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SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:

Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1.

GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
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kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra da kullanmak için saklayın.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•

•
•
•

Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik
•

•
•

•
•

•
•

Bu cihaz aşağıdaki gibi, ev ve benzeri alanlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
– Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma
ortamlarındaki çalışanları için yapılmış mutfak
bölümleri
– Otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki
müşteriler tarafından
Cihazın çevresindeki veya ankastre yapıdaki
havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önleyin.
Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından
önerilenin dışında mekanik bir alet veya başka suni bir
yöntem kullanmayın.
Soğutucu devresine zarar vermeyin.
Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları sürece,
cihazın yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli
cihazlar kullanmayın.
Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar
kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Sadece
nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
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•
•

temizleme bezlerini, çözücüleri veya metal cisimleri
kullanmayın.
Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı
maddeleri bu cihazda saklamayın.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için, ilgili
değişim üretici, servis merkezi veya benzer nitelikteki
kalifiye bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı sadece
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihaz çevresinde hava sirkülasyonu
olduğundan emin olun.
Cihazı elektrik beslemesine
bağlamadan önce en az 4 saat
bekleyin. Bu işlem, yağın kompresöre
geri akmasını sağlar.
Cihazı, radyatörler, fırınlar, ankastre
fırın ya da ocakların yakınına monte
etmeyin.
Cihazın arkası duvara dönük
olmalıdır.
Doğrudan güneş ışığı alan yerlere
cihazı monte etmeyin.
Bu cihazı, inşaat alanları, garajlar
veya şarap mahzenleri gibi çok nemli
veya çok soğuk yerlerde monte
etmeyin.
Zeminin çizilmemesi için cihazı
taşırken cihazın ön kenarından
kaldırın.

2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Cihaz topraklanmalıdır.
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik aksamlarına (ör., fiş, elektrik
kablosu, kompresör) zarar
vermemeye özen gösterin. Elektrik
aksamını değiştirmek için yetkili
servise ya da bir elektrikçiye
başvurun.
Elektrik kablosu fiş seviyesinin altında
kalmalıdır.
Fişi prize sadece montaj
tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
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2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanık, elektrik
çarpması ya da yangın riski
vardır.
•
•
•

•

•
•
•
•

Bu cihazın teknik özelliklerini
değiştirmeyin.
Üretici tarafından önerilmediği sürece
elektrikli cihazları (ör., dondurma
makineleri) cihaz içine koymayın.
Soğutucu devreye zarar vermemeye
dikkat edin. Yüksek düzeyde çevresel
uyumluluğa sahip bir doğal gaz olan
izobütan (R600a) içerir. Bu gaz
yanıcıdır.
Soğutucu devrede hasar olursa,
odada alevlerin ve ateşleme
kaynaklarının olmadığından emin
olun. Odayı iyice havalandırın.
Sıcak maddelerin cihazın plastik
parçalarına temas etmesine izin
vermeyin.
Yanıcı gaz ve sıvıyı cihazda
saklamayın.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış eşyalar koymayın.
Kompresöre ya da yoğuşturucuya
dokunmayın. Bunlar sıcaktır.

2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
•
•

•

Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
Bu cihaz, soğutma ünitesinde
hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım
ve şarj işlemleri sadece kalifiye bir
personel tarafından yapılmalıdır.
Cihazın tahliyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Tahliye kısmı tıkalı ise, buzu
çözülmüş su cihazın alt kısmında
toplanır.
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2.5 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
•
•

•

Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapıyı
çıkarın.
Bu cihazın soğutucu devresi ve
yalıtım maddeleri ozon dostudur.
Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir.
Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
Isı eşanjörünün yanındaki soğutma
ünitesi kısmına zarar vermemeye
dikkat edin.

Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
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3. ÜRÜN TANIMI
3.1 Ürüne genel bakış
1

11

2

3
10

9
4

8
5
6

7

1
2
3
4
5
6

Kontrol paneli
Süt rafı
Kapı rafı
Şişe rafları
Atıştırmalık rafı
Bilgi etiketi

7
8
9
10
11

CrispFresh çekmecesi
CrispFresh çekmecesi
Şişe rafı
Bölme rafları
FreeStore

4. ÇALIŞTIRMA
4.1 Kontrol paneli
1

1 ON/OFF
2 Mode

2

3

4

5

3 Ekran
4 Sıcaklık azaltma tuşu
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5 Sıcaklık artırma tuşu
Tuşların önceden ayarlı ses seviyelerini
artırmak mümkündür; bunun için birkaç
saniye boyunca Mode ve sıcaklık
azaltma tuşlarına aynı anda basın.
Değişiklik geri alınabilir.
Ekran

A

B C D

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Sıcaklık göstergesi
Holiday fonksiyonu
EcoMode
ShoppingMode
Açık kapı alarm göstergesi
FreeStore mode

E

F

Mode ya da sıcaklık tuşunun
seçilmesinin ardından
animasyonları başlar.
Sıcaklığın seçilmesinin
ardından animasyon bir kaç
dakika boyunca yanıp söner.

4.2 Cihazın açılması
Elektrik fişini prize takın.
1. Gösterge ekranı kapalıysa ON/OFF
tuşuna basın.
Sıcaklık göstergeleri, ayarlanmış olan
varsayılan sıcaklığı gösterir.
2. Sesli uyarı birkaç saniye sonra
çalabilir.
Gösterge ekranında "DEMO"
belirirse, cihaz demo modundadır.
"Sorun giderme..." bölümüne
başvurun.
Farklı bir sıcaklık seçmek
için, bkz. "Sıcaklığın
ayarlanması".

4.3 Cihazın kapanması
ON/OFF tuşuna 3 saniye basın.
Gösterge ekranı kapanacaktır.
Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için,
elektrik fişini prizden çekin.

4.4 Sıcaklığın ayarlanması
Soğutucunun mevcut sıcaklığı, sıcaklık
tuşuna basılarak ayarlanabilir.

Ayarlanmış varsayılan sıcaklık: Soğutucu
için +4°C.
Sıcaklık göstergesi ayarlanmış olan
sıcaklığı gösterir.
Ayarlanmış sıcaklığa 24 saat içinde
ulaşılır.
Bir elektrik kesintisi
durumunda ayarlanmış
sıcaklık korunur.

4.5 FreeStore modu
FreeStore modunun etkinleştirilmesi
enerji tüketimini artırır.
Fonksiyon otomatik olarak
etkinleşirse FreeStore
göstergesi yanmaz (bkz.
"Günlük kullanım").
1. Fonksiyonu açmak için ilgili simge
görünene kadar Mode tuşuna basın.
2. Fonksiyonu kapatmak ve başka bir
fonksiyon seçmek için Mode tuşuna
ya da özel simgelerden hiçbirini
göremeyene kadar Mode tuşuna
basın

4.6 ShoppingMode
Eğer çok miktarda ılık yiyeceği koymanız
gerekirse (örneğin bir market
alışverişinden gelince), yiyecekleri daha
hızlı soğutmak ve soğutucuda bulunan
diğer yiyeceklerin ısınmasını önlemek
için ShoppingMode fonksiyonunu
etkinleştirmenizi öneririz.
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ShoppingMode fonksiyonu yaklaşık 6
saat sonra otomatik olarak kapanır.
Farklı bir soğutucu
ayarlanmış sıcaklığının
seçilmesiyle fonksiyon devre
dışı kalır.
1. Fonksiyonu açmak için ilgili simge
görünene kadar Mode tuşuna basın.
2. Otomatik olarak sona ermeden önce
fonksiyonu devre dışı bırakmak için
özel simgelerden hiçbirini
göremeyene kadar Mode tuşuna
basın veya Mode tuşuna basarak
farklı bir fonksiyon seçin.

4.7 Holiday modu
Bu fonksiyon, uzun bir tatil dönemi
süresince soğutucunuzu kötü kokular
oluşmadan kapalı ve boş tutmanızı
sağlar.
Holiday fonksiyonu
etkinleştirildiğinde, soğutucu
bölmesi boş olmalıdır.
1. Fonksiyonu açmak için ilgili simge
görünene kadar Mode tuşuna basın.
Holiday göstergesi yanar.
Soğutucu sıcaklık göstergesi, ayarlanmış
olan sıcaklığı gösterir.
2. Fonksiyonu kapatmak ve başka bir
fonksiyon seçmek için Mode tuşuna
ya da özel simgelerden hiçbirini
göremeyene kadar Mode tuşuna
basın.

Holiday göstergesi söner.
Farklı bir soğutucu
ayarlanmış sıcaklığının
seçilmesiyle fonksiyon devre
dışı kalır.

4.8 EcoMode
En uygun yiyecek depolaması için
EcoMode fonksiyonunu seçin.
1. Fonksiyonu açmak için ilgili simge
görünene kadar Mode tuşuna basın.
Sıcaklık göstergesinde soğutucu: +4°C.
2. Fonksiyonu kapatmak ve başka bir
fonksiyon seçmek için Mode tuşuna
ya da özel simgelerden hiçbirini
göremeyene kadar Mode tuşuna
basın
Farklı bir sıcaklığın
seçilmesiyle fonksiyon
devre dışı kalır.

4.9 Açık kapı alarmı
Kapı birkaç dakika boyunca açık
bırakılırsa bir sesli alarm çalar. Açık kapı
alarm koşulları aşağıdaki şekillerde
gösterilir:
• yanıp sönen alarm göstergesi;
• sesli uyarı.
Normal koşullar sağlandığında (kapı
kapandığında), alarm durur. Alarm
sırasında, sesli sinyal herhangi bir tuşa
basılarak kapatılabilir.

5. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

5.1 İlk güç açma
DİKKAT!
Elektrik fişini çıkışa takıp
kabini ilk kez açmadan önce,
cihazı en az 4 saat boyunca
dik konumda bırakın. Bu,
yağın kompresöre dönmesi
için yeterli zamanı
sağlayacaktır. Aksi takdirde,
kompresör veya elektronik
aksam hasar görebilir.

5.2 Kapı raflarının
konumlandırılması
Çeşitli boyutlardaki yiyecek paketlerini
yerleştirebilmek için, kapı rafları farklı
yüksekliklere ayarlanabilir.
1. Raf yerinden çıkıncaya kadar okların
yönünde kademe kademe çekin.
2. Gerekiyorsa yeniden yerleştirin.
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Doğru hava devirdaimi
için alt kapı rafını
hareket ettirmeyin.

5.3 Hareketli raflar
Buzdolabının yan panellerinde, emniyet
cam raflarını istediğiniz gibi
yerleştirmenize olanak tanıyan bir dizi
raylar bulunmaktadır.

DİKKAT!
Doğru hava devridaimi
sağlamak için, CrispFresh
çekmecesinin üzerinde
bulunan cam rafı
çıkarmayın.

5.4 Şişe rafı
Şişeler, önceden konumlandırılmış rafa
(şişelerin ağzı öne gelecek şekilde)
yerleştirilmelidir.
Yukarıya çevrilecek ve bir üst seviyeye
yerleştirecek şekilde rafı yukarıya
kaldırdıktan sonra, şişe tutucu rafı, daha
önce açılmış şişeleri muhafaza etmek
için kullanılabilir.

DİKKAT!
Eğer raf yatay olarak
konumlandırılmışsa, sadece
kapalı şişeleri yerleştirin.

5.5 Sıcaklık göstergesi
Bu cihaz Fransa'da
satılmaktadır.
Bu ülkede yürürlükte olan
kanunlar gereğince cihaz, en
soğuk bölgesini belirtmek
amacıyla buzdolabının alt
bölmesine yerleştirilmiş özel
bir aygıt (şekle bakın) ile
tedarik edilmelidir.

5.6 CrispFresh çekmecesi
Çekmece, meyve ve sebzeleri saklamak
için uygundur.
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5.7 FreeStore

Bu aygıt gerektiğinde, örneğin kapı
açıldıktan sonra veya ortam sıcaklığı çok
yüksek olduğunda sıcaklığın hızlı bir
şekilde eski haline gelmesi için otomatik
olarak etkinleşir.
Gerektiğinde, cihazı manuel olarak
kapatabilirsiniz (bkz. "FreeStore
Fonksiyonu").
Kapı açıldığında FreeStore
aygıtı durur ve kapandığında
otomatik olarak yeniden
çalışmaya başlar.

Soğutucu bölmesi yiyeceklerin hızlı bir
şekilde soğutulmasına ve bölmede eşit
sıcaklık dağılımına olanak sağlayan bir
aygıtla donatılmıştır.

6. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
6.1 Normal çalışma sesleri
Aşağıdaki seslerin çalışma sırasında
duyulması normaldir:
•
•
•
•

Soğutucu pompalandığında,
bobinlerden gelen hafif bir çalkalanma
ve fokurdama sesi.
Soğutucu pompalandığında
kompresörden gelen bir fan çalışması
ve titreşim sesi.
Termik genleşme (doğal ve tehlikeli
olmayan bir durum) nedeniyle cihazın
içinden gelen ani bir çatlama sesi.
Kompresör açıldığında veya
kapandığında ısı ayarlayıcı
mekanizmadan gelen hafif bir tıkırtı.

6.2 Enerji tasarrufuyla ilgili
ipuçları
•
•

Cihazın kapağını sıkça açmayın veya
gerekmedikçe kesinlikle açık
bırakmayın.
Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, ısı
ayar düğmesi düşük bir sıcaklığa
ayarlanmışsa ve cihaz tam dolu
durumdaysa, kompresör devamlı
çalışabilir ve bu da buharlaştırıcı
devresinde karlanmaya veya
buzlanmaya neden olabilir. Böyle bir
durumda, otomatik buz çözme
işleminin devreye girmesiyle elektrik
tüketiminden tasarruf sağlanması için
ısı ayar düğmesini daha sıcak bir
ayara getirin.

6.3 Taze yiyeceklerin
soğutulmasıyla ilgili tavsiyeler
En iyi performansı elde etmek için:
•
•
•

sıcak yiyecekleri veya buharlaşan
sıvıları buzdolabına koymayın
yiyecekleri kapatın veya sarın
(özellikle de keskin bir kokusu varsa)
yiyecekleri, etrafında hava rahatça
dolaşacak şekilde yerleştirin

6.4 Soğutma tavsiyeleri
Faydalı tavsiyeler:
•
•
•

•
•

•

Et (her türlü): polietilen torbalara
koyun ve sebze çekmecesinin
üstündeki cam rafa yerleştirin.
Güvenlik açısından, bu şekilde
sadece bir veya iki gün muhafaza
edin.
Pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler,
vb.: bunlar, ağzı kapalı olmak
suretiyle herhangi bir rafa
yerleştirilebilir.
Meyve ve sebzeler: bunlar iyice
temizlenmeli ve temin edilmiş özel
çekmecelere yerleştirilmelidir.
Tereyağı ve peynir: bunlar, içine
havanın mümkün olduğunca
girmemesi için özel hava geçirmez
kaplara konulmalı veya alüminyum
folyoya sarılmalı ya da polietilen
torbalara konulmalıdır.
Şişeler: bunlar, kapakla kapatılmalıdır
ve kapakta bulunan şişe bölmesinde

TÜRKÇE

ya da (varsa) cihazın içindeki şişe
rafında muhafaza edilmelidir.

•
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Muzlar, patatesler, soğanlar ve
sarımsaklar (paketli değilse),
buzdolabına konulmamalıdır.

7. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

7.1 Genel uyarılar
DİKKAT!
Herhangi bir bakım işlemi
yapmadan önce, cihazın
fişini prizden çekin.
Bu cihazın soğutucu
birimlerinde hidrokarbonlar
bulunmaktadır; dolayısıyla
bakım ve şarj işlemleri
sadece yetkili teknisyenler
tarafından yapılmalıdır.
Cihazın aksesuarları ve
parçaları, bulaşık
makinesinde yıkamak için
uygun değildir.

7.2 İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu
gidermek için cihazın iç kısmının ve dahili
aksesuarlarının ılık su ve biraz nötr
sabun kullanarak yıkanıp ve daha sonra
iyice kurulanması gerekir.
DİKKAT!
Cihazın kaplamasına zarar
verdiklerinden dolayı,
deterjan veya aşındırıcı toz
temizlik ürünleri kullanmayın.

7.3 Periyodik temizlik
DİKKAT!
Kabinin içerisindeki boruları
ve/veya kabloları çekmeyin,
oynatmayın veya zarar
vermeyin.

DİKKAT!
Soğutma sistemine zarar
vermemeye dikkat edin.
DİKKAT!
Yüzeyin çizilmemesi için
kabini taşırken kabini ön
kenarından kaldırın.
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
1. Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını
ılık su ve biraz beyaz sabun
kullanarak temizleyin.
2. Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyin.
3. İyice durulayıp, kurulayın.
4. Varsa, cihazın arka tarafındaki
yoğuşturucuyu ve kompresörü bir
fırça ile temizleyin.
Bu işlem, cihazın performansını
artırır ve elektrik tüketimini azaltır.

7.4 Soğutucunun buzunun
çözülmesi
Soğutucu bölmesinin evaporatöründe
oluşan buzlanma, normal kullanım
esnasında motor kompresörü her
durduğunda otomatik olarak giderilir.
Eriyen su, bir kanal vasıtasıyla motor
kompresörü üzerinden geçerek
buharlaştırıldığı yer olan cihazın arka
tarafındaki özel bir kaba boşaltılır.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin
üzerine damlamasını önlemek için,
soğutucu bölmesi kanalının ortasındaki
buz çözme suyu tahliye deliğinin
periyodik olarak temizlenmesi önemlidir.
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1. Cihazın elektrik beslemesini kesin.
2. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarın.
3. Cihazı ve tüm aksesuarlarını
temizleyin.
4. Kötü kokuların oluşmasını önlemek
için kapısını/kapılarını hafif aralık
bırakın.

7.5 Kullanım dışı olan süreler
Cihaz uzunca bir süre
kullanılmayacaksa, aşağıdaki önlemleri
alın:

UYARI!
Kabin kapalı tutulacaksa, bir
elektrik kesintisi durumunda
içindekilerin bozulmasını
önlemek için birilerinden ara
sıra kontrol etmesini isteyin.

8. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

8.1 Servisi aramadan önce
Problem

Muhtemel neden

Çözüm

Cihaz çalışmıyor.

Cihaz kapalıdır.

Cihazı açın.

Cihazın fişi prize doğru
şekilde takılı değildir.

Fişi prize doğru bir şekilde
takın.

Prizde elektrik yoktur.

Prize başka bir elektrikli ci‐
haz takın. Kalifiye bir elek‐
trikçi çağırın.

Cihaz gürültülü çalışıyor.

Cihaz düzgün şekilde
desteklenmemiştir.

Cihazın sağlam durup dur‐
madığını kontrol edin.

Sesli veya görsel alarm
açık.

Dondurucu kabini kısa bir "Kapak Açık Alarmı" veya
süre önce çalıştırılmıştır "Yüksek Sıcaklık Alarmı" bö‐
veya sıcaklık halen çok
lümüne bakın.
yüksektir.
Cihazın içindeki sıcaklık
çok yüksektir.

"Kapak Açık Alarmı" veya
"Yüksek Sıcaklık Alarmı" bö‐
lümüne bakın.

Kapak açık bırakılmıştır.

Kapağı kapatın.

Cihazın içindeki sıcaklık
çok yüksektir.

Kalifiye bir elektrikçi veya
size en yakın Yetkili Servis
Merkezi ile irtibata geçin.

TÜRKÇE
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Problem

Muhtemel neden

Çözüm

Sıcaklık Göstergesinde
sayılar yerine dikdörtgen
bir sembol görünüyor.

Sıcaklık sensöründe bir
sorun vardır.

Size en yakın Yetkili Servis
Merkezi ile irtibata geçin
(soğutma sistemi yiyecekleri
serin tutmayı sürdürecek fa‐
kat sıcaklık ayarı mümkün
olmayacaktır).

Lamba çalışmıyor.

Lamba bekleme modun‐
dadır.

Kapıyı kapatıp açın.

Lamba çalışmıyor.

Lamba arızalıdır.

Size en yakın Yetkili Servis
Merkezi ile irtibata geçin.

Kompresör devamlı çalış‐
ıyor.

Sıcaklık yanlış ayarlan‐
mıştır.

"Çalıştırma" bölümüne ba‐
kın.

Cihaza aynı anda birçok
yiyecek konulmuştur.

Birkaç saat bekleyin ve sıca‐
klığı tekrar kontrol edin.

Oda sıcaklığı çok yük‐
sektir.

Bilgi etiketindeki iklim sınıfı
tablosuna bakın.

Cihaza konulan yiyece‐
kler çok sıcakken konul‐
muştur.

Dondurucuya koymadan
önce yiyeceklerin oda sıca‐
klığına gelmesini bekleyin.

Kapak doğru kapatılma‐
mıştır.

"Kapağın kapatılması" bölü‐
müne bakın.

ShoppingMode fonksiyo‐
nu açıktır.

"ShoppingMode fonksiyonu"
bölümüne bakın.

ShoppingMode öğesine
Bu normaldir, bir sorun
Kompresör belirli bir süre
bastıktan sonra ya da sıca‐ olduğu anlamına gelmez. sonra çalışmaya başlar.
klık değiştirildikten sonra
kompresör hemen çalış‐
maya başlamıyor.
Soğutucunun içine su akıy‐ Su çıkışı tıkalıdır.
or.

Su çıkışını temizleyin.

Cihazın içindeki yiyece‐
Cihazın içindeki yiyeceklerin
kler, suyun su toplayıcısı‐ arka panele temas etme‐
na akmasını engelliyor‐
diğinden emin olun.
dur.
Yere su akıyor.

Eriyen su çıkışı, kompre‐
sörün üstündeki buhar‐
laşma tablasına bağlı
değildir.

Eriyen su çıkışını buharlaş‐
ma tablasına takın.
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Problem

Muhtemel neden

Çözüm

Sıcaklık ayarlanamıyor.

FastFreeze veya Shop‐
pingMode fonksiyonu
açıktır.

FastFreeze veya Shopping‐
Mode fonksiyonunu elle ka‐
payın ya da sıcaklığı ayarla‐
mak için fonksiyon otomatik
olarak sıfırlanana dek be‐
kleyin. "FastFreeze veya
ShoppingMode fonksiyonu"
bölümüne bakın.

Ekranda DEMO gösterilir.

Cihaz demo modundadır. Uzun bir ses duyulana ve ek‐
ran kısa bir süreliğine kapa‐
nana kadar yaklaşık 10 sa‐
niye boyunca Mode düğme‐
sini basılı tutun.

Kapak yanlış hizalanmıştır Cihaz dengelenmemiştir.
veya havalandırma ızgara‐
sını engelliyordur.

"Seviye ayarlaması" bölü‐
müne bakın.

Cihazın içindeki sıcaklık
çok düşük/yüksek.

Sıcaklık ayar düğmesi
doğru ayarlanmamıştır.

Daha yüksek/düşük bir sıca‐
klık ayarlayın.

Kapak doğru kapatılma‐
mıştır.

"Kapağın kapatılması" bölü‐
müne bakın.

Yiyeceklerin sıcaklığı çok Yiyecekleri koymadan önce
yüksektir.
sıcaklıklarının oda sıca‐
klığına düşmesini bekleyin.
Cihaza aynı anda birçok
yiyecek konulmuştur.

Aynı anda daha az yiyecek
koyun.

Kapak çok sık açılıyor‐
dur.

Kapağı sadece gerektiğinde
açın.

ShoppingMode fonksiyo‐
nu açıktır.

"ShoppingMode fonksiyonu"
bölümüne bakın.

Cihazda soğuk hava do‐
laşımı yoktur.

Cihazda soğuk hava dolaşı‐
mı olduğundan emin olun.

Bu tavsiye ile istenilen
sonucu alamazsanız, en
yakındaki yetkili servisi
arayın.

3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını
değiştirin. Yetkili servisi arayın.

8.3 Lambanın değiştirilmesi

8.2 Kapının kapatılması

Cihaz, uzun ömürlü bir LED iç ışık ile
donatılmıştır.

1. Kapı contalarını temizleyin.
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj"
bölümüne bakın.

Aydınlatma cihazının sadece servis
tarafından değiştirilmesi gerekir. Yetkili
servise danışın.

TÜRKÇE
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9. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

9.1 Konumlandırma
Bu cihaz, cihaz üzerindeki bilgi etiketinde
belirtilen iklim sınıfına uygun ortam
sıcaklığına sahip, kuru ve iyi
havalandırılan bir iç mekana monte
edilebilir. Bilgi etiketinde şu bilgiler yer
alır:

edilmişse, cihaz kabininin üstü ile duvar
arasındaki minimum boşluk en az 100
mm olmalıdır. Buna rağmen, ideal olarak
cihaz asma tavan altına
yerleştirilmemelidir. Kabinin altındaki
ayarlanabilir ayakların biri veya birkaçı
kullanılarak doğru seviye ayarı elde
edilir.
min.
100 mm

İklim sı‐ Ortam sıcaklığı
nıfı
SN

+10°C ila + 32°C

N

+16°C ila + 32°C

ST

+16°C ila + 38°C

T

+16°C ila + 43°C
Bu aralığın dışında
çalıştırılan bazı modellerde
bir takım işlev sorunları
yaşanabilir. Doğru çalışma,
yalnızca belirtilen sıcaklık
aralığında garanti edilebilir.
Cihazı nereye monte
etmeniz gerektiği hakkında
şüpheleriniz varsa lütfen
satıcıya, müşteri
hizmetlerimize veya en
yakındaki yetkili servise
başvurun.

9.2 Yerleştirme
Cihazın fişini elektrik
prizinden çekebilmek
mümkün olmalıdır;
dolayısıyla fiş, cihaz
kurulumundan sonra kolay
erişilebilir olmalıdır.
Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, doğrudan
gelen güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından
yeterince uzağa monte edilmelidir.
Havanın, kabinin arka tarafında rahatça
devridaim yapabildiğinden emin olun. En
iyi performansı elde etmek için, eğer
cihaz bir asma tavan altına monte

A

B

20 mm

9.3 Seviye ayarlaması
Doğru seviye ayarı, cihaz çalışırken
titreşimi ve gürültüyü önler.
Cihazın seviyesini ayarlamak için iki
ayarlanabilir ön ayağı sıkın ya da
gevşetin.
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9.4 Arka aralayıcılar
Torbada belgelerle birlikte iki adet
aralayıcı bulabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.

Vidayı sökün.
Aralayıcıyı vidanın altına yerleştirin.
Aralayıcıyı doğru konuma getirin.
Vidaları tekrar sıkın.

2

1
4

3

Herhangi bir çalıştırma
işlemi yapmadan önce,
lütfen cihazın boş
olduğundan emin olun.
Cihaz boş değilse, lütfen
yiyeceklerin tamamını uygun
sıcaklığa sahip olan başka
bir yerde saklayın.
DİKKAT!
Aşağıdaki işlemlerin
gerçekleştirilmesi sırasında,
cihazın kapaklarını sağlam
bir şekilde tutacak biriyle
çalışmanızı tavsiye ederiz.
1. Kapının açılma yönünü değiştirmek
için kapıyı açın ve rafları boşaltın.
2. Üst menteşeyi sökün.

9.5 Elektrik bağlantısı
•

•

•
•

Cihazın fişini prize takmadan önce,
bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans
değerlerinin evinizin elektrik
beslemesininki ile aynı olduğundan
emin olunuz.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik
kablosunun fişi bu amaca yönelik
olarak bir kontak ile donatılmıştır.
Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, yürürlükteki kanunlara uygun
olarak ve kalifiye bir elektrikçiye
danışarak cihazı ayrı bir toprak
hattına bağlayınız.
Üretici firma, yukarıda belirtilen
güvenlik önlemlerine uyulamaması
halinde sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile
uyumludur.

9.6 Kapı açılma yönünün
değiştirilmesi
UYARI!
Herhangi bir işlem
yapmadan önce, cihazın
fişini prizden çekin.

3. Kapıyı alt menteşeden ayırın.
4. Bir alet yardımıyla kapağı (A) sökün.
5. Alt menteşeyi (C) ve contaları (B)
sökün.
6. Pimi ve contaları karşı tarafa
konumlandırın.
7. Kapağı (A) tekrar karşı taraftaki
kısma takın.

TÜRKÇE

Aşağıdaki hususlardan emin
olmak için son bir kontrol
yapın:
• Tüm vidalar sıkılmış
olmalıdır.
• Manyetik conta, kabine
yapışık olmalıdır.
• Kapak düzgün bir şekilde
açılmalı ve kapanmalıdır.
Ortam sıcaklığı düşük ise
(Kış mevsimi gibi), conta
kabine tam olarak
oturmayabilir. Böyle bir
durumda, contanın
kendiliğinden oturmasını
bekleyin.
Yukarıda belirtilen işlemleri
yapmak istememeniz
halinde, size en yakın yetkili
servise başvurun. Yetkili
servis uzmanı, masrafı size
ait olmak üzere kapakların
açılma yönünü değiştirme
işlemini yapacaktır.

A

B
C
8. Kapıyı yeniden takın.
9. Üst menteşeyi vidalayın.
10. Kulpları (B) sökün ve karşı taraftaki
(C) yerlerine takın.

C
B

A

11. Kulp kapağı pimlerini (A) tekrar karşı
taraftaki kısma takın.
DİKKAT!
Cihazı yeniden
konumlandırıp
düzlemselliğini ayarlayın, en
az dört saat bekledikten
sonra cihazın fişini tekrar
prize takın.

10. TEKNIK BILGILER
10.1 Teknik veriler
Yükseklik

mm

1854

Genişlik

mm

595

Derinlik

mm

668

Voltaj

Volt

230 - 240

Frekans

Hz

50

Teknik bilgiler, cihazın dış ya da iç
tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji
etiketinde bulunmaktadır.
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11. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.

12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı

*

olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
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