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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen 
üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.
Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı 
olur.
• Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
• Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabi-

leceğiniz bir yerde saklayın.
• Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun.
• Üretici ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unut-
mayın.
Semboller ve açıklamaları
Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

Önemli bilgiler veya faydalı 
ipuçları.

Can ve mal tehlikesi.

Elektrik çarpması riski.

Ürünün ambalajı, Ulusal 
Çevre Mevzuatımız gereği 
geri dönüştürülebilir mal-
zemelerden üretilmiştir.
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1. Güvenlik ve çevre talimatları
Bu bölümde, yaralanma ya da maddi 
hasar riskini ortadan kaldıracak ge-
rekli güvenlik talimatları yer almak-
tadır.
Bu talimatlara uyulmaması halinde 
ürün her türlü garanti kapsamından 
çıkacaktır.

1.1. Genel güvenlik
• Bu ürün, fiziksel, duyusal, zihin-
sel engelleri bulunan; tecrübe 
ve bilgi eksiği olan kişilerin ve 
çocukların kullanımına uygun 
değildir. Cihazın bu kişilerce kul-
lanımı ancak bu kişilerin güven-
liğinden sorumlu birinin göze-
timi altında gerekli talimatların 
verilmesi durumunda uygundur.

• Cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve 
fiziksel, algısal ve zihinsel yete-
nekleri azalmış veya tecrübe ve 
bilgi eksikliği olan kişiler tarafın-
dan gözetim altında veya cihazın 
güvenli bir şekilde kullanımına 
ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin 
anlaşılmasına dair talimat veri-
lirse kullanılabilir.

• Çocukların cihaz ile oynaması 
sakıncalıdır.

• Çalışırken arıza yapması duru-
munda ürünü fişten çekin.

• Ürünün fişini prizden çektikten 
sonra, fişi tekrar takmak için en 
az 5 dakika bekleyin.

• Ürün kullanımda değilse fişini 
çekin.

• Fişe ıslak ellerle kesinlikle do-
kunmayın! Fişi çekmek için kab-

losundan tutmayın, her zaman 
fişten tutarak çekin.

• Elektrik fişinin ucunu, prize ta-
karken kuru bir bez ile silin.

• Priz gevşekse buzdolabının fişini 
prize takmayın.

• Kurulum, bakım, temizlik ve ta-
mir işlemleri sırasında ürünün 
fişini prizden çekin.

• Ürün uzun süre kullanılmayacak-
sa fişini elektrik prizinden çekin 
ve içindeki yiyecekleri çıkarın.

• Ürününüzün üst veya arka böl-
mesinde bulunan ve içinde 
elektronik kartların bulunduğu 
bölme (elektronik kart kutusu 
kapağı) açıkken ürün kesinlikle 
kullanılmamalıdır.

• Buzdolabındaki temizleme ve 
eritme işlemi için kesinlikle bu-
har veya buharlı temizlik malze-
meleri kullanmayın. Buhar, buz-
dolabındaki elektrikli bölgelere 
temas ederek kısa devre veya 
elektrik çarpmasına neden olur!

• Ürünü üzerine su püskürterek 
veya su dökerek kesinlikle yıka-
mayın! Elektrik çarpma tehlikesi 
vardır!

• Elektrik çarpma riski olduğu için 
ürün arızalı iken kesinlikle ça-
lıştırılmamalıdır. Yetkili servisle 
iletişime geçmeden herhangi bir 
işlem yapmayın.

• Ürünü, topraklı bir prize bağla-
yın. Topraklama tesisatı uzman 
bir elektrikçi tarafından yapıl-
malıdır.



5

• Ürününüzde led tipi aydınlatma 
var ise; değiştirileceği zaman 
veya herhangi bir sorunda yetki-
li servisi çağırınız.

• Dondurulmuş yiyeceklere ıslak 
elle dokunmayın! Elinize yapışa-
bilirler!

• Şişe ve kutulardaki sıvı içecekle-
ri dondurucu bölmesine koyma-
yın. Patlayabilirler!

• İçecekleri, ağızları sıkı bir şekilde 
kapalı ve dik olarak yerleştirin.

• Yangın veya patlama riski oldu-
ğu için, ürünün yakınında yanıcı 
spreyler püskürtmeyin.

• Yanıcı ve yanıcı gaz içeren ürün-
leri (sprey vb.) ve patlayıcı mad-
deleri buzdolabında saklamayın.

• Ürünün üstüne içi sıvı dolu kaplar 
koymayın. Elektrikli bir parçanın 
üzerine su sıçrarsa elektrik çarp-
ması ve yangın riski ortaya çıkar.

• Ürünü yağmur, kar, güneş ve 
rüzgâra maruz bırakmak elektrik 
güvenliği açısından tehlikelidir.
Ürününüzün yerini değiştirirken 
kapı sapından tutarak çekmeyin. 
Sap yerinden çıkabilir.

• Ürünün içinde bulunan hare-
ketli aksamlara elinizi veya vü-
cudunuzun herhangi bir kısmını 
sıkıştırmamaya dikkat edin.

• Buzdolabındaki kapı ve çekmece 
gibi kısımları kesinlikle destek 
veya basamak olarak kullanma-
yın. Ürünün devrilmesine veya 
aksamlarının zarar görmesine 
neden olursunuz. 

• Şebeke kablosunun ezilmemesi-
ne dikkat edin.

1.1.1 HC uyarısı
Ürün R600a gazı içeren soğutma 
sistemine sahipse kullanım ve 
taşıma sırasında soğutma sis-
teminin ve boruların zarar gör-
memesine dikkat edin. Bu gaz 
yanıcıdır.
Soğutma sistemi zarar görmüş-
se, ürünü, sistemin alev alma-
sına neden olabilecek potansi-
yel kaynaklardan uzak tutun ve 
ürünün bulunduğu odayı hemen 
havalandırın. 

Ürünün hangi gaz-
la üretildiği bilgi-
si ürün üzerindeki 
tip/tanıtım etikette 
yer alır.

1.1.2 Su pınarlı modeller için
• Soğuk su girişi için basınç mak-
simum 90 PSi ( 6.2 bar ) olmalı-
dır. Eğer su basıncınız 80PSi (5,5 
bar) değerini aşıyor ise şebeke 
sisteminizde basınç limitleme 
valfi kullanınız. Eğer su basın-
cınızı nasıl kontrol edeceğinizi 
bilmiyorsanız profesyonel tesi-
satçılardan yardım alınız.

• Eğer tesisatınızda su darbesi et-
kisi görülme riski varsa tesisatı-
nızda mutlaka su darbesi önle-
yici ekipman kullanınız. Eğer su 
darbesinin yokluğundan emin 
değilseniz profesyonel tesisatçı-
lardan yardım alınız.
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• Sıcak su girişine montaj yapma-
yınız. Hortumların donma riski-
ne karşı önlem alınız. Su sıcaklı-
ğı çalışma aralığı minimum 33°F 
(0.6°C) , maksimum100°F (38°C)
olmalıdır.

• Yalnızca içme suyu kullanın.
1.2. Kullanım amacı
• Bu ürün evde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kul-
lanıma uygun değildir.

• Ürün, yalnızca yiyecek ve içecek 
saklanması için kullanılmalıdır.

• Hassas sıcaklık kontrolü gerek-
tiren ürünleri (aşı, ısıya duyarlı 
ilaç, tıbbi malzemeler vb.) buz-
dolabında saklamayın.

• Üretici, hatalı kullanım veya ta-
şıma nedeniyle oluşan herhangi 
bir zarardan dolayı sorumluluk 
kabul etmez.

• Satın almış olduğunuz ürünün 
kullanım ömrü 10 yıldır. Ürünün 
fonksiyonunu yerine getirebil-
mesi için gerekli yedek parça 
bulundurma süresidir.

1.3. Çocuk güvenliği
• Ambalaj malzemeleri çocuklar 
için tehlikeli olduğundan ulaşa-
mayacakları bir yerde bulunma-
lıdır.

• Çocukların ürünle oynamalarına 
izin vermeyin. 

• Ürünün kapısında kilit varsa, 
anahtar çocukların ulaşamaya-
cağı bir yerde muhafaza edilme-
lidir.

1.4. AEEE yönetmeliğine uyum ve 
atık ürünün elden çıkarılması
Bu ürün, T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yayımla-
nan “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeli-
ği”nde belirtilen za-
rarlı ve yasaklı mad-
deleri içermez. AEEE Yönetmeliğine 
uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar 
kullanılabilir nitelikteki yüksek kali-
teli parça ve malzemelerden üretil-
miştir. Bu nedenle ürünü, kullanım 
ömrünün sonunda evsel veya diğer 
atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve 
elektronik cihazların geri dönüşümü 
için bir toplama noktasına götürün. 
Bu toplama noktalarını bölgenizde-
ki yerel yönetimden öğrenebilirsiniz. 
Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme 
vererek çevrenin ve doğal kaynakla-
rın korunmasına yardımcı olabilirsi-
niz. Ürünü atmadan önce çocukların 
güvenliği için elektrik fişini kesin ve 
kapıda kilit varsa çalışmaz duruma 
getirin. 

1.5. Ambalaj bilgisi
• Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzu-
atımız gereği geri dönüştürüle-
bilir malzemelerden üretilmiştir. 
Ambalaj atığını evsel veya diğer 
atıklarla birlikte atmayın, yerel 
yönetiminin belirttiği ambalaj 
toplama noktalarına atın.
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2. Buzdolabınız

*opsiyonel: Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekiller örnek olarak verilmiş olup 
ürününüzle birebir aynı olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar 
yoksa, şekil başka modeller için geçerlidir.

Termostat Düğmesi

Pizza Bölmesi

Yükleme Çekmeceleri

Ayarlanabilir Ayak
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3. Kurulum
3.1. Kurulum için doğru yer

Ürünün kurulumu için Yetkili Ser-
visi arayın. Ürünü kullanıma hazır 
duruma getirmek için, kullanma 
kılavuzundaki bilgilere bakarak 
elektrik tesisatı ve su tesisatının 
uygun olmasına dikkat edin. Değil-
se ehliyetli bir elektrikçi ve tesisat-
çı çağırarak gerekli düzenlemeleri 
yaptırın.

UYARI: Yetkili olmayan 
kişilerce yapılan işlem-
lerin neden olabileceği 
zararlardan üretici firma 
sorumlu değildir. 
UYARI: Kurulum esnasın-
da ürünün elektrik fişi 
prize takılı olmamalıdır. 
Aksi halde ölüm ya da 
ciddi yaralanma tehlikesi 
vardır!
UYARI: Ürünün yerleştiri-
leceği odanın kapı aralı-
ğı, ürünün geçemeyeceği 
kadar darsa odanın kapı-
sını çıkarıp ürünü yan çe-
virerek geçirin; olmuyor-
sa yetkili servisi arayın.

• Sarsıntıları önlemek için ürünü düz 
bir zemine yerleştirin.

• Ürünü ocak, kalorifer peteği ve 
soba gibi ısı kaynaklarından en az 
30 cm, elektrikli fırınlardan en az 5 
cm uzağa kurun.

• Ürünü doğrudan güneş ışığına ma-
ruz bırakmayın ve rutubetli yerde 
bulundurmayın.

• Ürününün verimli çalışabilmesi için 
çevresinde uygun bir hava dolaşımı 
olmalıdır. Ürünü duvara girintili bir 
yere yerleştirilecekseniz tavanla ve 
yan duvarlarla arasında en az 10 cm 

boşluk olmasına dikkat edin.
• Sıcaklığın 10°C’nin altına düştüğü 

ortamlara ürünü kurmayın.

Duvar mesafesi
Cihazın yan ve arka duvara mesafesi  en 
az 10 cm olmalıdır. 
Tavandan da 30 cm mesafe bırakılmalı-
dır.  

Mekan sıcaklığına ve 
havalandırmaya dikkat 
edilmelidir

Mekan sıcaklığı
Bu cihaz belli bir klima sınıfı için ta-
sarlanmıştır. Klima sınıfına bağlı ola-
rak bu cihazı şu çevre sıcaklıklarında
kullanabilirsiniz.
İklim sınıfı tip levhasının üzerinde 
bulunur,

Klima sınıfı Kabul edilebilir me-
kan sıcaklığı

SN +10 °C ile 32 °C
N +16 °C ile 32 °C
ST +16 °C ile 38 °C
T +16 °C ile 43 °C

Cihaz, bildirilmiş klima sınıfına 
ait oda sıcaklığı sınırları dahilin-
de, sahip olduğu tüm işlevleri ile 
çalışır. Eğer SN klima sınıfına da-
hil olan bir cihaz daha soğuk oda 
sıcaklıklarında işletilirse, +5 °C’ye 
kadar cihazda herhangi bir hasar 
olmayacağı garanti edilir.

Havalandırma
Cihazın arka yüzündeki hava ısınır. 
Isınan bu havanın kolayca çıkıp gide-
bilmesi gerekir. Aksi halde soğutucu-
nun daha fazla çalışması gerekir. Bu 
da daha fazla elektrik sarfiyatına yol 
açar. Bu sebepten dolayı: Havalan-
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dırma deliklerinin önünün kesinlikle 
kapanmamasına dikkat ediniz!

3.2. Elektrik bağlantısı
UYARI: Uzatma kablola-
rı ya da çoklu prizlerle 
bağlantı yapmayın.

UYARI: Hasar görmüş 
elektrik kablosu Yetkili 
Servis tarafından değiş-
tirilmelidir.
İki soğutucu yan yana 
yerleştiriliyorsa arala-
rında en az 4 cm boşluk 
bırakılmalıdır.

• Ürünün ulusal yönetmeliklere uy-
gun topraklama ve elektrik bağ-
lantısı yapılmadan kullanılması 
halinde ortaya çıkacak zararlardan 
firmamız sorumlu olmayacaktır.

• Elektrik kablosunun fişi, kurulum-
dan sonra kolay erişilebilir olmalı-
dır.

• Cihazınızı voltaj değeri 220-240V 
/50 Hz olan, toprak hattına sa hip 
bir prize bağlayınız. Priz, 10-16A de-
ğerinde bir sigortaya sahip olmalı-
dır. 

• Buzdolabınız ile duvar prizi arasın-
da uzatma kablolu veya kablosuz 
çoklu grup priz kullanmayınız.

3.3. Ayakların ayarlanması
Ürün, yerleştirdiğiniz yerde denge-
siz duruyorsa öndeki ayar ayakları-
nı sağa veya sola döndürerek ayar-
layın.

3.4. Plastik takozların takılması
Ürünle duvar arasındaki hava do-
laşımını sağlayacak mesafe’yi ko-
rumak için ürün içerisinden çıkan 
plastik takozlar kullanılmaktadır.
1. 2 adet plastik takozu aşağıdaki 
şekilde görüldüğü gibi takınız. (Be-
lirtilen resim temsili olarak çizil-
miştir ürününüzle birebir benzerlik 
göstermemektedir.)
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4. Ön Hazırlık
4.1. Enerji tasarrufu için yapılması 
gerekenler

Ürünün elektronik enerji 
tasarruf sistemlerine bağ-
lanması, ürüne zarar vere-
bileceği için sakıncalıdır.

• Ürünün kapılarını uzun süre açık tut-
mayın.

• Ürüne sıcak yiyecek ya da içecek koy-
mayın.

• Ürünü aşırı doldurmayın. İçerideki 
hava akımı engellendiğinde soğutma 
kapasitesi düşer.

• Yiyeceklerinizi ürüne kapalı kaplarda 
koyun.

• Ürünün dondurucu bölmesine, dondu-
rucu bölme rafını çıkararak maksimum 
miktarda yiyecek yükleyebilirsiniz. 
Ürünün beyan edilen enerji tüketi-
mi, dondurucu bölme rafı olmadan ve 
maksimum yiyecek yüklü halde belir-
lenmiştir. Dondurulacak yiyeceklerin 
şekline ve büyüklüğüne göre raf kul-
lanmakta sakınca yoktur.

• Dondurulmuş yiyecekleri soğutucu 
bölmede çözdürmeniz, hem enerji ta-
sarrufu sağlayacak hem de yiyeceğin 
kalitesini koruyacaktır.

4.2. İlk kullanım
Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, 
“Güvenlik ve çevre talimatları” ve “Ku-
rulum” bölümündeki talimatlara uygun 
hazırlıkların yapıldığından emin olun.

• Ürünü 3-4 saat boyunca yiyecek koy-
madan boş olarak çalıştırın ve kapısını 
çok gerekmedikçe açmayın.

• Ürün kapısının kullanım süresinde 
açılması ve kapanmasından kaynaklı 
olarak ısıl değişim sonucu, kapı/göv-
de raflarında ve ürünün içine konulan 
cam eşyalarda buğulanma olması nor-
maldir.

Kompresör çalışmaya baş-
ladığında bir ses duya-
caksınız. Soğutma sistemi 
içerisindeki sıkışmış sıvı ve 
gazlar, kompresör çalışmı-
yor olsa da ses çıkarabilir 
ve bu normaldir.
Ürünün ön kenarları sıcak 
olabilir. Bu normaldir. Bu 
alanlar, yoğuşmayı önle-
mek için ısınacak şekilde 
tasarlanmıştır.

• Ürününüz çalıştığında hafif miktarda 
kompresör sesi duyacaksınız.

• Ürününüzün çalışması ile beraber yeşil 
ve kırmızı kontrol lambaları yanar. 

• Ürününüz ilk kez çalışması ile beraber,  
max konuma alınız. Bu sayede dondu-
rucunuz daha derin bir soğutma yapa-
caktır.  

• Cihazınızda ayarlanan soğukluk dere-
cesine ulaşıncaya kırmızı renkli sıcaklık 
uyarı lambası yanacak ve sıcaklık ayar-
lanan seviyeye geldiğinde sönecektir.

• Cihazınızın iç sıcaklığı ayarlanan sevi-
yeye ulaşmaz ise, sürekli kırmızı uyarı 
lambası yanacaktır. Eğer kırmızı renkli 
sıcaklık uyarı lambası 24 saat boyunca 
sürekli yanıyor ise bu bir arıza belirtisi 
olabilir. Yetkili Servis ile görüşünüz.  

5. Ürünün Kullanılması
5.1. Çalışma sıcaklığının ayarlan-
ması

Çalışma sıcaklığı, termostat düğmesi 
(kontrol paneli) ile ayarlanır.

Lütfen istenen sıcaklığa göre, Minimum  
ve Maksimum arasında bir değer seçin.
İç sıcaklık aynı zamanda ortam sıcak-
lığına, kapının ne sıklıkta açıldığına ve 
içinde saklanan gıda miktarına bağlı-
dır. 



11

Kapının sık açılması, iç sıcaklığın yük-
selmesine neden olur.
Bu nedenle kapıyı herhangi bir neden-
le açtıktan sonra en kısa sürede kapat-
manız tavsiye edilir.
Cihazınızın normal saklama sıcaklığı 
-18 °C (0 °F) olmalıdır. Saklama bölme-
lerinin istenen sıcaklıkta tutulmasını 
sağlamak için bir termometre ile peri-
yodik olarak sıcaklığı kontrol etmenizi 
öneririz. Termometreyi dondurucudan 
çıkarttığınızda sıcaklık çok hızlı bir şe-
kilde yükseleceği için termometrede 
gösterilen değeri hemen okumalısınız.
 

Gıdaların Cihaza Konulması
• Pişirilmiş etler ve balıklar, bakteri üre-

mesini önlemek için daima çiğ etlerden 
ve balıklardan ayrı bir rafta tutulmalıdır. 

• Çiğ etleri ve balıkları mutlaka sıvı sı-
zıntısına yol açmayacak büyüklükte bir 
kap içinde tutun ve uygun şekilde üze-
rini kapatınız. Bu kapları en alt raflara 
yerleştiriciniz. 

• Soğuk havanın cihazın içinde devir 
daim yapması için yiyecek maddeleri-
nin etrafında boşluk bırakınız. Böylece 
cihazın her tarafında eşit şekilde so-
ğutmanın yapılması sağlanır. 

• Koku transferini ve kurumayı engelle-
mek için yiyecek maddelerini ayrı ayrı 
paketlere koyup üzerlerini sızdırmaya-
cak şekilde sıkıca kapatınız. Taze mey-
velerin ve sebzelerin paketlenmesine 
gerek yoktur. 

• Pişirilmiş gıda maddelerini cihaza koyma-
dan önce daima soğumalarını bekleyiniz. 

• Cihazdaki soğuk havanın dışarı kaçma-
sını önlemek için kapısını fazla açıp ka-
pamamaya özne gösteriniz. 

• Ürününüze tip etiketi üzerinde belir-
tilen maksimum miktardan fazla gıda 
miktarı yüklemeyiniz. Aksi takdirde ci-
hazınız sürekli olarak çalışır. 

• Ürününüze sadece taze ve daha önce 

dondurulup çözdürülmemiş, iyi ve te-
miz gıdalar koyunuz. Donmuş ve çö-
zülmüş gıdaların tekrar dondurulması 
zehirlenmelere yol açabilir. 
Taze Gıdaların Ambalajlanması ve 
Donruluması

• Ürününüze koyacağınız gıdaları, içerisi-
ne hava almayacak şekilde paketleyiniz. 

• İyi paketlenmiş gıdalar hava almayaca-
ğı için kuruma ve tat bozulması sorun-
ları ile karşılaşmazsınız. 

• Paketleme için özel dondurma kapları, 
kilitli poşet veya dondurma poşetleri 
kullanınız. 

• Gıdaları dondurmadan önce küçük 
parçalara ayırınız. Bu gıdalarınızın 
daha hızlı ve temiz bir şekilde donma-
sını sağlayacaktır. 

Gıdalar dondurulmadan önce 
oda sıcaklığından daha sıcak 
olmamasına dikkat edilmelidir. 
Eğer çok sıcaksa uygun bir or-
tamda  fazla sıcaklığını atması 
sağlanmalıdır. 

Ürününüze koyduğunuzda gıda 
paketlerinin üzerine içinde ne 
olduğunu ve dondurulma tari-
hini not etmeyi unutmayınız. 

 

Gıdaların dondurulması
Cihazı dondurulmuş gıdaları saklama-
nın yanında taze gıdaları dondurmak 
için de kullanabilirsiniz. Lütfen gıda 
ambalajında belirtilen tavsiyelere uyun.

• Sıvı donduğunda şişe patlayabileceği 
için gazlı içecekleri dondurmayın.

• Renkli buz küpleri gibi donmuş ürün-
lerde dikkatli olun.

• Taze gıdalarınızı en hızlı ve güvenli şe-
kilde dondurmak için ürününüzün üst 
çekmecesini kullanınız. 

• Cihazınızın 24 saatlik dondurma kapa-
sitesini aşmayın. Sınıflandırma/Tip eti-
ketine bakın. 
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• Gıdanın kalitesini korumak için don-
durma işlemi en kısa sürede başlatıl-
malıdır.

• Bu sayede, dondurma kapasitesi aşıl-
maz ve dondurucu içindeki sıcaklık 
yükselmez.

• Dondurulmuş yiyecekleri daima yeni 
yerleştirilen yiyeceklerden ayrı tutun.

• Sıcak yiyecekleri derin dondururken 
gıda tamamen donuncaya kadar so-
ğutma kompresörü çalışmaz. Bu ise 
soğutucu bölmesinin geçici olarak aşırı 
şekilde soğumasına yol açar.

• Kapattıktan hemen sonra dondurucu 
kapısı zor açılıyorsa endişelenmeyin. 
Bunun nedeni basınç farkıdır. Birkaç 
dakika içinde bu fark dengelenir ve 
kapı normal bir şekilde açılabilir.

• Kapıyı kapattıktan sonra bir vakum 
sesi duyarsınız. Bu gayet normaldir.
Hızlı dondurma

• Büyük miktarda taze gıda dondurmak 
istiyorsanız gıdaları hızlı dondurma 
bölmesine koymadan 24 saat önce 
ayar düğmesini MAX konumuna getirin.

• Dondurma kapasitesi olarak belirtilen 
maksimum miktarda taze gıdayı dondur-
mak için düğmenin en az 24 saat süreyle 
MAX. konumunda tutulması önerilir. 

• Dondurulmuş olarak satılan gıdalarla 
taze gıdaların karışmamasına özellikle 
dikkat edin.

• Gıda dondurulduktan sonra termostat 
düğmesini önceki konumuna getirmeyi 
unutmayın. 

• HIzlı dondurma konumu, gıdaları yük-
ledikten 24 saat sonra otamatik olarak 
kapanacaktır. 
Gıdaların Dondurulması İle ilgili Bilgi-
ler

• Taze Gıdaların  Dondurulması: 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. 
• Dondurulmaya Uygun Gıdalar: Unlu 

mamuller, balık ve deniz ürünleri, et, 
av eti, kümes hayvanları, sebze, meyve, 
otlar, kabuksuz yumurta, peynir, tere-
yağı ve çökelek gibi sütü ürünleri, hazır 
yiyecekler ve çorbalar, güveçler, pişmiş 
et ve balık gibi yemekler, patetes ye-
mekleri, sufleler ve tatlılar.

• Dondurulmaya Uygun Olmayan Gıda-
lar: Çiğ olarak tüketilen marul ve turp 
gibi sebze çeşitleri, kabuklu yumurta 
veya katı pişirilmiş yumurta, üzüm, bü-
tün elma, armut, şeftali, kavun, karpuz, 
yoğurt, çiğ yaprak sarması, çiğ patlıcan, 
kesilmiş süt, ekşi krema, mayonez.

Gıdaların Paketlenmesi İle İlgili Bilgiler
Gıdaların Paketlenmesi

Gıdalarınızı dondurucunuza yerleştirir-
ken aşağıdaki maddeleri sırası ile uygu-
layınız. 
1. Yiyeceklerinizi pakete yerleştirin.
2. Bastırarak havasını alın.
3. Paketi sıkıca kapatın.
4. Paketin sızdırmazlığını kontrol edin.
5. Paketin üzerine içeriğini ve donduru-

cunuza yerleştirme tarihini yazınız. 
Uygun Paketler

Plastik folyo, polietilen tüp film, dondu-
rucu kutuları. 

Uygun Olmayan Paketler
Ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, selefon, 
çöp torbaları, alışveriş torbaları, cam 
ve metal kapaklı kaplar, kesici ve delici 
özelliğe sahip metal kasalar, ahşap pa-
letler. 

Paketlemede Kullanılacak Yardımcı Mal-
zemeler

Paketin hava almasını ve sızdırmaz ol-
masını sağlamak için aşağıdaki malze-
meleri kullanabilirsiniz. 
1. Lastik bantlar,
2. Plastik klipsler,
3. İp,
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4. Soğuğa dayanıklı yapışkan bantlar. 

Gıdalarınızı dondurucunuza 
paketsiz, düzgün yapılma-
mış, sıvı sızıntısına yol açan-
lar paketler içinde yerleştir-
diğinizde, gıdalardan sızan 
sıvılar dondurucunuzun me-
tal kısmında korozyona, bo-
rularda gaz kaçağına, plastik 
aksamda sararma, çatlama 
ve hijyen şartlarının kaybol-
masına, koku oluşumuna, 
mikroorganizmaların üreye-
rek sağlığınızı tehdit etmesi-
ne yol açabilir. 

Dondurulmuş Gıdaların Çözdürülmesi
Derin dondurucunuzdan çıkardığınız gı-
daları çözdürmek için, türüne ve ama-
cına göre aşağıdaki yöntemlerden birini 
kullanabilirsiniz. 
1. Oda sıcaklığında
2. Mikrodalga fırında
3. Sıcak hava fanı/fansız elektrikli fırın-

da
4. Buzdolabında
Cihazınızın buzlarının çözülmesi

• Aşırı buzlanma, cihazınızın dondurma 
kapasitesini etkileyecektir. Bu nedenle, 
cihazın buzunu yılda en az iki kez veya 
buzlanma miktarı 7 mm’yi aştığında 
çözmeniz önerilir.

• Buz çözme işlemini, cihazınızda yalnız-
ca çok az yiyecek varken veya hiç yiye-
cek yokken gerçekleştirin.

• Çekmecelerdeki derin dondurulmuş 
gıdaları çıkarın. Derin dondurulmuş gı-
daları birkaç kat kağıda veya battani-
yeye sarıp soğuk bir yerde saklayın.

• Buz çözme işlemini başlatmak için ci-
hazın fişini çekin veya sigortayı kapa-
tın.

• Cihazın aksesuarlarını (raf, çekmece 
vb.) çıkartın ve eriyen suyu uygun bir 
kaba alın.

• Gerekirse, eriyen suyu almak için sün-

ger veya yumuşak bir bez kullanın.
• Buz çözme işlemi sırasında kapıyı açık 

tutun.
• Buz çözme işlemini hızlandırmak için, 

cihazın içine ılık su dolu kaplar yerleş-
tirin.

• Buzu temizlemek için asla elektrikli 
aletler, buz çözme spreyleri veya bıçak 
ya da çatal gibi keskin ya da sivri uçlu 
nesneler kullanmayın.

• Buz çözme işlemi tamamlandıktan 
sonra cihazın içini temizleyin (‘Temizlik 
ve bakım’ bölümüne bakın).

• Cihazı şebekeye bağlayın. Dondurul-
muş yiyecekleri çekmecelere yerleşti-
rin ve çekmeceleri dondurucunun içine 
itin.

5.4. Kapı açılış yönü değişimi
Kullandığınız yere göre cihazınızın kapı 
açılış yönü değiştirilebilir. Buna ihtiyaç 
duyduğunuzda mutlaka size en yakın 
Yetkili Servis’e başvurunuz.
Yukarıdaki açıklama genel bir ifadedir. 
Kapı açılış yönü değişebilirliği ile ilgi-
li olarak ürünün kapı içinde bulunan, 
uyarı etiketine bakılmalıdır.

5.5. Ürününüzü Kapatma
• Ürününüzün içinde bulunan ürünleri 

uygun göreceğiniz bir bölgeye koyunuz.
• Ürününüz fişini prizden çıkarınız. 
• Eğer ürününüzü uzun süre kullanmaya-

caksanız aşağıdaki hususları uygulayı-
nız;
1. Ürününüzün temizliğini yapınız. Aksi 

durumda duvarlarda kalacak nem iç 
yüzeyde kararmaya sebep olabilir.

2. Ürününüzün üzerini plastik örtüler-
le örtmeyiniz. Plastik, hava almadığı 
için ürününüzün kokmasına ve ayrıca 
terlemeye sebep olur. Terleme sonu-
cunda paslanma söz konusu olabilir. 

3. Ürününüzü kapı açık bir şekilde mu-
hafaza etmediğiniz durumlarda için-
de koku oluşabilir. 
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 6. Bakım ve Temizlik
Ürünün düzenli temizlenmesi halinde 
kullanım ömrü uzar.

UYARI: Buzdolabınızı te-
mizlemeden önce elektrik 
bağlantısını kesin.

Temizleme ve bakım sıra-
sında mutlaka koruma el-
diveni giyiniz. Bu sizi yara-
lanmalardan koruyacaktır. 
Yıkamak için asla akıcı ve 
basınçlı su kullanmayınız. 

• Temizlik için keskin ve aşındırıcı aletler, 
sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan, 
gaz, benzin, cila vb. maddeler kullan-
mayın.

• Bir çay kaşığı karbonatı yarım litre 
suda eritin. Bir bezi bu sıvıyla ıslatıp 
iyice sıkın. Bu bezle cihazınızın içini si-
lin ve ardından iyice kurulayın.

• Lamba muhafazasına ve diğer elektrikli 
kısımlara su girmemesine dikkat edin.

• Kapıyı nemli bir bez ile temizleyin.Kapı 
ve gövde raflarını çıkarmak için içinde-
kilerin tümünü alın.Kapı raflarını yuka-
rı doğru kaldırarak çıkarın. Temizleyip 
kuruladıktan sonra yukarıdan aşağıya 
doğru kaydırarak yerine takın.

• Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom 
kaplı parçaların temizliğinde asla klor 
içeren su ya da temizlik maddesi kul-
lanmayınız. Klor, bu tür metal yüzeyler-
de paslanmaya neden olur.

• Plastik parça üzerindeki baskıların 
kalkmaması ve deforme olmaması için 
keskin, aşındırıcı aletler, sabun, ev te-
mizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, 
cila vb. maddeler kullanmayın. Temizlik 
için ılık su ile yumuşak bez kullanın ve 
kurulayın.

6.1. Kötü kokuların önlenmesi
Ürününüzün üretiminde kokuya neden 

olacak hiçbir madde kullanılmamakta-
dır. Ancak uygun olmayan yiyecek sak-
lamaya ve ürün iç yüzeyinin gerektiği 
şekilde temizlenmemesine bağlı olarak 
koku ortaya çıkabilir.
Bu sorunu önlemek için 15 günde bir 
karbonatlı suyla temizleyin.

• Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. 
Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan 
mikroorganizmalar kötü kokuya neden 
olur.

• Saklama süresi dolan ve bozulan gıda-
ları kesinlikle buzdolabınızda saklama-
yın.

Çay bilinen en iyi koku alı-
cılarından biridir. Demle-
miş olduğunuz çay posası-
nı ağzı açık bir kap içinde 
ürünün içine yerleştirin ve 
en geç 12 saat sonra alın. 
Çay posasını ürünün içinde 
12 saatten fazla tutarsanız, 
kokuya sebep olan organiz-
maları bünyesinde toplaya-
cağı için kokunun kaynağı 
haline gelebilir.

6.2. Plastik yüzeylerin korunması
Plastik yüzeylere yağ dökülmesi duru-
munda yüzeye zarar verebileceği için 
ılık suyla hemen temizlenmelidir.
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7. Sorun Giderme
Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçirin. Bunu yapmak sizi zaman ve 
para kaybından kurtarır. Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme 
kulanımına bağlı olmayan şikayetleri içerir. Bahsedilen bazı özellikler ürününüzde 
olmayabilir.
Buzdolabı çalışmıyor.

• Fiş prize tam oturmamıştır. >>> Fişi prize tam oturacak şekilde takın.
• Ürünün bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmıştır. >>> Sigortayı kontrol 

edin.
Soğutucu bölmenin (MULTI ZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarında 
terleme.

• Kapı çok sık açılıp kapanmıştır. >>> Ürünün kapısını çok sık açıp kapamamaya 
dikkat edin.

• Ortam çok nemlidir. >>> Ürünü çok nemli ortamlara kurmayın.
• Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda saklanıyor olabilir. >>> Sıvı içeren yiyecekleri 

kapalı kaplarda saklayın.
• Ürünün kapısı açık kalmıştır. >>> Ürünün kapısını uzun süre açık tutmayın.
• Termostat çok soğuk bir değere ayarlanmıştır. >>> Termostatı uygun değere ayar-

layın.
Kompresör çalışmıyor

• Ani elektrik kesilmesinde veya fişin çıkarılıp takılmasında, ürün soğutma siste-
mindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu ter-
miği atar. Yaklaşık 6 dakika sonra ürün çalışmaya başlayacaktır. Bu süre sonunda 
ürün çalışmaya başlamazsa servis çağırın.

• Buz çözme devresindedir. >>> Tam otomatik buz çözme yapan bir ürün için bu nor-
maldir. Buz çözme döngüsü periyodik olarak gerçekleşir.

• Ürünün fişi prize takılı değildir. >>> Fişin prize takılı olduğundan emin olun.
• Sıcaklık ayarları doğru yapılmamıştır. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
• Elektrik kesilmiştir. >>> Elektrik geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam 

edecektir.
Buzdolabı çalışırken çalışma sesi artıyor.

• Ortam sıcaklığının değişmesine bağlı olarak ürünün çalışma performansı değişe-
bilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.
Buzdolabı çok sık ya da çok uzun süre çalışıyor.

• Yeni ürün, eskisinden daha geniş olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre ça-
lışır.

• Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Sıcak ortamlarda daha uzun süre çalışması nor-
maldir.

• Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da yeni yiyecek koyulmuş olabilir. >>> Fiş yeni ta-
kıldığında ya da yeni yiyecek konulduğunda ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşması 
daha uzun zaman alır. Bu durum normaldir.

• Ürüne yakın zamanda fazla miktarlarda sıcak yemek konmuş olabilir. >>> Ürüne 
sıcak yemek koymayın.
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• Kapılar sık sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> İçeri giren sıcak hava 
ürünün daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.

• Dondurucu ya da soğutucu kapısı aralık kalmış olabilir. >>> Kapıların tamamen 
kapalı olup olmadığını kontrol edin.

• Ürün çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmıştır. >>> Ürünün sıcaklığını daha yüksek bir 
dereceye ayarlayın ve bu sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.

• Soğutucu ya da dondurucu kapı contası kirlenmiş, eskimiş, kırılmış ya da tam 
oturmamış olabilir. >>> Contayı temizleyin ya da değiştirin. Hasarlı / kopuk kapı 
contası ürünün mevcut sıcaklığı korumak için daha uzun süre çalışmasına neden 
olur.
Dondurucu sıcaklığı çok düşük ama soğutucu sıcaklığı yeterli.

• Dondurucu bölme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Dondurucu 
bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin.
Soğutucu sıcaklığı çok düşük ama dondurucu sıcaklığı yeterli.

• Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölme 
sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin.
Soğutucu bölme çekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.

• Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölme 
sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayıp kontrol edin.
Soğutucu ya da dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.

• Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek bir değere ayarlanmış olabilir. >>> Soğutucu 
bölme sıcaklık ayarının dondurucu bölme sıcaklığı üzerinde etkisi vardır. Soğutu-
cu ya da dondurucu bölme sıcaklığını değiştirerek ilgili bölmelerin sıcaklığı yeterli 
seviyeye gelene kadar bekleyin.

• Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> Kapıları çok sık açmayın.
• Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapayın.
• Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da yeni yiyecek konulmuş olabilir. >>> Bu nor-

maldir. Fiş yeni takıldığında ya da yeni yiyecek konulduğunda ürünün ayarlanan 
sıcaklığa ulaşması normalden daha uzun zaman alır.

• Ürüne yakın zamanda fazla miktarlarda sıcak yemek konmuş olabilir. >>> Ürüne 
sıcak yemek koymayın.
Sarsılma ya da gürültü.

• Zemin düz veya dayanıklı değildir. >>> Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde sallanı-
yorsa ayaklarını ayarlayarak ürünü dengeleyin. Ayrıca zeminin ürünü taşıyabilecek 
kadar dayanıklı oolmasına dikkat edin.

• Ürünün üzerine konulmuş eşyalar gürültü yapıyor olabilir. >>> Ürünün üzerinde 
bulunan eşyaları kaldırın.
Üründen sıvı akması, püskürmesi vb. sesler geliyor.

• Ürünün çalışma prensipleri gereği sıvı ve gaz akışları gerçekleşmektedir. >>> Bu 
normaldir ve bir arıza değildir.
Üründen rüzgar sesi geliyor.

• Ürünün soğutma işlemini gerçekleştirebilmesi için fan kullanılmaktadır. Bu nor-
maldir ve bir arıza değildir.
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Ürünün iç duvarlarında terleme oluyor.
• Havanın sıcak ve nemli olması buzlanmayı ve yoğunlaşmayı artırır. Bu normaldir 

ve bir arıza değildir.
• Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> Kapıları çok sık açmayın, 

açıksa kapayın.
• Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapayın.

Ürünün dışında ya da kapıların arasında terleme oluşuyor.
• Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet normaldir. >>> Nem azaldığında yo-

ğunlaşma kaybolur.
Ürünün içi kötü kokuyor.

• Düzenli temizlik yapılmamıştır. >>> Ürünün içini sünger, ılık su veya karbonatlı suy-
la düzenli olarak temizleyin.

• Bazı kaplar ya da paketleme malzemeleri koku yapabilir. >>> Koku yapmayan kap 
ya da paketleme malzemesi kullanın.

• Yiyecekler ürüne ağzı açık kaplarda konulmuştur. >>> Yiyecekleri kapalı kaplarda 
saklayın. Ağzı açık saklanan yiyeceklerden yayılan mikroorganizmalar kötü koku-
lara neden olabilir.

• Saklama süresi dolan ve bozulan yiyecekleri üründen çıkarın.
Kapı kapanmıyor.

• Yiyecek paketleri kapının kapanmasını engelliyor olabilir. >>> Kapıları engelleyen 
paketlerin yerlerini değiştirin.

• Ürün zemin üstünde tamamen dik durmuyor olabilir. >>> Ayaklarını ayarlayarak 
ürünü dengeleyin.

• Zemin düz ya da sağlam değildir. >>> Zeminin düz ve ürünü taşıyabilecek kadar 
sağlam olmasına dikkat edin.
Sebzelikler sıkışmış.

• Yiyecekler çekmecenin üst bölümüne değiyor olabilir. >>> Çekmecedeki yiyecekleri 
düzenleyin.

UYARI: Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu 
gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise 
başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı denemeyin.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad.   
      Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524,   
      Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 7 8  
Faks  : (0212) 876 75 88
Menşei  :  P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine 
Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine 
uygun olarak geri dönüşümü 
olan parçalardan oluştuğu 
için çöpe atılmaması gerek-
mektedir. 
Lütfen, bu cihazın geri 
dönüşümünü sağlamak için en 
yakın toplama merkezine baş-
vurunuz.
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Please read this manual first!

Dear Customer,
We hope that your product, which has been produced in modern plants and
checked under the most meticulous quality control procedures, will provide 
you an effective service.
For this, we recommend you to carefully read the entire manual of your 
product before using it and keep it at hand for future references.

This manual
• Will help you use your appliance in a fast and safe way.
• Read the manual before installing and operating your product.
• Follow the instructions, especially those for safety.
• Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later.
• Besides, read also the other documents provided with your product.
Please note that this manual may be valid for other models as well.

Symbols and their descriptions
This instruction manual contains the following symbols:
C Important information or useful us-

age tips.

A Warning against dangerous condi-
tions for life and property.

B Warning against electric voltage.

This product is supplied with the 
selective sorting symbol for waste 
electrical and electronic equipment 
(WEEE). This means that this product 
must be handled pursuant to Euro-
pean Directive 2002/96/EC in order 
to be recycled or dismantled to min-
imise its impact on the environment. 
For further information, please con-
tact your local or regional authori-
ties. Electronic products not includ-
ed in the selective sorting process 
are potentially dangerous for the 
environment
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Freezer

Termostad Knob

Pizza Room

Drawers

Adjustable Foot



20

Safety and Warning Information
Before you switch ON the appliance
• Please read the operating and instal-

lation instructions carefully!
• They contain important information 

on how to install, use and maintain 
the appliance.

• The manufacturer is not liable if you 
fail to comply with the instructions 
and warnings.

• Retain all documents for subsequent 
use or for the next owner.

Technical safety 
Fire hazard
The tubes of the refrigeration circuit 
convey a small quantity of an environ-
mentally friendly but flammable refrig-
erant (R600a). It does not damage the 
ozone layer and does not increase the 
greenhouse effect. If refrigerant es-
capes, it may injure your eyes or ignite.

If damage has occurred
• Keep naked flames and/or ignition 

sources away from the appliance,
• thoroughly ventilate the room for sev-

eral minutes, 
• switch off the appliance and pull out 

the mains plug,
• inform customer service.
The more refrigerant an  appliance con-
tains, the larger the room must be in 
which the appliance is situated. Leaking 
refrigerant can form a flammable gas-air 
mixture in rooms which are too small.
The room must be at least 1 m³ per 8 g 
of refrigerant. The amount of refrigerant 
in your
appliance is indicated on the rating 
plate inside the appliance.
When installing the appliance, ensure 
that the mains cable is not trapped or 
damaged.
If the power cord of this appliance is 
damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, Customer Service or a 
similarly qualified person.
Improper installations and repairs may 
put the user at considerable risk.
Repairs may be performed by the manu-
facturer, customer service or a similarly 
qualified person only.
Only original parts supplied by the man-
ufacturer may be used.
The manufacturer guarantees that only 
these parts satisfy the safety require-
ments.
Do not use multiple sockets, extension 
leads or adapters.
Fire hazard
Portable multiple outlets or power sup-
plies may overheat, causing a fire.
Never leave portable multiple outlets 
or portable power supplies behind the 
appliance.

Important information when using 
the appliance
• Never use electrical appliances inside 

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

• Never defrost or clean the appliance 
with a steam cleaner! The steam may 
penetrate electrical parts and cause a 
short-circuit. Risk of electric shock!

• Do not use additional means to ac-
celerate the defrosting process oth-
er than those recommended by the 
manufacturer.  Risk of explosion!

• Do not use pointed or sharpedged im-
plements to remove frost or layers of 
ice. You might damage the refrigerant 
tubes.Leaking refrigerant may cause 
eye injuries or ignite.

• Do not store products which contain 
flammable propellant (e.g. spray cans) 
or explosive substances in the appli-
ance. Risk of explosion!

• Do not stand on or lean heavily against 
the base of the appliance, drawers, 
doors, etc.



21

• For defrosting and cleaning, pull out 
the mains plug or switch off the fuse. 
Do not pull out the mains plug by tug-
ging on the power cord.

• Avoiding placing children and vulner-
able people at risk:

At risk here are children, people who 
have limited physical, mental or senso-
ry abilities, as well as people who have 
inadequate knowledge concerning safe 
operation of the appliance.
Check that children and vulnerable peo-
ple have understood the hazards.
A person responsible for safety must 
supervise or instruct children and vul-
nerable people who are using the appli-
ance.
Only children aged 8 years and above 
may use the appliance.
Supervise children while the appliance 
is being cleaned or maintained.
Never allow children to play with the ap-
pliance.
Store high-percentage alcohol tightly 
sealed and in an upright position.
• Keep plastic parts and the door seal 

free of oil and grease. Otherwise, 
plastic parts and the door seal will 
become porous.

• Never cover or block the ventilation 
openings of the appliance.

• Do not store bottled or canned liq-
uids (especially carbonated drinks) in 
the freezer compartment.Bottles and 
cans may burst!

• Never put frozen food straight from 
the freezer compartment in your 
mouth. Risk of low-temperature 
burns!

• Avoid prolonged touching of frozen 
food, ice or the evaporator pipes, etc. 
Risk of low-temperature burns! 

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 chil-

dren!

General regulations
The appliance is suitable
• for freezing food,
• for making ice.
This appliance is intended for use in the 
home and the home environment.
The refrigeration circuit has been 
checked for leaks.
This appliance complies with the rel-
evant safety regulations for electrical 
appliances and is fitted with noise sup-
pression.
This appliance is intended for use up to 
a maximum height of 2000 metres above 
sea level.
Information concerning disposal
Disposal of packaging 

The packaging protects your 
appliance from damage during 
transit. All utilised materials 
are environmentally safe and 

recyclable. Please help us by disposing 
of the packaging in an environmentally 
friendly manner.
Please ask your dealer or inquire at your 
local authority about current means of 
disposal.

Disposal of your old appliance 
Old appliances are not worth-
less rubbish! Valuable raw ma-
terials can be reclaimed by re-

cycling old appliances.
This appliance is labelled 
in accordance with Euro-
pean Directive 2012/19/
EU concerning
used electrical and elec-
tronic appliances (waste 
electrical and electronic 
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equipment - WEEE). The guideline deter-
mines the framework for the return and 
recycling of used appliances as applica-
ble throughout the EU.

Warning
Redundant appliances
1. Pull out the mains plug.
2. Cut off the power cord and discard 

with the mains plug.
3. Do not take out the trays and recepta-

cles: children are therefore prevented 
from climbing in!

4. Do not allow children to play with the 
appliance once it has spent its useful 
life. Danger of suffocation!

Refrigerators contain refrigerant and 
gases in the insulation. Refrigerant and 
gases must be disposed of profession-
ally. Ensure that tubing of the refriger-
ant circuit is not damaged prior to prop-
er disposal.

Installation location
A dry, well ventilated room is suitable as an 
installation location. The installation loca-
tion should not be exposed to direct sun-
light and not placed near a heat source, e.g. 
a cooker, radiator, etc. If installation next to 
a heat source is unavoidable, use a suitable 
insulating plate or observe the following 
minimum distances from the heat source:
• 3 cm to electric or gas cookers.
• 30 cm to an oil or coal-fired cooker.
The floor of the installation location must 
not give way; if required, reinforce floor. If 
the floor is uneven, compensate with sup-
ports.

Distance from wall
The top space of the Upright freezer shall be 
greater than 30cm, and the upright freezer should 
be placed against a wall with a free distance more 
than 10cm to facilitate heat dissipation.

Reversing the door
(if required)
If required, we recommend that you have 
the door hinges changed over by our cus-

tomer service. You can find out the costs for 
changing over the door hinges from your ap-
propriate customer service.

Warning
While changing over the door hinges, ensure 
that the appliance is not connected to the 
power supply. Pull out the mains plug be-
forehand. To prevent damaging the back of 
the appliance, place adequate padding un-
derneath. Carefully place the appliance on 
its back.

Note
If the appliance is placed on its back, ensure 
that the wall spacer is not fitted.

Ambient temperature and venti-
lation
Ambient temperature
The appliance is designed for a specific cli-
mate class. Depending on the climate class, 
the appliance can be operated at the follow-
ing temperatures.
The climate class can be found on the rating 
plate. 

Climate class Permitted 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 is fully functional within the 
room temperature limits of the indicated cli-
matic class. If an appliance of climatic class 
SN is operated at colder room temperatures,
the appliance will not be damaged up to a 
temperature of +5 °C.

Ventilation
The air on the rear panel of the appliance 
heats up. Conduction of the heated air must 
not be obstructed. Otherwise, the refriger-
ating unit must work harder. This increases 
power consumption. Therefore: Never cover 
or block the ventilation openings!
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Connecting the appliance
After installing the appliance, wait 
at least 2 hour until the appliance is 
switched on.
During transportation the oil in the 
compressor may have flowed into the 
refrigeration system.
Before switching on the appliance for 
the first time, clean the interior of the 
appliance (see chapter “Cleaning the ap-
pliance”).

Electrical connection
The socket must be near the appliance 
and also freely accessible following in-
stallation of the appliance.

Warning
Risk of electric shock!
If the length of the mains cable is inad-
equate, never use multiple sockets or 
extension leads. Instead, please contact 
Customer Service for alternatives.
The appliance complies with protec-
tion class I. Connect the appliance to 
220–240 V/50 Hz alternating current via 
a correctly installed socket with protec-
tive conductor. The socket must be pro-
tected by a 10 A to 16 A fuse.
For appliances operated in non-Europe-
an countries, check whether the indicat-
ed voltage and current type match the 
values of your electricity supply. This 
information can be found on the rating 
plate.

Warning
Never connect the appliance to elec-
tronic energy saver plugs.
Our appliances can be used with mains 
and sine-controlled inverters. Mains-
controlled
inverters are used for photovoltaic sys-
tems which are connected directly to 
the national

grid. Sine-controlled inverters must be 
used for isolated applications (e.g. on 
ships or in mountain lodges) which are 
not connected directly to the national 
grid.

Usage
Operating tips
• After the appliance has been switched 

on, it may take several hours until the 
set temperature has been reached. 
Do not put any food in the appliance 
beforehand.

• The sides of the housing are some-
times heated slightly. This prevents 
condensation in the area of the door 
seal.

• If the freezer compartment door can-
not be immediately re-opened after it 
has been closed, wait until the result-
ing.

Setting the temperature
You can adjust the temperature using 
the termeostad knob/control panel. 
• The low temperature is suitable for 

storage of a variety of fruits, vegeta-
bles, beverages and other food con-
sumed in the short term.

• Cooking foods shall not be put in the 
refrigerating chamber until cooled to 
room temperature.

• Foods are recommended to be sealed 
up before putting into the freezer

• The freezer may keep food fresh for 
a long time and it is mainly used to 
store frozen foods and making ice.

• The freezing chamber is suitable for 
storage of meat, fish, rice balls and 
other foods not to be consumed in 
short term.
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• Chunks of meat are preferably to be 
divided into small pieces for easy ac-
cess. Please be noted food shall be 
consumed within the shelf time.

The appliance has the function of refrig-
erator -freezer transition, by operating 
on display panel,  end-consumers could 
select refrigerator or freezer in accord-
ance with their requirement.

Max. freezing capacity
• Information about the max. freezing 

capacity within 24 hours can be found 
on the rating plate. 

Prerequisites for max. freezing ca-
pacity
• Switch on super freezing before plac-

ing fresh products in the compart-
ment (see chapter entitled “Super 
freezing”).

• Removing the fittings
• The food can be stacked directly on 

the shelves and in the bottom of the 
freezer compartment.

Note
• Do not cover the ventilation slots on 

the rear panel with frozen food.
• Freeze large quantities of food pref-

erably in the very top compartment 
where food freezes particularly quick-
ly and therefore also gently.

Freezing and storing food
Purchasing frozen food
• Packaging must not be damaged.
• Use by the “use by” date.
• Temperature in the supermarket 

freezer must be -18 °C or lower.
• If possible, transport deep-frozen 

food in an insulated bag and place 
quickly in the freezer compartment.

Note when loading products
• Preferably freeze large quantities of 

food in the top compartment, where 

food freezes particularly quickly and 
therefore also gently.

• Do not cover the ventilation slots on 
the rear panel with frozen food.

• Place the food over the whole area of 
the compartments or the frozen food 
containers.

Note
• Food which is already frozen must not 

come into contact with the food which 
is to be frozen. If required, move the 
frozen food to the frozen food con-
tainer.

• To ensure air circulation in the appli-
ance, insert frozen food container all 
the way.

Freezing smaller amounts of food
• How you freeze smaller amounts of 

food, so that they are frozen solid ex-
tremely quickly, can be found in the 
section Automatic super freezing.

Freezing fresh food
Freeze fresh and undamaged food only.
• To retain the best possible nutritional 

value, flavour and colour, vegetables 
should be blanched before freezing. 
Aubergines, peppers, zucchini and as-
paragus do not require blanching.

• Literature on freezing and blanching 
can be found in bookshops.

Note
Keep food which is to be frozen away 
from food which is already frozen.
• The following foods are suitable for 

freezing:
* Cakes and pastries, fish and sea-

food, meat, game, poultry, veg-
etables, fruit, herbs, eggs with-
out shells, dairy products such as 
cheese, butter and quark, ready 
meals and leftovers such as soups, 
stews, cooked meat and fish, potato 
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dishes, soufflés and desserts.
• The following foods are not suitable 

for freezing:
* Types of vegetables, which are usu-

ally consumed raw, such as lettuce 
or radishes, eggs in shells, grapes, 
whole apples, pears and peaches, 
hard-boiled eggs, yoghurt, soured 
milk, sour cream, crème fraîche and 
mayonnaise.

Packing frozen food
To prevent food from losing its flavour 
or drying out, place in airtight contain-
ers.
1. Place food in packaging.
2. Remove air.
3. Seal the wrapping.
4. Label packaging with contents and 

date of freezing.

Suitable packaging:
Cling wrap, tubular film made of poly-
ethylene, aluminium foil, freezer con-
tainers.
These products are available from spe-
cialist outlets.

Unsuitable packaging:
Wrapping paper, greaseproof paper, cel-
lophane, bin liners and used shopping 
bags.

Items suitable for sealing packaged 
food:
Rubber bands, plastic clips, string, col-
dresistant adhesive tape, etc. Bags and 
tubular film made of polyethylene (PE) 
can be sealed with a film heat sealer.
Shelf life of frozen food
Storage duration depends on the type 
of food.
At a temperature of -18 °C:
• Fish, sausage, ready meals and cakes 

and pastries: up to 6 months

• Cheese, poultry and meat: up to 8 
months

• Vegetables and fruit: up to 12 months.

Thawing frozen food
Depending on the type and application, 
select one of the following options:
• at room temperature
• in the refrigerator
• in an electric oven, with/without fan 

assisted hot-air
• in the microwave

Caution
• Do not refreeze thawing or thawed 

food.
• Only ready meals (boiled or fried) may 

be refrozen.
• No longer store the frozen produce 

for the max. storage period.

Defrosting
Upright freezer shall be manually de-
frosted.
• Disconnect the plug from the wall 

socket, open the door and remove all 
the food to a cool place.

• It is recommended to remove the frost 
by a plastic scraper, or let the tem-
perature rise naturally until the frost 
melts. Then wipe away the remaining 
ice and water, and plug in socket for 
switching on the freezer.

Maintenance and Care
• Dusts behind the refrigerator and on 

the ground shall be timely cleaned to 
improve the cooling effect and energy 
saving.

• Check the door gasket regularly to 
make sure there are no debris. Clean 
the door gasket with a soft cloth 
dampened with soapy water or dilut-
ed detergent.

• The interior of the refrigerator should 
be cleaned regularly to avoid odor.
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• Please turn off the power before 
cleaning interior, remove all foods, 
drinks ,shelves, drawers, etc.

• Use a soft cloth or sponge to clean the 
inside of the refrigerator, with two ta-
blespoons of baking soda and a quart 
of warm water. Then rinse with water 
and wipe clean. After cleaning, open 
the door and let it dry naturally be-
fore turning on the power.

• For areas that are difficult to clean in 
the refrigerator (such as narrow sand-
wiches, gaps or corners), it is recom-
mended to wipe them regularly with 
a soft rag, soft brush, etc. and when 
necessary, combined with some aux-
iliary tools (such as thin sticks) to en-
sure no contaminants or bacterials 
accumulation in these areas.

• Do not use soap, detergent, scrub 
powder, spray cleaner, etc., as these 
may cause odors in the interior of the 
refrigerator or contaminated food.

• Clean the bottle frame, shelves and 
drawers with a soft cloth dampened 
with soapy water or diluted detergent. 
Dry with a soft cloth or dry naturally.

• Wipe the outer surface of the refriger-
ator with a soft cloth dampened with 
soapy water, detergent, etc., and then 
wipe dry.

• Do not use hard brushes, clean steel 
balls, wire brushes, abrasives (such as 
toothpastes), organic solvents (such 
as alcohol, acetone, banana oil, etc.), 
boiling water, acid or alkaline items, 
which may damage the fridge surface 
and interior. Boiling water and organic 
solvents such as benzene may deform 
or damage plastic parts.

• Do not rinse directly with water or 
other liquids during cleaning to avoid 
short circuits or affect electrical insu-
lation after immersion.

Out of operation
• Power failure: In case of power failure, 

even if it is in summer, foods inside 
the appliance can be kept for sever-
al hours; during the power failure, the 
times of door opening shall be re-
duced, and no more fresh food shall 
be put into the appliance.

• Long-time nonuse: The appliance 
shall be unplugged and then cleaned; 
then the doors are left open to pre-
vent odor.

• Moving: Before the refrigerator is 
moved, take all objects inside out, fix 
the glass partitions, vegetable hold-
er, freezing chamber drawers and etc. 
with tape, and tighten the levelling 
feet; close the doors and fix them 
with tape. During moving, the appli-
ance shall not be laid upside down or 
horizontally, or be vibrated; the incli-
nation during movement shall be no 
more than 45°.
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Trouble shooting
You may try to solve the following simple problems by yourself. If them cannot be solved, 
please contact the after-sales department.

Failed operation • Check whether the appliance is connect-
ed to power or whether the plug is in well 
contact.

• Check whether the voltage is too low
• Check whether there is a power failure or 

partial circuits have tripped

Odor • Odorous foods shall be tightly wrapped
• Check whether there is any rotten food
• Clean the inside of the refrigerator

Long-time operation
of the compressor

• Long operation of the refrigerator is nor-
mal in summer  when the ambient tem-
perature is high

• It is not suggestible having too much 
food in the appliance at the same time

• Food shall get cool before being put into 
the appliance

• The doors are opened too frequently

Light fails to get lit • Check whether the refrigerator is con-
nected to power supply and whether the 
illuminating light is damaged

• Have the light replaced by a specialist

Doors cannot be
properly closed

• The door is stuck by food packages
• Too much food is placed
• The refrigerator is tilted

Loud noise • Check whether the floor is level and 
whether the refrigerator is placed stably

• Check whether accessories are placed at 
proper locations

Door seal fails to
be tight

• Remove foreign matters on the door seal
• Heat the door seal and then cool it for 

restoration (or blow it with an electrical 
drier or use a hot towel for heating)

Water pan overflows • There is too much food in the chamber or 
food stored contains too much water,re-
sulting in heavy defrosting

• The doors are not closed properly, re-
sulting in frosting due to entry of air and 
increased water due to defrosting

Surface condensation • Condensation on the exterior surface 
and door seals of the refrigerator is nor-
mal when the ambient humidity is too 
high. Just wipe the condensate with a 
clean towel.
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GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için 
garanti uygulanmaz;
1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın Tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında 

oluşan hasar ve arızalar, 
3. Malın kullanıldığı yerine elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya alt-

yapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasın-

dan kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunnunda tarif edilen şekli 

ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arı-
zalar. 

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onaarım veya başka bir nedenle müdahale 
edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir. 

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, 
yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, itha-
latçısı veya üreticisinden birisi tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o o mala 
ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu rapurun 
tüketiciye verilmesi zorunludur. 

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın 
kalan garanti süresi ile sınırlıdır. 

Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili mevzuatlarla be-
lirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici hakem 
Heyetlerine yapabilir. 



Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, EVS Dış Tic. A.Ş. tarafından garanti altına 
alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın 
garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI 
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan 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 kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. 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 itha-

latçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın 

ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini red-
dedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müte-
selsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü 
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu-
na veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis ista-
syonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde gider-
ilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer 
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın 
garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süres-
ine eklenir.

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

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşma-
zlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici 
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne baş-
vurabilir.
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ST-UF5D165L01EU(A1)DF
PN RENK SERİ NO.

SBE90100 BEYAZ 
WHITE

Tarih / İmza / Kaşe

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA :
Ünvanı : EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,   
   34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks : (0212) 876 75 88

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

MALIN   
Cinsi : Dikey Derin Dondurucu           
Markası : Stilevs  
Modeli : ST-UF5D165L01EU(A1)DF
Menşei : P.R.C.
                                                   
Teslim Tarihi ve Yeri  

Garanti Süresi: 3 Yıl    Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

SATICI FİRMANIN
Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :

w w w . s t i l e v s . c o m . t r
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