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m Güvenlik ve ikaz bilgileri

Cihaz  çal t rmadan önce
Kullanma ve montaj k lavuzlar n  dikkatlice 
okuyunuz! Bu k lavuzlarda cihaz n 
kurulmas , yerle tirilmesi, kullan lmas  
ve bak m  ile ilgili önemli bilgiler 
bulunmaktad r.
Üretici, kullanma talimatlar ndaki bilgi 
ve uyar lar  dikkate almazsan z, herhangi bir 
sorumluluk üstlenmez. Tüm belge 
ve dokümanlar  sonradan kullanma 
ihtimalinden veya cihaz  satacak olursan z, 
yeni sahibi için saklay n z.

Teknik güvenlik
Cihaz, çevreye zarar vermeyen ancak yan c  
özelli i olan az miktarda R600a so utma 
maddesi içermektedir. Cihaz ta n rken veya 
monte edilirken cihaz n so utucu madde 
sirkülasyon sistemindeki borular n zarar 
görmemesine dikkat ediniz. D ar  f k ran 
so utucu madde göz yaralanmalar na 
neden olabilir veya tutu up yanabilir.

Hasar durumunda
Aç k ate  veya alev kaynaklar  cihazdan 
uzak tutulmal d r.
Cihaz n kurulu oldu u yer birkaç dakika 
havaland r lmal d r.
Cihaz  kapat n z ve elektrik fi ini çekip 
prizden ç kar n z.
Yetkili servise haber verilmelidir.

Bir cihaz ne kadar fazla so utucu madde 
ihtiva ederse, kuruldu u yer de o derece 
büyük olmal d r. Çok küçük yerlerde, 
so utma maddesi devresinde bir kaçak söz 
konusu oldu unda, yan c  bir gaz hava 
kar m  olu abilir. 
Her 8 gram so utucu madde için gerekli 
olan yerin hacmi en az 1 m³ kadard r. 
Cihaz n z n içinde bulunan so utma 
maddesinin miktar , cihaz n iç k sm ndaki tip 
levhas nda yaz l d r.
E er bu cihaz n elektrik ebekesi kablosu 
zarar görürse, üretici, yetkili servis veya 
benzeri ustal k özelliklerine sahip ba ka bir 
ki i taraf ndan de i tirilmesi gerekir. Hatal  
veya gerekti i ekilde yap lmayan kurma 
çal malar ndan ve onar mlardan dolay  
cihaz  kullanan ki i için oldukça önemli 
tehlikeler ortaya ç kabilir.

Onar mlar sadece üretici, yetkili servis veya 
benzeri e itime sahip yetkili bir ki i 
taraf ndan yap lmal d r.
Sadece üreticinin orijinal parçalar  
kullan lmal d r. Üretici sadece bu parçalarda 
güvenlik taleplerine uyuldu unu garanti 
eder.
Elektrik ebekesi kablosu için bir uzatma 
parças  sadece yetkili servis üzerinden 
al nabilir.
Hortum seti sadece Mü teri Hizmetleri 
taraf ndan al nabilir ve monte edilebilir.

Kullan m esnas nda
Cihaz n içinde kesinlikle elektrikli cihazlar 
kullanmay n z (örn. s tma cihazlar , 
elektrikli buz yapma makineleri vs.). 
Patlama tehlikesi!
Cihaz  temizlemek veya buzunu çözmek 
için asla buharl  temizleme cihazlar  
kullanmay n z. Buhar elektrikli parçalara 
temas edebilir ve k sa devre olmas na 
sebep olabilir! Elektrik çarpma tehlikesi!
Kar, k ra  ve buz tabakalar n  temizlemek 
için, sivri veya keskin kenarl  cisimler 
kullanmay n z. Aksi halde cihaz n 
so utucu madde borular  zarar görebilir. 
D ar  f k ran so utucu madde tutu up 
yanabilir veya göz yaralanmas na sebep 
olabilir.
Cihaz n içinde yan c  tahrik gaz  ihtiva 
eden ürünler (örn. sprey kutular ) ve 
patlay c  maddeler bulundurmay n z. 
Patlama tehlikesi!
Cihaz n taban n , raflar n , kap lar n  ve bu 
gibi parçalar n  basamak niyetine veya 
destek olarak kullanmay n z.
Temizlik çal malar  için, ebeke ba lant  
fi ini prizden ç kar n z veya sigortay  
kapat n z. Fi i prizden ç kar rken, fi in 
kendisi tutulmal d r, kablodan tutulup 
çekilmemelidir.
Alkol oran  yüksek olan s v  dolu i eleri 
iyice kapatarak ve dik olarak buzdolab na 
koyunuz.
Cihaz n plastik parçalar na ve kap n n 
contas na s v  ve kat  ya  de memesine 
özen gösteriniz. Aksi halde bu parçalar 
delinip a nabilir.
Cihaz n hava giri  ve ç k  delikleri 
kesinlikle örtülmemeli ve önleri 
kapat lmamal d r.
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Çocuklar ve tehlikeye maruz kalabilecek 
ki iler için söz konusu olabilecek 
risklerin önlenmesi:
Çocuklar ve bedensel, ruhsal veya alg sal 
yetenekleri s n rl  olan veya cihaz n 
güvenli kullan lmas  hakk nda yeterince 
bilgisi olmayan ki iler tehlikeye maruz 
kalabilecek ki iler olarak kabul edilirler.
Çocuklar n ve söz konusu tehlikeye maruz 
kalabilecek ki ilerin tehlikeleri anlam  
olmas n  sa lay n z.
Güvenlikten sorumlu bir ki i çocuklar  ve 
tehlikeye maruz kalabilecek ki ileri cihaz 
kullan l rken denetlemeli veya onlara 
rehberlik etmelidir.
Sadece 8 ya ndan büyük çocuklar n 
cihaz  kullanmas na izin veriniz.
Temizleme ve bak m çal malar nda 
çocuklar  denetleyiniz.
Çocuklar n cihaz ile oynamas na kesinlikle 
izin verilmemelidir.
i e ve kutu içindeki s v  maddeleri 

(özellikle karbonik asit ihtiva eden 
içecekleri) dondurucu bölümünde 
depolamay n z. i e ve kutular 
patlayabilir!
Dondurulmu  besinleri kesinlikle 
dondurucudan ç kar r ç karmaz a z n za 
almay n z. 
Donma yan  tehlikesi!
Ellerinizin uzun bir süre dondurulmu  
besine, buza veya buharla t r c  borular na 
vs. temas etmesini önleyiniz. 
Donma yan  tehlikesi!

Evdeki çocuklar
Ambalajlar  ve ambalaj parçalar n  
çocuklara vermeyiniz. 
Katlanan kartonlardan ve folyolardan 
dolay  bo ulma tehlikesi söz konusudur!
Bu cihaz, çocuk oyunca  de ildir.
Kilit tertibat  olan cihazlarda:  
Anahtar  çocuklar n eri emiyecekleri bir 
yerde muhafaza ediniz!

Genel yönetmelikler
Cihaz,

besinlerin so utulmas  ve dondurulmas  
için kullan l r,
buz haz rlamak için kullan l r.

Bu cihaz evde ve ev ortam nda ki isel 
kullan m n z içindir, ticari amaçl  kullan m 
için öngörülmemi tir.

Cihaz, 2004/108/EC AB direktiflerine 
istinaden parazitlenmeye kar  korunmu tur.
So utucu madde devresinin s zd rmazl  
kontrol edilmi tir.
Bu ürün, elektrikli cihazlar için geçerli olan 
güvenlik yönetmeliklerine uygundur 
(EN 60335-2-24).
Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 
metre yükseklikte kullan lmak üzere 
tasarlanm t r.

Giderme bilgileri

 Yeni cihaz n Ambalaj n n giderilmesi
Ambalaj, cihaz n z  transport hasarlar na kar  korur. 
Ambalajda kullan lm  olan tüm malzemeler, çevreye 
zarar vermeyen türdendir ve yeniden kullan labilir. 
Lütfen siz de yard mc  olunuz: Ambalaj  çevreye zarar 
vermeyecek ekilde gideriniz.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakk nda bilgi 
edinmek için, lütfen yetkili sat c n za veya ba l  
oldu unuz belediye idaresine ba vurunuz.

 Eski cihaz n giderilmesi
Eski cihazlar, hiç de eri olmayan çöp de ildir! Çevreci 
bir giderme i leminden geçirilerek, çok de erli ham 
maddeler yeniden kullan lmak üzere de erlendirilebilir.

m Uyar

Eskimi  ve art k kullan lmayacak cihazlarda:
1. Elektrik fi ini çekip prizden ç kar n z.
2. Elektrik kablosunu kesip, fi i ile birlikte cihazdan 

ay r n z.
3. Çocuklar n cihaz n içine girmesini zorla t rmak için, 

raflar , çekmeceleri ve e ya gözlerini cihazdan 
ç karmay n z.

4. Çocuklar n eskimi  cihaz ile oynamas na izin 
vermeyiniz. Bo ulma tehlikesi!

So utma cihazlar n n içinde so utucu maddeler vard r, 
yal t m tertibatlar nda ise izolasyon gazlar  vard r. 
So utucu maddeler ve gazlar uzmanca giderilmelidir. 
Eski cihaz uzmanca ve çevreye zarar vermeyecek 
ekilde giderilinceye kadar, so utucu madde 

sirkülasyon borular n n zarar görmemesine dikkat 
ediniz. 

Bu ürün 2012/19/EU say l  At k 
Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar 
Direktifi’ne göre etiketlenmi tir. 
Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi 
Gazetesi No:28300 Tarih: 
22.05.2012) Avrupa genelinde 
geçerli olan, ürünlerin geri 
toplanmas  ve geri 
dönü türülmesi ile ilgili yap y  
belirtir.
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Teslimat kapsam
Ambalajdan ç kard ktan sonra, tüm parçalar  olas  
transport hasarlar  aç s ndan kontrol ediniz.
ikayet veya itiraz söz konusu oldu unda, lütfen cihaz  

sat n ald n z yetkili sat c n za veya yetkili servisimize 
ba vurunuz.
Teslimat kapsam , a a daki parçalardan olu maktad r:

Ankastre cihaz
Donan m (modele ba l )
Montaj malzemelerini içeren torba
Kullanma k lavuzu
Montaj k lavuzu
Yetkili servis defteri
Garanti ekleri
Enerji tüketimi ve çal ma sesleri ile ilgili bilgiler

Cihaz n kurulmas
Cihaz  bir uzmana ekteki montaj k lavuzuna göre 
kurdurunuz.

Nakliye
Cihaz a rd r. Nakliye ve montaj i lemleri s ras nda 
cihaz emniyete al nmal d r!.
Cihaz n a rl  ve sahip oldu u ölçüler nedeniyle, 
yaralanma veya cihazda hasar olu umu tehlikelerini en 
aza indirmek için, cihaz n emniyetli ekilde 
yerle tirilmesi en az iki ki i taraf ndan 
gerçekle tirilmelidir.

Cihaz n kurulaca  yer
Cihaz n kurulaca  yerin kuru ve havaland r labilen bir 
yer olmas  gerekir. Cihaz n kuruldu u yer do rudan 
güne  nlar na maruz kalmamal  ve ocak, radyatör vs. 
gibi bir s  kayna n n yan nda olmamal d r. E er cihaz n 
bir s  kayna n n yan na kurulmas  önlenemiyorsa, 
uygun bir izolasyon levhas  kullan lmal d r veya s  
kayna na olan asgari mesafe a a daki gibi olmal d r:

Elektrikli veya gazl  ocak ve f r nlarda: 3 cm.
Gaz ya  ve kömür sobalar ndan: 30 cm.

Cihaz n kurulaca  yerdeki zemin esnememelidir, 
gerekirse takviye ediniz. Buz yapma ünitesinin kusursuz 
çal abilmesi için, cihaz dik konumda durmal d r.

Mekan s cakl na 
ve havaland rmaya dikkat 
edilmelidir

Mekan s cakl
klim s n f  tip levhas n n üzerinde bulunur. Bu, cihaz n 
hangi mekân s cakl klar  dahilinde i letilebilece ini 
bildirir.

Bilgi
Cihaz, bildirilmi  klima s n f na ait oda s cakl  s n rlar  
dahilinde, sahip oldu u tüm i levleri ile çal r. E er SN 
klima s n f na dahil olan bir cihaz daha so uk oda 
s cakl klar nda i letilirse, +5 °C'ye kadar cihazda 
herhangi bir hasar olmayaca  garanti edilir.

Havaland rma
Is nan bu havan n kolayca ç k p gidebilmesi gerekir. 
Aksi halde so utucunun daha fazla çal mas  gerekir. 
Bu da daha fazla elektrik sarfiyat na yol açar. Bu 
nedenle: Kesinlikle havaland rma deliklerinin önünü 
kapatmay n z veya t kanmamalar na dikkat ediniz!

Klima s n f Kabul edilebilir mekan 
s cakl

SN +10 °C ila 32 °C
N +16 °C ila 32 °C
ST +16 °C ila 38 °C
T +16 °C ila 43 °C
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Cihaz n elektrik ebekesine 
ba lanmas
Cihaz  bir uzmana ekteki montaj k lavuzuna göre 
kurdurunuz ve ba lat n z.
Raflar n ve çekmecelerin transport emniyetlerini, cihaz 
kurulduktan sonra sökünüz.
Su ba lant s n  kesinlikle elektrik ba lant s ndan önce 
kurunuz.
Yasal öngörülen yönetmeliklerin yan nda yerel elektrik 
ve su i letmelerinin ba lant  ko ullar  yerine 
getirilmelidir.
Cihaz  kurduktan sonra, çal t rmadan önce en az 
1 saat bekleyiniz. Transport esnas nda, kompresörün 
içindeki ya , so utma sistemi içine da labilir.
Cihaz  ilk kez devreye sokmadan önce, cihaz n içini 
temizleyiniz (bak n z bölüm ”Cihaz n temizlenmesi”).

Su ba lant s
Su ba lant s  sadece uzman bir tesisatç  taraf ndan, su 
santralinin yerel yönetmeliklerine göre kurulmal d r.

m Dikkat

Partiküllerden dolay  cihaz n zarar görme tehlikesi söz 
konusudur!
Su filtresi, ek bir filtre sistemi kullan l yor olsa dahi, 
daima su muslu una ba lanmal d r.

m Dikkat

çme suyu ebekesine ba lant  için sadece ekte 
bulunan veya Mü teri Hizmetleri'nden al nan hortum 
setini kullan n z. 
Hortum seti sadece Mü teri Hizmetleri taraf ndan monte 
edilebilir.
Mevcut veya halihaz rda kullan lm  hortum setlerini 
kesinlikle kullanmay n z.
Cihaz  sadece bir içme suyu hatt na ba lay n z:

Asgari bas nç: 0,2 Mpa (2 bar)
Azami bas nç: 0,8 Mpa (8 bar)
E er bas nç 0,8 MPa (8 bar) bas nc n üzerindeyse: 
Bas nç s n rland r c y  içme suyu ba lant s  ve hortum 
seti aras na kurunuz

So uk su giri  tesisat n n için ayr  bir kapatma valfi 
monte edilmelidir.
Kapatma valfi cihaz n arkas nda bulunmamal d r. 
Kapatma valfinin cihaz n hemen yan na veya kolay 
ula labilir ba ka bir yere monte edilmesi 
önerilmektedir.
Su ba lant s n n yap lmas  s ras nda, su tesisat  için izin 
verilen ba lant  bölgeleri dikkate al nmal d r.
çme suyu ebekesine ba lant  kurulmas  için sadece, 
içme suyu için uygun su hatlar  kullan lmal d r. 
Milli yönetmeliklere ve yerel su i letmelerinin ba lant  
ko ullar na uyulmal d r.

Bilgi
Su tesisat n n maksimum d  çap  (ba lant  parçalar  
hariç) 10 mm tutmaktad r.

Elektrik ba lant s
Priz cihaz n yak n nda ve cihaz kurulduktan sonra da 
rahat ula labilir olmal d r.
Bu cihaz, koruma s n f  I tipi bir cihazd r. Cihaz  220-240 
V/50 Hz alternatif ak m üzerinden, kurallara uygun 
ekilde monte edilmi , toprak hatt na sahip bir prize 

ba lay n z. Priz, 10-16 A de erinde bir sigortaya sahip 
olmal d r.
Avrupa ülkelerinde i letilmeyen cihazlarda, tip 
levhas n n üzerinde, bildirilen gerilim ile ak m türünün, 
sizin elektrik ebekenizin de erleri ile uyu up 
uyu mad  kontrol edilmelidir. Bu bilgileri tip etiketi 
(levhas ) üzerinde bulabilirsiniz (bak n z bölüm ”Yetkili 
servis”).

m Uyar

Bu cihaz kesinlikle elektronik enerji tasarruf prizlerine 
ba lanmamal d r.
Cihazlar m z n i letilmesinde ebeke ve sinüs kontrollü 
konvertisörler kullan labilir. ebeke kontrollü 
konvertisörler, do rudan umumi elektrik ebekesine 
ba lanan fotovoltaik sistemlerde kullan l r. Umumi 
elekrik ebekesine do rudan ba lant s  olmayan tekil 
uygulamalarda (örn. gemilerde veya da  evlerinde ya 
da da  kulübelerinde), sinüs kontrollü konvertisörler 
kullan lmal d r.
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Cihaz özelliklerinin ö renilmesi
Bu kullanma k lavuzu birçok cihaz modeli için geçerlidir. Resimlerde farkl l klar olabilir.

2 kap l  model

A So utucu bölmesi
B Dondurucu bölmesi

1 I k alteri
2 Kumanda elemanlar
3 Cam raflar
4 Ayd nlatma (LED) 
5 Meyve ve sebze kab
6 Taze tutma kab
7 Buz haz rlay c
8 Havaland rma
9 Su filtresi
10 Tereya  ve peynir kab

11 Kap  raf
12 Büyük i eler için raf 
13 Küp buz kab
14 Kaplar
15 Kap  çekmecesi
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3 kap l  model

A So utucu bölmesi
B Dondurucu bölmesi

1 I k alteri
2 Kumanda elemanlar
3 Cam raflar
4 Ayd nlatma (LED) 
5 Meyve ve sebze kab
6 Taze tutma kab
7 Buz haz rlay c
8 Havaland rma
9 Su filtresi
10 Tereya  ve peynir kab

11 Kap  raf
12 Büyük i eler için raf 
13 Küp buz kab
14 Kaplar
15 Kap  çekmecesi



tr

9

Kumanda elemanlar

Bilgi

E er Setup modunda SES (TON) menüsünde ilgili fonksiyon aktifle tirilmi se, her tu a basma i lemi, akustik bir sinyal 
verilerek belli edilir.
Gösterge alan ndaki semboller

A Açma/Kapama tu u
Tüm cihaz n aç lmas  
ve kapat lmas  için kullan l r.

B Buz yapma tu u 
Buz yapma ünitesinin aç lmas na 
ve kapat lmas na yarar, Buz 
yapma ünitesi bölümüne bak n z.

C ”alarm” tu u 
kaz sesinin kapat lmas  için 
kullan l r (”Alarm fonksiyonu” 
bölümüne bak n z).

D ”Süper” dü mesi 
(So utucu bölmesi)
Süper so utma fonksiyonunun 
aç lmas na ve kapat lmas na 
yarar.

E ”süper” dü mesi (Dondurucu 
bölmesi)
Süper dondurma fonksiyonunun 
aç lmas na ve kapat lmas na 
yarar.

F Gösterge alan
Gösterge alan nda, so utucu ve 
dondurucu bölmelerindeki s  
derecesi görüntülenir. 
Aktifle tirilmi  özel fonksiyonlar 
semboller üzerinden gösterilir.
Setup modunda, kullan labilecek 
mevcut menüler ve ayar 
seçenekleri gösterge alan nda 
görüntülenir, bak n z bölüm ”Özel 
fonksiyonlar”.

G Seçme tu lar
Is  derecesi ayar  seçme tu lar  ile 
aktifle tirilir, Is  derecesi 
ayarlanmas  bölümüne bak n z.
Setup modunda bir menü 
seçilmesi içindir, (bak n z bölüm 
Özel fonksiyonlar).

H Ayar tu lar
Is  derecesi ayar tu lar  ile 
de i tirilebilir (bak n z bölüm Is  
derecesi ayarlanmas ).
Di er ayarlar Setup modunda 
yap labilir, bak n z bölüm Özel 
fonksiyonlar.

I ”setup” tu u 
Bu tu , setup modunu aktifle tirir 
ve sona erdirir. E er setup modu 
setup tu u ile sona erdirilirse, 
yap lm  olan de i iklikler belle e 
kaydedilir.

J Tatil (Vacation) tu u
Tatil modunun aç lmas na ve 
kapat lmas na yarar (Özel 
fonksiyonlar bölümünde Tatil 
modu k sm na bak n z). 

So utucu bölmesi göstergesi

Dondurucu bölmesi için gösterge.

Süper so utma veya süper dondurma 
fonksiyonu aktifle tirilmi tir (süper so utma 
ya da süper dondurma bölümüne bak n z).
Tatil modu aktifle tirilmi , bak n z bölüm 
”Özel fonksiyonlar”.
Setup modunda ayar olanaklar , bak n z 
bölüm ”Özel fonksiyonlar”.

Bir ikaz mesaj  gösterilir, ”Alarm fonksiyonu” 
bölümüne bak n z.
Buz yapma ünitesi devrede, Buz yapma 
ünitesi bölümüne bak n z.
Su filtresi ile ilgili mesaj (bildirim) gösterilir, 
bak n z bölüm ”Su filtresi”.
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Cihaz n devreye sokulmas
Cihaz  Açma/Kapatma tu u ile devreye sokunuz.
Cihaz so utmaya ba lar. Cihaz n kap s  aç kken, 
ayd nlatma da aç kt r.

Fabrika ayar  olarak a a daki dereceler önerilmektedir:
So utucu bölmesi:  +4 °C
Dondurucu bölmesi:  –18 °C

letme hakk nda bilgiler
Cihaz, sol kap ya monte edilmi  bir mil ile donat lm t r. 
So utucu bölmesinin kap s , önce sa  kap  aç lmadan 
da aç labilir.
Kondanse (yo u uk) su olu mas n n önlenmesi için, bu 
kiri in içine bir s tma düzeni entegre edilmi tir. Bu 
s tma aç labilir ve kapat labilir (Özel fonksiyonlar 
bölümünde, Cihaz kap s  kiri  s tmas  k sm na bak n z).

m Dikkat

Cihazda veya mobilya yüzeylerinde hasar olmas n n 
önlenmesi için, kap y  kapat rken mili katlay n z.

Lisan ayar
Gösterge lisanlar , ”Özel fonksiyonlar” bölümündeki 
”Setup modu” k sm nda bildirilen tabloya göre 
de i tirilebilir.
Gösterge dilini de i tirmek için:

1. Setup tu una bas n z.
2. Ayarlanm  lisan gösterilinceye kadar,  veya  

seçme tu una bas n z.
3. stenilen lisan gösterilinceye kadar,  veya  ayar 

tu una bas lmal d r.
4. Ayarlar  belle e kaydetmek için, setup tu una 

bas lmal d r. Gösterge alan nda yine ayarlanm  s  
derecesi gösterilir.

Is  derecesi biriminin 
ayarlanmas
Is  derecesi Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) 
dereceleri olarak gösterilebilir.

1. Setup tu una bas n z.
lk menü ( s  derecesi birimi) görüntülenir.

2. Ayar tu u  veya  bas larak, derece Fahrenheit (°F) 
ve Santigrat (°C) aras nda geçi  yap l r.

3. Ayarlar  belle e kaydetmek için, setup tu una 
bas lmal d r.
Gösterge alan nda yine ayarlanm  s  derecesi 
gösterilir.

S cakl k derecesinin 
ayarlanmas

So utucu bölmesi
(+2 °C’den +8 °C’ye kadar ayarlanabilir)
+4 °C ayarlaman z  öneriyoruz.
Hassas besinler +4 °C’den daha s cak 
depolanmamal d r.

1. Seçme tu u  ile Setup modunu aktifle tiriniz. lgili 
sembol  görüntülenir.

2. stedi iniz s  derecesini ayar tu lar   (daha s cak) 
ve  (daha so uk) ile ayarlay n z.

Dondurucu bölmesi
(-16 °C’den -24 °C’ye kadar ayarlanabilir)
-18 °C ayarlaman z  öneriyoruz.

1. Seçme tu u  ile Setup modunu aktifle tiriniz. lgili 
sembol  görüntülenir.

2. stedi iniz s  derecesini ayar tu lar   (daha s cak) 
ve  (daha so uk) ile ayarlay n z.
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Özel fonksiyonlar
A a daki özel fonksiyonlar seçilebilir ve gösterilebilir:

Setup modu
Setup modunda ki isel ayarlar n z  yapabilirsiniz.

Aç lmas
Setup tu una bas n z.
Gösterge alan nda ilk menü ( s  derecesi birimi) 
görüntülenir.

Ayarlamalar n yap lmas

1. Setup modunu devreye sokunuz.
2. Seçme tu una  veya  bas lmal d r.

Bir sonraki menü ve güncel ayar  (genelde ON 
veya OFF) gösterilir.

3. Ayar tu u  veya  bas lmal d r.
Bir sonraki menü seçme tu u  veya  üzerinden 
seçilirse, ayar belle e kaydedilir.

Kapat lmas
Setup tu una bas n z.
Tüm de i tirilmi  ayarlar belle e kaydedilir.

Bilgi
E er 20 saniye içinde hiç bir tu a bas lmazsa, setup 
modu otomatik olarak sona erer. Tüm de i tirilmi  
ayarlar belle e kaydedilir. Gösterge alan nda yine 
ayarlanm  s  derecesi gösterilir.

Menü setup modunda
A a daki ayarlar yap labilir.

 

Tatil modu
Uzun zaman evde olmayacaksan z, cihaz  enerji tasarruf 
moduna alabilirsiniz.
Tatil modunun devreye sokulmas nda u ayarlar yap l r:

Cihaz enerji tasarruf modunda çal yor.
Ayd nlatma kapal d r.
Süper so utma veya süper dondurma sona erdirilir 
(e er aktifle tirilmi se).

Aç lmas
Tatil (Vacation) tu una bas n z.
Gösterge alan nda VACATION gösterilir.

Kapat lmas
Tatil (Vacation) tu una bas n z.
Daha önceki ayarlar ve s  dereceleri yeniden 
aktifle tirilir.

Menü Olas  ayarlama

Is  ayar derecesi birimi °C (Santigrat)
°F (Derece Fahrenheit)

Lisan Almanca
ngilizce

Frans zca
Danimarkaca
Fince
Yunanca
Hollandaca
talyanca

Lehçe
Portekizce
Norveççe
Rusça
sveççe
spanyolca

Türkçe
Çekçe

Ses Aç k
Kapal

Enerji tasarruf modu 
(Eco fonksiyonu)

Aç k
Kapal

Cihaz kap s  kiri  s tmas  (DRY 
DOOR)

Aç k
Kapal
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Dinlenme modu
Dinlenme modunun devreye sokulmas nda u ayarlar 
kapat l r:

Buz yapma ünitesi
Akustik sinyal
ç ayd nlatma
Gösterge alan ndaki mesajlar
Gösterge alan n n arka alan ayd nlatmas  azalt l r
Tu lar kilitlenir

Aç lmas

1. So utma bölmesi süper tu una bas n z ve bas l  
tutunuz.

2. Tatil (Vacation) tu una bas n z.
3. Süper tu una bas n z ve 3 saniye daha bas l  tutunuz.

Gösterge alan nda VACATION ve RESTMODE 
sembolleri gösterilir.

Kapat lmas
Tatil (Vacation) tu una bas n z.
Daha önceki ayarlar ve s  dereceleri yeniden 
aktifle tirilir.

Enerji tasarruf modu
Enerji tasarruf fonksiyonu (Eko fonksiyonu) 
aktifle tirilince, cihaz enerji tasarrufu sa layan bir moda 
geçer. Bu enerji tasarruf fonksiyonu, enerji tüketiminin 
dü ürülmesi için, cihaz fabrikay  terk etti inde 
ayarlanm t r. Gösterge alan n n arka plan ayd nlatma 
iddeti de dü ürülür.

Aç lmas

1. Setup tu una bas n z.
2. ECO MODE ve güncel ayar (OFF) gösterilinceye 

kadar, seçme tu una  bas n z.
3. Ayarlama yapmak için,  ayar tu una bas n z.
4. Ayar  belle e kaydetmek için, Setup tu una bas n z.

Gösterge alan nda ECO gösterilir.

Kapat lmas

1. Setup tu una bas n z.
2. ECO MODE ve güncel ayar (ON) gösterilinceye 

kadar, seçme tu una  bas n z.
3. Ayarlama yapmak için,  ayar tu una bas n z.
4. Ayar  belle e kaydetmek için, Setup tu una bas n z.

Cihaz kap s  kiri  s tmas
(sadece 3 kap l  modellerde)
Terleme veya su yo u mas  olmas n  önlemek için, 
cihaz kap s  kiri  s tmas  ihtiyaca göre aç labilir ve 
kapat labilir.

Aç lmas

1. Setup tu una bas n z.
2. DRY DOOR ve güncel ayar (OFF) gösterilinceye 

kadar, seçme tu una  bas n z.
3. Ayarlama yapmak için,  ayar tu una bas n z.
4. Ayar  belle e kaydetmek için, setup tu una bas n z.

Kapat lmas

1. Setup tu una bas n z.
2. DRY DOOR ve güncel ayar (ON) gösterilinceye 

kadar, seçme tu una  bas n z.
3. Ayarlama yapmak için,  ayar tu una bas n z.
4. Ayar  belle e kaydetmek için, setup tu una bas n z.

Alarm fonksiyonu

Kap  alarm
Bir cihaz kap s  üç dakikadan daha uzun bir süre aç k 
kal rsa, cihaz kap s  alarm  devreye girer. Kap  
kapat l nca, uyar  sesi de yine kapan r.

Is  alarm
Is  alarm , dondurucu bölmesi çok s cak olunca ve 
dondurulmu  besinler için tehlike söz konusu olunca 
devreye girer.
Gösterge alan nda dondurucu bölmesi için ayarl  olan 
s  derecesi yan p söner ve ”Alarm” gösterilir.
Alarm tu una bast ktan sonra, dondurucu bölmesi s  
derecesi göstergesinde be  saniye boyunca, 
dondurucu bölmesinde söz konusu olmu  olan en 
yüksek s  derecesi görüntülenir.
Ard ndan bu de er silinir. Dondurucu bölmesi s  
derecesi göstergesi, ayarlanm  olan dondurucu 
bölmesi s  derecesini yan p sönmeden gösterir.
Bu andan itibaren, ”en s cak derece” yeniden belirlenir 
ve haf zaya kaydedilir.
Ayarlanm  olan s  derecesine ula l nca, ”Alarm” 
göstergesi söner.

Dondurulmu  besinler için tehlike söz konusu 
olmadan, alarm u durumlarda devreye girebilir:

Cihaz ilk defa çal t r ld nda.
Cihaza fazla miktarda taze g da maddeleri konuldu u 
zaman.
Dondurucu bölmesinin kap s  çok uzun bir süre aç k 
kald ysa.

Alarm n kapat lmas  
kaz sesini kapatmak için ”alarm” tu una bas n z.

Kullan labilen hacim
Cihaz n kullan labilen hacmi ile ilgili bilgi için, tip 
levhas na bak n z (bak n z resim bölüm ”Yetkili servis”).
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So utucu bölmesi
So utucu bölmesi, haz r yemekler, hamur i leri, 
konserveler, ya l  kahve sütü (kondanse), sert peynir, 
dü ük derecelere kar  hassas meyve ve sebzeler ve 
narenciyeler için idealdir.

Besin sat n al rken dikkat edilecek 
noktalar:
Besinlerin dayanma süresi için, ”sat n alma tazeli i” çok 
önemlidir.
Genel olarak geçerli kural: Besinler cihaza 
yerle tirildi ine ne kadar taze olursa, o kadar daha 
uzun taze kal r.
Bu nedenle, besin sat n al rken daima besinlerin tazelik 
derecesine dikkat ediniz.
Haz r ürünlerde ve doldurma ürünlerde, üretici 
taraf ndan bildirilmi  asgari kullan labilirlik tarihine veya 
son kullanma tarihine dikkat ediniz.

Besinleri yerle tirirken dikkat edilecek 
noktalar

Besinleri ambalajl  veya iyice kapat lm  olarak 
dolaba yerle tiriniz. Böylelikle aroma, renk ve tazelik 
korunmu  olur. Ayr ca besinler aras nda birbirlerine 
tad ve koku verme olay  ve plastik parçalar n renginin 
de i mesi önlenmi  olur.
S cak yiyecekleri ancak so uduktan sonra cihaza 
yerle tiriniz.
Hava sirkülasyonunun kötü etkilenmemesi için, 
so utucu bölmesindeki havaland rma deliklerinin 
önünü besin koyarak bloke etmeyiniz. 
Do rudan hava ç k  deliklerinin önüne yerle tirilen 
besinler, deliklerden ç kan so uk havadan dolay  
donabilir.
Cihaz n plastik parçalar na ve kap n n contas na s v  
ve kat  ya  de memesine özen gösteriniz.

Süper so utma
Süper so utma fonksiyonunda, so utucu bölmesi 
yakla k 6 saat boyunca mümkün oldu u kadar so uk 
yap l r. Ard ndan otomatik olarak, süper so utma 
fonksiyonundan önceki ayarlanm  olan s  derecesine 
geçilir.
H zl  so utma fonksiyonu örne in u durumlarda aç l r:

Çok miktarda besin yerle tirilmeden önce.
çecekleri çabuk so utmak için.

Aç lmas
So utucu bölmesi süper tu una bas n z.
Gösterge alan nda SUPER  sembolü ve ilgili 
fonksiyon hangi göz için aç ld ysa, o göz gösterilir.

Kapat lmas
So utucu bölmesi süper tu una bas n z.

Taze tutma kab
Taze tutma kab ndaki s  derecesi yakla k 0 °C 
civar ndad r.  Bal k, et, sucuk, süt ve yumurta 
depolamak için idealdir.
Sürgülü ayarlama dü mesinin yard m  ile, taze tutma 
kab n n s  derecesi biraz dü ürülebilir.
A a daki ayar konumlar n  öneriyoruz:

COLD (so uk): Et, salam-sucuk ve kanatl  
hayvanlar n eti
COLDER (daha so uk): Bal k

Dondurucu bölmesi
Dondurucu bölmesinin kullan lmas :

Derin dondurulmu  besin muhafaza etmek için.
Besin dondurmak için.
Küp buz üretmek için.

Bilgi
Dondurucu bölmesinin kap s n n daima kapal  olmas na 
dikkat ediniz. Kap  aç k oldu u zaman, dondurulmu  
besinlerin buzu çözülür. Dondurucu bölmesi a r  buz 
tutar. 
Ayr ca: Fazla elektrik tüketildi i için, enerji kayb  söz 
konusu olur.

Derin dondurulmu  besin sat n al nmas
Ambalaj zarar görmemi  olmal d r.
Son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.
Sat  sand ndaki s  derecesi -18 °C veya daha 
so uk olmal d r.
Derin dondurulmu  besinleri mümkünse bir izole 
eden po et veya çanta içinde sevk ediniz ve en k sa 
zamanda dondurucu bölmesine yerle tiriniz.
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Azami dondurma kapasitesi
24 saat içinde elde edilebilecek azami dondurma 
kapasitesi ile ilgili bilgiler için tip levhas na bak n z 
(bak n z resim bölüm ”Yetkili servis”).

Taze besinlerin dondurulmas
Dondurmak için sadece taze ve iyi besinler kullan n z.
Besi de erinin, aroman n ve rengin mümkün oldu u 
kadar korunmas  için, sebze dondurulmadan önce k sa 
ha lanmal d r. Patl canlarda, biberlerde, kabaklarda ve 
ku konmazda k sa ha lama i lemi yap lmas  gerekmez.
Dondurma ve k sa ha lama hakk nda literatür veya bilgi 
kaynaklar  için kitapç lara bak n z.

Bilgi
Dondurulacak besinlerin, önceden dondurulmu  
besinler ile temas n  önleyiniz.

Dondurulmaya elveri li besinler: 
Hamur i leri, bal k ve deniz ürünleri, et, av eti, 
kanatl lar, sebze, meyve, otsu baharatlar, kabuksuz 
yumurta, peynir, tereya  ve süzme yo urt gibi süt 
ürünleri, haz r yemekler, çorba, türlü, pi mi  et ve 
bal k gibi yemek art klar , patates yemekleri, sufleler 
ve tatl  besinler.
Dondurulmaya elveri li olmayan besinler: 
Yaprak salata, k rm z  turp, kabu u içinde yumurta, 
üzüm, bütün elma, armut ve eftali, kat  pi mi  
yumurta, yo urt, kesilmi  süt, krema, crème fraîche 
ve mayonez.

Dondurulmu  besinlerin ambalajlanmas
Besinleri hava giremiyecek ekilde paketleyiniz ki, tad  
bozulmas n veya kurumas n. Besinleri ambalajlamak 
için veya besin kaplar n  kapatmak için, sa l a zararl  
olabilecek malzemeler kullanmay n z.
1. Besinleri ambalaja koyunuz.
2. Havay  bast r p bo alt n z.
3. Ambalaj  s k  ve hava s zmayacak ekilde kapat n z.
4. Ambalaj üzerine içindeki besinlerin ismini ve 

dondurma tarihini yaz n z.

Ambalaj olarak kullan labilecek uygun malzemler:
Plastik folyo, polietilenden torba folyo, alüminyum folyo 
ve dondurmak için uygun kutular. 
Bu ürünleri ve malzemeleri ilgili al  veri  merkezlerinde 
bulabilirsiniz.

Paketlemek için u malzemeler uygun de ildir:
Paketleme ka d , par ömen ka d , selofan (jelatinli 
ka t), çöp torbas  ve kullan lm  po etler.

Paket kapatmak için uygun malzemeler:
Lastik halkalar, plastik klipsler, ba lama iplikleri, 
so u a dayan kl  yap kan bantlar veya benzeri 
malzemeler.
Polietilenden torba ve hortum folyolar , bir folyo kaynak 
yap t rma cihaz  ile yap t r labilir.

Dondurulmu  besinlerin son kullanma 
tarihi
Dondurulmu  besinlerin dayanma süresi,

-18 °C s  derecesi ayar nda:
Bal k, sucuk, haz r yemek, hamur ürünleri:
6 aya kadar
Peynir, kanatl  hayvanlar, et:
8 aya kadar
Sebze, meyve:
12 aya kadar

Süper dondurma
Vitaminlerin, besi de erlerinin, görünü ün ve tad n 
korunmas  için, besinler mümkün oldu u kadar h zl  bir 
ekilde ortalar na kadar tamamen dondurulmal d r.

Cihaza taze besin yerle tirildi inde istenmeyen bir 
s nma olmas n n önlenmesi için, taze besinleri 
yerle tirmeden birkaç saat önce süper dondurma 
fonksiyonunu devreye sokunuz. Genel olarak 4–6 saat 
kadar önceden çal t rmak yeterlidir. Azami dondurma 
kapasitesinden faydalan ld nda, 24 saat zaman 
gereklidir.
Cihaz 2 gün sonra otomatik olarak, ”super” dondurma 
fonksiyonu aç lmadan önce ayarl  olan dereceye geri 
döner.

Aç lmas
Süper dondurma tu una bas n z.
Gösterge alan nda SUPER  sembolü ve ilgili 
fonksiyon hangi göz için aç ld ysa, o göz gösterilir.

Kapat lmas
Süper dondurma tu una bas n z.
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Dondurulmu  besinlerin 
buzunun çözülmesi
Besin çe itlerine ve kullan m amac na göre, u 
olanaklar aras nda seçme yap labilir:

Oda s cakl nda
Buzdolab nda
Elektrikli f r nda, s cak hava ventilatörü kullan larak/
kullan lmadan
Mikrodalga f r nda

m Dikkat

Buzu çözülmeye ba lam  veya çözülmü  olan besinleri 
tekrar dondurmay n z. Bu besinleri ancak pi irdikten 
sonra (pi iriniz veya k zart n z) yeniden 
dondurabilirsiniz.
Bu durumda besinin azami depolama süresini 
tamamen kullanmay n z.

Buz yapma ünitesi
Buz yapma ünitesi, küp buz yap lmas na yarar.
Cihaz, ayarlanan dondurma derecesine ula r ula maz, 
buz yapma ünitesi küp buz yapmaya ba lar. Küp buz 
kab  dolu oldu u zaman, buz yapma ünitesi otomatik 
olarak kapan r.

m Dikkat

Küp buz kab na çabuk so utmak için i e veya besin 
koymay n z. Buz yapma ünitesi bloke olabilir ve zarar 
görebilir.

Aç lmas
Bilgi
Buz yapma ünitesi ilk kez ya da uzun süre ara 
verildikten sonra ilk kez tekrar kullan l yorsa, ilk gün 
yap lan buzlar  hijyenik sebeplerden dolay  
kullanmay n z. Bu küp buzlar  dökünüz ve buz kab n  
temizleyiniz.

1. Küp buz kab n n yerine tak l  ve iyice oturmu  
oldu unu kontrol ediniz.

2. Buz yapma ünitesinin tu una  bas n z.
Gösterge alan nda sembol ICE yan yor.

Kapat lmas
Bilgi
Cihaz n su beslemesini, kesinlikle buz yapma ünitesi 
kapat lmadan birkaç saat önce kapat n z.

Buz yapma ünitesinin tu una bas n z.



tr

16

Su filtresi
m Uyar

Su kalitesinin üpheli veya yetersiz oldu u yerlerde, 
cihaz  filtreleme i leminden önce ve sonra uygun bir 
dezenfeksiyon olmadan kullanmay n z.

Partikel filtresi için kullan lan bir filtre kartu u, yetkili 
servis veya bir yetkili sat c s  üzerinden al nabilir.

m Dikkat
Yeni bir filtrenin tak lmas ndan sonra, buz haz rlama 
ünitesinin devreye sokulmas ndan itibaren ilk 24 saat 
içinde ürütüne buzu kullanmadan dökünüz.
E er buz uzun süre kullan lmad ysa, kab n içindeki 
tüm buzlar  dökünüz ve müteakip 24 saat içinde 
üretilen buzu da dökünüzz.
E er cihaz veya buz birkaç hafta veya ay boyunca 
aktif kullan lmad ysa veya küp buzlarda garip bir tad 
veya koku alg lan yorsa, su filtresini de i tiriniz.
Sistem dahilinde geriye kalm  hava kabarc klar  
d ar  su ç kmas na ve filtre kartu unun d ar ya 
at lmas na neden olabilir. Ç kar rken dikkatli olunuz.
Bu filtre en az her 6 yda bir de i tirilmelidir.

Bilgi
Kullan m sonras nda su sisteminde hafif bas nç 
mevcuttur. Filtreyi ç kar rken dikkatli olunuz.

Filtre kartu unun de i tirilmesi
1. Cihaz n taban ndaki filtre kapa n  saatin çal ma 

yönünün tersine do ru 90-180° kadar çeviriniz.
2. Filtre kartu unu çekip ç kar n z.

3. Yeni filtre kartu unu ambalajdan al n z ve koruyucu 
kapa  ç kar n z.

4. Filtre kapa n  eskimi  filtre kartu undan ç kar n z.
5. Filtre kapa n  yeni filtre kartu una tak n z.

6. Filtre kartu unu filtre kapa  ile birlikte yatay 
konumda cihaz n taban ndaki ilgili deli e sonuna 
kadar sokunuz.

7. Filtre kartu unu saatin çal ma yönünde 90-180° 
çeviriniz.

8. Eski filtre kartu u içindeki suyu dökünüz. Eski filtre 
kartu unu normal çöp ile birlikte giderebilirsiniz.
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Spesifikasyon ve rand man veri 
föyü

Filtre modeli 9000 077 095 için 

Yedek kartu  9000 077 104 kullan larak 

Bu model, NSF International taraf ndan ANSI/NSF 
standartlar  42 & 53 uyumlulu u hususunda kontrol 
edildi ve a a da bildirilmi  olan maddelerin 
filtrelenerek azalt lmas  durumu için sertifika verildi.

Sisteme giren, bildirilmi , su içinde eritilmi  maddelerin 
yo unlu u, cihazdan aktar lan su için ANSI/NSF 42 ve 
53 standartlar na istinaden geçerli olan, izin verilmi  
s n r de erin alt nda olan bir de ere dü ürülmü tür.

Bilgi
Testler standart laboratuvar ko ullar nda yap lm  
olmas na ra men, gerçek rand man farkl  olabilir.

* Cryptosporium parvum-Ozysten kullan lmas  baz nda 
geçerlidir.
Kullan m yönetmelikleri/Su besleme parametreleri: 

Sistem, üretici taraf ndan tavsiye edilen 
yönetmeliklere göre kurulmal  ve kullan lmal d r.
Filtre, her 6–9 ayda bir de i tirilmelidir.
Yeni filtreyi y kamak için, içinden 5 dakika boyunca 
su akm p geçmesini sa lay n z.
Daha detayl  bilgi için garanti kart na bak n z.

E er suyunuz mikrobiyolojik aç dan zararl  ise veya 
kalitesi bilinmiyorsa, bu ürünü sisteme ba lamadan 
önce ve sonra uygun ekilde dezenfekte etmeden 
KULLANMAYINIZ. Belli durumlarda filtrelenebilen 
kistler ihtiva eden, dezenfekte edilmi  su için, kist 
azaltma i lemi için sertifikas  olan bir sistem 
kullan labilir.
Tüm sistem (bir kez kullan l p at lan kartu  hariç) için bir 
y l garanti süresi geçerlidir. Sürekli kullan lamayan, yani 
kullan ld ktan sonra at lan kartu  için, sadece malzeme 
ve imalat hatas  durumunda garanti hakk  söz 
konusudur. Bir kez kullan l p at lan kartu lar n kullan m 
süresi yerel su ko ullar na ba l d r ve bu nedenle bu 
konuda herhangi bir garanti verilmemektedir.

Yedek parça fiyatlar  ile ilgili detayl  bilgi için, yerel cihaz 
sat c n za veya parça temsilcinize dan n z.
Üretici:
Cuno Engineered Products
1000 Apollo Road
Eagan, MN 55121-2240 U.S.A.

Sistem, 9000 077 095 modelinde NSF International 
taraf ndan ANSI/NSF standart  53’e istinaden 
kistlerin ve bulan kl klar n azalt lmas  hususunda ve 
ayr ca ANSI/NSF standart  42’ye istinaden klor 
tad n n ve kokusunun azalt lmas  hususunda kontrol 
edilmi  ve sertifika verilmi tir.
Nominal partikül s n f : I
Nominal kullan m süresi: 2.800 litre

Madde Giri  ak m nda 
ortalama de er

Besleme 
yo unlu u

Filtrelenmi  su 
yo unlu u

Ortalama 
azaltma [%]

At k sudaki azm. 
izin verilen 
yo unluk

Azm. at k su Asg. azaltma 
[%]

NSF testi

Kistler* 166.500 Asg. 50.000/l 1 99,99 99,95 1 99,99 511077-
03

Bulan kl k 10,7 11 x 1 NTU 0,3 l 97,10 0,5 NTU 0,49 95,42 511078-
03

Partikül 
S n f I 
Partikül 
ebatlar  > 
0,5 – <1,0 

m

5.700.000 Asg. 10.000 
Partikül/ml

30.583 99,52 > 85% 69.000 98,9 511079-
03

Klor tad  & 
kokusu

1,9 2,0 mg/l + - 
10%

0,05 97,3 > 50% 0,06 96,84 511081-
03

Su bas nc 207–827 kPa
Su s  derecesi* 0,6 °C–38 °C
Akma h z 2,83 l/min.
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Dolap

Raflar n d ar  ç kar lmas
Cihaz n iç k sm ndaki raflar n ve cihaz kap s  içindeki 
raflar n yerini, istedi iniz gibi de i tirebilirsiniz.
lgili raflar  yukar  kald r n z ve d ar  ç kar n z.
ç k s mdaki raflar

Cihaz kap s  içindeki raflar

So utucu bölmesindeki kaplar
1. lgili kab  hafif yukar  kald r n z ve d ar  ç kar n z.

2. Kab n ön taraf n  hafif kald r n z ve d ar  çekilebilen 
raylar n içine yerle tiriniz.

3. Kab  raylar n üzerine indiriniz ve arkaya do ru itiniz.

Dondurucu bölmesindeki kaplar
Dondurucu bölmesindeki kaplar, temizlenmek için 
d ar  ç kar labilir.
Kap  içindeki kap d ar  ç kar lmadan önce, üst kap 
d ar  ç kar lmal d r.

1. Çekmece raylar ndaki kilitler bir tornavida ile 90° 
çevrilmelidir.

2. lgili kab  hafif yukar  kald r n z ve d ar  ç kar n z.

3. Kab n ön taraf n  hafif kald r n z ve d ar  çekilebilen 
raylar n içine yerle tiriniz.

4. Kab  raylar n üzerine indiriniz ve arkaya do ru itiniz.
5. Çekmece raylar ndaki kilitler bir tornavida ile 90° 

çevrilmelidir.

Cihaz n kapat lmas , cihaz n 
tamamen kapat lmas

Cihaz n kapat lmas
Açma/Kapama tu una bas lmal d r.
Elektrik fi ini çekip prizden ç kar n z.

Cihaz n tamamen kapat lmas
E er cihaz uzun bir süre kullan lmayacaksa:
1. Cihaz n su beslemesini, kesinlikle cihaz 

kapat lmadan birkaç saat önce kapat n z.
2. Cihaz n içindeki tüm besinleri d ar  ç kar n z.
3. Cihaz  kapat n z.
4. Bunu emin bir ekilde sa layabilmek için, elektrik 

ba lant  fi ini prizden ç kar n z veya cihaz n ba l  
oldu u sigortay  kapat n z.

5. Küp buz kab n  bo alt n z ve temizleyiniz (bak n z 
bölüm ”Cihaz n temizlenmesi”).

6. Cihaz n iç k sm n  temizleyiniz (bak n z bölüm 
”Cihaz n temizlenmesi”).

7. Koku olu umunu önlemek için kap s n  aç k b rak n z.
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Cihaz n buzunun çözülmesi
Buz çözme i lemi otomatik gerçekle ir.

Cihaz n temizlenmesi
m Uyar

Cihaz  kesinlikle bir buharl  temizleyici ile 
temizlemeyiniz!

m Dikkat

Kum, klor veya asit içeren temizleme maddeleri ve 
çözücü maddeler kullanmay n z.

m Dikkat

Ovalama gerektiren veya çizen süngerler kullanmay n z. 
Metalik yüzeylerde korozyon olu abilir.

m Dikkat

Raflar ve kaplar kesinlikle bula k makinesinde 
y kanmamal d r. Aksi halde bu parçalar deforme olabilir.

A a daki i lemleri uygulay n z:
1. Temizleme i leminden önce cihaz  kapat n z.
2. Elektrik fi i çekilip prizden ç kar lmal  veya cihaz n 

ba l  oldu u sigorta kapat lmal d r.
3. Dondurulmu  besinleri cihazdan d ar  ç kar n z ve 

serin bir yerde muhafaza ediniz. So utma akülerini 
(varsa) besinlerin üzerine yerle tiriniz.

4. K ra  tabakas n n erimesini bekleyiniz.
5. Cihaz  yumu ak bir bez, l k su ve pH de eri nötr olan 

bir bula k deterjan  ile temizleyiniz. Deterjanl  
temizleme suyu ayd nlatmaya girmemelidir.

6. Kap  contas  sadece temiz su ile silinmelidir ve 
ard ndan iyice silinip kurulanmal d r.

7. Temizleme i leminden sonra: Cihaz  yine ba lay n z 
ve devreye sokunuz.

8. imdi dondurulmu  besinleri yeniden cihaza 
yerle tiriniz.

Donan m
Temizlenmek amac yla, cihaz n tüm yeri de i tirilebilen 
parçalar  d ar  ç kar labilir (bkz. ”Donan m”).

Küp buz kab n n temizlenmesi
Uzun süre küp buz al nmazsa, haz rlanm  olan küp 
buzlar büzü erek küçülür, bayat bir tad al r ve birbirine 
yap r. Bu nedenle, küp buz kab  muntazam aral klar ile 
temizlenmelidir.

m Dikkat

Dolu bir küp buz kab  a rd r.

1. Küp buz kab n  d ar  ç kar n z.
2. Kab  bo alt n z ve l k su ile temizleyiniz.
3. Yeni küp buzlar n yap p donmamas  için, kab  iyice 

silip kurulay n z.
4. Küp buz kab n n yerle tirilmesi.

Küp buz üretimi yine çal maya ba lar.

Kokular
E er rahats z edici kokular fark ediliyorsa:

1. Cihaz  kapat n z.
2. Cihaz n içindeki tüm besinleri d ar  ç kar n z.
3. Cihaz içi temizlenmelidir (cihaz n temizlenmesi 

bölümüne bak n z).
4. Tüm ambalajlar  temizleyiniz.
5. ok kokan besinleri, hava geçirmeyecek ekilde 

ambalajlayarak, koku olu mas n  önleyiniz.
6. Cihaz  tekrar devreye sokunuz.
7. Besinleri yerle tiriniz.
8. 24 saat sonra, yeniden koku olu up olu mad n  

kontrol ediniz.
9. Koku filtresi de i tirilmelidir (Koku filtresinin 

de i tirilmesi bölümüne bak n z).

Koku filresinin de i tirilmesi
Yedek filtreleri sat c n zdan alabilirsiniz.

1. Filtre tutucuyu aç n z.

2. Eskimi  koku filtresini d ar  ç kar n z ve yeni koku 
filtresini tak n z.

3. Filtre tutucuyu kapat n z.
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Ayd nlatma (LED)
Cihaz n z, bak m istemeyen bir LED ayd nlatmas  ile 
donat lm t r.
Bu ayd nlatma donan m nda yap lacak onar mlar 
sadece yetkili servis veya yetkilendirilmi  uzman 
elemanlar taraf ndan uygulanmal d r.

Enerji tasarrufu
Cihaz  serin ve iyi havaland r lm  bir yere kurunuz! 
Güne  nlar  do rudan cihaz n kurulaca  yere 
gelmemeli ve cihaz s cakl k olu turan cisimlerin ve s  
kaynaklar n n (örn. soba, kalorifer, ocak, f r n gibi) 
yan na veya yak n na kurulmamal d r.
Gerekirse bir izolasyon plakas  kullan n z.
Cihaz n hava giri  ve ç k  deliklerinin önünü 
kapatmay n z.
S cak besinleri ve içecekleri cihaza yerle tirmeden 
önce so umas n  bekleyiniz ve so uduktan sonra 
cihaza yerle tiriniz.
Dondurulmu  besinleri buzlar n n çözülmesi için 
so utucu bölümüne yerle tirerek, bu besinlerin 
so uklu unu söz konusu bölümdeki besinlerin 
so utulmas  için kullan n z.
Cihaz kap lar n  mümkün oldu u kadar k sa aç n z.
Dondurucu bölmesinin kap s n n daima kapal  
olmas na dikkat ediniz.
Donan m parçalar n n düzeni, cihaz n enerji alma 
veya çekme tutumunu etkilemez.

Çal ma sesleri

Normal çal ma ses ve gürültüleri
Bo uk horultu
Motorlar çal yor (örn. so utma ünite grubu, ventilatör).

F k rt , r lt  ve t nlama sesleri
Ya borular n içinde so utma maddesi ak yor veya buz 
haz rlama cihaz na su ak yor.

Ç tlama sesi
Motor, alter veya manyetik valfler aç l yor/kapan yor.

Tak rt  sesleri
Haz r küp buzlar, küp buz yapma ünitesinden küp buz 
kab na dökülüyor.

Gürültü olu mas n n önlenmesi
Cihaz düz yerle tirilmemi
Cihaz  lütfen bir su terazisinin yard m  ile dengeli 
ayarlay n z. Düzeltme i lemi için cihaz n ayarlanabilen 
vidal  ayarlar n  kullan n z veya alt na uygun parçalar 
koyunuz.

Cihaz bir yere ”temas” ediyor
Cihaz , temas etti i mobilya veya cihazlardan ay r n z.

Kaplar veya raflar sallan yor veya s k yor
D ar  ç kar labilen parçalar  kontrol ediniz ve gerekirse 
yeniden tak n z.

i eler veya kaplar birbirine de iyor
i eleri veya kaplar  birbirinden biraz ay r n z.
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Basit hatalar  kendiniz giderebilirsiniz
Yetkili servisi ça rmadan önce:
A a daki talimatlar n yard m yla ar zay  kendinizin giderip gideremiyece inizi kontrol ediniz.
Garanti süresi içerisinde dahi, bu gibi durumlarda servis görevlisinin masraflar n n tümünü kendiniz ödemek 
zorundas n z!

Cihaz

 

Ar za Muhtemel sebebi Giderilmesi

Cihaz so utmuyor.
Ayd nlatma çal m yor.
Gösterge yanm yor.

Cihaz kapat lm . Açma/Kapama tu una bas lmal d r.

Elektrik kesilmesi. Elektrik ak m  olup olmad  kontrol edilmelidir.

Sigorta kapal . Sigortay  kontrol ediniz.

Elektrik fi i prize tam tak lmam . Elektrik fi inin prize iyice tak l  olup olmad n  kontrol 
ediniz.

Kompresör s k s k devreye giriyor ve 
uzun süre devrede kal yor.

Cihaz n çok s k aç lmas . Cihaz  gereksiz açmay n z.

Hava giri  ve ç k  deliklerinin önü kapanm . Engeller giderilmelidir.

Cihaza çok miktarda taze besin yerle tirilmesi. Süper so utma ya da süper dondurma fonksiyonunu 
aktifle tiriniz.

Ayd nlatma (LED) çal m yor. LED lambas  bozuk. Yetkili servisi ça r n z.

Lamba alteri s k m . alterin hareket edip etmedi i kontrol edilmelidir.

Göstergede ”E..” görünüyor. Elektronik sistem bir hata tespit etti. Yetkili servisi ça r n z.

Göstergede ”LOWPOWER” görünüyor. Mevcut ebeke gerilimi, kabul edilebilir s n r 
de erin alt nda.

ebeke gerilimi tekrar öngörülmü  olan de ere ula nca, 
ikaz mesaj  söner. kaz mesaj  uzun süre göstergede 
kal rsa, ba l  oldu unuz elektrik santraline haber veriniz.

Göstergede ”HIGHVOLT” görünüyor. Mevcut ebeke gerilimi izin verilen s n r de eri 
a yor.

ebeke gerilimi tekrar öngörülmü  olan de ere ula nca, 
ikaz mesaj  söner. kaz mesaj  uzun süre göstergede 
kal rsa, ba l  oldu unuz elektrik santraline haber veriniz.

Sol kap da milde kondanse su (terleme) 
olu uyor.

S cak hava yo u mas . Kiri  içindeki s tmay  devreye sokunuz (Özel fonksiyonlar 
bölümünde, Cihaz kap s  kiri  s tmas  k sm na bak n z).
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Buz haz rlay c

 

Ar za Muhtemel sebebi Giderilmesi

Buz yapma ünitesi çal m yor. Buz yapma ünitesinin elektrik ba lant s  yok. Yetkili servisi ça r n z.

Buz yapma ünitesinde yeni (temiz) su yok. Su ba lant s n n muntazam kurulmu  oldu unu kontrol 
ediniz. 

Dondurucu bölmesinin derecesi çok s cak. Dondurucu bölmesi s  derecesini kontrol ediniz ve 
gerekirse biraz daha so uk bir dereceye ayarlay n z.

Buz haz rlay c  yeterince buz üretmiyor 
veya buz deforme olmu .

Cihaz veya buz yapma ünitesi ancak çok k sa bir 
süre önce devreye sokuldu.

Buz üretiminin ba lamas  yakla k 24 saat sürer.

Cihazdan çok miktarda buz al nd . Küp buz kab n n tekrar dolmas  yakla k 24 saat sürer.

Su bas nc  dü ük. Cihaz  sadece öngörülmü  su bas nc na ba lay n z 
(Cihaz n ba lanmas  bölümündeki Su ba lant s  k sm na 
bak n z).

Su filtresi t kanm  veya eskimi . Su filtresinin de i tirilmesi.

Dondurucu bölmesinin derecesi çok s cak. Dondurucu bölmesinin s  derecesini biraz daha dü ük, 
yani daha so uk ayarlay n z.

Küp buzlar, küp buz kab n n arka yüzü k sm nda 
toplanm t r.

Küp buzlar , küp buz kab n n içinde da t n z. E er küp 
buzlar donup yap m sa, küp buzlar  keskin ve sivri 
olmayan bir cisimle çözünüz.

Buz haz rlay c  buz üretmiyor. Buz yapma ünitesi kapal . Buz yapma ünitesini kumanda alan  üzerinden aç n z.

Cihaz su ile beslenmiyor. lgili elektrik tesisatç s n  veya elektrik ebekesi idaresini 
aray n z.

Su giri  hatt  katlanm . Su beslemesini kapatma vanas  üzerinden kapat n z. 
Katlanm  yerleri düzeltiniz, gerekirse de i tirilmesini 
sa lay n z.

Su bas nc  dü ük. Cihaz  sadece öngörülmü  su bas nc na ba lay n z 
(Cihaz n ba lanmas  bölümündeki Su ba lant s  k sm na 
bak n z).

Dondurucu bölmesinin derecesi çok s cak. Dondurucu bölmesinin s  derecesini biraz daha dü ük, 
yani daha so uk ayarlay n z.

Küp buz kab  yerine do ru tak lmam . Pozisyonu kontrol ediniz ve gerekirse tekrar tak n z.

Yanl  kapatma vanas  monte edilmi . Yanl  vana ve valfler dü ük su bas nc na ve cihazda 
hasara sebep olabilir.

Buz yapma ünitesine giden su besleme 
hortumu içinde buz olu uyor.

Su bas nc  dü ük. Cihaz  sadece öngörülmü  su bas nc na ba lay n z 
(Cihaz n ba lanmas  bölümündeki Su ba lant s  k sm na 
bak n z).

Kapatma vanas  do ru aç lmam . Kapatma vanas n  tamamen aç n z.

Cihazdan su ak yor. Su ba lant  hortumu s zd r yor. Hortumun, üreticinin orijinal yeni bir hortumu ile 
de i tirilmesini sa lay n z.

Yanl  kapatma vanas  monte edilmi . Yanl  vana ve valfler dü ük su bas nc na ve cihazda 
hasara sebep olabilir.
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Yetkili servis
Size yak n bir yetkili servisimizi telefon rehberinde veya 
yetkili servis listesinde bulabilirsiniz. Lütfen yetkili 
servisimizi ça rd n z zaman, cihaz n ürün numaras n  
(E-Nr.) ve imalat numaras n  (FD) bildiriniz.
Bu numaralar , tip levhas n n üzerinde bulabilirsiniz.
Cihaz n ürün numaras n  ve imalat numaras n  bildirmek 
suretiyle, gereksiz gidip gelme masraflar n  ve zaman 
kayb n  önlemi  olursunuz. Böylelikle ilgili fazla 
masraflardan tasarruf etmi  olursunuz.

Ar zalarda onar m sipari i ve dan ma
Tüm ülkelerin ileti im bilgileri için, ekteki yetkili servis 
listesine bak n z.

 

Kullanim Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma 
süresi).

Garanti artlar
Mal n ay pl  oldu unun anla lmas  durumda tüketici, 
6502 say l  Tüketicinin Korunmas  Hakk nda 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

Sözle meden dönme
Sat  bedelinden indirim isteme,
Ücretsiz onar lmas n  isteme,
Sat lan n ay ps z bir misli ile de i tirilmesini isteme,

haklar ndan birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklar ndan ücretsiz onar m hakk n  
seçmesi durumunda sat c ; i çilik masraf , de i tirilen 
parça bedeli ya da ba ka herhangi bir ad alt nda 
hiçbir ücret talep etmeksizin mal n onar m n  yapmak 
veya yapt rmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz 
onar m hakk n  üretici veya ithalatç ya kar  da 
kullan labilir. Sat c , üretici ve ithalatç  tüketicinin bu 
hakk n  kullanmas ndan müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onar m hakk n  kullanmas  
halinde mal n;

Garanti süresi içinde tekrar ar zalanmas ,
Tamiri için gereken azami sürenin a lmas ,
Tamirinin mümkün olmad n n, yetkili servis 
istasyonu, sat c , üretici veya ithalatç  taraf ndan bir 
raporla belirlenmesi durumlar nda;

tüketici mal n bedel iadesini, ay p oran nda bedel 
indirimini veya imkan varsa mal n ay ps z misli ile 
de i tirilmesini sat c ndan talep edilir. Sat c , 
tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine 
getirilmemesi durumunda sat c , üretici ve ithalatç  
müteselsilen sorumludur.
Mal n kullan m k lavuzunda yer alan hususlara ayk r  
kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti 
kapsam  d ndad r.
Tüketici, garantiden do an haklar n n kullan lmas  ile 
ilgili olarak ç kabilecek uyu mazl klarda yerle im 
yerinin bulundu u veya tüketici i leminin yap ld  
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine ba vurabilir.

TR 444 6688 Ça r  merkezini 
sabit hatlardan 
araman n bedeli 
ehir içi 

ücretlendirme, 
Cep 
telefonlar ndan ise 
kullan lan tarifeye 
gore de i kenlik 
göstermektedir.
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*9000823572*

9000823572 (9510)
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BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

siemens-home.com
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