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Cihazın ebatları
CTP 29..  A= 1550 mm
CTP 32.. A= 1690 mm
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Güvenlik ve uyarı bilgileri
• İnsan ve eşyalara zarar dokunmasını önlemek için, cihazınızın 

iki kişi tarafından ambalajından çıkartılıp kurulmasını tavsiye 
ederiz.

• Cihazda herhangi bir arıza olması durumunda derhal (cihazı 
bağlamadan önce) satıcıya danışın.

• Güvenli bir şekilde çalışması için cihazı sadece kullanım 
kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda monte edin ve 
bağlayın.

• Hata durumunda cihazın elektrik bağlantısını kesin. Fişini çekin 
veya sigortayı kapatın veya sökün.

• Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, 
fişinden tutup çekin.

• Cihazdaki tamir ve müdahalelerin müşteri hizmetleri tarafından 
yapılması gerekir, aksi takdirde kullanıcı için önemli tehlikeler söz 
konusu olabilir. Aynı durum, elektrik bağlantı kablosunu değiştirmek 
için de geçerlidir. 

• Cihazın içinde açık ateş veya ateş kaynaklarıyla uğraşmayın. 
Cihazın taşınması ve temizlenmesi sırasında, soğuk devridai-
mine zarar gelmemesine dikkat edin. Hasar durumlarında ateş 
kaynaklarını uzak tutun ve odayı iyice havalandırın.

• Tabanı, çekmecelerini, kapılarını vs. üzerine basmak veya da-
yanmak için kullanmayın.

• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın 
kullanımı konusunda gerekli talimatları almadan veya başlangıçta 
onun gözetimi altında hareket etmeden, fiziksel, sensorik veya 
ruhsal engelli kişiler (veya çocuklar) veya yeterli bilgi ve deneyi-
mi bulunmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların 
cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında 
tutulması gerekir. 

• Soğuk yüzeylere veya soğutulmuş/dondurulmuş gıdalarla uzun 
süreli cilt temasını sağlamaktan kaçının. Ağrıya, sağırlık duy-
gusuna ve donmalara neden olabilir. Uzun süreli cilde temas 
edeceğinde, koruyucu önlemler alın, örneğin eldiven kullanın.

• Dondurmayı, dondurulmuş suyu veya buz küplerini, dolaptan 
çıkartır çıkartmaz ve çok soğuk olarak tüketmeyin. Düşük 
sıcaklıklardan dolayı bir “yanma tehlikesi” vardır.

• Çok fazla bekletilmiş gıdaları kullanmayın - gıda zehirlenmesine 
yol açabilirler.

• Cihaz, gıdaların soğutulması, dondurulması ve saklanmasına ve 
buz oluşturmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Evdeki kullanıma 
uygun olarak tasarlanmıştır. Ticari alandaki kullanımında, sektör 
için geçerli kurallara uyulmalıdır.

• Cihazda, patlayıcı maddeler veya propan, bütan, pentan vs. 
gibi yanıcı maddeler içeren sprey kutuları saklamayın. Dışarı 
çıkan gaz, elektrikli parçalardan dolayı tutuşabilir. Bu tip sprey 
kutularını, üzerinde basılı olan içindekiler bilgilerinden veya bir 
ateş simgesinden tanıyabilirsiniz. 

• Cihazın içinde elektrikli aletler kullanmayın. 

Bu kullanım kılavuzu birden fazla model için geçerli olduğundan, 
burada belirtilen değerlerden sapmalar olabilir.

İklim sınıfı
Cihaz, iklim sınıfına göre, sınırlı ortam sıcaklıklarında çalıştırılmak üzere 
tasarlanmıştır. Bu değerlerin aşılmaması gerekir! Cihazınız için geçerli 
olan iklim sınıfı, model plakasında basılıdır.
İklim sınıfı  Çevre sıcaklığı
SN   + 10° ila + 32 °C
N   + 16° ila + 32 °C
ST   + 18° ila + 38 °C
T   + 18° ila + 43 °C

Kumanda ve
Kontrol elemanları

İmha bilgileri
Ambalajı, geri dönüştürülebilir materyallerden yapılmıştır.
-  Oluklu karton/mukavva
-  Köpüklü polistiroldan yapılmış kalıp parçaları
-  Polietilenden yapılmış folyolar
-  Poliproilenden yapılmış çevre bantları
• Ambalaj malzemesi çocuk oyuncağı değildir - folyolardan 

dolayı boğulma tehlikesi vardır!
• Ambalajı resmi bir çöp toplama yerine götürün.
Atılacak olan cihaz: Halen değerli materyaller içerir 
ve ayrılmamış yerleşim yeri çöplüğünden farklı çöp 
imha tesislerine götürülmelidir.
• Kullanım ömrü tükenmiş cihazları kullanılmaz hale 

getirin. Fişini çekin, bağlantı kablosunu kesin ve 
çocukların içinde kilitli kalmaması için kilidini bo-
zun.

• Semtinizdeki toplama yerlerine götürülene veya bu-
radan gelinip alınana kadar atılacak olan cihazınızın 
soğuk devridaiminden hasar görmemesine dikkat edin.

• Mevcut soğutucu maddeyle ilgili bilgiler için model plakasına 
bakın.

• Teslim alma tarihleri veya toplama yerleri hakkındaki bilgiler için 
atık merkezine veya belediyeye başvurun.

Cihaz ve donanımına genel bakış
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Cihazı açma ve kapama
Cihazı devreye sokmadan önce içini temizlemenizi tavsiye ederiz 
(Daha ayrıntılı bilgiler için bakınız “Temizleme”).
Çalıştırma, şekil A1: 
Fişini takın. Bir demir parayla sıcaklık regülatörünün okunu 1, 
“0” ile “maks” arasındaki bir konuma getirin. Sıcaklık göstergesi 
3, ayarlanan iç sıcaklığı gösterir.
Kapatma:
Fişini çekin veya sıcaklık düğmesini “0” konumuna getirin.

Sıcaklığı ayarlama
Sıcaklık, sıcaklık düğmesinden 1ayarlanır. Regülatörün ayarına 
bağlı olarak istediğiniz sıcaklığın göstergesi ekranda değişir 3.
Derin dondurulmuş gıdalar dondurma bölmesinde saklandığında, 5 
°C ile 3 °C arasındaki bir sıcaklık regülatörü ayarını tavsiye ederiz, 
o zaman -18 °C veya altındaki sıcaklıklara ulaşılır. 
Uyarı: Ekrandaki gösterge, içerinin mevcut sıcaklığını değil, 
istediğiniz sıcaklık ayarını gösterir.

İç aydınlatma
Ampul verileri: 25 W (kesinlikle 25 W‘den yüksek ampul 
takmayın), gerilimin model plakasındaki verilere uygun olması 
gerekir. Duy: E 14.
Ampulü değiştirme:
Fişini çekin veya önceden çalıştırılmış sigortayı kapatın veya 
sökün.
• Lambanın kapağını F1 şeklinde gösterildiği gibi yerinden çıkartın 

1 ve ardından dışarı asın 2. 
• Lambayı F2 şeklinde gösterildiği gibi değiştirin. Takarken lambanın 

duyunun contasının düzgün bir şbiçimde yerine oturmasını 
sağlayın.

• Kapağı tekrar arkaya asın ve yanlardan yerlerine oturmasını 
sağlayın.

Enerji tasarrufuyla ilgili bilgiler
• Cihazın kapısının uzun süre boyunca ve gereksiz yere açık 

bırakılmasını önleyin.
• Cihaza koymadan önce sıcak gıdaların oda sıcaklığına gelene 

kadar soğumasını sağlayın.
• Buz tabakası oluştuğu takdirde cihazın buzunu çözdürün. 

Soğukluk geçişi iyileşir ve enerji sarfiyatı düşer.

Kurma
• Fırını kalorifer ve benzeri yanında, doğrudan güneş ışınlarına 

maruz kalan kurulum yerlerinden uzak durunuz.
• Kurulum yerindeki zeminin yatay ve düz olması gerekir. Dü-

zensizlikleri ekteki çatal anahtarla ayarlama ayakları üzerinden 
dengeleyin. 

• Havalandırma ızgaralarının ayarının değiştirilmemesi gerekir. 
Havalandırmanın yeterli olduğundan emin olunuz!

• Cihazın üzerine, örneğin mikrodalga fırın, ekmek kızartma ma-
kinesi vs. gibi ısı yayan herhangi bir cihaz koymayın. 

• Soğutucu madde devridaiminde herhangi bir sızıntı olması 
durumunda, cihazın kurulduğu odada tutuşabilir bir hava-gaz 
karışımının oluşmamasını sağlamak için, cihazınızın kurulduğu 
odanın, Norm EN 378 uyarınca her 8g R 600a soğutucu madde 
dolum miktarı başına 1 m 3 kadar bir hacme sahip olması gerekir. 
Soğutucu madde miktarıyla ilgili bilgiler için cihazın iç kısmındaki 
model plakasına bakın.

Bağlama
Kurulum yerindeki akım türü (alternatif akım)  ile gerilimin, model 
plakasında belirtilenlerle aynı olması gerekir. Model plakası, iç 
kısımda, solda bulunur. Prizin 10 A veya üstündeki bir sigortayla 
ile korunmuş olması, cihazın arka kısmında bulunmaması ve kolay 
erişilebilir bir yerde olması gerekir. 
W	 Aleti baþka aletlerle birlikte bir uzatma kablosu kullanarak 

þebekeye baðlamayýnýz - aþýrý sýcaklýk tehlikesi.
W Cihazı sadece gerektiği şekilde topraklanmış bir korumalı 

priz üzerinden bağlayın.

Donanım parçalarını 
değiştirme
Raf yüzeyleri, şekil A3, soğutulacak 
olan gıdaların boyuna göre ayarlanabilir; 
bunun için raf yüzeylerini önden kaldırın, 
yarıya kadar dışarı çekin ve aşağıya (veya 
yukarıya) doğru çevirerek çıkartın.
Taşıma zeminlerini daima dayanma 
kenarı arkaya yukarıya doğru bakacak 
şekilde içeriye itin, aksi takdirde gıdalar 
arka duvara yapışarak donabilir.

Kapı durdurucusunu ayarlama, şekil 
A2
Durdurucuyu dikey olarak yukarı doğru 
kaldırın, öne doğru çekerek çıkarın ve 
diğer yükseklik yerine sıranın tersine 
göre tekrar takın. 
Şişe tutucusunu ayarlayarak, şekil A2, 
kapı açılıp kapanırken şişelerin devrilme-
sini engelleyebilirsiniz.
Şekil A4. Uzun şişe ve kaplar için yer 
gerektiğinde, yarı cam plakasını  1 
arkaya itmen yeterli olur. Yarı cam 
plakalarının tutma parçalarını 2temizlik 
için sökebilirsiniz. Bundan sonra sağ ve 
sol tutma parçasının doğru tarafa dayanmasına dikkat edin. 

TR
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Dondurma
24 saat içinde maksimum kaç “kg” taze gıdayı dondurabileceğiniz, 
model plakasında “Dondurma kapasitesi” 4altında belirtilmiştir. 
Bu maksimum dondurulacak gıda miktarı, model ve iklim sınıfına 
göre değişiklik gösterir.

Dondurma
•  Superfrost tuşu 2’ye basın - Superf-

rost lambası yanar. 
• 24 saat bekleyin.
• Taze gıdaları yerleştirin.
•  Superfrost otomatiği derin dondurma 

işlemini, Superfrost çalıştırıldıktan 65 
saat sonra otomatik olarak kapatır.

Superfrost aşağıdaki şartlarda 
çalıştırılmamalıdır:
- daha önce dondurulmuş olan malların yerleştirilmesi
- günlük yaklaşık 1 kg’a kadar taze gıdaların dondurulması.

Buz küplerini hazırlama
•  Buz kabının dörtte üçünü suyla dol-

durun ve donmasını bekleyin. 
• Buz küplerini kaplarından çıkartmak 

için kabı çevirebilir veya buz kabını 
kısa bir süre için akan suyun altına 
tutabilirsiniz.

Soğutma
Yerleştirme örneği
! Tereyağı, peynir
" Yumurtalar
§ Şişeler, kutular, tüpler
$  Dondurulmuş gıdalar, buz 

küpleri
%  Et, sucuk, mandıra  

ürünleri
&  Hamur işleri, hazır gıdalar,  

içecekler
/ Meyve, sebze, salatalar,  

Dikkat
• Kolay kokan veya tadı kolay 

bozulan gıdalarla sıvıları dai-
ma kapalı kaplarda veya üstü 
örtülü olarak saklayın; yüksek 
yüzdeli alkolü sadece sıkıca 
kapalı ve dik olarak saklayın.

• Meyve, sebze ve salatalar, 
poşetsiz olarak çekmecelerde saklanabilir.

• Ambalaj materyali olarak yeniden değerlendirilebilir plastik, metal, 
Alüminyum ve cam kaplar kullanılabilir. 

Fanla soğutma 
(model ve donanıma göre değişir)
Bununla tüm raf düzeylerinde nispeten orantılı bir sıcaklık dağı-
lımı elde edersiniz; seçebileceğiniz bir sıcaklıkta tüm gıdalar eşit 
soğuklukta olur. Zorunlu hava sirkülasyonu sayesinde, normal 
çalışmanın farklı sıcaklık bölgeleri ortadan kaldırılır.
Ayrıca aşağıdakileri de tavsiye ederiz:
- yüksek oda sıcaklıklarında (yaklaşık 30 °C ve üstü),
- yüksek nem oranlarında, örneğin yaz günlerinde.

Açma/kapama, şekil A1: Fan şalterine 4basın. 
Şalterdeki sinyal lambası yanar.
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Dondurma ve saklama bilgileri
• Aşağıdakiler dondurulmaya uygundur: Et, av hayvanları eti, 

beyaz et, taze balık, sebze, meyve, mandıra ürünleri, ekmek, 
hamur işleri, hazır gıdalar. Aşağıdakiler uygun değildir: Marul, 
turp, üzüm, bütün elma ve armutlar, yağlı et.

• Kendi dondurduğunuz gıdaları daima evinizdeki kullanıma uygun 
porsiyonlar halinde paketleyin. Hızlı donmaları için paket başına 
aşağıdaki miktarların aşılmaması gerekir: 

 Meyve, sebze en fazla 1 kg, et en fazla 2,5 kg.
• Sebzeyi yıkadıktan ve porsiyonlara ayırdıktan sonra haşlayın  

(2-3 dakika boyunca kaynar suda bırakın, ardından çıkartın ve 
hemen soğuk suyla soğutun).

• Taze gıdaları ve haşlanmış sebzeleri dondurmadan önce tuzla-
mayın ve baharat eklemeyin. Diğer gıdaları çok az tuzlayın ve 
baharat ekleyin. Baharat, tat yoğunluğunu değiştirir.

• Ambalaj materyali olarak normal buzdolabı poşetleri, yeniden 
değerlendirilebilir plastik, metal ve Alüminyum kaplar kullanıla-
bilir.

• Taze dondurulması gereken gıdaların, daha önce dondurulmuş 
gıdalara temas etmesini önleyin. Donarak birbirine yapışmalarını 
önlemek için ambalajları daima kuru olarak yerleştirin.

• Ambalajların üzerine daima tarih ve içeriğini yazın ve dondurulan 
gıda için tavsiye edilen saklama süresini geçirmeyin.

• Karbondioksit içeren içecekler dolu şişe ve kutuların donmasına 
izin vermeyin. Aksi takdirde patlayabilirler. 

• Çözdümek için sadece gerektiği kadar alın. Çözdürülmüş gıdaları 
en kısa zamanda hazır yemek olarak işlemeye devam edin.

Dondurulan gıdaları çözdürebilirsiniz:
– sıcak havalı fırında
– mikrodalga fırında
– oda sıcaklığında
– buz dolabında; dondurulan gıdaların yaydığı soğukluk, gıdaları 

soğutmak için kullanılır.
Çözdürülmüş yassı et ve balık porsiyonlarını sıcak olarak hazır-
layabilirsiniz. Sebzeyi donmuş olarak (her zamanki gibi, pişme 
süresinin yarısında) hazırlayabilirsiniz.

Çözdürme
Soğutma parçası
Soğutma parçası otomatik olarak çözü-
lür. Oluşan nem, çözülme suyu gideri 
üzerinden cihazın arka duvarına iletilir. 
Burada çözülme suyu, kompresörün 
sıcaklığından dolayı buharlaşır. Sadece 
çözülme suyunun, sebze yerlerininin 
üstündeki boşalma deliğinden rahat bir 
şekilde dışarı akmasına dikkat edin. Bununla ilgili daha fazla 
bilgi için bkz. “Temizlik”. 

Dondurma bölmesi
Uzun süre çalıştıktan sonra dondurma rafında kalın bir kırağı 
veya buz tabakası oluşur ve enerji tüketimini artırır. Bu nedenle 
düzenli olarak çözdürün.
•  Çözdürmek için cihazı kapatın. 
 Fişini çekin veya sıcaklık düğmesini “0” konumuna getirin.
•  Dondurulmuş gıdaları kağıt veya örtülere sarın ve serin bir yerde 

saklayın. 
•  Çözdürme işlemini hızlandırmak için rafın içine sıcak, ancak 

kaynamayan su dolu bir kap yerleştirin.
•  Çözdürme işlemi sırasında cihazın kapısını açık bırakın. Kalan 

çözdürme suyunu bir bezle silin ve cihazı temizleyin.
Çözdürmek için mekanik tertibatlar veya üreticinin tavsiye 
ettikleri dışında benzeri daha başka suni yardımcı alet kul-
lanmayın.

Temizlenmesi
Temizlemeden önce cihazı prensip olarak devre dışı bırakın. 
Fişini çekin veya önceden çalıştırılmış sigortayı kapatın veya 
sökün.
İç bölmeyi, donanım parçalarını ve dış duvarları, ılık su ve biraz 
deterjanla temizleyin. Asla kum veya asit içeren temizlik ve kimyasal 
maddeler kullanmayın. 
Buharla temizlik cihazlarında çalışmayın!
Hasara uğrama ve yaralanma tehlikesi. 
• Elektrikli parçalara ve havalandırma ızgarasına temizlik suyu 

girmemesini sağlayın.
• Her şeyi bir bezle iyice kurulayın.
• Isı değiştiricili (cihazın arka tarafındaki metal ızgara) soğutucunun 

yılda bir kez temizlenmesi veya tozunun alınması gerekir. 
• Soğutma bölmesindeki dışarı akma deliğini ince bir yardımcı aletle, 

örneğin pamuklu çubuk veya benzeri ile temizleyin.
• Cihazın iç kısmındaki model plakasına zarar vermeyin veya onu 

sökmeyin; müşteri hizmetleri için önemlidir. 
• Paslanmaz çelik modelindeki cihazlar için herhangi bir pas-

lanmaz çelik temizleyicisi kullanabilirsiniz.
- En iyi korumayı sağlamak için, temizlikten sonra bir paslanmaz 

çelik temizleyicisini parlatma yönünde sürün. Başlangıçta pas-
lanmaz çelik yüzeyinin daha koyu yerleri ve daha yoğun bir rengi 
olması normaldir.

- Aşındırıcı/çizik bırakan süngerleri, konsantre olmayan temizlik 
maddelerini ve kum, klorit veya asit içeren temizlik maddelerini 
veya kimyasal çözücü maddeleri asla kullanmayın; bunlar, yü-
zeylere zarar verebilir ve aşınmaya neden olabilir.

TR
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Mutfak tezgahına monte etme
Cihazı mutfak tezgahına göre denklemek için, cihazın üzerine 
uygun bir takma dolabı ! monte edilebilir. Gelen ve giden ha-
vayla havalandırma için takma dolabının arkasında, bütün takma 
dolabı genişliği boyunca en 
az 50 mm derinliğinde bir 
havalandırma boşluğunun 
olması gerekir. Odanın 
tavanının altındaki hava-
landırma çapının en az 300 
cm2 olması gerekir. 
Cihazın bir duvarın $ yanı-
na kurulmasında menteşe-
lerin olduğu tarafta, cihazla 
duvar (kapı açıkken kapının 
kolu) arasında yaklaşık 50 
mm’lik bir mesafenin bıra-
kılması gerekir.
! Takma dolabı 
" Soğutucu-dondurucu
§ Mobilyanın duvarı
$ Duvar

Arıza
Cihazınız, arızalanmayacak ve uzun bir kullanım ömrüne sahip 
olacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Buna rağmen çalışma 
sırasında herhangi bir arıza ile karşılaştığınız takdirde, arızanın 
olası kullanım hatalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını lütfen 
kontrol edin, çünkü bu durumda garanti süresi içinde de masraflar 
sizden alınır.
Aşağıdaki hataları, olası nedenlerini kontrol ederek kendiniz 
giderebilirsiniz: 
  Cihaz çalışmıyor,
– Cihazın açık olup olmadığını kontrol edin,
– elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını,
– prizin sigortası sağlam mı.
  Gürültü çok fazla, aşağıdaki kontrolleri yapın:
– cihaz sağlam zeminde duruyor mu,
– yanındaki mobilya ve eşyalar, çalışan soğutucudan kaynaklı 

olarak titriyor mu. Soğuk devridaimindeki akım gürültülerinin 
önlenemediğini unutmayın.

  Sıcaklık yeterince düşük değil, aşağıdaki kontrolleri yapın:
– ayarlama, “Sıcaklığı ayarla” bölümüne göre yapılmış mı, doğru 

değer ayarlanmış mı?
– çok aşırı miktar taze gıda yerleştirilmiş mi;
– ayrı olarak yerleştirilmiş termometre doğru değeri gösteriyor 

mu.
– Havalandırma sağlam mı?
– Kurulum yeri bir ısı kaynağının çok yakınında mı?
Yukarıda belirtilen nedenlerden hiçbiri 
söz konusu olmayıp, arızayı kendiniz 
gideremediğiniz takdirde lütfen size 
en yakın müşteri hizmetlerine baş-
vurun. Model plakasının model adını 
!, dizinini " ve cihaz numarasını 
§ bildirin. Model plakası, iç kısımda, 
solda bulunur.

Devre dışı bırakma
Cihaz uzun bir süre boyunca devre dışı bırakıldığında: Cihazı 
kapatın, fişini çekin veya takılı bulunduğu sigortaları kapatın veya 
sökün. Cihazı temizleyin ve koku oluşumunu önlemek için kapısını 
açık bırakın. 

Soğutucu madde devridaiminde sızıntı olup olmadığı kontrol 
edilmiştir.
Cihaz, EN 55014’e göre parazitsizdir ve böylece 87/308/AET sayılı 
AB yönetmeliğine uygundur.

Üretici bütün tip ve modelleri sürekli olarak geliştirir. Bu nedenle 
şekil, donanım ve teknolojide değişiklik yapma hakkını saklı tutmak 
zorunda olmamızı bu nedenle lütfen anlayışla karşılayın.
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Kapının yönünü değiştirme
Şekil T: Gerekirse kenarı değiştirebilirsiniz. Ardından, şekil T/T1’de gösterildiği gibi, pozisyonların sırasına göre devam edin.
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