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Güvenlik ve ikaz bilgileri

Cihazı çalıutırmadan önce
Kullanma ve montaj kılavuzlarını dikkatlice okuyunuz! 
Bu kılavuzlarda cihazın kurulması, yerle｠tirilmesi, 
kullanılması ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler 
bulunmaktadır.

Üretici, kullanma talimatlarındaki bilgi ve uyarıları 
dikkate almazsanız, herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 
Tüm belge ve dokümanları sonradan kullanma 
ihtimalinden veya cihazı satacak olursanız, yeni sahibi 
için saklayınız.

Teknik güvenlik
Bu cihaz az miktarda, çevreye zarar vermeyen fakat 
yanıcı özelliği olan R600a soğutma maddesini ihtiva 
etmektedir. Cihaz ta｠ınırken veya monte edilirken 
cihazın soğutucu madde sirkülasyon sistemindeki 
boruların zarar görmemesine dikkat ediniz. Dı｠arı 
fı｠kıran soğutucu madde tutu｠up yanabilir veya göz 
yaralanmasına sebep olabilir.

Hasar durumunda

■ Açık ate｠ veya alev kaynakları cihazdan uzak 
tutulmalıdır.

■ Cihazın kurulu olduğu yer birkaç dakika 
havalandırılmalıdır.

■ Cihazı kapatınız ve elektrik fi｠ini çekip prizden 
çıkarınız.

■ Yetkili servise haber verilmelidir.

Bir cihaz ne kadar fazla soğutucu madde ihtiva ederse, 
kurulduğu yer de o derece büyük olmalıdır. Çok küçük 
yerlerde, soğutma maddesi devresinde bir kaçak söz 
konusu olduğunda, yanıcı bir gaz hava karı｠ımı 
olu｠abilir. 
Her 8 gram soğutucu madde için gerekli olan yerin 
hacmi en az 1 m³ kadardır. Cihazınızın içinde bulunan 
soğutma maddesinin miktarı, cihazın iç kısmındaki tip 
levhasında yazılıdır.

Eğer bu cihazın elektrik ｠ebekesi kablosu zarar 
görürse, üretici, yetkili servis veya benzeri ustalık 
özelliklerine sahip ba｠ka bir ki｠i tarafından 
deği｠tirilmesi gerekir. Hatalı veya gerektiği ｠ekilde 
yapılmayan kurma çalı｠malarından ve onarımlardan 
dolayı cihazı kullanan ki｠i için oldukça önemli tehlikeler 
ortaya çıkabilir.

Onarımlar sadece üretici, yetkili servis veya benzeri 
eğitime sahip yetkili bir ki｠i tarafından yapılmalıdır.

Sadece üreticinin orijinal parçaları kullanılmalıdır. Üretici 
sadece bu parçalarda güvenlik taleplerine uyulduğunu 
garanti eder.

Elektrik ｠ebekesi kablosu için bir uzatma parçası 
sadece yetkili servis üzerinden alınabilir.

Kullanım esnasında

■ Cihazın içinde kesinlikle elektrikli cihazlar 
kullanmayınız (örn. ısıtma cihazları, elektrikli 
buz yapma makineleri vs.). Patlama tehlikesi!

■ Cihazı temizlemek veya buzunu çözmek için asla 
buharlı temizleme cihazları kullanmayınız. Buhar 
elektrikli parçalara temas edebilir ve kısa devre 
olmasına sebep olabilir! Elektrik çarpma tehlikesi!

■ Kar, kırağı ve buz tabakalarını temizlemek için, sivri 
veya keskin kenarlı cisimler kullanmayınız. Aksi halde 
soğutucu madde sirkülasyon borularının zarar görme 
tehlikesi söz konusudur. Dı｠arı fı｠kıran soğutucu 
madde tutu｠up yanabilir veya göz yaralanmasına 
sebep olabilir. 

■ Cihazın içinde yanıcı tahrik gazı ihtiva eden ürünler 
(örn. sprey kutuları) ve patlayıcı maddeler 
bulundurmayınız. Patlama tehlikesi!

■ Cihazın tabanını, raflarını, kapılarını ve bu gibi 
parçalarını basamak niyetine veya destek olarak 
kullanmayınız.

■ Buz çözme ve temizleme i｠lemi için, cihazın elektrik 
fi｠ini prizden çekip çıkarınız veya bağlı olduğu 
sigortayı kapatınız. Fi｠i prizden çıkarırken, fi｠in 
kendisi tutulmalıdır, kablodan tutulup çekilmemelidir.

■ Alkol oranı yüksek olan sıvı dolu ｠i｠eleri iyice 
kapatarak ve dik olarak buzdolabına koyunuz.

■ Cihazın plastik parçalarına ve kapının contasına sıvı 
ve katı yağ değmemesine özen gösteriniz. Aksi halde 
bu parçalar delinip a｠ınabilir.

■ Cihazın hava giri｠ ve çıkı｠ delikleri kesinlikle 
örtülmemeli ve önleri kapatılmamalıdır.

■ Bu cihaz, fiziksel, sensörik, zihinsel veya ruhsal 
yetenekleri sınırlı olan veya cihaz hakkında yeterince 
tecrübesi ve/veya bilgisi olmayan ki｠iler (çocuklar da 
dahil) tarafından kullanılmamalıdır; ancak bu ki｠iler 
kendi güvenliklerinden sorumlu bir ki｠i tarafından 
denetlenirse veya kendilerine cihazın nasıl 
kullanılacağı hakkında yeterli bilgi ve talimat verilirse, 
cihazı kullanmalarına izin verilebilir.

■ ‾i｠e ve kutu içindeki sıvı maddeleri (özellikle 
karbonik asit ihtiva eden içecekleri) dondurucu 
bölümünde depolamayınız. ‾i｠e ve kutular 
patlayabilir!

■ Dondurulmu｠ besinleri kesinlikle dondurucudan 
çıkarır çıkarmaz ağzınıza almayınız. 
Donma yanığı tehlikesi!

■ Ellerinizin uzun bir süre dondurulmu｠ besine, buza 
veya buharla｠tırıcı borularına vs. temas etmesini 
önleyiniz. 
Donma yanığı tehlikesi!
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Evdeki çocuklar

■ Ambalajları ve ambalaj parçalarını çocuklara 
vermeyiniz. 
Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayı boğulma 
tehlikesi söz konusudur!

■ Bu cihaz, çocuk oyuncağı değildir.

■ Kilit tertibatı olan cihazlarda:  
Anahtarı çocukların eri｠emiyecekleri bir yerde 
muhafaza ediniz!

Genel yönetmelikler
Cihaz,

■ gıda maddelerinin dondurulması için kullanılır,

■ buz hazırlamak için kullanılır,

■ içme suyu almak için kullanılır.

Bu cihaz evde ve ev ortamında ki｠isel kullanımınız 
içindir, ticari amaçlı kullanım için öngörülmemi｠tir.

Cihaz, 2004/108/EC AB direktiflerine istinaden 
parazitlenmeye kar｠ı korunmu｠tur.

Soğutucu madde devresinin sızdırmazlığı kontrol 
edilmi｠tir.

Bu ürün, elektrikli cihazlar için geçerli olan güvenlik 
yönetmeliklerine uygundur (EN 60335-2-24).

Giderme bilgileri

* Yeni cihazın Ambalajının giderilmesi
Ambalaj, cihazınızı transport hasarlarına kar｠ı korur. 
Ambalajda kullanılmı｠ olan tüm malzemeler, çevreye 
zarar vermeyen türdendir ve yeniden kullanılabilir. 
Lütfen siz de yardımcı olunuz: Ambalajı çevreye zarar 
vermeyecek ｠ekilde gideriniz.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi 
edinmek için, lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı 
olduğunuz belediye idaresine ba｠vurunuz.

* Eski cihazın giderilmesi
Eski cihazlar, hiç değeri olmayan çöp değildir! Çevreci 
bir giderme i｠leminden geçirilerek, çok değerli ham 
maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

ã=Uyarı

Eskimi｠ ve artύk kullanύlmayacak cihazlarda:

1. Elektrik fi｠ini çekip prizden çıkarınız.

2. Elektrik kablosunu kesip, fi｠i ile birlikte cihazdan 
ayırınız.

3. Çocukların cihazın içine girmesini zorla｠tırmak için, 
rafları, çekmeceleri ve e｠ya gözlerini cihazdan 
çıkarmayınız.

4. Çocukların eskimi｠ cihaz ile oynamasına izin 
vermeyiniz. Boğulma tehlikesi!

Soğutma cihazlarının içinde soğutucu maddeler vardır, 
yalıtım tertibatlarında ise izolasyon gazları vardır. 
Soğutucu maddeler ve gazlar uzmanca giderilmelidir. 
Eski cihaz uzmanca ve çevreye zarar vermeyecek 
｠ekilde giderilinceye kadar, soğutucu madde 
sirkülasyon borularının zarar görmemesine dikkat 
ediniz. 

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik 
eski cihazlar (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE) ile 
ilgili 2002/96/EG numaralı 
Avrupa direktifine uygun bir 
｠ekilde i｠aretlenmi｠tir, yani 
tanımlanmı｠tır. Bu direktif, AB 
dahilinde eski cihazların geri 
alınması ve değerlendirilmesi için 
geçerli i｠lem çerçevesini belirler.

�
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Cihazın kurulması

Cihazı bir uzmana ekteki montaj kılavuzuna göre 
kurdurunuz.

Transport
Cihazlar ağır olduğu için, transport ve montaj esnasında 
güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Cihazın ağırlığından ve ebatlarından dolayı ve ayrıca 
yaralanma riskinin veya cihazda hasar olu｠ması 
ihtimalinin asgariye indirilmesi için, cihazın güvenli 
kurulması i｠leminde iki ki｠iye ihtiyaç vardır.

Cihazın kurulacağı yer
Cihazın kurulacağı yerin kuru ve havalandırılabilen bir 
yer olması gerekir. Cihazın kurulduğu yer doğrudan 
güne｠ ı｠ınlarına maruz kalmamalı ve ocak, radyatör vs. 
gibi bir ısı kaynağının yanında olmamalıdır. Eğer cihazın 
bir ısı kaynağının yanına kurulması önlenemiyorsa, 
uygun bir izolasyon levhası kullanılmalıdır veya ısı 
kaynağına olan asgari mesafe a｠ağıdaki gibi olmalıdır:

■ Elektrikli veya gazlı ocak ve fırınlarda: 3 cm.

■ Gaz yağı ve kömür sobalarından: 30 cm.

Cihazın kurulacağı yerdeki zemin esnememelidir, 
gerekirse takviye ediniz. Buz yapma ünitesinin kusursuz 
çalı｠abilmesi için, cihaz dik konumda durmalıdır.

Mekan sıcaklığına ve 
havalandırmaya dikkat 
edilmelidir

Mekan sıcaklığı

İklim sınıfı tip levhasının üzerinde bulunur. Bu, cihazın 
hangi mekân sıcaklıkları dahilinde i｠letilebileceğini 
bildirir.

Bilgi

Cihaz, bildirilmi｠ klima sınıfına ait oda sıcaklığı sınırları 
dahilinde, sahip olduğu tüm i｠levleri ile çalı｠ır. Eğer SN 
klima sınıfına dahil olan bir cihaz daha soğuk oda 
sıcaklıklarında i｠letilirse, +5 °C'ye kadar cihazda 
herhangi bir hasar olmayacağı garanti edilir.

Havalandırma
Isınan bu havanın kolayca çıkıp gidebilmesi gerekir. 
Aksi halde soğutucunun daha fazla çalı｠ması gerekir. 
Bu da daha fazla elektrik sarfiyatına yol açar. Bu 
nedenle: Kesinlikle havalandırma deliklerinin önünü 
kapatmayınız veya tıkanmamalarına dikkat ediniz!

Teslimat kapsamı

Ambalajdan çıkardıktan sonra, tüm parçaları olası 
transport hasarları açısından kontrol ediniz.

‾ikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı 
satın aldığınız yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize 
ba｠vurunuz.

Teslimat kapsamı, a｠ağıdaki parçalardan olu｠maktadır:

■ Ankastre cihaz

■ Donanım (modele bağlı)

■ Kullanma kılavuzu

■ Montaj kılavuzu

■ Yetkili servis defteri

■ Garanti ekleri

■ Enerji tüketimi ve çalı｠ma sesleri ile ilgili bilgiler

■ Montaj malzemelerini içeren torba

Klima sınıfı Kabul edilebilir mekan sıcaklığı

SN +10 °C ila 32 °C
N +16 °C ila 32 °C
ST +16 °C ila 38 °C
T +16 °C ila 43 °C
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Cihazın elektrik uebekesine 
bağlanması

Cihazı bir uzmana ekteki montaj kılavuzuna göre 
kurdurunuz ve bağlatınız.

Rafların ve çekmecelerin transport emniyetlerini, cihaz 
kurulduktan sonra sökünüz.

Su bağlantısını kesinlikle elektrik bağlantısından önce 
kurunuz.

Yasal öngörülen yönetmeliklerin yanında yerel elektrik 
ve su i｠letmelerinin bağlantı ko｠ulları yerine 
getirilmelidir.

Cihazı kurduktan sonra, çalı｠tırmadan önce en az 
1 saat bekleyiniz. Transport esnasında, kompresörün 
içindeki yağ, soğutma sistemi içine dağılabilir.

Cihazı ilk kez devreye sokmadan önce, cihazın içini 
temizleyiniz (bakınız bölüm ”Cihazın temizlenmesi”).

Su bağlantısı

ã=Dikkat

Cihazı bir içme suyu hattına bağlayınız.

Su bağlantısı sadece uzman bir tesisatçı tarafından, su 
santralinin yerel yönetmeliklerine göre kurulmalıdır.

Otomatik buz yapma ünitesinin i｠letimi için bir soğuk su 
bağlantısı gereklidir. Su basıncı 0,17 MPa ve 1,0 MPa 
(1,7 ve 10 bar) arasında bulunmalıdır. Tesisat 
bağlantısı, yerel sıhhi tesisatçılık yönetmeliklerine uygun 
olmalıdır.

Soğuk su giri｠ tesisatının için ayrı bir kapatma valfi 
monte edilmelidir.

Kapatma valfi cihazın arkasında bulunmamalıdır. 
Kapatma valfinin cihazın hemen yanına veya kolay 
ula｠ılabilir ba｠ka bir yere monte edilmesi 
önerilmektedir.

Su bağlantısının yapılması sırasında, su tesisatı için izin 
verilen bağlantı bölgeleri dikkate alınmalıdır.

İçme suyu ｠ebekesine bağlantı kurulması için sadece, 
içme suyu için uygun su hatları kullanılmalıdır. 
Milli yönetmeliklere ve yerel su i｠letmelerinin bağlantı 
ko｠ullarına uyulmalıdır.

Su tesisatının maksimum dı｠ çapı (bağlantı parçaları 
hariç) 10 mm tutmaktadır.

Elektrik bağlantısı

Priz cihazın yakınında ve cihaz kurulduktan sonra da 
rahat ula｠ılabilir olmalıdır.

Bu cihaz, koruma sınıfı I tipi bir cihazdır. Cihazı 
220-240 V/50 Hz alternatif akım üzerinden, kurallara 
uygun ｠ekilde monte edilmi｠, toprak hattına sahip bir 
prize bağlayınız. Priz, 10-16 A değerinde bir sigortaya 
sahip olmalıdır.

Avrupa ülkelerinde i｠letilmeyen cihazlarda, tip 
levhasının üzerinde, bildirilen gerilim ile akım türünün, 
sizin elektrik ｠ebekenizin değerleri ile uyu｠up 
uyu｠madığı kontrol edilmelidir. Tip levhası cihazın 
içinde sol alt taraftadır.

ã=Uyarı

Bu cihaz kesinlikle elektronik enerji tasarruf prizlerine 
bağlanmamalıdır.

Cihazlarımızın i｠letilmesinde ｠ebeke ve sinüs kontrollü 
konvertisörler kullanılabilir. ‾ebeke kontrollü 
konvertisörler, doğrudan umumi elektrik ｠ebekesine 
bağlanan fotovoltaik sistemlerde kullanılır. Umumi 
elekrik ｠ebekesine doğrudan bağlantısı olmayan tekil 
uygulamalarda (örn. gemilerde veya dağ evlerinde ya 
da dağ kulübelerinde), sinüs kontrollü konvertisörler 
kullanılmalıdır.
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Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi
Bu kullanma kılavuzu birçok cihaz modeli için geçerlidir.

Resimlerde farklılıklar olabilir.

1 I｠ık ｠alteri
2 Kumanda elemanları
3 Buz hazırlayıcı

4 Küp buz kabı

5 Dondurucu bölmesindeki raf
6 Kaplar
7 Havalandırma
8 Su filtresi
9 Kapı rafı
10 Buz ve su sebili
11 Buz ve su sebili için kumanda elemanları 
12 Su toplama çanağı
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Kumanda elemanları

Bilgi

Eğer Setup modunda SES (TON) menüsünde ilgili 
fonksiyon aktifle｠tirilmi｠se, her tu｠a basma i｠lemi, 
akustik bir sinyal verilerek belli edilir.

Gösterge alanındaki semboller

A Açma/Kapama tuuu

Tüm cihazın açılması ve kapatılması için 
kullanılır.

B Buz yapma tuuu 

Buz yapma ünitesinin açılmasına ve 
kapatılmasına yarar, Buz yapma ünitesi 
bölümüne bakınız.

C ”alarm” tuuu 

İkaz sesinin kapatılması için kullanılır (”Alarm 
fonksiyonu” bölümüne bakınız).

D ”süper” düğmesi (Dondurucu bölmesi)

Süper dondurma fonksiyonunun açılmasına ve 
kapatılmasına yarar.

E Gösterge alanı

Gösterge alanında, soğutucu ve dondurucu 
bölmelerindeki ısı derecesi görüntülenir. 
Aktifle｠tirilmi｠ özel fonksiyonlar semboller 
üzerinden gösterilir.

Setup modunda, kullanılabilecek mevcut 
menüler ve ayar seçenekleri gösterge alanında 
görüntülenir, bakınız bölüm ”Özel fonksiyonlar”.

F Seçme tuuları

Isı derecesi ayarı seçme tu｠ları ile aktifle｠tirilir, Isı 
derecesi ayarlanması bölümüne bakınız.

Setup modunda bir menü seçilmesi içindir, 
(bakınız bölüm Özel fonksiyonlar).

G Ayar tuuları

Isı derecesi ayar tu｠ları ile deği｠tirilebilir (bakınız 
bölüm Isı derecesi ayarlanması).

Diğer ayarlar Setup modunda yapılabilir, bakınız 
bölüm Özel fonksiyonlar.

H ”setup” tuuu 

Bu tu｠, setup modunu aktifle｠tirir ve sona erdirir. 
Eğer setup modu setup tu｠u ile sona erdirilirse, 
yapılmı｠ olan deği｠iklikler belleğe kaydedilir.

I Tatil (Vacation) tuuu

Tatil modunun açılmasına ve kapatılmasına yarar 
(Özel fonksiyonlar bölümünde Tatil modu 
kısmına bakınız). 

Süper soğutma veya süper dondurma 
fonksiyonu aktifle｠tirilmi｠tir (süper soğutma 
ya da süper dondurma bölümüne bakınız).
Tatil modu aktifle｠tirilmi｠, bakınız bölüm 
”Özel fonksiyonlar”.
Setup modunda ayar olanakları, bakınız 
bölüm ”Özel fonksiyonlar”.
Bir ikaz mesajı gösterilir, ”Alarm fonksiyonu” 
bölümüne bakınız.
Buz yapma ünitesi devrede, Buz yapma 
ünitesi bölümüne bakınız.
Su filtresi ile ilgili mesaj (bildirim) gösterilir, 
bakınız bölüm ”Su filtresi”.
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Buz ve su sebili için kumanda elemanları

Cihazın devreye sokulması

Cihazı Açma/Kapatma tu｠u ile devreye sokunuz.

Cihaz soğutmaya ba｠lar. Cihazın kapısı açıkken, 
aydınlatma da açıktır.

İuletme hakkında bilgiler

■ Devreye sokma i｠leminden sonra, ayarlanmı｠ ısı 
derecesine ula｠ılıncaya kadar, birkaç saat geçebilir.

■ Tam otomatik No Frost sistemi sayesinde, 
dondurucu bölmesinde buz olu｠maz. Böylelikle artık 
buz çözme i｠lemine gerek yoktur.

Lisan ayarı
Gösterge lisanları, ”Özel fonksiyonlar” bölümündeki 
”Setup modu” kısmında bildirilen tabloya göre 
deği｠tirilebilir.

Gösterge dilini deği｠tirmek için:

1. Setup tu｠una basınız.

2. Ayarlanmı｠ lisan gösterilinceye kadar, ¾ veya ¿ 
seçme tu｠una basınız.

3. İstenilen lisan gösterilinceye kadar, @ veya A  ayar 
tu｠una basılmalıdır.

4. Ayarları belleğe kaydetmek için, setup tu｠una 
basılmalıdır. Gösterge alanında yine ayarlanmı｠ ısı 
derecesi gösterilir.

Isı derecesi biriminin 
ayarlanması

Isı derecesi Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) 
dereceleri olarak gösterilebilir.

1. Setup tu｠una basınız.

İlk menü (ısı derecesi birimi) görüntülenir.

2. Ayar tu｠u @ veya A basılarak, derece Fahrenheit (°F) 
ve Santigrat (°C) arasında geçi｠ yapılır.

3. Ayarları belleğe kaydetmek için, setup tu｠una 
basılmalıdır.

Gösterge alanında yine ayarlanmı｠ ısı derecesi 
gösterilir.

Sıcaklık derecesinin 
ayarlanması

Dondurucu bölmesi
(-16 °C’den -24 °C’ye kadar ayarlanabilir)

-18 °C ayarlamanızı öneriyoruz.

1. Seçme tu｠u ¾ ile Setup modunu aktifle｠tiriniz.

2. İstediğiniz ısı derecesini ayar tu｠ları @ (daha sıcak) 
ve A (daha soğuk) ile ayarlayınız.

Su alma tu｠u.

Küp buz alma tu｠u.

Doğranmı｠ buz (crush ice) alma tu｠u.

Karı｠tırma fonksiyonu devreye sokulmu｠tur.

Buz ve su sebilinin kumanda alanını kilitleme 
tu｠u (çocuk emniyeti).

Kilitlemek ve kilidi açmak için tu｠u 3 saniye 
basılı tutunuz.
Sürekli ı｠ık fonksiyonunun açılması ve 
kapatılması.
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Özel fonksiyonlar
A｠ağıdaki özel fonksiyonlar seçilebilir ve gösterilebilir:

Setup modu
Setup modunda ki｠isel ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Açılması

Setup tu｠una basınız.

Gösterge alanında ilk menü (ısı derecesi birimi) 
görüntülenir.

Ayarlamaların yapılması

1. Setup modunu devreye sokunuz.

2. Seçme tu｠una ¾  veya ¿ basılmalıdır.

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

3. Ayar tu｠u @ veya A basılmalıdır.

Bir sonraki menü seçme tu｠u ¾ veya ¿ üzerinden 
seçilirse, ayar belleğe kaydedilir.

Kapatılması

Setup tu｠una basınız.

Tüm deği｠tirilmi｠ ayarlar belleğe kaydedilir.

Bilgi

Eğer 20 saniye içinde hiç bir tu｠a basılmazsa, setup 
modu otomatik olarak sona erer. Tüm deği｠tirilmi｠ 
ayarlar belleğe kaydedilir. Gösterge alanında yine 
ayarlanmı｠ ısı derecesi gösterilir.

Menü setup modunda

A｠ağıdaki ayarlar yapılabilir.

 

Tatil modu
Uzun zaman evde olmayacaksanız, cihazı enerji tasarruf 
moduna alabilirsiniz.

Tatil modunun devreye sokulmasında ｠u ayarlar yapılır:

■ Cihaz enerji tasarruf modunda çalı｠ıyor.

■ Aydınlatma kapalıdır.

■ Super dondurma fonksiyonu sona erdirilir (eğer 
aktifle｠tirilmi｠se).

Açılması

Tatil (Vacation) tu｠una basınız.

Gösterge alanında VACATION gösterilir.

Kapatılması

Tatil (Vacation) tu｠una basınız.

Daha önceki ayarlar ve ısı dereceleri yeniden 
aktifle｠tirilir.

Menü Olası ayarlama

Isı ayar derecesi birimi °C (Santigrat)

°F (Derece Fahrenheit)

Lisan Almanca

İngilizce

Fransızca

Danimarkaca

Fince

Yunanca

Hollandaca

İtalyanca

Lehçe

Portekizce

Norveççe

Rusça

İsveççe

İspanyolca

Türkçe

Çekçe

Ses Açık

Kapalı

Enerji tasarruf modu 
(Eco fonksiyonu)

Açık

Kapalı
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tabat (Sebt) modu
‾abat (Sebt) modunun devreye sokulmasında ｠u 
ayarlar kapatılır:

■ Süper dondurma (eğer devreye sokulmu｠sa)

■ Buz yapma ünitesi

■ Akustik sinyal

■ İç aydınlatma

■ Gösterge alanındaki mesajlar

■ Gösterge alanının arka alan aydınlatması azaltılır

■ Tu｠lar kilitlenir

Açılması

1. Süper tu｠una basınız ve basılı tutunuz.

2. Tatil (Vacation) tu｠una basınız.

3. Süper tu｠una basınız ve 3 saniye daha basılı tutunuz.

Gösterge alanında VACATION ve SABBATH 
sembolleri gösterilir.

Kapatılması

Tatil (Vacation) tu｠una basınız.

Daha önceki ayarlar ve ısı dereceleri yeniden 
aktifle｠tirilir.

Enerji tasarruf modu
Enerji tasarruf fonksiyonu (Eko fonksiyonu) 
aktifle｠tirilince, cihaz enerji tasarrufu sağlayan bir moda 
geçer. Bu enerji tasarruf fonksiyonu, enerji tüketiminin 
dü｠ürülmesi için, cihaz fabrikayı terk ettiğinde 
ayarlanmı｠tır. Gösterge alanının arka plan aydınlatma 
｠iddeti de dü｠ürülür.

Açılması

1. Setup tu｠una basınız.

2. ECO MODE ve güncel ayar (OFF) gösterilinceye 
kadar, seçme tu｠una ¿ basınız.

3. Ayarlama yapmak için, @ ayar tu｠una basınız.

4. Ayarı belleğe kaydetmek için, Setup tu｠una basınız.

Gösterge alanında ECO gösterilir.

Kapatılması

1. Setup tu｠una basınız.

2. ECO MODE ve güncel ayar (ON) gösterilinceye 
kadar, seçme tu｠una ¿ basınız.

3. Ayarlama yapmak için, A ayar tu｠una basınız.

4. Ayarı belleğe kaydetmek için, Setup tu｠una basınız.

Alarm fonksiyonu
İkaz sesinin kapatılması 

Alarm tu｠una basılarak, ikaz sesi kapatılır.

Kapı alarmı

Bir cihaz kapısı üç dakikadan daha uzun bir süre açık 
kalırsa, cihaz kapısı alarmı devreye girer. Kapı 
kapatılınca, uyarı sesi de yine kapanır.

Kullanılabilen hacim
Cihazın kullanılabilen hacmi ile ilgili bilgi için, tip 
levhasına bakınız (bakınız resim bölüm ”Yetkili servis”).

Dondurucu bölmesi
Dondurucu bölmesinin kullanılması:

■ Derin dondurulmu｠ besin muhafaza etmek için.

■ Besin dondurmak için.

■ Küp buz üretmek için.

Bilgi

Dondurucu bölmesinin kapısının daima kapalı olmasına 
dikkat ediniz. Kapı açık olduğu zaman, dondurulmu｠ 
besinlerin buzu çözülür. Dondurucu bölmesi a｠ırı buz 
tutar. 

Ayrıca: Fazla elektrik tüketildiği için, enerji kaybı söz 
konusu olur.

Derin dondurulmuu besin satın alınması

■ Ambalaj zarar görmemi｠ olmalıdır.

■ Son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.

■ Satı｠ sandığındaki ısı derecesi -18 °C veya daha 
soğuk olmalıdır.

■ Derin dondurulmu｠ besinleri mümkünse bir izole 
eden po｠et veya çanta içinde sevk ediniz ve en kısa 
zamanda dondurucu bölmesine yerle｠tiriniz.
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Azami dondurma kapasitesi
24 saat içinde elde edilebilecek azami dondurma 
kapasitesi ile ilgili bilgiler için tip levhasına bakınız 
(bakınız resim bölüm ”Yetkili servis”).

Taze besinlerin dondurulması

Dondurmak için sadece taze ve iyi besinler kullanınız.

Besi değerinin, aromanın ve rengin mümkün olduğu 
kadar korunması için, sebze dondurulmadan önce kısa 
ha｠lanmalıdır. Patlıcanlarda, biberlerde, kabaklarda ve 
ku｠konmazda kısa ha｠lama i｠lemi yapılması gerekmez.

Dondurma ve kısa ha｠lama hakkında literatür veya bilgi 
kaynakları için kitapçılara bakınız.

Bilgi

Dondurulacak besinlerin, önceden dondurulmu｠ 
besinler ile temasını önleyiniz.

■ Dondurulmaya elveri｠li besinler: 
Hamur i｠leri, balık ve deniz ürünleri, et, av eti, 
kanatlılar, sebze, meyve, otsu baharatlar, kabuksuz 
yumurta, peynir, tereyağı ve süzme yoğurt gibi süt 
ürünleri, hazır yemekler, çorba, türlü, pi｠mi｠ et ve 
balık gibi yemek artıkları, patates yemekleri, sufleler 
ve tatlı besinler.

■ Dondurulmaya elveri｠li olmayan besinler: 
Yaprak salata, kırmızı turp, kabuğu içinde yumurta, 
üzüm, bütün elma, armut ve ｠eftali, katı pi｠mi｠ 
yumurta, yoğurt, kesilmi｠ süt, krema, crème fraîche 
ve mayonez.

Dondurulmuu besinlerin ambalajlanması

Besinleri hava giremiyecek ｠ekilde paketleyiniz ki, tadı 
bozulmasın veya kurumasın. Besinleri ambalajlamak 
için veya besin kaplarını kapatmak için, sağlığa zararlı 
olabilecek malzemeler kullanmayınız.

1. Besinleri ambalaja koyunuz.

2. Havayı bastırıp bo｠altınız.

3. Ambalajı sıkı ve hava sızmayacak ｠ekilde kapatınız.

4. Ambalaj üzerine içindeki besinlerin ismini ve 
dondurma tarihini yazınız.

Ambalaj olarak kullanılabilecek uygun malzemler:

Plastik folyo, polietilenden torba folyo, alüminyum folyo 
ve dondurmak için uygun kutular. 
Bu ürünleri ve malzemeleri ilgili alı｠ veri｠ merkezlerinde 
bulabilirsiniz.

Paketlemek için uu malzemeler uygun değildir:

Paketleme kağıdı, par｠ömen kağıdı, selofan (jelatinli 
kağıt), çöp torbası ve kullanılmı｠ po｠etler.

Paket kapatmak için uygun malzemeler:

Lastik halkalar, plastik klipsler, bağlama iplikleri, 
soğuğa dayanıklı yapı｠kan bantlar veya benzeri 
malzemeler.

Polietilenden torba ve hortum folyoları, bir folyo kaynak 
yapı｠tırma cihazı ile yapı｠tırılabilir.

Dondurulmuu besinlerin son kullanma 
tarihi:
Besinlerin türüne bağlıdır.

-18 °C ısı derecesi ayarında:

■ Balık, sucuk, hazır yemek, hamur ürünleri:

6 aya kadar

■ Peynir, kanatlı hayvanlar, et:

8 aya kadar

■ Sebze, meyve:

12 aya kadar
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Süper dondurma
Vitaminlerin, besi değerlerinin, görünü｠ün ve tadın 
korunması için, besinler mümkün olduğu kadar hızlı bir 
｠ekilde ortalarına kadar tamamen dondurulmalıdır.

Cihaza taze besin yerle｠tirildiğinde istenmeyen bir 
ısınma olmasının önlenmesi için, taze besinleri 
yerle｠tirmeden birkaç saat önce süper dondurma 
fonksiyonunu devreye sokunuz. Genel olarak 4–6 saat 
kadar önceden çalı｠tırmak yeterlidir. Azami dondurma 
kapasitesinden faydalanıldığında, 24 saat zaman 
gereklidir.

Cihaz 2 gün sonra otomatik olarak, ”super” dondurma 
fonksiyonu açılmadan önce ayarlı olan dereceye geri 
döner.

Açılması

Süper dondurma tu｠una basınız.

Gösterge alanında SUPER¾ sembolü ve ilgili 
fonksiyon hangi göz için açıldıysa, o göz gösterilir.

Kapatılması

Süper dondurma tu｠una basınız.

Dondurulmuu besinlerin 
buzunun çözülmesi
Besin çe｠itlerine ve kullanım amacına göre, ｠u 
olanaklar arasında seçme yapılabilir:

■ Oda sıcaklığında

■ Buzdolabında

■ Elektrikli fırında, sıcak hava ventilatörü kullanılarak/
kullanılmadan

■ Mikrodalga fırında

ã=Dikkat

Buzu çözülmeye ba｠lamı｠ veya çözülmü｠ dondurulmu｠ 
besinleri tekrar dondurmayınız. Bu besinleri ancak 
pi｠irdikten sonra (pi｠iriniz veya kızartınız) yeniden 
dondurabilirsiniz.

Bu durumda besinin azami depolama süresini 
tamamen kullanmayınız.

Buz yapma ünitesi
Buz yapma ünitesi, küp buz yapılmasına yarar.

Cihaz, ayarlanan dondurma derecesine ula｠ır ula｠maz, 
buz yapma ünitesi küp buz yapmaya ba｠lar. Küp buz 
kabı dolu olduğu zaman, buz yapma ünitesi otomatik 
olarak kapanır.

Buz yapma ünitesi 24 saat içinde yakla｠ık 1,3 kg küp 
buz hazırlayabilir.

ã=Dikkat

Küp buz kabına çabuk soğutmak için ｠i｠e veya besin 
koymayınız. Buz yapma ünitesi bloke olabilir ve zarar 
görebilir.

Açılması

Bilgi

Buz yapma ünitesi ilk kez ya da uzun süre ara 
verildikten sonra ilk kez tekrar kullanılıyorsa, ilk gün 
yapılan buzları hijyenik sebeplerden dolayı 
kullanmayınız. Bu küp buzları dökünüz ve buz kabını 
temizleyiniz.

1. Küp buz kabının yerine takılı ve iyice oturmu｠ 
olduğunu kontrol ediniz.

2. Buz yapma ünitesinin tu｠una  basınız.

Gösterge alanında sembol ICE yanıyor.

Kapatılması

Bilgi

Cihazın su beslemesini, kesinlikle buz yapma ünitesi 
kapatılmadan birkaç saat önce kapatınız.

Buz yapma ünitesinin tu｠una basınız.
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Buz ve su sebili
(her modelde değil)

İhtiyaca göre a｠ağıdakileri alabilirsiniz:

■ Soğutulmu｠ su.

■ Kırılmı｠ buz.

■ Küp buz.

ã=Uyarı

Elinizi kesinlikle küp buz alma deliğine sokmayınız! 
Yaralanma tehlikesi!

ã=Dikkat

Küp buz kabına çabuk soğutmak için ｠i｠e veya besin 
koymayınız. Buz yapma ünitesi bloke olabilir ve zarar 
görebilir.

Devreye sokarken dikkat edilecek noktalar
Buz ve su sebili ancak cihaz su besleme hattına bağlı 
olduğu zaman çalı｠ır.

Cihaz devreye sokulduktan sonra, ilk porsiyon küp 
buzun üretilmi｠ olması yakl. 24 saat sürer.

Bağlantı kurulduktan sonra, hatlarda daha hava 
kabarcıkları vardır.

Hava kabarcığı olmayan su alabilinceye kadar, içme 
suyu alınız ve dökünüz. İlk 5 bardak suyu dökünüz.

Küp buz yapma ünitesi ilk kez kullanıldığında, ilk 30–
40 küp buzu hijyenik sebeplerden dolayı kullanmayınız.

Buz yapma ünitesinin kullanılması ile ilgili 
bilgiler
Dondurucu bölmesi dondurma derecesine ula｠tığı 
zaman, buz yapma ünitesine su akar ve ilgili hücrelerde 
küp buz olur. Tamamlanmı｠ küp buzlar otomatik olarak 
küp buz kabına dökülür.

Bazen küp buzlar yan taraftan birbirine yapı｠ık olabilir. 
Çıkı｠ ağzına sevk edilirken, çok kez kendiliğinden 
çözülürler.

Küp buz kabı dolduğu zaman, buz yapma i｠lemi 
otomatik olarak durur.

Buz yapma ünitesi, 24 saat içinde yakl. 100 küp buz 
yapabilmektedir.

Bilgi

Küp buzların ”birbirine yapı｠ması” önlenmesi için, 
dönen bir metal helezon ünite (karı｠tırma fonksiyonu) 
2 saniye devreye sokulabilir (cihazı tanımak, buz ve su 
sebili kumanda elemanları bölümlerine bakınız).

İçme suyu kalitesine dikkat edilmelidir
İçme suyu deposunda kullanılmı｠ olan tüm malzemeler 
koku ve tad açısından tarafsızdır.

Suda bir ek tad tespit edilirse, sebepleri ｠u olabilir:

■ İçme suyunun mineral ve klor oranı.

■ Evin su ve bağlantı hatlarında kullanılmı｠ olan 
malzemeler.

■ İçme suyunun tazeliği. Uzun süre içme suyu 
alınmadıysa, su ”bayatlamı｠” gibi bir tada sahip 
olabilir. Bu durumda yakl. 15 bardak su alınız ve 
dökünüz.

Su hazırlama ünitesinden muntazam aralıklar ile biraz 
taze su almanızı ve cihazı kapatmamanızı öneriyoruz. 
Böylelike su kalitesinin en iyi ｠ekilde kalması sağlanmı｠ 
olur.

Su giri｠ine ekteki su filtresi kurularak, suyun tadının ve 
kokusunun daha iyi olması sağlanır.

Ekteki su filtresi sadece gelen sudaki partikülleri süzer, 
bakteri veya mikropları filtrelemez.

Buz/Su alınması

■ Buz ve su çıkı｠ tu｠unu (su, kırılmı｠ buz veya küp buz) 
seçiniz.

■ İstenilen miktar bardağa doluncaya kadar, tu｠a 
basınız.

Su alınması

Bilgi

Su kabından alınan su, içilecek derecede 
soğutulmu｠tur. Daha soğuk su isteniyorsa, su 
alınmadan önce bardağa ek olarak buz alınmalıdır.
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Buz alma

ã=Dikkat

15 dakika içinde buz alma fonksiyonunu 3 dakikadan 
fazla kullanmayınız. Yeniden buz almak için, birkaç 
dakika bekleyiniz. Cihaz zarar görebilir!

Su filtresi
ã=Uyarı

Su kalitesinin ｠üpheli veya yetersiz olduğu yerlerde, 
cihazı filtreleme i｠leminden önce ve sonra uygun bir 
dezenfeksiyon olmadan kullanmayınız.

Partikel filtresi için kullanılan bir filtre kartu｠u, yetkili 
servis veya bir yetkili satıcısı üzerinden alınabilir.

ã=Dikkat

■ Yeni bir filtrenin takılmasından sonra, buz hazırlama 
ünitesinin devreye sokulmasından itibaren ilk 24 saat 
içinde ürütüne buzu kullanmadan dökünüz.

■ Eğer buz uzun süre kullanılmadıysa, kabın içindeki 
tüm buzları dökünüz ve müteakip 24 saat içinde 
üretilen buzu da dökünüzz.

■ Eğer cihaz veya buz birkaç hafta veya ay boyunca 
aktif kullanılmadıysa veya küp buzlarda garip bir tad 
veya koku algılanıyorsa, su filtresini deği｠tiriniz.

■ Sistem dahilinde geriye kalmı｠ hava kabarcıkları 
dı｠arı su çıkmasına ve filtre kartu｠unun dı｠arıya 
atılmasına neden olabilir. Çıkarırken dikkatli olunuz.

■ Bu filtre en az her 6 yda bir deği｠tirilmelidir.

Bilgi

Kullanım sonrasında su sisteminde hafif basınç 
mevcuttur. Filtreyi çıkarırken dikkatli olunuz.

Filtre kartuuunun değiutirilmesi

1. Cihazın tabanındaki filtre kapağını saatin çalı｠ma 
yönünün tersine doğru 90-180° kadar çeviriniz.

2. Filtre kartu｠unu çekip çıkarınız.

3. Yeni filtre kartu｠unu ambalajdan alınız ve koruyucu 
kapağı çıkarınız.

4. Filtre kapağını eskimi｠ filtre kartu｠undan çıkarınız.

5. Filtre kapağını yeni filtre kartu｠una takınız.

6. Filtre kartu｠unu filtre kapağı ile birlikte yatay 
konumda cihazın tabanındaki ilgili deliğe sonuna 
kadar sokunuz.

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

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

Filtre modeli 9000 077 095 için 

Yedek kartuu 9000 077 104 kullanılarak 

Bu model, NSF International tarafından ANSI/NSF 
standartları 42 & 53 uyumluluğu hususunda kontrol 
edildi ve a｠ağıda bildirilmi｠ olan maddelerin 
filtrelenerek azaltılması durumu için sertifika verildi.

Sisteme giren, bildirilmi｠, su içinde eritilmi｠ maddelerin 
yoğunluğu, cihazdan aktarılan su için ANSI/NSF 42 ve 
53 standartlarına istinaden geçerli olan, izin verilmi｠ 
sınır değerin altında olan bir değere dü｠ürülmü｠tür.

Bilgi

Testler standart laboratuvar ko｠ullarında yapılmı｠ 
olmasına rağmen, gerçek randıman farklı olabilir.

* Cryptosporium parvum-Ozysten kullanılması bazında 
geçerlidir.

Kullanım yönetmelikleri/Su besleme parametreleri: 

■ Sistem, üretici tarafından tavsiye edilen 
yönetmeliklere göre kurulmalı ve kullanılmalıdır.

■ Filtre, her 6–9 ayda bir deği｠tirilmelidir.

■ Yeni filtreyi yıkamak için, içinden 5 dakika boyunca 
su akmıp geçmesini sağlayınız.

■ Daha detaylı bilgi için garanti kartına bakınız.

Eğer suyunuz mikrobiyolojik açıdan zararlı ise veya 
kalitesi bilinmiyorsa, bu ürünü sisteme bağlamadan 
önce ve sonra uygun uekilde dezenfekte etmeden 
KULLANMAYINIZ. Belli durumlarda filtrelenebilen 
kistler ihtiva eden, dezenfekte edilmiu su için, kist 
azaltma iulemi için sertifikası olan bir sistem 
kullanılabilir.

Tüm sistem (bir kez kullanılıp atılan kartu｠ hariç) için bir 
yıl garanti süresi geçerlidir. Sürekli kullanılamayan, yani 
kullanıldıktan sonra atılan kartu｠ için, sadece malzeme 
ve imalat hatası durumunda garanti hakkı söz 
konusudur. Bir kez kullanılıp atılan kartu｠ların kullanım 
süresi yerel su ko｠ullarına bağlıdır ve bu nedenle bu 
konuda herhangi bir garanti verilmemektedir.

Yedek parça fiyatları ile ilgili detaylı bilgi için, yerel cihaz 
satıcınıza veya parça temsilcinize danı｠ınız.

Üretici:

Cuno Engineered Products

1000 Apollo Road

Eagan, MN 55121-2240 U.S.A.

Sistem, 9000 077 095 modelinde NSF International 
tarafından ANSI/NSF standartı 53’e istinaden 
kistlerin ve bulanıklıkların azaltılması hususunda ve 
ayrıca ANSI/NSF standartı 42’ye istinaden klor 
tadının ve kokusunun azaltılması hususunda kontrol 
edilmiş ve sertifika verilmiştir.

Nominal partikül sınıfı: I

Nominal kullanım süresi: 2.800 litre

Madde Giri｠ 
akımında 
ortalama 
değer

Besleme 
yoğunluğu

Filtrelenmi｠ su 
yoğunluğu

Ortalama 
azaltma [%]

Atık sudaki 
azm. izin 
verilen 
yoğunluk

Azm. atık 
su

Asg. azaltma 
[%]

NSF testi

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

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

Partikül 
Sınıf I 
Partikül 
ebatları 
> 0,5 – 
<1,0 μm

5.700.000 Asg. 10.000 
Partikül/ml

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

Klor tadı & 
kokusu

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

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

Su basıncı 207–827 kPa
Su ısı derecesi* 0,6 °C–38 °C
Akma hızı 2,83 l/min.
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Dolab

Rafların dıuarı çıkarılması

Cihazın iç kısmındaki rafların ve cihaz kapısı içindeki 
rafların yerini, istediğiniz gibi deği｠tirebilirsiniz.

İlgili rafları yukarı kaldırınız ve dı｠arı çıkarınız.

İç kısımdaki raflar

Cihaz kapısı içindeki raflar

Dondurucu bölmesindeki kaplar
Dondurucu bölmesindeki kaplar, temizlenmek için 
dı｠arı çıkarılabilir.

1. İlgili kabı hafif yukarı kaldırınız ve dı｠arı çıkarınız.

2. Kabın ön tarafını hafif kaldırınız ve dı｠arı çekilebilen 
rayların içine yerle｠tiriniz.

3. Kabı rayların üzerine indiriniz ve arkaya doğru itiniz.

Küp buz kabı

ã=Dikkat

Dolu bir küp buz kabı ağırdır!

Bilgi

Küp buz kabı dı｠arı çıkarılmadan önce, buz yapma 
ünitesini kapatınız, bakınız ”Buz yapma ünitesi”.

Cihazın kapatılması, cihazın 
tamamen kapatılması

Cihazın kapatılması

Açma/Kapama tu｠una basılmalıdır.

Elektrik fi｠ini çekip prizden çıkarınız.

Cihazın tamamen kapatılması

Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa:

1. Cihazın su beslemesini, kesinlikle cihaz 
kapatılmadan birkaç saat önce kapatınız.

2. Cihazın içindeki tüm besinleri dı｠arı çıkarınız.

3. Cihazı kapatınız.

4. Bunu emin bir ｠ekilde sağlayabilmek için, elektrik 
bağlantı fi｠ini prizden çıkarınız veya cihazın bağlı 
olduğu sigortayı kapatınız.

5. Küp buz kabını bo｠altınız ve temizleyiniz (bakınız 
bölüm ”Cihazın temizlenmesi”).

6. Cihazın iç kısmını temizleyiniz (bakınız bölüm 
”Cihazın temizlenmesi”).

7. Koku olu｠umunu önlemek için kapısını açık bırakınız.
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Cihazın buzunun çözülmesi
Buz çözme i｠lemi otomatik gerçekle｠ir.

Cihazın temizlenmesi
ã=Uyarı

Cihazı kesinlikle bir buharlı temizleyici ile 
temizlemeyiniz!

ã=Dikkat

■ Kum, klor veya asit içeren temizleme maddeleri ve 
çözücü maddeler kullanmayınız.

■ Ovalama gerektiren veya çizen süngerler 
kullanmayınız. Metalik yüzeylerde korozyon olu｠abilir.

■ Raflar ve kaplar kesinlikle bula｠ık makinesinde 
yıkanmamalıdır. Aksi halde bu parçalar deforme 
olabilir.

Yapacağınız iulem:

1. Temizleme i｠leminden önce cihazı kapatınız.

2. Bunu emin bir ｠ekilde sağlayabilmek için, elektrik 
bağlantı fi｠ini prizden çıkarınız veya cihazın bağlı 
olduğu sigortayı kapatınız.

3. Dondurulmu｠ besini cihazdan dı｠arı çıkarınız ve serin 
bir yerde muhafaza ediniz. Soğutma akülerini 
(eğer varsa) besinlerin üzerine koyunuz.

4. Cihazı yumu｠ak bir bez, ılık su ve pH değeri nötr olan 
bir bula｠ık deterjanı ile temizleyiniz.  Temizleme suyu 
aydınlatmaya girmemelidir.

5. Kapı contası sadece temiz su ile silinmelidir ve 
ardından iyice silinip kurulanmalıdır.

6. Temizleme i｠leminden sonra: Cihazı yine bağlayınız 
ve devreye sokunuz.

7. Dondurulmu｠ besinleri tekrar cihaza yerle｠tiriniz.

Donanım
Temizlenmek amacıyla, cihazın tüm yeri deği｠tirilebilen 
parçaları dı｠arı çıkarılabilir (bkz. ”Donanım”).

Küp buz kabının temizlenmesi

Uzun süre küp buz alınmazsa, hazırlanmı｠ olan küp 
buzlar büzü｠erek küçülür, bayat bir tad alır ve birbirine 
yapı｠ır. Bu nedenle, küp buz kabı muntazam aralıklar ile 
temizlenmelidir.

ã=Dikkat

Dolu bir küp buz kabı ağırdır.

1. Küp buz kabını dı｠arı çıkarınız.

2. Kabı bo｠altınız ve ılık su ile temizleyiniz.

3. Yeni küp buzların donup yapı｠maması için, kabı ve 
helezon ta｠ıyıcı üniteyi (karı｠tırma fonksiyonu olan 
cihazlarda) iyice silip kurulayınız.

4. Küp buz kabını yerle｠tiriniz ve yerine oturuncaya 
kadar arkaya itiniz. Kap tamamen arkaya itilemezse, 
kabın içindeki sevk helezonunu biraz çeviriniz.

Küp buz üretimi yine çalı｠maya ba｠lar.
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Aydınlatma (LED)
Cihazınız, bakım istemeyen bir LED aydınlatması ile 
donatılmı｠tır.

Bu aydınlatma donanımında yapılacak onarımlar 
sadece yetkili servis veya yetkilendirilmi｠ uzman 
elemanlar tarafından uygulanmalıdır.

Enerji tasarrufu
■ Cihazı serin ve iyi havalandırılmı｠ bir yere kurunuz! 

Güne｠ ı｠ınları doğrudan cihazın kurulacağı yere 
gelmemeli ve cihaz sıcaklık olu｠turan cisimlerin ve ısı 
kaynaklarının (örn. soba, kalorifer, ocak, fırın gibi) 
yanına veya yakınına kurulmamalıdır.

Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.

■ Cihazın hava giri｠ ve çıkı｠ deliklerinin önünü 
kapatmayınız.

■ Sıcak besinleri ve içecekleri cihaza yerle｠tirmeden 
önce soğumasını bekleyiniz ve soğuduktan sonra 
cihaza yerle｠tiriniz!

■ Donmu｠ gıda maddelerinin buzlarını çözmek 
istediğiniz zaman, bunları buzdolabının soğutma 
bölümüne koyunuz, buzları orada çözülsün. 
Dondurulmu｠ besinlerin soğukluğunu, diğer 
besinlerin soğutulmasında kullanınız.

■ Cihaz kapılarını mümkün olduğu kadar kısa açınız!

■ Dondurucu bölmesinin kapısının daima kapalı 
olmasına dikkat ediniz.

Çalıuma sesleri

Normal çalıuma ses ve gürültüleri

Boğuk horultu

Motorlar çalı｠ıyor (örn. soğutma ünite grubu, ventilatör).

Fıkırtı, uırıltı ve tınlama sesleri

Ya boruların içinde soğutma maddesi akıyor veya buz 
hazırlama cihazına su akıyor.

Çıtlama sesi

Motor, ｠alter veya manyetik valfler açılıyor/kapanıyor.

Takırtı sesleri

Hazır küp buzlar, küp buz yapma ünitesinden küp buz 
kabına dökülüyor.

Gürültü oluumasının önlenmesi

Cihaz düz yerleutirilmemiu
Cihazı lütfen bir su terazisinin yardımı ile dengeli 
ayarlayınız. Düzeltme i｠lemi için cihazın ayarlanabilen 
vidalı ayarlarını kullanınız veya altına uygun parçalar 
koyunuz.

Cihaz bir yere ”temas” ediyor

Cihazı, temas ettiği mobilya veya cihazlardan ayırınız.

Kaplar veya raflar sallanıyor veya sıkıuıyor

Dı｠arı çıkarılabilen parçaları kontrol ediniz ve gerekirse 
yeniden takınız.

tiueler veya kaplar birbirine değiyor

‾i｠eleri veya kapları birbirinden biraz ayırınız.
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Basit hataları kendiniz giderebilirsiniz
Yetkili servisi çağırmadan önce:

A｠ağıdaki talimatların yardımıyla arızayı kendinizin giderip gideremiyeceğinizi kontrol ediniz.

Garanti süresi içerisinde dahi, bu gibi durumlarda servis görevlisinin masraflarının tümünü kendiniz ödemek 
zorundasınız!

Cihaz

 

Buz hazırlayıcı

Arıza Muhtemel sebebi Giderilmesi

Cihaz soğutmuyor.

Aydınlatma çalı｠mıyor.

Gösterge yanmıyor.

Cihaz kapatılmı｠. Açma/Kapama tu｠una basılmalıdır.

Elektrik kesilmesi. Elektrik akımı olup olmadığı kontrol 
edilmelidir.

Sigorta kapalı. Sigortayı kontrol ediniz.

Elektrik fi｠i prize tam takılmamı｠. Elektrik fi｠inin prize iyice takılı olup 
olmadığını kontrol ediniz.

Kompresör sık sık devreye 
giriyor ve uzun süre devrede 
kalıyor.

Cihazın çok sık açılması. Cihazı gereksiz açmayınız.

Hava giri｠ ve çıkı｠ deliklerinin önü 
kapanmı｠.

Engeller giderilmelidir.

Cihaza çok miktarda taze besin 
yerle｠tirilmesi.

Süper soğutma ya da süper dondurma 
fonksiyonunu aktifle｠tiriniz.

Aydınlatma (LED) çalı｠mıyor. LED lambası bozuk. Yetkili servisi çağırınız.

Lamba ｠alteri sıkı｠mı｠. ‾alterin hareket edip etmediği kontrol 
edilmelidir.

Göstergede ”E..” görünüyor. Elektronik sistem bir hata tespit etti. Yetkili servisi çağırınız.

Göstergede ”LOWPOWER” 
görünüyor.

Mevcut ｠ebeke gerilimi, kabul 
edilebilir sınır değerin altında.

‾ebeke gerilimi tekrar öngörülmü｠ olan 
değere ula｠ınca, ikaz mesajı söner. İkaz 
mesajı uzun süre göstergede kalırsa, bağlı 
olduğunuz elektrik santraline haber veriniz.

Arıza Muhtemel sebebi Giderilmesi

Buz yapma ünitesi çalı｠mıyor. Buz yapma ünitesinin elektrik 
bağlantısı yok.

Yetkili servisi çağırınız.

Buz yapma ünitesinde yeni (temiz) su 
yok.

Su bağlantısının muntazam kurulmu｠ 
olduğunu kontrol ediniz. 

Dondurucu bölmesinin derecesi çok 
sıcak.

Dondurucu bölmesi ısı derecesini kontrol 
ediniz ve gerekirse biraz daha soğuk bir 
dereceye ayarlayınız.

Buz hazırlayıcı yeterince buz 
üretmiyor veya buz deforme 
olmu｠.

Cihaz veya buz hazırlayıcı ancak çok 
kısa bir süre önce devreye sokuldu.

Buz üretiminin ba｠laması yakla｠ık 24 saat 
sürer.

Cihazdan çok miktarda buz alındı. Küp buz kabının tekrar dolması yakla｠ık 
24 saat sürer.

Su basıncı dü｠ük. Cihazı sadece öngörülmü｠ su basıncına 
bağlayınız (Cihazın bağlanması bölümündeki 
Su bağlantısı kısmına bakınız).

Su filtresi tıkanmı｠ veya eskimi｠. Su filtresinin deği｠tirilmesi.
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Arıza Muhtemel sebebi Giderilmesi

Buz yapma ünitesi buz 
üretmiyor.

Buz yapma ünitesi kapalı. Buz yapma ünitesini kumanda alanı 
üzerinden açınız.

Cihaz su ile beslenmiyor. İlgili elektrik tesisatçısını veya elektrik 
｠ebekesi idaresini arayınız.

Su giri｠ hattı katlanmı｠. Su beslemesini kapatma vanası üzerinden 
kapatınız. Katlanmı｠ yerleri düzeltiniz, 
gerekirse deği｠tirilmesini sağlayınız.

Su basıncı dü｠ük. Cihazı sadece öngörülmü｠ su basıncına 
bağlayınız (Cihazın bağlanması bölümündeki 
Su bağlantısı kısmına bakınız).

Dondurucu bölmesinin derecesi çok 
sıcak.

Dondurucu bölmesi ısı derecesini kontrol 
ediniz ve gerekirse biraz daha soğuk bir 
dereceye ayarlayınız.

Küp buz kabı yerine doğru 
takılmamı｠.

Pozisyonu kontrol ediniz ve gerekirse tekrar 
takınız.

Yanlı｠ kapatma vanası monte edilmi｠. Yanlı｠ vana ve valfler dü｠ük su basıncına ve 
cihazda hasara sebep olabilir.

Buz hazırlayıcı sensörü bloke olmu｠. Küp buz kabını dı｠arı çekiniz ve bo｠altınız. 
Sensör üzerindeki buzu alınız.

Buz hazırlayıcıya giden su 
besleme hortumu içinde buz 
olu｠uyor.

Su basıncı dü｠ük. Cihazı sadece öngörülmü｠ su basıncına 
bağlayınız (Cihazın bağlanması bölümündeki 
Su bağlantısı kısmına bakınız).

Kapatma vanası doğru açılmamı｠. Kapatma vanasını tamamen açınız.

Dondurucu bölmesinin derecesi çok 
sıcak.

Dondurucu bölmesinin ısı derecesini biraz 
daha dü｠ük, yani daha soğuk ayarlayınız.

Cihazdan su akıyor. Su bağlantı hortumu sızdırıyor. Hortumun, üreticinin orijinal yeni bir hortumu 
ile deği｠tirilmesini sağlayınız.

Yanlı｠ kapatma vanası monte edilmi｠. Yanlı｠ vana ve valfler dü｠ük su basıncına ve 
cihazda hasara sebep olabilir.

Su alınırken akan su miktarı 
normalden daha az.

Su basıncı dü｠ük. Cihazı sadece öngörülmü｠ su basıncına 
bağlayınız (Cihazın bağlanması bölümündeki 
Su bağlantısı kısmına bakınız).

Kapatma vanası doğru açılmamı｠. Kapatma vanasını tamamen açınız ve 
sızdırma durumunu kontrol ediniz. Asgari 
akma miktarını (debi) kontrol ediniz.

Yanlı｠ kapatma vanası monte edilmi｠. Yanlı｠ vana ve valfler dü｠ük su basıncına ve 
cihazda hasara sebep olabilir.

Su giri｠ hattı katlanmı｠. Su beslemesini kapatma vanası üzerinden 
kapatınız. Katlanmı｠ yerleri düzeltiniz, 
gerekirse deği｠tirilmesini sağlayınız.

Su filtresi tıkanmı｠ veya eskimi｠. Su filtresinin deği｠tirilmesi.



tr

22

Yetkili servis
Size yakın bir yetkili servisimizi telefon rehberinde veya 
yetkili servis listesinde bulabilirsiniz. Lütfen yetkili 
servisimizi çağırdığınız zaman, cihazın ürün numarasını 
(E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

Bu numaraları, tip levhasının üzerinde bulabilirsiniz.

Cihazın ürün numarasını ve imalat numarasını bildirmek 
suretiyle, gereksiz gidip gelme masraflarını ve zaman 
kaybını önlemi｠ olursunuz. Böylelikle ilgili fazla 
masraflardan tasarruf etmi｠ olursunuz.

Arızalarda onarım sipariui ve danıuma
Tüm ülkelerin ileti｠im bilgileri için, ekteki yetkili servis 
listesine bakınız.

 

TR 444 6688
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