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GFSH 210

derin dondurucu
kullanma kılavuzu





UYARI!

Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile
çalısan soğutucu cihazınızın normal bir sekilde çalısmasını sağlamak için asağıdaki kuralları
uygulamalısınız:
s Cihazın etrafındaki serbest hava dolasımını engellemeyin.
s Buz çözme islemini hızlandırmak için üreticinin önerdiklerinin dısında mekanik cihazlar
kullanmayın.
s Soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
s Gıda saklama bölmesi içinde üreticinin önermis olabileceği elektrikli cihazlar dısında herhangi
bir elektrikli cihaz kullanmayın.



2



220-240

3

Ürünün üretim ve stoklaması
esnasında kullanılan plastik

parçaları (ön ve arkada
bulunmaktadir) ürünü

çalıştırmadan önce alınız.

Derin dondurucunuzda kapak kilidi var ise,
derin dondurucunuzu kilitli tutun ve anahtarları
çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde

muhafaza edin. Kullanım ömrü dolduğunda derin
dondurucunuzu atmadan önce kapak kilidini

etkisiz hale getirin. Çocukların derin dondurucunun
içinde kilitli kalmaması için son derece önemlidir.

Derin dondurucunun içinde kilitli
kalmak hayati tehlike arzedebilir.

Ürünün plastik çerçevesi
ve sepet yüzeyi üzerinde biriken

buzu plastik buz kazıyıcı kullanarak
yüzeyden uzaklaştırınız. Buzu kazımak
için metal parça kullanmayınız.

Temizlenmeyen buz kapının
düzgün kapanmasını

engelleyecektir.
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1. Üst kapak

2. Kapak sapi

3. Kontrol panosu

4. Saklama sepeti

5. Kilit

6. Plastik takviyeler
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Eğer derin dondurucunun tamamını taze gıdalar ile dolduracaksanız, süreyi 48 saate çıkarınız.
Hızlı dondurma yapmak için ”Max / ” Pozisyonuna al n z. H zl  Dondurma lambas  yanacak ved ı ı ı ı ı

cihaz H zl  Dondurma konumuna ge ecektir. 50 saat i inde tekrar ekonomik moda otomatik olarakı ı ç ç
d necektir.ö

Termostatı Min' den (az soguk) Max'a kadar (en soğuk) ayarlayabilirsiniz. ”Hızlı Dondurma”
yapmak için termostat  Max / konumun a al n z.ı ı ıd

Hızlı Dondurma fonksiyonunu manuel olarak iptal etmek i in Termostatç
ayar düğme konumunu de i tirebilirsiniz.ğ ş



7

T



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

1                               2                                3

1. Derin dondurucunuzun kapağın açınız ve buz erime işlemi bitene kadar açık tutunuz. Cihaz nı
fi ini pirizden kar n z.ş çı ı ı

. derin dondur cunun altına su tahliye tapasının altına gelecek2 Yayvan bir kap veya tavay uı

şekilde yerleştiriniz.
. Su tahliye tapasını çevirerek yerinden çıkarınız.3
. su ile doldukça boşaltıp tekrar su tahliye tapasının altına gelecek şekilde   yerleştiriniz.4  Tava

Bu işlemi buz erime işlemi bitene kadar tekrar ediniz.
. Su tahliye tapasını çevirerek yerine takınız.5
. Derin donducunuzun kapağını kapatın.6
. Derin dondurucunuzun fişini topraklı prize takınız.7

8. Kırmızı lamba sönünceye kadar derin dondurucunuzu boş olarak çalıştırın. Kırmızı lamba
söndüğünde yiyeceklerinizi derin donducunuza tekrar koyabilirsiniz.
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