 

 

      Ek Özellikler 
 

 

Kapı Açık Alarmı 
 

 

■ Kapı Açık Alarmı özelliği; dört kapaktan birinin en az 2 dakika 
açık kalması durumunda sesli bir alarm verir ve "Kapı Açık" 
simgesi  yanıp söner. 

■ Alarm 5 dakikada bir tekrarlanacaktır. Kapatmak için tüm 
kapakları kapatın. 

NOT: Örneğin, buzdolabının içini temizlerken sesli alarmı 

kapatmak için kontrol panelindeki herhangi bir düğmeye dokunun. 
Alarm sesi geçici olarak duracaktır ancak Kapı Açık simgesi 
kontrol panelinde görüntülenecektir. 

 
 

Buzdolabının Aydınlatılması 
 

Buzdolabı, kapağı her açıldığında etkinleştirilen dahili bir ışığa 
sahiptir. 

NOT: Işık LED'dir ve değiştirilmesi gerekmez. Kapı açıldığında 

LED yanmayacak olursa, değiştirmek için servisi arayın. 

 

 
 

 

Sesli Geribildirimi açmak/kapatmak için düğmeye basın. 

Tuş Kilidi 
 

■ Kilit fonksiyonunu aktif hale getirmek için kilit tuşuna 3 saniye 
basın. 

■ Kilidi devre dışı bırakmak için Kilit düğmesine 3 saniye basılı 
tutun. 

Kilit özelliği, kullanıcı kontrol panelini açana kadar kontrol paneli ile 
ilgili tüm etkileşimleri devre dışı bırakacaktır. Bu özellik ayarların 
yanlışlıkla değiştirilmesini engellemek içindir. 

Ses AÇIK-KAPALI 

Tatil Modu 

Süper Dondurucu 
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BUZDOLABI KULLANIMI 
 

 

       Kapakların Açılması ve Kapanması 
Buzdolabının iki bölme kapağı vardır. Kapaklar ayrıca veya birlikte 
açılıp kapatılabilir. Buzdolabının sol kapağında dikey duran bir 
menteşeli conta bulunmaktadır. 

■ Soldan açılan kapak açıldığında menteşeli conta otomatik 
olarak içe katlanır ve böylece kullanımı engellemez. 

■ Her iki kapak da kapatıldığında, menteşeli conta otomatik 
olarak iki kapak arasında sızdırmazlık sağlar 

NOT: Kapak kapatılırken menteşeli conta doğru konumda 

olmalıdır (içeri bükülmelidir). Aksi takdirde sağ kapağa veya 
sabitleme şaftına çarpacaktır. 

 

 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Menteşeli conta 

 
Buzdolabı bölmesi kapak anahtarı sol üst ve sağ üst menteşe 
kapağında yer alır. 

■ Dondurucu ve Çoklu Sıcaklık Bölgesi için kapı anahtarı 
alt dikmenin üzerinde bulunur. 

■ Kapak anahtarı kapağın açıldığını/kapandığını 
algılamak için bir mıknatıs kullanır. 

■ Menteşe kapağının 7,62 cm mesafesinde mıknatıs 
veya elektronik cihaz (Hoparlör, Coolvox® vb.) 
olmadığından emin olun. 

NOT: Kapağın açıldığı algılanmazsa ışık yanmayacaktır. 
 

 
A. Menteşe kapağı 

 

Buz Yapıcı 
 

 

■ Buz yapmak için buz tepsisini saf su ile doldurun ve Manuel 
Buz Yapıcıyı Dondurucunun üst rafına yerleştirin. Buz oluşana 
kadar bekleyin ve buz hazır olduğunda düğmeleri saat 
yönünde çevirin ve buzları buz kabına dökün. 

 
 

 
 

■ Buz kabını hafifçe kaldırın ve buzları almak için buz 
kabını çekip çıkartın. 

 

 
 

Dondurucuda daha fazla yer açmak için, buza ihtiyaç 
duyulmadığı durumlarda buz yapma düzeneği dondurucudan 
çıkartılabilir. 
 

 

 

A 
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RAFLAR, KUTULAR VE ÇEKMECELER 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raf Yükseklik Ayarı 
 

 

 

Raf yüksekliği, rafın konumunun alt destekten üst desteğe 
yerleştirilmesi şeklinde değiştirilebilir (veya tam tersi). 
■ Sağdan açılan kapağı tamamen açın. 
■ Soldan açılan kapağı tamamen açın ve kapağı kaldırarak 180° 

açılmasını sağlayın. 
 

■ Rafı buzdolabından çıkartın ve istenilen konuma yerleştirin. 

 
■ Rafların raf desteklerine düzgün şekilde yerleştiğinden emin 

olun. 

Raflar ve Raf Çerçeveleri 
 

 

Buzdolabınızdaki raflar kişisel depolama ihtiyaçlarınıza göre 
ayarlanabilir. 
Buzdolabınızda benzer yiyecekleri birlikte depolamak ve rafları 
farklı ürünlerin boyuna göre ayarlamak, istediğiniz ürünü kolayca 
bulmanıza yardımcı olacaktır. Bununla birlikte buzdolabı 
kapağının açık kalma süresini azaltarak enerji tasarrufu 
sağlayacaktır. 

Rafları söküp değiştirmek için: 

1. Kapakları 180° açmak için sağdan açılan ve soldan açılan 
kapakları tamamen açın. 

2. Orta rafı veya üst rafı, raf desteklerinden kaldırarak çıkartın. 
Rafı ileri çekin ve dikey konuma getirin. Rafı belirli bir açıya 
getirin ve buzdolabından çıkartın. 

3. Alt rafı, raf desteklerinden kaldırarak çıkartın. Rafı ileri çekin 
ve dikey konuma getirin. Rafı belirli bir açıya getirin ve 
buzdolabından çıkartın. 

4. Buzdolabındaki rafları belirli bir açıya getirerek rafın ön 
kısmını aşağı getirin ve orta ile üst rafların yerlerini değiştirin. 
Rafın ön kısmını yukarı kaldırın ve rafın arka kısmı raf 
desteklerine oturana kadar itin. Rafın ön kısmını indirin ve 
rafın uygun konumda olduğundan emin olun. 

5. Buzdolabındaki rafı belirli bir açıya getirerek rafın ön kısmını 
aşağı getirin ve alt rafın yerini değiştirin. Rafın ön kısmını 
aşağı kaldırın ve rafın arka kısmı raf desteklerine oturana 
kadar itin. Rafın ön kısmını indirin ve rafın uygun konumda 
olduğundan emin olun. 

 
 

 

Sebzelik Çekmecesi 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sebzelik 
Çekmecesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sebzelik çekmecesini çıkartmak ve değiştirmek için: 

1. Sebzelik çekmecesinin tutamağını tutun ve Sebzelik çekmecesini 
sonuna kadar çekin. Sebzelik çekmecesini alt kılavuzundan 
kaldırın. 

2. Sebzelik çekmecesini değiştirmek/yerine yerleştirmek için 
alt sebzelik çekmecesi kılavuzuna yerleştirin ve sebzelik 
çekmecesini yerine yerleşene kadar itin. 

180
° 

130
° 

Cam raflar ve kapaklar ile ilgili bilinmesi gereken önemli 
bilgiler: 

Soğuk cam raflarını veya kapakları ılık su ile temizlemeyin. 

Raflar ve kapaklar ani sıcaklık değişikliklerine maruz kaldığında 
kırılabilir veya genleşebilir.  

Temperli cam küçük parçalar halinde kırılacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu normaldir.  

Cam raflar ve kapaklar ağırdır. Düşmelerini önlemek için bunları 
sökerken iki elinizi kullanın. 
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Buzdolabı Balkonları 
 

 

Buzdolabınızdaki balkonlar kişisel depolama ihtiyaçlarınıza göre 
ayarlanabilir. 

 

 

Dondurucu Rafı 
 

 

Dondurucu kapasitenizi en üst seviyeye çıkarmak için orta 
çekmeceyi kaldırarak alttaki dondurucu rafını kullanabilirsiniz. 
Ardından üst çekmeceyi ve yiyecekleri doğrudan rafın üzerine 
yerleştirebilirsiniz. 

 
 

Ses Referansı 
Ton Ataması 

 

Ton Adı Kullanım Örnekleri 

Güç Açık 
Soğutma sistemi ürün her çalıştırıldığında 
devreye girer. 

Düğmeye 
basma 

Kullanıcı kullanılan bir düğmeye basar. 

Geçersiz (Hata) 

Kullanıcı aynı anda iki veya daha fazla 
kullanılan düğmeye bastığında hata oluşur. 
Basılı tutulan düğmeler için geri sayımın 
durdurulması. 

Çalıştır Herhangi bir moda geçiş doğrulaması. 

Devre Dışı 
Bırak 

Herhangi bir moddan çıkış doğrulaması. 

Uyarı Kapak Açık uyarısı. 
 

 

Dondurucu Depolama Bölmeleri 
 

 

Dondurucu Tepsisi 
 

 

 
 
 
 

Dondurucu Tepsisi 

 
 
 
 
 

Dondurucu tepsisi sık kullanılan ürünlere kolayca erişmek, kalan 
yiyecekleri veya küçük ürünleri dondurmak veya sadece 

depolamak için kullanılır. 
 

 

Süper Dondurucu Çekmeceleri 
 

 

 

 
 

Dondurucu Rafı 

 
Süper Dondurucu 
Çekmeceleri 

 
 
 

Dondurucu Tepsisinin altında yer alan her dondurucu 
bölmesindeki iki dondurucu çekmecesi büyük hacimli ürünlerin 
rahatça yerleştirilmesini sağlar. Süper Dondurma seçeneği tüm 
donmuş yiyeceklerinizi güvenle ve şeffaf şekilde depolamanızı 
sağlar. 
Maksimum dondurucu kapasitesi için dondurucu çekmecesini 
sökerek dondurucu rafını kullanabilirsiniz. 
Üst çekmeceyi çıkarmak için: 

1. Çekmecenin tutamağını tutun ve çekmeceyi sonuna kadar 
çekin. Çekmeceyi alt kılavuzundan kaldırın. 

2. Çekmeceyi, değiştirmek/yerine yerleştirmek için alt çekmece 
rayına yerleştirin ve yerine yerleşene kadar itin. 

Bu tablo sadece hızlı referans içindir. Ayrıntılar için ilgili bölümlere 
bakın. Tutarsızlık durumunda bölümdeki ayrıntılar geçerlidir. 

 
 

Aksesuarlar 
Aksesuar sipariş etmek için buzdolabınızı satın aldığınız satıcı ile 
görüşün. 

 
 

Yardım ve Servis 
Yardım veya servis çağırmadan önce lütfen "Sorun Giderme" 
bölümünü kontrol edin. Bu şekilde ücretli servis çağırmanıza gerek 
kalmayabilir. Yine de yardıma ihtiyacınız olursa, aşağıdaki 
talimatları takip edin. 

Yedek parçaya ihtiyacınız varsa 

Bulunduğunuz bölgede fabrika onaylı yedek parçaları bulmak için 
buzdolabınızı satın aldığınız satıcı ile iletişime geçin. 

Garanti 

Garanti bilgileri için buzdolabını satın aldığınız satıcı ile iletişime 
geçin. 

Gelecekte kullanmak üzere bu kılavuz ve satış faturalarını 
birlikte saklayın. Garanti hizmeti için satın alma kanıtı veya 
kurulum tarihi belirtmeniz gereklidir. 

İhtiyacınız olursa, yardım veya servis çağırmak için yardımcı olmak 
üzere cihazınızla ilgili aşağıdaki bilgileri not alın. Tam model 
numaranızı ve seri numaranızı bilmeniz gereklidir. Buzdolabı 
bölmesinin iç kısmında yer alan etikette model ve seri numarası 
tam olarak yer almaktadır. 

Bayi adı    

Seri numarası                                                                          

Adresi   

Model numarası   

Satın alma tarihi    
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Temizleme 
 

 
 

BUZDOLABI BAKIMI 
Stil 2 — Paslanmaz Çelik 

ÖNEMLİ: 

■ Sadece önerilen paslanmaz çelik temizleyiciler ve bezler 
kullanın. Temizlik ürünlerinin veya önerilmeyen temizlik 
ürünlerinin yanlış kullanılmasından dolayı paslanmaz çelik 
kaplamada oluşacak hasarlar garanti kapsamında değildir. 

■  Paslanmaz çelik ürünlerin, yüksek tuz, yüksek nem veya 
yüksek rutubetli ortamlar gibi aşındırıcı veya paslandırıcı 
unsurlara maruz kalmasına izin vermeyin. Bu unsurlara 
maruz kalmadan dolayı oluşacak hasarlar garanti 
kapsamında değildir. 

 

 
 
 

 
 
Buzdolabı, Dondurucu ve Çoklu Sıcaklık bölümleri otomatik olarak 
buz çözer. Buna karşın koku oluşmasını engellemek için yaklaşık 
ayda bir tüm bölümlerin silinmesi gerekir. Su damlalarını hemen 
siliniz. 

 
 

Dış Temizlik 
 

 
 

Modelinize uygun dış temizlik bilgilerine göz atın. 

Stil 1 — Yumuşak Kapak 

ÖNEMLİ: Temizlik ürünlerinin veya önerilmeyen temizlik 
ürünlerinin yanlış kullanılmasından dolayı yumuşak kaplamada 
oluşacak hasarlar garanti kapsamında değildir. Keskin veya küt 
cihazlar kaplamayı bozacaktır. 

 

KULLANIN KULLANMAYIN 

Yumuşak, temiz bez  Aşındırıcı bezler 
 Kâğıt havlu veya gazete kâğıdı 

  Çelik ovalama süngerleri 

Hafif deterjanlı ılık 
sabunlu su 

Aşındırıcı tozlar veya sıvılar 
Cam Siliciler 
Amonyak 
Asitli veya sirke bazlı temizleyiciler  
Fırın temizleyiciler 
Yanıcı sıvılar 

 
NOT: Kâğıt havlular yırtılabilir ve boyalı kapının şeffaf 
kaplamasını matlaştırabilir. Hasar görmesini engellemek için 
kapakları silmek ve parlatmak için sadece yumuşak temiz bezler 
kullanın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stil 3 — Parmak İzi Oluşturmayan Paslanmaz 

ÖNEMLİ: 

■ Yüksek tuz, yüksek nem veya yüksek rutubetli ortamlar gibi 
aşındırıcı veya paslandırıcı unsurların paslanmaz çelik 
ürünlerine maruz kalmasına izin vermeyin. Bu unsurlara 
maruz kalmadan dolayı oluşacak hasarlar garanti kapsamında 
değildir. 

 

KULLANIN KULLANMAYIN 

Yumuşak, temiz bez  Aşındırıcı bezler 
 Kâğıt havlu veya gazete kâğıdı 
 Çelik ovalama süngerleri 

Hafif deterjanlı ılık 
sabunlu su 

 Aşındırıcı tozlar veya sıvılar 
 Pencere siliciler 
 Amonyak  
 Asitli veya sirke bazlı temizleyiciler  
 Fırın temizleyiciler 
 Yanıcı Sıvılar 

 

NOTLAR: 

■ İstemsiz temas olursa, plastik kısmı ılık suya katılan deterjanla, 
bir sünger kullanarak temizleyin. Yumuşak bir bezle iyice 
kurulayın. 

■ Temizleyicinin sıvı olması aşındırıcı olmayacağı anlamına 
gelmez. Çoğu sıvı temizleyiciler karo ve yumuşak yüzeyleri 
aşındırmayacak şekilde formüle edilmiştir, buna karşın 
paslanmaz çeliğe zarar verebilir. 

■ Sitrik asit paslanmaz çeliğin rengini solduracaktır. 

■ Paslanmaz çelik buzdolabınızın kaplamasına zarar vermemek 
için: 

Bu maddelerin kaplama üzerinde kalmasına izin vermeyin: 

 Hardal  Turunçgil bazlı soslar 

 Domates suyu  Turunç bazlı ürünler  

 Marinara sosu 

 

UYARI 
 

   

Patlama Tehlikesi 
 

Yanıcı olmayan temizleyici kullanın. 
Bunu yapmazsanız, ölüme, patlamaya veya yangına neden 
olabilir. 
 

 
 

 

KULLANIN KULLANMAYIN 

Yumuşak, temiz bez  Aşındırıcı bezler 
 Kâğıt havlu veya gazete kağıdı 

  Çelik ovalama süngerleri 

Hafif deterjanlı ılık 
sabunlu su 

 Aşındırıcı tozlar veya sıvılar 
 Amonyak  
 Turunçgil tabanlı temizleyiciler 
 Asitli veya sirke bazlı temizleyiciler  
 Fırın temizleyiciler 

Ağır kirler için sadece 
cihazlara uygun paslanmaz 
çelik temizleyiciler kullanın; 
temizleyici sipariş etmek 
için buzdolabınızı satın 
aldığınız satıcı ile iletişime 
geçin. 

 Paslanmaz çelik temizleyici 
sadece paslanmaz çelik parçalar 
içindir. Paslanmaz çelik temizleyici 
ve parlatıcının çerçeve parçaları, 
dispenser kapakları veya kapı 
contaları gibi plastik parçalarla temas 
etmemesine özen gösterin. 
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İç Temizlik 
 

 

1. Buzdolabının fişini çekin veya güç bağlantısını kesin. 

2. Tüm iç yüzeyleri ve sökülebilir parçaları dikkatli bir şekilde elle 
yıkayın, durulayın ve kurulayın. Sıcak suyla temiz bir sünger 
ya da yumuşak bir bez veya yumuşak bir deterjan kullanın. 

NOT: Cam silici gibi aşındırıcı veya güçlü temizlik 

malzemeleri, aşındırıcı temizleyiciler, yanıcı sıvılar, temizlik 
cilaları, konsantre deterjanlar, çamaşır suları veya petrol ürünü 
içeren temizleyicileri plastik parçaları, iç bölmeleri, kapı 
şeritlerini veya contalarını temizlemek için kullanmayın. 

3. Buzdolabınızın fişini takın veya buzdolabınızı güç kaynağına 
yeniden bağlayın. 

 
 

Kondansör 
 

 

Buzdolabının her iki yanında yüzey kondansörü bulunmaktadır. 
Yandan dokunulduğunda sıcak olması normaldir. 

 
 

Aydınlatma 
Buzdolabı ve dondurucu bölmelerindeki aydınlatma, değiştirilmesi 
gerekmeyen LED'lerdir. Kapı açıldığında ışık yanmazsa 
buzdolabını satın aldığınız satıcı ile iletişime geçin. 

 
 

Tatil ve Taşınma Sırasında Bakım 
 

 

Tatiller 
 

 

Tatile Çıktığınızda Buzdolabınızı Çalışır Durumda Bırakmak 
İsterseniz: 

1. Bozulabilecek yiyecekleri tüketin ve diğer ürünleri dondurun. 

2. Buzdolabınızda otomatik buz yapıcı varsa ve evdeki su 
kaynağına bağlı ise buzdolabına bağlantısını kapatın. Su 
kapatılmazsa mal hasarı görülebilir. 

3. Otomatik buz yapıcınız varsa, kapatın. 

■ Kapaktaki buz yapıcıyı kapatmak için Kapat (O) 
düğmesine basın. 

4. Buz kabını boşaltın. 

Tatile Çıkmadan Önce Buzdolabını Kapatmak İsterseniz: 

NOT: Tatildeyken buzdolabını Demo Moduna getirin. 
“Kontrollerin Kullanımı” bölümüne bakın. 

1. Yiyecekleri buzdolabından çıkarın. 

2. Buzdolabınızda otomatik buz yapıcı varsa: 

■ Buz yapıcıya giden suyu en az bir gün önceden kesin. 

■ Son buz toplandıktan sonra, modele bağlı olarak 
buzdolabınızın üst iç kısmında yer alan ekranın sönmesi 
için Kapatma (O) düğmesine basın. 

3. Buz kabını boşaltın. 

4. Sıcaklık kontrollerini kapatın. “Kontrollerin Kullanımı” 
bölümüne bakın. 

5. Buzdolabını temizleyin, iyice silin ve kurulayın. 

6. Her iki kapağın üst kısmına lastik bant yapıştırarak veya tahta 
takozlar koyarak hava geçecek kadar açıklık oluşturun. Bu 
şekilde koku ve küf oluşumu engellenecektir. 

 

Taşınma  
 

 

Buzdolabınızı yeni evinize taşırken, taşıma öncesinde 
aşağıdaki adımları takip edin. 

1. Buzdolabınızda otomatik buz yapıcı varsa: 

■ Buz yapıcıya giden suyu en az bir gün önceden kesin. 

■ Buzdolabına giden su hattını arkadan kesin. 

■ Son buz toplandıktan sonra, modele bağlı olarak buz 
yapıcı ya da kontroller üzerindeki Kapatma (O) 
düğmesine basın. 

2. Buzdolabındaki tüm yiyecekleri alın ve tüm donmuş yiyecekleri 
kuru buza yerleştirin. 

3. Buz kabını boşaltın. 

4. Buzdolabının fişini çekin. 

5. İyice temizleyin, silin ve kurulayın. 

6. Sökülebilir tüm parçaları çıkartın, iyice ambalajlayın ve 
birbirine bantlayın; bu şekilde taşıma sırasında gürültüye 
neden olmazlar. 

7. Modele bağlı olarak buzdolabının önünü kaldırın, bu şekilde 
daha kolay hareket edecektir; ya da sabitleme vidalarını 
kaldırın, böylece zemin çizilmez. "Kapakların Ayarlanması" 
veya "Buzdolabının Düzgün Yerleştirilmesi ve Kapakların 
Kapanması" bölümlerine bakın. 

8. Kapakları bantla tutturun ve güç kablosunu buzdolabının 
arkasına bantlayın. 

Yeni evinize geldiğinizde her şeyi eski yerine yerleştirin ve hazırlık 
talimatları için "Kurulum Talimatları" bölümüne bakın. Bununla 
birlikte buzdolabınızda otomatik buz yapıcı varsa buzdolabını su 
kaynağına bağlamayı unutmayın. 
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   SORUN GİDERME 

 
 

 

UYARI 
 

  

 

 

 

Elektrik Çarpması Tehlikesi 

Topraklı bir prize takın.  

Topraklama ucunu sökmeyin. 

Adaptör kullanmayın 

Uzatma kablosu kullanmayın. 

Bu açıklamalara uyulmaması durumunda, ölüm, yangın 
ya da elektrik çarpması olayları yaşanabilir. 

 

 
 

 
Herhangi bir sorun 
oluşursa 

Olası Nedenler Çözüm 

Buzdolabının Çalıştırılması 

Buzdolabı çalışmıyor 

Elektrik beslemesini kontrol edin. 

Güç kablosunu topraklı bir prize takın. 

Uzatma kablosu kullanmayın. 

Prize güç geldiğinden emin olun. Prizin çalışıp çalışmadığını 
görmek için bir lamba bağlayın. 

Atan sigortayı düzeltin. Yanmış sigortaları değiştirin.  
NOT: Sorunlar devam ederse elektrikçiye başvurun. 

Kontrollere göz atın. 
Kontrollerin açık olduğundan emin olun. “Kontrollerin Kullanımı” 
bölümüne bakın. 

Yeni kurulum. 

Buzdolabının kurulum sonrasında tamamen soğuması için 24 
saat gereklidir. 
NOT: Sıcaklık kontrollerinin en düşük ayara getirilmesi 

bölmelerin daha hızlı soğumasını sağlamayacaktır. 

Motor çok çalışıyor 

Yüksek verimli kompresör ve fanlar. 
Daha büyük ve daha verimli buzdolapları daha düşük ve daha 
enerji tasarruflu hızlarda çalışır. 

Oda veya dış sıcaklık çok yüksek. 

Buzdolabının bu koşullarda daha fazla çalışması normaldir. 
Optimum performans için buzdolabını içeriye, sıcaklığı kontrol 
edilen bir ortama yerleştirin. “Yerleştirilmeyle İlgili Gereklilikler” 
bölümüne bakın. 

Yüksek miktarda sıcak yiyecek 
yerleştirilmiş. 

Sıcak yiyecekler, hava istenilen sıcaklığa düşene kadar uzun 
süre çalışmasına neden olur. 

Kapılar çok sık açılıyor veya uzun süre 
açık bırakılıyor. 

Buzdolabına giren sıcak hava daha fazla çalışmasına neden 
olur. Kapağı daha seyrek açın. 

Buzdolabı kapağı veya dondurucu 
çekmecesi açık. 

Buzdolabının düz olduğundan emin olun. "Buzdolabının Düzgün 
Yerleştirilmesi ve Kapakların Kapanması" bölümüne bakın. 
Yiyecek ve kapların kapağın kapanmasını engellememesini 
sağlayın. 

Buzdolabı kontrolü çok soğuk bir 
dereceye ayarlanmıştır. 

Buzdolabı sıcaklığı istenilen seviyeye gelene kadar buzdolabı 
kontrolünü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın. 

Kapak veya çekmece contası kirli, 
yıpranmış veya çatlamış. 

Contayı temizleyin veya değiştirin. Kapak contasındaki sızıntılar, 
istenilen sıcaklıkların sağlanması için buzdolabının daha uzun 
süre çalışmasına neden olacaktır. 

Servis çağırmadan önce ilk olarak buradaki çözümleri deneyin. 
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SORUN GİDERME 

 

Herhangi bir sorun oluşursa Olası Nedenler Çözüm 

Işıklar çalışmıyor. 

Buzdolabınızdaki ışık LED'dir ve 
değiştirilmesi gerekmez. 

Buzdolabına elektrik gidiyorsa ve bir kapak ya da çekmece 
açıldığında ışıklar devreye girmiyorsa servis veya yardım 
çağırın. 

Kapaklar 10 dakikadan uzun 
süredir açık. 

Kapakları ve çekmeceleri kapatarak eski haline getirin ve 
ışıkta yaptığınız işinize devam edin. 

Kapak anahtarı kapağın açıldığını 
algılamıyor. 

Menteşe kapağının 7,6 cm (3") çevresinde manyetik veya 
elektronik cihaz olmadığından emin olun. 

Sıcaklık Kontrol Kullanıcı 
Arabirimi açılmıyor. 

Sıcaklık Kontrol Kullanıcı Arabirimi 
uyku modunda. 

Sıcaklık Kontrol Kullanıcı Arabirimini çalıştırmak için 
Kullanıcı Arabirimi düğmelerinden birine basın. 

Sıcaklık Kontrol Kullanıcı Arabirimi 
düğmeleri düzgün çalışmıyor. 

Düğmeleri sıfırlamak için buzdolabına gelen elektriği kesip 
yeniden elektrik verin. Sorun devam ederse servis veya 
yardım çağırın. 

Sıcaklık Kontrol Kullanıcı 
Arabirimine güç gitmiyor. 

Kapı menteşesindeki kablo düzeneğini kontrol edin. 

Sıcaklık Kontrol Kullanıcı 
Arabirimi ayarları değişmiyor. 

Kapı açık ve kapı açık alarmı 
çalışıyor. 

Kapağı kapatın. 

Beklenmedik Gürültü 

Buzdolabından gelen normal sesleri dinlemek için markamızın web sitesinde Ürün Yardım/SSS bölümüne girin ve "normal sesler" 
bölümünü aratın. Aşağıda bazı normal sesler ve açıklamaları yer almaktadır. 

Buzdolabı gürültülü çalışıyor. 

Yeni buzdolabınızdaki kompresör 
daha az enerji kullanarak sıcaklığı 
daha etkin düzenliyor ve daha 
sessiz çalışıyor. 

Çalışma sesindeki bu azalma nedeniyle normal olan ancak 
size yabancı gelen sesler fark edebilirsiniz. 

Kompresör sesi normalden 
daha uzun süre geliyor. 

Yüksek verimli kompresör ve 
fanlar. 

Daha büyük ve daha verimli buzdolapları daha düşük ve 
daha enerji tasarruflu hızlarda çalışır. 

Ani Sesler/Vızıltı 
Kompresör normal çalışırken 
performansı optimize etmek üzere 
fanlar/kompresörler ayarlanıyor. 

Bu normaldir. 

Küçük patlama sesleri 
Özellikle ilk soğuma sırasında iç 
duvarlar büzüşüp genleşiyor. 

Bu normaldir. 

Tıslama/Damlama 
Soğutucu akışkan veya yağ 
kompresöre damlıyor. 

Bu normaldir. 

Titreşim 
Buzdolabı düzgün yerleştirilmemiş 
olabilir. 

Sabitleme vidalarını ayarlayın ve alt sabitleme ayağının 
zemine iyice oturduğundan emin olun. "Buzdolabının 
Düzgün Yerleştirilmesi ve Kapakların Kapanması" bölümüne 
bakın. 

Cızırdama 
Buz çözme döngüsünde ısıtıcıya 
su damlıyor. 

Bu normaldir. 

Su akması/Şırıltı 
Buz çözme döngüsünde buz 
eridiğinde ve su tahliye tepsisine 
aktığında duyulabilir. 

Bu normaldir. 

Servis çağırmadan önce ilk olarak buradaki çözümleri deneyin. 
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   SORUN GİDERME 

 

Herhangi bir sorun oluşursa Olası Nedenler Çözüm 

Sıcaklık ve Nem 

Sıcaklık yüksek. 

Buzdolabı yeni 
yerleştirilmiş. 

Buzdolabının kurulum sonrasında tamamen soğuması için 24 saat 
bekleyin. 

Kontroller çevre koşullarına 
göre uygun şekilde 
ayarlanmamış. 

Kontrolleri daha soğuk bir ayara getirin. Sıcaklığı 24 saat sonra 
kontrol edin. “Kontrollerin Kullanımı” bölümüne bakın. 

Kapılar çok sık açılıyor 
veya tamamen 
kapatılmıyor. Buzdolabına 
sıcak hava giriyor. 

Kapı açıklıklarını en aza indirin ve kapakları tamamen kapalı tutun. 

Kısa süre önce ilave 
edilmiş yüksek miktarda 
yiyecek yerleştirilmiş. 

Buzdolabının normal sıcaklığına dönmesi için birkaç saat bekleyin. 

Tatil modu açık. Tatil modunu kapatın. “Kontrollerin Kullanımı” bölümüne bakın. 

Buzdolabı/sebzelikte 
sıcaklık çok düşük. 

Buzdolabı hava kanalları 
tıkalı. 

Buzdolabı bölmesinde ortadaki hava kanalı önüne bir nesne 
yerleştirilerek kapatılmışsa, buzdolabı çok soğuyacaktır. Hava 
kanalının önündeki nesneleri kaldırın. 

Kontroller çevre koşullarına 
göre uygun şekilde 
ayarlanmamış. 

Kontrolleri daha sıcak bir ayara getirin. Sıcaklığı 24 saat sonra 
kontrol edin. “Kontrollerin Kullanımı” bölümüne bakın. 

Sıcaklık kontrollü 
çekmecede sıcaklık çok 
düşük. 

Kontroller, çekmecedeki 
nesnelere göre düzgün 
ayarlanmamış. 

Sıcaklık ayarını değiştirin. "Buzdolabı Kullanımı" bölümündeki 
"Kontrollerin Kullanılması" kısmına bakın. 

İçeride nem oluşuyor. 
NOT: Biraz nem oluşması 

normaldir. 

Oda nemli mi? Nemli bir ortam nem oluşmasına katkıda bulunur. 

Kapılar çok sık açılıyor 
veya tamamen 
kapatılmıyor. Buzdolabına 
nemli hava giriyor. 

Kapı açıklıklarını en aza indirin ve kapakları tamamen kapalı tutun. 

Kapaklar açık kalıyor. Kapakların önündeki yiyecekleri kaldırın. 

Kapıyı bir kapak veya raf 
engelliyor. 

Kutuyu veya rafı doğru konuma geri itin. 

Açık kutularda sıvı 
saklanıyor. 

Bu durum buzdolabının içinde neme neden oluyor. Tüm kutuları 
sıkıca kapatın. 

Dondurucu bölmesinde 
buz/kar birikiyor. 

Kapak sıkça açılıyor veya 
açık bırakılıyor. 

Kapı açıklıklarını en aza indirin ve çekmeceleri tamamen kapalı 
tutun. 

Kapı sızdırmazlığı iyi 
durumda değil. 

Kapı contalarının buzdolabı kabini ile tamamen temas ettiğinden ve 

uygun sızdırmazlık sağladığından emin olun. 

Sıcaklık kontrolleri doğru 
ayarlanmamıştır. 

Önerilen sıcaklık ayarları için “Kontrollerin Kullanılması” bölümüne 
bakın. 

Servis çağırmadan önce ilk olarak buradaki çözümleri deneyin. 
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SORUN GİDERME 

 
 

 

UYARI 
 

  

 

 

 

Patlama Tehlikesi 
 

Yanıcı olmayan temizleyici kullanın.  

Bunu yapmazsanız, ölüme, patlamaya veya yangına neden 
olabilir. 

 
 
 
Kapakların nasıl ayarlanıp hizalanacağını gösteren animasyon görmek için markamızın web sitesinde Ürün Yardım/SSS bölümüne girin 
ve "Kapakların Kapatılması ve Kapakların Hizalanması" bölümünü aratın. 

 
Herhangi bir sorun 
oluşursa 

Olası Nedenler Çözüm 

Kapaklar 

Kapak gerektiği gibi 
kapanmıyor. 

Kapaklar açık kalıyor. Kapakların önündeki yiyecekleri kaldırın. 

Kapıyı bir kapak veya raf engelliyor. Kutuyu veya rafı doğru konuma geri itin. 

Kısa süre önce kurulmuş. Tüm ambalaj malzemelerini toplayın. 

Kapaklar zor açılıyor. Kapak contaları kirli veya hasarlı. 
Contaları ve temas yüzeylerini hafif sabun ve ılık su ile 
temizleyin. Yumuşak bir bezle suyunu alın ve kurulayın. 

Kapaklar hizalı görünmüyor. 
Kapakların hizalanması veya 
buzdolabının düzleştirilmesi 
gerekiyor. 

Kapakların hizalanması gerekiyorsa lütfen servis çağırın. 

Buzdolabı dengeli değil 
veya kapaklar açılıp 
kapatılırken öne yatıyor. 

Buzdolabı sabitleme ayakları yere 
oturmamış. 

Her iki sabitleme ayağını (her iki taraftaki) tamamen yere oturana 
kadar aynı oranda saat yönünün tersine çevirin. "Buzdolabının 
Düzgün Yerleştirilmesi ve Kapakların Kapanması" bölümüne 
bakın. 

 

Servis çağırmadan önce ilk olarak buradaki çözümleri deneyin. 

 


