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Safety and warning
information

Before you put the appliance
into operation
Carefully read through the instructions
for use and assembly instructions. They
contain important information on setting
up, using and maintaining the appliance.

The manufacturer is not liable for any
damage caused by failure to follow the
guidance and warnings contained in the
instructions for use. Retain all
documents for later use or for
subsequent owners.

Technical safety
The appliance contains a small quantity
of the environmentally-friendly, though
flammable, refrigerant R600a. Make sure
that the pipes of the refrigerant circuit
are not damaged during transport or
installation. If refrigerant squirts out, it
may cause eye injuries or ignite.

In the event of damage:

� Keep naked flames or sources of
ignition away from the appliance,

� Ventilate the room well for a few
minutes,

� Switch off the appliance and unplug it
from the mains,

� Inform After-sales Service.

The more refrigerant an appliance
contains, the larger the room must be in
which it stands. If there is a leak and the
room is too small, a flammable gas-air
mixture may form.

The room must be at least 1 m³ in size
for each 8 g of refrigerant. The quantity
of refrigerant in your appliance is stated
on the rating plate inside the appliance.

If the mains power lead of this appliance
is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, After-sales Service or an
equally qualified person. Incorrect
installation or repairs may result in
significant risks to the user.

Repairs may only be carried out by the
manufacturer, After-sales Service or an
equally qualified person.

Only genuine replacement parts from
the manufacturer may be used. Only
such parts are guaranteed by the
manufacturer to meet the safety
requirements.

Any mains power lead extension may
only be obtained from After-sales
Service.

During use
� Never use electrical appliances inside

the appliance (e.g. heaters, electric
ice-makers). Risk of explosion!

� Never defrost or clean the appliance
with a steam-cleaning device. The
steam may come into contact with
electrical components and cause a
short circuit. Risk of electric shock!

� Do not use pointed or sharp objects to
remove layers of ice and frost! You
could damage the refrigerant pipes. If
refrigerant shoots out, it may ignite or
cause eye injuries.
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� Do not store products with flammable
propellant gases (e.g. spray cans) or
explosive substances inside the
appliance. Risk of explosion!

� Do not use the base, rails, doors, etc.
as a step or support.

� For defrosting and cleaning, unplug
the appliance from the mains or switch
off the circuit-breaker. When
unplugging the mains plug, always
take hold of the plug itself, never pull
on the connecting lead.

� High-proof alcohol must always be
tightly sealed and stored in an upright
position.

� Do not contaminate plastic parts or
door seals with oil or grease. Plastic
parts and door seals will otherwise
become porous.

� Never cover or block ventilation
openings for the appliance.

� Avoiding placing children and
vulnerable people at risk:
At risk are children, people who have
limited physical, mental or sensory
abilities, as well as people who have
inadequate knowledge concerning
safe operation of the appliance.
Ensure that children and vulnerable
people have understood the hazards.
A person responsible for safety must
supervise or instruct children and
vulnerable people who are using the
appliance.
Only children from 8 years and above
may use the appliance.
Supervise children who are cleaning
and maintaining the appliance.
Never allow children to play with the
appliance.

� Do not store liquids in bottles or tins in
the freezer compartment (in particular

carbonated drinks). Bottles and tins
may burst.

� Never eat frozen foods immediately
after they have been taken out of the
freezer compartment. 
Risk of freezer burn!

� Avoid prolonged hand contact with
frozen foods, ice, and the evaporator
tubes, etc. 
Risk of freezer burn!

Children in the household
� Keep children away from packaging

and its parts. Danger of suffocation
from folding cartons and plastic film!

� Do not allow children to play with the
appliance!

� If the appliance features a lock, keep
the key out of the reach of children.

General requirements
The appliance is suitable for the
following tasks:

� Freezing food

� Making ice cubes.

This appliance is intended for use up to
a maximum height of 2000 metres
above sea level.

This appliance is intended for domestic
use in private households and for a
domestic environment.

The appliance is fitted with interference
suppression in accordance with EU
Directive 2004/108/EC.

The refrigeration circuit has been
checked for leak tightness.

This appliance corresponds to the
relevant safety requirements for
electrical appliances (EN 60335-2-24).
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Directions for disposal

x Disposing of packaging
The packaging protects your appliance
from damage during transport. All the
materials used are environmentally
friendly and can be recycled. Please
help by disposing of the packaging in an
environmentally responsible manner.

Information about the available disposal
methods and sites can be obtained from
your appliance retailer or your local
authority.

x Disposing of your old
appliance
Used appliances are not valueless
waste. Valuable raw materials can be
recovered through environmentally
responsible disposal.

his appliance is labelled in
accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used
electrical and electronic appliances
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
The Directive determines the
framework for the return and
recycling of used appliances as
applicable throughout the EU.

! Warning

Appliances at the end of their useful life:

1. Unplug the mains plug.

2. Cut the power cord and remove it
along with the mains plug.

3. Do not remove the shelves and
containers. Leaving them intact makes
it more difficult for children to climb in.

4. Never let children play with a disused
appliance. Risk of asphyxiation!

Refrigerators contain refrigerant as well
as gases in the insulation material.
Refrigerant and gases must be disposed
of properly. Do not damage the
refrigerant circuit pipes before disposing
of them properly.

Scope of delivery
After unpacking the appliance, check all
parts for transport damage.

If you wish to make a complaint, please
contact the dealer from whom you
purchased the appliance or our
after-sales service.

The scope of delivery includes the
following parts:

� Free-standing appliance

� Features (vary depending on the
model)

� Instructions for use

� After-sales service booklet

� Guarantee slip

� Information on energy consumption
and noises

� Bag of assembly materials.

Installing the appliance

Transport
For transport, smooth-running rollers are
attached to the appliance. Figure $

! Warning

If required, secure the appliance against
rolling away.
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Removing the transport locks
Figure  #
Remove the four transport locks that are
attached between the chest lid and the
appliance.

Location
The ideal installation location is a dry,
well-ventilated room. The installation
location should not be subject to direct
sunlight or be near a heat source such
as a cooker, heating element, etc. If
setting up the appliance next to a heat
source is unavoidable, use a suitable
insulating plate or observe the following
minimum distances from the heat
source:

� 3 cm from an electric or gas cooker.

� 30 cm from oil or solid fuel cookers.

If the appliance is placed against the
wall, there must be a minimum distance
of 70 mm to the back panel and to the
side panels.

Floor surface
The floor at the installation location must
not buckle and you may have to
reinforce the floor.

Use a spirit level to align the appliance.

Level out any unevenness in the ground
using support spacers.

Note the room
temperature and
ventilation

Ambient temperature
The appliance is designed for a certain
climate class. Depending on the climate
class, the appliance can be operated at
the following ambient temperatures.

The climate class is specified on the
rating plate, figure !/10.

Climate class Permissible ambient
temperature

SN +10 °C to 32 °C

N +16 °C to 32 °C

ST +16 °C to 38 °C

T +16 °C to 43 °C

Note!

The appliance can function within the
ambient temperature limits of the
specified climate class.
If an appliance in the SN climate class is
operated at lower ambient temperatures,
damage to the appliance can be
excluded up to a temperature of +5 °C.

Ventilation
Figure *

The air on the appliance's back panel
and side panels heats up. The heated air
must be able to escape unimpeded.
Otherwise, the refrigerating unit has to
work harder, which increases the
appliance's power consumption.
Therefore: You must never cover or
block the ventilation openings!
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Connecting the
appliance
After setting up the appliance, wait for at
least 1 hour before starting the
appliance up. The oil contained in the
compressor may have been displaced
into the refrigeration system during
transport.

Before starting the appliance up for the
first time, clean its interior (see section
"Cleaning the appliance").

Electrical connection
The socket must be near to the
appliance and easily accessible after the
appliance has been installed.

The appliance conforms to protection
class I. Connect the appliance to a
220-240 V/50 Hz alternating current
supply using a socket with protective
earthing conductor which has been
correctly installed. The socket must be
protected by a fuse with a rating of 10 A
to 16 A.

In the case of appliances operated
outside of Europe, check whether the
voltage and type of current specified
conform to the values of your electricity
grid. You will find this information on the
rating plate, figure +.

! Warning

The appliance must never be connected
up to an electronic energy-saving
socket.

Sinusoidal-commutated and
line-commutated inverters can be used
with our appliances. Line-commutated
inverters are used with photovoltaic
systems that are connected directly to
the national grid.
Sinusoidal-communicated inverters must
be used with standalone applications
(e.g. on ships or mountain huts) that do
not have a direct connection to the
national grid.
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Getting to know the
appliance

Fold out the last page that contains the
figures. These instructions for use apply
for several models.

Deviations between the figures are
possible.

Figure !

* Not available on all models

1‐5 Control panel

6 Interior light *

7 Basket *

8 Storage compartment

9 Condensation drainage with drain
plug

10 Rating plate

11 Pre-freezing compartment *

12 Lock *

13 Removable separating wall *

Control panel
Figure "
1 "eco" setting

If the appliance is only partially filled
(on appliances with a separating
wall, maximum fill level is up to the
"e" marking on the separating wall),
this setting can be selected in order
to save energy.

2 Temperature selector

To adjust the freezer compartment
temperature, turn the temperature
selector using a coin.

Position 1: Highest temperature

Position 6: Lowest temperature

3 "alarm" indicator

The red indicator lights up if the
freezer compartment is too warm.

4 "power" indicator

The green indicator lights up if the
appliance is switched on.

5 "super" button

This is used to switch the
SuperFreezing function on and off.

The yellow indicator lights up if the
SuperFreezing function is switched
on.
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Putting the appliance
into operation

Switching on the appliance
� Once it is connected, the appliance is

switched on and the green indicator
figure "/4 lights up.

� If the red indicator lights up
(figure "/3), this means that the
temperature in the appliance is too
high and you must only put frozen food
in the freezer once this red indicator
has gone out.

Setting the temperature
The temperature selector is set to
position 4 at the factory.

To change the temperature, turn the
temperature selector, figure  "/2.

Position 1: Highest temperature

Position 6: Lowest temperature

Important: Changes to the temperature
take time to come into effect.

Notes on using the appliance
� If you cannot open the lid immediately

after closing the chest, please wait for
two to three minutes until the resulting
vacuum has been compensated for.

Warning messages

Temperature alarm
If the temperature in the freezer
compartment becomes too warm
(approx. -9 °C) and the frozen food is at
risk, the "alarm" indicator lights up,
figure "/3.

Utilisable volume
You will find information regarding the
utilisable volume on the rating plate.
Figure +

Using the entire freezing
capacity
To store the maximum quantity of frozen
food, you can remove the basket from
the appliance.

Freezer compartment
Use the freezer compartment for the
following:

� Storing deep frozen food.

� To make ice cubes.

� To freeze food.

Note!

Ensure that the appliance is always
closed. If the lid is open, the frozen food
will thaw. The freezer compartment ices
up heavily. In addition: Energy is lost due
to the power consumption.
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Max. freezing capacity
You will find information on the
maximum freezing capacity in 24 hours
on the rating plate. Figure +

Freezing and storing

Purchasing frozen foods
� Packaging must not be damaged.

� Observe the best before date.

� The temperature in the commercial
chest freezer must be -18 °C or
colder.

� As far as possible, frozen food must
be transported in an insulated
container and quickly placed in the
freezer compartment.

When arranging the food, note
the following:
It is preferable to freeze larger quantities
of food on the appliance floor because
they will become frozen more quickly
and gently there. Lay the food over a
wide area on the floor of the appliance.
Food that is already frozen must not
come into contact with the food that is to
be freshly frozen.

Freezing fresh food
Only use fresh, undamaged food for
freezing.

In order to retain the nutritional value,
aroma and colour of the food as much
as possible, blanch vegetables before
they are frozen. Blanching is not
required for aubergines, peppers,
courgettes and asparagus.

You can find literature about freezing
and blanching in bookshops.

Note!

Do not allow food that is to be frozen to
sit right next to food that has already
been frozen.

� The following are suitable for freezing:
Baked goods, fish and seafood, meat,
game, poultry, vegetables, fruit, herbs,
eggs without their shells, dairy
products such as cheese, butter and
curd cheese, prepared dishes and
leftovers such as soups, stews,
cooked meat and fish, potato dishes,
baked casseroles and sweet foods.

� The following are not suitable for
freezing:
Types of vegetables that are usually
eaten raw – such as green salad or
radishes, eggs in their shells, grapes,
whole apples, pears and peaches,
hard-boiled eggs, yoghurt, soured milk,
sour cream, crème fraîche and
mayonnaise.
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Packaging frozen food
Pack food so that it is airtight to prevent
it from losing its flavour or drying out.

1. Store food in its packaging.

2. Press out any air.

3. Close the packaging tightly.

4. Label packaging with its contents and
date of freezing.

The following are suitable as
packaging:
Plastic film, polyethylene hose film,
aluminium foil, freezer bags.
You will find these products at your
specialist dealer.

The following are not suitable as
packaging:
Wrapping paper, greaseproof paper,
cellophane, rubbish bags and used
shopping bags.

The following are suitable for sealing
packaging:
Rubber bands, plastic clips, pack-twines,
cold-resistant scotch tape, or similar.
Polyethylene bags and hose film can be
fused closed using a bag sealer.

Storage life of frozen foods
The storage life depends on the type of
food.

At a temperature of -18 °C:

� Fish, sausages, prepared dishes,
baked goods:

Up to 6 months

� Cheese, poultry, meat:

Up to 8 months

� Vegetables, fruit:

Up to 12 months

SuperFreezing
Food should be frozen thoroughly as
quickly as possible. This ensures that
vitamins, nutritional value, appearance
and taste are retained.

To ensure that there is no undesired rise
in temperature while you are placing
fresh food in the freezer, switch on the
SuperFreezing function a few hours
beforehand.

In general, 4-6 hours is sufficient.

If you want to use the max. freezing
capacity, you require 24 hours.

Smaller quantities of food (approx. 10 %
of the freezing capacity) can be frozen
without using SuperFreezing.

To switch SuperFreezing on and off,
press and hold the "super" button,
figure "/5.

The "super" indicator lights up to show
that the freezer has been started up,
figure "/5. The refrigerating unit now
works continuously. A low temperature is
reached in the freezer compartment.

Super freezing automatically switches off
after approx. 2 days.
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Defrosting frozen food
You can decide between the following
options, depending on the type of food
and its intended use:

� At room temperature,

� in the refrigerator,

� in the electric oven, with/without hot-air
ventilator,

� in the microwave oven.

Note!

Do not refreeze defrosted food. It can
only be refrozen after it has been
processed (cooked or roasted).

Do not continue to use the complete
max. storage time for the frozen food.

Features of the
appliance

Pre-freezing compartment
Figure !/11 (not on all models)
In the pre-freezing compartment, fresh
food freezes particularly quickly and
gently. Lay the food over a wide area on
the floor and on the side panels of the
pre-freezing compartment.

Removable basket
Figure )

For storing deep frozen food.

If you want to place baskets on the floor
of the appliance, remove or fold in the
handles first.
If required, you can purchase further
baskets from specialist retailers if you
specify the appliance designation,
figure ,.

Removable separating wall
Figure & (not on all models)
The separating wall prevents fresh food
that is to be frozen in the pre-freezing
compartment from coming into contact
with food that is already frozen in the
storage compartment.

If you pull out the separating wall and lay
it on the floor of the chest, small items of
frozen food (such as strawberries) can
be quickly and – above all – individually
frozen. When defrosting food, you can
place the separating wall under the
drainage channel to collect the defrosted
water.

Switching the appliance
off and putting it out of
operation

Switch off the appliance
� Unplug the appliance from the mains

or switch off the childproof lock.

Putting the appliance out of
service
If you do not use the appliance for long
periods:

1. Remove all food from the appliance.

2. Switch off the appliance.

3. Defrost the appliance (see section
"Defrosting").

4. Clean the inside of the appliance (see
section "Cleaning the appliance").

5. To prevent odours from forming, leave
the appliance lid open.
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Defrosting
A layer of frost on the container panels
impairs the cooling effect on the frozen
food and increases the power
consumption. You must regularly remove
this layer of frost.

General tips
� When putting food in or taking food

out, open the lid of the chest for as
little time as possible.

� Do not install the chest freezer in a
damp room. A high level of humidity
aids the formation of frost.

� Package fresh food so that it is as
air-tight as possible.

! Attention

Do not scrape away the layer of ice
using a knife or a sharp object. You
could damage the refrigerant pipes. If
refrigerant shoots out, it may ignite or
cause eye injuries.

Defrosting the appliance
� Switch on the SuperFreezing function

approx. 4 hours before the defrosting
to ensure that the food is thoroughly
frozen.

� Then clear out the frozen food and
store it in several layers of newspaper
or wrap it in a cover and store it in a
cool place.

� Leave the lid open and unplug the
mains plug.

� Pull out the exterior drain plug
(figure '/1), remove the flat drawer or,
if present, the separating wall of the
appliance (figure '/2), lay it under the
drain hole for condensation water to
catch the condensation water
(figure '/3). and pull out the interior
drain plug (figure '/4).

� After defrosting, clean the appliance
and wipe the inside dry.

� Use the two drainage plugs to seal the
condensation drainage, insert the
separating wall, connect the appliance
and re-arrange the frozen food.

Defrosting aids
To speed up the defrosting process, you
can use a plastic scraper to remove the
layer of ice

! Warning

Never use electrical appliances,
defrosting sprays or open flames to
defrost the freezer, e.g. heaters,
steam-cleaning appliances, candles, oil
lamps, etc.
Do not place any saucepans containing
hot water in the appliance in order to
speed up the defrosting.
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Cleaning the appliance
You should clean the freezer
compartment properly after each time it
is defrosted.

! Attention

� Never clean the appliance with a
steam cleaning appliance.

� Do not use gritty, acidic or
chlorine-based cleaning agents or
solvents.

� Do not use any abrasive materials or
materials that may scratch surfaces.
This may lead to corrosion of the
metallic surfaces.

� Never clean the equipment's
accessories in the dishwasher. The
parts may warp.

� The water used for rinsing must not
get into the control panel or lighting.

Proceed as follows:
1. Before cleaning the appliance, unplug

the mains plug or disconnect the fuse.

2. Take out the frozen food and store it
in a cool place. Place an ice block (if
you have one) on the food.

3. Clean the appliance with a soft cloth,
lukewarm water, and a little pH-neutral
detergent.

4. Only wipe the door seal with clean
water and then rub it until it is dry.

5. After cleaning, reconnect the
appliance to the mains and switch it
on.

6. Put the frozen food back in.

Saving energy
� Install the appliance in a cool, dry,

well-ventilated room. The appliance
must be installed out of direct sunlight
and away from heat sources (e.g.
heating elements, cooker). Use an
insulating plate if necessary.

� Allow hot food to cool before placing it
in the appliance.

� Place frozen food that is to be
defrosted in your cooling
compartment. Use the low temperature
of the frozen food to cool down food.

� Open the appliance door for as little
time as possible.

� A layer of frost in the freezer
compartment impairs the cooling effect
on the frozen food and increases the
power consumption. If there is a layer
of frost, you must defrost the
appliance.

� Occasionally clean the rear of the
appliance to prevent an increased
power consumption.

� If only medium quantities of food
(approx. 40 %-60 % of the maximum
freezing capacity) are frozen, you can
put food into the freezer after 6 hours
of SuperFreezing and switch
SuperFreezing off.

� If the appliance is only partially filled
with food (not higher than the "e"
marking on the separating wall if the
appliance comes with a separating
wall), use the "eco" energy-saving
setting.
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Operating noises

Completely normal noises
Humming - The refrigeration unit is
running.

Bubbling, whirring or gurgling noises -
The refrigerant is flowing through the
pipes.

Clicking - The motor is switching on or
off.

Clicking when opening the lid - The light
switch is switching on.

Preventing noises
If the appliance is positioned unevenly
Use a spirit level to align the appliance
so that it is level. Level out any
unevenness in the ground using support
spacers.

If the appliance is touching adjacent
units or appliances
Move the appliance away from adjacent
furniture or appliances.

Baskets or separating plates are wob
bling or sticking
Check the removable parts and reinsert
them if necessary.

Containers are touching
Move the containers apart slightly.

Rectifying minor faults yourself
Before you call the after-sales service:

Check whether you can rectify the fault yourself by using the notes below.

You must bear the costs for consultation with the after-sales services yourself - even
during the warranty period.

Problem Possible cause Remedy

The temperature
deviates considerably
from the setting.

In some cases, it is sufficient to
switch off the appliance for
5 minutes.

If the temperature is too high, wait a
few hours and check whether the
temperature has aligned with the
setting.

If the temperature is too low, wait
until the next day and check the
temperature again.
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Problem RemedyPossible cause

The interior lighting is
not working.

The bulb is faulty. Replace the bulb:

1. Unplug the appliance from the
mains or switch off the circuit
breaker.

2. Remove the lamp cover,
figure (.

3. Change the bulb (replacement
bulb: 220-240 V alternating
current, E14 socket, see faulty
light for the wattage).

The refrigerating unit
switches on with
increasing frequency
and for longer
periods.

The chest lid is being
opened frequently.

Do not open the lid unnecessarily.

The ventilation
openings are
covered. Figure *

Remove any obstructions.

The "alarm" indicator
(figure "/3) lights
up. (it is too warm in
the appliance).

The chest lid is being
opened frequently.

Do not open the lid unnecessarily.

Lots of food has been
placed in the freezer.

Switch on SuperFreezing before
placing food in the freezer.

The ventilation
openings are
covered. Figure *

Remove any obstructions.

The appliance is
beside a heat source.

Maintain the minimum distance or
use an insulating plate.

The green control
light (figure "/4) is
not lit.

The appliance is
switched off.

Connect the mains plug.

Power failure; the
fuse protection has
been switched off;
the mains plug is not
firmly inserted.

Check whether there is power,
check the fuses.
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Problem RemedyPossible cause

Increased formation
of frost on the upper
edge of the
appliance.

The condensation
water plugs are not in
the correct position.

Insert the condensation water plugs
correctly on the floor of the
appliance and on the front of the
appliance.

The transport locks
were not removed

Remove all four transport locks,
figure # (see section "Installing the
appliance").

The chest lid is being
opened frequently.

Do not open the lid unnecessarily.

After-sales service
You can find an after-sales service point
near to you in the telephone directory or
in the list of after-sales service points.
When you call the after-sales service,
quote your product number (E no.) and
the production number (FD no.) of your
appliance.

You will find this information on the
rating plate. Figure +

Please help us to avoid unnecessary
journeys by quoting the appliance and
production number. This will save you
the additional associated costs.

Repair order and consultation
if faults occur
The attached after-sales service
directory contains the contact data for all
countries.
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Güvenlik bilgileri ve
uyarıları

Cihazı çalıştırmadan önce
Kullanım ve montaj kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz! Cihazın kurulumu, kullanımı ve
bakımı ile ilgili önemli bilgiler içeriyorlar.

Üretici, kullanım kılavuzundaki bilgileri ve
uyarıları dikkate almamanız durumunda
sorumlu değildir. Belgeleri, daha sonraki
kullanım veya cihazın bir sonraki sahibi
için saklayınız.

Teknik Güvenlik
Cihaz, az miktarda doğa dostu ama
yanıcı soğutucu madde R600a içerir.
Taşıma veya montaj sırasında, soğutucu
madde dolaşımına ait boruların zarar
görmemesine dikkat ediniz. Soğutucu
madde sızıntısı göz yaralanmalarına
neden olabilir veya tutuşabilir.

Hasar durumunda

� Ateş veya ateş kaynaklarını cihazdan
uzak tutunuz,

� Odayı birkaç dakika boyunca
havalandırınız,

� Cihazı kapatınız ve fişini çekiniz,

� Müşteri hizmetlerine haber veriniz.

Bir cihazda ne kadar çok soğutucu
madde varsa, cihazın bulunduğu oda o
kadar çok büyük olmalıdır. Çok küçük
odalarda, kaçak olması durumunda, bir
yanıcı gaz-hava karışımı oluşabilir.

Oda büyüklüğü, 8 g soğutucu madde
başına, 1 m³ olmalıdır. Cihazınıza ait
soğutucu madde miktarı, cihazınızın iç
kısmında bulunan tip plakasında
yazmaktadır.

Bu cihazın elektrik bağlantısı kablosu
hasar görürse, üretici, müşteri hizmetleri
veya benzer ve yetkin bir kişi tarafından
değiştirilmesi gereklidir. Yanlış montaj
veya onarımlar, kullanıcıyı büyük ölçüde
tehlikeye sokar.

Onarımlar sadece üretici, müşteri
hizmetleri veya benzer ve yetkin bir kişi
tarafından yürütülebilir.

Sadece üreticinin orijinal parçaları
kullanılabilir. Üretici sadece bu parçalar
kullanıldığında güvenlik gereksinimlerinin
karşılanacağını garanti eder.

Elektrik bağlantısı kablosunun uzatılması
ancak müşteri hizmetleri tarafından
gerçekleştirilebilir.

Kullanım Sırasında
� Cihaz içerisinde elektrikli cihazlar

kullanmayınız (örn. ısıtıcılar, elektrikli
buz hazırlayıcıları vb.). Patlama
tehlikesi!

� Cihazı, asla bir buharlı temizleme
cihazı ile çözmeyiniz veya
temizlemeyiniz! Buhar elektrikli
parçalara ulaşabilir ve bir kısa devreye
yol açabilir. Elektrik çarpma tehlikesi!

� Don ve buz katmanlarını temizlemek
için sivri uçlu veya keskin kenarlı
nesneler kullanmayınız. Bu şekilde,
soğutucu madde borularına zarar
verebilirsiniz. Soğutucu madde sızıntısı
göz yaralanmalarına neden olabilir
veya tutuşabilir.

� Cihaz içerisinde, yanıcı itici gaz içeren
ürünler (örneğin sprey kutuları) ve
patlayıcı maddeler saklamayınız.
Patlama tehlikesi!

� Tabanı, sürgüleri, kapıları vs. basamak
olarak veya dayanmak için
kullanmayınız.

� Buz çözme ve temizlik için fişi çekiniz
veya sigortayı kapatınız. Kabloyu değil,
fişi çekiniz.
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� Alkol oranı yüksek olanları ağzı sıkıca
kapalı ve dik bir şekilde saklayınız.

� Plastik parçaları ve kapı fitilini yağ veya
gresle kirletmeyiniz. Aksi takdirde
plastik parçalar ve kapı fitili delinip
aşınabilir.

� Cihazdaki havalandırma deliklerinin
üzerini kapatmayınız veya onları kapalı
konuma getirmeyiniz.

� Çocuklar ve tehlikeye maruz
kalabilecek kişiler için söz konusu
olabilecek risklerin önlenmesi:
Çocuklar ve bedensel, ruhsal veya
algısal yetenekleri sınırlı olan veya
cihazın güvenli kullanılması hakkında
yeterince bilgisi olmayan kişiler
tehlikeye maruz kalabilecek kişiler
olarak kabul edilirler.
Çocukların ve söz konusu tehlikeye
maruz kalabilecek kişilerin tehlikeleri
anlamış olmasını sağlayınız.
Güvenlikten sorumlu bir kişi çocukları
ve tehlikeye maruz kalabilecek kişileri
cihaz kullanılırken denetlemeli veya
onlara rehberlik etmelidir.
Sadece 8 yaşından büyük çocukların
cihazı kullanmasına izin veriniz.
Temizleme ve bakım çalışmalarında
çocukları denetleyiniz.
Çocukların cihaz ile oynamasına
kesinlikle izin verilmemelidir.

� Dondurucu bölmede şişe veya kutu
içerisinde sıvı saklamayınız (özellikle
de gazlı içecekler). Şişe ve kutular
patlayabilir!

� Dondurulmuş gıdaları asla, dondurucu
bölmeden alındıktan hemen sonra
ağzınıza almayınız. 
Dondurucu yanık tehlikesi!

� Ellerinizin, dondurulmuş gıda, buz veya
buharlaşma boruları vs. ile uzun süreli
temasından kaçınınız. 
Dondurucu yanık tehlikesi!

Evdeki çocuklar
� Ambalajları ve ambalaj parçalarını

çocuklara vermeyiniz. Katlanabilen
karton kutu ve folyolardan dolayı,
havasız kalıp boğulabilirler!

� Bu cihaz çocuklar için bir oyuncak
değildir!

� Kapısında kilit tertibatı olan cihazlarda:
Kilidin anahtarını çocukların
erişemiyecekleri bir yerde muhafaza
ediniz!

Genel Hükümler
Cihaz;

� yiyeceklerin dondurulması için,

� buz yapımı için uygundur.

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla
2000 metre yükseklikte kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.

Bu cihaz, ev ve ev ortamı içinde ev
kullanımı için tasarlanmıştır.

Cihazın, AB Direktifi 2004/108/EC'ye
göre parazit yalıtımı yapılmıştır.

Soğutma devresinin sızdırmazlık kontrolü
yapılmıştır.

Bu ürün, elektrikli ev aletleri (EN
60335-2-24) için ilgili güvenlik
düzenlemelerine uygundur.
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Atıkların yok
edilmesiyle ilgili
uyarılar

x Ambalajın yok edilmesi
Ambalaj, taşıma sırasında cihazınızı
hasarlara karşı korur. Kullanılan tüm
malzemeler çevre dostudur ve geri
dönüştürülebilir. Lütfen siz de yardım
ediniz: Ambalajı, çevreye zarar
vermeden yok ediniz.

Güncel bertaraf yöntemleri için,
satıcınızla veya yerel yönetim ile temasa
geçiniz.

x Eski cihazın yok edilmesi
Eski cihazlar hiç bir değeri olmayan çöp
değildir! Çevreye uygun yok etme işlemi
sayesinde değerli hammaddeler yeniden
kazanılabilir.

Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment - WEEE) ile
ilgili 2012/19/AB Avrupa direktifine
uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu yönetmelik, eski cihazların, AB
çapında geçerli olan geri alımı ve
geri dönüşümü için bir çerçeve
oluşturur.

! Uyarı

Eskimiş ve artık kullanılmayacak
cihazlarda:

1. Fişi çekiniz.

2. Bağlantı kablosunu kesiniz ve fişi ile
birlikte çıkarınız.

3. Çocukların içeri tırmanmalarını
engellemek için rafları ve kapları
çıkarmayınız!

4. Çocukların, kullanım süresini
doldurmuş cihazla oynamasına izin
vermeyiniz. Boğulma tehlikesi!

Soğutucu cihazlar soğutucu madde ve
yalıtımlarında gaz içerirler. Soğutucu
maddeler ve gazlar uygun şekilde
bertaraf edilmelidir. Uygun bertaraf
işlemine kadar soğutucu madde
devresine ait borulara zarar vermeyiniz.

Paket içeriği
Parçaları paketin içerisinden çıkardıktan
sonra, taşıma sırasında hasar görüp
görmediklerini kontrol ediniz.

Şikayet durumunda, cihazı satın aldığınız
satıcınıza veya müşteri hizmetlerimize
başvurunuz.

Paket içeriği aşağıdaki parçalardan
oluşmaktadır:

� Dikey cihaz

� Donanım (modele bağlı olarak)

� Kullanım talimatı

� Müşteri Hizmetleri Kitapçığı

� Garanti Belgesi

� Enerji tüketimi ve sesler ile ilgili bilgiler

� Montaj malzemelerini içeren torba.
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Cihazın kurulması

Taşıma
Taşıma için cihaza kolay hareket eden
tekerlekler takılmıştır. Resim $

! Uyarı

İhtiyaç halinde cihazı kaymaya karşı
emniyete alınız.

Taşıma emniyetinin
çıkartılması
Resim #
Kapak ile cihaz arasına takılmış olan dört
adet taşıma emniyetini çıkarınız.

Kurulum Yeri
Kurulum için, kuru ve havalandırılabilir
bir ortam uygundur. Kurulum yeri,
doğrudan güneş ışınlarına maruz
kalmamalıdır ve fırın, ısıtıcı vs. gibi ısı
kaynaklarının yakınında olmamalıdır. Bir
ısı kaynağının yanına kurulum kaçınılmaz
ise, uygun bir yalıtım plakası kullanınız
veya ısı kaynaklarına olan aşağıdaki
asgari mesafelere uyunuz:

� Elektrikli veya gazlı fırınlara 3 cm.

� Mazot veya kömürlü fırınlara 30 cm.

Cihaz duvara monte edilirse arka ve yan
duvarlarla arada minimum 70 mm'lik bir
mesafe bırakılması gerekir.

Zemin
Kurulum yerinin zemini yumuşak
olmamalıdır, gerekirse zemini
sertleştiriniz.

Cihaz bir su terazisi ile dengeye getiriniz.

Zemindeki muhtemel bozuklukları
desteklerle dengeleyiniz.

Oda sıcaklığına ve
Havalandırmaya dikkat
edilmelidir

Oda sıcaklığı
Cihaz, belirli bir iklim sınıfına göre
tasarlanmıştır. Cihaz, iklim sınıfına bağlı
olarak, aşağıdaki oda sıcaklıklarında
çalıştırılabilir.

İklim sınıfı, tip plakası üzerinde bulunur,
resim !/10.

İklim sınıfı Izin verilen oda sıcaklığı

SN +10 °C 32 °C arası

N +16 °C 32 °C arası

ST +16 °C 38 °C arası

T +16 °C 43 °C arası

Not!

Cihaz, belirtilen iklim sınıfına ait oda
sıcaklığı sınırları içerisinde tam
işlevseldir.
Eğer SN iklim sınıfına ait bir cihaz daha
soğuk oda sıcaklıklarında çalıştırılırsa,
+5 °C sıcaklığa kadar cihazda herhangi
bir hasar söz konusu olmaz.

Havalandırma
Resim *

Cihazın arka duvarındaki ve yan
duvarlarındaki hava ısınır. Isınan hava,
hiçbir engele takılmadan uçup
gidebilmelidir. Yoksa soğutucu makine
çok daha fazla çalışmak zorunda kalır.
Bu da elektrik tüketimini arttırır. Bu
yüzden: Havalandırma aralığı üzerini
kesinlikle kapatmayınız veya onları kapalı
konuma getirmeyiniz!
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Cihazın bağlanması
Yerine yerleştirdikten sonra cihazı
çalıştırmadan önce en az 1 saat boyunca
bekleyiniz. Taşıma sırasında,
kompresörde bulunan yağın soğutucu
maddede saklanmış olma ihtimali
mevcuttur.

İlk işletmeye alımdan önce cihazın içini
temizleyiniz (bkz. bölüm "Cihazın
temizlenmesi").

Elektrik Bağlantısı
Priz cihaza yakın olmalıdır. Hatta cihaz
yerine yerleştirildikten sonra da prize
ulaşım kolay olmalıdır.

Cihaz, Koruma Sınıfı I kapsamına girer.
Cihazı, topraklama kablosuna sahip,
kurallara uygun bir şekilde monte
edilmiş, 220-240 V/50 Hz alternatif
akımlı prize takınız. Priz, 10 A - 16 A
arası bir sigorta ile emniyete alınmış
olmalıdır.

Avrupa dışı ülkelerde işletilecek olan
cihazlarda, belirtilen gerilim ve akım
türünün, ilgili şebeke değerleriyle uyumlu
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu
bilgileri tip plakasında bulabilirsiniz,
resim +.

! Uyarı

Cihaz kesinlikle elektronik enerji
tasarrufu prizlerine takılmamalıdır.

Cihazlarımızın kullanımında sinüs ve hat
komütasyonlu invertörler kullanılabilir.
Hat komütasyonlu invertörler, doğrudan
elektrik şebekesine bağlanan fotovoltaik
sistemlerde kullanılmaktadır. Elektrik
şebekesine doğrudan bağlantısı olmayan
izole uygulamalarda (örneğin gemiler
veya dağ evleri), sinüs komütasyonlu
invertörler kullanılmalıdır.
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Cihazı tanımak

Lütfen resimlerin olduğu son sayfayı
açınız. Bu kullanım kılavuzu birden fazla
model için geçerlidir.

Resimlerde tutarsızlıklar olabilir.

Resim !

* tüm modellerde değil

1‐5 Kumanda paneli

6 İç aydınlatma *

7 Sepet *

8 Saklama rafı

9 Tahliye tapasına sahip yoğuşma
suyu tahliye deliği

10 Tip plakası

11 Ön soğutma rafı *

12 Kilit *

13 Çıkartılabilir ayırma duvarı *

Kumanda paneli
Resim "
1 “Eko” ayarı

Eğer cihaz tam dolu değilse (ayırma
duvarı olan cihazlarda maksimum
ayırma duvarının üzerindeki “e”
işaretine kadar) enerji tasarrufu
sağlamak için bu ayar seçilebilir.

2 Sıcaklık seçme düğmesi

Dondurucu sıcaklığını ayarlamak için
sıcaklık seçme düğmesini demir
para ile çeviriniz.

Konum 1: En yüksek sıcaklık

Konum 6: En düşük sıcaklık

3 “alarm” göstergesi

Dondurucu bölmesi çok sıcaksa
kırmızı gösterge yanar.

4 “power” göstergesi

Cihaz açıksa yeşil gösterge yanar.

5 “super” tuşu

Süper dondurucu fonksiyonunu açar
ve kapatır.

Süper dondurucu açıksa sarı
gösterge yanar.
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Cihazın işletime
alınması

Cihazı çalıştırmak
� Cihaz bağlanıp açıldığında yeşil

gösterge resim "/4 yanar.

� Kırmızı göstergenin resim "/3
yanması cihazın içerisindeki sıcaklığın
çok yüksek olduğunu gösterir,
dondurulmuş gıdaları ancak kırmızı
gösterge söndükten sonra yerleştiriniz.

Sıcaklığın ayarlanması
Sıcaklık seçme düğmesi fabrika
çıkışında 4 olarak ayarlanmıştır.

Değiştirmek için sıcaklık seçme
düğmesini resim "/2 çeviriniz.

Konum 1: En yüksek sıcaklık

Konum 6: En düşük sıcaklık

Dikkat: Sıcaklık değişiklikleri etkisini
yavaş gösterir.

Çalışma ile ilgili uyarılar
� Kapak kapatıldıktan hemen sonra

tekrar açılmamalıdır, lütfen ortaya çıkan
vakum dengeleninceye kadar kapağı
iki ile üç dakika boyunca açmayınız.

Uyarı mesajları

Sıcaklık alarmı
Dondurucu bölmesindeki sıcaklık çok
yüksekse (yaklaşık -9 °C) ve
dondurulmuş gıdalar tehlike altındaysa
“alarm” göstergesi resim "/3 yanar.

Kullanım kapasitesi
Kullanım kapasitesine ilişkin bilgileri tip
plakası üzerinde bulabilirsiniz. Resim +

Dondurucu hacminin tam
kullanımı
Maksimum miktarda dondurulmuş gıdayı
sığdırmak için sepeti cihazdan dışarı
çıkartabilirsiniz.

Dondurucu
Dondurucunun kullanılması

� Dondurulmuş gıdanın saklanması için.

� Buz küpleri yapmak için.

� Yiyeceklerin dondurulması için.

Not!

Cihazın daima kapalı durumda olmasına
dikkat ediniz. Kapak açık olduğunda
dondurulmuş gıdaların buzu çözülür.
Dondurucu rafı yoğun şekilde buzlanır.
Arıca: Yüksek elektrik tüketimi nedeniyle
enerji kaybı olur.
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Azami dondurma
kapasitesi
24 saatteki azami dondurma
kapasitesiyle ilgili bilgileri tip plakası
üzerine bulabilirsiniz. Resim +

Dondurma ve saklama

Dondurulmuş gıda satın almak
� Ambalajı zarar görmemiş olmalıdır.

� Son kullanma tarihine dikkat ediniz.

� Yiyeceği satın aldığınız dondurucudaki
sıcaklık -18 °C veya daha soğuk
olmalıdır.

� Dondurulmuş gıda mümkün olduğunca
bir yalıtımlı çanta ile taşınmalıdır ve en
kısa sürede dondurucuya
yerleştirilmelidir.

Yerleştirme sırasında dikkat
edilecekler
Büyük miktardaki yiyecekleri tercihen
cihazın tabanına koyarak dondurunuz,
burada özellikle hızlı donarlar ve böylece
daha iyi korunurlar. Geniş yüzeyli
yiyecekleri cihazın tabanına yerleştiriniz.
Önceden dondurulmuş olan yiyecekleri
yeni dondurulacak yiyeceklere temas
ettirmeyiniz.

Taze yiyeceklerin
dondurulması
Dondurmak için sadece taze ve uygun
yiyecekler kullanınız.

Besin değeri, aroma ve rengi en iyi
şekilde koruyabilmek için, dondurmadan
önce sebzeler kaynar su ile
şoklanmalıdır. Patlıcan, biber, kabak ve
kuşkonmazda bu işleme gerek yoktur.

Dondurma ve şoklama ile ilgili kitapları
kitapçılarda bulabilirsiniz.

Not!

Dondurulacak olan yiyecekleri, zaten
donmuş olan yiyeceklerle temas
ettirmeyiniz.

� Dondurulmaya uygun gıdalar şunlardır:
Unlu mamüller, balık ve deniz ürünleri,
et, av eti, kümes hayvanları, sebze,
meyve, otlar, kabuksuz yumurta,
peynir, tereyağı ve çökelek gibi süt
ürünleri, hazır yiyecekler ve çorbalar,
güveçler, pişmiş et ve balık gibi yemek
artıkları, patates yemekleri, sufleler ve
tatlılar.

� Dondurulmaya uygun olmayan gıdalar:
Normalde çiğ olarak tüketilen marul ve
turp gibi sebze çeşitleri, kabuklu
yumurta, üzüm, bütün elma, armut ve
şeftali, katı pişirilmiş yumurta, yoğurt,
kesilmiş süt, ekşi krema, Crème
fraîche ve mayonez.
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Dondurulmuş gıda paketlemesi
Tadlarını kaybetmesin ve kurumasın
diye, yiyecekleri hava almayacak şekilde
paketleyiniz.

1. Yiyecekleri ambalajına yerleştiriniz.

2. Bastırarak havasını alınız.

3. Ambalajı sıkıca kapatınız.

4. Ambalajın üzerine içeriğini ve
dondurucuya yerleştirme tarihini
yazınız.

Ambalaj olarak uygun olanlar:
Plastik folyo, polietilen tüp film,
alüminyum folyo, dondurucu kutuları.
Bu ürünleri yetkili satıcılarda
bulabilirsiniz.

Ambalaj için uygun olmayanlar:
Ambalaj kağıdı, parşömen kağıdı,
selofan, çöp torbaları ve kullanılmış
alışveriş torbaları.

Sızdırmazlığı sağlamak için uygun olan
lar:
Lastik bantlar, plastik klipler, ip, soğuğa
karşı dayanıklı yapışkan bantlar veya
benzeri.
Polietilen torba ve tüp filmler bir folyo
kaynak cihazı ile kaynatılabilir.

Dondurulmuş gıdanın saklama
ömrü
Saklama ömrü yiyeceğin türüne bağlıdır.

�18 °C'lik bir sıcaklıkta:

� Balık, sucuk, hazır yemekler, unlu
mamüller:

6 aya kadar.

� Peynir, kümes hayvanları, et:

8 aya kadar.

� Sebze, meyve:

12 aya kadar.

Süper dondurma
Yiyecekler mümkün olduğunca hızlı bir
şekilde çekirdeğine kadar
dondurulmalıdır. Böylece vitaminler,
besin değerleri, görünüş ve tat korunur.

Taze yiyeceklerin yerleştirilmesi sırasında
istenmeyen bir sıcaklık artışının ortaya
çıkmaması için yiyecekleri
yerleştirmeden bir saat önce süper
dondurma modunu açınız.

Genel olarak 4-6 saat yeterlidir.

Azami dondurma kapasitesi
kullanılmalıysa 24 saat gereklidir.

Küçük miktarlardaki yiyecekler
(dondurma kapasitesinin yaklaşık %10'u)
süper dondurma kullanılmadan
dondurulabilir.

Süper dondurma modunun açılması ve
kapatılması için “super” tuşuna
resim "/5 basınız.

“super” göstergesinin yanmasıyla
işletime alma gösterilir resim  "/5.
Soğutucu artık sürekli olarak çalışır.
Dondurucu bölmesinde düşük bir
sıcaklığa erişilir.

Süper dondurma fonksiyonu yakl. 2 gün
sonra otomatik olarak kapanır.
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Dondurulmuş gıdanın
çözülmesi
Türüne ve kullanım amacına göre
aşağıdaki seçenekler den biri seçilebilir:

� oda sıcaklığında,

� buzdolabında,
� sıcak hava fanlı/fansız elektrikli fırında,
� mikrodalga cihazında.

Not!

Dondurulmuş ve çözülmüş gıdaları tekrar
dondurmayınız. Ancak gıdalar yeniden
işlendikten sonra (pişirme veya kızartma)
tekrar dondurulabilir.

Dondurulmuş gıdanın azami saklama
süresini artık sonuna kadar
kullanmayınız.

Cihaz donanımı

Ön soğutma rafı
Resim !/11 (tüm modellerde değil)
Ön soğutma rafında taze yiyecekler
özellikle hızlı donarlar ve böylece daha
iyi korunurlar. Geniş yüzeyli yiyecekleri
cihazın tabanına ve ön soğutma rafının
yan duvarına yerleştiriniz.

Sepet
Resim )

Küçük dondurulmuş gıdaların
saklanması için.
Eğer sepet cihazın tabanına
yerleştirilmeliyse önce tutamaklar
çıkarılmalı veya içeriye doğru
katlanmalıdır.
İhtiyaç halinde yetkili satıcıdan cihaza
uygun başka sepetler de temin edilebilir
resim ,.

Çıkartılabilir ayırma duvarı
Resim & (tüm modellerde değil)
Ayırma duvarı, ön soğutma rafındaki yeni
dondurulacak yiyeceklerle saklama
rafındaki önceden dondurulmuş
yiyeceklerin temas etmesini engeller.

Eğer bu çıkartılır ve kapağın tabanına
yerleştirilirse örneğin çilek gibi küçük
dondurulmuş gıdalar hızlı ve tek tek
dondurulabilir. Buz çözme sırasında
yoğuşma suyunun toplanması için
boşaltma kanalının altına yerleştirilebilir.

Cihazın kapatılması ve
beklemeye alınması

Cihazın kapatılması
� Fişi çekiniz veya sigortayı kapatınız.

Cihazın beklemeye alınması
Eğer cihaz uzun bir süre
kullanılmayacaksa:

1. Tüm yiyecekleri cihazın içerisinden
çıkarınız.

2. Cihazı kapatınız.

3. Cihazın buzunu çözünüz (bkz. Bölüm
”Buz çözme“).

4. Cihazın içini temizleyiniz (bkz. Bölüm
”Cihazın temizlenmesi“).

5. Koku oluşumunu engellemek için
kapağı açık bırakınız.
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Buz çözme
Hazne duvarlarındaki buz tabakası
dondurulmuş gıdaların soğutulmasını
olumsuz yönde etkiler ve enerji
tüketimini arttırır. Düzenli olarak buz
tabakasını temizleyiniz.

Genel ipuçları
� Doldurma ve boşaltma sırasında

kapağı mümkün olduğunca kısa süre
açık tutunuz.

� Üstten kapaklı dondurucuyu nemli
ortamlara yerleştirmeyiniz. Havadaki
nemin yüksek olması buz oluşumuna
yardımcı olur.

� Taze yiyecekleri mümkün olduğunca
hava almayacak şekilde paketleyiniz.

! Dikkat

Buz tabakasını veya buzu bıçak veya
sivri cisimlerle kazımayınız. Bu şekilde,
soğutucu madde borularına zarar
verebilirsiniz. Soğutucu madde sızıntısı
göz yaralanmalarına neden olabilir veya
tutuşabilir.

Cihazın buzunun çözülmesi
� Yakl. İçindeki yiyeceklerin

dondurulması için buzu çözmeden
4 saat önce süper dondurma modunu
açınız.

� Dondurulmuş gıdaları boşalttıktan
sonra birkaç kat gazete kağıdına veya
örtüye sarınız ve serin bir yerde
muhafaza ediniz.

� Kapağı açık bırakınız ve prizi çekiniz.

� Dışarıdaki boşaltma tapasını
resim '/1 çıkarınız, yassı çekmeceyi
veya varsa cihazın ayırma duvarını
resim '/2 çıkarınız, yoğuşma suyunu
toplamak için yoğuşma suyu boşaltma
deliğinin altına yerleştiriniz resim '/3
ve içerideki boşaltma tapasını
resim '/4 çıkarınız.

� Buz çözme işleminden sonra cihazı
temizleyiniz ve içini silerek kurulayınız.

� Yoğuşma suyu boşaltma deliğini her iki
boşaltma tapasıyla kapatınız, ayırma
duvarını yerleştiriniz, cihazı şebekeye
bağlayınız ve dondurulmuş gıdaları
tekrar yerleştiriniz.

Buz çözme yardımı
Buz çözme işlemini hızlandırmak için
plastik bir spatula kullanılarak buz
tabakası kazınabilir

! Uyarı

Buz çözmek için asla ısıtma cihazları,
buharlı temizlik cihazları, mum, gaz
lambaları vb. gibi elektrikli cihazlar, buz
çözme spreyleri veya açık ateş
kullanmayınız.
Buz çözme işlemini hızlandırmak için
cihazın içerisinde içinde sıcak su
bulunan tencere yerleştirmeyiniz.
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Cihazın temizlenmesi
Her buz çözme işleminden sonra
dondurucu bölmenin temizlenmesi iyi
olur.

! Dikkat

� Cihazı asla buharlı temizleme cihazı ile
temizlemeyiniz!

� Kum, klorür ya da asit içeren temizlik
maddeleri ve solventler kullanmayınız.

� Aşındıran veya çizen süngerler
kullanmayınız. Metal yüzeylerde
korozyon meydana gelebilir.

� Aksesuarları asla bulaşık makinesinde
yıkamayınız. Parçalar deformasyona
uğrayabilir!

� Deterjanlı su kumanda paneline veya
aydınlatmaya girmemelidir.

Aşağıdaki gibi hareket ediniz:
1. Temizlikten önce fişi çekiniz veya

sigortayı kapatınız!

2. Dondurulmuş gıdaları çıkarınız ve
serin bir yerde saklayınız. Yiyeceklerin
üzerine buz aküleri (eğer paketten
çıktıysa) yerleştiriniz.

3. Cihazı yumuşak bir bez, ılık su ve pH
değeri nötr olan biraz bulaşık deterjanı
ile temizleyiniz.

4. Kapı contasını duru su ile siliniz ve
sonra iyice kurulayınız.

5. Temizlik sona erdikten sonra cihazı
çalıştırınız.

6. Dondurulmuş gıdaları tekrar cihaza
yerleştiriniz.

Enerji tasarrufu
� Cihazı serin, kuru, iyi havalandırılabilen

bir odaya yerleştiriniz! Cihaz, doğrudan
güneşe maruz bırakılmamalıdır veya ısı
kaynaklarının yakınına
yerleştirilmemelidir (örneğin ısıtıcılar,
fırın). Gerekiyorsa bir izolasyon plakası
kullanınız.

� Sıcak yiyeceklerin önce soğumasını
bekleyiniz ve sonra cihaza yerleştiriniz!

� Dondurulmuş gıdaların çözülmesi için,
onları soğutma bölmesine koyunuz.
Dondurulmuş gıdaları soğutunuz,
yiyecekleri soğutmak için kullanılması.

� Cihazı, olabildiğince kısa süreler için
açınız!

� Dondurucu bölmesindeki buz tabakası
dondurulmuş gıdaların soğutulmasını
olumsuz yönde etkiler enerji tüketimini
arttırır. Buz tabakası oluşması
durumunda cihazın buzu çözülmelidir!

� Daha fazla elektrik tüketiminin
önlenmesi için, cihazın arka yüzü ara
sıra temizlenmelidir.

� Sadece orta miktarda yiyecek
(maksimum dondurma kapasitesinin
yakl. %40-%60'ı) dondurulacaksa 6
saatlik süper dondurma sonrasında
yiyecekler yerleştirilebilir ve süper
dondurma modu kapatılabilir.

� Cihaz sadece kısmen (ayırma duvarı
olan cihazlarda ayırma duvarının
üzerindeki “e” işaretini geçmeyecek
şekilde) yiyecekle doldurulmuşsa
tasarruf ayarı “eco” kullanılmalıdır.
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Çalışma sesleri

Tamamen normal sesler
Uğultu - Soğutma ünitesi çalışıyor.

Şırıltı, hışırtı veya çağlama sesleri -
borulardan soğutma gazı geçiyor.

Tıklama - Motor açılıyor veya kapanıyor.

Cihazın açılması sırasında tıklama - Işık
şalteri açılıyor.

Seslerin önlenmesi
Cihaz düz durmuyor
Lütfen cihazı bir su terazisi yardımıyla
düz hale getiriniz. Zemindeki muhtemel
bozuklukları desteklerle dengeleyiniz.

Cihaz "dayanıyor"
Lütfen cihazı dayandığı mobilyalardan
veya cihazlardan iterek ayırınız.

Sepetleri veya ayırma plakasını sallayı
nız veya sıkıştırınız
Lütfen çıkarılabilir parçaları kontrol ediniz
ve onları yeniden yerleştiriniz.

Kaplar temas ediyor
Lütfen kapları birbirinden hafifçe ayırınız.

Küçük arızaları kendi kendinize giderme
Müşteri hizmetlerini aramadan önce:

Arızayı, aşağıdaki bilgilere istinaden kendiniz giderip gideremeyeceğinizi kontrol
ediniz.

Müşteri hizmetleri danışma bedelini kendiniz ödemek zorundasınız – cihaz garanti
kapsamında olsa bile!

Arıza Olası neden Çözüm

Sıcaklık, ayarlanan
sıcaklığa göre çok
fazla farklılık
gösteriyor.

Bazı durumlarda cihazı
5 dakikalığına kapattığınızda yeterli
oluyor.

Eğer sıcaklık çok yüksekse, birkaç
saat sonra, bir sıcaklık yaklaşımı
gerçekleşip gerçekleşmediğini
kontrol ediniz.

Eğer sıcaklık çok düşükse, bir
sonraki gün bir kez daha kontrol
ediniz.
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Arıza ÇözümOlası neden

İç aydınlatma
çalışmıyor.

Ampul arızalı. Ampulü değiştiriniz:

1. Fişi çekiniz veya sigortayı
kapatınız.

2. Lamba kapağını resim (
çıkarınız.

3. Ampulün değiştirilmesi (Yedek
lamba, 220-240 V alternatif akım,
taban E14, Watt bkz. arızalı
lamba).

Soğutucu sık sık ve
uzun sürede açılır.

Üst kapağın sık sık
açılması.

Kapağı gereksiz yere açmayınız.

Havalandırma aralığı
kapalı. Resim *

Engelleri kaldırınız.

“alarm” göstergesi
Resim "/3 yanıyor.
(cihazın içi çok
sıcak).

Üst kapağın sık sık
açılması.

Kapağı gereksiz yere açmayınız.

Çok fazla yiyecek
yerleştirilmiş.

Yerleştirmeden önce süper
dondurucuyu açınız.

Havalandırma delikl
eri kapalı. Resim *

Engelleri kaldırınız.

Cihaz, ısı kaynağının
yanında duruyor.

Minimum mesafeye uyunuz veya
izolasyon plakası kullanınız.

Yeşil kontrol ışığı
Resim "/4 yanmıyor.

Cihaz kapalı. Fişi takınız.

Elektrik kesintisi;
sigorta kapalı; fiş tam
oturmamış.

Elektrik olup olmadığını, sigortaları
kontrol ediniz.

Cihazın üst kenarında
yoğun buz oluşumu.

Yoğuşma suyu
tapaları doğru
oturmamış.

Cihazın tabanındaki ve ön
tarafındaki yoğuşma suyu tapalarını
doğru takınız.

Taşıma emniyetleri
çıkartılmamış.

Dört adet taşıma emniyetinin
tümünü resim # çıkarınız (bkz.
bölüm "Cihazın kurulması").

Üst kapağın sık sık
açılması.

Kapağı gereksiz yere açmayınız.
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Müşteri hizmetleri
Size en yakın müşteri hizmetlerini telefon
rehberinden veya müşteri hizmetleri
dizininden bulabilirsiniz. Lütfen müşteri
hizmetlerine cihazın ürün numarasını
(E�No.) ve üretim numarasını (FD�No.)
veriniz.

Bu bilgileri tip plakasında bulabilirsiniz.
Resim +

Lütfen ürün ve üretim numaralarını
belirterek, servisin gereksiz yere
gelmesini önlemeye yardımcı olunuz.
Böylece, buna bağlı ek masraflardan
tasarruf etmiş olursunuz.

Arızalarda onarım siparişi ve
danışmanlık
Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki
müşteri hizmetleri dizininden
bulabilirsiniz.

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

Garanti Şartları

� Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

� Sözleşmeden dönme,

� Satış bedelinden indirim isteme,

� Ücretsiz onarılmasını isteme,

� Satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

� Tüketicinin bu haklarından ücretsiz
onarım hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici
ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı,
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen
sorumludur.

� Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını
kullanması halinde malın;

� Garanti süresi içinde tekrar
arızalanması,

� Tamiri için gereken azami sürenin
aşılması,

� Tamirinin mümkün olmadığının,
yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp
oranında bedel indirimini veya imkan
varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcından talep edilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.

� Malın kullanım kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.

� Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
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Æ©W¹UGK� sšUÝ “UN−�«®

 —e¹d� V¹b�« ¡UDž `²� r²¹

Æ…b¹bŽ  «dL�
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ÆW½u�Ý —bB�

 ÎUŠu� Âb�²Ý« Ë√ …—dI� W�U�� v½œQÐ Âe²�«

ÆÎô“UŽ

 ¡«dC��« ‰Ëd²MJ�« W³L�
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 ¨wzUÐdNJ�« —UO²�« ŸUDI½«

 W¹UL×�« WO�Uš ·UI¹≈ rð

 ‰Ušœ≈ r²¹ r� ¨ «“uOH�UÐ

 w� wzUÐdNJ�« fÐUI�«

ÆbOł qJAÐ f³IL�«

 h×�«Ë ¨wzUÐdNJ�« —UO²�« —Ëd� s� oI×ð

Æ «“uOH�«
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 bMŽ …—œUB�«  «u�_«

qOGA²�«

ÎU�ULð W¹œUF�«  «u�_«

ÆWKGA� b¹d³²�« …bŠË ≠ sOMD�«
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 «u�_« lM�

Ìu²�� dOž qJAÐ “UN−�« WOF{Ë j³{ W�UŠ w�

 YO×Ð “UN−�« …«–U×L� ÎUO�u×� ÎU½«eO� Âb�²Ý«

 W¹u²�� dOž l{«u� W¹√ W¹u�²Ð r	 ÆÎU¹u²�� `³B¹

ÆWOLOŽb²�« …bŽU³L�« ozU	— Â«b�²ÝUÐ WO{—_UÐ

 …eNł_« Ë√ ÀUŁ_« lD	 l� ÎU��ö²� “UN−�« ÊU
 «–≈

t� …—ËU−L�«

 …eNł_« Ë√ ÀUŁ_« lD	 sŽ “UN−�« œUFÐ≈ vłd¹

Æt� …—ËU−L�«

WIB²K� Ë√ e²Nð WK�UH�« Õ«u�_« Ë√ ‰ö��«

 Âe� «–≈ UN³O�dð œËUŽ rŁ pHK� WKÐUI�« ¡«eł_« h×�«

Æd�_«

WOŽË_« f�öð

ÆÎöOK	 UNCFÐ sŽ WOŽË_« bFÐ√

WDO�³�« ‰UDŽ_« vKŽ p�HMÐ VKGð

∫¡öLF�« W�bÐ qB²ð Ê√ q³	

ÆWO�U²�«  «œUý—ù« v�≈ Ÿułd�« ‰öš s� p�HMÐ qDF�« vKŽ VKG²�« p½UJ�SÐ ÊU� «–≈ U� b�Qð

ÆÊULC�« …d²� ¡UMŁ√ v²Š ≠ ¡öLF�« W�bš e�«d� l� UN¹d−ð w²�«  «—ËUAL�«  UIH½ qL×ð pOKŽ sOF²¹

WKJAL�«WKL²×L�« »U³Ý_«q×�«

 nK²�ð …—«d×�« Wł—œ

 w� Áb¹b×ð rð ULŽ Î «dO¦�

Æj³C�« l{Ë

 …bL� “UN−�« ·UI¹≈ wHJ¹ ¨ÊUOŠ_« iFÐ w�

ÆozU	œ 5

 dE²½U� ¨W¹UGK� WFHðd� …—«d×�« Wł—œ X½U� «–≈

 Wł—œ X½U� «–≈ U� lł«— rŁ  UŽUÝ lC³�

 w²�« …—«d×�« Wł—œ l� XL−�½« b	 …—«d×�«

ÆUND³{ rð

 ¨W¹UGK� WCH�M� …—«d×�« Wł—œ X½U� «–≈

 Wł—œ lł«— rŁ w�U²�« ÂuO�« v²Š dE²½U�

ÆÈdš√ …d� …—«d×�«



ar
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“UN−�« nOEMð

 …d� q� bFÐ rOKÝ qJAÐ bOL−²�« eOŠ nOEMð V−¹

ÆbL−²�« WÐ«–≈ UNO� r²¹

tO³Mð  !

 Æ—U�³�UÐ nOEMð “UN−Ð “UN−�« nOEM²Ð Î «bÐ√ rIð ô ■ 

 WOCLŠ Ë√ W³³×�  UHEM� Ë√  U³¹c� Âb�²�ð ô ■ 

Æ—uK� …bŽU	  «– Ë√

 ‘b�ð b	 œ«u� W¹√ Ë√ WMAš œ«u� W¹√ Âb�²�ð ô ■ 

 vKŽ √b� —uNþ v�≈ p�– ÍœR¹ bI� Æ`DÝ_«

ÆWO½bFL�« `DÝ_«

 W�U�ž w� “UN−K�  UO�UL� W¹√ nOEM²Ð Î «bÐ√ rIð ô ■ 

Æ¡«eł_« Ác¼ qJý vKŽ  «dOOGð √dDð bI� Æ‚U³Þ_«

 w� qžu²¹ Ê√ “u−¹ ô nDA�« w� Âb�²�L�« ¡UL�« ■ 

Æ…¡U{ù« …eON−ð Ë√ rJ×²�« WŠu�

∫WO�U²�«  «uD�« l³ð«

 Ë√ wzUÐdNJ�« fÐUI�« Ÿe½« ¨“UN−�« nOEMð q³	 -1
Æ“uOH�« qB�«

 w� UNM¹e�²Ð r	Ë …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« Ãdš√ -2
 ©p¹b� Ád�«uð W�UŠ w�® ZKŁ Õu� l{ Æœ—UÐ ÊUJ�

ÆWOz«cG�« œ«uL�« vKŽ

 iFÐË WLŽU½ ‘UL	 WFDIÐ “UN−�« nOEM²Ð r	 -3
 r	d�« ‰œUF²� nEML�« s� qOK	Ë dðUH�« ¡UL�« s�

ÆwMOłË—bON�«

 rŁ ¨jI� nOE½ ¡ULÐ »U³�« oKž ÂUJŠ≈ —UÞ≈ `��« -4
Æn−¹ Ê√ v�≈ t×��«

 r	 rŁ ¡UÐdNJ�UÐ “UN−�« qO�uð bŽ√ ¨nOEM²�« bFÐ -5
ÆtKOGA²Ð

 …d� “UN−�« w� …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« l{ -6
ÆÈdš√

W	UD�« dO�uð

 UNÐË W�UłË …œ—UÐ W�dž w� “UN−�« VO�d²Ð r	 ■ 

 WFý√ sŽ Î «bOFÐ “UN−�« VO�dð V−¹ Æ…bOł W¹uNð

 W½u���« —œUB� sŽ Î «bOFÐË …dýU³L�« fLA�«

 d�_« Âe� «–≈Ë Æ©b	«uL�«Ë W¾�b²�«  «bŠË q¦�®

ÆÎô“UŽ ÎUŠu� Âb�²Ý«

 UNF{Ë q³	 œd³ð WMšU��« WOz«cG�« œ«uL�« „dð« ■ 

Æ“UN−�« qš«œ

 bL−²�« WÐ«–≈ œ«dL�« …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« l{ ■ 

 Wł—œ Âb�²Ý«Ë Æp¹b� b¹d³²�« eOŠ qš«œ UNMŽ

 b¹d³²� …bL−L�« WOz«cG�« œ«uLK� WCH�ML�« …—«d×�«

ÆWOz«cG�« œ«uL�«

ÆÊUJ�ù« —b	 …dOB	 …d²H� “UN−�« »UÐ `²�« ■ 

 oOFð bOL−²�« eOŠ qš«œ ZK¦�« s� WI³Þ œułË ■ 

 b¹eðË …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« vKŽ b¹d³²�« WO�UF�

 ÃuK¦�« W�«“SÐ ÂuIð Ê√ V−¹ Æ¡UÐdNJ�« „öN²Ý« s�

ÆZK¦�« s� WI³Þ œułË W�UŠ w� “UN−�« sŽ

 ÍœUH²� dšü X	Ë s� “UN−�« dNþ nOEM²Ð r	 ■ 

Æ¡UÐdNJ�« „öN²Ý« …œU¹“

 œ«uL�« s� jI� WDÝu²�  UOL� bOL−ð W�UŠ w� ■ 

 bOL−²�« WFÝ s� %60 -%40 w�«uŠ® WOz«cG�«

 qš«œ WOz«cG�« œ«uL�« lCð Ê√ pMJLO� ¨©ÈuBI�«

 ¨l¹d��« bOL−²�« s�  UŽUÝ 6 bFÐ bOL−²�« eOŠ

Æl¹d��« bOL−²�« n	Ë√ rŁ

 dOž qJAÐ WOz«cG�« œ«uL�UÐ “UN−�« ¡q� W�UŠ w� ■ 

 W�UŠ w� qBH�« Õu� vKŽ “e” W�öF�« ÊËœ® q�U�

 Âb�²ÝU� ¨©“UN−�« l� œ—u� qB� Õu� œułË

Æ“eco” W	UDK� d�uL�« j³C�« l{Ë
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ÃuK¦�« WÐ«–≈

 WO�UF� oOFð “UN−�« n�—√ vKŽ ZK¦�« s� WI³Þ œułË

 s� b¹eðË …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« vKŽ b¹d³²�«

 w²�« ZK¦�«  UI³Þ q¹eð Ê√ V−¹Ë Æ¡UÐdNJ�« „öN²Ý«

ÆWLE²M�  «d²� vKŽ ÊuJ²ð

W�UŽ  «œUý—≈

 UNł«dš≈ Ë√ “UN−�« qš«œ WOz«cG�« œ«uL�« l{Ë bMŽ ■ 

 —b	 …dOB	 …d²H� —e¹d� V¹b�« ¡UDž `²�« ¨tM�

ÆÊUJ�ù«

 Ê≈ YOŠ ÆW³Þ— ÊUJ� w� —e¹d� V¹b�« lCð ô ■ 

ÆÃuK¦�« Ê
^
uJ Óð vKŽ bŽU�¹ WÐuÞd�« Wł—œ ŸUHð—«

 UNKFł«Ë Wł“UD�« WOz«cG�« œ«uL�« nOKG²Ð r	 ■ 

Æ¡«uN�« »d�ð b{ ÊUJ�ù« —b	 WLJ×�

tO³Mð  !

 Æ…œUŠ …«œ√ Ë√ sOJÝ Â«b�²ÝUÐ ZK¦�« WI³Þ jAJð ô

 jOÝË dOÝ«uLÐ —dC�« ‚U×�≈ p�– sŽ r−M¹ bI�

 sJL¹ t½S� ¨b¹d³²�« jOÝË »d�ð W�UŠ w� Æb¹d³²�«

ÆsOŽ_UÐ  UÐU�≈ ÀËbŠ v�≈ ÍœR¹ Ë√ qF²A¹ Ê√

“UN−�« sŽ bL−²�« WÐ«–≈

  UŽUÝ ■ 4 …bL� l¹d��« bOL−²�« WHOþË qOGA²Ð r	

 œ«uL�« bOL−ð ÊULC� bL−²�« WÐ«–≈ q³	 ÎU³¹dIð

 Æq�UJ�UÐ WOz«cG�«

 UNM¹e�²Ð r	Ë …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« Ãdš√ rŁ ■ 

 UNHKÐ r	 Ë√ bz«d−�« ‚—Ë s� …œbF²�  UI³Þ w�

Æœ—UÐ ÊUJ� w� UNF{ rŁ WO½UDÐ w�

ÆwzUÐdNJ�« fÐUI�« Ÿe½« rŁ ÎUŠu²H� ¡UDG�« „dð« ■ 

 ¨© ■ 1Ø' qJý® WOł—U��« n¹dB²�« …œ«bÝ lKš«

 W�UŠ w� ≠ qBH�« Õu� Ë√ `D�L�« Ã—b�« lKš« rŁ

 tF{ rŁ ¨©2Ø' qJý® “UN−�« s� ≠ ÁœułË

 ¡UL�« lOL−²� n¦J²L�« ¡UL�« n¹dBð W×²� qHÝ√

 n¹dB²�« …œ«bÝ lKš« rŁ Æ©3Ø' qJý® n¦J²L�«

Æ©4Ø' qJý® WOKš«b�«

 s� t×��«Ë “UN−�« nOEM²Ð r	 ¨bL−²�« WÐ«–≈ bFÐ ■ 

ÆtHOH−²� qš«b�«

 n¹dBð l{u� b�� n¹dB²�« wðœ«bÝ Âb�²Ý« ■ 

 ¨qBH�« Õu� VO�d²Ð r	 rŁ ¨ÂUJŠSÐ n¦J²L�« ¡UL�«

 VOðdð bŽ√Ë ¡UÐdNJ�UÐ “UN−�« qO�u²Ð r	 Î «dOš√Ë

Æ…bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�«

bL−²�« WÐ«–≈ vKŽ …bŽU�L�« qzUÝË

 Â«b�²Ý« pMJL¹ ¨WŽd�Ð bL−²�« WÐ«–≈ WOKLŽ ¡«dłù

ZK¦�« WI³Þ W�«“ù WOJO²Ýö³�« WDýUJ�«

d¹c×ð  !

  UN¹d³Ý« ôË WOzUÐdNJ�« …eNł_« Î «bÐ√ Âb�²�ð ô

 bL−²�« WÐ«–ù ·uAJL�« VNK�« ôË bL−²�« WÐ«–≈

 …eNł√ p�– vKŽ WK¦�_« s�Ë ¨—e¹d� V¹b�« sŽ

 qF²AL�« lLA�«Ë —U�³�UÐ nOEM²�« …eNł√Ë W¾�b²�«

Æt�öšË WO²¹e�« `OÐUBL�«Ë

 “UN−�« w� sšU��« ¡UL�« UNÐ w½«Ë√ W¹√ lCð ô

ÆbL−²�« WÐ«–≈ WOKLŽ l¹d�²�
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 œ«uL�« sŽ bL−²�« WÐ«–≈

…bL−L�« WOz«cG�«

 WO�U²�« W¹—UO²šô« nzUþu�« sOÐ s� —UO²šô« pMJL¹

∫UN�«b�²Ý« s� ÷dG�«Ë WOz«cG�« œ«uL�« WOŽuM� ÎUF³ð

¨W�dG�« …—«dŠ Wł—œ w� ■ 

 ¨b¹d³²�« eOŠ w� ■ 

 WŠËdLÐ œËeL�« dOžØœËeL�« wzUÐdNJ�« ÊdH�« w� ■ 

¨sšU��« ¡«uN�«

Æn¹ËËdJOL�« Êd� w� ■ 

°Wþu×K�

 UNMŽ V¹–√ w²�« WOz«cG�« œ«uL�« bOL−ð œËUFð ô

 UNONÞ bFÐ ô≈ U¼bOL−ð …œUŽ≈ sJL¹ ô YOŠ ÆbL−²�«

Æ©U¼dOL×ð Ë√ UN�³Þ®

 …b� v²Š …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« kHŠ q�«uð ô

ÆÈuBI�« kH×�«

“UN−�« hzUBš

bOL−²�« q³	 U� Ã—œ

© ö¹œuL�« iFÐ w� błu¹ ô® 11Ø! qJý

 WOz«cG�« œ«uL�« bOL−ð bOL−²�« q³	 U� Ã—œ w� sJL¹

 vKŽ WOz«cG�« œ«uL�« l{ Æo�dÐË WŽd�Ð Wł“UD�«

 vKŽË bOL−²�« q³	 U� Ã—œ WO{—√ vKŽ i¹dŽ ‚UD½

Æt� WO³½U−�« n�—_«

lKK� WKÐUI�« WK��«

) qJý

Æ…bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« kH×�

 rI� ¨“UN−�« WO{—√ vKŽ ‰ö��« lCð Ê√  œ—√ «–≈

Æqš«bK� U¼uÞ« Ë√ iÐUIL�« lK�Ð ÎôË√

 s� ‰ö��« s� b¹eL�« ¡«dý pMJL¹ ¨ÂËeK�« bMŽ

 vL��  d�– «–≈ WBB�²L�« W¹—U−²�« ‰U×L�«

Æ, qJý ¨‚bÐ “UN−�«

lKK� qÐUI�« qBH�« Õu�

© ö¹œuL�« iFÐ vKŽ Íd�¹ ô® & qJý

 Wł“UD�« WOz«cG�« œ«uL�« lM� vKŽ qBH�« Õu� qLF¹

 W��ö� s� Ã“UD�« bOL−ð eOŠ w� U¼bOL−ð œ«dL�«

Æs¹e�²�« eOŠ w� qFH�UÐ …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�«

 WO{—√ vKŽ t²F{ËË Ã—U�K� qBH�« Õu� X³×Ý «–≈

 …dOGB�« lDI�« bOL−ð sJLL�« sL� ¨—e¹d� V¹b�«

 ¨WŽd�Ð ©W�Ë«dH�« q¦�® …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« s�

 ¨WOz«cG�« œ«uL�« sŽ bL−²�« WÐ«–≈ bMŽ ÆqBHM� qJAÐË

 lL−� n¹dB²�« …UM	 qHÝ√ qBH�« Õu� l{Ë pMJL¹

ÆbL−²�« WÐ«–≈ sŽ ZðUM�« ¡UL�«

 W²	R� …d²H� “UN−�« ·UI¹≈

WK¹uÞ Ë√

W²	R� …d²H� “UN−�« ·UI¹≈

 r	 Ë√ ¡UÐdNJ�« WJ³ý sŽ “UN−�« fÐU	 qB�« ■ 

Æ‰UHÞ_« ÊU�√ WHOþË ·UI¹SÐ

WK¹uÞ …d²H� “UN−�« ·UI¹≈

∫Î UO³�½ WK¹uÞ  «d²H� “UN−�« Â«b�²Ý« ÂbŽ W�UŠ w�

Æ“UN−�« s� WOz«cG�« œ«uL�« q� Ãdš√ -1

Æ“UN−�« ·UI¹SÐ r	 -2

 WÐ«–≈ò ¡eł dE½«® “UN−�« sŽ bL−²�« WÐ«–SÐ r	 -3
Æ©åbL−²�«

 nOEMðò ¡eł dE½«® qš«b�« s� “UN−�« nOEM²Ð r	 -4
Æ©å“UN−�«

 “UN−�« ¡UDž „dð« WN¹dJ�« `z«Ëd�« ÊûJ Óð VM−²� -5
Æ
Î
UŠu²H�



ar
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…bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« nOKGð

 oKG�« WLJ×� ÊuJð YO×Ð WOz«cG�« œ«uL�« nOKG²Ð r	

Æn−ð Ë√ UN²NJ½ bIHð ô w�

ÆUNð«u³Ž w� WOz«cG�« œ«uL�« s¹e�²Ð r	 -1

Æq�UJ�UÐ ¡«uN�« m¹dH²Ð r	 -2

ÆÂUJŠSÐ …u³F�« oKž√ -3

 U¼«u²×� `{uð  «u³F�« vKŽ  UIBK� l{  -4
ÆU¼bOL−ð a¹—UðË

∫ «u³F
 `KB¹ wK¹ U�

 ozU	—Ë ¨sOKO¦¹≈ w�u³�« ozU	—Ë ¨WOJO²Ýö³�« WHKž_«

ÆbOL−²K� WBB�L�« VKF�«Ë ÂuOM�u�_«

 dłU²�« ‰öš s�  U−²ML�« Ác¼ vKŽ ‰uB×�« pMJL¹

Æh²�L�«

∫ «u³F
 `KB¹ ô wK¹ U�

 Âu×AK� ÂËUIL�« XLBL�« ‚—u�«Ë nOKG²�« ‚—Ë

 ‚u�²�« ”UO�√Ë W�ULI�« ”UO�√Ë ÊU�uK��«Ë

ÆWKLF²�L�«

∫nOKG²�«  «u³Ž oKž ÂUJŠù `KB¹ wK¹ U�

 WÞdý√Ë WOJO²Ýö³�« pÐUAL�«Ë WOÞUDL�«  UIK×�«

 U� Ë√ …œËd³K� W�ËUIL�« WI�ö�« WÞdý_«Ë jÐd�«

ÆUNN³A¹

 sOKO¦¹≈ w�u³�« ”UO�√ oKž ÂUJŠ≈ sJLL�« s�

Æ»d�ð l½U� Â«b�²ÝUÐ WO�uÞd��« ozU	d�«Ë

…bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« kHŠ dLŽ

 ÆWOz«cG�« œ«uL�« Ÿu½ vKŽ kH×�« dLŽ n	u²¹

∫Â°18- …—«dŠ Wł—œ w�

∫ «“u³�L�« ¨Wšu³DL�« WLFÞ_« ¨o−��« ¨pL��« ■ 

dNý√ 6 v²Š

∫r×K�« ¨WMł«b�« —uOD�« ¨s³−�« ■ 

dNý√ 8 v²Š

∫WN�UH�« ¨ «ËdC��« ■ 

Î «dNý 12 v²Š

 ozUH�« bOL−²�«

SuperFreezing
 WŽdÝ vB	QÐ q�UJ�UÐ WOz«cG�« œ«uL�« bOL−ð V−¹

 WLOI�«Ë  UMO�U²OH�UÐ UNþUH²Š« sLC¹ «cN� ÆWMJL�

ÆrFD�«Ë dNEL�«Ë WOz«cG�«

 w� »užd� dOž ŸUHð—« ÀËbŠ ÂbŽ s� oI×²K�

 Wł“UD�« WOz«cG�« œ«uL�« l{Ë ¡UMŁ√ …—«d×�« Wł—œ

 ozUH�« b¹d³²�« WO�Uš qOGA²Ð r	 ¨—e¹d� V¹b�« w�

Æp�– qLŽ q³	  UŽUÝ …bF� SuperFreezing

ÆWO�U� …b� d³²Fð  UŽUÝ 6 v�≈ 4 ÊS� ¨ÂUŽ tłuÐ

 qOGAð ¨ÍuBI�« bOL−²�« W	UÞ vKŽ ‰uB×�« VKD²¹

ÆWŽUÝ 24 …bL� “UN−�«

 œ«uL�« s� …dOGB�«  UOLJ�« bOL−ð sJLL�« s�

 WłU×�« ÊËœ ©U³¹dIð bOL−²�« WFÝ s� %10® WOz«cG�«

ÆSuperFreezing ozUH�« b¹d³²�« v�≈

 ¨SuperFreezing ozUH�« b¹d³²�« ·UI¹≈Ë qOGA²�

 tÐ kH²Š«Ë ©ozU�® “super” —“ vKŽ jG{«

Æ5Ø" qJý ¨UÞuGC�

 ¡bÐ v�≈ dOA²� ©ozU�® “super” ÊUO³�« W³L� ¡wC²�

 …bŠË dL²�ð ·uÝ Æ5Ø" qJý ¨—e¹dH�« qOGAð

 vKŽ qB×½Ë ÆdL²�� qJAÐ qLF�« w� Êü« b¹d³²�«

ÆbOL−²�« eOŠ w� WCH�M� …—«dŠ Wł—œ

 bFÐ UOJOðU�uðË√ ozUH�« bOL−²�« WO�Uš n	u²ð

ÆU³¹dIð sO�u¹



ar
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ÈuBI�« bOL−²�« WFÝ

 ‰öš ÈuBI�« bOL−²�« WFÝ ‰uŠ  U�uKF� d�u²ð

+ qJý ÆlMB�« WŠu� vKŽ WŽUÝ 24

s¹e²�«Ë bOL−²�«

…bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« ¡«dý

ÆnOKG²�« W�«“≈ ÂbŽ V−¹ ■ 

ÆWOŠöB�« a¹—Uð …UŽ«dLÐ r	 ■ 

 V¹b�« …eNł√ w� …—«d×�« Wł—œ ÊuJð Ê√ V−¹ ■ 

Æq	√ Ë√ Â°18- W¹—U−²�« —e¹d�

 WOŽË√ w� …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« qI½ r²¹ Ê√ V−¹ ■ 

 eOŠ w� ÊUJ�ù« —bIÐ UF¹dÝ UNF{ËË W�ËeF�

ÆbOL−²�«

 r	 ¨WOz«cG�« œ«uL�« VOðdð bMŽ

∫wK¹ U� …UŽ«dLÐ

 WOz«cG�« œ«uL�« s� d³�_«  UOLJ�« bOL−ð qC�_« s�

 Æd³�√ WŽd�Ð U¼b¹d³ð r²¹ YOŠ “UN−�« WO{—√ vKŽ

 WFÝ«Ë WŠU�� wDGð YO×Ð WOz«cG�« œ«uL�« l{

 WOz«cG�« œ«uL�« f�ö²ð ô√ V−¹ Æ“UN−�« WO{—√ s�

ÆbOL−²�« W¦¹bŠ WOz«cG�« œ«uL�« l� UHKÝ …bL−L�«

 WOz«cG�« œ«uL�« bOL−ð

Wł“UD�«

ÆjI� WH�U²�« dOžË Wł“UD�« WOz«cG�« œ«uL�« bOL−²Ð r	

 ÿUH×K� U¼bOL−ð q³	 öOK	  «Ë«dC��« oK�Ð r	

ÆÊUJ�ù« —b	 UN½u�Ë UN²NJ½Ë WOz«cG�« UN²LO	 vKŽ

 qHKH�«Ë ÊU−½–U³K� W³�M�UÐ WÐuKD� dOž oK��« WOKLŽ

ÆÊuOKN�«Ë WÝuJ�«Ë

 bOL−²�UÐ WIKF²L�«  UH�RL�« vKŽ ŸöÞù« pMJL¹

Æ U³²JL�« ‰öš s� oK��«Ë

°Wþu×K�

 œ«uL�« —«u−Ð U¼bOL−ð œ«dL�« WOz«cG�« œ«uL�« lCð ô

Æ…bL−L�« WOz«cG�«

∫bOL−²K� `�U� wK¹ U� q� ■ 

 ¨r×K�« ¨W¹d×³�« WLFÞ_«Ë pL��« ¨ «“u³�L�«

 ¨ «ËdC��« ¨WMł«b�« —uOD�« ¨bOB�« Âu×�

  U−²M� ¨…dAI�« ŸËeM� iO³�« ¨»UAŽ_« ¨WN�UH�«

 ¨iOÐ_« s³−�«Ë …bÐe�«Ë s³−�« q¦� ÊU³�_«

 WÐ—uA�« q¦� tM� vI³ð U� Ë√ Œu³DL�« ÂUFD�«Ë

 fÞUD³�« ‚U³Þ√ ¨Œu³DL�« pL��«Ë r×K�«Ë ‚dL�«Ë

Æ U¹uK×�«Ë Wšu³DL�« W�Ëd�J�«Ë

∫bOL−²K� `�U� dOž wK¹ U� ■ 

 WDK��« q¦� ≠ W¾O½ q�Rð w²�«  «Ë«dC��« Ÿ«u½√

 ¨VMF�« ¨dAIL�« dOž iO³�« ¨q−H�« ¨¡«dC��«

 iO³�« ¨Œu��«Ë Èd¦LJ�« ¨WK�UJ�«  UŠUH²�«

 ¨WOC�UŠ …bA	 ¨V¹«d�« s³K�« ¨ÍœUÐe�« ¨‚uK�L�«

ÆeO½u¹UL�«Ë crème fraîche



ar
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“UN−�« ‰ULF²Ý«

“UN−�« qOGAð

W³L� ¡wCðË tKOGAð r²¹ ¨“UN−�« qO�uð —u� ■ 

Æ4Ø" qJý ¨¡«dC��« ÊUO³�«

 ¨© ■ 3Ø" qJý® ¡«dL×�« ÊUO³�« W³L� …¡U{≈ W�UŠ w�

 W¹UGK� WFHðd� “UN−�« …—«dŠ Wł—œ Ê√ wMF¹ «cN�

 w� …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« ô≈ l{Ë “u−¹ ôË

ÆÁc¼ ¡«dL×�« ÊUO³�« W³L� ¡UHD½« —u� bOL−²�« r�	

…—«d×�« Wł—œ j³{

 vKŽ …—«d×�« Wł—œ —UO²š« ÕU²H� j³{ rð

ÆlMBL�« q³	 s� 4 l{u�«

 Wł—œ —UO²š« ÕU²H� —œ√ ¨…—«d×�« Wł—œ dOOG²�Ë

Æ2Ø" qJý ¨…—«d×�«

…—«dŠ Wł—œ vKŽ√ ∫1 l{u�«

…—«dŠ Wł—œ v½œ√ ∫6 l{u�«

 ‰ušœ q³	 U²	Ë ‚dG²�¹ …—«d×�« Wł—œ dOOGð ∫ÂU¼

ÆcOHM²�« eOŠ

“UN−�« Â«b²Ý« vKŽ  UEŠö�

V¹b�« ‚öž≈ bFÐ ¡UDG�« `²� s� sJL²ð r� «–≈ ■ 

 WŁöŁ Ë√ sO²IO	b� —UE²½ô« vłdO� ¨…dýU³� —e¹d�

ÆZðUM�« jHA�« dŁ√ W�œUF� sOŠ v�≈

d¹c×²�« qzUÝ—

…—«d×�« Wł—œ d¹c×ð

 Wł—œ XFHð—« «–≈ ©—«c½≈® “alarm” ÊUO³�« W³L� ¡wCð

 ULÐ ©U³¹dIð Â°9-® bOL−²�« r�	 qš«œ «bł …—«d×�«

Æ3Ø" qJý ¨dD�K� …bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« ÷dF¹

Â«b²Ýô« r−Š

 vKŽ Â«b�²Ýô« r−×Ð WIKF²L�«  U�uKFL�« d�u²ð

+ qJý ÆlMB�« WŠu�

q�UJ�UÐ bOL−²�« WFÝ ‰öG²Ý«

 ¨…bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« s� WOL� vB	√ s¹e�²�

Æ“UN−�« s� WK��« W�«“≈ pMJL¹

bOL−²�« eOŠ

∫wK¹ ULO� bOL−²�« r�	 Âb�²Ý«

Æ…bL−L�« WOz«cG�« œ«uL�« kHŠ ■ 

ÆZK¦�«  U³FJ� œ«bŽù ■ 

ÆWOz«cG�« œ«uL�« bOL−²� ■ 

°Wþu×K�

 UŠu²H� ¡UDG�« qþ «–S� ÆoKG� “UN−�« Ê√ ULz«œ b�Qð

 bOL−²�« r�	 ÂuI¹ ÆWOz«cG�« œ«uL�« sŽ bL−²�« »Ëc¹

 Àb×¹ ∫p�– v�≈ W�U{ùUÐ ÆW¾ODÐ …—uBÐ b¹d³²�UÐ

ÆW	UDK� bz«e�« „öN²Ýô« W−O²½ W	UDK� Ê«bI�



ar
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b¹b−�« „“UNł vKŽ ·dF²�«

 —uB�« vKŽ WKL²AL�« …dOš_« W×HB�« wDÐ r	

 vKŽ Â«b�²Ýô«  ULOKFð o³DMð ÆWO×O{u²�«

Æ…œbF²�  ö¹œu�

ÆWO×O{u²�« —uB�« w�  U�ö²šô« iFÐ błuð b	Ë

! qJý

 ö¹œuL�« lOLł w� …d�u²� dOž *

rJ×²�« WŠu�  5-1

* WOKš«b�« …¡U{ù«  6

* WK��«  7

s¹e²�« r�	  8

 ‰öš s� n¦J²L�« ¡UL�« n¹dBð l{u�  9
n¹dB²�« …œ«bÝ

lMB�« WŠu�  10

* w�Ë_« bOL−²�« r�	  11

* W�«“û� qÐUI�« qBH�« Õu�  13

rJ×²�« WŠu�

" qJý

©ÍœUB²	«® “eco” j³C�« l{Ë  1

 …eNł_« w�® UOzeł ¡uKL� “UN−�« ÊuJ¹ U�bMŽ

 ÈuBI�« ¡qL�« Wł—œ ¨q�U� ÕuKÐ …œËeL�«

 ¨©q�UH�« ÕuK�« vKŽ “e” W�öF�« ⁄uKÐ v²Š

ÆW	UD�« dO�u²� «c¼ j³C�« l{Ë —UO²š« sJL¹

…—«d×�« Wł—œ —UO²š« ÕU²H�  2

 …—«œSÐ r	 ¨bOL−²�« r�	 …—«dŠ Wł—œ j³C�

 WKLŽ Â«b�²ÝUÐ …—«d×�« Wł—œ —UO²š« ÕU²H�

ÆWO½bF�

…—«dŠ Wł—œ vKŽ√ ∫1 l{u�«

…—«dŠ Wł—œ v½œ√ ∫6 l{u�«

©—«c½ù«® “alarm” ÊUO³�« W³L�  3

 ¡·b�« W�UŠ w� ¡«dL×�« ÊUO³�« W³L� ¡wCð

ÆbOL−²�« r�I� b¹bA�«

©W	UD�«® “power” ÊUO³�« W³L�  4

 “UN−�« ÊuJ¹ U�bMŽ ¡«dC��« ÊUO³�« W³L� ¡wCð

ÆöGA�

 ©ozU�® “super” —e�«  5

 WHOþË ·UI¹≈Ë qOGAð w� —e�« «c¼ Âb�²�¹

ÆSuperFreezing ozUH�« b¹d³²�«

 WHOþË qOGAð bMŽ ¡«dHB�« ÊUO³�« W³L� ¡wCð

ÆSuperFreezing ozUH�« b¹d³²�« 12   قفل *



ar
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“UN−�« qO�uð

 vKŽ …bŠ«Ë WŽUÝ …bL� dE²½« ¨“UN−�« VOBMð bFÐ

 X¹e�« qšb¹ b	 qIM�« ¡UMŁQ� ÆtKOGAð ¡bÐ q³	 q	_«

Æb¹d³²�« ÂUE½ v�≈ —u�¹d³LJ�UÐ œułuL�«

 s� tHOEM²Ð r	 v�Ë_« …dLK� “UN−�« qOGAð q³	

Æ©å“UN−�« nOEMðò Ÿu{u� dE½«® qš«b�«

¡UÐdNJ�UÐ qO�u²�«

w� qE¹ Ê√Ë “UN−�« s� ÎU³¹d	 f³IL�« ÊuJ¹ Ê√ V−¹

Æ“UN−�« VO�dð bFÐ Íb¹_« ‰ËUM²�

 qO�u²Ð r	 ÆI W¹UL×�« W¾H� oÐUD� “UN−�« «c¼

 eðd¼ 50ØjKÑ 240-220 œœd²� —UOð —bBLÐ “UN−�«

 V�d�Ë Ì‚«Ë i¹—Qð q�uLÐ œËe� f³I� Â«b�²ÝUÐ

 ‰bF� Í– dNBLÐ f³IL�« sO�Qð V−¹ ÆrOKÝ qJAÐ

ÆdO³�√ 16 v�≈ dO³�√ 10 s�

 V−¹ ¨UÐË—Ë√ Ã—Uš UNKOGAð r²¹ w²�« …eNł_« l�

 —UO²�« Ÿu½Ë wzUÐdNJ�« bN−�« rO	 oÐUDð s� b�Q²�«

·uÝ Æp²IDM� w� ¡UÐdNJ�« WJ³ý rO	 l� …œb×L�«

Æ+ qJý ¨lMB�« WŠu� vKŽ W�uKFL�« pKð b−ð

d¹c×ð !

 d�u� w½Ëd²J�≈ f³ILÐ “UN−�« qO�uð Î «bÐ√ “u−¹ ô

ÆWOzUÐdNJ�« W	UDK�

 W��UF�«  ôu×L�« Â«b�²Ý« UMðeNł√ l� sJL¹

 Âb�²�ÔðË ÆWOD��«Ë WO³O−�« WOzUÐdNJ�«  «—UO²K�

 l� WOD��« WOzUÐdNJ�«  «—UO²K� W��UF�«  ôu×L�«

 Î…dýU³� UNKO�uð r²¹ w²�« WODKÑuðuH�« WLE½_«

 ÆWOK×L�« WJ³A�UÐ

 WO³O−�« WOzUÐdNJ�«  «—UO²K� W��UF�«  ôu×L�« U�√

 q¦�® WKI²�L�«  UIO³D²�« l� UN�«b�²Ý« V−O�

 Î…dýU³� qB²ð ô w²�« ©WOK³−�« Œ«u�_«Ë sH��«

ÆWOK×L�« WJ³A�UÐ



ar
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qIM�« ‰UH	√ lKš

# qJý

 V¹b�« ¡UDž sOÐ W³�dL�« WFÐ—_« qIM�« ‰UH	√ bF³²Ý«

Æ“UN−�«Ë —e¹d�

l{uL�«

 W¹uNð  «– W�Uł W�dž u¼ w�U¦L�« VO�d²�« l{u�

 WFý_ W{dŽ VO�d²�« l{u� ÊuJ¹ ô√ qCH¹ Æ…bOł

 q¦� …—«d×�« —œUB� s� U³¹d	 Ë√ …dýU³L�« fLA�«

 VM−ð sJL¹ r� «–≈ Æt�öšË sO��²�« …eNł√Ë Ê«d�_«

 Âb�²ÝU� ¨…—«dŠ —bB� s� »dI�UÐ “UN−�« VO�dð

 sOÐ  U�U�L�« s� w½œ_« b×�« l³ð« Ë√ ‰“UŽ Õu�

∫wK¹ UL� …—«d×�« —bB�Ë “UN−�«

Æ“UG�« Ë√ ¡UÐdNJ�« Êd� s� rÝ ■ 3

ÆVKB�« œu	u�« Ë√ X¹e�« Ê«d�_« s� rÝ ■ 30

 d�«u²ð Ê√ V−O� ¨jzU×�« W�U³	 “UN−�« l{Ë «–≈

 Õu�_«Ë wHK��« ÕuK�« s� r� 70 U¼—b	 W�U��

ÆWO³½U−�«

WO{—_« `DÝ

 l{u� WO{—√ w�  «¡UM×½« Í√ œułË ÂbŽ V−¹

ÆWO{—_« W¹uIð v�≈ ÃU²×ð b	Ë VO�d²�«

 Æ“UN−K� wÝ√d�« l{u�« j³C� ¡U� Ê«eO� Âb�²Ý«

 WO{—_UÐ W¹u²�� dOž l{«u� W¹√ W¹u�²Ð r	

ÆWOLOŽb²�« …bŽU³L�« ozU	— Â«b�²ÝUÐ

 …—«dŠ Wł—œ WEŠö�

W¹uN²�«Ë W�dG�«

WDO×L�« …—«d×�« Wł—œ

 W¾H� UI�Ë ÆWMOF� ŒUM� W¾� w� qLFK� rLB� “UN−�«

 …—«d×�«  Uł—œ w� “UN−�« qOGAð sJL¹ ¨ŒUML�«

ÆWOðü«

Æ10Ø! qJý ¨lMB�« WŠu� vKŽ …œb×� ŒUML�« W¾�

ŒUML�« W¾� WDO×L�« …—«d×�« Wł—œ

UNÐ ÕuL�L�«

SN
Â°32 v�≈ Â°10+

N
Â°32 v�≈ Â°16+

ST
Â°38 v�≈ Â°16+

T
Â°43 v�≈ Â°16+

°Wþu×K�

 …—«d×�«  Uł—œ ‚UD½ w� “UN−�« qLF¹ Ê√ sJL¹

Æ…œb×L�« WOšUML�« ·ËdEK� …œb×L�« WDO×L�«

 WCH�M� …—«dŠ  Uł—œ w� “UN−�« qOGAð rð «–≈

 —«d{√ ÀËbŠ VM−ð sJL¹ ¨SN ŒUML�« W¾� w�

ÆÂ°5 vKŽ b¹eð …—«dŠ Wł—œ v²Š “UN−�UÐ

W¹uN²�«

* qJý

 “UN−�« ÕuK� f�öL�« ¡«uN�« …—«dŠ Wł—œ lHðdð

 ¡«uN�« sJL²¹ Ê√ V−¹Ë ÆWO³½U−�« Õ«u�_«Ë wHK��«

 œ«œe¹ ·u�� ô≈Ë Æoz«uŽ ÊËœ —ËdL�« s� sšU��«

 „öN²Ý« s� b¹e¹ ULÐ b¹d³²�« …bŠË vKŽ qOL×²�«

 bÝ Ë√ WODG²Ð ‚öÞù« vKŽ rIð ô ∫p�c� ÆW	UD�«

°W¹uN²�«  U×²�
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 s� hK²�«  UNOłuð

“UN−�«

nOKG²�« œ«u� s� hK²�« x

 —dCK� ÷dF²�« s� „“UNł nOKG²�« œ«u� wL×ð

 nOKG²�« w� W�b�²�L�« œ«uL�« lOLł ÆqIM�« ¡UMŁ√

 hK�²�« vłd¹ ÆU¼d¹Ëbð …œUŽ≈ sJL¹Ë W¾O³K� WI¹b�

ÆW¾O³K� WOŽ«d� WI¹dDÐ nOKG²�« œ«u� s�

 ‚dDÐ WIKF²L�«  U�uKFL�« vKŽ ‰uB×�« pMJL¹

 ŸdH�« Ë√ h²�L�« qO�u�« ‰öš s� WO�U×�« hK�²�«

ÆwK×L�«

r¹bI�« „“UNł s� hK²�« x

 sJLO� Æ…bzUH�« WL¹bŽ  UHK�� WL¹bI�« …eNł_« bFð ô

 s� hK�²�« rð «–≈ WMOL¦�« ÂU��« œ«uL�« …œUF²Ý«

ÆW¾O³K� WOŽ«d� WI¹dDÐ …eNł_«

 WOÐË—Ë_« WH�«uLK� UI³Þ eOL� “UN−�« «c¼  

 WO½Ëd²J�ù« …eNł_UÐ oKF²¹ ULO� 2012/19/EU
 WOzUÐdNJ�« …eNł_«  U¹UH½® WOzUÐdNJ�«Ë

 œb×ð WH�«uL�« Ác¼ Æ©WEEE ≠ WO½Ëd²J�ù«Ë

 ‰öG²Ý« …œUŽ≈Ë œ«œd²Ýô W�UF�« bŽ«uI�«

 œU×ðô« ‰Ëœ ‚UD½ qš«œ WL¹bI�« …eNł_«

ÆEU wÐË—Ë_«

d¹c×ð  !

∫WL¹bI�« …eNłú� W³�M�UÐ

Æ¡UÐdNJ�« fÐU	 Ÿe½«  -1

ÆwzUÐdNJ�« fÐUI�« l� ÁbFÐ√Ë ¡UÐdNJ�« qÐU� lD	«  -2

 qF−¹ w¼ UL� UN�d²� ÆWOŽË_«Ë n�—_« lK�ð ô  -3
 qš«œ v�≈ œuFB�« ‰UHÞ_« vKŽ VFB�« s�

Æ“UN−�«

 Ær¹b	 “UN−Ð VFK�UÐ ‰UHÞú� ÕUL��« 
Î
«bÐ√ “u−¹ ô  -4

°‚UM²šô« dDš

 v�≈ W�U{ùUÐ b¹d³ð jzUÝË vKŽ  Ułö¦�« qL²Að

 jzUÝË s� hK�²�« V−¹Ë ÆW�“UF�« œ«uL�« w�  «“Už

 dOÝ«u� rD×ð ô ÆrOKÝ u×½ vKŽ  «“UG�«Ë b¹d³²�«

 u×½ vKŽ UNM� hK�²�« q³	 b¹d³²�« jzUÝË …dz«œ

ÆrOKÝ

…œ—uL�«  «eON−²�«

 ÂbŽ s� oI×ð ¨nOKG²�« …u³Ž s� “UN−�« Ã«dš≈ bFÐ

ÆqIM�« ¡UMŁ√ —«d{√ W¹_ UN{dFð

 Ÿ“uL�UÐ ‰UBðô« ¡UłdÐ ¨ÈËUJý W¹√ p¹b� X½U� «–≈

Æ¡öLF�« W�b�Ð qBð« Ë√ “UN−�« tM� X¹d²ý« Íc�«

∫WO�U²�« ¡«eł_« vKŽ b¹—u²�« qL²A¹

qI²�L�« “UN−�« ■ 

©q¹œuL�« V�Š nK²�ð® hzUB��« ■ 

Â«b�²Ýô«  ULOKFð ■ 

¡öLF�« W�bš VO²� ■ 

ÊULC�« …œUNý ■ 

¡U{uC�«Ë W	UD�« „öN²ÝUÐ WIKF²L�«  U�uKFL�« ■ 

ÆlOL−²�« œ«u� W³OIŠ ■ 

“UN−�« VO
dð

qIM�«

 ÷«dž_ “UN−�UÐ ‚ôe½ô« WK�KÝ  ö−Ž VO�dð r²¹

$ qJý ÆqIM�«

d¹c×ð  !

ÆÂËeK�« bMŽ ‚ôe½ô« b{ “UN−�« sO�Q²Ð r	



ar
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ال تقم بتخزين أية منتجات تحتوي على غازات ■■
دافعة قابلة لالشتعال )مثل علب اإلسبراي( أو أية 
مواد قابلة لالنفجار داخل الجهاز. خطر االنفجار!

ال تقف أو تستند على قاعدة الجهاز وأدراجها ■■
وأبوابها وغيرها من األجزاء.

انزع القابس الكهربائي للجهاز أو أطفئ الفيوز عند ■■
القيام بأعمال التنظيف وإذابة التجمد. قم بالنزع 

من قابس الكهرباء، وليس من كابل التوصيل.
يجب أال يتم تخزين الكحول عالي التركيز إال في ■■

عبوات محكمة الغلق وفي وضع رأسي.
ال تلوث األجزاء البالستيكية أو إطارات إحكام غلق ■■

الباب بالزيت أو الشحم. وإال تعرضت هذه األجزاء 
البالستيكية وإطار إحكام غلق الباب للتشققات.

ال تقم على اإلطالق بتغطية أو سد فتحات التهوية ■■
الخاصة بالجهاز.

اجتناب وقوع المخاطر على األطفال واألشخاص ■■
المعاقين: خطر على األطفال واألشخاص الذين 
يعانون من نقص في القدرات البدنية والحسية 
والعقلية، وكذلك األشخاص الذين ليس لديهم 

المعرفة الكافية الستخدام الجهاز بشكل آمن. تأكد 
من أن األطفال واألشخاص المعاقين على دراية 

بهذه المخاطر. يجب أن يقوم شخص مسؤول عن 
سالمة األطفال واألشخاص المعاقين بمراقبتهم 

وإرشادهم عن كيفية استخدام الجهاز. 
يجوزاستخدام الجهاز لألطفال بدءا من عمر 

8 سنوات فقط فما فوق. ويجب مراقبة األطفال 
عند قيامهم بأعمال التنظيف والصيانة. ال تترك 

األطفال أبدا ليعبثوا بالجهاز.

ال تقم بتخزين السوائل في زجاجات أو علب في ■■
قسم التجميد )المشروبات الغازية على وجه 

الخصوص(. فقد تنفجر تلك الزجاجات أو العلب.
ال تقم مطلقا بتناول المنتجات الغذائية فور ■■

إخراجها من قسم التجميد مباشرة. خطر التعرض 
لحروق التجميد!

تجنب لمس المود الغذائية والثلج أو حتى مواسير ■■
وسيط التبريد وخالفه باليد لمدة طويلة، خطر 

التعرض لحروق التجميد!

تعليمات متعلقة باألطفال في 
المنزل

ال تعطي العبوات أو أجزاء منها إلى األطفال. خطر ■■
االختناق بصناديق وطبقات الورق المقّوى!

الجهاز ليس لعبة.■■
 بالنسبة لألجهزة المزودة بقفل للباب:■■

احتفظ بالمفتاح بعيدا عن متناول األطفال!

تعليمات عامة
الجهاز مناسب لما يلي:

تجميد المواد الغذائية■■
إعداد مكعبات الثلج.■■

هذا الجهاز مخصص لالستخدام حتى ارتفاع يبلغ 
2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي وللبيئة 
المنزلية.

الجهاز مزود بمانع للتداخل الموجي طبقاً لمواصفة 
.2004/108/EC االتحاد األوروبي

دورة التبريد خضعت الختبارات للتأكد من مدى 
إحكامها ضد التسريب.

هذا الجهاز يستوفي تشريعات األمان المعمول بها 
.(EN 60335-2-24) الخاصة باألجهزة الكهربائية
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 UNÐ V�dOÝ w²�« W�dG�« WŠU�� …œU¹“ Í—ËdC�«

 w� b¹d³²�« jOÝu� »d�ð œułË W�UŠ w� Æ“UN−�«

 jOKš ÊuJð v�≈ «c¼ ÍœR¹ bI� W¹UGK� …dOG� W�dž

Æ‰UF²ýö� öÐU	 jOK��« «c¼ ÊuJ¹Ë “UG�«Ë ¡«uN�« s�

 r−Š b¹d³²�« jOÝË s� Â«dł 8 q� qÐUI¹ Ê√ V−¹Ë

 b¹d³²�« jOÝË WOL� Æ
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 W²³¦L�« lMB�« WŠu� vKŽ W×{u� “UN−�UÐ …œułuL�«

Æ“UN−�« qš«œ

 ’U��« WOzUÐdNJ�« WJ³A�« qÐU� ÷dFð W�UŠ w�

 WF½UB�« WN−�« Èb� ÁdOOGð V−O� ¨—dCK� “UN−�UÐ

 q¼R� h�ý W�dFLÐ Ë√ ¡öLF�« W�bš r�	 Ë√

 WLOK��« dOž Õö�ù«Ë VO�d²�« ‰ULŽ√ Æ—bI�« fHMÐ

ÆÂb�²�LK� W³�M�UÐ …dO³� …—uDš q¦Lð b	

 WN−�« q³

	 s� ô≈ Õö�ù« ‰ULŽ√ ¡«dł≈ “u−¹ ô

Æq¼R� dš¬ h�ý Ë√ ¡öLF�« W�bš Ë√ WF½UB�«

 WN−�« s� WOK�_« ¡«eł_« Â«b�²Ý« r²¹ Ê√ V−¹

 ¡UHO²Ý« sLCð WF½UB�« WN−�U� ÆjI� WF½UB�«

 Ác¼ Â«b�²Ý« W�UŠ w� jI� ÊU�_«  UÞ«d²ý«

Æ¡«eł_«

 s� WOzUÐdN� W�UÞ≈ WK�Ë vKŽ ‰uB×�« r²¹ Ê√ V−¹

ÆjI� ¡öLF�« W�bš

‰ULF²Ýô« ¡UMŁ√

 qš«œ WOzUÐdN� …eNł√ W¹√ ‚öÞù« vKŽ Âb�²�ð ô ■ 

 …eNł√ Ë√ W¾�b²�« …eNł√ ‰U¦L�« qO³Ý vKŽ® “UN−�«

°—U−H½ô« dDš Æ©U¼dOžË WOzU¹dNJ�« ZK¦�« œ«bŽ≈

 “UN−�« nOEM²Ð Ë√ bL−²�« WÐ«–SÐ «bÐ√ rIð ô ■ 

 qB¹ bI� Æ—U�³�UÐ nOEM²�« …eNł√ Â«b�²ÝUÐ

 WKH	  v�≈ ÍœR¹Ë WOzUÐdNJ�« ¡«eł_« v�≈ —U�³�«

°wzUÐdNJ�« oFB�« dDš ÆWOzUÐdN�

  UI³Þ W�«“ù …œUŠ Ë√ W³Ðb�  «Ëœ√ Âb�²�ð ô ■ 

 —dC�« ‚U×�≈ p�– sŽ r−M¹ bI� ÆbL−²�«Ë ZK¦�«

 jOÝË »d�ð W�UŠ w� Æb¹d³²�« jOÝË dOÝ«uLÐ

 ÀËbŠ v�≈ ÍœR¹ Ë√ qF²A¹ Ê√ sJL¹ t½S� ¨b¹d³²�«

ÆsOŽ_UÐ  UÐU�≈
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