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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.
t� Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
t� Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde 

saklayın. 
t� Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun. 
t� Üretici ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. 
Semboller ve açıklamaları
Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

C Önemli bilgiler veya faydalı ipuçları.

A Can ve mal tehlikesi.

B Elektrik çarpması riski.

Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre 
Mevzuatımız gereği geri dönüştürü-
lebilir malzemelerden üretilmiştir.
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1. Güvenlik ve Çevre Talimatları
Bu bölümde, yaralanma ya da 
maddi hasar riskini ortadan 
kaldıracak gerekli güvenlik talimatları 
yer almaktadır. Bu talimatlara 
uyulmaması halinde ürün her türlü 
garanti kapsamından çıkacaktır.
Kullanım amacı

A

6:"3*��Cihaz 
muhafazasındayken veya 
yerleştirildiğinde ha
valandırma deliklerinin 
kapanmadığından emin 
olun.

A

6:"3*��Buz çözme işlemini 
hızlandırmak amacıyla 
üretici tarafından yapılan 
öneriler dışında herhangi bir 
mekanik cihaz veya başka bir 
cihaz kullanmayın.

A 6:"3*��Soğutucu akışken 
devresine hasar vermeyin.

A
6:"3*��Cihazın yiyecek 
saklama bölümleri 
içinde üretici tarafından 
önerilmeyen elektrikli 
cihazlar kullanmayın.

Bu cihaz evde veya aşağıdaki benzer 
uygulamalar için kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır
- Mağazalarda, ofislerde ve 
diğer çalışma ortamlarındaki personel 
mutfağında kullanılmak üzere;
- Çiftlik evlerinde ve otellerde, 
motellerde ve konaklama yapılan 
diğer ortamlarda müşteriler 
tarafından kullanılmak üzere.
- pansiyon türü ortamlarda;
- yemek hizmeti ve perakendeci 
olmayan benzer uygulamalarda.

1.1. Genel Güvenlik
t� Bu ürün, fiziksel, duyusal, zihinsel 

engelleri bulunan; tecrübe ve bilgi 
eksiği olan kişilerin ve çocukların 
kullanımına uygun değildir. Cihazın 
bu kişilerce kullanımı ancak bu 
kişilerin güvenliğinden sorumlu 
birinin gözetimi altında gerekli 
talimatların verilmesi durumunda 
uygundur. Çocukların cihaz ile 
oynaması sakıncalıdır.

t� Çalışırken arıza yapması 
durumunda ürünü fişten çekin.

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

t� Ürün kullanımda değilse fişini 
çekin.

t� Fişe ıslak ellerle kesinlikle 
dokunmayın! Fişi çekmek için 
kablosundan tutmayın, her zaman 
fişten tutarak çekin.

t� Priz gevşekse buzdolabının fişini 
prize takmayın.

t� Kurulum, bakım, temizlik ve tamir 
işlemleri sırasında ürünün fişini 
prizden çekin.

t� Ürün uzun süre kullanılmayacaksa 
fişini elektrik prizinden çekin 
ve içindeki yiyecekleri çıkarın.
Ürününüzün üst veya arka 
bölmesinde bulunan ve içinde 
elektronik kartların bulunduğu 
bölme (elektronik kart kutusu 
kapağı) (1) açıkken ürün kesinlikle 
kullanılmamalıdır.
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1. Güvenlik ve Çevre Talimatları

1

1

t� Buzdolabındaki temizleme ve 
eritme işlemi için kesinlikle 
buhar veya buharlı temizlik 
malzemeleri kullanmayın. 
Buhar, buzdolabındaki elektrikli 
bölgelere temas ederek kısa 
devre veya elektrik çarpmasına 
neden olur!

t� Ürünü üzerine su püskürterek 
veya su dökerek kesinlikle 
yıkamayın! Elektrik çarpma 
tehlikesi vardır!

t� Elektrik çarpma riski olduğu 
için ürün arızalı iken kesinlikle 
çalıştırılmamalıdır. Yetkili 
servisle iletişime geçmeden 
herhangi bir işlem yapmayın.

t� Ürünü, topraklı bir prize 
bağlayın. Topraklama tesisatı 
uzman bir elektrikçi tarafından 
yapılmalıdır.

t� Ürününüzde led tipi aydınlatma 
var ise;değiştirileceği zaman 
veya herhangi bir sorunda yetkili 
servisi çağırınız.

t� Dondurulmuş yiyeceklere 
ıslak elle dokunmayın! Elinize 
yapışabilirler!

t� Şişe ve kutulardaki sıvı içecekleri 
dondurucu bölmesine koymayın. 
Patlayabilirler!

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

t� Yangın veya patlama riski 
olduğu için, ürünün yakınında 
yanıcı spreyler püskürtmeyin.

t� Yanıcı ve yanıcı gaz içeren 
ürünleri (sprey vb.) ve patlayıcı 
maddeleri buzdolabında 
saklamayın.

t� Ürünün üstüne içi sıvı dolu 
kaplar koymayın. Elektrikli bir 
parçanın üzerine su sıçrarsa 
elektrik çarpması ve yangın riski 
ortaya çıkar.

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

t� Ürünün içinde bulunan 
hareketli aksamlara elinizi veya 
vücudunuzun herhangi bir 
kısmını sıkıştırmamaya dikkat 
edin.

t� Buzdolabındaki kapı ve 
çekmece gibi kısımları 
kesinlikle destek veya basamak 
olarak kullanmayın. Ürünün 
devrilmesine veya aksamlarının 
zarar görmesine neden 
olursunuz.

t� Şebeke kablosunun 
ezilmemesine dikkat edin.
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1.1.1 HC Uyarısı
Ürün R600a gazı içeren soğutma 
sistemine sahipse kullanım 
ve taşıma sırasında soğutma 
sisteminin ve boruların zarar 
görmemesine dikkat edin. Bu 
gaz yanıcıdır. Soğutma sistemi 
zarar görmüşse, ürünü, sistemin 
alev almasına neden olabilecek 
potansiyel kaynaklardan uzak 
tutun ve ürünün bulunduğu odayı 
hemen havalandırın. 

C
Ürünün hangi gazla 
üretildiği bilgisi ürünün 
sol iç kısmındaki etikette 
yer alır. 

1.1.2 Su Pınarlı Modeller  İçin
t� Soğuk su girişi için basınç 

maksimum 90 PSi ( 6.2 bar ) 
olmalıdır. Eğer su basıncınız 
80PSi (5,5 bar) değerini  aşıyor 
ise şebeke sisteminizde basınç 
limitleme valfi kullanınız. Eğer 
su basıncınızı nasıl kontrol 
edeceğinizi bilmiyorsanız 
profesyonel tesisatçılardan 
yardım alınız.

t� Eğer tesisatınızda su darbesi 
etkisi görülme riski varsa 
tesisatınızda mutlaka su 
darbesi önleyici ekipman 
kullanınız. Eğer su darbesinin 
yokluğundan emin değilseniz 
profesyonel tesisatçılardan 
yardım alınız.

t� Sıcak su girişine montaj 
yapmayınız. Hortumların 
donma riskine karşı önlem 
alınız. Su sıcaklığı çalışma 
aralığı  minimum 33°F (0.6°C) 
, maksimum100°F (38°C) 
olmalıdır.

t� Yalnızca içme suyu kullanın.
1.2. Kullanım Amacı
t� Bu ürün evde kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. Ticari amaçlı 
kullanıma uygun değildir. 

t� Ürün, yalnızca yiyecek ve içecek 
saklanması için kullanılmalıdır.

t� Hassas sıcaklık kontrolü 
gerektiren ürünleri (aşı, ısıya 
duyarlı ilaç, tıbbi malzemeler 
vb.) buzdolabında saklamayın.

t� Üretici, hatalı kullanım veya 
taşıma nedeniyle oluşan 
herhangi bir zarardan dolayı 
sorumluluk kabul etmez.

t�  Ürünün satın alma tarihinden 
itibaren 10 yıl boyunca orjinal 
yedek parçalar sağlanacaktır.

1.3. Çocuk Güvenliği
t� Ambalaj malzemeleri çocuklar 

için tehlikeli olduğundan 
ulaşamayacakları bir yerde 
bulunmalıdır.

t� Çocukların ürünle oynamalarına 
izin vermeyin.

t� Ürünün kapısında kilit 
varsa, anahtar çocukların 
ulaşamayacağı bir yerde 
muhafaza edilmelidir.
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1.4. AEEE Yönetmeliğine 
Uyum ve Atık Ürünün 
Elden Çıkarılması
 Bu ürün, T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı 
ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE 
Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü 
ve tekrar kullanılabilir 
nitelikteki yüksek kaliteli 
parça ve malzemelerden 
üretilmiştir. 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 bölgenizdeki 
yerel yönetimden öğrenebilirsiniz. 
Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme 
vererek çevrenin ve doğal 
kaynakların korunmasına yardımcı 
olabilirsiniz. Ürünü atmadan önce 
çocukların güvenliği için elektrik 
fişini kesin ve kapıda kilit varsa 
çalışmaz duruma getirin.
1.5. Ambalaj Bilgisi
t� Ürünün ambalajı, Ulusal 

Mevzuatımız gereği geri 
dönüştürülebilir malzemelerden 
üretilmiştir. Ambalaj atığını 
evsel veya diğer atıklarla birlikte 
atmayın, yerel yönetiminin 
belirttiği ambalaj toplama 
noktalarına atın.
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2   Buzdolabınız

C
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.

���Kontrol panosu
���Kapaklı hızlı dondurma 
bölgesi
���Çekmeceli bölmeler
���Ayarlanabilir ayaklar

1

2

3

4

MAX.1

2

3 4
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3 Kurulum

3.1. Kurulum İçin Doğru Yer
Ürünün kurulumu için Yetkili Servisi arayın. 
Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için, 
kullanma kılavuzundaki bilgilere bakarak 
elektrik tesisatı ve su tesisatının uygun 
olmasına dikkat edin. Değilse ehliyetli bir 
elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli 
düzenlemeleri yaptırın.

B
6:"3*��Yetkili olmayan kişilerce 
yapılan işlemlerin neden olabileceği 
zararlardan üretici firma sorumlu 
değildir.

B
6:"3*��Kurulum esnasında ürünün 
elektrik fişi prize takılı olmamalıdır. 
Aksi halde ölüm ya da ciddi yaralanma 
tehlikesi vardır!

A
6:"3*��: Ürünün yerleştirileceği odanın 
kapı aralığı, ürünün geçemeyeceği 
kadar darsa odanın kapısını çıkarıp 
ürünü yan çevirerek geçirin; olmuyorsa 
yetkili servisi arayın.

t� #+<=đ8>đ6+<đ�ģ86/7/5�3ò38�ĺ<ĺ8ĺ�.ĺD�,3<�
zemine yerleştirin.

t� ×<ĺ8ĺ�9-+5N�5+69<30/<�:/>/Ą3�@/�=9,+�13,3�
ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli 
fırınlardan en az 5 cm uzağa kurun. 

�t�×<ĺ8ĺ�.9Ą<?.+8�1ĺ8/Į�đĮđĄđ8+�
maruz bırakmayın ve rutubetli yerde 
bulundurmayın.

t� ×<ĺ8ĺ8ĺ8�@/<3763�ò+6đĮ+,367/=3�3ò38�
çevresinde uygun bir hava dolaşımı 
olmalıdır. Ürünü duvara girintili bir 
yere yerleştirilecekseniz tavanla ve yan 
duvarlarla arasında en az 5 cm boşluk 
olmasına dikkat edin.

3.2. Elektrik Bağlantısı

A 6:"3*��Uzatma kabloları ya da çoklu 
prizlerle bağlantı yapmayın.

B
6:"3*��Hasar görmüş elektrik 
kablosu Yetkili Servis tarafından 
değiştirilmelidir.

C
İki soğutucu yan yana yerleştiriliyorsa 
aralarında en az 4 cm boşluk 
bırakılmalıdır.

t� Ürünün ulusal yönetmeliklere uygun 
topraklama ve elektrik bağlantısı yapılmadan 
kullanılması halinde ortaya çıkacak 
zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
t� Elektrik kablosunun fişi, kurulumdan 
sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
t� Buzdolabınız ile  duvar prizi arasında  
uzatma kablolu veya kablosuz çoklu grup priz 
kullanmayınız.
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3.3. Ayakların Ayarlanması
Ürün, yerleştirdiğiniz yerde dengesiz 
duruyorsa öndeki ayar ayaklarını sağa veya 
sola döndürerek ayarlayın. 

3.4. Plastik Takozların 
Takılması
Ürünle duvar arasındaki hava dolaşımını 
sağlayacak mesafe’yi korumak için 
ürün içerisinden çıkan plastik takozlar 
kullanılmaktadır. 
���2 adet plastik takozu aşağıdaki şekilde 
görüldüğü gibi takınız.

(Belirtilen resim temsili olarak 
çizilmiştir ürününüzle birebir benzerlik 
göstermemektedir.)
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4 Ön hazırlık

4.1. Enerji Tasarrufu İçin 
Yapılması Gerekenler

A
Ürünün elektronik enerji tasarruf 
sistemlerine bağlanması, ürüne 
zarar verebileceği için sakıncalıdır.

t� Ürünün kapılarını uzun süre açık 
tutmayın.
t� Ürüne sıcak yiyecek ya da içecek 
koymayın.
t� Ürünü aşırı doldurmayın. İçerideki hava 
akımı engellendiğinde soğutma kapasitesi 
düşer.
t� Yiyeceklerinizi ürüne kapalı kaplarda 
koyun.
t� Ürünün dondurucu bölmesine, 
dondurucu bölme rafını çıkararak maksimum 
miktarda yiyecek yükleyebilirsiniz. Ürünün 
beyan edilen enerji tüketimi, dondurucu 
bölme rafı olmadan ve maksimum yiyecek 
yüklü halde belirlenmiştir. Dondurulacak 
yiyeceklerin şekline ve büyüklüğüne göre raf 
kullanmakta sakınca yoktur.  
t� Dondurulmuş yiyecekleri soğutucu 
bölmede çözdürmeniz, hem enerji tasarrufu 
sağlayacak hem de yiyeceğin kalitesini 
koruyacaktır.

4.2. İlk Kullanım
Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce, 
“Güvenlik ve çevre talimatları” ve “Kurulum” 
bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkların 
yapıldığından emin olun.
t� Ürünü 6 saat boyunca yiyecek koymadan 
boş olarak çalıştırın ve kapısını çok 
gerekmedikçe açmayın.
t� Ürün kapısının kullanım süresinde 
açılması ve kapanmasından kaynaklı olarak 
ısıl değişim sonucu, kapı/gövde raflarında 
ve ürünün içine konulan cam eşyalarda 
buğulanma olması normaldir.

C Kompresör çalışmaya başladığında bir 
ses duyacaksınız. Soğutma sistemi 
içerisindeki sıkışmış sıvı ve gazlar, 
kompresör çalışmıyor olsa da ses 
çıkarabilir ve bu normaldir.

C Ürünün ön kenarları sıcak olabilir. 
Bu normaldir. Bu alanlar, yoğuşmayı 
önlemek için ısınacak şekilde 
tasarlanmıştır.

t� Bu cihaz 43 °C’ye (90 °F)  kadar 
ortam sıcaklıklarında çalışabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Ortam sıcaklığı  -15 °C’ye 
kadar düşse bile dondurucudaki donmuş 
yiyeceklerin çözülmemesini sağlayan 
İleri Elektronik Sıcaklık Kontrol Sistemi 
ile donatılmıştır. İlk kurulduğunda 
ürün düşük ortam sıcaklıklarına 
YERLEŞTİRİLMEMELİDİR. Çünkü dondurucu, 
standart çalışma sıcaklığına inemez. 
Devamlı çalışma durumuna ulaştığında, 
yeri yeniden değiştirilebilir. Dolayısıyla, daha 
sonra dondurucudaki donmuş yiyeceklerin 
bozulacağı endişesine kapılmadan 
cihazınızı garaja ya da ısıtılmayan bir 
odaya yerleştirebilirsiniz. Ancak, yukarıda 
bahsedilen düşük sıcaklıklarda soğutucunun 
içindekilerin donması muhtemeldir, bu 
yüzden soğutucudaki yiyecekleri gerektiği 
şekilde kontrol ederek tüketin. Ortam 
sıcaklığı normale döndüğünde, düğme 
ayarını ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. 
t� Ortam sıcaklığı 0°C’nin altındaysa, 
soğutucu bölmesindeki yiyecekler donar. 
Bu yüzden, böylesine düşük ortam 
sıcaklıklarında soğutucu bölmesini 
kullanmamanızı tavsiye ederiz. Dondurucu 
bölmesini ise her zamanki gibi kullanmaya 
devam edebilirsiniz.
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5.1. Çalışma Sıcaklığının Ayarlanması

Sıcak Soğuk
1        2       3        4

(Veya) Min. Max.

Çalışma sıcaklığı, sıcaklık kumandası ile 
ayarlanır.
1 = En düşük soğutma ayarı (En sıcak ayar)
MAX. = En yüksek soğutma ayarı (En soğuk 
ayar)

Lütfen istenen sıcaklığa göre bir ayar seçin.

İç sıcaklık aynı zamanda ortam sıcaklığına, 
kapının ne sıklıkta açıldığına ve içinde 
saklanan gıda miktarına bağlıdır.    
Kapının sık açılması, iç sıcaklığın 
yükselmesine neden olur.
Bu nedenle kapıyı herhangi bir nedenle 
açtıktan sonra en kısa sürede kapatmanız 
tavsiye edilir.

Cihazınızın normal saklama sıcaklığı -18 °C 
(0 °F) olmalıdır. Termostat düğmesi MAX 
konumuna doğru çevrilerek daha düşük 
sıcaklıklar elde edilebilir.
Saklama bölmelerinin istenen sıcaklıkta 
tutulmasını sağlamak için bir termometre 
ile periyodik olarak sıcaklığı kontrol etmenizi 
öneririz. Termometreyi dondurucudan 
çıkarttığınızda sıcaklık çok hızlı bir şekilde 
yükseleceği için termometrede gösterilen 
değeri hemen okumalısınız.
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5.2. Gösterge Işıkları

MAX.1

2

3 4

Cihazın içinde, dondurucunun çalışma 
modunu gösteren üç adet renkli gösterge 
ışığı bulunmaktadır.

Sarı Gösterge
Termostat düğmesi MAX konumuna 
getirildiğinde yanar ve hızlı dondurma 
işlemi manuel olarak devre dışı bırakılana 
kadar yanık kalır. 
Hızlı dondurma işlemi, taze yiyecekleri 
dondurmak için kullanılır.

Yeşil Gösterge
Cihaz, şebekeye bağlandığında yanar ve 
elektrik geldiği sürece yanık kalır. Yeşil 
gösterge, dondurucunun içindeki sıcaklığa 
dair herhangi bir belirti sunmaz.

Kırmızı Gösterge Yüksek Alarmı
Cihaz ilk kez açıldıktan sonra alarm 12 
saat süreyle devreye girmez (kırmızı LED 
göstergesi sönüktür).
Bu sürenin ardından, kırmızı LED 
göstergesi aşağıdaki durumlarda yanar:
-Cihaza aşırı gıda yüklemesi yapılırsa 
-Kapı yanlışlıkla açık kalırsa. Bu 
durumlarda cihaz ön tanımlı sıcaklığa 
erişene kadar kırmızı LED göstergesi 
yanık kalmaya devam eder. Kırmızı LED 
göstergesi hala yanık kalıyorsa servisi 
aramadan önce 24 saat bekleyin.

Termostat düğmesi 
Termostat düğmesi, gösterge ışığı 
panelinde bulunmaktadır.

Önemli:
Hızlı dondurma düğmesine bastığınızda 
veya sıcaklığı ayarladığınızda, 
kompresörün çalışmaya başlaması kısa 
bir süre gecikebilir. Bu normal bir durum 
olup kompresör arızasına işaret etmez.

5.3. Dondurma

Yiyeceklerin Dondurulması
Cihazı dondurulmuş gıdaları saklamanın 
yanında taze gıdaları dondurmak için de 
kullanabilirsiniz.
Lütfen gıda ambalajında belirtilen 
tavsiyelere uyun.

t�Dikkat
Sıvı donduğunda şişe patlayabileceği için 
gazlı içecekleri dondurmayın.

Renkli buz küpleri gibi donmuş ürünlerde 
dikkatli olun.
Cihazınızın 24 saatlik dondurma 
kapasitesini aşmayın. Sınıflandırma 
etiketine bakın.  
Gıdanın kalitesini korumak için dondurma 
işlemi en kısa sürede başlatılmalıdır.
Bu sayede, dondurma kapasitesi aşılmaz 
ve dondurucu içindeki sıcaklık yükselmez.
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t�Dikkat
Dondurulmuş yiyecekleri daima yeni 
yerleştirilen yiyeceklerden ayrı tutun.

Sıcak yiyecekleri derin dondururken gıda 
tamamen donuncaya kadar soğutma 
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 
dondurmak 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.

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 yalnızca 
çok az yiyecek varken veya hiç yiyecek 
yokken gerçekleştirin.
Çekmecelerdeki derin dondurulmuş 
gıdaları çıkarın. Derin dondurulmuş 
gıdaları birkaç kat kağıda veya battaniyeye 
sarıp soğuk bir yerde saklayın.
Buz çözme işlemini başlatmak için cihazın 
fişini çekin veya sigortayı kapatın.
Cihazın aksesuarlarını (raf, çekmece vb.) 
çıkartın ve eriyen suyu uygun bir kaba alın.
Gerekirse, eriyen suyu almak için sünger 
veya yumuşak bir bez kullanın.
Buz çözme işlemi sırasında kapıyı açık 
tutun.
Buz çözme işlemini hızlandırmak için, 
cihazın içine ılık su dolu kaplar yerleştirin.
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. Dondurulmuş 
yiyecekleri çekmecelere 
yerleştirin ve çekmeceleri dondurucunun 
içine itin.
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5.4. Kapı Açılış Yönü Değişimi

Kullandığınız yere göre buzdolabınızın 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 ilgili olarak 
ürünün kapı içinde bulunan, uyarı etiketine 
bakılmalıdır.
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6  Bakım ve temizlik
Ürünün düzenli temizlenmesi halinde 
kullanım ömrü uzar.

B 6:"3*��Buzdolabınızı  temizlemeden 
önce elektrik bağlantısını kesin.

t� Temizlik için keskin ve aşındırıcı aletler, 
sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, 
benzin, cila vb. maddeler kullanmayın. ,
t� Bir çay kaşığı karbonatı yarım litre suda 
eritin. Bir bezi bu sıvıyla ıslatıp iyice sıkın. Bu 
bezle cihazınızın içini silin ve ardından iyice 
kurulayın.
t� Lamba muhafazasına ve diğer elektrikli 
kısımlara su girmemesine dikkat edin.
t� Kapıyı nemli bir bez ile temizleyin.Kapı 
ve gövde raflarını çıkarmak için içindekilerin 
tümünü alın.Kapı raflarını yukarı doğru 
kaldırarak çıkarın. Temizleyip kuruladıktan 
sonra yukarıdan aşağıya doğru kaydırarak 
yerine takın.
t� Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom 
kaplı parçaların temizliğinde asla klor içeren 
su ya da temizlik maddesi kullanmayınız. 
Klor, bu tür metal yüzeylerde paslanmaya 
neden olur.
t� Plastik parça üzerindeki baskıların 
kalkmaması ve deforme olmaması için 
keskin, aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik 
maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila vb. 
maddeler kullanmayın. Temizlik için ılık su ile 
yumuşak bez kullanın ve kurulayın.
t� No Frost Olmayan Ürünlerde ;Soğutucu 
bölmenin arka duvarında su damlacıkları ve 
bir parmak kalınlığa kadar karlanma oluşur. 
Temizlemeyin, kesinlikle yağ ve benzeri 
maddeler sürmeyin.
t� Ürünün dış yüzey temizliğinde sadece 
hafif nemli mikro fiber bez kullanınız. Sünger 
ve diğer tip temizlik bezleri çizilmelere yol 
açabilir.

6.1. Kötü Kokuların Önlenmesi
Ürününüzün üretiminde kokuya neden 
olacak hiçbir madde kullanılmamaktadır. 
Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya 
ve ürün iç yüzeyinin gerektiği şekilde 
temizlenmemesine bağlı olarak koku ortaya 
çıkabilir. 
Bu sorunu önlemek için 15 günde bir 
karbonatlı suyla temizleyin.
t� Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın.  
Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan 
mikroorganizmalar kötü kokuya neden olur.
t� Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaları 
kesinlikle buzdolabınızda saklamayın.

C Çay bilinen en iyi koku alıcılarından 
biridir.Demlemiş olduğunuz çay 
posasını 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 organizmaları 
bünyesinde toplayacağı için kokunun 
kaynağı haline gelebilir.

6.2. Plastik Yüzeylerin Korunması 
Plastik yüzeylere yağ dökülmesi durumunda 
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. 
t� Fiş prize tam oturmamıştır. >>> Fişi prize 
tam oturacak şekilde takın.
t� Ürünün bağlandığı prizin sigortası ya da 
ana sigorta atmıştır. >>> Sigortayı kontrol 
edin.
Soğutucu bölmenin (MULTI ZONE, COOL 
CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarında 
terleme.
t� Kapı çok sık açılıp kapanmıştır. >>> 
Ürünün kapısını çok sık açıp kapamamaya 
dikkat edin.
t� Ortam çok nemlidir. >>> Ürünü çok nemli 
ortamlara kurmayın.
t� Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda 
saklanıyor olabilir. >>> Sıvı içeren yiyecekleri 
kapalı kaplarda saklayın.
t� Ürünün kapısı açık kalmıştır. >>> Ürünün 
kapısını uzun süre açık tutmayın.
t� Termostat çok soğuk bir değere 
t� ayarlanmıştır. >>> Termostatı uygun 
değere ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor
t� Ani elektrik kesilmesinde veya fişin 
çıkarılıp takılmasında, ürün soğutma 
sistemindeki gazın basıncı henüz 
dengelenmemiş olduğu için kompresör 
koruyucu termiği atar. Yaklaşık 6 dakika 
sonra ürün çalışmaya başlayacaktır. Bu süre 
sonunda ürün çalışmaya başlamazsa servis 
çağırın.
t� Buz çözme devresindedir. >>> Tam 
otomatik buz çözme yapan bir ürün için bu 
normaldir. Buz çözme döngüsü periyodik 
olarak gerçekleşir.
t� Ürünün fişi prize takılı değildir. >>> Fişin 
prize takılı olduğundan emin olun.
t� Sıcaklık ayarları doğru yapılmamıştır. >>> 
Uygun sıcaklık ayarını seçin.
t� Elektrik kesilmiştir. >>> Elektrik 
geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya 
devam edecektir.
Buzdolabı çalışırken çalışma sesi 
artıyor.
t� Ortam sıcaklığının değişmesine 
bağlı olarak ürünün çalışma performansı 
değişebilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.
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Sorun giderme

Buzdolabı çok sık ya da çok uzun süre 
çalışıyor.
t� Yeni ürün, eskisinden daha geniş olabilir. 
Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışır.
t� Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Sıcak 
ortamlarda daha uzun süre çalışması 
normaldir.
t� Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da 
yeni yiyecek koyulmuş olabilir. >>> Fiş yeni 
takıldığında ya da yeni yiyecek konulduğunda 
ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha 
uzun zaman alır. Bu durum normaldir.
t� Ürüne yakın zamanda fazla miktarlarda 
sıcak yemek konmuş olabilir. >>> Ürüne 
sıcak yemek koymayın.
t� Kapılar sık sık açılmış ya da uzun süre 
açık kalmıştır. >>> İçeri giren sıcak hava 
ürünün daha uzun çalışmasına neden olur. 
Kapıları çok sık açmayın.
t� Dondurucu ya da soğutucu kapısı aralık 
kalmış olabilir. >>> Kapıların tamamen kapalı 
olup olmadığını kontrol edin.
t� Ürün çok düşük bir sıcaklığa 
ayarlanmıştır. >>> Ürünün sıcaklığını daha 
yüksek bir dereceye ayarlayın ve bu sıcaklığa 
ulaşmasını bekleyin.
t� 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.
t� 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.
t� Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir 
değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölme 
sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp 
kontrol edin.

Soğutucu bölme çekmecelerinde 
saklanan yiyecekler donuyor.
t� 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.
t� Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek bir 
değere ayarlanmış olabilir. >>> Soğutucu 
bölme sıcaklık ayarının dondurucu bölme 
sıcaklığı üzerinde etkisi vardır. Soğutucu ya 
da dondurucu bölme sıcaklığını değiştirerek 
ilgili bölmelerin sıcaklığı yeterli seviyeye 
gelene kadar bekleyin.
t� Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık 
kalmıştır. >>> Kapıları çok sık açmayın.
t� Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen 
kapayın.
t� Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da yeni 
yiyecek konulmuş olabilir. >>> Bu normaldir. 
Fiş yeni takıldığında ya da yeni yiyecek 
konulduğunda ürünün ayarlanan sıcaklığa 
ulaşması normalden daha uzun zaman alır.
t� Ürüne yakın zamanda fazla miktarlarda 
sıcak yemek konmuş olabilir. >>> Ürüne 
sıcak yemek koymayın.
Sarsılma ya da gürültü.
t� Zemin düz veya dayanıklı değildir. 
>>> Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde 
sallanıyorsa ayaklarını ayarlayarak 
ürünü dengeleyin. Ayrıca zeminin ürünü 
taşıyabilecek kadar dayanıklı oolmasına 
dikkat edin.
t� Ürünün üzerine konulmuş eşyalar 
gürültü yapıyor olabilir. >>> Ürünün üzerinde 
bulunan eşyaları kaldırın.
Üründen sıvı akması, püskürmesi vb. 
sesler geliyor.
t� Ürünün çalışma prensipleri gereği sıvı 
ve gaz akışları gerçekleşmektedir. >>>Bu 
normaldir ve bir arıza değildir.
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Sorun giderme

Üründen rüzgar sesi geliyor.
t� Ürünün soğutma işlemini 
gerçekleştirebilmesi için fan kullanılmaktadır. 
Bu normaldir ve bir arıza değildir.
Ürünün iç duvarlarında terleme oluyor.
t� Havanın sıcak ve nemli olması 
buzlanmayı ve yoğunlaşmayı artırır. Bu 
normaldir ve bir arıza değildir.
t� Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık 
kalmıştır. >>> Kapıları çok sık açmayın, 
açıksa kapayın.
t� Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen 
kapayın.
Ürünün dışında ya da kapıların arasında 
terleme oluşuyor.
t� Hava nemli olabilir, nemli havalarda 
bu gayet normaldir. >>> Nem azaldığında 
yoğunlaşma kaybolur.
Ürünün içi kötü kokuyor.
t� Düzenli temizlik yapılmamıştır. >>> 
Ürünün içini sünger, ılık su veya karbonatlı 
suyla düzenli olarak temizleyin.
t� Bazı kaplar ya da paketleme malzemeleri 
koku yapabilir. >>> Koku yapmayan kap ya da 
paketleme malzemesi kullanın.
t� Yiyecekler ürüne ağzı açık kaplarda 
konulmuştur. >>> Yiyecekleri kapalı kaplarda 
saklayın. Ağzı açık saklanan yiyeceklerden 
yayılan mikroorganizmalar kötü kokulara 
neden olabilir.
t� Saklama süresi dolan ve bozulan 
yiyecekleri üründen çıkarın.
Kapı kapanmıyor.
t� Yiyecek paketleri kapının kapanmasını 
engelliyor olabilir. >>> Kapıları engelleyen 
paketlerin yerlerini değiştirin.
t� Ürün zemin üstünde tamamen dik 
durmuyor olabilir. >>> Ayaklarını ayarlayarak 
ürünü dengeleyin.
t� Zemin düz ya da sağlam değildir. >>> 
Zeminin düz ve ürünü taşıyabilecek kadar 
sağlam olmasına dikkat edin.

Sebzelikler sıkışmış.
t� Yiyecekler çekmecenin üst bölümüne 
değiyor olabilir. >>> Çekmecedeki yiyecekleri 
düzenleyin.

Ürününüzün Yüzeyinde Sıcaklık Varsa.
t� Ürününüz çalışırken, iki kapı arasında, 
yan panellerde ve arka ızgara bölgesinde 
yüksek sıcaklık görülebilir. Bu normal bir 
durumdur ve herhangi bir servis ihtiyacı 
yoktur!
Kapı açıldığında fan çalışmaya devam 
ediyor.
t� Dondurucu kapısı açıldığında fan 
çalışmaya devam edebilir.

A 6:"3*��Bu bölümdeki talimatları 
uygulamanıza rağmen sorunu 
gideremezseniz ürünü satın 
aldığınız bayi ya da Yetkili 
Servise başvurun. Çalışmayan 
ürünü kendiniz onarmayı 
denemeyin.
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8 Tüketici Hizmetleri
.àŗUFSJ�.FNOVOJZFUJ�1PMJUJLBT�
t�.àŗUFSJMFSJNJ[JO�JTUFL�WF�ÚOFSJMFSJOJ�IFS�LBOBMEBO�LBSŗ�MBNBLUBO�NVUMVMVL�EVZBS�[��
,BOBMMBS�N�[�
 * Çağrı Merkezimiz:

����������
	4BCJU�UFMFGPOMBSEBO�WFZB�DFQ�
UFMFGPOMBS�OEBO��
BMBO�LPEV�ÎFWJSNFEFO�BSBZ�O�


 * Diğer Numaramız  

��������������
�- ±BļS��.FSLF[JNJ[�IBGUBO�O���HàOà����
TBBU�IJ[NFU�WFSNFLUFEJS��
�- ±BļS��.FSLF[JNJ[�JMF�ZBQU�ļ�O�[�
HÚSàŗNFMFS�JMFUJŗJN�IJ[NFUJ�BME�ļ�O�[�
PQFSBUÚS�GJSNB�UBSBG�OEBO�TJ[JO�JÎJO�
UBO�NMBOBO�UBSJGFZF�HÚSF�àDSFUMFOEJSJMJS�
�- 4BCJU�WFZB�DFQ�UFMFGPOMBS�O�[EBO�
BMBO�LPEV�UVŗMBNBEBO�ÎBļS��NFSLF[J�
OVNBSBN�[��BSBZBSBL�àSàOàOà[�JMF�JMHJMJ�
BS[V�FUUJļJOJ[�IJ[NFUJ�UBMFQ�FEFCJMJSTJOJ[��

 * Whatsapp Numaramız:

����������������

 * Faks Numaramız:

�- ���������������
 * Web Adresimiz:

 - www.arcelik.com.tr
 * e-posta Adresimiz:
�- NVTUFSJ�IJ[NFUMFSJ!BSDFMJL�DPN

 * Sosyal Medya Hesaplarımız: 
 - https://www.instagram.com/arcelik/
 - https://twitter.com/arcelik
 - https://www.facebook.com/arcelik/
 - https://www.youtube.com/user/tvarcelik

 * Posta Adresimiz:
�- "SÎFMJL�"�ğ��,BSBBļBÎ�$BEEFTJ�/P������
������4àUMàDF���Č45"/#6-

 * Bayilerimiz,
 - https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri

t�.àŗUFSJMFSJNJ[EFO�JMFUJMFO�JTUFL�WF�ÚOFSJMFSJO�"SÎFMJL�F�VMBŗU�ļ��CJMHJTJOJ�NàŗUFSJ�QSPGJMJ�
BZS�N��ZBQ�MNBLT�[�O�LFOEJMFSJOF����TBBU�JÎJOEF�WFSJSJ[���

t�.àŗUFSJ�)J[NFUMFSJ�TàSFDJNJ[�
.àŗUFSJMFSJNJ[JO�JTUFL�WF�ÚOFSJMFSJOJ�

 * İzlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
 * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
 * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

t�"SÎFMJL�PMBSBL�NàLFNNFM�NàŗUFSJ�EFOFZJNJOJ�ZBŗBUNBZ��BOB�JMLF�PMBSBL�LBCVM�
FEFS�NàŗUFSJ�PEBLM��CJS�ZBLMBŗ�N�CFOJNTFSJ[�

t�#àUàO�TàSFÎMFSJNJ[J�ZÚOFUJN�TJTUFNJ�JMF�FOUFHSF�FEFSFL�CJSCJSJOJ�LPOUSPM�FEFO�CJS�
ZBQ��HFMJŗUJSJMNFTJOJ�TBļMBS�[��
:ÚOFUJN�IFEFGMFSJOJ�EF�CV�TJTUFN�à[FSJOEFO�CFTMFSJ[��

"ŗBļ�EBLJ�ÚOFSJMFSF�VZNBO�[��SJDB�FEFSJ[�

t�ÃSàOàOà[à�BME�ļ�O�[EB�(BSBOUJ�CFMHFTJOJ�:FULJMJ�4BU�D�O�[B�POBZMBUU�S�O�[��
t�ÃSàOàOà[à�LVMMBONB�L�MBWV[V�FTBTMBS�OB�HÚSF�LVMMBO�O�[�
t�ÃSàOàOà[�JMF�JMHJMJ�IJ[NFU�UBMFCJOJ[�PMEVļVOEB�ZVLBS�EBLJ�UFMFGPO�OVNBSBMBS�OEBO�
±BļS��.FSLF[JNJ[F�CBŗWVSVOV[��

t�)J[NFU�JÎJO�HFMFO�UFLOJTZFOF�iUFLOJTZFO�LJNMJL�LBSU�wO��TPSVOV[�
t�ČŗJOJ[�CJUUJļJOEF�:FULJMJ�TFSWJT�UFLOJTZFOJOEFO�i)J[NFU�'JŗJw�JTUFNFZJ�VOVUNBZ�O�[��
BMBDBļ�O�[�i)J[NFU�'JŗJw��JMFSEF�àSàOàOà[EF�NFZEBOB�HFMFCJMFDFL�IFSIBOHJ�CJS�
TPSVOEB�TJ[F�ZBSBS�TBļMBZBDBLU�S�

t�ÃSàOàO�LVMMBO�N�ÚNSà�����Z�ME�S��	ÃSàOàO�GPOLTJZPOVOV�ZFSJOF�HFUJSFCJMNFTJ�JÎJO�
HFSFLMJ�ZFEFL�QBSÎB�CVMVOEVSNB�TàSFTJ
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Please read this user 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.

Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and 
keep it as a reference. If you handover the product to someone else, give the user 
manual as well.

The user manual will help you use the product in a fast and safe way.
t� Read the manual before installing and operating the product.
t� Make sure you read the safety instructions.
t� Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later. 
t� Read the other documents given with the product.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. 
Differences between models will be identified in the manual. 

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:
CImportant information or useful tips.

AWarning against dangerous conditions for life and property.

BWarning against electric voltage.
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C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not 
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the 
product you have purchased, then it is valid for other models.

1  Your freezer  

1. Control Panel
2. Flap (Fast-Freeze compartment)
3. Drawers
4. Adjustable front feet

1

2

3

4

MAX.1

2

3 4
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2 Safety and Environment Instructions

This section provides the safety 
instructions necessary to prevent the 
risk of injury and material damage. 
Failure to observe these instructions will 
invalidate all types of product warranty.
Intended use

A

WARNING: 
Keep ventilation openings, 

in the appliance enclosure or 
in the built-instructure, clear 
of obstruction.

A

WARNING:
Do not use mechanical 
devices or other 

means to accelerate the 
defrostingprocess, other than 
those recommended by the 
manufacturer.

A
WARNING: 

Do not damage the 
refrigerant circuit.

A

WARNING: 
Do not use electrical 

appliances inside the food 
storage compartments of the 
appliance, unless they are of 
the type recommended by 
the manufacturer.

A

WARNING: 
Do not store explosive 

substances such as aerosol 
cans with a flammable 
propellant in this appliance.

This appliance is intended to be used 
in household and similar applications 
such as

– staff kitchen areas in shops, offices 
and other working environments;

– farm houses and by clients in hotels, 

motels and other residential type 
environments;

– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail 

applications.

General Safety
t� This product should not be used by 

persons with physical, sensory and 
mental disabilities, without sufficient 
knowledge and experience or by 
children. The device can only be used 
by such persons under supervision 
and instruction of a person 
responsible for their safety. Children 
should not be allowed to play with 
this device.

t� In case of malfunction, unplug the 
device.

t� After unplugging, wait at least 5 
minutes before plugging in again.

t� Unplug the product when not in use.
t� Do not touch the plug with wet 

hands! Do not pull the cable to plug 
off, always hold the plug.

t� Do not plug in the refrigerator if the 
socket is loose.

t� Unplug the product during 
installation, maintenance, cleaning 
and repair.

t� If the product will not be used for 
a while, unplug the product and 
remove any food inside.

t� Do not use the product when the 
compartment with circuit cards 
located on the upper back part of the 
product (electrical card box cover) (1) 
is open.
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1

1

t� Do not use steam or steamed 
cleaning materials for cleaning the 
refrigerator and melting the ice inside. 
Steam may contact the electrified 
areas and cause short circuit or 
electric shock!

t� Do not wash the product by spraying 
or pouring water on it! Danger of 
electric shock!

t� In case of malfunction, do not use 
the product, as it may cause electric 
shock. Contact the authorized service 
before doing anything.

t� Plug the product into an earthed 
socket. Earthing must be done by a 
qualified electrician.

t� If the product has LED type lighting, 
contact the authorized service for 
replacing or in case of any problem.

t� Do not touch frozen food with wet 
hands! It may adhere to your hands!

t� Do not place liquids in bottles and 
cans into the freezer compartment. 
They may burst out!

t� Place liquids in upright position after 
tightly closing the lid.

t� Do not spray flammable substances 
near the product, as it may burn or 
explode.

t� Do not keep flammable materials and 
products with flammable gas (sprays, 
etc.) in the refrigerator.

t� Do not place containers holding 
liquids on top of the product. 
Splashing water on an electrified part 
may cause electric shock and risk of 
fire.

t� Exposing the product to rain, snow, 
sunlight and wind will cause electrical 
danger. When relocating the product, 
do not pull by holding the door 
handle. The handle may come off.

t� Take care to avoid trapping any part 
of your hands or body in any of the 
moving parts inside the product.

t� Do not step or lean on the door, 
drawers and similar parts of the 
refrigerator. This will cause the 
product to fall down and cause 
damage to the parts.

t� Take care not to trap the power 
cable. 

 

t� When positioning the appliance, 
ensure the supply cord is not trapped 
or damaged.

t� Do not locate multiple portable 
socket-outlets or portable power 
supplies at the rear of the appliance.

t� Children aged from 3 to 8 years 
are allowed to load and unload 
refrigerating appliances.



EN6

t�  To avoid contamination of food, 
please respect the following 
instructions:

t� – Opening the door for long periods 
can cause a significant increase of 
the temperature in the compartments 
of the appliance.

t� – Clean regularly surfaces that can 
come in contact with food and 
accessible drainage systems.

t� – Clean water tanks if they have not 
been used for 48 h; flush the water 
system connected to a water supply 
if water has not been drawn for 5 
days.

t� – Store raw meat and fish in suitable 
containers in the refrigerator, so that 
it is not in contact with or drip onto 
other food.

t� – Two-star frozen-food 
compartments are suitable for storing 
pre-frozen food, storing or making 
icecream and making ice cubes.

t� – One-, two- and three-star 
compartments are not suitable for the 
freezing of fresh food.

t� – If the refrigerating appliance is left 
empty for long periods, switch off, 
defrost, clean, dry, and leave the door 
open to prevent mould developing 
within the appliance.

1.1.1 HC Warning
If the product comprises a cooling 

system using R600a gas, take care 
to avoid damaging the cooling system 
and its pipe while using and moving the 
product. This gas is flammable. If the 
cooling system is damaged, keep the 
product away from sources of fire and 
ventilate the room immediately. 

C

The label on the inner left 
side indicates the type of gas 
used in the product. 

1.1.2 For Models with 
Water Dispenser
t� Pressure for cold water inlet shall 

be maximum 90 psi (6.2 bar). If 
your water pressure exceeds 80 
psi (5.5 bar), use a pressure limiting 
valve in your mains system. If you 
do not know how to check your 
water pressure, ask for the help of a 
professional plumber.

t� If there is risk of water hammer effect 
in your installation, always use a water 
hammer prevention equipment in 
your installation. Consult Professional 
plumbers if you are not sure that 
there is no water hammer effect in 
your installation.

t� Do not install on the hot water inlet. 
Take precautions against of the 
risk of freezing of the hoses. Water 
temperature operating interval shall 
be 33°F (0.6°C) minimum and 100°F 
(38°C) maximum.

t� Use drinking water only.

Intended Use
t� This product is designed for home 

use. It is not intended for commercial 
use. 

t� The product should be used to store 
food and beverages only.

t� Do not keep sensitive products 
requiring controlled temperatures 
(vaccines, heat sensitive medication, 
medical supplies, etc.) in the 
refrigerator.
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t� The manufacturer assumes no 
responsibility for any damage due to 
misuse or mishandling.

t� Original spare parts will be provided 
for 10 years, following the product 
purchasing date.

Child Safety
t� Keep packaging materials out of 

children’s reach.
t� Do not allow the children to play with 

the product.
t� If the product’s door comprises a 

lock, keep the key out of children’s 
reach.

Compliance with WEEE 
Directive and Disposing of 
the Waste Product

 This product complies with 
EU WEEE Directive (2012/19/EU). This 
product bears a classification symbol 
for waste electrical and electronic 
equipment (WEEE).

This product has been 
manufactured with high 
quality parts and materials 
which can be reused and 
are suitable for recycling. 
Do not dispose of the 
waste product with normal 

domestic and other wastes at the end 
of its service life. Take it to the collection 
center for the recycling of electrical and 
electronic equipment. Please consult 
your local authorities to learn about 
these collection centers.

Compliance with RoHS 
Directive
t� This product complies with EU WEEE 

Directive (2011/65/EU). It does 
not contain harmful and prohibited 
materials specified in the Directive.

Package Information
Packaging materials of the product 

are manufactured from recyclable 
materials in accordance with our 
National Environment Regulations. Do 
not dispose of the packaging materials 
together with the domestic or other 
wastes. Take them to the packaging 
material collection points designated 
by the local authorities.
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3  Installation

B In case the information which are 
given in the user manual are not 
taken into account, manufacturer will 
not assume any liability for this.

Points to be paid attention 
to when the relocation of the 
refrigerator

1. Your refrigerator should be 
unplugged.Before transportation of 
your refrigerator, it should be emptied 
and cleaned.

2. Before it is re-packaged, 
shelves, accessories, crisper, etc. 
inside your refrigerator should be 
fixed with adhesive tape and secured 
against impacts. Package should 
be bound with a thick tape or sound 
ropes and the transportation rules 
on the package should be strictly 
observed.

3. Original packaging and foam 
materials should be kept for future 
transportations or moving.

Before you start the refrigerator,
Check the following before you 
start to use your refrigerator:

1. Attach 2 plastic wedges as 
illustrated below. Plastic wedges are 
intended to keep the distance which 
will ensure the air circulation between 
your refrigerator and the wall. (The 
picture is drawn up as a representation 
and it is not identical with your 
product.)

2. Clean the interior of the 
refrigerator as recommended in the 
“Maintenance and cleaning” section.

3. Connect the plug of the 
refrigerator to the wall socket. When 
the fridge door is opened, fridge 
internal lamp will turn on.

4. When the compressor starts to 
operate, a sound will be heard. The 
liquid and gases sealed within the 
refrigeration system may also give rise 
to noise, even if the compressor is not 
running and this is quite normal. 

5. Front edges of the refrigerator 
may feel warm. This is normal. These 
areas are designed to be warm to 
avoid condensation.

Electrical connection

Connect your product to a grounded 
socket which is being protected by a 
fuse with the appropriate capacity.
Important:

The connection must be in compliance 
with national regulations.
t� The power plug must be easily 

accessible after installation.
t� Electrical safety of your refrigerator 

shall be guaranteed only if the earth 
system in your house complies with 
standards.
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Before disposing of your refrigerator, 
cut out the electric plug and, if there 
are any locks on the door, make them 
inoperable in order to protect children 
against any danger.

Placing and Installation

A If the entrance door of the room 
where the refrigerator will be installed is 
not wide enough for the refrigerator to 
pass through, then call the authorized 
service to have them remove the doors 
of your refrigerator and pass it sideways 
through the door. 

1. Install your refrigerator to a 
place that allows ease of use.

2. Keep your refrigerator away 
from heat sources, humid places and 
direct sunlight.

3. There must be appropriate air 
ventilation around your refrigerator in 
order to achieve an efficient operation. 
If the refrigerator is to be placed in a 
recess in the wall, there must be at 
least 5 cm distance with the ceiling 
and at least 5 cm with the wall. Do not 
place your product on the materials 
such as rug or carpet.

4. Place your refrigerator on an 
even floor surface to prevent jolts.

t� The voltage stated on the label 
located at left inner side of your 
product should be equal to your 
network voltage.

t� Extension cables and multi plugs 
must not be used for connection.

B A damaged power cable must be 
replaced by a qualified electrician.

B Product must not be operated before 
it is repaired! There is the risk of 
electric shock!

Disposing of the packaging
The packing materials may be 

dangerous for children. Keep the 
packing materials out of the reach 
of children or dispose of them by 
classifying them in accordance with the 
waste instructions stated by your local 
authorities. Do not throw away with 
regular house waste, throw away on 
packaging pick up spots designated by 
the local authorities.

The packing of your refrigerator is 
produced from recyclable materials.

Disposing of your old 
refrigerator

Dispose of your old refrigerator without 
giving any harm to the environment.
t� You may consult your authorized 

dealer or waste collection center of 
your municipality about the disposal 
of your refrigerator.
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Adjusting the legs
If your refrigerator is unbalanced;
You can balance your refrigerator by 

turning its front legs as illustrated in the 
figure. The corner where the leg exists is 
lowered when you turn in the direction 
of black arrow and raised when you 
turn in the opposite direction. Taking 
help from someone to slightly lift the 
refrigerator will facilitate this process.

Door Open Warning
*May not be available in all models

An audio warning signal will be given 
when the door of your product is left 
open for at least 1 minute. This warning 
will be muted when the door is closed 
or any of the display buttons (if any) are 
pressed.
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4  Preparation
t� Your cooler/freezer should be 

installed at least 30 cm away from 
heat sources such as hobs, ovens, 
central heater and stoves and at least 
5 cm away from electrical ovens and 
should not be located under direct 
sunlight.

t� Please make sure that the interior 
of your cooler/freezer is cleaned 
thoroughly.

t� If two coolers are to be installed side 
by side, there should be at least 2 cm 
distance between them.

t� When you operate your cooler/freezer 
for the first time, please observe the 
following instructions during the initial 
six hours.

t� Its door should not be opened 
frequently.

t� It must be operated empty without 
placing any food in it.

t� Do not unplug your cooler/freezer. 
If a power failure occurs out of your 
control, please see the warnings in 
the “Recommended solutions for the 
problems” section.

t� The baskets/drawers that are 
provided with the chill compartment 
must always be in use for low energy 
consumption and for better storage 
conditions.

t� Food contact with the temperature 
sensor in the freezer compartment 
may increase energy consumption of 
the appliance. Thus any contact with 
the sensor(s) must be avoided.

t� This product has been designed to 
function at ambient temperatures 
up to 43 °C (90 SDgrF). Even if the 
ambient temperature falls to -15 

°C, frozen food in the freezer does 
not thaw thanks to its Advanced 
Electronic Temperature Control 
System. For the first installation, the 
product should NOT be placed under 
low ambient temperatures. This is 
because the freezer cannot go down 
to standard operation temperature. 
When reaching continuous operation, 
the product can be moved to 
another place. Thus, later you can 
place your product in the garage 
or an unheated room without the 
concern of causing frozen food to 
get rotten. However, it is likely that 
above mentioned low temperatures 
may cause the freezing of the food in 
the fridge compartment; thus, please 
consume the food items in the fridge 
in a controlled way as needed. When 
ambient temperature goes back 
to normal, you may change button 
setting according to your need. 

t� If the ambient temperature is below 
0°C, the food in fridge compartment 
will freeze. Therefore, we recommend 
not using the fridge compartment 
in such low ambient temperatures. 
You may continue to use the freezer 
compartment as usual.

t� In some models, the instrument panel 
automatically turns off 5 minutes 
after the door has closed. It will 
be reactivated when the door has 
opened or pressed on any key.

t� Due to temperature change as a 
result of opening/closing the product 
door during operation, condensation 
on the door/body shelves and the 
glass containers is normal.
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Reversing the doors

Proceed in numerical order .

3
2

1

6

4

9

7

10

11

14

12

16

16

13

15

8

5

45 °

�12�

180°

20

21
18

1917
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5  Using your cooler/freezer
Setting the operating temperature

MAX.1

2

3 4

Warm Cold

The operating temperature is regulated 
by the temperature control.

1 = Lowest cooling setting (Warmest 
setting)

MAX. = Highest cooling setting 
(Coldest setting)

Please choose the setting according 
to the desired temperature.

The interior temperature also depends 
on ambient temperature, the frequency 
with which the door is opened and the 
amount of foods kept inside.    

Frequently opening the door causes 
the interior temperature to rise.

For this reason, it is recommended 
to close the door again as soon as 
possible after use.

The normal storage temperature of 
your appliance should be -18 °C (0 °F). 
Lower temperatures can be obtained 
by adjusting the thermostat knob 
towards Position MAX.

We recommend checking the 
temperature with a thermometer to 
ensure that the storage compartments 
are kept to the desired temperature. 
Remember to take the reading 
immediately since the thermometer 
temperature will rise very rapidly after 
you remove it from the freezer.
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Indicator lights
There are three coloured indicator 

lights located inside the appliance 
which show the operating mode of the 
freezer.
Amber Indicator

Illuminates when the thermostat knob 
is turned to MAX. position and stays 
on until the fast freeze operation is 
deactivated manually. 

Fast-freeze operation is for freezing 
fresh food.
Green Indicator

Illuminates when the appliance is 
connected to the mains and will glow 
as long as there is electricity present. 
The green indicator does not give any 
indication of the temperature inside the 
freezer.
Red Indicator High Temperature 
Alarm

After the appliance is turned on for
the first time the alarm is not active
for 12 hours (The red LED indicator is
switched off).
After this period of time the red LED
indicator is switched on in the following 

situations:
-If the appliance is overloaded with
fresh food -If the door is left open by 

mistake.In these situations the red LED 
indicator will continue to be switched on 
until the appliance reaches the preset 
temperature. If the red LED indicator is 
still switched on then wait for 24 hours 
before calling service.

Thermostat knob 
The thermostat knob is located on the 

indicator light frame.
Important:
When you press the fast-freeze switch 

or adjust the set temperature, there may 
be a short delay before the compressor 
starts to operate. This is normal and not 
a compressor fault.
Freezing
Freezing food

You can use the appliance for freezing 
fresh food as well as for storing pre-
frozen food.

Please refer to the recommendations 
given on the packaging of your food.
t�"UUFOUJPO
Do not freeze fizzy drinks, as the bottle 

may burst when the liquid in it is frozen.

Be careful with frozen products such 
as coloured ice-cubes.

Do not exceed the freezing capacity 
of your appliance in 24 hours. See the 
rating label.  

In order to maintain the quality of the 
food, the freezing must be effected as 
rapidly as possible.

Thus, the freezing capacity will not be 
exceeded, and the temperature inside 
the freezer will not rise.
t�"UUFOUJPO
Keep the already deep-frozen food 

always separated with freshly placed 
food.

When deep-freezing hot food, the 
cooling compressor will work until the 
food is completely frozen. This can 
temporarily cause excessive cooling of 
the refrigeration compartment.
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If you find the freezer door difficult 
to open just after you have closed it, 
don’t worry. This is due to the pressure 
difference which will equalize and allow 
the door to open normally after a few 
minutes.

You will hear a vacuum sound just after 
closing the door. This is quite normal.

Fast freeze

If large amounts of fresh food are going 
to be frozen, adjust the control knob to 
max. 24 hours before putting the fresh 
food in the fast freeze compartment.

It is strongly recommended to 
keep the knob at MAX. position at  least 
24 hours to freeze maximum amount 
of fresh food declared as freezing 
capacity. Take special care not to mix 
frozen food and fresh food.

Remember to turn the thermostat 
knob  back to its previous position once 
food has frozen.

Defrosting
The freezer compartment defrosts 

automatically.



Freezing fresh food
t� It must be preferred to wrap or cover 

the food before placing them in the 
refrigerator.

t� Hot food must cool down to the 
room temperature before putting 
them in the refrigerator.

t� The foodstuff that you want to freeze 
must be fresh and in good quality.

t� Foodstuff must be divided into 
portions according to the family’s 
daily or meal based consumption 
needs.

t� The foodstuff must be packaged in 
an airtight manner to prevent them 
from drying even if they are going to 
be kept for a short time.

t� Materials to be used for packaging 
must be tear-proof and resistant to 
cold, humidity, odor, oils and acids 
and they must also be airtight. 
Moreover, they must be well closed 
and they must be made from easy-
to-use materials that are suitable for 
deep freeze usage.

t� Frozen food must be used 
immediately after they are thawed 
and they should never be re-frozen.

t� Please observe the following 
instructions to obtain the best results.

1. Do not freeze too large 
quantities of food at one time. The 
quality of the food is best preserved 
when it is frozen right through to the 
core as quickly as possible.

2. Placing warm food into the 
freezer compartment causes the 
cooling system to operate continuously 
until the food is frozen solid.

3. Take special care not to mix 
already frozen food and fresh food.

Recommendations for 
preservation of frozen food
t� Prepacked commercially frozen food 

should be stored in accordance 
with the frozen food manufacturer's 
instructions for a  ( 4 star) 
frozen food storage compartment.

t� To ensure that the high quality 
achieved by the frozen food 
manufacturer and the food retailer is 
maintained, the following should be 
remembered:

1. Put packages in the freezer as 
quickly as possible after purchase.

2. Ensure that contents are labeled 
and dated.

3. Do not exceed "Use By", "Best 
Before" dates on the packaging.

Defrosting
The freezer compartment defrosts 

automatically.

Placing the food

Freezer compartment 
shelves

Various frozen food such 
as meat, fish, ice cream, 
vegetables and etc.

Egg tray Egg

Fridge compartment 
shelves

Food in pans, covered 
plates and closed containers

Fridge compartment 
door shelves

Small and packaged food 
or drinks (such as milk, fruit 
juice and beer)

Crisper Vegetables and fruits



Freshzone 
compartment

Delicatessen products 
(cheese, butter, salami 
and etc.)

Deep-freeze information
Food must be frozen as rapidly 

as possible when they are put in a 
refrigerator in order to keep them in 
good quality. 

It is possible to keep the food for 
a long time only at -18°C or lower 
temperatures. 

You can keep the freshness of food 
for many months (at -18°C or lower 
temperatures in the deep freeze).
WARNING! A 
t� Foodstuff must be divided into 

portions according to the family’s 
daily or meal based consumption 
needs.

t� Foodstuff must be packaged in an 
airtight manner to prevent them from 
drying even if they are going to be 
kept for a short time.

t� Materials necessary for packaging:
t� Cold resistant adhesive tape
t� Self adhesive label
t� Rubber rings
t� Pen

Materials to be used for packaging 
the foodstuff must be tear-proof and 
resistant to cold, humidity, odor, oils 
and acids.

Foodstuff to be frozen should not be 
allowed to come in contact with the 
previously frozen items to prevent their 
partial thawing.

Frozen food must be used immediately 
after they are thawed and they should 
never be re-frozen.
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6  Maintenance and cleaning

A Never use gasoline, benzene or 
similar substances for cleaning 
purposes.

B We recommend that you unplug the 
appliance before cleaning.

B Never use any sharp abrasive 
instrument, soap, household 
cleaner, detergent and wax polish for 
cleaning.

C Use lukewarm water to clean the 
cabinet of your cooler/freezer and 
wipe it dry.

C Use a damp cloth wrung out in 
a solution of one teaspoon of 
bicarbonate of soda to one pint of 
water to clean the interior and wipe it 
dry.

B Make sure that no water enters the 
lamp housing and other electrical 
items.

B If your cooler/freezer is not going to 
be used for a long period of time, 
unplug the power cable, remove all 
food, clean it and leave the door ajar.

C Check door seals regularly to ensure 
they are clean and free from food 
particles.

A To remove door racks, remove all the 
contents and then simply push the 
door rack upwards from the base.

ANever use cleaning agents or water 
that contain chlorine to clean the 
outer surfaces and chromium coated 
parts of the product. Chlorine causes 
corrosion on such metal surfaces.

A Do not use sharp, abrasive tools, 
soap, household cleaning agents, 
detergents, kerosene, fuel oil, 
varnish etc. to prevent removal and 
deformation of the prints on the 
plastic part. Use lukewarm water 
and a soft cloth for cleaning and then 
wipe it dry.

Protection of plastic 
surfaces 

C Do not put the liquid oils or oil-
cooked meals in your cooler/freezer 
in unsealed containers as they 
damage the plastic surfaces of your 
cooler/freezer. In case of spilling or 
smearing oil on the plastic surfaces, 
clean and rinse the relevant part of 
the surface at once with warm water.
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7  Troubleshooting

Please review this list before calling the service. It will save your time and 
money. This list includes frequent complaints that are not arising from defective 
workmanship or material usage. Some of the features described here may not 
exist in your product.

The refrigerator does not operate. 
t� The plug is not inserted into the socket correctly. >>>Insert the plug into the 

socket securely.
t� The fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main fuse 

have blown out. >>>Check the fuse.
Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, COOL 

CONTROL and FLEXI ZONE).
t� Door has been opened frequently. >>>Do not open and close the door of 

refrigerator frequently.
t� Ambient is very humid. >>>Do not install your refrigerator into highly humid 

places.
t� Food containing liquid is stored in open containers. >>>Do not store food with 

liquid content in open containers.
t� Door of the refrigerator is left ajar. >>>Close the door of the refrigerator.
t� Thermostat is set to a very cold level. >>>Set the thermostat to a suitable level.
t� Compressor is not running
t� Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power 

failures or plug-out plug-ins as the refrigerant pressure in the cooling system 
of the refrigerator has not been balanced yet. The refrigerator will start running 
approximately after 6 minutes. Please call the service if the refrigerator does not 
startup at the end of this period.

t� The fridge is in defrost cycle. >>>This is normal for a full-automatically defrosting 
refrigerator. Defrosting cycle occurs periodically.

t� The refrigerator is not plugged into the socket. >>>Make sure that the plug is fit 
into the socket.

t� Temperature settings are not made correctly. >>>Select the suitable temperature 
value.

t� There is a power outage. >>>Refrigerator returns to normal operation when the 
power restores.
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The operation noise increases when the refrigerator is running.
t� The operating performance of the refrigerator may change due to the changes in 

the ambient temperature. It is normal and not a fault.
The refrigerator is running frequently or for a long time.

t� New product may be wider than the previous one. Larger refrigerators operate 
for a longer period of time.

t� The room temperature may be high. >>>It is normal that the product operates 
for longer periods in hot ambient.

t� The refrigerator might be plugged in recently or might be loaded with food. 
>>>When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take 
longer for it to attain the set temperature. This is normal.

t� Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not 
put hot food into the refrigerator.

t� Doors might be opened frequently or left ajar for a long time. >>>The warm air 
that has entered into the refrigerator causes the refrigerator to run for longer 
periods. Do not open the doors frequently.

t� Freezer or fridge compartment door might be left ajar. >>>Check if the doors are 
closed completely.

t� The refrigerator is adjusted to a very low temperature. >>>Adjust the refrigerator 
temperature to a warmer degree and wait until the temperature is achieved.

t� Door seal of the fridge or freezer may be soiled, worn out, broken or not 
properly seated. >>>Clean or replace the seal. Damaged/broken seal causes 
the refrigerator to run for a longer period of time in order to maintain the current 
temperature.

Freezer temperature is very low while the fridge temperature is sufficient.
t� The freezer temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the freezer 

temperature to a warmer degree and check.
Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient.

t� The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge 
temperature to a warmer degree and check.

Food kept in the fridge compartment drawers is frozen.
t� The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge 

temperature to a lower value and check.
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Temperature in the fridge or freezer is very high.
t� The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Fridge compartment 

temperature setting has an effect on the temperature of the freezer. Change the 
temperatures of the fridge or freezer and wait until the relevant compartments 
attain a sufficient temperature.

t� Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the 
doors frequently.

t� Door is ajar. >>>Close the door completely.
t� The refrigerator is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal. 

When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take longer 
for it to attain the set temperature.

t� Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not 
put hot food into the refrigerator.

t� Vibrations or noise.
t� The floor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved slowly, 

balance it by adjusting its feet. Also make sure that the floor is strong enough to 
carry the refrigerator, and level.

t� The items put onto the refrigerator may cause noise. >>>Remove the items on 
top of the refrigerator.

There are noises coming from the refrigerator like liquid flowing, spraying, etc.
t� Liquid and gas flows occur in accordance with the operating principles of your 

refrigerator. It is normal and not a fault.
Whistle comes from the refrigerator.

t� Fans are used in order to cool the refrigerator. It is normal and not a fault.
Condensation on the inner walls of refrigerator.

t� Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not a 
fault. 

t� Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the 
doors frequently. Close them if they are open.

t� Door is ajar. >>>Close the door completely.
Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors.

t� There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather. When 
the humidity is less, condensation will disappear.
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Bad odour inside the refrigerator.
t� No regular cleaning is performed. >>>Clean the inside of the refrigerator regularly 

with a sponge, lukewarm water or carbonate dissolved in water.
t� Some containers or package materials may cause the smell. >>>Use a different 

container or different brand packaging material.
t� Food is put into the refrigerator in uncovered containers. >>>Keep the food in 

closed containers. Microorganisms spreading out from uncovered containers 
can cause unpleasant odours.

t� Remove the foods that have expired best before dates and spoiled from the 
refrigerator.

The door is not closing.
t� Food packages are preventing the door from closing. >>>Replace the packages 

that are obstructing the door.
t� The refrigerator is not completely even on the floor. >>>Adjust the feet to 

balance the refrigerator.
t� The floor is not level or strong. >>>Make sure that the floor is level and capable 

to carry the refrigerator.
Crispers are stuck.

t� The food is touching the ceiling of the drawer. >>>Rearrange food in the drawer.


