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1. Cihaz, yiyecekleri soğutmak ve saklamak üzere tasarlanmıştır. Cihazı amacı dışında asla kullanmayın. Bunun 
dışında kalan her türlü kullanım şekli, yanlış kullanım olarak tanımlanır. 

2. Cihazın ön panel, üst panel, üst tabla, kapı ve çekmece gibi kısımları hiçbir şekilde destek ya da basamak 
olarak kullanılmamalıdır. 

3. Yanıcı ve yakıcı gaz ihtiva eden mamuller cihazda kesinlikle bulundurulmamalıdır. 

4. Şişe ve kutulardaki sıvı yiyecekler kesinlikle dondurucu dolaba konulmamalıdır. 

5. Gazlı içecekler buzdolabında ağızları sıkı bir şekilde kapalı ve dik konulmalıdır. 

6. Cihazın çalıştığı yerdeki ortam sıcaklığının uygunluğu periyodik olarak kontrol edilmelidir. 

7. Kapaklarının düzgün bir şekilde kapandığından ve buzdolabının hava almadığından emin olunmalıdır. 

8. İçerideki havanın rahat bir biçimde dolaşımının sağlanabilmesi için, ürünlerin cihaza düzgün (kapıdan ve 
arka kısımdan bir miktar mesafe kalacak şekilde) yerleştirilmesi gerekmektedir. 

9. Cihazın kapaklarının açık kalmaması için cihaz sık aralıklarla kontrol edilmelidir. Aksi halde içerisinde 
bulunan yiyecek içecekler bozulabilir.  

10. Herhangi bir arıza durumunda veya bakım, temizlik yaparken sigortayı kapatmak veya fişi çekmek suretiyle 
elektrik kesilmelidir. 

11. Prizden fiş çekilmeden, cihazın herhangi bir parçası sökülüp takılmamalıdır. Elektrik bağlantısı mevcutken 
asla cihaz üzerinde çalışma yapılmamalıdır. 

12. Kondansere müdahale etmek gerektiğinde, fazla ısınmış olabilme ihtimaline karşı önlem alınmalıdır. 

13. Cihazın soğutucu gaz geçen kısımlarına delici ya da kesici bir aletle müdahale edilmemelidir. 

14. Cihazın içinde kesinlikle elektrikli aletler kullanılmamalıdır. 

15. Cihazda, evaporatörün donmasını otomatik olarak kontrol eden bir aygıt bulunmaktadır. Evaporatörün 
temizliğini yaparken kesici ve sivri aletler kullanılmamalıdır. 

16. Buzdolabının kullanımı, bakımı ve temizliği sadece sorumlu personel tarafından yapılmalıdır. Sorumlu 
olmayan çalışanlar asla müdahalede bulunmamalıdır. 

17. Cihazdan iyi bir verim alabilmek ve doğru bir biçimde çalışmasını sağlamak için, kondanserin periyodik 
olarak temizlenmesi gerekmektedir.  

18. Kondanserin temizliğini yaparken koruyucu malzemeler (plastik eldiven) kullanılmalıdır. 

19. Kirleri temizlemek için elektrikli süpürge ya da fırça kullanılabilir. Kondansere zarar verebileceği için, sivri 
uçlu malzemeler kullanılmamalıdır. 

20. Buzdolabının temizleme işlemi için kesinlikle buhar ve buharlı temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. Böyle 
bir durumda buhar cihaza akım ihtiva eden bölgelere temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına 
sebep olabilir. 

21. Buzdolabı lastiklerinin yıpranması, yırtılması, çürümesi gibi durumlar açısından rutin controller yapılmalıdır. 

22. Buzdolabında herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale edilmemeli, derhal teknik 
personele veya yetkili servise haber verilmelidir. 

 


