
MOBİL / KARAVAN 
BUZDOLABI    12/24V 

EL KİTABI
Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
En iyi kulanım tecrübesini sağlamak için lütfen bu el kitabını okuduktan sonra buzdolabınızı 
kullanmaya başlayınız.
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Lütfen kullanmadan önce bu el kitabını okuyunuz. 

Dolap resmi ve rengi üretim serilerine göre değişebilir.

Üretimden kaynaklanan gelişme, yenilik ve teknolojik 

yükseltmeler bu kitapçıkta bazı farklılıklara sebep olabilir. 
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Raflar
Sebzelik kapağı
Sebzelik
Kapı Rafları (Yumurta ve İçecek

Bu şema sadece fikir vermek amaçlıdır. 

Dolap Yapısı:

Fridgers DE142-BDC142 Buzdolabı Karavan, Mobil Araç, Tekne, Yat ve 
12/24V kullanım için tasarlanmış olup doğru akımla çalışan kullanışlı bir 
kompresöre sahiptir. 

Yapı Şeması:

Arıza Tespit
1. Buzdolabı çalışmıyor ise lütfen aşağıdaki durumları inceleyiniz.

a. Elektrik bağlantısı normal ve akü voltajı yeterli seviyede.
b. Sigorta sağlam ve doğru bağlanmış.
c. Akü güç kablosu doğru ve sıkıca bağlanmış.

2. Buzdolabı yeterince soğumamış ise aşağıdaki durumları inceleyiniz.
a. Termostat/Sıcaklık Ayarı doğru bir şekilde ayarlanmış.
b. Buzdolabı arkasında ve etrafında yeterli boşluk bırakılmış.
c. Buzdolabı kapağı sıkıca kapatılmış, çok uzun süre ve çok fazla
sayıda açılıp kapanmayı gözlemleyiniz.
d. Buzdolabı doğrudan güneş ışığına veya bir ısı kaynağına maruz
kalmıyor.
e. Buzdolabı ani bir şekilde çok fazla yiyecekle veya sıcak
yemeklerle doldurulmamış.

3. Buzdolabı içerisindeki gıdalar donmuş ise aşağıdaki durumları
inceleyiniz.
a. Termostat/Sıcaklık Ayarı doğru bir şekilde ayarlanmış.
b. Buzdolabı içerisinde çok fazla gıda yok ise sıcaklık ayarlama
buna göre yapılmış.

4. Buzdolabı sesli bir şekilde çalışmaya başladıysa aşağıdaki
durumları inceleyiniz.
a. Buzdolabı doğru bir şekilde zemine paralel ve düz bir şekilde
hizalanmış ve terazide.
b. Buzdolabı etrafında herhangi bir cisme temas veya sürtünme yok
c. Buzdolabı içerisindeki cisimler birbirine temas etmiyor.

Not: 
-Aşırı nemli havalarda buzdolabı dış yüzeyi de nemlenebilir, bu bir arıza
durumu değildir ve bir bezle silinerek nem giderilebilir.
-Yukarıdaki kontrollerin tamamı yapıldığı halde buzdolabınız hala
çalışmıyor ise lütfen en kısa sürede Fridgers satış sonrası servis veya
müşteri hizmetleri ile irtibata geçiniz.

Almış olduğunuz buzdolabı fabrika hatalarına karşı fatura tarihinden 
itibaren 1 yıl garantilidir. Servis hizmeti garantisi 3 yıldır.
Faturanız garanti süresi açısından önemlidir, lütfen saklayınız.

Garanti: 
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Uyarılar:

- Defrost/ Çözünme için herhangi bir sivri veya metalik obje ile
evaporatör yüzeyini kazımayınız, bu işlem evaporatöre zarar
verecektir.
- Buzluk kısmında şişelenmiş içecek saklamayınız. Bu işlem şişenin
kırılmasına ve buzdolabınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Elektrik bağlantısını 10 dakikadan fazla kesmeyiniz. Kesmeniz
halinde yeniden elektrik verdiğinizde gerekli kontrolleri yapınız.

Temizlik ve Bakım:

1. Buzdolabı temizliği yaparken elektrik bağlantısının kesildiğinden
emin olunuz. Yumuşak bir bezle ve temizlik malzemesi ile
ovalayınız ve daha sonra temiz su ile yıkanmış bir bezle
durulayınız.

2. Buzdolabı temizliği yaparken asit, kimyasal solüsyon, tiner, benzin/
mazot veya benzeri yanıcı maddeler kullanmayınız. Bu tip
malzemeler buzdolabınızın boyalı ve/veya plastik aksamlarına
zarar verebilir.

Kurulum:

1. Buzdolabınızı taşıma esnasında 45 dereceden fazla yatırmayınız. Karavan ya da
mobil aracınız da bu eğime uzun süre maruz kalacak ise buzdolabınızı tekrar 
çalıştırmadan önce en az 6 saat düz bir şekilde bekletiniz. Hiçbir buzdolabı
parçasına (kapak, raf, kompresör ya da tutamak gibi) doğal hareketi dışında kuvvet
uygulamayınız, beklenmedik deformasyonlar oluşabilir.

2. Buzdolabı çevresinde yeterli boşluk olması çalışma performansını artırır ve enerji
tasarrufunuzu artırır. Buzdolabınızın yorulmasını ve çabuk eskimesini istemiyorsanız
bu boşluğu sağladığınızdan emin olunuz.

3. Buzdolabınız doğrudan güneş ışığı, ısı kaynağı, aşırı nem veya su kaynağı gibi
temaslardan uzak olmalıdır.
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Güvenlik Uyarıları:

1. Buzdolabınızı 12V veya 24V gerilim kaynağına bağladığınızı mutlaka
kontrol ediniz.

2. Buzdolabı güç bağlantınız akü/şarj kontrol cihazı ile doğrudan bağlantılı
olmalıdır. Aşırı direnç ve ısınmaya sebep olabilecek doğru akım bara veya
toplu bağlantı klemenslerine bağlamayınız. Karavan, Güneş Enerjisi veya
Mobil araç elektrik bağlantısı için Fridgers veya Depar Solar teknik
ekiplerinden destek talep edebilirsiniz.

3. Buzdolabınızı doğrudan suya maruz bırakmayınız, bu durum elektrik
arızası veya kısa devre ile elektrik şoku yaratabilir.

4. Yanıcı ve patlayıcı maddleri (benzin, saf alkol, yapıştırıcı, tiner ve gazlar
gibi)buzdolabında saklamayınız.

Kullanım:

1. İlk kullanımda sıcaklık ayarını "3" konumuna getiriniz ve kablo
bağlantılarını yaparak herhangi bir yiyecek koymadan 2-3 saat kadar boş
halde çalıştırınız. Daha sonra sıcaklık ayarını istediğiniz konuma
getirerek yiyecekerinizi buzdolabınıza doldurabilirsiniz.

2. Sıcaklık ayarını termostatik ayar düğmesini çevirerek yapabilirsiniz. Çoğu
durumda 3-4 en uygun sıcaklık seviyesidir. Isı ayarı numara yükseldikçe
soğutma kapasitesini artıracak şekildedir.

3. Buzdolabına hiç boşluk kalmayacak
şekilde yiyecekle doldurmak doğru değildir.
Buzdolabı kapağının çok sık açılması ve
açıldığında uzun süre açık kalması serinliği
dışarı göndererek hem buzdolabı
performansını düşürecek hem de enerji
tüketiminizi artıracaktır.

4. Buz küpleri yapmak istediğinizde buz kalıbınızı içilebilir temiz su ile
doldurarak buzluğa koyunuz. 2 saat içerisinde buzunuz hazır olacaktır.
Buzları çapraz köşelerden bükerek çıkarınız. Yukarı aşağı hareket buz
kalıbınızın kırılmasına sebep olur.

5. Buzdolabınız otomatik olarak defrost/çözünme özelliğine sahiptir. 3-4mm
buz tabakasına oluşması halinde manuel defrost yapmak için tüm yiyecekleri
ve parçaları dışarı çıkararak sıcaklık ayarını "0" konumuna getirin ve
buzdolabınızın kapağını açın. Buz çözündükten sonra suyu kurulayın ve
işlemi bitirin. Sıcaklık ayarını istediğiniz konuma getirin ve buzdolabınızı
yeniden başlatın.

6. Dış ortam sıcaklığı 10C derecenin altında ise kompresörün uzun süre
kapalı kalarak zarar görmesini engellemek için kompansatör düğmesini
açın. Dış ortam sıcaklığı 10C derece üzerinde ise kompansatör düğmesini
kapalı konuma getirerek enerji tasarrufu sağlayın. (Bu özellik bazı modeller
için opsisiyoneldir.)
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