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Yeni cihazın ambalajının
giderilmesi

Ambalaj cihaz›n›z› transport hasarlar›na
karfl› korur. Yeni cihaz›n ambalaj› için
kullan›lan tüm malzemeler çevreye zarar
vermeyen türden olup, yeniden geri
kazan›labilir. Ambalajlar› çevreci bir giderme
ve yeniden de€erlendirme ifllemine tabi
tutarak, lütfen siz de çevrenin korunmas›nda
yard›mc› olunuz.

Sat›c›n›z veya ba€l› bulundu€unuz belediye
üzerinden aktüel eski cihaz giderme
yöntemleri ve çöpleri yeniden de€erlendirme
merkezleri hakk›nda bilgi al›n›z.

Uyarı

Ambalajlar› ve ambalaj parçalar›n› çocuklara
vermeyiniz. Katlanabilen karton kutu ve foly-
olardan dolay›, havas›z kal›p bo€ulabilirler!

Eski cihazın giderilmesi

Eski cihazlar hiç de€eri olmayan çöp
de€ildir! Çevreci bir giderme iflleminden
geçirilerek, çok de€erli ham maddeler
yeniden kullan›lmak üzere geri kazan›labilir.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and electronic
equipment – WEEE) ile ilgili

2002/96/EG numaral› Avrupa direktifine
uygun bir flekilde iflaretlenmifltir, yani
tan›mlanm›flt›r.
Bu direktif, AB dahilinde eski cihazlar›n geri
al›nmas› ve de€erlendirilmesi için geçerli
ifllem çerçevesini belirler.

Uyarı

Eskimifl ve art›k kullan›lmayacak cihazlarda

1. Cihaz›n elektrik fiflini prizden ç›kar›n›z.

2. Elektrik kablosunu kesip, fifli ile birlikte
cihazdan ay›r›n›z.

So€utma cihazlar›n›n içinde so€utucu
maddeler vard›r, yal›t›m tertibatlar›nda ise
izolasyon gazlar› vard›r. So€utma maddeleri
ve gazlar uzmanca giderilmelidir. Eski cihaz
uzmanca ve çevreye zarar vermeyecek
flekilde giderilinceye kadar, so€utucu madde
sirkülasyon borular›n›n zarar görmemesine
dikkat ediniz.

Giderme bilgileri
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Lütfen cihaz›n›z› çal›flt›rmadan önce, cihaz›-
n›z›n yerlefltirilmesi, kullan›m› ve bak›m› gibi
önemli bilgileri içeren kullanma k›lavuzunu
dikkatle okuyun.

Kullanma k›lavuzu, cihaz›n›z› bilinçli ve gü-
venli kullanman›z› sa€layan önemli bir kay-
nak oldu€u için mutlaka muhafaza edilmeli-
dir.

Afla€›da verilen bilgilerin dikkate al›nmamas›
halinde, üretici firman›n sorumluluk kabul et-
meyece€ini unutmay›n:

� Cihaz›n›z›n temizleme ve eritme ifllemi
için, hiç bir flekilde buharl› temizlik aleti
kullanmay›n. Böyle bir durumda buhar,
cihaz›n›zdaki ak›m ihtiva eden k›s›mlara
temas ederek, k›sa devreye veya elektrik
çarpmas›na neden olabilir.

� Cihaz›n›z›n içinde elektrikli aletler
kullanmay›n.

� Hasarl› cihaz› çal›flt›rmay›n. Karars›zl›k
halinde servisinize dan›fl›n.

� Cihaz›n›z›n elektrik güvenli€i, evinizdeki
topraklama sisteminin standartlara uygun
olmas› durumunda garanti edilir.

� Herhangi bir hata durumunda veya bak›m
ve temizlik yaparken, sigortay› kapatmak
veya fifli çekmek suretiyle, cihaz›n›z›n
elektrik ba€lant›s›n› kesin. Fifli ç›kart›rken
kablodan çekmemeye dikkat edin.

� Elektrikli cihazlardaki onar›mlar, yaln›z
ehliyetli kifliler taraf›ndan yap›l›r.
Bilinçsizce yap›lan onar›mlar kullan›c› için
tehlike oluflturabilir.

� Alkol oran› yüksek içkileri, a€›zlar›n› s›k›
bir flekilde kapatarak ve dik olarak
yerlefltirin. Yan›c› gaz ihtiva eden
mamulleri (örn. sprey, vb.) ve patlay›c›
maddeleri cihaz›n›zda bulundurmay›n.
Patlama tehlikesi! 

� Cihaz›n›zda so€utma gaz› dolafl›m›n›n
gerçekleflti€i k›s›mlara hasar vermeyin.
Örn. kesici ve delici aletler kullanarak
(b›çak vb.) evaporatördeki gaz
kanallar›n›n delinmesi, boru uzant›lar›n›n
bükülmesi veya üst yüzey kaplamalar›n›
kaz›ma durumunda d›flar›ya püskürecek
so€utma gaz›, ciltte tahrifllere ve göz
yaralanmalar›na neden olabilir.

� Külahl› dondurma ve küp buzlar›, dondu-
rucu bölmesinden ç›kar›r ç›karmaz hemen
yemeyin! (Bu maddeler çok so€uk oldu€u
için, a€z›n›zda so€uk yan›€›na neden
olabilir.)

� fiifle ve kutulardaki asitli içecekleri don
durucu bölmesine koymay›n ! fiifle ve
kutular patlayabilir.

� Dondurulmufl yiyeceklere ›slak elle
dokunmay›n! Elleriniz donmufl yiyeceklere
yap›flabilir.

� Cihaz›n›zdaki havaland›rma deliklerinin
üzerini örtmeyin ve herhangi bir cisimle
kapatmay›n.

� Cihaz›n›zdaki tampon, kap› vb. k›s›mlar›,
hiçbir flekilde destek veya basamak arac›
olarak kullanmay›n.

� Çocuklar›n cihazla oynamamas›na dikkat
edin. Örn. Kap›ya tutunup sarkmalar›na
kesinlikle izin vermeyin.

� Bu ürün ankastre olarak TASARLANMA-
MIfiTIR. Cihaz›n alt ve üst k›s›mlar›ndaki
hava ak›m›n› sa€layan boflluklar› kapat-
mamak için mutfak dolab›n›n içerisine
gömme olarak YERLEfiT‹R‹LMEMEL‹D‹R.

� Bu cihaz ev kullan›m› için tasarlanm›flt›r.

Güvenlik bilgileri ve uyarılar
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Dikkatinize...

Kullanma k›lavuzunuz, TS 11301 standart›na
uygun olarak en yeni teknoloji ve titizlikle
imal edilmifl olan cihaz›n›z›, en yüksek ver-
imle ve güvenle kullanman›za yard›mc›
olmak amac›yla haz›rlanm›flt›r.

Cihaz›n›z›n kullan›m ömrü Sanayi ve Ticaret
Bakanl›€› taraf›ndan 10 y›l olarak
belirlenmifltir.

Şekil sayfaları

Lütfen kullanma k›lavuzunu okumadan önce,
flekillerin bulundu€u katlamal› arka kapak
sayfas›n› aç›n.

Kullanma k›lavuzu bir çok model için geçerli-
dir. Bu nedenle, cihaz donan›mlar›nda ve de-
taylarda de€ifliklikler olabilir.

Genel görünüş
Şekil 1

1 Buzluk
2 Lamba kutusu ve so€ukluk ayar›
3 Gövde raf›

*4 fiifle raf›
*5 Ç›kabilen çekmece
*6 So€ukluk ve nem ayar mekanizmas›
7 Su tahliye olu€u
8 Sebzelik (Modele göre 1-2 çekmece)
9 Yumurtal›k

10 Kap› raf›(*Yumurtal›k)
11 Küçük fliflelik
12 fiiflelik
13 Manyetik-kap› contas›

A Dondurucu bölmesi
B So€utma bölmesi

Genel Görünüş
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Oda sıcaklığı

Cihazınız optimum performans ve enerji
tüketimini +18˚C +43˚C'lik ortamlarda 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Cihazın yerleştirilmiş olduğu odadaki
sıcaklığın +8˚C nin altına düşmesi, don-
durucu bölmesindeki yiyeceklerin uzun
süreli korunabilmesi için uygun değildir.

Cihaz için yer seçimi

Cihaz için seçti€iniz yerin, serin ve havadar
olmas›na, do€rudan günefl ›fl›nlar›na maruz
kalmamas›na, kalorifer radyatörü ve soba
türü ›s› kaynaklar›ndan uzak olmas›na özen
gösterin. E€er cihaz›n, ›s› kaynaklar›ndan
birinin yak›n›na yerlefltirilmesi kaç›n›lmaz ise,
uygun bir izolasyon levhas› kullan›lmal› veya
afla€›da bildirilen mesafe uygulanmal›d›r:

Elektrikli f›r›nlara, en az 3 cm.
Di€er ›s› kaynaklar›na, en az 30 cm.

Cihaz›n, di€er bir so€utucu veya derin
dondurucu ile yan yana yerlefltirilmesi halin-
de, cihazlarda oluflacak terlemeyi önlemek
için arada 2 cm’lik bir mesafe b›rak›lmal›d›r.

Cihazın yerleştirilmesi
Cihaz, sa€lam ve düz duracak flekilde yer-
lefltirilmelidir. Zeminin düz olmamas› halinde
cihaz, ön taraf›ndaki vidal› ayarlanabilir ayak-
lar vas›tas› ile düz duracak flekilde ayarlan-
mal›d›r.

Cihaz›n›z› tekerlekleri üzerinde iterek
hareket ettirmeniz gerekti€inde ayarlanabilir
ayaklar› kapat›p ön tekerleklerini zemine
temas etmesini sa€lay›n›z (fiekil E).

Cihaz›n›z› kald›rarak tafl›man›z gerekti€inde
cihaz›n arkas›nda ve alt k›sm›nda bulunana
tafl›ma detaylar›n› kullanabilirsiniz(fiekil D).

Havalandırma
Cihaz›n d›fl arka panosundaki ›s›nm›fl hava
kolayca ç›k›p gidebilmelidir. Aksi halde so-
€utma sistemi daha fazla performans göste-
rerek, elektrik sarfiyat›n›n artmas›na sebep 
olur. Bu nedenle hiç bir flekilde havaland›rma
delikleri kapat›lmamal›d›r. (fiekil 3)

Kapı açılış yönünün 
değiştirilmesi
Resimdeki s›ralamaya uyarak kap› aç›l›fl
yönünü de€ifltirebilirsiniz. (fiekil G)

‹htiyaç duydu€unuzda, en yak›n yetkili
servise müracaat edin.

(Kap› aç›l›fl yönünü de€ifltirme ifllemi, ilk
kullan›mda ücretsizdir.)

ÖÖnneemmllii  nnoott!!

Yandan açmal› ve asimetrik büyüklü€ünde
kap› kolu kullan›lan modellerde kap› yönü
de€iflimi yap›lamaz

Elektrik bağlantısı
Cihaz, 220-240 V/50 Hz alternatif gerilim ile
çal›fl›r. Cihaz›n fifli toprakl› fifltir ve muhakkak
standartlara uygun bir toprakl› prize tak›lma-
l›d›r. Cihaz›n ba€l› oldu€u priz 10-16 A’lik bir
sigorta ile korunmal›d›r. Avrupa ülkeleri d›fl›n-
da kullan›lacak olan cihazlarda kullan›mdan
önce, cihaz›n so€utma bölmesinde sol üst
k›s›m-daki model plaketine bak›larak, (fiekil
C) elektrik flebekesi ile cihazdaki gerilim de-
€erleri karfl›laflt›r›lmal›d›r. De€erler ayn› ol-
mal›d›r.

Olas› bir  gereksinimde, elektrik kablosunun
de€ifltirilmesi yaln›z ehliyetli kifliler taraf›ndan
yap›lmal›d›r.

Cihazı çalıştırmadan önce...
� Cihazdaki tüm raf ve her çeflit kaplar› 

uygun yerlere yerlefltirdikten sonra 
ihtiyaç halinde gereken temizli€i yap›n.

� Cihaz›n kap›s›n› ve cihazdaki tüm 
kapaklar› aç›k duruma getirerek cihaz› 
bir süre havaland›r›n.

� So€ukluk ayar dü€mesini gere€ine 
göre ayarlayarak (bak. “So€ukluk 
ayar›”) kap› ve kapaklar› kapat›p 
cihaz›n fiflini prize tak›n.

� Bu ifllemlerden sonra yiyeceklerinizi 
cihaza yerlefltirebilirsiniz.

Cihazın yerleştirilmesi, çalıştırılması
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Soğukluk ayarı
Cihazdaki so€ukluk seviyesini ayarlamak için
so€ukluk ayar dü€mesini (fiekil 2/2) çevire-
rek istedi€iniz rakama getirin. 

So€ukluk seviyesi istenildi€i gibi ayarlanabi-
lir. 

So€ukluk ayar dü€mesi üzerindeki büyük ra-
kamlar, dondurucu ve so€utma bölmelerinin
daha fazla so€umas›n› ifade eder.

Önerilen so€ukluk ayarlar›:

- Dondurucu bölmesinde k›sa bir süre koru-
nacak yiyecekler için, so€ukluk ayar dü€-
mesini 2-3 aras› konuma getirin.

- Dondurucu bölmesinde uzun süre koruna-
cak yiyecekler ve dondurucu bölmesine
yeni yerlefltirilmifl yiyecekler için, so€ukluk
ayar dü€mesini -4- konumuna getirin.

BBiillggii  iiççiinn...

� Cihaz›n so€utma bölmesindeki so€uk-
luk seviyesi, kap›n›n s›k s›k aç›l›p kapan-
mas› ve yeni yerlefltirilen yiyeceklerin s›-
cakl›k derecelerinden etkilenir. ‹htiyaç ha-
linde so€ukluk ayar›n› daha yüksek bir
konuma getirin.

Cihazın çalıştırılması
So€ukluk ayar dü€mesini “0” konumundan
itibaren çevirdi€iniz takdirde cihaz
so€utmaya bafllar ve ayd›nlatma kap›n›n
aç›k olmas› durumunda faaliyete geçer.
(fiekil 2/2)

Cihazın devre dışı
bırakılması
So€ukluk ayar dü€mesini “0” konumuna
getirdi€iniz takdirde so€utma ifllemi devre
d›fl› kal›r ve ayd›nlatma faaliyeti sona erer.
(fiekil 2/2)

� Cihaz, so€utma fonksiyonunu gerçeklefltir-
di€i esnada, so€utma bölmesinin iç arka
duvar›nda, su damlac›klar› ve karlanma
oluflur. Bu oluflum fonksiyon gere€i olup
normaldir. ‹ç arka duvardaki otomatik erit-
me düzeni sayesinde karlar kendili€inden
erir. Erimenin oluflturdu€u su, su tahliye
olu€una (fiekil 4/7) akar ve oradan
kompresörün üzerindeki buharlaflt›rma
kab›na aktar›larak buharlafl›r. Dolay›s›yla,
bu fonksiyon sayesinde su damlac›klar›n›
temizlemeye ve karlar› kaz›maya gerek
yoktur.

� Dondurucu bölmesinin manyetik-kap›
contas› civar›nda ve önden bak›ld›€›nda
gövdenin d›fl›nda sol yan panelin alt böl-
gesinde, cihazdaki çevre ›s›t›c›s›ndan
kaynaklanan bir ›s›nma meydana gelir. Bu
›s›nma fonksiyon gere€i olup söz konusu
k›s›mlardaki terlemeyi önler.

Cihazın uzun bir süre devre
dışı bırakılması
E€er cihaz uzun bir süre için kullan›lma-
yacaksa:
- Fifli çekin
- Dondurucu ve so€utma bölmesindeki kar

ve buzlar›n erimesini bekleyin.
- Cihaz› temizleyin. (Bak. cihazın temiz-

lenmesi)
Kap›lar› aç›k b›rak›n.

Cihazın çalıştırılması/ Devre dışı bırakılması
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Yiyecekleri yerleştirirken
dikkat edilmesi 
gereken hususlar

� S›cak yemekleri ve içecekleri so€uduktan
sonra yerlefltirin.

� Yiyecek maddelerini mümkün oldu€unca
paketlenmifl bir flekilde veya kapal› kaplar
içinde koruyun. Böylelikle yiyeceklerdeki
aroma, renk, lezzet, nem ve tazelik koru-
nurken, yiyeceklerin koku ve tadlar›n›n
birbirine kar›flmas›da önlenmifl olur. Mey-
ve ve sebzeleri ise paketlemeden veya
herhangi bir kaba koymadan, do€rudan
sebzelik bölümünde koruyabilirsiniz.

� S›v› ve kat› ya€lar, cihazdaki plastik parça-
larla ve manyetik-kap› contas› ile hiç bir fle-
kilde temas ettirilmemelidir. Aksi taktirde, bu
parçalarda zamanla gözenekler oluflarak
delinmeye  neden olur.

� Cihazda patlay›c› madde bulundurmay›n.
Yüksek oranda alkol ihtiva eden içkileri
a€›zlar› s›k›ca kapat›lm›fl ve dik olarak
yerlefltirin.

- Patlama tehlikesi!

� So€utma bölmesindeki en so€uk k›s›mlar
arka panel ve alt raf›n üstüdür. Bu k›s›m-
lar› daha hassas ve narin yiyecekleriniz
için kullan›n.

� Donabilir s›v› ihtiva eden flifleleri dondu-
rucu bölmesinde bulundurmay›n. Donduk-
tan sonra flifleler patlar.

Yerleştirme örneği

fiekil 1

Dondurucu bölmesi (A)

Yiyeceklerin dondurulmas›, korunmas›

Raflar (3)

Yukar›dan afla€›ya olmak üzere:

Hamur iflleri, haz›r yemekler, süt mamulleri

Sebzelik (8) 

Sebze, meyva, marul

Yumurtalık (9)
Yumurta

Şişelik (11)
Büyük flifleler

Cihazın iç donanımı
*Sebzelik için soğukluk ve nem ayar 
mekanizması (Şekil4/6) E€er sebze ve 
meyveler uzun süreli korunacaksa,
mekanizmay› tamamen sol tarafa itin. 
- Havaland›rma menfezi aç›lm›flt›r.
Sebzeliğin içi daha soğuk olur.

E€er sebze ve meyveler k›sa süreli 
korunacaksa, mekanizmay› tamamen sa€ 
tarafa itin.
- Havaland›rma menfezi kapanm›flt›r nem
oran› artar.

Sebzeliğin içi daha sıcak olur.

So€utma bölmesindeki raflar›n yerlerini 
de€ifltirebilmek için, kap›n›n 90˚ aç›k olmas›
yeterlidir.

Yiyeceklerin yerleştirilmesi
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Raflar›n yerlerini de€ifltirmek için:

- Raf› ön taraf›ndan tutarak kendinize do€uru

çekin.

- Ön taraf›n afla€›ya do€ru sark›tarak

ç›kart›n ve yeniden arzu etti€iniz konuma

getirin.(fiekil 5)

Kap›daki tüm raf ve kaplar›, temizlemek için
yerlerinden ç›kartabilirsiniz. Kap›daki raf ve
kaplar› yerlerinden ç›kartmak için yukar› do€-
ru kald›r›n. (fiekil 6)

Dışarı çekilebilen çekmece
Resim 9

Çekmeceyi besin doldurmak veya besin
almak için d›flar› ç›karabilirsiniz. Bunun için
çekmeceyi yukar› do€uru kald›r›n›z.
Çekmece tutucusu de€iflkendir.

Şişe rafı
Resim 8

fiifle raf›nda flifleler emin bir flekilde
muhafaza edilebilir.

Dondurucu bölmesi
Dondurucu bölmesi, dondurulmufl haz›r yiye-
ceklerin korunmas›n›, yeni yerlefltirilen yiye-
cek maddelerinin dondurulmas›n› ve buz ha-
z›rlanmas›n› sa€lar.

Not:
E€er ortam s›cakl›€› +18°C'nin alt›na
düflerse, cihaz›n›z›n çal›flma süresi azal›r.
Bu da dondurucu bölmesinin yeterince
so€umamas›na sebep olur.

Çal›flma süresinin oldukça azald›€› durum-
larda (Ortam s›cakl›€›n›n +18°C'nin oldukça
alt›na düfltü€ü durumlarda); donmufl g›dalar
erimeye bafllayabilir.

Dondurulmuş hazır 
yiyecekleri satın alırken 
dikkat edilmesi gereken 
hususlar
� Ambalaj›n hasarl› olmamas›na dikkat edin.

� Son kullanma tarihi geçmemifl olmal›d›r.

� Market dondurucusundaki s›cakl›k göster
gesi, en az -18˚C’yi göstermelidir.

� Al›fl verifllerinizde, dondurulmufl haz›r yi-
yecekleri sat›n almay› en sona b›rak›n.
Dondurulmufl haz›r yiyecekleri sat›n ald›k-
tan sonra bir gazete ka€›d›na sararak, en
k›sa zamanda evinize götürüp, dondurucu
bölmesinde koruyun.

Kullanılabilen hacim
Cihaz›n kullan›labilen hacmi ile ilgili bilgiler
için, cihaz›n tip etiketine (levhas›na) bak›n›z.

Yiyeceklerin dondurulması
Yaln›z, taze ve iyi durumda olan yiyecek
maddeleri dondurulmal›d›r.

DDoonndduurruullmmaayyaa  eellvveerriişşllii  oollaann  yyiiyyeecceekklleerr::
Et ve sucuk-salam türünden yiyecekler, kü-
mes hayvanlar›, yaban etleri, bal›k, sebze,
di€er sebze türü bitkiler, meyve, hamur iflleri,
haz›r pizza, haz›r yemekler, art›k kalan ye-
mekler, yumurta sar›s› ve yumurta ak›.

DDoonndduurruullmmaayyaa  eellvveerriişşllii  oollmmaayyaann  
yyiiyyeecceekklleerr::
Soyulmam›fl bütün yumurta, kaymak ve ma-
yonez, marul türleri, k›rm›z›, siyah, beyaz
turp çeflitleri ve kuru so€an.

SSeebbzzee  vvee  mmeeyyvveelleerriinn  ddoonndduurruullmmaaddaann  
öönnccee  hhaaşşllaannmmaassıı
Sebze ve meyveler, renk, lezzet, aroma ve
vitaminlerinin korunabilmesi için, dondurul-
madan önce hafllanmal›d›r. (Hafllama ifllemi
için, meyva ve sebzeleri k›sa bir müddet kay-
nak su içinde tutup sonra d›flar› ç›kart›n.)

Yiyeceklerin dondurulması, korunması ve buz hazırlanması
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Yiyeceklerin paketlenmesi

Yiyecekler, bir defada tüketilebilecek porsi-
yonlar halinde paketlenmelidir. Sebze ve
meyveler 1 kg-, et 2,5 kg’dan a€›r olmayacak
flekilde porsiyonlara ayr›lmal›d›r. Küçük por-
siyonlar halinde haz›rlanm›fl yiyecekler daha
çabuk donarlar ve buzlar› çözüldükten sonra,
piflirme aflamas›na dek tazeliklerini korurlar.

Yiyecekler, tadlar›n›n korunmas› veya ku-
rumamalar› için, hava geçirmeyecek flekilde
paketlenmelidir.

PPaakkeettlleemmeekk  iiççiinn  uuyygguunn  mmaallzzeemmeelleerr::
Plastik veya aluminyum folyolar a€z› kapat›-
labilir plastik torbalar ve dondurulmaya elve-
riflli a€z› kapat›labilir plastik kutular.

PPaakkeettlleemmeekk  iiççiinn  uuyygguunn  oollmmaayyaann  mmaallzzeemmee--

lleerr
Ambalaj ka€›d›, perflömen ka€›d›, selofan
(jelatinli ka€›t), ve kullan›lm›fl pofletler.

Aluminyum folyo ve plastik folyonun kullan›l-
mas› halinde, yiyecek maddeleri mümkün ol-
du€unca hava geçirmeyecek flekilde paket-
lenmelidir.

Yiyeceklerin, plastik torba ve kutu kullan›la-
rak paketlenmeleri halinde, hava tamamen
d›flar› bast›r›l›p a€›zlar› s›k›ca kapat›lmal›d›r.

PPaakkeettlleerriinn  uuyygguunn  bbiirr  şşeekkiillddee  kkaappaattııllaabbiill--

mmeelleerrii  iiççiinn  ggeerreekkllii  mmaallzzeemmeelleerr::
Lastik, plastik klips, iplik, so€u€a dayan›kl›
yap›flt›rma bantlar› vb..

Paketlediğiniz yiyecek maddelerini don-
durucu bölmesine yerleştirmeden önce
paketlerin üzerine, içlerinde neler bulun-
duğuna ve hangi tarihte dondurma işlemi-
ne başladığınıza dair not almayı ihmal et-

meyin.

Dondurma kapasitesi

Yiyecek maddeleri çabuk ve tamamen don-
mal›d›r. Vitaminleri, besin de€erleri, görünüfl-
leri ve tadlar› ancak bu flekilde korunabilir.
Bu nedenle cihaz›n azami dondurma kapasi-
tesi afl›lmamal›d›r.

Cihaz›n güncel standartlara uygun azami
dondurma kapasitesi ile ilgili bilgi için, tip 
levhas›na veya tip etiketine bak›n›z.

Dondurulacak olan yiyecek maddeleri, genifl
olan taraflar› ile dondurucu bölmesinin raf›na
yerlefltirilmelidir. Önceden dondurulmufl yiye-
ceklerle yeni dondurulacak olan yiyeceklerin
birbirleri ile temas etmemesine dikkat edil-
melidir.

Yiyecekleri dondurucu 
bölmesinde koruma süreleri

Dondurulan yiyeceklerin tazeliklerinin koru-
nabilmesi için, verilen azami koruma süreleri
kesinlikle afl›lmamal›d›r.

Koruma süreleri, yiyeceklerin cinslerine göre
de€iflir.

Bal›k, sosis-salam, haz›r yemekler ve hamur
iflleri 4 ay, peynir, et, kümes hayvanlar› 6 ay,
sebze ve meyve 8 aya kadar - 18˚C’de koru-
nabilir.

Yiyeceklerin dondurulması, korunması
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Dondurulmuş yiyecekleri
çözme işlemi

Yiyecek maddesinin cinsine ve kullan›m
amac›na göre afla€›daki uygulamalar seçile-
bilir:

-  Oda s›cakl›€›nda
-  So€utma bölmesinde
-  Elektrikli f›r›nda (Fanl› veya fans›z)
-  Mikro dalga f›r›nda

Buzlar› yeni çözülmüfl et ve bal›k, e€er
+3˚C’nin üzerinde ›s›nacak flekilde 1 gün, di-
€er yiyecek maddeleri ise 3 gün bekletilme-
miflse tekrar dondurulabilir. Aksi halde, e€er
yiyeceklerin kokusu ve görünüfllerinde bir
de€ifliklik yoksa yaln›z, piflirmek, k›zartmak
veya yemek yapmada kullanmak sureti ile
tekrar dondurabilirsiniz.

Yeniden dondurulan yiyecekler, azami
saklama sürelerinin bitimine dek dondu-
rucu bölmesinde tutulmamalıdır.

Soğutma bölmesindeki
karların eritilmesi

Cihaz, so€utma bölmesindeki karlar› otoma-
tik olarak eritir. Erimenin oluflturdu€u su, su
tahliye olu€unda toplan›r (fiekil 4/7) ve ora-
dan kompresörün üzerindeki buharlaflma ka-
b›na aktar›larak buharlafl›r.

Muhtelif zamanlarda bir bardak ›l›k su döke-
rek, su tahliye olu€unu temizleyin.

Dondurucu bölmesindeki
kar ve buzların eritilmesi

Dondurucu bölmesindeki donmufl yiyecekler,
çözülmemeleri gerekti€inden dolay›, cihaz
taraf›ndan otomatik olarak eritilmez.

Kal›n kar ve buz tabakalar›, dondurucu böl-
mesindeki so€utma performans›n›n olumsuz
etkilenmesine ve dolay›s›yla elektrik sarfiya-
t›n›n artmas›na yol açar. Kar ve buz tabaka-
lar›n›, hiç bir flekilde b›çak ve benzeri aletler
kullanarak kaz›may›n. So€utma gaz›n›n do-
laflt›€› k›s›mlar delinebilir! (fiekil @)

D›flar› püskürebilecek so€utma gaz›, ciltte
tahrifllere ve göz yaralanmalar›na neden ola-
bilir.

E€er dondurucu bölmesinde afl›r› karlanma
ve buzlanma varsa:

� So€ukluk ayar›n› yak. 12 saat önceden
“5” konumuna getirin.

� Yiyecekleri dondurucu bölmesinden ç›ka-
r›p bir gazete ka€›d›na sararak, serin bir
yerde muhafaza edin.

� Cihaz›n fiflini çekin

� Dondurucu bölmesinin kap›s›n› aç›k b›ra-
k›n.

� Kar ve buzlar eridikten sonra dondurucu
bölmesindeki suyu bir sünger veya bez
vas›tas› ile temizleyin.

� D›flar›ya ç›kard›€›n›z yiyecekleri tekrar
yerlerine yerlefltirdikten sonra so€ukluk
ayar›n› eski konumuna getirerek cihaz›n
fiflini tak›n.

Cihazdaki kar ve buzların eritilmesi
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Eritme işlemi için
yardımcı bilgiler

Dondurucu bölmesindeki eritme iflleminin
h›zland›r›lmas› için:

� ‹çinde s›cak su bulunan bir tencereyi, alt›-
na yumuflak bir altl›k koyarak dondurucu
bölmesine yerlefltirin.

� Cihaz›n içine, eritme ifllemini h›zland›r-
mak amac›yla hiç bir flekilde ›s›t›c› aletler,
mum, gaz lambas› ve benzeri  fleyler sok-
may›n.

� Eritme spreyleri kullan›l›rken dikkatli ol-
mak gerekir.

Bu spreyler, patlay›c› gaz oluflturabilir, ci-
haz›n plastik aksam›na zarar verebilecek 
s›v› madde ve itici gaz içerebilir, paslan-
maya neden olabilir ve sa€l›€a zarar vere-
bilir.

Temizlik yapmadan önce, fişi çekmek ve-
ya sigortayı kapatmak sureti ile cihazın
elektrik bağlantısını kesin.

Temizlik için, hiç bir şekilde buhar veya
buharlı temizlik aleti kullanmayın. Böyle
bir durumda buhar, cihazdaki akım ihtiva
eden kısımlara temas ederek kısa devreye
veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

So€utma bölmesini ayda bir kez temizleyin.
Dondurucu bölmesinin temizli€i ise, her erit-
me iflleminden sonra bir kez yap›lmal›d›r.

Cihaz› yumuflak bir bez veya sünger vas›tas›
ile bulafl›k deterjan› veya sabun kullanarak
›l›k suyla temizleyip kurulay›n.

Temizlik yaparken, benzin, tiner, asit gibi ya-
n›c›, parlay›c› ve eritici malzemeler ve piya-
sada mevcut olan her nevi s›v› ve toz halde-
ki deterjan türü mamuller kesinlikle kullan›l-
mamal›d›r.

Temizlik esnas›nda kullan›lan su, kontrol pa-
neline ve lamba kutusuna hiç bir flekilde te-
mas etmemelidir.

Manyetik kap› contalar›n›, temiz su ile silip
iyice kurulay›n.

Erimenin oluflturdu€u suyun rahatça ak›p gi-
debilmesi için, so€utma bölmesindeki su tah-
liye olu€unu s›k s›k temizleyin. (fiekil 4/7)

*Kompresör/motor bölmesi kapa€› hava-
land›rma deliklerini elektrik süpürgesi
yard›m›yla sa€›l›kl› bir hava sirkülasyonu
içintemizleyiniz. (fiekilF)

Cihazdaki kar ve buzların
eritilmesi
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Ayarlanan so€ukluk seviyesinin sabit kalabil-
mesi için, cihazdaki kompresör zaman za-
man devreye girerek çal›fl›r. Bu esnada ci-
hazdan duyulan sesler fonksiyon gere€i olup
normaldir. Cihaz, gereken so€ukluk seviyesi-
ne ulaflt›€› andan itibaren, sesler otomatik
olarak azal›r.

Eğer fonksiyon gereği olan sesler
normalden daha gürültülü ise:

Cihaz düzgün yerleştirilmemiş olabilir.
Bir su terazisi yard›m›yla cihaz›n düz olarak
durmas›n› sa€lay›n. Bu ifllemi, cihaz›n ayar-
lanabilir vidal› ayaklar› vas›tas› ile veya ciha-
z›n alt›na destek koyarak yap›n.

Cihaz herhangi bir cisme temas ediyor
olabilir.
Cihaz› temas etti€i cisimlerden uzaklaflt›r›n.

Cihazdaki çekmece, sepet, raf ve her türlü
çıkarılabilir parçalar, sallanıyor veya bir
şeylere takılıyor olabilir.
Cihazdaki tüm ç›kar›labilir parçalar› kontrol
edin. Gerekti€i taktirde  hepsini ç›kart›p tek-
rar yerlerine tak›n.

Şişeler veya kaplar birbirine temas ediyor
olabilir.
fiifleleri ve kaplar› birbirinden biraz uzaklaflt›-
r›n.

Temizlik esnas›nda kullan›lan suyun, su tahli-
ye olu€undan akarak kompresörün üzerinde-
ki buharlaflt›rma kab›na dolmamas›na dikkat
edilmelidir.

� Cihaz için seçti€iniz yerin, serin ve hava-
dar olmas›na, do€rudan günefl ›fl›nlar›na
maruz kalmamas›na, kalorifer ve soba tü-
rü ›s› kaynaklar›ndan uzakta olmas›na
özen gösterin.

� Cihaz›n havaland›rma deliklerinin hiç bir
flekilde kapanmamas›na dikkat edin.

� S›cak yiyecekleri so€uduktan sonra ciha-
za yerlefltirin.

� Dondurulmufl yiyecekleri çözülmeleri için
so€utma bölmesine yerlefltirin. Bu ifllem-
le, dondurulmufl yiyeceklerin kütlesindeki
so€ukluktan, so€utma bölmesindeki yiye-
ceklerin so€umas› için yararlanabilirsiniz.

� Dondurucu bölmesinde buz oluflmas› ha-
linde eritme ifllemini yap›n. Kal›n buz ta-
bakalar›, yiyeceklere so€ukluk iletimini
engelledi€i için, elektrik sarfiyat›n›n artma-
s›na neden olur.

� Cihaz›n kap›s›n› mümkün oldu€unca az
aç›p kapat›n.

� E€er cihaz uzun bir süre için kullan›lma-
yacaksa: Fifli çekin. Dondurucu ve so€ut-
ma bölmesindeki kar ve buzlar› eritip ci-
haz› temizleyin. (Bak. Cihazın temizlen-
mesi.) Kap›lar› aç›k b›rak›n.
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Küçük arızalar
Lütfen servis çağırmadan önce, aşağıda
verilen bilgiler doğrultusunda, meydana
gelen arızanın bizzat kendiniz tarafından
giderilebilirliğini kontrol edin. Aksi du-
rumlarda, cihazın garanti süresi dikkate
alınmaksızın, servis masraflarının tümünü
karşılamak zorunda kalabilirsiniz.

Eğer cihazınızda...

... İç aydınlanma sistemi devre dışı olup,
kompresör çalışıyorsa;

Ayd›nlatma flalterinin hareket edebilirli€ini
kontrol edin. (fiekil A/A)

E€er flaltere bast›€›n›z zaman, flalter tekrar
geri geliyorsa, ampul yanm›fl demektir.

Ampulün değiştirilmesi

Cihaz›n fiflini çekin veya evdeki sigortalar›
kapat›n. Lamba kutusunu öne do€ru çekip
ç›kart›n. (fiekil A/B) 
Ampulü de€ifltirin: 220-240 V, azami 25
Watt, E 14

E€er ayd›nlatma flalteri tak›l›yorsa, en yak›n
yetkili servise haber verin!

...Dondurucu bölmesindeki yiyecekler
bölme tabanına yapışmışsa;

Dondurulmufl yiyecekleri sivri ve keskin ol-
mayan bir cisimle (Örn. Kafl›k) yerlerinden
oynatmaya çal›fl›n.

...Dondurucu bölmesi sıcak ve dondurul-
muş yiyecekler eriyor ise;

Bu durumda cihaz›n›z›n bulundu€u oda
s›cakl›€› +18°C'den daha so€uktur.Böyle bir
ortamda cihaz›n›z›n çal›flma s›kl›€› çok
düflüktür.

Cihaz›n›z›n kurulu oldu€u odan›n ›s›s›n›
+18°C'den daha fazla bir s›cakl›€a getirin. 

...Dondurucu bölmesinde kalın bir buz 
tabakası oluşmuşsa;

Dondurucu bölmesinde eritme ifllemini uygu-
lay›n ve temizleyin. Yiyecekleri tekrar yerleri-
ne yerlefltirirken, dondurucu bölmesi kap›s›-
n›n iyice kapanmas›na dikkat edin.

...Soğutma bölmesinin tabanında ıslaklık
varsa;

Su tahliye olu€u t›kanm›fl olabilir.(fiekil 4/7)
Su tahliye olu€unu ince bir çubuk ile aç›n.

...Soğutma bölmesindeki yiyecekler
gereğinden fazla soğuyorsa;

So€ukluk ayar›n› daha düflük bir konuma ge-
tirin. (fiekil 2/2)

Dondurucu bölmesine çok miktarda yiyecek,
yeni yerlefltirilmifl olabilir. Dolay›s›yla, böyle
bir durumda kompresör daha uzun çal›flaca-
€›ndan, so€utma bölmesindeki yiyeceklerin
gere€inden fazla so€umalar› mümkündür.

...Kompresör gereğinden uzun süre veya
sık çalışıyorsa;

Cihaz›n kap›s› s›k s›k aç›l›yor ya da uzun sü-
re aç›k b›rak›l›yordur veya so€utma ve don-
durucu bölmelerine çok miktarda yiyecek,
yeni yerlefltirilmifltir. Zemin ile tampon
aras›ndaki bofllu€un kapal› olup olmad›€›n›
kontrol edin. (fiekil 3)

Servis çağırmadan önce...
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...Soğutma işlemi gerçekleşmiyorsa;

So€ukluk ayar› dü€mesinin fiekil 2/2 „1” ile
„5” aras› bir konumda olup olmad›€›n› kontrol
edin.

So€ukluk ayar› dü€mesi „1” ile „5” aras› bir
konumda, ancak iç ayd›nlatma çal›flm›yor;

-  Evdeki sigortalar›n kapal› olup olmad›klar›-
n› kontrol edin.

-  Cihaz fiflinin, prize iyice oturup oturmad›€›-
n› kontrol edin.

Verilen tüm bu bilgilere ra€men ar›za hala gi-
derilemiyorsa, en yak›n yetkili servise haber
verin.

Böyle bir durumda cihazda ve özellikle ciha-
z›n elektrikli k›s›mlar›nda kesinlikle herhangi
bir ifllem yapmay›n.

Cihazdaki so€ukluk kayb›n›n önlenmesi için,
kap›lar› s›k s›k aç›p kapamay›n.

Model plaketi
fiekil C

Cihaz›n model plaketinde bulunan E- ve FD-
numaralar›, servisinizin talebi durumunda
kendilerine bildirilmelidir.

Model plaketi, so€utma bölmesinin içinde,
sol üst k›s›mdad›r.

Servis çağırmadan önce...
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So€utucu bölmesindeki hava 
sirkülasyonundan dolay›, farkl› so€uklukta
alanlar oluflur.

So€utucu bölmesinde hassas besinleri
yerlefltirebilece€iniz alan, cihaz 
modeline ba€l› olup, yan tarafa 
kabartma fleklinde bas›lm›fl olan ok

iflareti ile, bu iflaretin alt taraf›ndaki cam raf
(Resim /1 ve 2) aras›nda veya ilgili iki ok
iflareti (Resim /1 ve 2) arasinda kalan
k›s›md›r. 
Bu k›s››m, et, bal›k, salam/sucuk, kar›fl›k
salata vs. gibi besinlerin depolanmas› 
veya muhafaza edilmesi için idealdir.

Soğutucu bölmesindeki soğuk alanlara dikkat ediniz!
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Dondurma tabloları (Hamur işleri, yumurta, süt mamülleri)
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DONDURULACAK SÜRE MALZEMENİN HAZIRLANIŞI ÇÖZME VE

YİYECEKLER VE MİKTARI HAZIRLAMA ÖNERİLER

Hamur işleri 6 Ay Taze olarak paketleyip Orta hararetli fırında 5-10 dakika Ekmeği fırına koymadan önce

Ekmek dondurun. veya oda ısısında çözülmeye bırakın. ıslatın veya fırının içine su dolu

Tost ekmeklerini buzlu olarak bir kap koyun ki üzeri tekrar

makinaya koyabilirsiniz. kızarsın.

Pandispanya 6 Ay Taze olarak paketleyip Orta hararetli fırında 5-10 dakika Pasta kalıbını alum. folyo ile

pastası dondurun. veya 1-2 saat oda ısısında döşerseniz aynı paketle pişirip

çözülmeye bırakın. dondurabilirsiniz.

Mayalı Kek 6 Ay Taze olarak paketleyip Orta hararetli fırında 10 dak. veya Çözüldükten sonra pudra şekeri 

hemen dondurun. oda ısısında 2 saat çözülmeye ile süsleyebilirsiniz.

bırakın.

Hamurlar 2-3 Ay Her zamanki gibi hazırlayın. Oda ısısında çözün ve arzuya göre

Yufka hazırlayın.

Mayalı Hamur 2-3 Ay Her zamanki gibi hazırlayın. Oda ısısında çözün ve kullanmadan

önce kabarmasını bekleyin.

Kek Hamuru 2-3 Ay Her zamanki gibi hazırlayın. Çözüp, arzuya göre kullanın.

Hazır yemekler 3 Ay Her zamanki gibi hazırlayın. Donmuş halde kabı sıcak su içine

Kaplar içinde dondurun. oturtun ve istenilen derecede

ısıtın.

Yumurta Bir tutam tuz veya şeker ile Buzdolabında veya oda ısısında Kızartmalarda veya kavurma

Yumurta 10 Ay iyice karıştırın, çırpmayın. çözün. olarak kullanılabilir.

Yumurta Sarısı 10 Ay Bir tutam tuz veya şeker ile Buzdolabında veya oda ısısında

İyice karıştırın. çözün

Yumurta akı 12 Ay Buzdolabında veya oda ısısında Çözüldükten sonra tazesi gibi

çözün keklerde, tatlılarda kullanılır.

Süt Mamülleri Buzdolabında veya oda ısısında Yağlı kağıt ile paketlenmiş yağ

Tereyağ 4-6 Ay çözün tekrar aluminyum folyo veya

plastikle paketlenmelidir.

Peynir 6-8 Ay Peynir dilimlerinin arasına Buzdolabında veya oda ısısında

folyo koyunuz çözün.

Kaymak-Krema 3 Ay Çiğ veya dövülmüş Buzdolabında veya oda ısısında.



Dondurma tabloları (Sebzeler)
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DONDURULACAK SÜRE MALZEMENİN HAZIRLANIŞI ÇÖZME VE

YİYECEKLER VE MİKTARI HAZIRLAMA ÖNERİLER

Sebze 12 Ay Parçalar halinde veya bütün Çözmeden hazırlayın. Pişme Sebzenin rengini muhafaza etmesi

Karnabahar olarak dondurun. süresinin azaldığını unutmayın. için haşlama suyuna biraz

Ön haşlama:3-5 dak. limon suyu ilave edin.

Taze Fasulye 12 Ay Kılçıklarını çıkartın, bölün ve Çözmeden hazırlayın. Pişme

yıkayın. süresinin azaldığını unutmayın.

Ön haşlama:3 dak.

Bezelye 12 Ay Taze bezelyeyi ayıklayın ve Çözmeden hazırlayın. Pişme Ufak porsiyonlar halinde

temizleyin. süresinin azaldığını unutmayın. paketleyin.

Ön haşlama:1-2 dak.

Yeşil lahana 12 Ay Yapraklar halinde, damarları Çözmeden hazırlayın, pişme

çıkartın. süresinin azaldığını unutmayın.

Ön haşlama:2 dak.

Arzuya göre kesin.

Salatalık 12 Ay Taze ve diri salatalıkları Buzları çözüldükten sonra tazesi

yıkayıp bütün, veya gibi hazırlayın.

kabuklarını soyup dilimlenmiş

olarak dondurun.

HAŞLAMAYIN!

Havuç 12 Ay Taze havuçları hazırlayın Tazesi gibi hazırlayın Dilim veya ince çubuklar

Ön haşlama:2-3 dak. halinde hazırlayın, küçük 

havuçları bütün

dondurabilirsiniz.

Biber 12 Ay Tohumlarını ayıklayın, yıkayın Çözmeden tazesi gibi Biberleri dondurulmuş olarak da

(Dolmalık, sivri v.s.) Ön haşlama:2-3 dak. hazırlayın. kullanabilirsiniz.

Mantar 12 Ay Büyük olmamak şartı ile Çözmeden, tazesi gibi 

temizleyin, yıkayın. kullanın.

Ön haşlama:2-4 dak.

Pancar 12 Ay Sert ve taze sebzeyi büyüklüğüne

göre haşlayın, kabuklarını soyun

dilimleyin.

Domates 6 Ay Sert sebzeleri, bütün olarak Donmuş domateslerin

dondurun. kabukları kolay soyulur.

HAŞLAMAYIN!

Domates salçası 12  Ay Salçayı hazırlayın veya Donmuş veya çözülmüş Salçayı buzluk kabına

domatesleri rendeleyin. olarak kullanılabilir. doldurup dondurup, sonra

çıkarıp torbalarda saklayın.

Bamya 12 Ay Taze sebzeleri ayıklayıp Donmuş olarak yıkayın,

yıkamadan dondurun. alışılmış şekilde kullanın.



Dondurma tabloları (Meyveler)
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DONDURULACAK SÜRE MALZEMENİN HAZIRLANIŞI ÇÖZME VE

YİYECEKLER VE MİKTARI HAZIRLAMA ÖNERİLER

Meyve Olgun, yumuşak olmayan Oda ısısında 5 saat veya Şerbet:540 gr şekere 1 litre

Kayısı 8 Ay çekirdekli veya çekirdeksiz, buzdolabında 8 saat. su (tatlı meyvelerde) 820 gr

soyulmuş veya soyulmamış şeker 1 litre su (ekşi

olarak şerbet içinde meyvelerde). Şerbeti kullan-

dondurun. madan önce kaynatın ve 

soğutun. Meyveler şerbetle 

örtülmüş olmalıdır.

Böğürtlen 10 Ay Temizleyip, yıkayın. Şekerli 3 saat oda ısısında Turtalarda, donmuş olarak

veya şekersiz dondurun. 5 saat buzdolabında kompostolarda şerbetle birlikte

kapalı olarak çözün. ısıtın.

Çilek 10 Ay Taze, olgun meyveleri yıkayın, 3 saat oda ısısında Turtalarda donmuş olarak

gerekli ise bölün, şekerli veya 5 saat buzdolabında kullanın. Bunun için çileklerin

şekersiz olarak dondurun. kapalı olarak çözün. bir tepsi içinde ayrı ayrı

dondurulup sonra paketlenmesi 

önerilir.

Ahududu 10 Ay Meyveleri ayıklayıp, yıkayın 3 saat oda ısısında, Turtalarda, meyveli süt ve

şekerli veya şekersiz olarak 5 saat buzdolabında  yoğurtlarda donmuş olarak

dondurun. kapalı olarak çözün. kullanılabilir.

Kırmızı ve Siyah 10 Ay Meyveleri yıkayıp, saplarını 3 saat oda ısısında, Kullanma alanına göre

Frenk Üzümü ayıklayın,şekerli veya şekersiz 5 saat buzdolabında  dondurulmuş olarak kullanılır.

dondurun. kapalı olarak çözün.

Kiraz 10 Ay Meyveleri yıkayıp, saplarını Kullanma alanına göre 

ayıklayın, şekerli veya şekersiz donmuş olarak veya 

çekirdekli veya çekirdeksiz çözülmüş olarak hazırlayın.

dondurun.

Erik 10 Ay Olgun ve sert meyveleri Kullanma alanına göre Turtalarda donmuş olarak

yıkayıp ayıklayın, donmuş veya çözülmüş kompostolarda ise şerbetle.

çekirdeklerini çıkarıp şekerli . olarak hazırlayın. ısıtın.

veya şekersiz dondurun

Şeftali 10 Ay Olgun ve sert meyveleri kaynar 5 saat oda ısısında veya Limon suyu katkısı kararmayı

suya atın, çıkartın, kabuklarını 8 saat buzdolabında önler.

soyun, ikiye veya dörde bölüp veya şerbetle 

çekirdeklerini çıkartın, şerbete birlikte ısıtın.

batırıp dondurun.



Dondurma tabloları (Et müllereri, kümes, av hayvanları, balık)
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DONDURULACAK
YİYECEKLER

Et mamülleri
Sosis
Bonfile

Kuşbaşı

Dana eti
Sığır eti
Koyun eti

Salam

Kümes Hayvanları
Ördek
Kaz
Hindi
Tavuk

Av Hayvanları
Sülün

Balık
Alabalık

Turnabalığı

Sazan Bağlığı

Hamsi, Uskumru
İstavrit Balığı

Lüfer, Palamut

Torik, Ton Balığı

Midye-Kerevit
İstakoz

MALZEMENİN HAZIRLANIŞI
VE MİKTARI

1 kg’lık paketler 
Dilimler 2 cm kalınlığında
kesilmiş olmalıdır.

2.5 kg’lık porsiyon.

2.5 kg’lık porsiyon.
Parçalar halinde

Yalnız küçük porsiyonlar
halinde paketleyin.

Kafa ve ayakları ayırın.
Sakatatları ayrı dondurun

Derisini yüzdükten sonra
parçalayıp porsiyon halinde
dondurun.

Pulalarını temizleyin,yıkayın
ve kurulayın. Balık büyük ise
dilimler haline getirin.

Pulalarını temizleyin,yıkayın
ve kurulayın. Balık büyük ise
dilimler haline getirin.

Pulalarını temizleyin,yıkayın
ve kurulayın. Balık büyük ise
dilimler haline getirin.

Pulalarını temizleyin,yıkayın
ve kurulayın. Balık büyük ise
dilimler haline getirin.

Pulalarını temizleyin,yıkayın
ve kurulayın. Balık büyük ise
dilimler haline getirin.

Pulalarını temizleyin,yıkayın
ve kurulayın. Balık büyük ise
dilimler haline getirin

Pulalarını temizleyin,yıkayın
ve kurulayın. Balık büyük ise
dilimler haline getirin

ÇÖZME VE 
HAZIRLAMA

Çözüp taze sosis gibi kullanın
Donmuş olarak baharatlanıp
pişirilir.

Parçalar birbirinden ayrılana kadar
hafif çözün. Her zamanki gibi
hazırlayın.

1.5 kg’dan ağır parçalırı çözüp
taze et gibi hazırlayın.

Çözüldükten sonra taze salam gibi
kullanın.

Paketleri açın.Büyüklük ve
ağırlığına göre, oda ısısında 6-12
saat veya kapalı pakette soğuk su
içinde 2-3 saatte çözün , taze gibi
hazırlayın

Oda ısısında 5-6 saatte çözün

Çözmeden hazırlayın arzuya göre
kızartın veya buğulayın.

Çözmeden hazırlayın.

Çözmeden hazırlayın.

Çözmeden hazırlayın.

Çözmeden hazırlayın.

Çözerek veya çözmeden hazırlayın

ÖNERİLER

Dondurmak için dilimleri folyo
ile ayırın.

Porsiyonları ayrı ayrı dondurun
ve paketleyin. Çözülme
zamanını kısaltmış olursunuz.

Buzlu halde baharatlayın,
kapalı tencerede 250 °C kadar
pişirin.Kabı önceden su ile çal-
kalayın.

Dilimlenmiş salamları folyo ile
birbirinden ayırın.

Kullanma alanına göre dondu-
rulmuş olarak kullanılır

Büyük balık arzuya göre parça-
lanır.

İyice çözülmelidir.

SÜRE

3-4 Ay
8-10 Ay

10-12 Ay

12 Ay
12 Ay
4-8 Ay

3-4 Ay

4-6 Ay
3-4 Ay
10-12 Ay
12 Ay

12 Ay

3 Ay

2 Ay

2 Ay

4-6 Ay

4-5 Ay

4 Ay

4-6 Ay
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• Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar
tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere
tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 3 (ÜÇ) YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.

• Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen
firmamıza aittir.

• Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

• Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti
geçersizdir.

GARANT‹ fiARTLARI
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içersinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en
fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,
bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının
15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip
başka bir sanayiye malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içeresinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın
ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı
arızaların toplamının altıdan fazla olması unsuslarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması
Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe
konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün PROFİLO için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ tarafından imal edilmektedir.
BSH Ev Aletleri San. ve Tic. Afi bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kurulufludur.

BSH Ev ALETLER‹ SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51
34770 Ümraniye  - İstanbul
Tel.:(0216)528 90 00   Fax: (0216) 528 91 88

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›

Garanti Belgesi
Belge Numarasi: 52664
Belge Onay Tarihi: 12.06.2008




