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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
De!erli Mü"terimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol i"lemlerinden geçirilen üründen en 
iyi verimi almanızı istiyoruz.
Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenl! b!r "ek!lde kullanmanıza yardımcı 
olur.

Güvenl#kle #lg#l# tal#matlara mutlaka uyun.
Daha sonra #ht#yacınız olab#lece!# #ç#n kullanma kılavuzunu kolay ula"ab#lece!#n#z 
b#r yerde saklayın. 
Ürünle b#rl#kte ver#len d#!er belgeler# de okuyun. 
Üret#c# ürün üzer#nde de!#"#kl#k yapma hakkını saklı tutar.

Bu kullanma kılavuzunun ba"ka modeller #ç#n de geçerl# olab#lece!#n# unutmayın. 
Semboller ve açıklamaları
Kullanma kılavuzunda "u semboller yer almaktadır:

C Öneml# b#lg#ler veya faydalı 
#puçları.

A Can ve mal tehl#kes#.

B Elektr#k çarpması r#sk#.

Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre 
Mevzuatımız gere!# ger# dönü"-
türüleb#l#r malzemelerden üre-
t#lm#"t#r.

AEEE yönetmeli!ine uygundur.
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Bu bölümde, yaralanma 
ya da maddi hasar riskini 
ortadan kaldıracak gerekli 
güvenlik talimatları yer 
almaktadır. Bu talimatlara 
uyulmaması halinde 
ürün her türlü garanti 
kapsamından çıkacaktır.
Kullanım amacı
 Bu c#haz;

ev #ç# ve ev benzer# kapalı 
alanlarda;
ma!aza ve of#s benzer# 
kapalı çalı"ma alanlarında;
ç#ftl#k evler#, otel, pans#-
yon benzer# kapalı konak-
lama alanlarında kullanıl-
mak üzere tasarlanmı"tır. 
Ürün dı" mekanlarda kul-
lanılmamalıdır.

1.1. Genel güvenlik
Bu ürün, f#z#ksel, duyusal, 
z#h#nsel engeller# 
bulunan; tecrübe ve b#lg# 
eks#!# olan k#"#ler#n ve 
çocukların kullanımına 
uygun de!#ld#r. C#hazın 
bu k#"#lerce kullanımı 
ancak bu k#"#ler#n 
güvenl#!#nden sorumlu 
b#r#n#n gözet#m# altında 
gerekl# tal#matların 
ver#lmes# durumunda 

uygundur. Çocukların 
c#haz #le oynaması 
sakıncalıdır.
Çalı"ırken arıza yapması 
durumunda ürünü f#"ten 
çek#n.
Ürünün f#"#n# pr#zden 
çekt#kten sonra, f#"# 
tekrar takmak #ç#n en az 5 
dak#ka bekley#n.
Ürün kullanımda de!#lse 
f#"#n# çek#n.
F#"e ıslak ellerle kes#nl#kle 
dokunmayın! F#"# çekmek 
#ç#n kablosundan 
tutmayın, her zaman 
f#"ten tutarak çek#n.
Pr#z gev"ekse 
buzdolabının f#"#n# pr#ze 
takmayın.
Kurulum, bakım, tem#zl#k 
ve tam#r #"lemler# 
sırasında ürünün f#"#n# 
pr#zden çek#n.
Ürün uzun süre 
kullanılmayacaksa f#"#n# 
elektr#k pr#z#nden çek#n 
ve #ç#ndek# y#yecekler# 
çıkarın.
Ürününüzün üst veya 
arka bölmes#nde bulunan 
ve #ç#nde elektron#k 
kartların bulundu!u 
bölme (elektron#k kart 
kutusu kapa!ı) (1) 

1 Güvenl!k ve çevre tal!matları
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açıkken ürün kes#nl#kle 
kullanılmamalıdır.

1

1

Buzdolabındak# 
tem#zleme ve er#tme 
#"lem# #ç#n kes#nl#kle 
buhar veya buharlı 
tem#zl#k malzemeler# 
kullanmayın. Buhar, 
buzdolabındak# elektr#kl# 
bölgelere temas ederek 
kısa devre veya elektr#k 
çarpmasına neden olur!
Ürünü üzer#ne su 
püskürterek veya su 
dökerek kes#nl#kle 
yıkamayın! Elektr#k 
çarpma tehl#kes# vardır!
Elektr#k çarpma r#sk# 
oldu!u #ç#n ürün 
arızalı #ken kes#nl#kle 
çalı"tırılmamalıdır. 
Yetk#l# serv#sle #let#"#me 

geçmeden herhang# b#r 
#"lem yapmayın.
Ürünü, topraklı b#r pr#ze 
ba!layın. Topraklama 
tes#satı uzman b#r 
elektr#kç# tarafından 
yapılmalıdır.
Ürününüzde led 
t#p# aydınlatma var 
#se;de!#"t#r#lece!# 
zaman veya herhang# 
b#r sorunda yetk#l# 
serv#s# ça!ırınız.
Dondurulmu" 
y#yeceklere ıslak elle 
dokunmayın! El#n#ze 
yapı"ab#l#rler!
%#"e ve kutulardak# sıvı 
#çecekler# dondurucu 
bölmes#ne koymayın. 
Patlayab#l#rler!
$çecekler#, a!ızları sıkı 
b#r "ek#lde kapalı ve d#k 
olarak yerle"t#r#n.
Yangın veya patlama 
r#sk# oldu!u #ç#n, 
ürünün yakınında 
yanıcı spreyler 
püskürtmey#n.
Yanıcı ve yanıcı 
gaz #çeren ürünler# 
(sprey vb.) ve 
patlayıcı maddeler# 
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buzdolabında 
saklamayın.
Ürünün üstüne #ç# sıvı 
dolu kaplar koymayın. 
Elektr#kl# b#r parçanın 
üzer#ne su sıçrarsa 
elektr#k çarpması ve 
yangın r#sk# ortaya 
çıkar.
Ürünü ya!mur, kar, 
güne" ve rüzgâra 
maruz bırakmak 
elektr#k güvenl#!# 
açısından tehl#kel#d#r.
Ürününüzün yer#n# 
de!#"t#r#rken kapı 
sapından tutarak 
çekmey#n. Sap 
yer#nden çıkab#l#r.
Ürünün #ç#nde 
bulunan hareketl# 
aksamlara el#n#z# 
veya vücudunuzun 
herhang# b#r kısmını 
sıkı"tırmamaya d#kkat 
ed#n.
Buzdolabındak# kapı ve 
çekmece g#b# kısımları 
kes#nl#kle destek 
veya basamak olarak 
kullanmayın. Ürünün 
devr#lmes#ne veya 
aksamlarının zarar 
görmes#ne neden 

olursunuz.
%ebeke kablosunun 
ez#lmemes#ne d#kkat 
ed#n.

 

1.1.1 HC uyarısı
Ürün R600a gazı #çeren 
so!utma s#stem#ne 
sah#pse kullanım 
ve ta"ıma sırasında 
so!utma s#stem#n#n 
ve boruların zarar 
görmemes#ne d#kkat 
ed#n. Bu gaz yanıcıdır. 
So!utma s#stem# zarar 
görmü"se, ürünü, 
s#stem#n alev almasına 
neden olab#lecek 
potans#yel kaynaklardan 
uzak tutun ve ürünün 
bulundu!u odayı hemen 
havalandırın. 
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C
Ürünün hang# 
gazla üret#ld#!# 
b#lg#s# ürünün 
sol #ç kısmındak# 
et#kette yer alır. 

1.1.2 Su pınarlı 
modeller  için

So!uk su g#r#"# #ç#n 
basınç maks#mum 
90 PS# ( 6.2 bar ) 
olmalıdır. E!er su 
basıncınız 80PS# (5,5 
bar) de!er#n#  a"ıyor #se 
"ebeke s#stem#n#zde 
basınç l#m#tleme 
valf# kullanınız. E!er 
su basıncınızı nasıl 
kontrol edece!#n#z# 
b#lm#yorsanız 
profesyonel 
tes#satçılardan yardım 
alınız.
E!er tes#satınızda 
su darbes# etk#s# 
görülme r#sk# varsa 
tes#satınızda mutlaka 
su darbes# önley#c# 
ek#pman kullanınız. 
E!er su darbes#n#n 
yoklu!undan em#n 
de!#lsen#z profesyonel 

tes#satçılardan yardım 
alınız.
Sıcak su g#r#"#ne 
montaj yapmayınız. 
Hortumların donma 
r#sk#ne kar"ı önlem 
alınız. Su sıcaklı!ı 
çalı"ma aralı!ı  
m#n#mum 33°F (0.6°C) , 
maks#mum100°F (38°C) 
olmalıdır.
Yalnızca #çme suyu 
kullanın.

1.2. Kullanım 
amacı

Bu ürün evde 
kullanılmak üzere 
tasarlanmı"tır. T#car# 
amaçlı kullanıma uygun 
de!#ld#r. 
Ürün, yalnızca y#yecek 
ve #çecek saklanması 
#ç#n kullanılmalıdır.
Hassas sıcaklık 
kontrolü gerekt#ren 
ürünler# (a"ı, ısıya 
duyarlı #laç, tıbb# 
malzemeler vb.) 
buzdolabında 
saklamayın.
Üret#c#, hatalı kullanım 
veya ta"ıma neden#yle 
olu"an herhang# 
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b#r zarardan dolayı 
sorumluluk kabul 
etmez.
 Ürünün satın alma 
tar#h#nden #t#baren 
10 yıl boyunca or#j#nal 
yedek parçalar 
sa!lanacaktır.

1.3. Çocuk 
güvenli$i

Ambalaj malzemeler# 
çocuklar #ç#n 
tehl#kel# oldu!undan 
ula"amayacakları b#r 
yerde bulunmalıdır.
Çocukların ürünle 
oynamalarına #z#n 
vermey#n.
Ürünün kapısında 
k#l#t varsa, anahtar 
çocukların 
ula"amayaca!ı b#r 
yerde muhafaza 
ed#lmel#d#r.

1.4. AEEE 
yönetmeli$ine 
uyum ve atık ürünün 
elden çıkarılması
 Bu ürün, T.C. Çevre ve %eh#rc#l#k 

Bakanlı!ı tarafından yayımlanan 
“Atık Elektr#kl# ve Elektron#k 
E"yaların Kontrolü Yönetmel#!#”nde 
bel#rt#len zararlı ve yasaklı maddeler# 
#çermez. AEEE Yönetmel#!#ne 
uygundur.

Bu ürün, ger# dönü"ümlü ve 
tekrar kullanılab#l#r 
n#tel#ktek# yüksek kal#tel# 
parça ve malzemelerden 
üret#lm#"t#r. Bu nedenle 
ürünü, kullanım ömrünün 
sonunda evsel veya d#!er 
atıklarla b#rl#kte atmayın. 

Elektr#kl# ve elektron#k c#hazların 
ger# dönü"ümü #ç#n b#r toplama 
noktasına götürün. Bu toplama 
noktalarını bölgen#zdek# yerel 
yönet#mden ö!reneb#l#rs#n#z. 
Kullanılmı" ürünler# ger# dönü"üme 
vererek çevren#n ve do!al 
kaynakların korunmasına yardımcı 
olab#l#rs#n#z. Ürünü atmadan önce 
çocukların güvenl#!# #ç#n elektr#k 
f#"#n# kes#n ve kapıda k#l#t varsa 
çalı"maz duruma get#r#n.

1.5. Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, Ulusal 
Mevzuatımız gere!# ger# 
dönü"türüleb#l#r malzemelerden 
üret#lm#"t#r. Ambalaj atı!ını evsel 
veya d#!er atıklarla b#rl#kte atmayın, 
yerel yönet#m#n#n bel#rtt#!# ambalaj 
toplama noktalarına atın.
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So!utucu bölme kapı rafı
Sıcaklık ayar dü!mes#

Yumurtalık
Su pınarı doldurma haznes#
Su pınarı deposu
Kapı rafı altı saklama kabı
Hareketl# kapı rafı
Ayarlanab#l#r ayaklar
Sebzel#k

Sıfır derece bölmes#
K#l#t ve anahtar 
%#"e rafı
So!utucu bölme cam rafı
Fan
Dondurucu bölme rafı
Buz kabı / Buz yapma bölmes#
Dondurucu bölme
So!utucu bölme

2   Buzdolabınız

C
*opsiyonel:Bu kullanma kılavuzunda yer alan "ek#ller örnek olarak ver#lm#" olup 
ürününüzle b#reb#r aynı olmayab#l#r. Satın almı" oldu!unuz üründe #lg#l# parçalar 
yoksa, "ek#l  ba"ka modeller #ç#n geçerl#d#r.

*1

*3

*5

*4

*6

*2

*7

8

*9

*10

*11

*12

*13

14

1417

18

*15

*16

*16

8
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3 Kurulum
3.1. Kurulum için 
do$ru yer
Ürünün kurulumu için Yetkili Servisi 
arayın. Ürünü kullanıma hazır duruma 
getirmek için, kullanma kılavuzundaki 
bilgilere bakarak elektrik tesisatı ve su 
tesisatının uygun olmasına dikkat edin. 
De!ilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı 
ça!ırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.

B
Yetk#l# olmayan k#"#lerce 

yapılan #"lemler#n neden 
olab#lece!# zararlardan üret#c# 
f#rma sorumlu de!#ld#r.

B
Kurulum esnasında ürünün 

elektr#k f#"# pr#ze takılı olmamalıdır. 
Aks# halde ölüm ya da c#dd# 
yaralanma tehl#kes# vardır!

A
: Ürünün yerle"t#r#lece!# 

odanın kapı aralı!ı, ürünün 
geçemeyece!# kadar darsa, 
olmuyorsa yetk#l# serv#s# arayın.

zem#ne yerle"t#r#n.

g#b# ısı kaynaklarından en az 30 cm, 
elektr#kl# fırınlardan en az 5 cm uza!a 
kurun. 

maruz bırakmayın ve rutubetl# yerde 
bulundurmayın.

çevres#nde uygun b#r hava dola"ımı 
olmalıdır. Ürünü duvara g#r#nt#l# b#r yere 
yerle"t#r#leceksen#z tavanla ve yan 
duvarlarla arasında en az 5 cm bo"luk 
olmasına d#kkat ed#n.

ortamlara ürünü kurmayın.

3.2. Plastik takozların 
takılması
Ürünle duvar arasındak# hava dola"ımını 

ürün #çer#s#nden çıkan plast#k takozlar 
kullanılmaktadır. 

Takozları takmak #ç#n üründek# v#daları 
söküp plast#k takozlarla b#rl#kte ver#len 
v#daları kullanın.
2 adet plast#k takozu "ek#lde görüldü!ü 
g#b# arka havalandırma kapa!ına takın.

3.3. Ayakların 
ayarlanması
Ürün, yerle"t#rd#!#n#z yerde denges#z 
duruyorsa öndek# ayar ayaklarını sa!a 
veya sola döndürerek ayarlayın. 

3.4. Elektrik ba$lantısı

A Uzatma kabloları ya da 
çoklu pr#zlerle ba!lantı yapmayın.

B
Hasar görmü" elektr#k 

kablosu Yetk#l# Serv#s tarafından 
de!#"t#r#lmel#d#r.

C
$k# so!utucu yan yana 
yerle"t#r#l#yorsa aralarında en az 4 
cm bo"luk bırakılmalıdır.

Ürünün ulusal yönetmel#klere uygun 
topraklama ve elektr#k ba!lantısı 
yapılmadan kullanılması hal#nde 
ortaya çıkacak zararlardan f#rmamız 
sorumlu olmayacaktır.
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Elektr#k kablosunun f#"#, 
kurulumdan sonra kolay er#"#leb#l#r 
olmalıdır.
Buzdolabınızı voltaj de!er# 220-
240V /50 Hz olan, toprak hattına 
sah#p b#r pr#ze ba!layınız. Pr#z, 10-
16A de!er#nde b#r s#gortaya sah#p 
olmalıdır.
Buzdolabınız #le  duvar pr#z# 
arasında  uzatma kablolu 
veya kablosuz çoklu grup pr#z 
kullanmayınız.

C

Sıcak yüzey uyarısı!
Ürününüzün yan duvarları 
so!utma s#stem#n# gel#"t#rmek 
#ç#n so!utucu boruları #le 
donatılmı"tır. Yüksek sıcaklıktak# 
akı"kan bu yüzeylerden 
akab#l#r ve yan duvarlarda 
sıcak yüzeylere neden olab#l#r. 
Bu normal b#r durumdur ve 
herhang# b#r serv#s #ht#yacı 
yoktur. Bu alanlara dokunurken 
d#kkat ed#n#z.



11/38 TRBuzdolabı / Kullanma Kılavuzu

4.1. Enerji tasarrufu için 
yapılması gerekenler

A
Ürünün elektron#k enerj# tasarruf 
s#stemler#ne ba!lanması, ürüne 
zarar vereb#lece!# #ç#n sakıncalıdır.

Buzdolabınızın kapılarını uzun süre 
açık tutmayın.
Buzdolabınıza sıcak y#yecek ya da 
#çecek koymayın.
Buzdolabını a"ırı doldurmayın, 
#çer#dek# hava akımı engellend#!#nde 
so!utma kapas#tes# dü"er.
Dondurucu bölmede azam# m#ktarda 
gıda saklamak #ç#n, dondurucu bölme 
#ç#nde bulunan ve el #le rahatlıkla 
söküleb#l#r olan buzmat#k çıkarılmalıdır. 
Buzdolabınızın enerj# et#ket#nde 
deklare ed#len net hac#m ve enerj# 
tüket#m de!erler#, dondurucu 
bölmes#ndek# buzmat#k çıkartılarak 
ölçülmü" ve test ed#lm#"t#r. Kolaylık ve 
enerj# tüket#m#nde ver#ml#l#k sa!ladı!ı 
#ç#n dondurucu bölmen#n #ç#nde ve 
kapısında bulunan raflar çıkarılmamalı 
ve herzaman kullanılmalıdır.
Dondurucu bölme fanı yanlarına gıda 
koyarak hava akı"ı bloke ed#lmemel#d#r. 
Koruyucu fan kapa!ı yanlarında 
m#numum 3 cm bo"luk bırakılmalıdır.
Ürününüzün özell#!#ne ba!lı olarak; 
dondurulmu" gıdaları so!utucu 
bölmede çözdürmen#z, hem enerj# 
tasarrufu sa!layacak hem de gıdanın 
kal#tes#n# koruyacaktır.
Enerj# tasarrufu sa!lamak ve gıdaları 
daha #y# ortamda korumak ve #ç#n 
so!utma bölmes#ndek# çekmeceler 
kullanılarak gıdalar saklanmalıdır. 
Dondurucu bölme yer alan sıcaklık 
sensörü #le gıda paketler#n#n 
do!rudan teması engellenmel#d#r. 
Sensör #le temas olması hal#nde 
c#hazın enerj# tüket#m#nde artı" 
görüleb#l#r. 

Y#yecekler# a"a!ıdak# "ek#lde bel#rt#len 
so!utucu bölme sıcaklık sensörüne 
temas ett#rmey#n. 

4 Ön hazırlık

4.2. #lk kullanım
Buzdolabınızı kullanmaya ba"lamadan 
önce, “Güvenl#k ve çevre tal#matları” 
ve “Kurulum” bölümündek# tal#matlara 
uygun hazırlıkların yapıldı!ından em#n 
olun.

Ürünü 6 saat boyunca y#yecek 
koymadan bo" olarak çalı"tırın ve 
kapısını çok gerekmed#kçe açmayın.

C
Kompresör çalı"maya ba"ladı!ında 
b#r ses duyacaksınız. So!utma 
s#stem# #çer#s#ndek# sıkı"mı" sıvı ve 
gazlar, kompresör çalı"mıyor olsa 
da ses çıkarab#l#r ve bu normald#r.

C
Ürünün ön kenarları sıcak 
olab#l#r. Bu normald#r. Bu alanlar, 
yo!u"mayı önlemek #ç#n ısınacak 
"ek#lde tasarlanmı"tır.

C
Bazı modellerde gösterge panel# 
kapı kapandıktan 5 dak#ka sonra 
otomat#k olarak sönmekted#r. 
Kapı açıldı!ında veya herhang# b#r 
tu"a basıldı!ında, tekrar akt#f hale 
gelecekt#r.
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5 Ürünün kullanımı
5.1. Sıcaklık ayar dü$mesi
Buzdolabınızın #ç sıcaklı!ı a"a!ıda bel#rt#len 
nedenlerden dolayı de!#"#kl#k göster#r:

Mevs#m sıcaklıkları,
Kapısının sık sık açılması ve uzun süre 
açık kalması,
Oda sıcaklı!ına dü"ürülmeden 
buzdolabınıza  sıcak konan yemekler,
Buzdolabının oda #çer#s#ndek# konumu 
(güne" ısısına maruz kalması g#b#).
Bu nedenlerden dolayı de!#"kenl#k 
gösteren #ç sıcaklı!ı, ayar dü!mes# 
vasıtasıyla ayarlayab#l#rs#n#z. 

olarak sıcaklık dereceler#n# göstermekted#r.
Ortam sıcaklı!ı 25°C #se, buzdolabının 
sıcaklık ayar dü!mes# 4°C konumunda 
kullanılması öner#lmekted#r. D#!er ortam 
sıcaklıklarında bu de!er #ht#yaca göre 
artırılıp azaltılab#l#r.

5.2. Hızlı dondurma 
Büyük miktarda taze gıda dondurmak 
istiyorsanız gıdaları hızlı dondurma 
bölmesine koymadan 24 saat önce 
sıcaklık ayar dü!mesini (  )konumuna 
getirin.
Dondurma kapasitesi olarak belirtilen 
maksimum miktarda taze gıdayı 
dondurmak için dü!menin en az 24 saat 
süreyle bu konumda tutulması önerilir. 
Dondurulmu" olarak satılan gıdalarla 
taze gıdaların karı"mamasına özellikle 
dikkat edin.
Gıda dondurulduktan sonra sıcaklık ayar 
dü!mesini önceki konumuna getirmeyi 
unutmayın.

C
*Ops!yonel: Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan "ekiller taslaktır ve ürünle 
birebir aynı olmayabilir. Satın almı" oldu!unuz üründe ilgili parçalar yoksa, 
bunlar ba"ka modeller için geçerlidir.
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5.3. Tatil fonksiyonu
Sıcaklık ayar dü!mesi en sıcak 
konuma (  )alındıktan sonra ürünün 
kapıları en az 12 saat açılmaz ise Tatil 
fonksiyonu otomatik olarak devreye 
girecektir.
Fonksiyonu iptal etmek için dü!me 
ayarı de!i"tirilmelidir.
Tatil fonksiyonu aktifken so!utucu 
bölmede gıda saklanması önerilmez.

Ayar #"lem# tamamlandıktan 

#çer# bastırarak g#zlenmes#n# 
sa!layab#l#rs#n#z.
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457 6

8

9

1 2 3

Dondurucu bölme gösterges#
Hata durumu gösterges#
Sıcaklık gösterges#
Tat#l fonks#yon dü!mes#
Sıcaklık ayar dü!mes#
Bölme seç#m dü!mes#
So!utucu bölme gösterges#
Ekonom# modu gösterges#
Tat#l fonks#yonu gösterges#

*ops!yonel

C
*Ops!yonel: Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan "ekiller taslaktır ve ürünle 
birebir aynı olmayabilir. Satın almı" oldu!unuz üründe ilgili parçalar yoksa, 
bunlar ba"ka modeller için geçerlidir.

5.4. Gösterge paneli
Gösterge paneller#, ürününüzün model#ne göre de!#"#kl#k göstereb#l#r.
Gösterge panel#ndek# #"#tsel ve görsel fonks#yonlar ürünü kullanmanıza 

yardımcı olur. 
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1. Dondurucu bölme gösterges!
Dondurucu bölme sıcaklı!ı 
ayarlanırken so!utucu bölme ı"ı!ı 
yanar.
2. Hata durumu gösterges!
Buzdolabınız yeterli so!utma 
yapmıyorsa ya da bir sensör arızası 
meydana gelirse, bu gösterge 
devreye girer. Bu gösterge aktif 
oldu!unda, dondurucu bölmesi 
sıcaklık göstergesinde “E”, so!utucu 
bölmesi sıcaklık göstergesinde ise 
“1,2,3...” gibi rakamlar görüntülenir. 
Göstergedeki bu rakamlar, servis 
personeline hata hakkında bilgi verir.
(  )
3. Sıcaklık gösterges!
Dondurucu, so!utucu bölme 
sıcaklı!ını gösterir.
4.Tat!l fonks!yonu dü$mes!
Bu fonksiyonu aktiflemek için 
Tatil dü!mesine 3 sn basın. Tatil 
fonksiyonu aktif oldu!unda, 
so!utucu bölmesi sıcaklık 
göstergesinde "- -" ibaresi görünür 
ve so!utucu bölmesinde hiçbir aktif 
so!utma i"lemi gerçekle"tirilmez. Bu 
fonksiyonda, yiyeceklerinizi so!utucu 
bölmesinde tutmanız uygun de!ildir. 
Di!er bölmeler, bunlar için ayarlanmı" 
sıcaklıklara göre so!utulmaya devam 
edecektir.
Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar 
Tatil dü!mesine basın.( )
5. Sıcaklık ayar dü$mes!
 $lgili bölme sıcaklı!ını -24°C... -18°C 
ve 8°C...1°C arasında de!i"tirir.( )

6. Bölme seç!m dü$mes!
Seçim dü!mesi so!utucu ve 
dondurucu bölmeleri arasında geçi" 
yapmak için buzdolabı bölme seçim 
dü!mesine basın.( )
7. So$utucu bölme gösterges!
 So!utucu bölme sıcaklı!ı ayarlanırken 
so!utucu bölme ı"ı!ı yanar.
8. Ekonom! modu gösterges!
Buzdolabının, enerji tasarruf 
modunda çalı"tı!ını belirtir. Bu 
gösterge, dondurucu bölmesinin 
sıcaklı!ı -18°C'ye ayarlanmı"sa aktif 
olacaktır.( )
9.Tat!l fonks!yonu gösterges!
Tatil fonksiyonunun aktif oldu!unu 
gösterir. ( )
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5.5. Gösterge paneli
Gösterge paneli, ürünün kapısını açmadan sıcaklı!ı ayarlamanızı ve ürünle ilgili 
di!er fonksiyonları kontrol etmenizi sa!lar. Fonksiyon ayarları için sadece ilgili 
dü!melerin yazılarına dokunmanız yeterlidir.

1. Elektr!k kes!nt!s!/Yüksek sıcaklık 
/ hata uyarısı 
Bu gösterge (  ) elektrik kesintisi, 
yüksek sıcaklık arızası durumunda 
ve hata uyarılarında yanar. Uzun 
süre elektrik kesintisi oldu!unda, 
dondurucu bölme sıcaklı!ının ula"tı!ı 
en sıcak de!er, digital göstergede 
yanıp söner. Dondurucu bölme gıdaları 
kontrol edildikten sonra ( )alarm off 
dü!mesine basılarak uyarı silinir. 
Bu göstergeyi açık görürseniz lütfen 
kılavuzunuzdaki "sorunlar için önerilen 
çözümler" bölümüne bakın.

C
*Ops!yonel: Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan "ekiller taslaktır ve ürünle 
birebir aynı olmayabilir. Satın almı" oldu!unuz üründe ilgili parçalar yoksa, 
bunlar ba"ka modeller için geçerlidir.

2. Enerj! tasarrufu (ekran kapalı)
Ürünün kapılarının açılıp kapanmadı!ı 
zamanlarda enerji tasarrufu 
fonksiyonu otomatik olarak devreye 
girer ve enerji tasarrufu simgesi 
yanar.( )
Enerji tasarrufu fonksiyonu 
etkinle"tirildi!inde enerji tasarrufu 
simgesi dı"ında ekrandaki tüm 
simgeler söner. Enerji tasarrufu 
fonksiyonu etkinken herhangi bir 
dü!meye basılır ya da kapı açılırsa, 
enerji tasarrufu fonksiyonundan 
çıkılır ve ekrandaki simgeler normale 
döner.
Enerji tasarrufu fonksiyonu fabrika 
çıkı"ı aktif bir fonksiyondur, iptal 
edilemez. 
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3.Hızlı so$utma fonks!yonu 
Dü!menin iki fonksiyonu vardır. Hızlı 
so!utma fonksiyonunu etkinle"tirmek 
veya devre dı"ı bırakmak için basıp 
bırakın. Hızlı so!utma göstergesi 
sönecek ve ürün normal ayarlarına geri 
dönecektir. (  )

C
Hızlı so!utma fonks#yonunu 
so!utucu bölmeye koydu!unuz 
y#yecekler# hızlı b#r "ek#lde 
so!utmak #sted#!#n#zde 
kullanın. Büyük m#ktarda 
taze y#yecek so!utmak 
#st#yorsanız, y#yecekler# 
ürüne yerle"t#rmeden önce 
fonks#yonu etk#nle"t#r#n.

C
Hızlı so!utma fonks#yonu #ptal 
ed#lmezse en fazla 8 saat sonra 
veya dondurucu bölme yeterl# 
so!uklu!a ula"ınca otomat#k 
olarak #ptal olur.

C
Hızlı so!utma dü!mes#ne 
kısa aralıklarla tekrar tekrar 
basarsanız, elektr#k devre 
koruması etk#nle"#r ve 
kompresör hemen devreye 
g#rmez.

C Elektr#k kes#nt#s# sonrası bu 
fonks#yon hatırlanmaz.

4. So$utucu bölme sıcaklık ayar 
dü$mes!  
Bu dü!meye basıldı!ında so!utucu 
bölme sıcaklı!ı sırayla 8, 7,6, 5,4,3, 
2, 8... de!erlerine ayarlanabilir. 
So!utucu bölme sıcaklı!ını istedi!iniz 
de!ere ayarlamak için bu dü!meye 
basın.(  )

5.Tat!l fonks!yonu
Tatil fonksiyonunu aktive etmek 
için bu dü!meye ( )3 saniye 
basın, tatil modu göstergesi ( ) 
devreye girer.Tatil fonksiyonu aktif 
oldu!unda, so!utucu bölmesi sıcaklık 
göstergesinde "- -" ibaresi görünür 
ve so!utucu bölmesinde hiçbir aktif 
so!utma i"lemi gerçekle"tirilmez. Bu 
fonksiyonda, yiyeceklerinizi so!utucu 
bölmesinde tutmanız uygun de!ildir. 
Di!er bölmeler, bunlar için ayarlanmı" 
sıcaklıklara göre so!utulmaya devam 
edecektir.
Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar 
tatil fonksiyonu dü!mesine basın.
6. Alarm off uyarısı
Elektrik kesintisi/yüksek sıcaklık 
alarmı durumunda dondurucu bölme 
gıdaları kontrol edildikten sonra alarm 
off dü!mesine basılarak ( )uyarı 
silinir.
7. Tu" k!l!d!
3 saniye boyunca e" zamanlı olarak 
tu" kilidi dü!mesine ( )basın. Tu" 
kilidi simgesinin 
( ) ı"ı!ı yanar ve tu" kilidi modu 
etkinle"ir. Tu" kilidi modu etkin 
oldu!unda dü!meler çalı"maz. 3 
saniye boyunca e" zamanlı olarak 
tekrar Tu" kilidi dü!mesine basın. Tu" 
kilidi simgesinin ı"ı!ı söner ve tu" kilidi 
modundan çıkılır.
E!er buzdolabının sıcaklık ayarının 
de!i"tirilmesini engellemek isterseniz 

 dü!mesine basın.( )



Ürünün kullanımı

18 /38 TR Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu

8. Eko fuzzy 
Eko fuzzy fonksiyonunu 
etkinle"tirmek için eko fuzzy 
dü!mesine 1 saniye boyunca 
basılı tutun. Fonksiyon aktifken 
dondurucu en az 6 saat sonra 
en ekonomik modda çalı"maya 
ba"layacak ve ekonomik kullanım 
göstergesi yanacaktır.( ) Eko fuzzy 
fonksiyonunu devre dı"ı bırakmak için 
eko fuzzy fonksiyonu dü!mesine 3 
saniye boyunca basılı tutun.
Bu gösterge eko fuzzy fonksiyonu 
aktifken 6 saat sonra yanar.
9. Dondurucu bölme sıcaklık ayar 
dü$mes!
Bu dü!meye basıldı!ında dondurucu 
bölme sıcaklı!ı -18,-19,-20,-21, 
-22, -23,-24, -18... de!erlerine 
sırası ile ayarlanabilir. Dondurucu 
bölme sıcaklı!ını istedi!iniz de!ere 
ayarlamak için bu dü!meye basın.( )
10. Buzmat!k kapalı gösterges!
Buzmati!in çalı"ır durumda olup 
olmadı!ını göserir. ( )Yanıyorsa 
buzmatik çalı"mıyor demektir. 
Buzmati!i tekrar çalı"tırmak için 
buzmatik açma-kapatma dü!mesini 3 
saniye basılı tutun.

C
Bu fonks#yon seç#l# #ken su 
tankından su alımı duracaktır. 
Ancak buzmat#ktek# daha önce 
yapılmı" buzlar alınab#l#r.

11. Hızlı dondurma fonks!yonu 
dü$mes!/  buzmat!k açma-kapatma 
dü$mes!
Hızlı dondurma fonksiyonunu 
etkinle"tirmek veya devreden 
çıkarmak için bu dü!meye basın. 

Fonksiyonu etkinle"tirdi!inizde, 
dondurucu bölme ayarlı sıcaklıktan 
daha dü"ük  bir de!ere so!utulacaktır. 
( )
Buzmati!i açmak veya kapatmak için 
ise yakla"ık 3 saniye basılı tutun.

C
Hızlı dondurma fonks#yonunu 
dondurucu bölmeye 
koydu!unuz y#yecekler# 
hızlı b#r "ek#lde dondurmak 
#sted#!#n#zde kullanın. 
Büyük m#ktarda taze 
y#yecek dondurmak 
#st#yorsanız, y#yecekler# 
ürüne yerle"t#rmeden önce 
fonks#yonu etk#nle"t#r#n.

C
Hızlı dondurma fonks#yonu #ptal 
ed#lmezse en fazla 4 saat sonra 
veya so!utucu bölme yeterl# 
so!uklu!a ula"ınca otomat#k 
olarak #ptal olur.

C Elektr#k kes#nt#s# sonrası bu 
fonks#yon hatırlanmaz.

12. Ekonom!k kullanım gösterges!
Ürünün enerji tasarrufu modunda 
çalı"tı!ını gösterir. ( )Dondurucu 
bölme sıcaklı!ı -18 olarak 
ayarlandı!ında veya Eko-Ekstra 
fonksiyonuyla enerji tasarruflu 
so!utma gerçekle"tirilirken bu 
gösterge yanar. 

C
Hızlı so!utma veya hızlı 
dondurma fonks#yonları 
seç#ld#!#nde ekonom#k kullanım 
gösterges# söner.
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1. Ekonom!k kullanım
Bu simge, en ekonomik ayar de!erleri 
olarak dondurucu bölme -18°C'ye 
ayarlandı!ında yanar.(   ) Hızlı 
so!ut veya hızlı dondur fonksiyonları 
seçildi!inde ekonomik kullanım 
göstergesi söner.
2. Yüksek sıcaklık / hata uyarısı 
Bu gösterge ( ) yüksek sıcaklık 
arızası durumunda ve hata 
uyarılarında yanar. Bu göstergeyi açık 
görürseniz lütfen kılavuzunuzdaki 
"sorunlar için önerilen çözümler" 
bölümüne bakın.

C
*Ops!yonel: Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan "ekiller taslaktır ve ürünle 
birebir aynı olmayabilir. Satın almı" oldu!unuz üründe ilgili parçalar yoksa, 
bunlar ba"ka modeller için geçerlidir.

Bu gösterge elektrik kesintisi, yüksek 
sıcaklık arızası durumunda ve hata 
uyarılarında yanar. Uzun süre elektrik 
kesintisi oldu!unda, dondurucu 
bölme sıcaklı!ının ula"tı!ı en sıcak 
de!er, digital göstergede yanıp söner. 
Dondurucu bölme gıdaları kontrol 
edildikten sonra alarm off dü!mesine 
basılarak uyarı silinir. 
Bu göstergeyi açık görürseniz 
lütfen kılavuzunuzdaki "sorunlar için 
önerilen çözümler" bölümüne bakın.
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3.Enerj! tasarrufu (ekran kapalı)
Ürünün kapılarının açılıp kapanmadı!ı 
zamanlarda enerji tasarrufu 
fonksiyonu otomatik olarak devreye 
girer ve enerji tasarrufu simgesi 
yanar.
Enerji tasarrufu fonksiyonu 
etkinle"tirildi!inde enerji tasarrufu 
simgesi dı"ında ekrandaki tüm 
simgeler söner. Enerji tasarrufu 
fonksiyonu etkinken herhangi bir 
dü!meye basılır ya da kapı açılırsa, 
enerji tasarrufu fonksiyonundan çıkılır 
ve ekrandaki simgeler normale döner.
Enerji tasarrufu fonksiyonu fabrika 
çıkı"ı aktif bir fonksiyondur, iptal 
edilemez. 
4. Hızlı so$utma
Hızlı so!utma fonks#yonu açık oldu!unda 
hızlı so!ut gösterges# yanar ( ) ve so-
!utucu bölme sıcaklık gösterges# de!e-
r# 1 olarak görüntülen#r. Bu fonks#yonu #p-
tal etmek #ç#n tekrar Hızlı so!ut dü!me-
s#ne basın. Hızlı so!ut gösterges# söne-
cek ve normal ayarlara ger# dönülecekt#r. 
S#z #ptal etmezsen#z hızlı so!utma fonk-
s#yonu 1 saat sonra otomat#k olarak ken-
d#n# #ptal eder. Çok m#ktarda taze y#yecek 
so!utmak #st#yorsanız, y#yecekler# so!u-
tucu bölmeye koymadan önce hızlı so!ut 
dü!mes#ne basın.
5. Tat!l fonks!yonu
Tatil fonksiyonunu aktive etmek 
için ( )3 saniye basın, tatil modu 
göstergesi ( ) devreye girer.Tatil 
fonksiyonu aktif oldu!unda, so!utucu 
bölmesi sıcaklık göstergesinde 
"- -" ibaresi görünür ve so!utucu 
bölmesinde hiçbir aktif so!utma 
i"lemi gerçekle"tirilmez. Bu 

fonksiyonda, yiyeceklerinizi so!utucu 
bölmesinde tutmanız uygun de!ildir. 
Di!er bölmeler, bunlar için ayarlanmı" 
sıcaklıklara göre so!utulmaya devam 
edecektir.
Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar 
tatil fonksiyonu dü!mesine basın.
6. So$utucu bölme sıcaklık ayarı
Dü!meye basıldı!ında so!utucu 
bölme sıcaklı!ı sırayla 8,7,6,5,4,3,2 ve 
1 de!erlerine ayarlanabilir.(  )
7. 1 Enerj! tasarrufu (ekran kapalı)
Bu dü!meye ( )bastı!ınızda enerji 
tasarrufu simgesi ( ) yanar ve 
Enerji tasarrufu fonksiyonu devreye 
girer. Enerji tasarrufu fonksiyonu 
etkinle"tirildi!inde enerji tasarrufu 
simgesi dı"ında ekrandaki tüm 
simgeler söner. Enerji tasarrufu 
fonksiyonu etkinken herhangi bir 
dü!meye basılır ya da kapı açılırsa, 
enerji tasarrufu fonksiyonundan çıkılır 
ve ekrandaki simgeler normale döner. 
Bu dü!meye ( )tekrar basarsanız, 
enerji tasarrufu simgesi söner ve 
enerji tasarrufu fonksiyonu devre dı"ı 
bırakılır.
7. 2 Alarm off uyarısı
Elektrik kesintisi/yüksek sıcaklık 
alarmı durumunda dondurucu bölme 
gıdaları kontrol edildikten sonra alarm 
off dü!mesine basılarak uyarı silinir.
8. Tu" k!l!d!
3 saniye boyunca e" zamanlı olarak 
tu" kilidi dü!mesine ( )basın. Tu" 
kilidi simgesinin ( ) ı"ı!ı yanar ve tu" 
kilidi modu etkinle"ir. Tu" kilidi modu 
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etkin oldu!unda dü!meler çalı"maz. 
3 saniye boyunca e" zamanlı olarak 
tekrar Tu" kilidi dü!mesine basın. Tu" 
kilidi simgesinin ı"ı!ı söner ve tu" kilidi 
modundan çıkılır.
E!er buzdolabının sıcaklık ayarının 
de!i"tirilmesini engellemek isterseniz 

 dü!mesine basın.( )
9. Eko fuzzy 
Eko fuzzy fonksiyonunu 
etkinle"tirmek için eko fuzzy 
dü!mesine 1 saniye boyunca 
basılı tutun. Fonksiyon aktifken 
dondurucu en az 6 saat sonra 
en ekonomik modda çalı"maya 
ba"layacak ve ekonomik kullanım 
göstergesi yanacaktır.(  ) Eko fuzzy 
fonksiyonunu devre dı"ı bırakmak için 
eko fuzzy fonksiyonu dü!mesine 3 
saniye boyunca basılı tutun.
Bu gösterge eko fuzzy fonksiyonu 
aktifken 6 saat sonra yanar.
10. Dondurucu bölme sıcaklık ayarı   
Dondurucu bölme için sıcaklık 
ayarı yapılır.Dü!meye basıldı!ında 
dondurucu bölme sıcaklı!ı -18, -19, 
-20, -21, -22, -23 ve -24 de!erlerine 
ayarlanabilir.

11. Hızlı dondurma 
Hızlı dondurma i"lemi için dü!meye 
basın, hızlı dondurma göstergesi 
( )devreye girecektir.
Hızlı dondurma fonksiyonu açık 
oldu!unda hızlı dondur göstergesi 
yanar ve dondurucu bölme sıcaklık 
göstergesi -27 olarak görüntülenir. 
Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar 
hızlı dondur dü!mesine (  )basın. 
Hızlı dondur göstergesi sönecek ve 
normal ayarlara geri dönülecektir. 
Siz iptal etmezseniz hızlı dondurma 
fonksiyonu 24 saat sonra otomatik 
olarak kendini iptal eder. Çok 
miktarda taze yiyecek dondurmak 
istiyorsanız, yiyecekleri dondurucu 
bölmeye koymadan önce hızlı dondur 
dü!mesine basın.
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5.6. Twist buzmatik 
(Bu özell!k ops!yoneld!r)

Su deposunu sola döndürerek 
yuvasından çıkarınız.
Su deposu kapa!ını çev#rerek açınız 
ve su deposuna su deposu kapa!ı 
alt h#zasına kadar su doldurunuz.
Su deposunu, su doldurduktan 
sonra a"a!ıdak# "ek#lde göster#ld#!# 
g#b# yuvasına yerle"t#r#p ok yönünde 
çev#rerek yer#ne oturtunuz. Su, buz 
haznes#ne dökülecekt#r.
Buz olu"tuktan sonra buz haznes# 
dü!mes#n# ok yönünde çev#rerek 
buzların Buz Çekmeces#ne 
dökülmes#n# sa!layınız.
Buz çekmeces#n# çekerek buzları 
alınız.
Buz haznes#n# yıkamak #ç#n ön 
yüzey# kend#n#ze do!ru çek#n#z 
,tekrar yer#ne takmak #ç#n #ç 
bölümdek# kızaklara oturtarak 
yer#ne #t#n#z.
Tw#st buzmat#k ün#tes#n# yer#nden 
çıkarmak #ç#n kend#n#ze do!ru 
çek#n#z ,tekrar yer#ne takmak #ç#n 
tavandak# kızaklara oturtarak yer#ne 
#t#n#z.
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5.7. Buz kabı
Buz kabını dondurucu bölmeden  
çıkarın.
Buz kabını suyla doldurun.
Buz kabını dondurucu bölmeye 
yerle"t#r#n. Yakla"ık #k# saat sonra 
buz hazırdır.
Buz kabını dondurucu bölmeden 
çıkartıp buzları serv#s edece!#n#z 
kabın üzer#nde haf#fçe bükün. Buzlar 
kolayca serv#s  kabına dökülecekt#r.

5.8. Yumurtalık
Yumurtalı!ı istedi!iniz kapı veya 
gövde rafına koyabilirsiniz. Gövde 
rafına koyulacaksa daha so!uk alt 
rafların tercih edilmesi önerilir.

A Yumurtalı!ı kes#nl#kle 
dondurucu bölmeye koymayın.

5.9. Fan
Fan buzdolabınızın içindeki so!uk 
havanın homojen olarak da!ılmasını 
ve dola"masını sa!lamak için 
tasarlanmı"tır. Fanın çalı"ma zamanı 
ürününüzün özelli!ine göre farklılık 
gösterebilir.  
Bazı ürünlerde fan sadece kompresör 
ile birlikte çalı"ırken, bazılarında 
so!utma ihtiyacına göre çalı"aca!ı 
zamanı kontrol sistemi belirler.

5.10.  Sebzelik
Ürünün sebzel#!#, özell#kle sebzeler#n 
nem#n# kaybetmeden taze olarak 
korunması #ç#n tasarlanmı"tır. Bu 
amaçla, sebzel#!#n genel#nde so!uk hava 
dola"ımı yo!unla"tırılmı"tır. 

5.11. Sıfır derece 
bölmesi
(Bu özell!k ops!yoneld!r)
Bu bölmeyi daha dü"ük sıcaklıkta 
saklanması gereken "arküteri 
ürünlerini veya hemen tüketece!iniz 
et ürünlerini saklamak için kullanın.
Sıfır derece bölmesi, buzdolabınızda 
süt mamülleri, et, balık veya tavuk gibi 
gıdaların ideal saklama ko"ullarında 
saklanabilece!i en so!uk yerdir. 
Sebze ve/veya meyveler bu bölümde 
saklanmamalıdır.
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5.12. Hareketli 
kapı rafı
(Bu özell!k ops!yoneld!r)
Hareketli Kapı Rafı, 3 ayrı 
pozisyonda sabitlenebilmektedir.
Rafı hareket ettirmek için 
kenarlarda görülen butonlara aynı 
oranda basınız. Raf, hareket edebilir 
duruma gelecektir.
Rafı a"a!ı ya da yukarı hareket 
ettiriniz.
Rafı istedi!iniz konuma 
getirdi!inizde butonları bırakınız. 
Raf, butonları bıraktı!ınız yerde 
tekrar sabitlenecektir.

5.13. Kayar 
saklama kabı 
(Bu özell!k ops!yoneld!r)
Bu aksesuar kapı raflarının kullanım 
hacmini arttırmak için tasarlanmı"tır.
Sa!a ve sola hareket etme özelli!i 
sayesinde bir alttaki "i"e rafına 
koydu!unuz uzun "i"e, kavanoz veya 
kutuları rahatlıkla yerle"tirebilmenizi 
sa!lar.
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5.14. Nem kontrollü 
sebzelik
(FreSHelf)
(Bu özell!k ops!yoneld!r)
Nem kontrollü sebzelik özelli!i ile 
sebze ve meyvelerin nem oranları 
kontrol altında tutulmakta ve gıdaların 
daha uzun süre taze kalmaları 
sa!lanmaktadır.
Marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeleri 
ve nem kaybına duyarlı benzer 
sebzeleri, kökleri üzerinde dik de!il, 
mümkün mertebe yatay konumda 
sebzeliklere yerle"tirmenizi tavsiye 
ederiz.
Sebzelerin yerle"tirilmesi sürecinde 
sebzelerin özgül a!ırlıklarını göz 
önünde bulundurup, a!ır ve sert 
sebzeleri altta, hafif ve yumu"ak 
sebzeleri üstte kalacak "ekilde 
konumlandırınız.
Sebzelik içerisinde sebzeleri kesinlikle 
po"et içinde bırakmayınız. Sebzelerin 
po"et içinde kalmaları, kısa sürede 
çürümelerine neden olur. Hijyen 
açısından di!er sebzeler ile temasın 
tercih edilmedi!i durumlarda po"et 
yerine, belirli bir gözeneklili!e 
sahip ka!ıt vb. ambalaj malzemeleri 
kullanınız.
Elma ba"ta olmak üzere, etilen gazı 
üretimi yüksek olan armut, kayısı, 
"eftali gibi meyveleri, di!er sebze-
meyveler ile aynı sebzelik içerisine 
yerle"tirmeyiniz. Bu meyvelerden 
açı!a çıkan etilen gazı, di!er 
sebze-meyvelerinizin daha hızlı 
olgunla"masına ve daha kısa sürede 
çürümelerine neden olabilir.

5.15. Otomatik 
buz makinası 
(Bu özell!k ops!yoneld!r)
Otomatik buz makinası, buzdolabında 
kolayca buz yapmanızı sa!lar. Buz 
makinasından buz elde etmek için 
so!utucu bölmedeki su tankını çıkarın, 
suyla doldurun ve yerine takın.
$lk buzlar yakla"ık 2 saat içinde 
dondurucu bölmedeki Buz makinası 
çekmecesinde hazır olacaktır. 
Su tankı tamamıyla dolu 
yerle"tirildikten bo"alana kadar 
yakla"ık 60-70 küp buz elde edilebilir. 
Su tankındakı su 2-3 hafta beklediyse 
de!i"tirilmelidir.

C
 Otomatik buz makineli 
ürünlerde, buz dökme 
esnasında ses olu"abilir. Olu"an 
bu ses normal olup, hata 
belirtisi de!ildir.
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5.16. Koku filtresi 
(Bu özell!k ops!yoneld!r)
Koku f#ltres# buzdolabınızın #çer#s#nde 
kötü kokuların olu"masını önler.
Koku filtresinin temizli!i yılda bir kez 
yapılmalıdır.

5.17. Mavi ı"ık
(Bu özell!k ops!yoneld!r)
Mav# ı"ık #le aydınlatılan sebzel#klerde 
saklanan gıdalar, mav# ı"ı!ın dalga 
boyu etk#s# #le fotosentez yapmaya 
devam ederek, tazel#kler#n# 
korumakta ve v#tam#n de!erler#n# 
arttırmaktadırlar.
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5.18. Su pınarı
(Bu özell!k ops!yoneld!r)
Su pınarı, dolabınızın kapısını aç-
madan so!uk suya ula"maya da-
yalı son derece kullanı"lı b#r özell#k-
t#r. Buzdolabınızın kapısını sık açma-
nız gerekmed#!# #ç#n elektr#k tasarrufu 
sa!lamı" olursunuz.

    

5.19. Su Pınarının 
Kullanılması
Su pınarınızın kolunu barda!ınızla #t-
t#r#n. Kolu bıraktı!ınızda pınarın çalı"-
ması durur.
Su pınarını çalı"tırırken kola tam ba-
sıldı!ında maks#mum akı" sa!lanır. 
Pınardan ne kadar su aktı!ının, kola 
hang# oranda bastırdı!ınıza ba!lı ol-
du!unu lütfen unutmayın.

Barda!ınızdak#/kabınızdak# su sev#ye-
s# yükseld#kçe ta"mayı önlemek #ç#n 
kol üzer#ndek# baskı m#ktarını haf#f-
çe azaltın. Kola az m#ktarda basarsanız 
su damlayacaktır; bu tamamen nor-
mald#r ve b#r arıza de!#ld#r.
        

5.20. Su pınarının 
su deposunun 
doldurulması
Su deposu doldurma haznesi kapı 
rafının içindedir. Haznenin kapa!ını 
açarak saf ve temiz içme suyunu 
doldurabilirsiniz. Sonrasında kapa!ı 
tekrar kapatınız
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Dikkat!

suyu, karbonatlı gazlı #çecekler, alkollü 
#çecekler g#b# su pınarıyla kullanıma 
uygun olmayan ba"ka b#r sıvı 
doldurmayın. Bu tür sıvılar kullanılırsa 
su pınarı arızalanacak ve onarılamaz 
hasar meydana gelecekt#r. Garant#, 
bu tür kullanımları kapsamaz. Bu 
tür #çecek / sıvılardak# bazı k#myasal 
maddeler ve katkı maddeler# de su 
deposu malzemes#ne zarar vereb#l#r. 

kullanın. 

a"ırı doldurmayın. 

#tt#r#n. Plast#k atılab#l#r bardak 
kullanıyorsanız kolu, barda!ın 
arkasından parmaklarınızla #tt#r#n. 
5.21. Su deposunun 
temizlenmesi 
haznes#n# çıkarın.

yer#nden çıkarın.

tutarak 45לderece açı #le yer#nden 
çıkarın.

tem#zley#n.

C
Su deposu ve su pınarı 
b#le"enler# bula"ık mak#-
nes#nde yıkanmamalıdır.
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5.22. Su tepsisi
Su pınarı kullanılırken damlayan su, 
damlama teps#s#nde b#r#k#r. 
Plast#k süzgeç parçasını "emada gös-
ter#ld#!# g#b# çıkartın.
Kuru ve temiz bir bez ile biriken suyu 
temizleyin
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5.23. Taze yiyeceklerin 
dondurulması

Gıdaların kalitesinin korunabilmesi 
için dondurucu bölmeye 
konuldu!unda mümkün oldu!unca 
hızlı dondurulmalıdır, bunun için 
hızlı dondurma özell#!#n# kullanın.
Gıdaları tazeyken dondurmanız 
hal#nde, dondurucu bölmede daha 
uzun saklayab#l#rs#n#z.
Dondurulacak gıdaları 
paketleyerek, hava almayacak 
"ek#lde a!ızlarını #y#ce kapatın.
Gıdalarınızı dondurucuya 
koymadan önce paketlemeye 
d#kkat ed#n.Klas#k ambalaj ka!ıtları 
yer#ne, dondurucu kaplarını, 
folyolarını ve nem geç#rmeyen 
ka!ıdı, plast#k torba veya d#!er 
paketleme malzemeler#n# kullanın.

C
Dondurucu bölmelerindeki 
buzlar otomatik olarak çözülür.

Dondurmadan önce her bes#n 
paket#n#, tar#h yazarak et#ketley#n. 
Dondurucunuzu her açtı!ınızda, 
her bes#n#n tazel#!#n# bu "ek#lde 
ayırt edeb#l#rs#n#z. Daha önce 
dondurulan bes#nler# ön tarafta 
saklayarak #lk olarak kullanılmasını 
sa!layın.
Dondurulmu" gıdalar çözüldükten 
sonra derhal kullanılmalı ve tekrar 
dondurulmamalıdır.
Çok fazla m#ktarda y#yece!# b#r 
seferde dondurmayın. 

Dondurucu 
Bölmesi Ayarı

So$utucu 
Bölmesi 

Ayarı
Açıklamalar

-18°C 4°C Bu, normal tavsiye edilen ayardır.
-20,-22 veya 
-24°C 4°C Bu ayarlar, ortam sıcaklı!ı 30°C'yi geçti!inde 

tavsiye edilir.

Hızlı Dondur 4°C
Yiyeceklerinizi kısa zamanda dondurmak 
istedi!inizde kullanın. $"lem bitti!i zaman 
ürününüz önceki konumuna geri dönecektir.

-18°C veya daha 
so!uk 2°C

Ortamın sıcak olması veya kapının sık açılıp 
kapanmasından dolayı so!utucu bölmenizin 
yeterince so!uk olmadı!ını dü"ünüyorsanız, 
bu ayarları kullanın.
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5.24. Donmu" gıdaların 
saklanmasıyla 
ilgili tavsiyeler
Bölüm en az -18°C dereceye ayarlı 

olmalıdır.
Ürünler# satın aldıktan sonra 
çözülmes#ne fırsat vermeden, 
olab#ld#!#nce kısa süre #ç#nde 
dondurucuya koyun.
Ürünü dondurmadan önce paket#n 
üzer#ndek# “Son Kullanma” tar#h#n#n 
geçmed#!#nden em#n olmak #ç#n 
kontrol ed#n.
Gıda ambalajının hasarlı olmamasına 
d#kkat ed#n.

5.25. Derin 
dondurucu bilgileri
IEC 62552 standartlarına göre, her 
100 litre dondurucu bölme hacmi 
için ürünün 25°C oda sıcaklı!ında 
4,5 kg'lık gıda maddesini -18°C veya 
daha dü"ük sıcaklıklarda 24 saatte 
dondurabilmesini gerektirir.
Gıda maddelerinin uzun süre 
korunması ancak -18°C ve daha dü"ük 
sıcaklıkta mümkündür. 
Gıda maddelerinin tazeli!ini (derin 
dondurucuda -18°C ve daha dü"ük 
sıcaklıklarda) aylarca koruyabilirsiniz.
Dondurulacak gıda maddeleri daha 
önce dondurulan yiyeceklerin kısmen 
çözülmelerini önlemek için onlarla 
temas ettirilmemelidir. 
Sebzelerin dondurulmu" halde 
depolama sürelerini uzatmak 
için ha"layın ve suyunu süzün. 

Süzdükten sonra hava geçirmeyen 
ambalajlara koyun ve dondurucuya 
yerle"tirin. Muz, domates, marul, 
kereviz, ha"lanmı" yumurta, patates 
vb. besinler dondurulmaya uygun 
de!ildir. Bu besinlerin dondurulması 
durumunda sadece besin de!erleri ve 
yeme kaliteleri olumsuz etkilenecektir. 
$nsan sa!lı!ını tehdit eden bir 
bozulma söz konusu de!ildir. 
5.26. Gıdaların 
yerle"tirilmesi
Dondurucu 
bölme rafları

Et, balık, dondurma, 
sebze vb. gibi farklı 
donmu" gıdalar.

So!utucu 
bölme rafları

Tencere, kapalı tabak 
ve kapalı kaplardaki 
gıdalar, yumurta 
(kapalı kapta)

So!utucu 
bölme kapı 
rafları

Küçük ve paketlenmi" 
gıda ya da içecekler

Sebzelik Sebzeler ve meyveler

Taze gıda 
bölmesi

%arküteri ürünleri 
(kahvaltılık ürünler 
,kısa sürede 
tüketilecek et 
ürünleri)

5.27. Kapı açık uyarısı
(Bu özell!k ops!yoneld!r)
Ürününüzün  kapısı en az 1 dakika 
süre açık kaldı!ında uyarı sesi duyulur. 
Kapı kapatıldı!ında veya varsa, 
ekran butonlarından herhangibirine 
basıldı!ında bu ses kesilir.
Kapı açık uyarısı hem sesli hem de 
görsel olarak kullanıcıya gösterilir. 
Uyarı 10 dk boyunca devam etti!i 
takdirde iç aydınlatmalar kapanır.
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5.28. Kapı açılı" 
yönü de$i"imi
Kullandı!ınız yere göre buzdolabınızın 
kapı açılı" yönü de!#"t#r#leb#l#r. Buna 
#ht#yaç duydu!unuzda mutlaka s#ze en 

Yukarıdak# açıklama genel b#r #fade-
d#r. Kapı açılı" yönü de!#"eb#l#rl#!# #le #l-
g#l# olarak ürünün kapı #ç#nde bulunan, 
uyarı et#ket#ne bakılmalıdır.

5.29. Aydınlatma 
lambası
Aydınlatma lambası olarak led t#p# 
lamba kullanılmaktadır. Bu lamba 
#le #lg#l# herhang# b#r sorunda yetk#l# 
serv#s# ça!ırın.
Bu üründe kullanılan aydınlatma 
lambaları ev aydınlatması için 
tasarlanmamı"tır ve buna uygun 
de!ildir.  Buzdolabı ve/veya 
dondurucunuzdaki aydınlatma 
lambalarının amacı, rahat ve güvenli 
"ekilde gıda yüklemeyi sa!lamak 
içindir.
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6  Bakım ve tem!zl!k
Ürünün düzenli temizlenmesi halinde 
kullanım ömrü uzar

B
Buzdolabınızı  

tem#zlemeden önce elektr#k 
ba!lantısını kes#n.

Tem#zl#k #ç#n kesk#n ve a"ındırıcı 
aletler, sabun, ev tem#zl#k maddeler#, 
deterjan, gaz, benz#n, c#la vb. 
maddeler kullanmayın. 
B#r çay ka"ı!ı karbonatı yarım l#tre 
suda er#t#n. B#r bez# bu sıvıyla ıslatıp 
#y#ce sıkın. Bu bezle c#hazınızın #ç#n# 
s#l#n ve ardından #y#ce kurulayın.
Lamba muhafazasına ve d#!er 
elektr#kl# kısımlara su g#rmemes#ne 
d#kkat ed#n.
Kapıyı neml# b#r bez #le tem#zley#n.
Kapı ve gövde raflarını çıkarmak 
#ç#n #ç#ndek#ler#n tümünü alın.Kapı 
raflarını yukarı do!ru kaldırarak 
çıkarın. Tem#zley#p kuruladıktan sonra 
yukarıdan a"a!ıya do!ru kaydırarak 
yer#ne takın.
Ürünün dı" yüzey tem#zl#!#nde ve 
krom kaplı parçaların tem#zl#!#nde asla 
klor #çeren su ya da tem#zl#k maddes# 
kullanmayınız. Klor, bu tür metal 
yüzeylerde paslanmaya neden olur.
Plast#k parça üzer#ndek# baskıların 
kalkmaması ve deforme olmaması 
#ç#n kesk#n, a"ındırıcı aletler, sabun, 
ev tem#zl#k maddeler#, deterjan, gaz, 
benz#n, c#la vb. maddeler kullanmayın. 
Tem#zl#k #ç#n ılık su #le yumu"ak bez 
kullanın ve kurulayın.

6.1. Kötü kokuların 
önlenmesi
Ürününüzün üretiminde kokuya neden 
olacak hiçbir madde kullanılmamaktadır. 

Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya 
ve ürün iç yüzeyinin gerekti!i "ekilde 
temizlenmemesine ba!lı olarak koku 
ortaya çıkabilir. 
Bu sorunu önlemek için 15 günde b#r 
karbonatlı suyla tem#zley#n.

Y#yecekler# kapalı kaplarda saklayın.  
A!zı açık saklanan gıdalardan yayılan 
m#kroorgan#zmalar kötü kokuya neden 
olur.
Saklama süres# dolan ve bozulan 
gıdaları kes#nl#kle buzdolabınızda 
saklamayın.

C
Çay b#l#nen en #y# koku alıcılarından 
b#r#d#r.
Demlem#" oldu!unuz çay posasını 
a!zı açık b#r kap #ç#nde ürünün 
#ç#ne yerle"t#r#n ve en geç 12 saat 
sonra alın. Çay posasını ürünün 
#ç#nde 12 saatten fazla tutarsanız, 
kokuya sebep olan organ#zmaları 
bünyes#nde toplayaca!ı #ç#n 
kokunun kayna!ı hal#ne geleb#l#r.

6.2. Plastik yüzeylerin 
korunması 
Plastik yüzeylere ya! dökülmesi 
durumunda yüzeye zarar verebilece!i 
için ılık suyla hemen temizlenmelidir.



34 /38 TR Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu

Bakım ve tem!zl!k
6.3. Kapı camları 
Camların üzerindeki koruyucu folyoyu 
çıkartınız.
Camların yüzeyinde bir kaplama vardır. 
Bu kaplama leke olu"umunu en aza 
indiren ve olu"an lekelerin ve kirlerin 
kolay temizlenmesini sa!layan bir 
kaplamadır. Kaplama ile korunmamı" 
camlar, kısa sürede ve kolayca, 
lekelenmeye ve fiziksel hasara 
yol açan kireç ta"ı, mineral tuzları, 
yanmamı" hidrokarbonlar, metal 
oksitler ve silikonlar gibi organik veya 
anorganik, hava ve su kökenli kirletici 
etkenlerin kalıcı olarak ba!lanmasına 
maruz kalabilir.Düzenli yıkamaya 
ra!men camın temiz tutulması, 
imkansız olmasada çok zor hale gelir.
Bunun sonucu olarak, camın berraklı!ı 
ve görünümü bozulur.Sert ve a"ındırıcı 
temizleme yöntemleri ve bile"ikleri bu 
kusurları daha da arttırır ve bozulma 
sürecini hızlandırır.
Rutin temizlik i"lemleri için *alkali ve 
a"ındırıcı olmayan, su bazlı temizlik 
ürünleri kullanılması gerekir.
Bu kaplamanın ömrünün kalıcı 
olabilmesi için temizlik sırasında 
alkali ve a"ındırıcı olan maddeler 
kullanılmamalıdır.
Bu camların darbelere ve kırılmaya 
kar"ı dayanıklıklarını arttırmak için 
temperleme i"lemi uygulanmı"tır.

Ayrıca bu camlara ek güvenlik olarak, 
kırılması durumunda çevreye zarar 
vermemesi için arka yüzeylerine 
güvenlik filmi uygulanmı"tır.
*Alkali, suda çözündü!ünde hidroksit 
iyonları (OH¯) olu"turan bir bazdır.
Li (Lityum), Na (Sodyum), K 
(Potasyum) Rb (Rubidyum), Cs 
(Sezyum) ile yapay ve radyoaktif 
Fr (Fan-siyum) metallerine ALKAL$ 
METALLER denir.
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7 Sorun g!derme
Servis ça!ırmadan önce, bu listeyi gözden geçirin. Bunu yapmak sizi zaman ve 
para kaybından kurtarır. Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı i"çili!e ya da malzeme 
kulanımına ba!lı olmayan "ikayetleri içerir. Bahsedilen bazı özellikler ürününüzde 
olmayabilir.
Buzdolabı çalı"mıyor. 

F#" pr#ze tam oturmamı"tır. >>> F#"# pr#ze tam oturacak "ek#lde takın.
Ürünün ba!landı!ı pr#z#n s#gortası ya da ana s#gorta atmı"tır. >>> S#gortayı kontrol 
ed#n.

So$utucu bölmenin (MULTI ZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarında 
terleme.

Ortam çok so!uktur. >>> 
Kapı çok sık açılıp kapanmı"tır. >>> Ürünün kapısını çok sık açıp kapamamaya d#kkat 
ed#n.
Ortam çok neml#d#r. >>> Ürünü çok neml# ortamlara kurmayın.
Sıvı #çeren y#yecekler açık kaplarda saklanıyor olab#l#r. >>> Sıvı #çeren y#yecekler# 
kapalı kaplarda saklayın.
Ürünün kapısı açık kalmı"tır. >>> Ürünün kapısını uzun süre açık tutmayın.
Termostat çok so!uk b#r de!ere ayarlanmı"tır. >>> Termostatı uygun de!ere 
ayarlayın.

Kompresör çalı"mıyor
An# elektr#k kes#lmes#nde veya f#"#n çıkarılıp takılmasında, ürün so!utma 
s#stem#ndek# gazın basıncı henüz dengelenmem#" oldu!u #ç#n kompresör 
koruyucu term#!# atar. Yakla"ık 6 dak#ka sonra ürün çalı"maya ba"layacaktır. Bu 
süre sonunda ürün çalı"maya ba"lamazsa serv#s ça!ırın.
Buz çözme devres#nded#r. >>> Tam otomat#k buz çözme yapan b#r ürün #ç#n bu 
normald#r. Buz çözme döngüsü per#yod#k olarak gerçekle"#r.
Ürünün f#"# pr#ze takılı de!#ld#r. >>> F#"#n pr#ze takılı oldu!undan em#n olun.
Sıcaklık ayarları do!ru yapılmamı"tır. >>> Uygun sıcaklık ayarını seç#n.
Elektr#k kes#lm#"t#r. >>> Elektr#k geld#!#nde ürün normal "ek#lde çalı"maya devam 
edecekt#r.

Buzdolabı çalı"ırken çalı"ma sesi artıyor.
Ortam sıcaklı!ının de!#"mes#ne ba!lı olarak ürünün çalı"ma performansı 
de!#"eb#l#r. Bu normald#r ve b#r arıza de!#ld#r.

Buzdolabı çok sık ya da çok uzun süre çalı"ıyor.
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Sorun g!derme
Yen# ürün, esk#s#nden daha gen#" olab#l#r. Daha büyük ürünler daha uzun süre 
çalı"ır.
Oda sıcaklı!ı yüksek olab#l#r. >>> Sıcak ortamlarda daha uzun süre çalı"ması normald#r.
Ürünün f#"# daha yen# takılmı" ya da yen# y#yecek koyulmu" olab#l#r. >>> F#" yen# 
takıldı!ında ya da yen# y#yecek konuldu!unda ürünün ayarlanan sıcaklı!a ula"ması daha 
uzun zaman alır. Bu durum normald#r.
Ürüne yakın zamanda fazla m#ktarlarda sıcak yemek konmu" olab#l#r. >>> Ürüne 
sıcak yemek koymayın.
Kapılar sık sık açılmı" ya da uzun süre açık kalmı"tır. >>> $çer# g#ren sıcak hava 
ürünün daha uzun çalı"masına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
Dondurucu ya da so!utucu kapısı aralık kalmı" olab#l#r. >>> Kapıların tamamen 
kapalı olup olmadı!ını kontrol ed#n.
Ürün çok dü"ük b#r sıcaklı!a ayarlanmı"tır. >>> Ürünün sıcaklı!ını daha yüksek b#r 
dereceye ayarlayın ve bu sıcaklı!a ula"masını bekley#n.
So!utucu ya da dondurucu kapı contası k#rlenm#", esk#m#", kırılmı" ya da tam 
oturmamı" olab#l#r. >>> Contayı tem#zley#n ya da de!#"t#r#n. Hasarlı / kopuk kapı contası 
ürünün mevcut sıcaklı!ı korumak #ç#n daha uzun süre çalı"masına neden olur.

Dondurucu sıcaklı$ı çok dü"ük ama so$utucu sıcaklı$ı yeterli.
Dondurucu bölme sıcaklı!ı çok dü"ük b#r de!ere ayarlanmı"tır. >>> Dondurucu 
bölme sıcaklı!ını daha yüksek b#r dereceye ayarlayıp kontrol ed#n.

So$utucu sıcaklı$ı çok dü"ük ama dondurucu sıcaklı$ı yeterli.
So!utucu bölme sıcaklı!ı çok dü"ük b#r de!ere ayarlanmı"tır. >>> So!utucu bölme 
sıcaklı!ını daha yüksek b#r dereceye ayarlayıp kontrol ed#n.

So$utucu bölme çekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.
So!utucu bölme sıcaklı!ı çok dü"ük b#r de!ere ayarlanmı"tır. >>> So!utucu bölme 
sıcaklı!ını daha yüksek b#r de!ere ayarlayıp kontrol ed#n.

So$utucu ya da dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.
So!utucu bölme sıcaklı!ı çok yüksek b#r de!ere ayarlanmı" olab#l#r. >>> So!utucu 
bölme sıcaklık ayarının dondurucu bölme sıcaklı!ı üzer#nde etk#s# vardır. So!utucu ya da 
dondurucu bölme sıcaklı!ını de!#"t#rerek #lg#l# bölmeler#n sıcaklı!ı yeterl# sev#yeye gelene 
kadar bekley#n.
Kapılar sık açılmı" ya da uzun süre açık kalmı"tır. >>> Kapıları çok sık açmayın.
Kapı aralık olab#l#r. >>> Kapıyı tamamen kapayın.
Ürünün f#"# daha yen# takılmı" ya da yen# y#yecek konulmu" olab#l#r. >>> Bu 
normald#r. F#" yen# takıldı!ında ya da yen# y#yecek konuldu!unda ürünün ayarlanan sıcaklı!a 
ula"ması normalden daha uzun zaman alır.
Ürüne yakın zamanda fazla m#ktarlarda sıcak yemek konmu" olab#l#r. >>> Ürüne 
sıcak yemek koymayın.

Sarsılma ya da gürültü.
Zem#n düz veya dayanıklı de!#ld#r. >>> Ürün yava"ça hareket ett#r#ld#!#nde 
sallanıyorsa ayaklarını ayarlayarak ürünü dengeley#n. Ayrıca zem#n#n ürünü ta"ıyab#lecek 
kadar dayanıklı oolmasına d#kkat ed#n.
Ürünün üzer#ne konulmu" e"yalar gürültü yapıyor olab#l#r. >>> Ürünün üzer#nde 
bulunan e"yaları kaldırın.

Üründen sıvı akması, püskürmesi vb. sesler geliyor.
Ürünün çalı"ma prens#pler# gere!# sıvı ve gaz akı"ları gerçekle"mekted#r. >>>Bu 
normald#r ve b#r arıza de!#ld#r.
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Sorun g!derme
Üründen rüzgar sesi geliyor.

Ürünün so!utma #"lem#n# gerçekle"t#reb#lmes# #ç#n fan kullanılmaktadır. Bu 
normald#r ve b#r arıza de!#ld#r.

Ürünün iç duvarlarında terleme oluyor.
Havanın sıcak ve neml# olması buzlanmayı ve yo!unla"mayı artırır. Bu normald#r ve 
b#r arıza de!#ld#r.
Kapılar sık açılmı" ya da uzun süre açık kalmı"tır. >>> Kapıları çok sık açmayın, açıksa 
kapayın.
Kapı aralık olab#l#r. >>> Kapıyı tamamen kapayın.

Ürünün dı"ında ya da kapıların arasında terleme olu"uyor.
Hava neml# olab#l#r, neml# havalarda bu gayet normald#r. >>> Nem azaldı!ında 
yo!unla"ma kaybolur.

Ürünün içi kötü kokuyor.
Ürünün #ç#n# sünger, ılık su veya karbonatlı suyla 

düzenl# olarak tem#zley#n.
Koku yapmayan kap ya 

da paketleme malzemes# kullanın.
Y#yecekler# kapalı kaplarda 

saklayın. A!zı açık saklanan y#yeceklerden yayılan m#kroorgan#zmalar kötü kokulara neden 
olab#l#r.

Saklama süres# dolan ve bozulan y#yecekler# üründen çıkarın
Kapı kapanmıyor.

Y#yecek paketler# kapının kapanmasını engell#yor olab#l#r. >>> Kapıları engelleyen 
paketler#n yerler#n# de!#"t#r#n.
Ürün zem#n üstünde tamamen d#k durmuyor olab#l#r. >>> Ayaklarını ayarlayarak 
ürünü dengeley#n.
Zem#n düz ya da sa!lam de!#ld#r. >>> Zem#n#n düz ve ürünü ta"ıyab#lecek kadar 
sa!lam olmasına d#kkat ed#n.

Sebzelikler sıkı"mı".
Y#yecekler çekmecen#n üst bölümüne de!#yor olab#l#r. >>> Çekmecedek# y#yecekler# 
düzenley#n.

A
UYARI: Bu bölümdek# tal#matları uygulamanıza ra!men sorunu g#deremezsen#z 
ürünü satın aldı!ınız bay# ya da Yetk#l# Serv#se ba"vurun. Çalı"mayan ürünü 
kend#n#z onarmayı denemey#n.
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8 Tüket!c! h!zmetler!
             De$erl! 
Mü"ter!m!z,
Beko Ça!rı Merkezi haftanın 7 günü 

telefon numarası ile canlı olarak 
hizmet vermektedir.
Do!rudan bu numarayı çevirerek 
Beko Ça!rı Merkezine ba"vurabilir 
ve arzu etti!iniz hizmeti talep 
edebilirsiniz.
Ça!rı Merkezimize ayrıca www.
beko.com.tr adresindeki Tüketici 
Hizmetleri bölümünde bulunan 
formu doldurarak ya da 0 216 423 
23 53 nolu telefona faks çekerek de 
ula"abilirsiniz.
Yazılı ba"vurular için adresimiz: Beko 
Ça!rı Merkezi, Arçelik A.%. Ankara 
Asfaltı Yanı,34950 Tuzla/$STANBUL 

Beko

Ça$rı 
Merkezi

444 0 888

 Sabit telefonlardan)
 veya cep

 telefonlarından alan
 kodu çevirmeden

(*arayın

D!$er 
Numara 

0 216 
585 8 
888

A"a$ıdak! öner!lere 
uymanızı r!ca eder!z. 
1.Ürününüzü aldı!ınızda Garanti 
belgesini Yetkili Satıcınıza 
onaylattırınız. 
2.Ürününüzü kullanma kılavuzu 
esaslarına göre kullanınız.
3.Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz 
oldu!unda yukarıdaki telefon 
numaralarından Ça!rı Merkezimize 
ba"vurunuz. 
4.Hizmet için gelen teknisyene 
“teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz. 
5.$"iniz bitti!inde servis 
teknisyeninden “Hizmet Fi"i” 
istemeyi unutmayınız. alaca!ınız 
“Hizmet Fi"i” , ilerde ürününüzde 
meydana gelebilecek herhangi bir 
sorunda size yarar sa!layacaktır. 
6.Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. 
(Ürünü
n fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek 
parça bulundurma süresi)

Mü"ter! Memnun!yet! Pol!t!kası
Beko A.%. olarak, hizmet verdi!imiz markamızın  mü"teri istek ve önerilerinin mü"teri profili 
ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (ça!rı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr, faks, mektup, 
sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildi!i, izlenebilir, raporlanabilir, "effaf ve güvenli tek 
bir bilgi havuzunda toplandı!ı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve 
gizlilik içinde ele alındı!ı, de!erlendirildi!i ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyile"tirildi!i, 
mükemmel mü"teri deneyimini ya"atmayı ana ilke olarak kabul etmi" mü"teri odaklı bir  
yakla"ımı benimsemekteyiz. 
Yakla"ımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini 
kontrol eden bir yapı geli"tirilmi" olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden 
beslenmektedir.

   



Garanti ile ilgili olarak mü!terinin dikkat 
etmesi gereken hususlar
Kullanım Hataları ve Garanti ile !lgili Dikkat Edilmesi Gereken Di"er Hususlar:
A#a"ıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret kar#ılı"ında yapılır. Bu durumlar için garanti #artları 
uygulanmaz;
1)Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2)Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, bo#altma, ta#ıma vb. sırasında olu#an hasar ve 

arızalar,
3)Malın kullanıldı"ı yerin elektrik, su, do"algaz, telefon vb. #ebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı 

meydana gelen hasar ve arızalar,
4)Do"a olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5)Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 

hasar ve arızalar,
6)Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen #ekli ile ticari veya 

mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.
Mala yetkisiz ki#iler tarafından bakım, onarım veya ba#ka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala 
verilmi# garanti sona erecektir.
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadı"ının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis 
istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi 
tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmi# ve o mala ili#kin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla 
belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
Garanti uygulaması sırasında de"i#tirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile 
sınırlıdır.

Tüketiciler #ikâyet ve itirazları konusundaki ba#vurularını, ilgili mevzuatlarla belirlenmi# yetki sınırlarını 
gözeterek,  Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Arçelik A.$. tarafından üretilmi#tir.

ARÇEL!K A.$. 34445, Sütlüce / !STANBUL      T: 0216 585 8 888        F: 0216 423 23 53        Men#ei : Türkiye

   



GARANT! "ARTLARI
1)
2)

3)

a- Sözle!meden dönme,

4)

5)

6) 

7)
dı!ındadır.

8)

9) Satıcı tarafından bu 
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Garanti Belgesi
Buzdolabı
Ürüne ili!kin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildi"i !ekilde kullanılması ve Arçelik A.#.’nin yetkili kıldı"ı 

Buzdolabı



www.beko.com.trwww.beko.com.tr 57 4787 0000/BF


