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GÜVENLİK TALİMATLARI
OKUNMASI VE UYULMASI ÖNEMLİ
BİLGİLER

Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik talimatlarını
okuyun. İleride başvurmak üzere elinizin altında
bulundurun.
Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman
uyulması gereken önemli güvenlik uyarıları
içermektedir. Üretici, bu güvenlik talimatlarına
uyulmaması, cihazın uygunsuz kullanımı ve
kontrollerin yanlış ayarlanması ile ilgili her türlü
sorumluluğu reddeder.
Çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazdan uzak
tutulmalıdır. Çok küçük çocuklar (3-8 yaş) sürekli
gözetim altında bulunmadıkları sürece cihazdan
uzak tutulmalıdır. 8 yaşındaki ve daha büyük
çocuklar ile fiziksel, algılama veya akli yetenekleri
kısıtlı ya da deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler,
bu cihazı yalnızca gözetim altında olmaları ya
da güvenli kullanım konusunda talimatlar almış
ve söz konusu olabilecek tehlikeleri anlıyor
olmaları durumunda kullanabilir. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı
gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
3 ila 8 yaş arasındaki çocukların, soğutma
cihazlarını doldurmasına ve boşaltmasına izin
verilir.
İZİN VERİLEN KULLANIM

DİKKAT: Bu cihaz, zaman ayarı gibi harici
bir anahtarlama cihazı veya ayrı bir uzaktan
kumanda sistemi yardımıyla çalıştırılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Cihazınız evde ve buna benzer alanlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır: dükkan, işyeri ve
diğer iş ortamlarında personel mutfağı alanları;
çiftlik evleri; müşteriler tarafından otel, motel,
pansiyon ve diğer konut ortamları.
Bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik değildir.
Cihazı dış ortamda kullanmayın.
Cihazın içinde kullanılan ampul; ev aletlerinde
kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve
ev içerisinde genel oda aydınlatması için uygun
değildir (EC Yönetmeliği 244/2009).
Cihaz veri plakası üzerinde verilen iklim
sınıfına göre, sıcaklığın aşağıdaki aralıklarda
olduğu yerlerde çalışmak için tasarlanmıştır. Cihaz
belirtilen aralığın dışındaki bir sıcaklıkta uzun süre
bırakılırsa, düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
İklim sınıfı ortam sıcaklıkları:
SN: 10 ila 32 °C; N : 16 ila 32 °C;
ST: 16 ila 38 °C; T: 16 ila 43 °C;
Bu cihaz CFC içermez. Soğutucu devresi
R600a (HC) içerir.

İzobütanlı (R600a) cihazlar: izobütan
çevreye etkisi olmayan doğal bir gazdır,
ancak yanıcıdır.
Bu nedenle, özellikle soğutucu devresini
boşaltırken, soğutucu devresi borularının
hasarlı olmadığından emin olun.
UYARI: Cihazın soğutucu devresi borularına
zarar vermeyin.
UYARI:
Cihaz
muhafazasında
veya
entegre yapısındaki havalandırma açıklıklarının
kapanmamasını sağlayın.
UYARI: Buz çözme sürecini hızlandırmak için
Üretici tarafından önerilenlerin dışında herhangi
bir mekanik, elektrikli veya kimyasal yöntem
kullanmayın.
UYARI: Üretici tarafından açıkça onay izin
verilen tipte değillerse, cihaz bölmelerinin içinde
elektrikli cihazlar kullanmayın veya cihaz içine
yerleştirmeyin.
UYARI: direk olarak su tesisatına bağlı olmayan
buz ve/veya su üreteçleri, sadece içilebilir su ile
doldurulmalıdır.
UYARI: Otomatik buz yapıcılar ve/veya su
dağıtıcılar, sadece şebeke su basıncı 0,17 ve
0,81 MPa (1,7 ve 8,1 bar) arasında olan ve içme
suyu veren bir su şebekesine bağlanmalıdır.
Cihazın içinde veya yakınında aerosol kutuları
gibi patlayıcı maddeler depolamayın ve benzin
veya diğer yanıcı malzemeler kullanmayın veya
buralara bu maddeleri yerleştirmeyin.
Buz paketlerinin (bazı modellerle verilir)
içindeki maddeleri (toksik olmayan) yutmayın.
Soğuk yanıklarına neden olabileceğinden, buz
küplerini veya buzlu şekerleri dondurucudan
çıkardıktan hemen sonra yemeyin.
Erişilebilir bir fan kapağı içerisinde hava
filtresi kullanılacak şekilde tasarlanmış ürünler için;
buzdolabı çalışırken filtre daima yerinde olmalıdır.
Kırılabileceği için, içi sıvı dolu cam kapları
dondurucu bölmesinin içinde saklamayın.
Fanı (dahil edilmişse) gıdalarla kapatmayın.
Gıdaları yerleştirdikten sonra, bölme kapaklarının,
özellikle dondurucu kapağının doğru şekilde
kapandığını kontrol edin.
Hasarlı contalar mümkün olan en kısa zamanda
değiştirilmelidir.
Buzdolabı bölmesini sadece taze gıdaları
saklamak ve dondurucu, bölmesini sadece donmuş
gıdaları saklamak, taze gıdaları dondurmak ve buz
küpleri yapmak için kullanın.
Paketlenmemiş gıdaları doğrudan buzdolabı
veya dondurucu bölmelerinin iç yüzeyleri ile temas
edecek şekilde saklamaktan kaçının.
Cihazlarda özel bölmeler olabilir (Taze Gıda
Bölmesi, Sıfır Derece Kutusu,...).
İlgili ürün
kitapçığında farklı şekilde belirtilmemiş ise, bunlar
çıkarılabilir ve eşdeğer performans korunabilir.

Yalıtım köpüğünde, üfleme maddesi olarak
C-Pentan kullanılmıştır; bu, yanıcı bir
gazdır.
Belirli türlerdeki gıdaların saklanacağı en uygun
cihaz bölmeleri, cihazın farklı bölmelerindeki farklı
sıcaklık dağılımı göz önüne alınarak, aşağıdaki
gibidir:
1) Soğutucu bölmesinin üst alanı & kapak - sıcaklık
bölgesi: Tropik meyveleri, teneke kutulu ürünleri,
içecekleri, yumurtaları, sosları, turşuları, yağ ve
reçelleri saklayın
2) Soğutucu bölmesinin orta alanı - soğuk bölge:
Peynir, süt, süt ürünleri, şarküteri ürünleri ve yoğurt
saklayın
3) Soğutucu bölmesinin alt alanı - en soğuk
bölge: Soğuk tüketilen gıdalar, tatlılar, et ve balık,
cheesecake, taze makarna, ekşi krema, pesto/salsa
sos, evde pişirilmiş yemek, pasta kreması, puding
ve krem peynir saklayın
4) Soğutucu bölmesinin taban kısmındaki meyve
& sebze çekmecesi: Sebze ve meyveleri (tropik
meyveler hariç) saklayın
5) Sıfır derece bölmesi: En soğuk çekmecede
yalnızca et ve balık saklayın
Gıda kirlenmesini önlemek için, lütfen aşağıdaki
talimatları izleyiniz:
– Kapağın uzun süreler boyunca açık tutulması,
cihaz bölümlerindeki sıcaklıkta önemli bir artışa
yol açabilir.
– Gıda ile temas edebilecek yüzeyleri ve
erişilebilir olan boşaltma sistemlerini düzenli olarak
temizleyin.
– 48 saat boyunca kullanılmamaları halinde,
su depolarını temizleyin; 5 gün boyunca su
çekilmemesi halinde, bir su kaynağına bağlı su
sistemini yıkayın.
– Diğer gıdalara temas etmemesi ya da bunlar
üzerine sızıntı yapmaması için, çiğ et ve balıkları
uygun kaplar içerisine koyarak buzdolabında
saklayın.
– İki-yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden
dondurulmuş gıdaların saklanması ve dondurma
ve buz küpleri yapılması veya saklanması için
uygundur.
– Bir, iki ya da üç-yıldızlı bölmelerde taze gıdaları
dondurmayın.
– Soğutma cihazının uzun süreler boyunca boş
kalacak olması halinde, cihaz içerisinde küf
oluşumunu önlemek için cihazı kapatın, buzunu
giderin, temizleyin, kurulayın ve kapağını açık
bırakın.
MONTAJ

Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı
ve monte edilmelidir - yaralanma riski. Paketi
açmak ve kurulumu gerçekleştirmek için koruyucu
eldivenler kullanın - kesilme riski.
Su beslemesi (varsa) de dahil olmak
üzere montaj işlemleri, elektrik bağlantıları ve

onarım işlemleri nitelikli bir teknisyen tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Kullanıcı kılavuzunda
özellikle belirtilmedikçe, cihazın hiçbir parçasını
tamir etmeyin veya değiştirmeyin. Çocukları
montajın yapıldığı alandan uzak tutun. Cihazın
ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında
hasar görmemiş olduğundan emin olun. Sorunla
karşılaşmanız halinde, satıcınız veya size en yakın
Satış sonrası Servisle temasa geçin.
Montaj
tamamlandığında, ambalaj atıkları (plastik, yapay
köpük parçalar vs.) çocukların ulaşamayacağı
yerlerde depolanmalıdır - boğulma riski. Herhangi
bir montaj işleminden önce, cihazın fişi elektrik
prizinden çekilmelidir - elektrik çarpması riski.
Montaj işlemi esnasında, cihazın elektrik kablosuna
hasar vermemesine dikkat edin - yangın veya
elektrik çarpması riski.
Cihazı ancak montaj
tamamlandıktan sonra etkinleştirin.
Cihazı taşırken zemine zarar vermemeye
dikkat edin (örn.
parkeler).
Cihazı, zemin
üzerine kurun veya ebat ve kullanım amacına
uygun bir yerde ve ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta
destekleyin. Cihazın bir ısı kaynağının yakınında
olmadığından ve dört ayağının da sabit ve yerle
temas ettiğinden emin olun, bunları gerektiği
şekilde ayarlayın ve bir su terazisi kullanarak cihazın
mükemmel bir şekilde düz olduğunu kontrol edin.
Cihazın soğutucu devresinin tam olarak etkin hale
gelmesini sağlamak için, cihazı çalıştırmadan önce
en az iki saat bekleyin.
UYARI: Cihazı yerleştirirken, besleme
kablosunun sıkışmadığından ya da hasar
görmediğinden emin olun.
UYARI: Dengesizlik yüzünden oluşacak bir
tehlikeden kaçınmak için; cihazın yerleştirilmesi
veya sabitlenmesi, üretici talimatlarına göre
gerçekleştirilmelidir. Buzdolabının, gazlı ocağın
metal hortumu, metal gaz veya su boruları ya
da elektrik kabloları buzdolabının arka duvarı
(kondansatör bobini) ile temas edecek şekilde
yerleştirilmesi yasaktır.
Cihazın montajı için gereken tüm boyutlar
ve aralıklar, Montaj talimatları kitapçığında
belirtilmiştir.
ELEKTRİKSEL UYARILAR

Fiş erişilebilir ise, fiş çekilerek veya kablolama
kurallarına göre prizin yukarı akış yönüne takılı
bir çok kutuplu anahtar kullanılarak cihazın güç
beslemesi ile bağlantısı kesilebilmelidir ve cihaz,
ulusal elektriksel güvenlik standartları uyarınca
topraklanmalıdır.
Uzatma kabloları, çoklu prizler veya
adaptörler kullanmayın. Montaj işleminden sonra
elektrikli bileşenler kullanıcı tarafından erişilebilir
olmamalıdır. Elleriniz ıslak veya ayaklarınız çıplak
iken cihazı kullanmayın. Eğer elektrik kablosu veya
fiş hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya
hasar görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı
çalıştırmayın.

Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise, tehlikeyi
önlemek için üretici, yetkili servis veya kalifiye
kişiler tarafından aynısı ile değiştirilmelidir - elektrik
çarpması riski.
UYARI: Cihazın arkasına birden çok taşınabilir
priz çıkışı ya da taşınabilir güç kaynağı koymayın.
TEMİZLİK VE BAKIM

UYARI:
Herhangi
bir
bakım
işlemi
gerçekleştirmeden önce, cihazın kapatıldığından
ve fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin
olun.
Fiziksel yaralanma riskinden kaçınmak
için koruyucu eldiven (derin kesik riski) ve
emniyet ayakkabısı (ezilme riski) kullanın; iki
kişi ile taşımaya dikkat edin (yükü azaltın);
asla buharlı temizleme ekipmanı kullanmayın
(elektrik çarpması riski). Üreticinin yetki vermediği
profesyonel olmayan onarımlar, sağlık ve emniyet
riski ile sonuçlanabilir ve bunlar için üretici
sorumlu tutulamaz. Profesyonel olmayan onarım
veya bakım işlemlerinin neden olduğu hiçbir
kusur veya hasar, koşulları ünite ile teslim
edilen dokümanda ana hatlarıyla verilen garanti
tarafından kapsanmayacaktır.
Plastik parçalarda, iç lastiklerde ve kapak
lastiklerinde veya contalarda cam spreyi, aşındırıcı
temizleme maddeleri, yanıcı sıvılar, temizleme
cilası, konsantre deterjan, çamaşır suyu veya petrol
ürünleri içeren temizleme maddeleri gibi aşındırıcı
veya sert temizleyiciler kullanmayın. Kağıt havlu,
bulaşık ovma süngeri veya diğer sert temizleme
aletleri kullanmayın.
AMBALAJ MALZEMELERİNİN BERTARAFI

Ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilirdir ve
geri dönüştürme
simgesi ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin
imhasına yönelik yerel yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir
şekilde atılmalıdır.

EV ALETLERİNİN ATILMASI

Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle
üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf
edin. Elektrikli ev aletlerinin muameleleri, geri kazanımı ve geri
dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili yerel makamlarınızla, ev
atıklarını toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa
geçin. Bu cihaz, 2012/19/AB sayılı Avrupa Direktifi, Atık Elektrikli ve
Elektronik Ekipman (WEEE) ve (tadil edilmiş) 2013 tarihli Atık Elektrikli
ve Elektronik Ekipman yönetmeliği ile uygunluk işaretine sahiptir. Bu
ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan
sağlığına yönelik olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız.
Ürün veya beraberindeki dokümanlar üzerindeki
simgesi, bu ürünün
evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama merkezine götürülmesi
gerektiğini belirtir.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI
Yeterli havalandırmayı garantilemek için montaj talimatlarını izleyin.
Ürünün arka kısmında yetersiz havalandırma, enerji tüketimini artırır ve
soğutma verimliliğini düşürür.
Kapağın sık sık açılması, Enerji tüketiminde artışa neden olabilir.
Cihazın iç sıcaklığı ve Enerji Tüketimi aynı zamanda ortam sıcaklığı ve
cihazın konumundan da etkilenebilir. Sıcaklık ayarı yapılırken bu faktörler
dikkate alınmalıdır. Kapağın açılmasını minimuma indirin.
Dondurulmuş gıdaları, çözerken buzdolabına koyun. Dondurulmuş
ürünlerin düşük sıcaklığı, buzdolabındaki gıdaları soğutur. Sıcak gıdaları
ve içecekleri cihaza koymadan önce daima soğumaları için bekleyin.
Buzdolabında rafların yerlerinin değiştirilmesi, enerjinin verimli kullanımı
üzerinde etkili değildir. Gıdalar raflara uygun hava sirkülasyonu
sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir (gıdalar birbirine temas etmemelidir
ve gıdalarla arka duvar arasındaki mesafe korunmalıdır).

Sepetleri ve varsa Stop Frost rafını çıkararak, donmuş gıda depolama
kapasitesini artırabilirsiniz.
Kompresörden gelen seslerle ilgili endişe etmeyin, bunlar normal çalışma
sesleridir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER
Cihazin kullanim omru 10 yildir
Satış Sonrası Hizmetler:
www.franke.com

TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DIKKAT EDILECEK
KONULAR
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin
olunuz.
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
Taşıma esnasında üründe hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma,
düşürme vb. dış etkenler nedeniyle ürünün zarar görmemesine dikkat
ediniz.
Ambalajı zarar verebilecek nem, su, v.b. dış etkenlere karşı koruyunuz.
Cihazın montajı yetkili servis tarafından gerçekleştirilecektir.

TÜKETICILERIN SEÇIMLIK HAKLARI

•

•
•

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi
çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda
tüketici, satıcıdan (i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu
bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.

Ücretsiz onarım hakkının kullanması halinde malın, garanti süresi
içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin
aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu,
satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi
veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki
istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının
seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden
yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep
kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami
otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.

KULLANIM HATALARI

•

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

TÜKETICI ŞIKAYETLERI

•

Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları
konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici
hakem heyetlerine yapabilirler.
Türkiye Genel Dağıtıcısı İthalatçı Firma:
Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri Sanayi ve Tic A.S.
GOSB Tembelova Alani 3500 Sok. No. 3503
Gebze, Kocaeli | Turkiye
Tel: +90 262 644 65 95 - 355
www.franke.com.tr
Üretici Firma:
Franke Küchentechnik AG
Franke-Strasse 2 4663 Aarburg Switzerland

400011362334/B

