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TGN Buzdolapları ve doNdurucular 
MONTAJ KILAVUZU

TRUE MANUFACTURING CO., INC.

TGN-1R-1S-HC TGN-2R-2S-HC

TRUE MANUFACTURING CO., INC.
2001 East Terra Lane • O’Fallon, Missouri 63366-4434
(636) 240-2400 • FAKS: (636)-272-2408

Uluslararası FAKS: (636)-272-7546 • (800)-325-6152

Parça Departmanı: (800)-424-TRUE (424-8743)
Parça Departmanı FAKS: (636)-272-9471

Kuzey Amerika – Kanada ve Karayipler
Garanti Telefon: +1 855-878-9277
Garanti Faks: +1 636-980-8510
Garanti E-posta: WarrantyInquiries@TrueMfg.com
Teknik Telefon: +1 855-372-1368
Teknik E-posta: Service@TrueMfg.com
CST 07.00 - 18.00, Pazartesi-Cuma,
08.00-12.00 Cumartesi

Birleşik Krallık, İrlanda, Orta 
Doğu, Afrika ve Hindistan
Telefon: +44 (0) 800-783-2049
Service-EMEA@TrueMfg.com 
08.30 – 17.00 Pazartesi-Cuma

Avrupa Birliği ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu
Telefon: +49 (0) 7622-6883-0
Service-EMEA@TrueMfg.com
08.00 – 17.00 Pazartesi-Cuma

Avustralya
Telefon: +61 2-9618-9999
Service-Aus@TrueMfg.com
08.30 – 17.00 Pazartesi-Cuma

Meksika
Telefon: +52 555-804-6343/44
Service-MexicoCity@TrueMfg.com
09.00 – 17.30 Pazartesi-Cuma

Latin Amerika
Telefon: +52 555-804-6343/44
ServiceLatAm@TrueMfg.com
09.00 – 17.30 Pazartesi-Cuma

MONTAJ KILAVUZU
TGN Buzdolapları ve Dondurucular

Orijinal Talimatların Çevirisi
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En Verimli ve Başarılı Şekilde Çalışması İçin TRUE Buzdolabınıza Nasıl Bakım Yapmalısınız
Üretilmiş en iyi ticari buzdolaplarından birisini tercih ettiniz. TRUE Buzdolapları sıkı kalite kontrolleri ile sadece mevcut olan en kaliteli 
malzemelerle imal edilir. TRUE soğutucunuz, talimatlara uygun bir şekilde bakım yapıldığında hiçbir sorun çıkartmadan yıllarca çalışacaktır.

UYARI – Bu cihazı, bu Montaj Kılavuzunda tanımlanan kullanım amacına uygun bir şekilde kullanın. 

• Çalıştırma, bakım veya tamir sırasında kabinin herhangi bir 
parçasının/bileşeninin sizi kesmemesine veya sıkıştırmamasına 
dikkat edin.

• Üniteler ambalajdan çıkartılırken, montaj sırasında veya üniteyi 
taşırken devrilme tehlikesi söz konusudur.

• Kullanımdan önce ünitenin Montaj Talimatlarına uygun şekilde 
monte edilmesine ve konumlandırılmasına dikkat edin.

• Bu cihaz fiziksel, duyusal veya akılsal kapasiteleri kısıtlı olan veya 
tecrübe ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dâhil) tarafın-
dan (gözetim altında olmadıkları veya talimat almadıkları sürece) 
kullanılmamalı, temizlenmemeli veya bu kişiler tarafından cihaza 
bakım yapılmamalıdır.

• Buzdolabının hasar görmemesi ve fiziksel yaralanmalara yol açıl-
maması için çocukların cihaz ile oynamasına, ünitenin raflarına 
tırmanmasına, rafların üzerinde durmasına veya raflara asılması-
na IZIN VERMEYIN.

• Elleriniz nemli veya ıslakken dondurucu bölümünün soğuk 
yüzeylerine DOKUNMAYIN. Cilt dokusu aşırı derecede soğuk 
olan bu yüzeylere yapışabilir.

• Temizlik ve tamir öncesinde buzdolabının fişini çekiniz.

• Sıcaklık ayarlarını 0 konumuna getirmek veya elektronik kont-
rollerin gücünü kesmek tüm bileşenlerin gücünü kesmeyebilir 
(örneğin; ışık devreleri, çevre ısıtıcıları, buharlaştırıcı pervaneler).

• Bu cihazın veya herhangi bir cihazın yakınında benzin 
veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları SAKLAMAYIN veya 
KULLANMAYIN.

• Aerosol kutular gibi yanıcı itici gaz bulunduran patlayıcı madde-
leri bu cihazda SAKLAMAYIN.

• Parmaklarınızı “sıkışma noktaları” bölgelerinden uzak tutun. 
Kapılar ve kabinler arasındaki açıklıkların küçük olması sebebiyle 
yakında çocuklar varken kapıyı dikkatlice kapatın.

• Eğer kullanılacak cihazlar imalatçı tarafından önerilen türden 
değilse gıda depolama kısımlarının içinde elektrikli cihazlar 
KULLANMAYIN.

NOT: Tüm bakım işlemleri kalifiye bir teknisyen tarafından 
yapılmalıdır.

Ünitenin soğutma türü bilgisi için lütfen kabindeki seri numarası etiketine bakın. Hidrokarbon Soğutma (sadece R290 ) için aşağıya bakın:

TEHLIKE – Yangın veya patlama riski. Yanıcı soğutucu akışkan kullanılmıştır. Buzdolabının buzunu çözmek için mekanik 
aygıtlar KULLANMAYIN. Soğutucu akışkan borularını DELMEYIN. Kullanma talimatlarını dikkatlice uygulayın. Sadece 
eğitimli servis personeli tarafından tamir edilmelidir.

TEHLIKE – Yangın veya patlama riski (yanıcı soğutucu akışkan kullanılmıştır). Bu ürüne bakım yapmaya çalışmadan 
önce tamir el kitabına/kullanıcı kılavuzuna başvurun. Tüm güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Yerel ve federal 
düzenlemelere uygun bir şekilde imha edin. Tüm güvenlik önlemlerine uyun.

DIKKAT – Cihazın yerleştirildiği çevrili alanda veya cihazı barındıran yapıda tüm havalandırma deliklerini açık tutun.

TEHLIKE!
ÇOCUKLAR IÇIN 
SIKIŞMA RISKI
 
 
 
 
Kabinin Uygun Bir Şekilde İmhası
Çocukların sıkışması ve boğulması gibi sorunlar geçmişte kalmış 
değildir. Çöpe atılan veya terk edilen buzdolapları “sadece birkaç 
gün” kalacak olsalar da yine de tehlikelidir. Eğer eski buzdolabınızı 
atıyorsanız lütfen kazaların önüne geçmek için aşağıdaki talimatlara 
uyun.

Eski buzdolabı veya dondurucunuzu atmadan önce: 
• Kapılarını çıkartın.

• Çocukların kolayca içine girmesini önlemek için rafları yerinde 
bırakın.

TEHLIKE – Yangın veya patlama riski. Yanıcı 
izolasyon ve/veya soğutucu akışkan kullanılmıştır. 
Hepsini yerel ve federal düzenlemelere uygun bir 
şekilde imha edin. Tüm güvenlik önlemlerine uyun.

 Kabin İmhası Uyarısı

 Soğutucu Akışkan Güvenliği ve Uyarı Bilgileri

 Temel Güvenlik ve Uyarı Önlemleri

TEHLIKE! 
ÇOCUKLAR IÇIN SIKIŞMA RISKI
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Montajdan Önce

Sahiplik
Ünitenizin ilk günden itibaren sorunsuz çalışması için montajının 
uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. TRUE ekipmanınızın mon-
tajının eğitimli bir soğutucu teknisyeni ve elektrik teknisyeni tarafın-
dan yapılmasını öneririz. Profesyonel montaj, yapılan masrafa değer.

TRUE ünitenizin montajından önce nakliye hasarı olup olmadığını 
dikkatlice kontrol edin. Eğer hasar fark edilirse nakliyat şirketinden 
derhâl tazminat talep edin.

Teslimat sırasında gerçekleşen hasarlardan TRUE sorumlu değildir.

Kabin Konumu
• Cihaz, IEC ISO İklim Sınıfı 5 [104 °F (40 °C) sıcaklık, %40 bağıl 

nem] için test edilmiştir.

• Düzgün çalışması için çevre sıcaklığı 60 °F (15,5 °C) dereceden 
düşük veya 104 °F (40 °C) dereceden yüksek olmamalıdır.

• Cihaz açık havada kullanıma uygun değildir.

• Cihaz, basınçlı yıkayıcı veya su hortumunun kullanılma ihtimali 
olan yerlere uygun değildir.

• Konumun kabin için yeterli boşluk ve hava akışı sağladığından 
emin olun.

• Kabinin güç kaynağının, kabin özellik belgesi veya kabin veri 
levhasıyla eşleştiğinden ve sınıflandırılmış voltaj aralığında  
(+/-%5) olduğundan emin olun. Ayrıca devre amperinin doğru 
olduğundan ve uygun bir şekilde topraklandığından emin olun.

• Kabin her zaman kendisine ayrılmış elektrik devresine takılmalı-
dır. Adaptör fiş ve uzatma kablolarının kullanımı yasaktır.

Müşteriye Bildirim
Buzdolabı/dondurucudaki ürünlerin kaybı 
veya bozulması garanti kapsamında değil-
dir. Önerilen montaj prosedürlerine uymanın 
yanı sıra buzdolabı/dondurucu, düzgün bir 
şekilde çalıştığından emin olmak için kulla-
nımdan önce 24 saat çalıştırılmalıdır.

115
Volt Yük Merkezine Uzaklık (fit)
AMP 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160

2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12

4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12

5 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 10 10

6 14 14 14 14 14 14 12 12 12 10 10 10

7 14 14 14 14 14 12 12 12 10 10 10 8

8 14 14 14 14 12 12 12 10 10 10 8 8

9 14 14 14 12 12 12 10 10 10 8 8 8

10 14 14 14 12 12 10 10 10 10 8 8 8

12 14 14 12 12 10 10 10 8 8 8 8 6

14 14 14 12 10 10 10 8 8 8 6 6 6

16 14 12 12 10 10 8 8 8 8 6 6 6

18 14 12 10 10 8 8 8 8 8 8 8 5

20 14 12 10 10 8 8 8 6 6 6 5 5

25 12 10 10 8 8 6 6 6 6 5 4 4

30 12 10 8 8 6 6 6 6 5 4 4 3

35 10 10 8 6 6 6 5 5 4 4 3 2

40 10 8 8 6 6 5 5 4 4 3 2 2

45 10 8 6 6 6 5 4 4 3 3 2 1

50 10 8 6 6 5 4 4 3 3 2 1 1

230
Volt Yük Merkezine Uzaklık (fit)
AMP 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160

5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12

7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12

9 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 10

10 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 10 10

12 14 14 14 14 14 14 12 12 12 10 10 10

14 14 14 14 14 14 12 12 12 10 10 10 8

16 14 14 14 14 12 12 12 10 10 10 8 8

18 14 14 14 12 12 12 10 10 10 8 8 8

20 14 14 14 12 10 10 10 10 10 8 8 8

25 14 14 12 12 10 10 10 10 8 8 6 6

30 14 12 12 10 10 10 8 8 8 6 6 6

35 14 12 10 10 10 8 8 8 8 6 6 5

40 14 12 10 10 8 8 8 6 6 6 5 5

50 12 10 10 8 6 6 6 6 6 5 4 4

60 12 10 8 6 6 6 6 6 5 4 4 3

70 10 10 8 6 6 6 5 5 4 4 2 2

80 10 8 8 6 6 5 5 4 4 3 2 2

90 10 8 6 6 5 5 4 4 3 3 1 1

100 10 8 6 6 5 4 4 3 3 2 1 1

Tel Ölçeği Tablosu

BOŞLUKLAR

ÜST YANLAR ARKA

TGN Dondurucu 3’’ (76,2 mm) 0’’ (0 mm) 3’’ (76,2 mm)

TGN Buzdolabı 0’’ (0 mm) 0’’ (0 mm) 1’’ (25,4 mm)

UYARI – Eğer havalandırma yeterli değilse garanti geçersizdir.
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Montaj

Şekil 1. Dış ambalajı çıkarın.

Şekil 3. Üniteyi kaldırırken tezgâh, kapı/çekmece veya kafesleri destek noktası 
olarak kullanmayın.

Ambalajdan Çıkartma

Gerekli Aletler
Gerekli aletler arasında (tüm aletleri kapsamıyor olabilir) aşağıdakiler 
vardır:

• İngiliz anahtarı

• Yıldız tornavida

• Su terazisi

Prosedür
1. Dış ambalajı çıkartın (karton ve balonlu naylon veya strafor 

köpük köşeler ve berrak plastik). 1 numaralı şekle bakın. 
Gizlenmiş hasar olup olmadığını inceleyin. Eğer hasar fark 
edilirse nakliyat şirketinden derhâl tazminat talep edin. 

2. Bir ingiliz anahtarıyla kabinin altındaki ahşap paleti sabitleyen 
cıvataları sökün. 2 numaralı şekle bakın. 

NOT: Ahşap paleti sökmeden önce üniteyi yerleştirileceği son 
konuma olabildiğince yaklaştırın. Bazı modellerde nakliyat 
cıvatalarına erişebilmek için ön ve/veya arka kafesin/kapağın 
çıkartılması gerekebilir.

3. Eğer denge ayakları veya tekerlekler kullanılmayacaksa 
kabini ahşap paletten çıkartın ve paleti kenara koyun. 

NOT: Kabini tezgâh, kapı, çekmece veya kafeslerle 
KALDIRMAYIN.

Eğer denge ayakları veya tekerlekler kullanılacaksa kabini 
paletin üzerinde döndürün (3 numaralı şekle bakın) ve 6. 
sayfadaki montaj talimatlarına bakın.

NOT: Kabini bir güç kaynağına takmadan önce 24 saat dik 
konumda tutmayı unutmayın. Kapı kilidi olan kabinin anahtarları 
garanti paketinde bulunmaktadır.

UYARI – Üniteler ambalajdan çıkartılırken, montaj 
sırasında veya üniteyi taşırken devrilme tehlikesi 
söz konusudur.

Şekil 2. Nakliyat cıvataları konumları.
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Montaj (devam)

Şekil 1. Üniteyi alçaltmak için denge ayaklarını saat yönünde çevirin.

Kabin Konumu
1. Su gider borusu veya borularının tepside olduğundan emin 

olun.

2. Fiş ve kabloyu soğutucunun alt arka kısmından çıkartın (prize 
TAKMAYIN).

3. Üniteyi, asla uzatma kablosu kullanılmayacak şekilde elektrik 
kaynağının yakınına yerleştirin.

Denge Ayağı, 6’’ Denge Ayağı veya  Tekerlek Montajı
Denge ayakları, kabinin dengelenmesine yardımcı olmaları için 
temin edilmiştir. Ayarlanabilir ayaklar, kabin altında 6’’ (152 mm) 
boşluk sağlar. Tekerlekler kabine hareketlilik sağlar. 

NOT: Kabinin merkezi bir denge vidası, tekerleği ya da ayağı 
varsa kabin dengelendikten sonra zemine tam temas edecek 
şekilde doğru bir biçimde ayarlandığından emin olun.

Gerekli Aletler
Gerekli aletler arasında (tüm aletleri kapsamıyor olabilir) aşağıdakiler 
vardır:

İngiliz Anahtarı

Prosedür — Denge Ayakları
Kabinin altına erişim sağlayın ve denge ayaklarını döndürerek 
kabinin palete sabitlendiği deliklere takın. 1 ve 2. şekillere bakın. 

Prosedür — 6’’ (152 mm) Denge Ayakları
1. Kabinin altına erişim sağlayın ve denge ayaklarını döndürerek 

raya takın. 3 ve 4. şekillere bakın.

2. Kabinin dengelendiğini teyit edin. 

3. Eğer kabin dengesizse nazikçe kaldırın ve kabinin alt kısmına 
destek yerleştirin. Denge ayağının kabini dengelemesi ve 
desteklemesi için denge ayağının alt kısmını ingiliz anahtarıyla 
saat yönünde veya tersi yönünde çevirin. 5 numaralı şekle 
bakın.

Prosedür — Tekerlekler
1. Tekerlek cıvatasını, temin edilen tekerlek ayar sacını kaydırarak 

tekerlek rulmanı ve kabinin alt rayı arasına yerleştirebilecek 
kadar gevşetin. 6 numaralı şekle bakın.

2. İstenilen sayıda ayar sacı monte edin. Eğer birden fazla ayar sacı 
kullanılırsa yuvaların hizalanmaması için yuvaları birbirine 90˚ 
açıyla çevirin. 7 ve 8. şekillere bakın.

3. Ayar saclarını ve tekerlekleri opsiyonel olan tekerlek anahtarı 
ile sıkarak sabitleyin. Kabini alçaltın ve dengeli olduğunu teyit 
edin. Eğer kabin dengesizse kabin dengeli ve destekli olana 
kadar süreci tekrarlayın.

Şekil 2. Üniteyi yükseltmek için denge ayaklarını saat yönünün tersine çevirin.

Şekil 5. Kabini dengelemek için tabanı 
çevirin.

Şekil 3. Raydaki dişli deliğin konumunu 
tespit edin.

Şekil 4. Denge ayaklarını döndürerek 
yerleştirin.

Lower Rail Assembly

Seismic
Leg

Snug Fit
Here

Rail End

Bottom Stem

Alt Ray Tertibatı

Taban

Ray Sonu

Sismik 
Ayak

Buraya Tam 
Oturur
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Montaj (devam)

Dengeleme
TRUE soğutucunuzun doğru şekilde dengelenmesi başarılı bir 
şekilde çalışması için son derece önemlidir (mobil olmayan 
modeller için). Dengeleme, kondensatın verimli bir şekilde 
atılmasını ve kapının işleyişini etkiler.

Prosedür
Ünitenin önü ile arkasını ve sağı ile solunu dengeleyin.

1. Su terazisini ünitenin iç zemininde, kapının yanına yerleştirin (su 
terazisi kabinin ön yüzüne paralel olmalıdır). Kabini dengeleyin.

2. Su terazisini kabinin iç kısmının arkasına yerleştirin (su terazisi 
kabinin arkasına paralel olmalıdır). Kabini dengeleyin.

3. Su terazisini iç zemine yerleştirerek 1. ve 2. adımlara benzer 
prosedürleri gerçekleştirin (sol ve sağ taraflar, soğutucunun 
derinliğine paralel). Kabini dengeleyin.

NOT: Kabinin merkezi bir denge vidası, tekerleği ya da ayağı 
varsa kabin dengelendikten sonra zemine tam temas edecek 
şekilde doğru bir biçimde ayarlandığından emin olun.

Kabinin Zemine Mastiklenmesi
Asfalt zeminler kimyasal saldırılara karşı savunmasızdırlar. Zemini 
korumak için mastik uygulanmadan önce zemine bir kat bant 
yerleştirilebilir.

Prosedür
1. Kabini, uygun havalandırma sağlanması için duvar ve kabinin 

arkası arasında 3’’ (73 mm) boşluk kalacak şekilde yerleştirin.

2. Kabini dengeleyin. Kabinin solu ve sağı ile önü ve arkası 
dengeli olmalıdır. Kabinin dengeli olduğunu kontrol etmek için 
su terazisini kabinin iç zemininde dört yere yerleştirin:

a. Su terazisini kabinin içinde, kapıların yanına yerleştirin (su 
terazisi kabinin ön kısmına paralel yerleştirilmelidir). Kabini 
dengeleyin.

b. Su terazisini kabinin arka tarafına yerleştirin (su terazisi 
kabinin arkasına paralel yerleştirilmelidir). Kabini dengeleyin.

c. Su terazisini zeminin sol ve sağ taraflarına yerleştirerek a. ve 
b.’ye benzer prosedürleri gerçekleştirin (su terazisi kabinin 
kenarlarına paralel olmalıdır). Kabini dengeleyin.

3. Soğutucu tabanının dış hattını zemine çizin.

4. Kabinin ön yüzünü kaldırın ve altına destek yerleştirin.

5. NSF onaylı mastik şeridini (aşağıdaki listeye bakın) zemine, 
4. adımda çizilen dış hattın önünden içeriye doğru 1/2’’ (13 
mm) aralıkla uygulayın. Mastik şeridi, kabin mastiğin üzerine 
yerleştirilince kabinin altını tamamen kaplamaya yetecek kadar 
olmalıdır.

6. Kabinin arka yüzünü kaldırın ve altına destek yerleştirin.

7. 5. adımda gösterildiği şekilde diğer üç tarafta zemine mastik 
uygulayın.

8. Kabini inceleyerek tüm hat boyunca zemine mastiklendiğinden 
emin olun.

NSF Onaylı Mastikler
• 3M #ECU800 Kalafat

• 3M #ECU2185 Kalafat

• 3M #ECU1055 Damla

• 3M #ECU1202 Damla

• Armstrong Cork – Kauçuk Kalafat

• Products Research Co. #5000 Kauçuk Kalafat

• G.E. Silikon Macun

• Dow Corning Silikon Mastik

Şekil 6. Tekerlek cıvatasını gevşetin.

Şekil 8. Sacları 90˚ açıyla konumlandırın.

Şekil 7. Ayar saclarını monte edin.

Leveling
Shim

Lower Rail Assembly

Bearing
Race

Snug Fit
Here

Rail End

Castor

Castor
Stem

P

Tekerlek

Alt Ray Tertibatı

Rulman 
Yuvası

Buraya Tam 
Oturur

Ray Sonu Tekerlek 
Sapı

Den gele-
me Sacı
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Montaj (devam)

Elektrik Nasıl Bağlanır
• Bu cihazın güç kablosunda elektrik çarpması riskini asgari 

düzeye indiren topraklama hattı bulunur.

• Duvar priziniz ve devreniz lisanslı bir elektrik teknisyeni 
tarafından kontrol edilip uygun bir şekilde topraklandığından 
emin olunmalıdır.

• Eğer priz standart 2 ucu olan prizse uygun şekilde topraklanmış 
bir duvar priziyle değiştirmek sizin sorumluluğunuz ve 
görevinizdir.

• Asla topraklama ucunu güç kablosundan KESMEYIN VEYA 
ÇIKARTMAYIN. Kişisel güvenlik için cihaz uygun bir şekilde 
topraklanmış olmalıdır.

• Yeni üniteniz bir güç kaynağına bağlanmadan önce gelen voltajı 
bir voltmetre ile ölçün. Eğer voltaj ölçümü sonucu sınıflandırılan 
çalışma voltajından (+/-%5) ve amper sınıflandırmasından düşük 
çıkarsa bu durumu derhâl düzeltin. Bu voltaj gereksinimi için 
kabin veri levhasına bakın.

• Buzdolabı/dondurucu her zaman kendisine ayrılmış elektrik 
devresine takılı olmalıdır. Bu, en iyi performansı sağlar ve 
binanın devrelerine aşırı yüklenilmesi sonucu kabloların aşırı 
ısınarak yangın tehlikesine yol açmasının önüne geçer.

• Buzdolabı/dondurucunun fişini asla kabloyu çekerek 
çıkartmayın. Her zaman fişi sıkıca tutarak doğrudan prizden 
çıkartın.

• Buzdolabını/dondurucuyu herhangi bir sebeple taşırken güç 
kablosunu ezmemeye veya kabloya hasar vermemeye dikkat 
edin.

• Yıpranan veya herhangi bir şekilde hasar gören tüm güç 
kablolarını derhâl tamir edin veya değiştirin. Kabloda veya 
herhangi bir ucunda çatlak ya da aşınma hasarı olan güç 
kablolarını KULLANMAYIN.

• Eğer güç kablosu hasar görmüşse orijinal ekipman üreticisi 
bileşenleriyle değiştirilmelidir. Tehlikeden kaçınmak için bu işlem 
lisanslı bir hizmet sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kabin Kablo Şeması
Kabinin kablo şeması, kabinin bakım kompartımanı boşluğunun 
dışındadır.

Şemanın bir kopyasına şu adresten ulaşılabilir  
www.truemfg.com/support/serial-number-lookup

Şekil 1. Güç kablosunu giriş yuvasına 
tamamen sokun.

Şekil 2. Fişi çıkartmak için kırmızı 
butona basın.

Adaptör Fiş Kullanımı
ASLA ADAPTÖR FIŞ KULLANMAYIN! Adaptör 
fişler bir güç kaynağına bağlandığında üreticinin fiş 
konfigürasyonunu değiştirir.

TRUE, adaptör fişe bağlanan herhangi bir buzdolabı/
dondurucuya garanti vermez.

Uzatma Kablosu Kullanımı
ASLA UZATMA KABLOSU KULLANMAYIN! Bir 
güç kaynağına bağlanması için üreticinin orijinal 
güç kablosunu uzatan herhangi bir bileşen, uzatma 
kablosu olarak kabul edilir.

TRUE, bir uzatma kablosuna bağlanan herhangi bir 
buzdolabına/dondurucuya garanti vermez.

NEMA Fiş Konfigürasyonları
SADECE 60 HZ KULLANIM IÇINDIR!

TRUE, aşağıda gösterilen NEMA fişlerini kullanır. Eğer uygun priziniz 
YOKSA lisanslı bir elektrik teknisyenine doğrulatarak doğru güç 
kaynağını monte ettirin.

Sadece Uluslararası (IEC) Fişler
Uluslararası kabinler, montaj gerektiren güç kabloları ile tedarik 
edilebilirler. Üniteyi bir güç kaynağına bağlamadan önce bu 
kabloyu monte edin.

NOT: Uluslararası fiş konfigürasyonları ülke ve voltaja göre 
değişecektir

Montaj
Güç kablosunu kabinin giriş yuvasına kilitlenene kadar tam oturtun. 
1 numaralı şekle bakın.

Sökme
Kırmızı butona basarak kilidi kaldırın. 2 numaralı şekle bakın.

Elektrik Tesisatı ve Güvenliği
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Kabin Kurulumu

Standart Aksesuarlar - Raf Montajı

Prosedür
1. Raf/tepsi rayları için istenilen yüksekliği belirleyin.
2. Raf/tepsi rayı yuvalarını istenilen yükseklikte ön ve arka duvar 

ayaklarındaki kertiklere hizalayın. 1 numaralı şekle bakın.
3. Yuvaları kaydırarak kertiklere yerleştirin ve ünitenin dengeli 

olduğunu doğrulayın. 2 numaralı şekle bakın.
4. Raf/tepsi rayını kilitlemek için nazikçe yerine ittirin. 3 numaralı 

şekle bakın.
5. Diğer raf/tepsi rayları için ilk üç adımı tekrarlayın. Rayları çiftler 

halinde ve aynı yükseklikte monte ettiğinizden emin olun. 4 
numaralı şekle bakın.

6. Tel rafları rayların üst kanallarına yerleştirin. 5 numaralı şekle bakın.
NOT: Rayların alt kanallarına bir ürün tepsisi yerleştirilecektir. 
6 numaralı şekle bakın. Ürün tepsileri dâhil değildir.

Raf Ayarlama
Raflar müşteri kullanımına göre ayarlanabilir. Bu kabin, 173 lb 

(78,47 kg) olan IEC Raf Ağırlık Kapasitesine uyumludur. Şekil 4. Monte edilmiş raf/tepsi rayı

Şekil 1. Yuvaları kertiklerle hizalayın.

Şekil 2. Raf/tepsi rayını yerleştirin

Şekil 3. Rayın tam oturduğundan emin olmak için ittirin.

Şekil 5. Tel rafları yerleştirin.

Şekil 6. Eğer isterseniz ürün tepsilerini kanallara yerleştirebilirsiniz. Ürün tepsileri 
dâhil değildir.

A

B
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Kabinin Çalışması

Elektronik Sıcaklık Kontrolü 
Üst kafesin önünde.

ECO °C
°F

Sıcaklık Kontrolü ve Işık Şalteri Konumu

Işık simgesi 
 
ışık şalterinin yaklaşık konumunu gösterir. 

Elektronik sıcaklık kontrolü ışık şalteri olarak işlev görebilir.  
Işığı kontrol etmek için yukarı oka  basın.

DAHA FAZLA BILGI IÇIN
Kabinin sıcaklık kontrolü ayarları veya genel çalıştırma sırası hakkında daha fazla bilgi için lütfen  
https://www.truemfg.com/Service-Manuals/Sequence-of-Operation adresindeki kaynak kütüphanemizden 
Temperature Control Adjustment—Sequence of Operation Manual adlı kılavuzumuza göz atın veya QR 
kodunu takip edin. 

Çalıştırma
• Ünite satın alındığında kompresör çalışmaya hazırdır. Tek 

yapmanız gereken soğutucuyu prize takmaktır.

• Kontrolleri fazla kurcalamak bakım sorunlarına yol açabilir. 
Eğer sıcaklık kontrolünün değiştirilmesi gerekirse değiştirilecek 
parçayı TRUE satıcınızdan veya tavsiye edilen servis aracısından 
sipariş edin.

• TRUE ünitenizin içinde iyi hava akışı olması çok önemlidir. 
Ürünün yanlara veya arka duvara yaslanmasının ve buharlaştırıcı 
kasasının 4’’ (101,6 mm) yakınına gelmesinin önüne geçin. 
Evaporatör bobininden çıkan soğutulmuş hava, dengeli ürün 
sıcaklığı için kabinin içinde dolaşmalıdır.

NOT: Eğer ünitenin elektrik bağlantısı kesilirse veya ünite 
kapanırsa yeniden başlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

TAVSIYE – Ürün yerleştirmeden önce düzgün çalıştığını 
doğrulamak için TRUE üniteniz boşken üniteyi 24 saat 
boyunca çalıştırın. Unutmayın, fabrika garantimiz ürün kaybını 
KAPSAMAZ!
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Kabinin Çalışması (devam)

Genel Çalıştırma Sırası - Buzdolabı ve Dondurucu Kabinleri
Kabin prize takılıyken...

• Cam kapılı modellerde iç ışıklar yanar (ışık şalteri konumu için bir önceki sayfaya bakın).

• Dijital ekranı olan bir elektronik kontrolün ışığı yanar (eğer monte edildiyse).

• Kompresör ve/veya evaporatör fanları çalışmaya başlamadan önce kısa bir gecikme olabilir. Bu gecikme zaman veya sıcaklıkla 
değişebilir. Bu en az 6 dakika süren ön buz çözme işlemi sebebiyle gerçekleşiyor olabilir.

• Sıcaklık kontrolü/termostat, kompresör ve evaporatör fanlarını tamamen açıp kapatabilir. Her kabin, evaporatör bobininde don 
ve buz kalmamasını sağlamak için buz çözme işlemini gerektirir. Buz çözme, buz çözme zamanlayıcısı veya elektronik kontrolü 
tarafından başlatılır.

ISTISNA – TSID, TDBD, TCGG, ve TMW modellerinde evaporatör fanı bulunmaz.

• Sıcaklık kontrolü/termostat, evaporatör bobini sıcaklığını veya hava sıcaklığını ölçer, ürün sıcaklığını ÖLÇMEZ.

• Bir analog termometre, dijital termometre veya elektronik kontrol ekranı, soğutma devrelerinin sıcaklık artış ve düşüşlerini gösterir, 
ürün sıcaklığını GÖSTERMEZ. Kabinin çalıştığını tespit etmenin en doğru yöntemi ürün sıcaklığını doğrulamaktır.

• Mekanik sıcaklık kontrolleri olan buzdolapları kompresör her kapalı kaldığında buz çözme işlemi yapar.

• Mekanik sıcaklık kontrolleri olan dondurucular, buz çözme zamanlayıcısı tarafından belirlenen vakitte buz çözme işlemine başlar.

ISTISNA – TFM, TDC, THDC ve TMW modelleri elle buz çözme gerektirir. Elle buz çözme işleminin sıklığı kabinin kullanımına 
ve çevre koşullarına bağlıdır.

• Dijital ekranı (eğer monte edildiyse) olan elektronik kontrolü, buz çözme esnasında dEF yazısını gösterir. 

NOT: Buz çözme işlemi bittikten sonra, ekran sıcaklığı göstermeden önce, kısa bir gecikme olabilir ve soğutma devresinde 
dEF yazısını gösterebilir.

• Analog veya dijital termometresi olan modeller buz çözme sırasında normalden yüksek dereceler gösterebilir. 

• Buzdolapları buz çözme sırasında bobini temizlemek için evaporatör fanlarını kullanır.

ISTISNA – TSID, TDBD ve TCGG modellerinde evaporatör fanı bulunmaz.

• Dondurucular buz çözme sırasında evaporatör bobinlerini temizlemek için ısıtıcıları kullanır. 

NOT: Evaporatör bobini ve gider borusu ısıtıcısına sadece buz çözme sırasında güç verilir. Buz çözme, belirli bir evaporatör 
bobini sıcaklığına gelindiğinde veya zaman geçtiğinde durdurulur.
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Bakım ve Temizlik

Şekil 4. Tıkamaya sebep olan her şeyin temizlendiğini doğrulayın.

Şekil 1. Kanatlı kapı, panjur kafesi konumu.

Şekil 2. Dikkatlice kafesi sökün.

Şekil 3. Fırçayı asla bobin kanatçıklarına dik bir şekilde kullanmayın.

DIKKAT - Çalıştırma, bakım veya tamir sırasında kabinin herhangi 
bir parçasının/bileşeninin sizi kesmemesine veya sıkıştırmamasına 
dikkat edin.

Kondenser Bobini Temizliği
Elektrikli cihazları kullanırken temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. 
Buna aşağıdakiler de dâhildir:

UYARI – Elektrik çarpması veya yanık tehlikesi. İşleme 
devam etmeden önce üniteyi prizden çıkartın veya güç 
kaynağını kapatın. Cihazı basınçlı yıkayıcı veya hortumla 
TEMIZLEMEYIN.

DIKKAT – Göz yaralanması riski. Koruyucu gözlük 
önerilir.

DIKKAT – Bobin kanatçıkları keskindir. Eldiven önerilir.

Gerekli Aletler
Gerekli aletler arasında (tüm aletleri kapsamıyor olabilir) aşağıdakiler 
vardır:

Prosedür
1. Ünitenin gücünü kesin.

2. Panjur kafesi kabinden sökün. 1 ve 2 numaralı şekle bakın. 

3. Sert bir kıl fırçayla ön kondenser bobin kanatçıklarında biriken kiri 
dikkatlice temizleyin. 3 numaralı şekle bakın.

4. Bobinin yüzeyinden kiri temizledikten sonra bobinin arasından 
arkayı ve kondenser fanı bıçağının döndüğünü görebildiğinizi bir 
el feneriyle kontrol edin. 4 numaralı şekle bakın.

Eğer kolaylıkla görebiliyorsanız panjur kafesi tekrar monte 
edin, üniteyi güç kaynağına bağlayın ve çalıştığını doğrulayın. 

Eğer kir hâlâ görüşünüzü engelliyorsa 6. adıma geçin.

5. Kondenser taban cıvatalarını sökün. 5 numaralı şekle bakın.

6. Kondenser askı aparatını sökün (eğer varsa).

7. Dikkatlice kondenser ünitesini kaydırarak sökün (tüp bağlantılar 
esnektir). 6 numaralı şekle bakın. Bobin temizlenene kadar nazikçe 
sıkıştırılmış hava veya CO₂ püskürtün. 

8. Kondenser ünitesinin koyulduğu yerin çevresi ve arkasındaki kiri 
elektrik süpürgesiyle dikkatlice temizleyin.

9. Kondenser askı aparatını tekrar monte edin (eğer varsa). Daha 
sonra kompresör tertibatını dikkatlice kaydırarak yerine yerleştirin 
ve cıvata ile sıkıştırın. 7 numaralı şekle bakın.

10. Panjur kafesi tekrar monte edin, üniteyi güç kaynağına bağlayın 
ve çalıştığını doğrulayın.

• 1/4’’ somun anahtarı
• 3/8’’ somun anahtarı
• Sert kıl fırça
• Basınçlı hava tankı

• Elektrikli süpürge
• El feneri
• Koruyucu gözlük
• Eldiven
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Bakım ve Temizlik (devam)

Şekil 5. Kondenserin taban cıvatalarını sökün.

Şekil 6. Kondenser ünitesini dikkatlice kaydırarak çıkartın.

Şekil 7. Kondenser ünitesini dikkatlice kaydırarak yerine yerleştirin ve cıvataları 
yerlerine takın.

Önemli Garanti Bilgisi
KONDENSERIN TEMIZLENMESI GARANTI 
KAPSAMINDA DEĞILDIR!

Eğer herhangi bir sorunuz varsa lütfen yerel TRUE Üretim Servis 
Departmanınızla iletişime geçin. Konum ve iletişim bilgileri için ön 
kapağa bakın.

• Kondenser bobinleri kir toplar ve her 30 günde veya ihtiyaç 
duyulduğunda temizlenmesi gerekir. 

• Kirli bir kondenser bobini garanti kapsamında olmayan 
tamiratlara ve/veya kabinin bozulmasına sebep olabilir.  

• Uygun bir şekilde temizlik; yumuşak bir fırçayla kondenserden 
tozun alınması, ticari süpürge ile kondenserin süpürülmesi veya 
CO₂, nitrojen veya basınçlı hava kullanımını gerektirir.

• Kondenser bobininin önüne herhangi bir filtre malzemesi 
yerleştirmeyin.

• Çoğu ünitede kabinin dış kafes kapağı sökülerek kondensere 
erişilebilir.

• Eğer kiri yeterince temizleyemiyorsanız lütfen lisanslı buzdolabı 
servisinizle iletişime geçin.
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Bakım ve Temizlik (devam)

Paslanmaz Çelik Bakımı ve Temizliği
DIKKAT – Paslanmaz çelik yüzeyleri temizlemek için herhangi 
bir çelik yünü, aşındırıcı veya klor bazlı ürün KULLANMAYIN.

Paslanmaz Çeliğe Zarar Verenler
Paslanmaz çeliğinizin pasif katmanını çözerek pas tutmasına sebep 
olabilecek üç temel şey vardır.

• Tel fırçalar, kazıyıcılar, çelik ovma süngeri ve paslanmaz çeliğin 
yüzeyini aşındırabilecek diğer şeyler.

• Paslanmaz çeliğinizin üzerinde kalan tortular leke bırakabilir. 
Yaşadığınız bölgeye göre suyunuz çok kireçli veya az kireçli 
olabilir. Çok kireçli sular leke bırakabilir. Isınan çok kireçli su 
uzun süre bırakılırsa tortu bırakabilir. Bu tortular pasif katmanın 
çözülmesine sebep olarak paslanmaz çeliğinizin paslanmasına 
sebep olabilir. Gıda hazırlığı veya bakımdan kalan tüm tortular 
en kısa zamanda temizlenmelidir.

• Sofra tuzu, gıda ve suyun yanı sıra ev ve endüstriyel 
temizleyicilerdeki klorür. Bunlar paslanmaz çelikte 
kullanılabilecek en kötü klorürlerdir.

Paslanmaz Çelik Temizliği ve Onarımı
Plastik veya toz boya kaplı parçaları temizlemek için paslanmaz 
çelik temizleyicileri veya benzer çözücüler KULLANMAYIN. Bunun 
yerine ılık sabunlu su kullanın.

• Rutin temizlik ve yağdan arındırma işlemleri için yumuşak bir 
bez veya sünger ile beyaz sirke, amonyak veya herhangi bir 
kaliteli ticari deterjan kullanın.

• Paslanmaz çelik cilası (örneğin Zep® Paslanmaz Çelik Cilası, 
Weiman® Paslanmaz Çelik Temizleyici & Cila, Nyco® Paslanmaz 
Çelik Temizleyici & Cila veya Ecolab® Ecoshine®) ve zeytin yağı, 
parmak ve yağ izlerine karşı bir koruma olarak kullanılabilirler.

• Yağ çözücüler*, (örneğin Easy-Off® Özel Mutfak Yağ Çözücü 
veya Simple Green® Endüstriyel Temizleyici ve Yağ Çözücü) 
tüm yüzeylerde yağ, yağ asitleri, kan ve yanmış gıdaya karşı 
etkilidirler. 

*Deterjan veya yağ çözücüleri klorür veya fosfatlarla birlikte 
KULLANMAYIN.

• Onarım/pasifleştirme veya inatçı leke ve renk bozukluklarını 
gidermek için Brillo® Cameo®, Zud® Temizleyici, Ecolab® 
Specifax™ First Impression® Metal Cilası, Sheila Shine veya talk 
pudrası, polisaj çizgileri yönünde ovalanarak uygulanabilir.

NOT: Tescilli isimlerin kullanılması sadece örnek amaçlıdır. 
Onay teşkil etmez veya onay anlamına gelmez. Tescilli temizlik 
malzemelerinin bu listeye alınmaması bu ürünlerin yetersizliği 
anlamına gelmez.

Paslanmaz Çeliğin Paslanmasını Önlemek İçin 8 
İpucu

Ekipmanınızı Temiz Tutun
Düzenli temizlikle sert lekelerin birikmesini önleyin. Önerilen güçteki 
temizlik malzemelerini kullanın (alkalin klorlu veya klorürsüz).

Doğru Temizlik Aletlerini Kullanın
Paslanmaz çelik ürünlerinizi temizlerken aşındırıcı olmayan ürünler 
kullanın. Paslanmaz çeliğin pasif katmanı yumuşak bez veya plastik 
ovalama süngerlerinden hasar görmez.

Polisaj Çizgileri Boyunca Temizleyin
Polisaj çizgileri (“doku”) bazı paslanmaz çeliklerde görünürdür. Eğer 
görünürse her zaman bu polisaj çizgilerine paralel ovalayın. Dokuyu 
göremediğiniz durumlarda plastik ovalama süngeri veya yumuşak 
bez kullanın.

Alkalin, Alkalin Klorlu veya Klorürsüz Temizlik 
Malzemeleri Kullanın
Birçok geleneksel temizlik malzemesinde bol miktarda klorür bulu-
nur. Sektör giderek daha fazla klorürsüz temizlik malzemesi seçene-
ği sunmaktadır. Eğer temizlik malzemelerinde klorür olup olmadı-
ğından emin değilseniz temizlik malzemesi tedarikçinizle iletişime 
geçin. Eğer size mevcut temizlik malzemenizde klorür bulunduğu-
nu söylerlerse bir alternatifleri olup olmadığını sorun.  
Kuarterner tuz barındıran temizlik malzemelerinden sakının çünkü pas-
lanmaz çeliğe zarar vererek karıncalanma ve paslanmaya sebep olurlar.

Durulayın
Klorürlü temizlik malzemeleri kullandığınızda derhâl durulamalı ve 
silerek kurulamalısınız. Kalan temizleyicileri ve suyu olabildiğince 
erken silerek kurulamanız daha iyidir. Paslanmaz çeliğin havayla 
kurumasına izin verin. Oksijen paslanmaz çelik üzerindeki pasiflik 
filminin korunmasına yardımcı olur.

Paslanmaz Çelikte Asla Hidroklorik Asit (Tuz Ruhu) 
Kullanmayın
Hidroklorik asit seyreltiğinde bile çelikte korozyon, karıncalanma ve 
stres korozyonu çatlamasına sebep olur.

Su Arıtımı
Tortuları azaltmak için mümkün olduğunda suyu kireçten arındırın. 
Bazı filtrelerin kullanılması aşındırıcı ve tadı bozan elementleri arın-
dırabilir. Uygun bir şekilde bakımı yapılan kireç arındırıcı sizin avan-
tajınıza da olabilir. Eğer uygun su arıtma ekipmanının hangisi oldu-
ğundan emin değilseniz bir su arıtma uzmanıyla iletişime geçin.

Paslanmaz Çeliği Düzenli Olarak Onarın ve 
Pasifleştirin
Paslanmaz çelik, yüzeyindeki koruyucu krom oksitler sayesinde pas-
lanmaz. Eğer bu oksitler ovularak veya zararlı kimyasal tepkimelerle 
sökülürse çelikteki demir, dış etkilere maruz kalır ve oksitlenmeye 
veya paslanmaya başlayabilir. Pasifleştirme, paslanmaz çeliğin 
yüzeyinden ayrılan demir ve diğer kontaminantları temizleyen ve 
koruyucu krom oksitlerin yeniden oluşmasını sağlayan kimyasal bir 
işlemdir.
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Kabin Ayarlamaları, Servis ve Bileşen Değişimi

NOT:  Herhangi bir kabin ayarlaması, kabinin dengelendiği 
ve uygun şekilde desteklendiği doğrulandıktan SONRA 
yapılmalıdır.

Servis ve Bileşen Değiştirme
• Bileşen parçalarını orijinal ekipman üreticisi bileşenleriyle 

değiştirin.

• Yanlış parça veya yanlış bakım sonucu muhtemel alevlenme 
riskini asgariye indirmek ve kullanıcının sağlık ve güvenliğini 
sağlamak için ünitenizin bakımını lisanslı bir servise yaptırın.

• Herhangi bir tamirat yapmadan önce buzdolabı/dondurucunun 
fişini çekin. Sıcaklık ayarlarını 0 konumuna getirmek veya 
elektronik kontrollerin gücünü kesmek tüm bileşenlerin gücünü 
kesmeyebilir (örneğin; ışık devreleri, çevre ısıtıcıları, buharlaştırıcı 
pervaneler).

DAHA FAZLA BILGI IÇIN
Daha fazla bakım talimatı için lütfen şu adresten medya merkezini ziyaret edin: 

www.truemfg.com
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