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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
Arçelik ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen
diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun.
Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alın. Bu sayede kendinizi ve ürünü-
nüzü oluşabilecek tehlikelere karşı korumuş olursunuz.
Kullanma kılavuzunu saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte
verin.

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

Ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlike.

Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.

Kullanma kılavuzunu okuyun.

Yanıcı materyal, yangın tehlikesine karşı uyarı.

DUYURU Ürün veya çevresiyle ilgili maddi hasarla sonuçlanabilecek tehlike

Ürün veri tabanında depolanan model bilgilerine, aşağıdaki
web sitesine girilerek ve enerji etiketinde bulunan model ta-
nımı (*) aranarak ulaşılabilir.

https://eprel.ec.europa.eu/
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1 Güvenlik Talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma
ya da maddi hasar tehlikelerini
önlemeye yardımcı olacak gü-
venlik talimatları yer almaktadır.
Firmamız bu talimatlara uyulma-
ması halinde ortaya çıkabilecek
zararlardan sorumlu tutulamaz.
Kurulum ve tamir işlemlerini her
zaman yetkili servise yaptırın.
Sadece orijinal yedek parça ve
aksesuar kullanın.
Ürünün satın alma tarihinden iti-
baren 10 yıl boyunca orijinal ye-
dek parçalar sağlanacaktır.
Kullanıma kılavuzunda açıkça
belirtilmediği sürece, ürünün hiç-
bir parçasını onarmayın veya de-
ğiştirmeyin.
Üründe teknik değişiklikler yap-
mayın.

1.1 Kullanım Amacı

Bu ürün ticari kullanıma uygun
değildir ve kullanım amacı dı-
şında kullanılmamalıdır.Bu ürün
kapalı mekanlarda, ev ve ben-
zeri yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Örneğin;
• Mağazaların, ofislerin ve diğer

çalışma ortamlarının personel
mutfaklarında,

• Çiftlik evlerinde,

• Otel, motel ve diğer konak-
lama tesislerinin müşterileri ta-
rafından kullanılan ortamla-
rında,

• Pansiyon türü ortamlarda,
• Yemek hizmeti ve perakendeci

olmayan benzer uygulama-
larda.

Ürün teknede, balkon ya da te-
ras gibi üstü açık ya da kapalı
dış mekanlarda kullanılmamalı-
dır. Ürünü yağmur, kar, güneş
ve rüzgara maruz bırakmak yan-
gın riski yaratabilir.

1.2 Çocuk, Savunmasız
Kişi ve Evcil Hay-
van Güvenliği

• Bu ürün, ürünün güvenli bir şe-
kilde kullanımı ve tehlikeleri
hakkında nezaret edildikleri
veya eğitim verildikleri sürece 8
yaş ve üstü çocuklar ile fizik-
sel, duyusal veya zihinsel yete-
nekleri tam gelişmemiş veya
tecrübe ve bilgi eksiği bulunan
kişiler tarafından kullanılabilir.

• 3 – 8 yaş arası çocukların so-
ğutucu ürüne yükleme yapma-
sına ve boşaltmasına izin veri-
lir.
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• Elektrikli ürünler çocuklar ve
evcil hayvanlar için tehlikelidir.
Çocuklar ve evcil hayvanlar
ürünle oynamamalı, ürünün
üzerine tırmanmamalı veya içe-
risine girmemelidir.

• Temizlik ve kullanıcı bakım iş-
lemleri kendilerine nezaret
eden biri olmadığı sürece ço-
cuklar tarafından gerçekleştiril-
memelidir.

• Ambalaj malzemelerini çocuk-
lardan uzak tutun. Yaralanma
ve boğulma tehlikesi vardır.

Eskimiş ve artık kullanılmayacak
ürünü atmadan önce:
1. Elektrik fişini çekip prizden çı-

karın.
2. Elektrik kablosunu kesip, fişi

ile birlikte cihazdan ayırın.
3. Çocukların cihazın içine gir-

mesini zorlaştırmak için, raf-
ları ve çekmeceleri yerinden
çıkarmayın.

4. Kapıları yerinden çıkarın.
5. Ürünü devrilmeyecek şekilde

muhafaza edin.
6. Çocukların eskimiş ürün ile

oynamasına izin vermeyin.
• Ürünü kesinlikle ateşe atarak

imha etmeyin. Patlama tehli-
kesi vardır.

• Ürünün kapısında kilit var ise,
anahtar çocukların ulaşamaya-
cağı bir yerde muhafaza edil-
melidir.

1.3 Elektrik Güvenliği

• Kurulum, bakım, temizlik, tamir
ve taşıma işlemleri sırasında
ürünün fişi prize takılı olmama-
lıdır.

• Elektrik kablosu hasarlıysa olu-
şabilecek tehlikeleri önlemek
amacıyla yetkili servis tarafın-
dan değiştirilmelidir.

• Elektrik kablosunu ürünün al-
tına ve arkasına sıkıştırmayın.
Elektrik kablosunun üzerine
ağır bir nesne koymayın. Elekt-
rik kablosu aşırı bükülmemeli,
ezilmemeli ve herhangi bir ısı
kaynağı ile temas etmemelidir.

• Ürünü çalıştırmak için uzatma
kablosu, çoklu priz veya adap-
tör kullanmayın.

• Taşınabilir çoklu prizler veya
taşınabilir güç kaynakları aşırı
ısınabilir ve yangına neden ola-
bilir. Bu nedenle ürünün arka-
sında ve yakınında çoklu priz
bulundurmayın.

• Fiş kolay erişilebilir bir yerde ol-
malıdır. Bu mümkün değilse
ürünün bağlı olduğu elektrik
tesisatı üzerinde elektrik yönet-
meliklerine uygun ve tüm ku-
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tupları şebekeden ayıran bir
düzenek (sigorta, anahtar, şal-
ter, vb.) bulunmalıdır.

• Fişe ıslak elle dokunmayın.
• Fişi prizden çıkarırken kablo-

sundan değil, fişten tutarak çe-
kin.

• Cihazı yerleştirirken, besleme
kablosunun sıkışmadığından
veya hasar görmediğinden
emin olun.

• Cihazın arkasına çoklu portatif
priz veya portatif güç kaynağı
yerleştirmeyin.

1.4 Taşıma Güvenliği

• Ürün ağırdır, tek başınıza taşı-
mayın.

• Ürünü taşırken kapısından tut-
mayın.

• Ürünün taşınması sırasında so-
ğutma sisteminin ve boruların
zarar görmemesine özen gös-
terin. Borular zarar görmüş ise,
ürünü çalıştırmayın ve yetkili
servisi çağırın.

1.5 Kullanım Güvenliği

• Üründe hiçbir zaman kimyasal
çözücü maddeler kullanmayın.
Bu maddeler patlama riski ta-
şımaktadır.

• Üründe bir arıza olması duru-
munda, ürünün fişini çekin,
yetkili servis tarafından onarı-
lana kadar çalıştırmayın. Elekt-
rik çarpması riski vardır!

• Ürünün üzerine veya yakınına
alev kaynağı (örneğin mum, si-
gara) koymayınız.

• Ürünün üzerine çıkmayın.
Düşme ve yaralanma tehlikesi!

• Soğutma sistemi borularına
kesici ve delici aletler kullana-
rak zarar vermeyin. Gaz boru-
larının, boru uzantılarının veya
üst yüzey kaplamalarının delin-
mesi durumunda püskürecek
soğutma gazı cilt tahrişine ve
göz yaralanmalarına sebep
olur.

• Üretici tarafından önerilme-
dikçe, buzdolabı/derin dondu-
rucu içine elektrikli cihazlar
koymayın ve kullanmayın.

• Ellerinizin ve gövdenizin her-
hangi bir bölümünü ürünün
içerisinde bulunan hareketli
parçalara sıkıştırmamaya dik-
kat edin. Parmaklarınızın kapı
ile dolap arasında sıkışmaması
için dikkat edin. Etrafta çocuk-
lar var ise kapıyı açıp kapatır-
ken dikkatli olun.
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• Dondurmaları, buz küplerini ve
dondurulmuş besinleri kesin-
likle dondurucudan çıkarır çı-
karmaz ağzınıza almayın.
Donma yanığı tehlikesi vardır!

• Dondurucunun iç duvarlarına,
metal parçalara veya donduru-
cuda saklanan ürünlere ıslak
elle dokunmayın. Donma ya-
nığı tehlikesi vardır!

• Gazlı içecek veya donabilecek
sıvılar içeren kutu ve şişeleri
dondurucu bölmeye koymayı-
nız. Kutular veya şişeler patla-
yabilir. Yaralanma ve maddi
zarar tehlikesi vardır!

• Buzdolabının yakınında yanıcı
spreyler, yanıcı nesneler, kuru
buz veya diğer kimyasal mad-
deler gibi sıcaklığa karşı has-
sas maddeler kullanmayın
veya koymayın. Yanma ve pat-
lama riski vardır!

• Ürününüzün içinde yanabilir
madde içeren aerosol kutular
gibi patlayıcı maddeleri depo-
lamayın.

• İçerisinde sıvı bulunan kapları
ürünün üzerine yerleştirmeyin.
Elektrikli bir parçanın üzerine
su sıçraması elektrik çarpma-
sına ya da yangın tehlikesine
yol açabilir.

• Bu ürün ilaç, kan plazması, la-
boratuvar preparatları veya
benzeri Tıbbi Ürün Direktifine
tabi madde ve ürünlerin sak-
lanması ve soğutulmasına uy-
gun değildir.

• Ürün amacına aykırı kullanı-
lırsa, içinde saklanan ürünlerin
zarar görmesine veya bozul-
masına sebep olabilir.

• Buzdolabınızda Mavi ışık varsa
bu ışığa optik aletlerle bakma-
yın. UV LED lambasına uzun
bir süre boyunca doğrudan
bakmayın. Ultraviyole ışınlar
göz yorgunluğuna neden ola-
bilir.

• Ürünü kapasitesinden fazla
doldurmayın. Kapı açıldığında
buzdolabının içindekilerin düş-
mesi sonucu yaralanmalar
veya hasar meydana gelebilir.
Benzer sorunlar, ürün üzerine
herhangi bir nesne yerleştirildi-
ğinde de ortaya çıkabilir.

• Yaralanmayı önlemek için ze-
mine düşmüş olabilecek tüm
buzu veya suyu temizlediğiniz-
den emin olun.

• Buzdolabınızın kapısındaki raf-
ların/şişe raflarının yerini sa-
dece raflar boş iken değiştiri-
niz. Yaralanma tehlikesi vardır!
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• Ürünün üzerine düşebilecek/
devrilebilecek şeyler koymayın.
Kapıyı açıp kapatırken, mad-
deler düşebilir ve yaralanmaya
ve/veya maddi hasara yol aça-
bilir.

• Cam yüzeylere vurmayın veya
aşırı güç uygulamayın. Camın
kırılması kişisel yaralanmaya
ve/veya maddi hasara yol aça-
bilir.

• Ürününüzdeki soğutma sistemi
R600a gazı içermektedir.
Üründe kullanılan gazın türü,
tip etiketinde belirtilmektedir.
Bu gaz yanıcıdır. Bu nedenle,
kullanım sırasında soğutma
sisteminin ve boruların zarar
görmemesine özen gösterin.
Boruların zarar görmesi duru-
munda;

1. Ürüne ya da güç kablosuna
dokunmayın.

2. Ürünün alev almasına neden
olabilecek potansiyel yangın
kaynaklarından uzak tutun.

3. Ürünün bulunduğu ortamı
havalandırın. Vantilatör kul-
lanmayın.

4. Yetkili Servis çağırın.

5. Ürün hasar görmüşse ve gaz
çıkışı gözlemlerseniz lütfen
gazdan uzak durun. Gaz cil-
dinize temas ederse soğuk
yanığına neden olabilir.

1.6 Bakım ve Temizlik
Güvenliği

• Temizlik amacıyla ürünü yerin-
den hareket ettirecekseniz
kapı tutamağına asılarak çek-
meyin. Tutamak çok zorlanırsa
yaralanmaya neden olabilir.

• Ürünün üzerine ve içine su
püskürterek ve dökerek temiz-
lemeyin. Elektrik çarpma ve
yangın riski vardır.

• Ürünü temizlerken keskin ve
aşındırıcı aletler veya ev temiz-
lik ürünleri, deterjan, gaz, ben-
zin, tiner, alkol, cila vb. mad-
deler kullanmayın. Ürünün
içinde sadece, gıdalar için za-
rarlı olmayan temizlik ve bakım
ürünleri kullanın.

• Ürünü temizlemek ya da buz-
larını çözmek için asla buhar
ya da buhar destekli temizlik
malzemeleri kullanmayın. Bu-
har, buzdolabınızda elektrik
akımı olan bölgelere temas
ederek kısa devreye veya
elektrik çarpmasına neden
olur.
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• Ürünün elektronik devrelerine
veya aydınlatmanın içine su
girmemesine dikkat edin.

• Fiş uçlarındaki yabancı mad-
deleri veya tozu silmek için te-
miz, kuru bir bez kullanın. Fişi

temizlerken, ıslak veya nemli
bir bez kullanmayın. Aksi tak-
dirde, yangın veya elektrik
çarpması riski vardır.

2 Çevre Talimatları

2.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve
Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Șehircilik Bakanlığı ta-
rafından yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektro-
nik eșyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirti-
len zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüșümlü ve tek-
rar kullanılabilir nitelikteki yüksek
kaliteli parça ve malzemelerden
üretilmiștir. Bu nedenle, ürünü,
hizmet ömrünün sonunda evsel
veya diğer atıklarla birlikte atma-

yın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dö-

nüșümü için bir toplama noktasına götürün.
Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yö-
netime sorun.Kullanılmıș ürünleri geri kaza-
nıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olun.

2.2 Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız
gereği geri dönüştürülebilir malzeme-
lerden üretilmiştir. Ambalaj atığını ev-
sel veya diğer atıklarla birlikte atma-
yın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj
toplama noktalarına atın.
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3 Buzdolabınız

1 2

3

4
5

6
7
8
9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

19

20

1 Dondurucu Bölme 2 Soğutucu bölme

3 Fan 4 *Soğutucu bölme kapı rafları

5 Yumurtalık 6 Su pınarı doldurma haznesi

7 *Soğutucu bölme kapı rafları 8 Su pınarı deposu

9 *Soğutucu bölme cam rafları 10 *Şişe rafı

11 *Soğutucu bölme kapı rafları 12 *Süt ürünleri (soğuk saklama) bölmesi

13 *Sebzelikler 14 *Şişe rafı

15 *Sebzelikler 16 Ayarlı ayaklar

17 Dondurulmuş yiyecek saklama bölme-
leri

18 *Dondurucu bölme cam rafları

19 Buzmatik 20 Dondurucu bölme kapı rafları

*Opsiyonel: Bu kullanım kılavuzunda șekiller
șematik olup ürününüzle birebir uyum içinde
olmayabilir. Satın almıș olduğunuz üründe il-
gili parçalar yoksa bașka modeller için geçer-
lidir.
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4 Ön Hazırlık
Enerji tasarrufu için yapılması gereken-
ler

Önce “Güvenlik Talimatları” bölü-
münü okuyun.

• Bu soğutma cihazı, ankastre bir cihaz ola-
rak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

• Buzdolabınızın kapılarını uzun süre açık tut-
mayın.

• Buzdolabınıza sıcak yiyecek ya da içecek
koymayın.

4.1 Enerji Tasarrufu için Yapılması
Gerekenler

• Buzdolabını aşırı doldurmayın, içerideki
hava akımı engellendiğinde soğutma kapa-
sitesi düşer.

• Ürününüzün özelliğine bağlı olarak; dondu-
rulmuş gıdaları soğutucu bölmede çözdür-
meniz hem enerji tasarrufu sağlayacak
hem de gıdanın kalitesini koruyacaktır.

• Enerji tasarrufu sağlamak ve gıdaları daha
iyi ortamda korumak ve için soğutma böl-
mesindeki çekmeceler kullanılarak gıdalar
saklanmalıdır.

• Yiyecekleri aşağıda gösterilen soğutucu
bölme sıcaklık sensörüne temas ettirmeyin.

• Ürününüzün kapıları açılmadığında içeriye
doğrudan sıcak ve nemli hava girmeyeceği
için, ürününüz gıdalarınızı korumak için ye-

terli olacak şartlarda kendini optimize
eder. Bu koşullarda ürün üzerindeki komp-
resör, fan, ısıtıcı, defrost, aydınlatma, gös-
terge ve diğer bileşen ve fonksiyonlar, ihti-
yaçlara göre en az enerji tüketecek şekilde
çalışır.

• Birden fazla seçenek olması durumunda
cam raflar, arka duvardaki hava çıkışlarını
kapatmayacak, tercihen hava çıkışları cam
rafın altında kalacak şekilde yerleştirilmeli-
dir. Bu kombinasyon, hava dağıtımının ve
enerji verimliliğinin iyileşmesine yardımcı
olabilir.

4.2 İlk Kullanım

Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce,
“Güvenlik ve Çevre Talimatları” ve “Kurulum”
bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkların
yapıldığından emin olun.
• Ürünü 12 saat boyunca yiyecek koymadan

boş olarak çalıştırın ve kapısını çok gerek-
medikçe açmayın.

Kompresör çalıșmaya başladığında
bir ses duyacaksınız. Soğutma sis-
temi içerisinde sıvı ve gaz sıkışmış
olabileceği için kompresör çalışmıyor
olsa da ürünün ses çıkarması nor-
maldir.

Buzdolabının ön kenarlarının sıcak
olması normaldir. Bu alanlar, yoğuș-
mayı önlemek için ısınacak șekilde
tasarlanmıștır.

Bazı modellerde gösterge paneli kapı
kapandıktan 1 dakika sonra otomatik
olarak sönmektedir. Kapı açıldığında
veya herhangi bir tușa basıldığında,
tekrar aktif hale gelecektir.

4.3 İklim Sınıfı ve Anlamları

Lütfen cihazınızın anma değerleri plakasında
yer alan İklim Sınıfına bakın. İklim Sınıfına
göre aşağıdaki bilgilerden bir tanesi cihazınız
için geçerlidir.
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• SN: Uzun Süreli Ilıman İklim: Bu soğutma
cihazı, 10°C ile 32°C arası ortam sıcaklıkla-
rında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

• N: Ilıman İklim: Bu soğutma cihazı, 16°C ile
32°C arası ortam sıcaklıklarında kullanıl-
mak üzere tasarlanmıştır.

• ST: Subtropik İklim: Bu soğutma cihazı,
16°C ile 38°C arası ortam sıcaklıklarında
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

• T: Tropik İklim: Bu soğutma cihazı, 16°C
ile 43°C arası ortam sıcaklıklarında kullanıl-
mak üzere tasarlanmıştır.

5 Ürünün Kontrol Paneli

1

2

3 4 5

6 7

8

9

1 *Kablosuz/Wireless 2 Hızlı dondurma

3 Yüksek sıcaklık/ hata uyarısı 4 Enerji Tasarrufu ( Ekran Kapalı)

5 Dondurucu bölme sıcaklık ayarı 6 Tatil fonksiyonu

7 Soğutucu bölme sıcaklık ayarı 8 *Kablosuz bağlantı ayarları sıfırlama
tuşu*

9 *Koku Uzaklaştırıcı Modül Tuşu

Önce “Güvenlik Talimatları” bölü-
münü okuyun.

*Opsiyonel: Gösterilen fonksiyonlar opsiyo-
neldir, ürününüzün gösterge panelinde bulu-
nan fonksiyonlar şekil ve konum bakımından
farklılık gösterebilir.
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Gösterge panelindeki işitsel ve görsel fonksi-
yonlar buzdolabınızı kullanmanıza yardımcı
olur.

1.Kablosuz/Wireless Tuşu
HomeWhiz mobil uygulama aracılığıyla ürü-
nünüze kablosuz bağlantı yapmak için bu
tuşu kullanabilirsiniz..Tuşa uzun basıldığında
(3 saniye), ekran/gösterge üzerindeki kablo-
suz bağlantı ikonu yavaş şekilde (0.5 saniye
aralıklarla) yanıp söner. Ev ağının ürüne ilk ta-
nıtımı bu şekilde başlar.Ürün ile kablosuz
bağlantı kurulduktan sonra, kablosuz bağ-
lantı ikonu sürekli yanar. İlk kurulumu tamam-
ladıktan sonra bu tuşa basarak aktive/deak-
tive edebilirsiniz. Bağlantı kurulana kadar
kablosuz bağlantı ikonu hızlı (0.2 saniye ara-
lıklarla) yanıp söner. Bağlantı aktif olduğunda
kablosuz ağ simgesi sürekli yanar.Uzun süre
bağlantının sağlanamaması durumunda bağ-
lantı ayarlarını kontrol edin ve kullanım kıla-
vuzu içerisinde yer alan ‘Sorun Giderme’ bö-
lümüne bakın.Kablosuz bağlantı için Home-
Whiz uygulamasını kullanın. Kurulum adımla-
rını kurulum esnasında uygulama içinde bula-
bilirsiniz.Ürün üzerindeki HomeWhiz etike-
tinde bulunan QR kodu okutarak uygula-
maya gidebilirsiniz. Uygulama, IOS cihazlarda
App Store  ve Android cihazlarda Play Store
içerisinde bulunmaktadır. Detaylı bilgi için
https://www.homewhiz.com/ adresini ziyaret
edin.

2.Hızlı Dondurma Tuşu
Hızlı dondurma tuşuna bastığınızda tuşun üs-
tündeki LED yanar ve hızlı dondurma fonksi-
yonu devreye girer. Dondurucu bölme sıcak-
lığı -27 Celsius olarak ayarlanır. Fonksiyon ip-
tali için tuşa tekrardan basılmalıdır. Hızlı don-
durma fonksiyonu 24 saat sonra kendini oto-
matik iptal eder. Çok miktarda taze yiyecek
dondurmak istiyorsanız, yiyecekleri dondu-
rucu bölmeye koymadan önce hızlı dondur
tuşuna basın.

3.Yüksek sıcaklık / hata uyarısı
Buzdolabı yeterli soğutma gerçekleştiremedi-
ğinde veya herhangi bir sensör hatası oluştu-
ğunda bu gösterge aktif olacaktır. Dondu-

rucu bölme sıcaklık göstergesinde “E” harfi,
Soğutucu bölme sıcaklık göstergesinde ise
1,2,3.. gibi rakamlar belirecektir. Gösterge-
deki bu rakamlar oluşan hata ile ilgili servise
bilgi vermektedir.Dondurucu bölmeye sıcak
gıdalar yüklediğinizde ya da kapıyı uzun süre
açık bıraktığınızda, bir süre için ünlem işareti
yanabilir. Bu bir arıza değildir, gıdalar soğu-
duğunda veya herhangi bir tuşa basıldığında
bu uyarı silinir.

4.Enerji Tasarrufu (Ekran Kapalı) Göster-
gesi 
Ürünün kapılarının açılıp kapanmadığı za-
manlarda enerji tasarrufu otomatik olarak
devreye girer ve enerji tasarrufu simgesi ya-
nar Enerji tasarrufu fonksiyonunu etkinleştir-
diğinizde enerji tasarrufu simgesi dışında ek-
randaki tüm simgeler söner. Enerji tasarrufu
fonksiyonu etkinken herhangi bir tuşa basar-
sanız ya da ürün kapısını açarsanız buzdola-
bınız enerji tasarrufu fonksiyonundan çıkar ve
ekrandaki simgeler normale döner.Enerji ta-
sarrufu fonksiyonu fabrika çıkışı aktif bir fonk-
siyondur iptal edilemez .

5.Dondurucu Bölme Sıcaklık Ayarı Tuşu

Dondurucu bölme sıcaklığını ayarlamak için
bu tuşa basın.Tuşa bastığınızda dondurucu
bölme sıcaklığı -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24
Celsius değerlerine ayarlanabilir.

6.Soğutucu Bölme Kapatma (Tatil) Fonk-

siyonu Tuşu
Tatil fonksiyonunu aktive etmek için tuşa
3saniye basın.Tatil modu devreye girer ve tu-
şun üzerindeki LED yanar. Soğutucu bölme
sıcaklık göstergesinde “- -“ ibaresi görülür ve
soğutucu bölme aktif soğutma işlemi gerçek-
leştirmez. Bu fonksiyonu aktive ettiğinizde
soğutucu bölmede yiyeceklerinizi tutmanız
uygun değildir.Diğer bölmeler ayarlandıkları
sıcaklıklara göre soğutmaya devam eder. Bu
fonksiyonu iptal etmek için tuşa tekrardan
3saniye basın.
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7.Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı Tuşu

Soğutucu bölme sıcaklığını ayarlamak için bu
tuşa basın.Tuşa bastığınızda soğutucu
bölme sıcaklığı 8,7,6,5,4,3,2 ve 1 Celsius de-
ğerlerine ayarlanır.

8.*Kablosuz Bağlantı Ayarları Sıfırlama

Tuşu+
Kablosuz bağlantı ayarlarını sıfırlamak için,
Hızlı dondurma ve Kablosuz bağlantı

tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basıl-
malıdır. Kablosuz bağlantı ayarları sıfırlanan/
fabrika ayarlarına dönen ürün üzerinde, daha
önce kurulum yapan tüm kullanıcı bilgileri
unutulur.

9.Koku Uzaklaştırıcı Modül Tuşu
Koku uzaklaştırma özelliğini aktive/deaktive
etmek için bu tuşa 3 saniye basın. Koku
uzaklaştırma özelliği aktif iken tuşun üzerin-
deki LED yanar. Özelliğin aktif olduğu du-
rumda koku uzaklaştırıcı modül periyodik ola-
rak çalışacaktır.

6 Ürünün Kullanılması

Önce “Güvenlik Talimatları” bölü-
münü okuyun !

Dondurucu bölmede gıda saklama
• Dondurma işleminden 4-6 saat önce Hızlı

Dondurma fonksiyonunu etkinleştirerek
daha hızlı soğutma yapabilirsiniz.

• Sıcak yemekleri dondurucu bölmeye yer-
leştirmeden önce oda sıcaklığına getirin.

• Dondurulacak olan gıdalar, her seferinde
tüketilecek kadar büyüklükte porsiyonlara
bölünerek ayrı paketlerde dondurulmalıdır.

• Yiyecekleri dondurucuya koymadan önce
paketlemeniz önerilir.

• Saklama süresinin geçmesini önlemek için,
farklı gıdaların saklama sürelerine göre
dondurma tarihini, süreyi ve yiyeceğin adını
paketin üstüne yazın.

• Buzunu çözdüğünüz gıdaları hızlıca tüke-
tin.  Buzu çözülmüş gıdalar pişirilmediği
sürece tekrar dondurulamaz. Buzu çözül-
dükten sonra tekrar dondurulmuş taze gı-
daları pişirmeden tüketmek güvenli değil-
dir.

• Taze gıda dondururken bu gıdaları haliha-
zırda donmuş gıdalara temas ettirmeyin.
Aksi takdirde, donmuş gıdaların buzu çö-
zülür.

Donmuş halde satılan yiyecekleri sak-
lama
• Yiyeceği saklamanız gereken süre konu-

sunda her zaman üreticinin talimatlarına
uyun. Bu talimatlarda belirtilen süreyi aş-
mayın!

• Gıdanın kalitesini korumak için, satın alma
işlemiyle saklama arasındaki süreyi olabildi-
ğince kısa tutmaya çalışın.

• –18 °C veya daha düşük derecelerde sak-
lanan donmuş gıdaları satın alın.

• Ambalajında buz vb. olan gıdaları almaktan
kaçının. Bu, ürünün kısmen çözülüp tekrar
donmuş olabileceği anlamına gelir. Sıcak-
lık, yiyeceğin kalitesini etkiler.

• Gıda üreticisi tarafından önerilen saklama
süresini aşmayın. Buzluktan yalnızca ihtiya-
cınız kadar gıda çıkarın.

• Ortamda ekstrem koşullar olduğu durumlar
haricinde, ürününüz (önerilen set değeri
tablosunda) belirtilen set değerlerine ayar-
lanırsa, hem taze gıda bölmesinde hemde
dondurucu bölmede yiyecekler daha uzun
süre tazeliğini korur.

• Taze gıda bölmesi daha düşük bir sıcaklığa
ayarlanırsa taze meyve ve sebzeler kısmen
donabilir.
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Önerilen set değeri tablosu

Dondurucu Böl-
mesi Ayarı

Soğutucu Böl-
mesi Ayarı

Açıklamalar

-18°C 4°C
Bu, normal tavsiye edilen ayardır. Bu ayar ortam sıcaklığı 30°C'nin altında
ise; tavsiye edilir.

-20,-22 veya -24°C 4°C Bu ayarlar, ortam sıcaklığı 30°C'yi geçtiğinde tavsiye edilir.

Hızlı Dondur 4°C
Yiyeceklerinizi kısa zamanda dondurmak istediğinizde kullanın. İşlem bittiği
zaman ürününüz önceki konumuna geri dönecektir.

-18°C veya daha so-
ğuk

2°C
Ortamın sıcak olması veya kapının sık açılıp kapanmasından dolayı soğutucu
bölmenizin yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız, bu ayarları kullanın.

Hızlı dondurma
1. Donduracağınız taze gıdalarınızı yükle-

meden 24 saat önce hızlı dondurma
fonksiyonunu aktifleyin.

2. Düğmeye bastıktan 24 saat sonra don-
durmak istediğiniz yiyeceklerinizi daha
yüksek dondurma kapasitesine sahip
olan üçüncü ve dördüncü çekmecelere
yerleştirin.

3. Hızlı dondurma fonksiyonu, aktiflendik-
ten 24 saat sonra kendiliğinden iptal ola-
caktır.

Derin dondurucu bilgileri
IEC 62552 standartlarına göre, her 100 litre
dondurucu bölme hacmi için ürünün 25°C
oda sıcaklığında 4,5 kg'lık gıda maddesini
-18°C veya daha düşük sıcaklıklarda 24 sa-
atte dondurabilmesini gerektirir.
Gıda maddelerinin uzun süre korunması an-
cak -18°C ve daha düşük sıcaklıkta müm-
kündür.
Gıda maddelerinin tazeliğini (derin donduru-
cuda -18°C ve daha düşük sıcaklıklarda) ay-
larca koruyabilirsiniz.
Dondurulacak gıda maddeleri daha önce
dondurulan yiyeceklerin kısmen çözülmelerini
önlemek için onlarla temas ettirilmemelidir.
Sebzelerin dondurulmuş halde depolama sü-
relerini uzatmak için haşlayın ve suyunu sü-
zün. Süzdükten sonra hava geçirmeyen am-
balajlara koyun ve dondurucuya yerleştirin.
Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yu-
murta, patates vb. besinler dondurulmaya
uygun değildir. Bu besinlerin dondurulması
durumunda sadece besin değerleri ve yeme
kaliteleri olumsuz etkilenecektir. İnsan sağlı-
ğını tehdit eden bir bozulma söz konusu de-
ğildir.
Gıdaların yerleştirilmesi

Dondurucu bölme rafları:Et, balık, don-
durma,sebze vb. gibi farklı donmuş gıdalar.
Soğutucu bölme rafları:Tencere, kapalı ta-
bak ve kapalı kaplardaki gıdalar, yumurta
(kapalı kapta)
Soğutucu bölme kapı rafları:Küçük ve pa-
ketlenmiş gıda ya da içecekler
Sebzelik:Sebzeler ve meyveler
Taze gıda bölmesi:Şarküteri ürünleri (kah-
valtılık ürünler ,kısa sürede tüketilecek et
ürünleri)

Soğutucu bölmede gıda saklama
• Bölme kapısının sıklıkla açılıp kapatılması

ve uzun süre açık bırakılması durumunda
bölme sıcaklıkları belirgin şekilde yükselir
bu da gıda ömrünü azaltarak yiyeceklerin
bozulmasına neden olabilir.

• Koku ve tat değişikliği olmaması için, yiye-
cekler kapalı kaplar içerisinde saklanmalı-
dır.

• Buzdolabınızda çok fazla yiyecek saklama-
yın. Daha iyi ve homojen bir soğutma elde
etmek için, yiyecekleri aralarında soğuk ha-
vanın dolaşabileceği şekilde aralıklı yerleşti-
rin.

• Yiyecekler ile iç duvar arasında boşluk bı-
rakarak hava akışı sağlayın. Yiyecekleri
arka duvara dayamanız halinde bu yiye-
cekler donabilir.

• Pişirilmiş sıcak yemekleri buzdolabına yer-
leştirmeden önce oda sıcaklığına getirin.
Ardından, ılıyan yemeği buzdolabınızın alt
raflarına yerleştirebilirsiniz. Ilık yemekleri,
kolayca bozulabilen gıdaların yakınına yer-
leştirmeyin.

• Donmuş gıdalarınızın buzunu taze gıda
bölmesinde çözün. Böylelikle, donmuş gı-
dayı kullanarak taze gıda bölmesini soğu-
tabilir, enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

TR

EN



TR / 16

• Olgunlaşmamış tropikal meyvelerin
(mango, kavun türleri, papaya, muz, ana-
nas) buzdolabında saklanması olgunlaşma
sürecini hızlandırabilir. Bu da daha kısa
saklama süresi anlamına geleceği için tav-
siye edilmez.

• Soğan, sarımsak, zencefil ve diğer kök
sebzeleri buzdolabında değil, karanlık ve
serin oda koşullarında saklamalısınız.

• Buzdolabının içinde bir yiyeceğin bozuldu-
ğunu fark ederseniz o yiyeceği atın ve bu
yiyeceğin temas ettiği aksesuarları temizle-
yin.

• Çorba ve sulu yemek gibi büyük tencerede
pişen yemekleri hızlıca soğutmak için derin
olmayan kaplara bölüp buzdolabına koya-
bilirsiniz.

• Paketsiz gıdaları yumurtaların yakınına koy-
mayın.

• Meyve ve sebzeleri birbirinden ayrı tutup
her cinsi birlikte saklayın (örneğin; elmayı
elmayla, havucu havuçla).

• Yeşillikleri plastik poşetten çıkarın, kağıt
havluya veya kurulama bezine sardıktan
sonra buzdolabına koyun. Bu tür yiyecek-
leri buzdolabına koymadan önce yıkarsanız
kurulamayı unutmayın.

• Kurumaya yatkın meyve ve sebzeleri delikli
veya ağzı açık plastik poşetlerde saklaya-
rak hem nemli bir ortam yaratıp hem de
hava akımına olanak sağlayabilirsiniz.

• Ortamda ekstrem koşullar olduğu durumlar
haricinde, ürününüz (önerilen set değeri
tablosunda) belirtilen set değerlerine ayar-
lanırsa, hem taze gıda bölmesinde hem de
dondurucu bölmede yiyecekler daha uzun
süre tazeliğini korur.

Farklı gıdaları, özelliklerine göre farklı yerlerde saklayın.

Gıda Konum

Yumurta Kapı rafı

Mandıra ürünleri (tereyağı,peynir) Varsa sıfır derece (kahvaltılık) bölmesi

Meyve, sebze ve yeşillikler
Meyve-sebze bölmesi, sebzelik veya

EverFresh+ bölmesi (varsa)

Taze et, kümes hayvanı, balık, sosis türevleri Pişmiş yiyecekler Varsa sıfır derece (kahvaltılık) bölmesi

Yemeğe hazır gıdalar, paketli ürünler, konserveler ve turşu Üst raflar veya kapı rafı

İçecekler, şişeler, çeşniler ve atıştırmalıklar Kapı rafı

6.1 Aydınlatma Lambasının Değişti-
rilmesi

Buzdolabınızda aydınlatma için kullanılan
Ampul/ Led değiştirileceği zaman Yetkili Ser-
visi çağırın.
Bu cihazda kullanılan lamba(lar) evde aydın-
latma amaçlı kullanılamaz. Bu lambanın kulla-
nım amacı güvenli ve rahat bir şekilde buzdo-
labı / dondurucu besinleri yerleştirmek için
kullanıcıya yardımcı olmaktır.

6.2 Kapı Açık Uyarısı

Kapı Açık Uyarısı
Ürününüzün kapısı 1 dakika süre açık kaldı-
ğında uyarı sesi duyulur. Dolap kapısını ka-
pattığınızda veya varsa, ekran düğmelerinden
herhangi birine bastığınızda bu ses kesilir.



TR / 17

7 Ürünün Özellikleri

7.1 Buzmatik

Buzmatik ve Buz Saklama Kabı
Buzmatiği su ile doldurup yerine koyun. Yak-
laşık iki saat sonunda buzlarınız hazırdır. Buz
almak için buzmatiği yerinden çıkarmayın.

Buz saklama kabı sadece buz birik-
tirmek içindir. İçinde su dondurma-
yın. Aksi takdirde kırılır.

DUYURU
Buz dökme esnasında ses oluşabilir.
Oluşan bu ses normaldir.

Buz haznelerinin üzerindeki düğmeleri 90˚
sağa çevirin, buzlar alttaki buz saklama ka-
bına dökülecek. Daha sonra buz saklama ka-
bını çıkarıp buzları servis yapabilirsiniz.

7.2 Sebzelik Teknolojileri

Mavi Işık
Mavi ışık ile aydınlatılan sebzeliklerde sakla-
nan meyve ve sebzeler, mavi ışığın dalga
boyu etkisi ile fotosentez yapmaya devam
ederek C vitamini değerlerini korumaktadır.

VitaminZone
VitaminZone teknolojisi ile aydınlatılan sebze-
liklerde saklanan meyve ve sebzeler, gün
döngüsünü simüle eden mavi, yeşil, kırmızı
ışıklar ve karanlık çevrimleri sayesinde vitamin
değerlerini daha uzun süre korumaktadır.
VitaminZone teknolojisinin karanlık periyodu
esnasında buzdolabı kapısı açıldığı takdirde,
buzdolabınız bunu otomatik olarak algılaya-
cak ve mavi, yeşil veya kırmızı ışıklardan sı-
rayla biri ile rahat kullanımız için sebzeliğinizi
aydınlatacaktır. Karanlık periyod, siz buzdola-
bınızın kapağını kapattığıınızda gün döngü-
sündeki gece periyodunu temsilen devam
edecektir.

7.3 Süt Ürünleri Soğuk Saklama
Alanı

Soğuk Hava Deposu Bölmesi
Bölmesi buzdolabı içinde daha düşük sıcaklık
sağlar. Bu bölmeyi daha düşük sıcaklıkta
saklanması gereken şarküteri ürünlerini (sa-
lam, sosis, süt ürünleri vs.) veya derhal tüket-
mek üzere et, tavuk ve balık ürünlerini sakla-
mak için kullanın. Bu bölmede meyve ve
sebze saklamayın.

7.4 İyonizer

Hava, soğutucu bölme hava kanalındaki
iyonlaştırıcı sistem sayesinde iyonlaşır. Bu şe-
kilde kötü kokular ortadan kaldırılmış olur.

8 Bakım ve Temizlik

UYARI:
Önce “Güvenlik Talimatları” bölü-
münü okuyun.

UYARI:
Buzdolabınızı temizlemeden önce fi-
şini çekin.
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• Ürünü temizlerken keskin ve aşındırıcı alet-
ler kullanmayın. Ev temizlik ürünleri, sabun,
deterjan, gaz, benzin, tiner, alkol, cila, vb.
maddeler kullanmayın.

• Ürünün arka yüzündeki havalandırma ızga-
rasının tozu (kapak açılmadan) en az se-
nede 1 kez alınmalıdır. Ürün temizliğini
kuru bir bez ile yapın.

• Lamba muhafazasına ve diğer elektrikli kı-
sımlara su girmemesine dikkat edin.

• Kapıyı nemli bir bez ile temizleyin.Kapı ve
gövde raflarını çıkarmak için içindekilerin
tümünü alın.Kapı raflarını yukarı doğru kal-
dırarak çıkarın. Temizleyip kuruladıktan
sonra yukarıdan aşağıya doğru kaydırarak
yerine takın.

• Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom
kaplı parçaların temizliğinde asla klor içe-
ren su ya da temizlik maddesi kullanmayı-
nız. Klor, bu tür metal yüzeylerde paslan-
maya neden olur.

• Plastik parça üzerindeki baskıların kalkma-
ması ve deforme olmaması için keskin,
aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik madde-
leri, deterjan, gaz, benzin, cila vb. madde-
ler kullanmayın. Temizlik için ılık su ile yu-
muşak bez kullanın ve kurulayın.

• No Frost Olmayan Ürünlerde ;Soğutucu
bölmenin arka duvarında su damlacıkları
ve bir parmak kalınlığa kadar karlanma olu-
şur. Temizlemeyin, kesinlikle yağ ve ben-
zeri maddeler sürmeyin.

• Ürünün dış yüzey temizliğinde sadece hafif
nemli mikro fiber bez kullanınız. Sünger ve
diğer tip temizlik bezleri çizilmelere yol aça-
bilir.

• Ürünün iç yüzey temizliğinde tüm çıkarıla-
bilir parçaları temizlemek için bunları sa-
bun, su ve karbonat karışımından oluşan
hafif bir solüsyonla yıkayın. Tamamen yıka-
yıp kurulayın. Aydınlatmalara ve kontrol pa-
neline su gelmesini engelleyin.

DİKKAT:
Herhangi bir iç yüzey üzerinde sirke,
tuvalet ispirtosu ya da diğer alkol
bazlı temizleyicileri kullanmayın.

Paslanmaz Çelik Dış Yüzeyler
Aşındırıcı olmayan bir paslanmaz çelik temiz-
leyicisi kullanın ve bunu tiftiksiz, yumuşak bir
bezle uygulayın. Parlatmak için, suyla nem-
lendirilmiş bir mikro fiber bezle yüzeyini ha-
fifçe silin ve kuru parlatma güderisi kullanın.
Her zaman paslanmaz çeliğin damarlarını ta-
kip edin.

Kötü Kokuların Önlenmesi
Ürününüzün üretiminde kokuya neden ola-
cak 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 kar-

bonatlı suyla temizleyin.
• Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mik-

roorganizmalar kötü kokuya sebep olacağı
için yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın.

• Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaları
kesinlikle buzdolabınızda saklamayın.

Çay bilinen en iyi koku alıcılarından
biridir.Demlemiş olduğunuz çay po-
sasını 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.

Plastik Yüzeylerin Korunması
Plastik yüzeylere yağ dökülmesi durumunda
yağ yüzeye zarar verebileceği için ılık suyla
hemen temizleyin.

9 Sorun Giderme
Servis çağırmadan önce bu listeyi gözden
geçirin. Bunu yapmak sizi zaman ve para
kaybından kurtarır. Bu liste sık rastlanabi-

lecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme kulanı-
mına bağlı olmayan şikayetleri içerir. Bahse-
dilen bazı özellikler ürününüzde olmayabilir.
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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. >>> Ürü-

nün kapısını çok sık açıp kapatmamaya
dikkat edin.

• Ortam çok nemlidir. >>> Ürünü çok nemli
ortamlara kurmayın.

• Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda saklanı-
yor olabilir. >>> Sıvı içeren yiyecekleri ka-
palı kaplarda saklayın.

• Ürünün kapısı açık kalmıştır. >>> Ürünün
kapısını uzun süre açık tutmayın.

• Termostat çok soğuk bir değere ayarlan-
mıştır. >>> Termostatı uygun değere ayar-
layın.

Kompresör çalışmıyor.
• Ani elektrik kesilmesinde veya fişin çıkarılıp

takılmasında, ürün soğutma sistemindeki
gazın basıncı henüz dengelenmemiş ol-
duğu için kompresör koruyucu termiği
atar. Yaklaşık 6 dakika sonra ürün çalış-
maya başlayacaktır. Bu süre sonunda ürün
çalışmaya başlamazsa servis çağırın.

• Buz çözme devresindedir. >>> Tam oto-
matik buz çözme yapan bir ürün için bu
normaldir. 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 ede-
cektir.

Buzdolabı çalışırken çalışma sesi artı-
yor.
• Ortam sıcaklığının değişmesine bağlı olarak

ürünün çalışma performansı değişebilir. 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 çalışır.
• Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Sıcak or-

tamlarda daha uzun süre çalışması nor-
maldir.

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

• Ürüne yakın zamanda fazla miktarlarda sı-
cak yemek konmuş olabilir. >>> Ürüne sı-
cak yemek koymayın.

• 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 ka-
palı olup olmadığını kontrol edin.

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

• Soğutucu ya da dondurucu kapı contası
kirlenmiş, eskimiş, kırılmış ya da tam otur-
mamış 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 so-
ğutucu 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 don-
durucu sıcaklığı yeterli.
• Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir

değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölme
sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayar-
layıp kontrol edin.
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Soğutucu bölme çekmecelerinde sakla-
nan 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. Soğutucu ya
da dondurucu bölme sıcaklığını değiştire-
rek 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
kapatın.

• Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da yeni yi-
yecek konulmuş olabilir. >>> Bu normaldir.
Fiş yeni takıldığında ya da yeni yiyecek ko-
nulduğunda ürünün ayarlanan sıcaklığa
ulaşması normalden daha uzun zaman alır.

• Ürüne yakın zamanda fazla miktarlarda sı-
cak yemek konmuş olabilir. >>> Ürüne sı-
cak yemek koymayın.

Sarsılma ya da gürültü.
• Zemin düz veya dayanıklı değildir. >>>

Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde sallanı-
yorsa ayaklarını ayarlayarak ürünü denge-
leyin. Ayrıca zeminin ürünü taşıyabilecek
kadar dayanıklı olmasına dikkat edin.

• Ürünün üzerine konan eşyalar gürültü yapı-
yor olabilir. >>> Ürünün üzerinde bulunan
eşyaları kaldırın.

• Üründen sıvı akması, püskürmesi vb. ses-
ler geliyor.

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

Üründen rüzgar sesi geliyor.
• Ürünün soğutma işlemini gerçekleştirebil-

mesi için fan kullanılmaktadır. Bu normaldir
ve bir arıza değildir.

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 kapatın.

• Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen
kapatın.

Ürünün dışında ya da kapıların arasında
terleme oluşuyor.
• Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu ga-

yet normaldir. >>> Nem azaldığında yo-
ğunlaşma kaybolur.

Ürünün içi kötü kokuyor.
• Düzenli temizlik yapılmamıştır. >>> Ürünün

içini sünger, ılık su veya karbonatlı suyla
düzenli olarak temizleyin.

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

• Yiyecekler ürüne ağzı açık kaplarda konul-
muştur. >>> Yiyecekleri kapalı kaplarda
saklayın. Ağzı açık saklanan yiyeceklerden
yayılan mikroorganizmalar kötü kokulara
neden olabilir.

• Saklama süresi dolan ve bozulan yiyecek-
leri üründen çıkarın.

Kapı kapanmıyor.
• Yiyecek paketleri kapının kapanmasını en-

gelliyor olabilir. >>> Kapıları engelleyen pa-
ketlerin yerlerini değiştirin.

• Ürün zemin üstünde tamamen dik durmu-
yor olabilir. >>> Ayaklarını ayarlayarak
ürünü dengeleyin.

• Zemin düz ya da sağlam değildir. >>> Ze-
minin düz ve ürünü taşıyabilecek kadar
sağlam olmasına dikkat edin.

Sebzelikler sıkışmış.
• Yiyecekler çekmecenin üst bölümüne de-

ğiyor olabilir. >>> Çekmecedeki yiyecekleri
düzenleyin.
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Ürün yüzeyinde sıcaklık var.
• Ürününüz çalışırken, iki kapı arasında, yan

panellerde ve arka ızgara bölgesinde yük-
sek sıcaklık görülebilir. Bu normal bir du-
rumdur ve herhangi bir servis ihtiyacı yok-
tur.

Kapı açıldığında fan çalışmaya devam
ediyor.
• Dondurucu kapısı açıldığında fan çalış-

maya devam edebilir.

UYARI: Bu bölümdeki talimatları uy-
gulamanıza rağmen sorunu gidere-
mezseniz ürünü satın aldığınız bayi
ya da Yetkili Servise başvurun. Çalış-
mayan ürünü kendiniz onarmayı de-
nemeyin. Bu normal bir durumdur.

FERAGATNAME / UYARI
Bazı (basit) arızalar; aşağıdaki talimatlar dahi-
linde yapılmaları şartıyla; herhangi bir güven-
lik sorunu yaratmadan ya da güvenli olmayan
kullanıma sebebiyet vermeden, nihai kullanı-
cılar tarafından tamir edilebilir. (“Kendim Ta-
mir Etmek İstiyorum” bölümüne bakınız.) Bu
nedenle, “Kendim Tamir Etmek İstiyorum”
bölümünde nihai kullanıcılar tarafından tamir
edilebileceği belirtilmiş olan parçalar dışında,
güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla kesin-
likle yetkili servis istasyonu tarafından tamir
önerilir ve Arçelik ürün garantisinin devam
edebilmesi için zorunludur.
KENDİM TAMİR ETMEK İSTİYORUM
Nihai kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek
tamir işlemi şu yedek parçalar dahilinde yapı-
labilir: Kapı Kolları ve Kapı Menteşeleri, Kapı
Contaları ve saklama için çevresel Tepsiler,
Sepetler, Raflar. (Güncel yedek parça liste-
sine 1 Mart 2021 itibariyle https://www.arce-
lik.com.tr/destek adresinden ulaşılabilir).
Ayrıca, ürün güvenliğini sağlamak ve ciddi
yaralanma riskini önlemek için, tamir işlemi,
kullanma kılavuzunda veya https://www.ar-
celik.com.tr/destek adresinde bulunan tali-
matlara göre yapılmalıdır. Güvenliğiniz için,
herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirmeden
önce ürünün fişini çekin.
Nihai kullanıcılar tarafından, kullanma kılavuz-
larında belirtilen ya da https://www.arce-
lik.com.tr/destek adresinde bulunan talimat-
lara uygun yapılmayan ve https://www.arce-

lik.com.tr/destek adresinden ulaşılan güncel
parça listesinde yer alan parçalar dışındaki
parçalara uygulanan tamir işlem ya da giri-
şimleri nedeniyle oluşabilecek güvenlik so-
runlarından Arçelik sorumlu tutulamaz. Böyle
bir durumda Arçelik ürün garantisi geçersiz
olacaktır.
Bu nedenle nihai kullanıcıların yukarıda belirti-
len yedek parçalar dışında kalan parçalar için
tamir işlemlerini kendilerinin gerçekleştirmek-
ten kaçınmaları ve gereksinim olması duru-
munda yetkili servis istasyonuna başvurma-
ları şiddetle tavsiye edilir. Nihai kullanıcıların
bu tür tamir girişimleri güvenlik sorunlarına
neden olabilir; ürüne zarar verebilir ve sonra-
sında yangın, su baskını, elektrik çarpması ve
ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Listelenenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, şu
parçaların tamir işlemleri yetkili servis istas-
yonları tarafından yapılmalıdır: Kompresör,
Soğutma devre elemanları, Ana kart,İnverter
kart, Ekran kartı vb.Üretici/satıcı, son kullanı-
cıların yukarıda belirtilenlere uygun davran-
madığı herhangi bir durumdan sorumlu tutu-
lamaz.

Bu ürün ‘G’ enerji sınıfına sahip aydınlatma
kaynağı içermektedir.
Bu üründeki aydınlatma kaynağı yetkin ta-
mirci tarafından değiştirilmelidir.
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Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Husus-
lar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şart-
ları 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 yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.),

doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) 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 kullanılmasından kay-

naklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari

veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

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

Arçelik A.Ș. tarafından üretilmiştir.
Menşei: Türkiye
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Please read this manual first!
Dear Customer

Please read this manual before using the product.
Thank you for choosing this Arçelik product. We would like you to achieve the optimal effi-
ciency from this high quality product which has been manufactured with state of the art tech-
nology. To do this, carefully read this manual and any other documentation provided before
using the product and keep it as a reference.
Heed all information and warnings in the user manual. This way, you will protect yourself and
your product against the dangers that may occur.
Keep the user manual. Include this manual with the unit if you hand it over to someone else.

The following symbols are used in the user manual:

Hazard that may result in death or injury.

Important information or useful tips on operation.

Read the user manual.

Combustible material, warning against fire hazard.

NOTICE A hazard that may cause material damage to the product or its surroundings

The model information as stored in the product data base
can be reached by entering following website and search-
ing for your model identifier (*) found on energy label.

https://eprel.ec.europa.eu/
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1 Safety Instructions

This section includes the safety
instructions necessary to pre-
vent the risk of personal injury or
material damage.
Our company shall not be held
responsible for damages that
may occur if these instructions
are not observed.
Installation and repair opera-
tions shall always be performed
by authorized service.
Use original spare parts and ac-
cessories only.
Original spare parts will be
provided for 10 years, following
the product purchasing date.
Do not repair or replace any
component of the product un-
less it is clearly specified in the
user manual.
Do not perform any modifica-
tions on the product.

1.1 Intention of Use

This product is not suitable for
commercial use and should not
be used other than for its inten-
ded use. This product is de-
signed to be used indoors, at
home and similar places.
For example;

• In the staff kitchens of the
stores, offices and other work-
ing environments,

• In farm houses,
• In the units of hotels, motels or

other resting facilities that are
used by the customers,

• In hostels, or similar environ-
ments,

• In catering services and similar
non-retail applications.

This product shall not be used
in open or enclosed external en-
vironments such as vessels,
balconies or terraces. Exposing
the product to rain, snow, sun-
light and wind may cause risk of
fire.

1.2 Safety of Children,
Vulnerable Persons
and Pets

• This product may be used by
children aged 8 years and
older and persons with under-
developed physical, sensory
or mental capabilities or lack
of experience and knowledge
if they are being given supervi-
sion or have been given in-
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struction concerning use of
the appliance in a safe way
and the hazards involved.

• Children between 3 and 8
years are allowed to put and
take out food to/from the
cooler product.

• Electrical products are danger-
ous for children and pets. Chil-
dren and pets must not play
with, climb on, or enter the
product.

• Cleaning and user mainten-
ance should not be performed
by children unless there is
someone overseeing them.

• Keep the packaging materials
away from children. Risk of in-
jury and suffocation.

Before disposing of old
products that shall not be used
any more:
1. Unplug the power cord from

the mains socket.
2. Cut the power cable and re-

move it from the appliance
together with the plug.

3. Do not remove the racks and
drawers from the product to
prevent children from getting
inside the appliance.

4. Remove the doors.

5. Store the product so that it
shall not be tipped over.

6. Do not allow children to play
with the scrapped product.

• Do not dispose of the product
by throwing it into fire. Risk of
explosion.

• If there is a lock available in
the product’s door, keep the
key out of children's reach.

1.3 Electrical Safety

• The product shall not be
plugged into the outlet during
installation, maintenance,
cleaning, repair, and transport-
ation operations.

• If the power cable is dam-
aged, it shall be replaced by
authorized service only to
avoid any risks that may oc-
cur.

• Do not tuck the power cable
under the product or to the
rear of the product. Do not put
heavy items on the power
cable. The power cable should
not be bent, crushed, and
come into contact with any
heat source.

• Do not use an extension cord,
multi-plug or adaptor to oper-
ate your product.
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• Portable multi sockets or port-
able power supplies may over-
heat and cause fire. Thus, do
not have a multi-plug behind
or in the vicinity of the product.

• The plug shall be easily ac-
cessible. If this is not possible,
a mechanism that meets the
electrical legislation and that
disconnects all terminals from
the mains (fuse, switch, main
switch, etc.) shall be available
on the electrical installation.

• Do not touch the plug with wet
hands.

• When unplugging the appli-
ance, don’t hold the power
cord, but the plug.

1.4 Handling Safety

• This product is heavy, do not
handle it by yourself.

• Do not hold the product from
its door while handling the
product.

• Be careful not to damage the
cooling system and the pipes
while handling the product. Do
not operate the product if the
pipes are damaged, and con-
tact an authorized service.

1.5 Operational Safety

• Do not ever use chemical
solvents on the product.
These materials contain an ex-
plosion risk.

• In case of a failure of the
product, unplug it and do not
operate until it is repaired by
the authorized service. There
is a risk of electric shock!

• Do not place a source of flame
(e.g. candles, cigarettes, etc.)
on the product or in the vicinity
of it.

• Do not get on the product.
Risk of falling and injury!

• Do not cause damage to the
pipes of the cooling system
using sharp and piercing tools.
The refrigerant that sprays out
in case of puncturing the gas
pipes, pipe extensions or up-
per surface coatings may
cause irritation of skin and in-
juries of the eyes.

• Do not place and operate
electric appliances inside the
refrigerator/freezer unless it is
advised by the manufacturer.

• Do not jam any parts of your
hands or your body to the
moving parts inside the
product. Be careful to prevent
jamming of your fingers
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between the refrigerator and
its door. Be careful while
opening or closing the door if
there are children around.

• Do not put ice cream, ice
cubes or frozen food to your
mouth as soon as you take
them out of the freezer. Risk of
frostbite!

• Do not touch the inner walls,
metal parts of the freezer or
food kept inside the freezer
with wet hands. Risk of frost-
bite!

• Do not place soda cans or
cans and bottles that contain
fluids that may be frozen to
the freezer compartment.
Cans or bottles may explode.
Risk of injury and material
damage!

• Do not use or place materials
sensitive against temperature
such as flammable sprays,
flammable objects, dry ice or
other chemical agents in the
vicinity of the refrigerator. Risk
of fire and explosion!

• Do not store explosive materi-
als such as aerosol cans with
flammable materials inside the
product.

• Do not place cans containing
fluids over the product.
Splashing of water on an elec-
trical part may cause the risk
of an electric shock or a fire.

• This product is not intended
for storage and cooling of
medicines, blood plasma,
laboratory preparations or sim-
ilar materials and products
that are subject to the Medical
Products Directive.

• If the product is used against
its intended purpose, it may
cause damage to or deteriora-
tion of the products kept in-
side.

• If your refrigerator is equipped
with blue light, do not look at
this light with optical devices.
Do not stare directly at UV
LED light for a long time. Ultra-
violet rays may cause eye
strain.

• Do not fill the product with
more food than its capacity.
Injuries or damages may occur
if the contents of the refriger-
ator fall when the door is
opened. Similar problems may
also occur when an object is
placed over the product.
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• Ensure that you have removed
any ice or water that may have
fallen to the floor to prevent in-
juries.

• Change the locations of the
racks/bottle racks on the door
of your refrigerator while the
racks are empty only. Danger
of injury!

• Do not place objects that may
fall/tip over on the product.
These objects may fall while
opening or closing the door
and cause injuries and/or ma-
terial damages.

• Do not hit or exert excessive
pressure on glass surfaces.
Broken glass may cause injur-
ies and/or material damages.

• The cooling system in your
product contains R600a refri-
gerant The refrigerant type
used in the product is spe-
cified in the type label. This
gas is flammable. Therefore,
be careful not to damage the
cooling system and the pipes
while operating the product. In
case of damage to the pipes;

1. Do not touch the product or
the power cable.

2. Keep the product away from
potential sources of fire that
may cause the product to
catch fire.

3. Ventilate the area where the
product is placed. Do not
use a fan.

4. Contact authorized service.
5. If the product is damaged

and you observe gas leak,
please stay away from the
gas. Gas may cause frostbite
if it contacts your skin.

1.6 Maintenance and
Cleaning Safety

• Do not pull by the door handle
if you shall move the product
for cleaning purposes. Handle
may cause injuries if it is pulled
too hard.

• Do not clean the product by
spraying or pouring water on
the product and inside the
product. Risk of electric shock
and fire.

• When cleaning the product,
do not use sharp and abrasive
tools or household cleaning
agents, detergent, gas, gasol-
ine, thinner, alcohol, varnish,
and similar substances. Use
only cleaning and mainten-
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ance agents that are not
harmful for food inside the
product.

• Do not ever use steam or
steamed cleaning materials for
cleaning the product and
thawing the ice inside it.
Steam contacts the live areas
in your refrigerator and causes
short circuit or electric shock.

• Take care to keep water away
from the electronic circuits or
lighting of the product.

• Use a clean, dry cloth to wipe
the dust or foreign material on
the tips of the plugs. Do not
use a wet or damp piece of
cloth to clean the plug. Other-
wise, risk of fire or electric
shock may occur.

2 Environmental Instructions

2.1 Compliance with WEEE regula-
tions and Waste Disposal

This product does not contain hazardous
and prohibited substances specified in the
"Regulations for Supervision of Waste Elec-
trical and Electronic Equipment" published
by Turkish Ministry of Environment and
Urban Planning.

Complies with WEEE Regula-
tion. This product was manufac-
tured from recyclable and re-
usable high quality parts and
materials. Therefore, do not dis-
pose of this product with other
domestic wastes at the end of

its life cycle. Take it to a collection point for

electrical and electronic equipment. Please
ask your local authorities regarding these
collection areas. You can help protect the
environment and natural resources by deliv-
ering the used products for recycling.

2.2 Packaging Information

The product's packaging is made of
recyclable materials, in accordance
with the National Legislation. Do not
dispose of the packaging waste with
the household waste or other
wastes, dispose it to the packaging
collection areas specified by local
authorities.
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3 Your Refrigerator

1 2

3

4
5

6
7
8
9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

19

20

1 Freezer Compartment 2 Cooler compartment

3 Fan 4 *Cooler compartment door shelves

5 Egg holder 6 Water dispenser filling tank

7 *Cooler compartment door shelves 8 Water dispenser reservoir

9 *Cooler compartment glass shelves 10 *Bottle shelf

11 *Cooler compartment door shelves 12 *Dairy (cold storage) bin

13 *Crispers 14 *Bottle shelf

15 *Crispers 16 Adjustable stands

17 Frozen food storing compartments 18 *Freezer compartment glass shelves

19 Icematic 20 Freezer compartment door shelves

*Optional: Figures in this user manual are
schematic and may not exactly match your
product. If your product does not comprise
the relevant parts, the information pertains to
other models.
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4 Preparation
What to do for energy saving

Read the “Safety Instructions” sec-
tion first.

• This refrigerating appliance is not intended
to be used as a built in appliance.

• Do not keep the refrigerator doors open
for long periods.

• Do not place hot food or beverages into
the refrigerator.

4.1 What To Do For Energy Saving

• Do not overfill the refrigerator; blocking the
internal air flow will reduce cooling capa-
city.

• Depending on the product’s features; de-
frosting frozen foods in the cooler com-
partment will ensure both energy saving
and preserve food quality.

• Food shall be stored using the drawers in
the cooler compartment in order to ensure
energy saving and protect food in better
conditions.

• Make sure the foods are not in contact
with the cooler compartment temperature
sensor shown below.

• Since hot and humid air will not directly
penetrate into your product when the
doors are not opened, your product will
optimize itself in conditions sufficient to

protect your food. Under these circum-
stances, functions and components such
as compressor, fan, heater, defrost, light-
ing, display and so on will operate accord-
ing to the needs by consuming minimum
energy.

• In case that multiple options are present,
glass shelves must be placed so that the
air outlets at the rear wall are not blocked
and preferably, in a way that air outlets re-
main below the glass shelf. This combina-
tion may help improving air distribution
and energy efficiency.

4.2 First Use

Before using your refrigerator, make sure the
necessary preparations are made in line with
the instructions in "Safety and Environmental
Instructions" and "Installation" sections.
• Keep the product running without placing

any food inside for 12 hours and do not
open the door, unless absolutely neces-
sary.

A sound will be heard when the
compressor is engaged. It is normal
for the product to make noise even if
the compressor is not running, as
fluid and gas may be compressed in
the cooling system.

It is normal for the front edges of the
refrigerator to be warm. These areas
are designed to warm up in order to
prevent condensation.

For some models, indicator panel
turns off automatically 1 minute after
the door closes. It will be reactivated
when the door is opened or any but-
ton is pressed.

4.3 Climate Class and Definitions

Please refer to the Climate Class on the rat-
ing plate of your device. One of the following
information is applicable to your device ac-
cording to the Climate Class.
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• SN: Long Term Temperate Climate: This
cooling device is designed for use at ambi-
ent temperatures between 10 °C and 32
°C.

• N: Temperate Climate: This cooling device
is designed for use at ambient temperat-
ures between 16°C and 32 °C.

• ST: Subtropical Climate: This cooling
device is designed for use at ambient tem-
peratures between 16°C and 38°C.

• T: Tropical Climate: This cooling device is
designed for use at ambient temperatures
between 16°C and 43°C.

5 Control Panel of the Product

1

2

3 4 5

6 7

8

9

1 *Wireless 2 Quick freezing

3 High temperature / fault alert 4 Energy Saving (Display Off)

5 The Freezer compartment temperat-
ure setting

6 Vacation function

7 The Cooler Compartment temperature
setting

8 *Key for resetting wireless connection
settings*

9 *Anti-Odour Module Key

Read the “Safety Instructions” sec-
tion first.
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*Optional: Shown functions are optional,
there may be differences of shape and loca-
tion in functions found on your appliance’s
display panel.
Auditory and visual functions of the indicator
panel will assist in using the refrigerator.

1.Wireless Key
You can use this key to make a wireless
connection with your product via HomeWhiz
mobile application. If the key is pressed on
for a long time (3 seconds), the wireless con-
nection symbol on the display/indicator will
blink (at 0.5 second intervals) slowly. The
home network is introduced to the product
firstly in this way. After making a wireless
connection with the product, wireless con-
nection symbol illuminates continuously.
After completing the initial installation, you
may activate/deactivate it by pressing on this
key. The wireless connection symbol will
flash quickly (at 0.2 second intervals) until the
connection is established. When the con-
nection becomes active, wireless connection
symbol flashes continuously. If the connec-
tion cannot be established for a long period,
check your connection settings and refer to
the “Troubleshooting” section provided in the
user manual. Use HomeWhiz application for
wireless connection. You can find the install-
ation steps in the application during installa-
tion. You can access the application by
scanning the QR code on the HomeWhiz la-
bel on the appliance. Application is offered
through App Store for IOS devices, and
through Play Store for Android devices. Visit
https://www.homewhiz.com/ address for de-
tailed information.

2. The Quick Freezing Key
When you press the quick freeze key, the
LED on the key is illuminated and the quick
freeze function will be activated. Freezer
compartment temperature is set to -27
Celsius. Press the key again to cancel func-
tion. The quick freezing function will be auto-
matically cancelled after 24 hours. To freeze
a large amount of fresh food, press the quick
freezing key before placing the food in the
freezer compartment.

3. High temperature / fault alert
This indicator will be active when your refri-
gerator cannot perform adequate cooling or
in case of any sensor error. “E” will be dis-
played on the the freezer compartment tem-
perature indicator and figures such as
1,2,3... will be displayed on the cooler com-
partment temperature indicator. These fig-
ures on the indicator provide information to
the authorized service about the error that
has occurred. Exclamation mark may be dis-
played when you load warm food to the
freezer compartment or keep the door open
for a long period of time. This is not a fault,
this warning is removed when the food is
cooled down or when any key is pressed.

4. Energy Saving (Display Off) Indicator

When the doors are not opened and closed
for an extended period of time, the energy
saving mode is automatically enabled and
the energy saving icon lights up. When you
activate the energy saving function, all sym-
bols other than the energy saving symbol
disappear on the screen. When the energy
saving function is active, if you press any key
or open the door of the product, the energy
saving function of the refrigerator is deactiv-
ated and the symbols on the screen returns
to normal. Energy saving function is an act-
ive, factory installed function, it is not pos-
sible to deactivate it.

5. The Freezer Compartment Temperat-

ure Setting Key
In order to set freezer compartment temper-
ature, press on this key. When you press on
this key, the freezer compartment temperat-
ure can be set to
-18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 Celsius values.

6. Cooler Compartment Off (Vacation)

Function Key
Press on the key for 3 seconds to activate
the vacation function. Vacation mode is ac-
tivated and the LED on the key is illuminated.
“- -” will be displayed on the Cooler Com-
partment temperature indicator and the
cooler compartment does not actively per-
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form cooling. When you activate this func-
tion, it is not suitable to store your food in
the cooler compartment. Other compart-
ments will continue to cool according to their
adjusted temperatures. Press the key for 3
seconds again to cancel this function.

7. The Cooler Compartment Temperat-

ure Setting Key
In order to set the cooler compartment tem-
perature, press on this key. When you press
on this key, the cooler compartment temper-
ature is set to 8,7,6,5,4,3,2 and 1 Celsius
values.

8. *Key for Resetting Wireless Connec-

tion Settings+
To reset wireless connection settings, Quick
freezing and Wireless connection keys
should be pressed on
for 3 seconds simultaneously. All user in-
formation recorded previously are removed
on a product where wireless connection set-
tings are reset/restored to factory defaults.

9. Deodoriser Module Key
Press on this key for 3 seconds to activate/
deactivate the anti-odour feature. While the
anti-odour feature is active, the LED on the
respective key is illuminated. When the fea-
ture is active, the deodoriser module will be
operated periodically.

6 Use of Your Appliance

Read the “Safety Instructions” sec-
tion first!

6.1 Replacing the Illumination
Lamp

Call the Authorized Service when the Bulb/
LED used for lighting in your refrigerator will
be replaced.
Lamp(s) used in this appliance cannot be
used for house lighting. Intended use of this
lamp is to help the user place food into the
refrigerator / freezer safely and comfortably.

6.2 Door Open Alert

Door Open Alert
An audible alert will be heard if the product's
door remains open for 1 minute. The audible
alert will stop when you close the cabinet
door or press any button on the display (if
available).

7 Product Features

7.1 Icematic

Icematic and Ice Storage Box
Fill the icematic with water and put in place.
The ice will be ready after approximately two
hours. Do not remove the the ice maker to
take the ice.

The ice storage box is intended for
storing ice only. Do not freeze water
in it. Doing so will cause it to break.

NOTICE
A sound may be made during ice
pouring. This sound is normal.

Turn the buttons on the ice chambers right-
hand side by 90°; the ice will fall to the ice
storage box below. You may then remove
the ice storage box and serve the ice.
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7.2 Crisper Technologies

Blue Light
Fruits and vegetables stored in the crispers
that are illuminated with a blue light continue
their photosynthesis by means of the
wavelength effect of blue light and thus pre-
serve their vitamin content.

VitaminZone
Fruits and vegetables stored in crispers illu-
minated with theVitaminZone technology
preserve their vitamins for a longer time
thanks to the blue, green, red lights and dark
cycles, which simulate a day cycle.
When the door of your refrigerator is opened
during the dark period of theVitaminZone
technology, your refrigerator shall sense this
automatically and illuminate the crisper with
one of the blue, green or red lights respect-
ively for your convenience. After you have
closed the door of the refrigerator, the dark
period will continue, representing the night
time in a day cycle.

7.3 Dairy Products Cold Storage
Area

Cold Air Storage Compartment
This compartment provides lower temperat-
ure inside the refrigerator. Use this bin to
store delicatessen (salami, sausages, dairy
products and etc. ) that requires lower stor-
age temperature or meat, chicken or fish
products for immediate consumption. Do not
store fruits and vegetables inside this bin.

7.4 Ionizer

The ionizer system in the cooler compart-
ment's air duct serves to ionize the air. The
negative ion emissions will eliminate bacteria
and other molecules causing odour in the
air.

8 Maintenance and Cleaning

WARNING:
Read the “Safety Instructions” sec-
tion first.

WARNING:
Unplug the refrigerator before clean-
ing it.

• Do not use sharp or abrasive tools to
clean the product. Do not use materials
such as household cleaning agents, soap,
detergents, gas, gasoline, thinner, alcohol,
wax, etc.

• The dust shall be removed from the ventil-
ation grill on the rear of the product at
least once a year (without opening the
cover). Clean the product with a dry cloth.

• Take care to keep water away from the
lamp's cover and other electrical parts.

• Clean the door with a damp cloth. Re-
move all contents to remove the door and
body racks. Remove the door racks by lift-
ing them upwards. Clean and dry the
shelves, then attach back in place by slid-
ing from above.
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• Do not use chlorinated water or cleaning
products on the exterior surface and
chromecoated parts of the product. Chlor-
ine will cause rust on such metallic sur-
faces.

• Do not use sharp and abrasive tools,
soap, house cleaning materials, deter-
gents, gas, gasoline, varnish and similar
substances to prevent deformation of the
plastic part and removal of prints on the
part. Use warm water and a soft cloth for
cleaning, and then dry it.

• On the products without a No-Frost fea-
ture, water droplets and icing up to a
thickness of a finger may occur on the rear
wall of the freezer compartment. Do not
clean, and never apply oils or similar ma-
terials.

• Use a mildly dampened micro-fibre cloth
to clean the external surface of the
product. Sponges and other types of
cleaning clothes may cause scratches.

• To clean all removable components during
the cleaning of the interior surface of the
product, wash these components with a
mild solution consisting of soap, water and
carbonate. Wash and dry thoroughly. Pre-
vent contact of water with illumination
components and the control panel.

CAUTION:
Do not use vinegar, rubbing alcohol
or other alcohol based cleaning
agents on any interior surface.

Stainless Steel External Surfaces
Use a non-abrasive stainless steel cleaning
agent and apply it with a soft lint-free cloth.
To polish, gently wipe the surface with a mi-
cro-fibre cloth dampened with water and use
dry polishing chamois. Always follow the
veins of the stainless steel.

Preventing Odours
The product is manufactured free of any
odorous materials. However, keeping the
food in inappropriate sections and improper
cleaning of internal surfaces may lead to
odours.
• To avoid this, clean the inside with carbon-

ated water every 15 days.
• Keep the foods in sealed holders, as mi-

cro-organisms arising from foods kept in
unsealed containers will cause bad odour.

• Do not keep expired and spoilt foods in
the refrigerator.

Tea is one of the most effective
odour removers. Place the pulp of
the brewed tea in the product inside
an open container and remove it
after 12 hours at the latest. If you
keep the tea pulp inside the product
for longer than 12 hours, it will col-
lect the organisms that cause the
odour so it can be the source of
odour itself.

Protecting Plastic Surfaces
Oil spilled on plastic surfaces may damage
the surface and must be cleaned immedi-
ately with warm water.

9 Troubleshooting
Check this list before contacting the service.
Doing so will save you time and money. This
list includes frequent complaints that are not
related to faulty workmanship or materials.
Certain features mentioned herein may not
apply to your product.

The refrigerator is not working.
• The power plug is not fully settled. >>>

Plug it in to settle completely into the
socket.

• The fuse connected to the socket power-
ing the product or the main fuse is blown.
>>> Check the fuse.

Condensation on the side wall of the
cooler compartment (MULTI ZONE,
COOL CONTROL and FLEXI ZONE).
• The door is opened too frequently. >>>

Take care not to open the product's door
too frequently.
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• The environment is too humid. >>> Do not
install the product in humid environments.

• Foods containing liquids are kept in un-
sealed holders. >>> Keep the foods con-
taining liquids in sealed holders.

• The product's door is left open. >>> Do
not keep the product's door open for long
periods.

• The thermostat is set to a very cool tem-
perature. >>> Set the thermostat to an
appropriate temperature.

Compressor is not working.
• In case of sudden power failure or pulling

the power plug off and putting back on,
the gas pressure in the product's cooling
system is not balanced, which triggers the
compressor thermic safeguard. The
product will restart after approximately 6
minutes. If the product does not restart
after this period, contact the service.

• Defrosting is active. >>> This is normal for
a fully-automatic defrosting product. The
defrosting is carried out periodically.

• The product is not plugged in. >>> Make
sure the power cord is plugged in.

• The temperature setting is incorrect. >>>
Select the appropriate temperature set-
ting.

• The power is out. >>> The product will
continue to operate normally once the
power is restored.

The refrigerator's operating noise is in-
creasing while in use.
• The product's operating performance may

vary depending on the ambient temperat-
ure variations. This is normal and not a
malfunction.

The refrigerator runs too often or for too
long.
• The new product may be larger than the

previous one. Larger products will run for
longer periods.

• The room temperature may be high. >>>
The product will normally run for long peri-
ods in higher room temperature.

• The product may have been recently
plugged in or a new food item is placed in-
side. >>> The product will take longer to

reach the set temperature when recently
plugged in or a new food item is placed in-
side. This is normal.

• Large quantities of hot food may have
been recently placed into the product.
>>> Do not place hot food into the
product.

• The doors were opened frequently or kept
open for long periods. >>> The warm air
moving inside will cause the product to run
longer. Do not open the doors too fre-
quently.

• The freezer or cooler door may be ajar.
>>> Check that the doors are fully closed.

• The product may be set to a temperature
that is too low. >>> Set the temperature to
a higher degree and wait for the product
to reach the adjusted temperature.

• The cooler or freezer door washer may be
dirty, worn out, broken or not properly
settled. >>> Clean or replace the gasket.
Damaged / torn door washer will cause
the product to run for longer periods to
preserve the current temperature.

The freezer temperature is very low, but
the cooler temperature is adequate.
• The freezer compartment temperature is

set to a very low degree. >>> Set the
freezer compartment temperature to a
higher degree and check again.

The cooler temperature is very low, but
the freezer temperature is adequate.
• The cooler compartment temperature is

set to a very low degree. >>> Set the
cooler compartment temperature to a
higher degree and check again.

The food items kept in cooler compart-
ment drawers are frozen.
• The cooler compartment temperature is

set to a very low degree. >>> Set the
cooler compartment temperature to a
higher degree and check again.

The temperature in the cooler or the
freezer is too high.
• The cooler compartment temperature is

set to a very high degree. >>> Temperat-
ure setting of the cooler compartment has
an effect on the temperature in the freezer
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compartment. Wait until the temperature
of relevant parts reach the sufficient level
by changing the temperature of cooler or
freezer compartments.

• The doors were opened frequently or kept
open for long periods. >>> Do not open
the doors too frequently.

• The door may be ajar. >>> Fully close the
door.

• The product may have been recently
plugged in or a new food item is placed in-
side. >>> This is normal. The product will
take longer to reach the set temperature
when recently plugged in or a new food
item is placed inside.

• Large quantities of hot food may have
been recently placed into the product.
>>> Do not place hot food into the
product.

Shaking or noise.
• The surface is not flat or durable >>> If the

product is shaking when moved slowly,
adjust the stands to balance the product.
Also make sure the ground is sufficiently
durable to bear the product.

• Any items placed on the product may
cause noise. >>> Remove any items
placed on the product.

• The product is making noise of liquid flow-
ing, spraying etc.

• The product's operating principles involve
liquid and gas flows. >>> This is normal
and not a malfunction.

There is sound of wind blowing coming
from the product.
• The product uses a fan for the cooling

process. This is normal and not a malfunc-
tion.

There is condensation on the product's
internal walls.
• Hot or humid weather will increase icing

and condensation. This is normal and not
a malfunction.

• The doors were opened frequently or kept
open for long periods. >>> Do not open
the doors too frequently; if open, close the
door.

• The door may be ajar. >>> Fully close the
door.

There is condensation on the product's
exterior or between the doors.
• The ambient weather may be humid, this

is quite normal in humid weather. >>> The
condensation will dissipate when the hu-
midity is reduced.

The interior smells bad.
• The product is not cleaned regularly. >>>

Clean the interior regularly using sponge,
warm water and carbonated water.

• Certain holders and packaging materials
may cause odour. >>> Use holders and
packaging materials without free of odour.

• The foods were placed in unsealed hold-
ers. >>> Keep the foods in sealed holders.
Microorganisms may spread out of un-
sealed food items and cause bad odour.

• Remove any expired or spoilt foods from
the product.

The door is not closing.
• Food packages may be blocking the door.

>>> Relocate any items blocking the
doors.

• The product is not standing in full upright
position on the ground. >>> Adjust the
stands to balance the product.

• The surface is not flat or durable >>>
Make sure the surface is flat and suffi-
ciently durable to bear the product.

The crisper is jammed.
• The food items may be in contact with the

upper section of the drawer. >>> Reor-
ganize the food items in the drawer.

Temperature on the product surface.
• High temperature may be observed

between two doors, on the side panels
and on the rear grill area while your
product is operated. This is normal and it
does not require servicing.

Fan continues to operate when the door
is opened.
• Fan may continue to operate when the

freezer door is open.
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WARNING: If the problem persists
after following the instructions in this
section, contact your vendor or an
Authorized Service. Do not try to re-
pair the product. This is normal.

DISCLAIMER / WARNING
Some (simple) malfunctions may be repaired
by end users without creating any safety is-
sue or causing unsafe usage provided that
they are carried out under the following in-
structions. (Please see the section “I Want to
Repair Myself”.)
For this reason, except for parts spe-
cified at the section “I Want to Repair
Myself” as could be repaired by end
users, repair by an authorized service
station is definitely suggested for the
purpose of preventing any safety issues
and this is required so that Arçelik
product warranty may continue.
I WANT TO REPAIR MYSELF
Repair that will be carried out by end users
can be performed within the following spare
parts: Door Handles and Door Hinges, Door
Joints and peripheral Trays, Baskets, Racks.
(You may have access to current list of spare
parts from https://www.arcelik.com.tr/
destek as of 1 March 2021) Further, in order
to ensure product safety and to prevent risk
of severe injuries, repair has to be carried out
according to instructions from user manual
or https://www.arcelik.com.tr/destek For
your own safety, please unplug product prior
to carrying out any repair.Arçelik may not be
held responsible for safety issues that may

arise because of repairs or attempts not car-
ried out in accordance with instructions spe-
cified at user manuals or located at https://
www.arcelik.com.tr/destek and performed
on parts other than parts contained at cur-
rent list of parts accessed from https://
www.arcelik.com.tr/destek . In such a case,
Arçelik product warranty will be invalid.
For this reason, we strongly recommend end
users to avoid carrying out repairs for parts
other than above-mentioned spare parts
themselves and apply to an authorized ser-
vice station in case of requirement. Such re-
pair attempts by end users may cause safety
issues, may damage product and may cause
fire, flood, electrocution and severe personal
injuries afterwards.
Including but not limited to the listed items,
repairs of the following parts have to be per-
formed by authorized service stations: Com-
pressor, Cooling system elements, Mother-
board, Inverter card, Display card, etc. Man-
ufacturer/dealer may not be held responsible
for any circumstances where end users fail
to act in accordance with the foregoing.
This product is equipped with a lighting
source of the "G" energy class.
The lighting source in this product shall only
be replaced by professional repairers.
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