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Kullanım Kılavuzu
Soğutma ve ısıtma plakası
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Bileşenler

1. Çıkarılabilir cam plaka
2. LED ekran
3. Soğutma elemanları
4. Isı plakası
5. Çıkarma düğmesi
6. Ortam ışığı düğmesi
7. Sıcaklık kontrol düğmeleri (+/-)
8. Açma/kapama düğmesi 



Kullanım Kılavuzu
Soğutma ve ısıtma plakası

Önemli güvenlik bilgileri
• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar; sınırlı fiziksel, duyusal ve zihinsel kapasiteye  
 sahip kişiler ve cihaz kullanım tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan  
 kişiler tarafından; kendilerine gözetim sağlandığı, cihazın güvenli   
 kullanımıyla ilgili gerekli talimatlar verildiği ve muhtemel tehlikeler
 öğretildiği takdirde kullanılabilir.
• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Çocukların gözetimsiz şekilde cihazın temizliğini veya bakımını yapmalarına  
 izin verilmemelidir.
• Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde  
 saklayın.
• Cihazın kablosu zarar görürse değişim için üreticinin müşteri servis
 departmanına veya başka bir yetkili kişiye teslim edilmelidir. Yetkili olmayan  
 taraflarca yapılan onarımlar, kullanıcı için ciddi risk yaratabilir.
• Cihaz, harici bir zaman ayarlayıcı veya uzaktan kumandayla
 kullanılmamalıdır.
• Kullanımdan sonra tüm parçaları hemen temizleyin ve yiyecek kalıntılarını  
 alın.
• "Temizlik ve bakım" bölümünde açıklanan talimatları takip edin.
• Cihaz sadece iç mekanda ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
• Bu cihaz sadece evde ve buna benzer ortamlarda kullanılacaktır:
  ⋅ mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında bulunan personel mutfaklarında,
  ⋅ çiftlik evlerinde,
  ⋅ otel, motel ve diğer yaşam alanlarındaki konuklar tarafından,
  ⋅ oda-kahvaltı konaklama yerlerinde.
Cihaz, ticari amaçla kullanıma uygun değildir.
• Üretici tarafından sağlananlar haricindeki buz torbalarını kullanmak
 tehlikeli durumlara yol açabilir.
• Uyarı: Cam plaka hasarlı veya çatlaksa cihazı kullanmayın.
• Cihaz tekrar kullanılmadan önce iyice kurumalıdır.
 



Kullanım öncesi talimatları
Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kılavuzda, cihazın çalıştırılması ve bakımı ile ilgili önemli 
bilgilerin yanı sıra güvenlik talimatları bulunur. Kullanım kılavuzunu güvenle saklayın ve cihazın bir 
sonraki kullanıcısına cihazla beraber teslim edin.
Cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda ve kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanın. 
Cihazın kullanımı esnasında daima güvenlik talimatlarına uyun.

Teknik özellikler
Voltaj  : 220-240 V, 50-60 Hz
Güç tüketimi :  230-270 watt
Koruma sınıfı : I

Ek güvenlik bilgileri
▪  Cihaz yalnızca montajı uygun şekilde yapılmış prizler ile kullanılmalıdır. Güç kablosu ve fiş daima  
 kuru kalmalıdır.
▪  Güç kablosu, cihazın sıcak bölümleriyle temas etmemelidir.
▪  Kullanılacak uzatma kabloları çok iyi durumda olmalıdır. Kablonun yeterince uzun olduğundan ve  
 tehlike yaratmadığından emin olun.
▪  Cihazı kullanım sırasında hava akışına izin verecek şekilde yerleştirin. Cihazın duvarlara veya başka  
 cisimlere temas etmesine izin verilmemelidir.
▪  Cihazı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
▪  Cihazı cam masa, masa örtüsü veya vernikli mobilya gibi hassas veya yumuşak yüzeylere   
 yerleştirmeyin.
▪  Aşağıdaki durumlarda cihazı kullanmayın ve derhal prizden çekin:
  ⋅ Cihaz veya güç kablosu zarar görürse
  ⋅ Cihazın düşme veya sarsılma ardından arıza yaptığından şüphelenirseniz
 Böyle durumlarda, cihazı tamir edilmesi için teslim edin.
▪  Uyarı: Cihaz çalıştırıldığında dış yüzeyler çok ısınabilir. Bu yüzeyler, cihaz kapatıldıktan sonra bile  
 sıcak kalacaktır.
▪  Dikkat, yanma tehlikesi: Cihazı sıcakken hareket ettirmeyin. Isınan cam plaka çok sıcak olacaktır.
▪  Cihazı kapalı konserve kutularını ve cam gereçleri ısıtmak için kullanmayın, patlama riski vardır.
▪  Kullanımdan sonra daima cihazı kapatın. Güç kablosunu prizden çekin ve cam plakayı alıp   
 temizlemek için cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
▪  Cam plaka olmadan cihazı çalıştırmayın. Sıcak olan ısıtma elemanı açıkta kalacaktır.
▪  Isı plakası üzerine mutfak gereçleri koymayın.
▪ Uyarı: Soğutma elemanı ile direkt ve uzun süreli temas donma riski yaratır.
▪ Cihazı gözetimsiz bırakmayın.
▪  Aşağıdaki durumlarda güç kablosunu prizden çekin:
  ⋅ Cihaz kullanım esnasında arızalanırsa
  ⋅ Temizlik ve bakımdan önce
  ⋅ Kullanımdan sonra
▪  Cihazı temizlemek için suya sokmayın.
▪  Üretici; yanlış kullanım, hatalı çalıştırma veya yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan tamir  
 işlemlerinden kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul etmez. Bu durumlarda garanti
 kapsamındaki talepler geçersiz olur.
▪  Cam plaka üzerinde keskin veya keskin kenarlı nesneler kullanmayın; bunlar plakaya zarar verebilir.



Cihazın kullanımı
WMF Ambient soğutma ve ısıtma plakası, gıdaları sıcak veya soğuk tutmak için kullanılabilir. Gıdalar 
doğrudan cam plaka üzerine yerleştirilebilir. Cam plaka temizlik kolaylığı için sökülebilmektedir. WMF 
Ambient Light, şık bir atmosfer yaratmak için dekoratif özellik olarak da kullanılabilir.

Cihazın ilk kez kullanımı
▪ Cihazın tüm ambalajlarını çıkarın.
▪ Cihazı ilk kez kullanmadan önce, cam plakayı sıcak su ve deterjanla temizleyin ve dikkatlice   
 kurulayın.
▪ Cihazı prize yakın, sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.
▪ Not: Cihazın sıcakken hareket ettirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmak için cihazı kullanmayı   
 planladığınız yere yerleştirmenizi öneririz.
▪ Cihazın yakınına iletken cisimler yerleştirmeyin. WMF Easy Touch teknolojisinin düzgün şekilde  
 çalışabilmesi için kablodaki bükülmeleri giderin.

Isıtma plakası
▪ Isıtma plakası işlevinin kullanılabilmesi için soğutma elemanları cihazdan çıkarılmalıdır.
▪ Cam plakayı dikkatlice cihaza yerleştirin. Oturma sesini duyacaksınız.

 Uyarı: Cihazı hiçbir durumda cam plaka olmadan kullanmayın.

▪ Cihazı prize takın ve açma kapama düğmesine basın. Cam plakada sağda bulunan LED beyaz renkte  
 yanacaktır. Bu, cihazın bekleme modunda olduğunu gösterir.
▪ Isı plakası için şu dört sıcaklık ayarından birini seçmek için düğmeleri kullanın:   50°C, 70°C, 90°C  
 ve 110°C.

 Uyarı: Isınan cam plaka çok sıcak olacaktır. Cihaz çalışırken plakaya dokunmayın.

 Örneğin: Isı plakasını 50°C'ye ayarlamak için "+" işaretine bir kez, 70°C'ye ayarlamak iki kez,   
 90°C'ye ayarlamak için üç kez basın. Sağdaki LED söner ve cihazın en düşük sıcaklık ayarına (50°C)  
 ısıtıldığını belirtmek üzere soldaki LED kırmızı renkte yanmaya başlar.

▪ Hedeflenen sıcaklığa ulaşıldığında, LED kırmızı renkte sabit yanar. Artık sıcak tutmak istediğiniz  
 gıdaları cam plaka üzerine koyabilirsiniz.
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▪ Soğutma elemanları, cam plakayla teması maksimuma çıkarmak için aşağı bastırılır. 
 Hava sıcaklığına bağlı olarak, soğutma işlevi iki saate kadar süreyle kullanılabilir.
▪ Cihazı prize takın ve açma kapama düğmesine basın. Cam plakada sağda bulunan LED mavi renkte  
 yanacaktır. Bu, soğutma işlevinin etkin olduğunu gösterir.
▪ Soğutma işlevi etkinliğini yitirdiğinde mavi LED ışık söner. Cihazın bekleme modunda olduğunu  
 göstermek için aynı LED beyaz renkte yanar.
▪ Kullanımdan sonra açma/kapama düğmesini kullanarak cihazı kapatın. Temizlikten önce cihazı  
 kapatın (Temizlik ve bakım bölümüne göz atın).
 Not: Hava sıcaklığı, cam plaka ve ısı plakası üzerinde yoğuşmaya neden olabilir.  
 Soğutma elemanlarını çıkardıktan sonra, ısı plakası üzerindeki yoğuşmayı bir bezle silin.

Uyarı, Yanma Tehlikesi: Isınan cam plaka çok sıcak olacaktır. Plakayı sıcakken hareket ettirmeyin.
Not: Isıtma etkisin i en yükseğe çıkarmak için gıdaların plakayla mümkün olduğunca fazla temas 
etmesini sağlayın. Düşük sıcaklık ayarları (50°C ve 70°C), pizza ve kiş gibi gıdaları sıcak tutmak için 
idealdir. Gıdalar cam plaka dışında bir tabağa veya kaba yerleştirilirse bu kap çok fazla ısı tutacaktır. 
Bu durumda gıdaların etkili şekilde ısınabilmesi için daha yüksek bir sıcaklık ayarı (90°C veya 110°C) 
seçmeniz gerekir.

▪ Kullanımdan sonra ısı plakası işlevini kapatmak için cam plakada sağda bulunan LED beyaz renkte  
 yanana kadar "-" işaretine basın. Ardından cihazı tamamen soğuması için bekletin.
 Not: Beyaz renkli LED, yanma riski bulunduğunu belirtmek için cam plaka tamamen soğuyana  
 kadar yanıp sönecektir. Beyaz renkli LED kalıcı şekilde yanmaya başlayana kadar cihazı
 temizlemeye başlamayın ("Temizlik ve bakım" bölümüne göz atın).
▪ Not: Hijyenik nedenlerden ötürü, gıdaları gereğinden daha uzun süre sıcak tutmayın.

Soğutma işlevi
▪ WMF Ambient soğutma ve ısıtma plakasında iki soğutma plakası elemanı bulunur. Maksimum  
 soğutma kapasitesi sunabilmek için; soğutma elemanları cihaza yerleştirilmeden önce -18°C   
 dondurucuda en az dört saat süreyle soğutulmalıdır.
▪ Uyarı: Soğutma elemanı ile direkt ve uzun süreli temas donma riski yaratır.
▪ Uyarı: yanma tehlikesi: Isıtma işlevi daha önce kullanıldıysa cam plakaya dokunmak ve çıkarma  
 düğmesini kullanarak çıkarmak için cihazın tamamen soğumasını bekleyin. Soğutma elemanlarının  
 yerleştirilebilmesi için ısı plakasının dokunulabilecek kadar soğumuş olması gerekir.
▪ Soğutma elemanlarını dikkatlice ısı plakasının üzerine koyun ve daha sonra cam plakayı yerleştirin.  
 Oturma sesini duyacaksınız.
▪ Dikkat: Daima her iki soğutma plakası elemanını yan yana yerleştirin. Soğutma plakası
 elemanlarının birbirinin üzerine binmesi kırılma riski yaratır.
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WMF Easy Touch düğmelerini kullanarak WMF Ambient Light ışığını açma ve kapatma
 ▪ WMF Ambient Light, ısıtma veya soğutma işlevleriyle birlikte kullanılabilir.
 Cihaz prize takılmış ve açık durumda olmalıdır.
 ▪ WMF Ambient Light, WMF Easy Touch teknolojisi kullanılarak çalıştırılır. Işığı açmak ve kapatmak  
 için Ambient Light dokunmatik kontrollerini kullanın. Üç farklı parlaklık ayarı belirlemek veya ışığı  
 kapatmak için düğmeye tekrar tekrar basın.

Bir kez basma = %10 parlaklık
İki kez basma = %50 parlaklık
Üç kez basma = %100 parlaklık
Dört kez basma = Kapalı

Not: WMF Ambient Light özelliğini ısıtma ve soğutma işlevleri ile birlikte kullanmak istemezseniz 
cihazı prize takın ve açma/kapama düğmesine basın. Cam plakada sağda bulunan LED beyaz renkte 
yanacaktır. Bu, cihazın bekleme modunda olduğunu gösterir. Bu moddayken dilediğiniz WMF 
Ambient Light ayarını seçebilirsiniz.

Temizlik ve bakım
▪ Not: Hava sıcaklığı, cam plaka ve ısı plakası üzerinde yoğuşmaya neden olabilir. 
 Soğutma elemanlarını çıkardıktan sonra, ısı plakası üzerindeki yoğuşmayı bir bezle silin.
▪ Cihazın kablosunu prizden çıkarın ve gerekirse cihazın soğumasını bekleyin.
▪ Cam plaka halen ılıkken yağ ve yemek artıklarını kağıt havluyla toplamak en iyisidir.
▪ Cam plaka dokunulabilecek kadar soğuduğunda, çıkarma düğmesine basarak plakayı cihazdan  
 çıkarın.
▪ Cam plakayı sıvı deterjan ve sünger kullanarak ılık suda yıkayın. Cam plaka bulaşık makinesinde de  
 yıkanabilir.
 Not: Aşındırıcı deterjanlar, metal kazıyıcılar veya fırın temizleme ürünleri kullanmayın.
▪ Cihazı suya sokmayın veya temizlemek için cihaza su dökmeyin. Nemli bir beze biraz sıvı deterjan  
 alın, cihazı silin ve sonra bastırarak kurulayın.



İmalatçı Firma:
WMF Consumer Electric GmbH
Messerschmittstr. 4, D-89343
Jettingen-Scheppach
Tel. +49 (0) 82 25-30 80-0, 
Fax +49 (0)82 25-30 80-100
Web: www.wmf.de
E-mail: info@wmf-ce.de
ILN 42 11129 00000 0 
WEEE-Reg.Nr. DE 31 491 472

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar:
a. Ürününüzü dolu veya boş 
kullanırken, düz ve kaygan 
olmayan zeminler üzerinde 
durmasını sağlayınız.
b. Ürünü bir zemine koyarken 
ürün ile zemin temasının
hızlı ya da sert olmamasını 

sağlayınız aksi takdirde ürün 
zarar görebilir.
c. Taşıma veya nakliye
sırasında ürünün boş ve
kuru olmasını sağlayınız, 
titreşime ve darbeye maruz 
kalmayacak bir koruma veya 
ambalaj ile bu işlemin yapılması 
gerekmektedir.
Kullanım Hatalarına İlişkin 
Bilgiler:
Ürünün amacına uygun olarak 
kullanılmaması durumunda 
ürün ve/veya kişiler zarar 
görebilir. Tanıtma ve kullanma 
kılavuzu okunmalı ve ürün
bu talimatlara uygun olarak 
kullanılmalıdır. Ürün, ticari 
amaçlarla kullanılmamalıdır. Bu tür
durumlarda garanti prosedürü 
uygulanamaz. Üründe oluşacak
fiziki hatalar (kırık, çatlak v.b) 
garanti kapsamında olmayıp, 
tüketici sorumluluğundadır.
Kullanım Ömrü Bilgisi:
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 
Satış Sonrası Hizmetler 
Yönetmeliği eki listede tespit
ve ilan edilen kullanım ömrü 
7 YIL’dır. 

Türkiye için Ek Tanıtma ve 
Kullanma Talimatları 
İthalatçı Firma:
GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Bilim Sok.
Sun Plaza No:5 Kat:2
34398 Maslak / İstanbul 
TÜRKİYE
Tüketici Hizmetleri Danışma Hattı:
0850 222 40 50



Enerji Tüketimi Açısından 
Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı 
verimli kullanmak adına, 
ürününüzü aktif olarak 
kullanmadığınız sürece fişten 
çekiniz, standby özelliği olan 
modellerde ürünü stanby 
modunda bırakmamaya özen 
gösteriniz.

Ürünün Montajı:
Ürünün montajı için teknik 
kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma 
ve kullanma kılavuzundaki 
talimatlara göre ürünü kullanıma
hazır hale getirebilirsiniz. 
Ürününüzü ılık nemli bez ile
temizledikten sonra güvenle 
kullanabilirsiniz.

Güncel yetkili servis iletişim 
bilgileri ve yedek parça 
malzeme temini için yukarıda 
iletişim bilgileri bulunan 
WMF Müşteri Hizmetleri 
ile iletişime geçebilirsiniz.
Tüketiciler, şikayet ve itirazları 
konusundaki başvurularını 
tüketici mahkemelerine ve 
tüketici hakem heyetlerine 
yapabileceklerdir.
Ürünün 28835 sayılı 28
Kasım 2013 tarihli Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’da 
tanımlanmış ve “Ayıplı Mal” 
olarak nitelendirilen kapsama 
girmesi durumunda;
(1) Malın ayıplı olduğunun anla
şılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır 
olduğunu bildirerek sözleşme
den dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp 
oranında satış bedelinden 
indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği 
takdirde, bütün masrafları 
satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme,

Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı:
0850 222 40 50



ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız 
bir misli ile değiştirilmesini 
isteme, seçimlik haklarından 
birini kullanabilir.
(2) Ücretsiz onarım veya malın
ayıpsız misli ile değiştirilmsi
hakları üretici veya ithalaçıya
karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki
hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın 
kendisi tarafından piyasaya 
sürülmesinden sonra ayıbın 
doğduğunu ispat ettiği takdirde 
sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesinin 
satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir. Orantısızlığın 
tayininde malın ayıpsız değeri, 
ayıbın önemi ve diğer seçimlik 
haklara başvurmanın tüketici 
açısından sorun teşkil edip 
etmeyeceği gibi hususlar 
dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesi 
haklarından birinin seçilmesi 
durumunda bu talebin satıcıya, 
üreticiye veya ithalatçıya 
yöneltilmesinden itibaren 
azami otuz iş günü, konut ve 
tatil amaçlı taşınmazlarda ise 
altmış iş günü içinde yerine 
getirilmesi zorunludur. Ancak, 
bu Kanunun 58 inci maddesi 
uyarınca çıkarılan yönetmelik 
eki listede yer alan mallara 
ilişkin, tüketicinin ücretsiz 
onarım talebi, yönetmelikte 
belirlenen azami tamir süresi 
içinde yerine getirilir.
Aksi hâlde tüketici diğer 
seçimlik haklarını kullanmakta 
serbesttir.
(5) Tüketicinin sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim hakkını seçtiği 
durumlarda, ödemiş olduğu 
bedelin tümü veya bedelden 
yapılan indirim tutarı derhâl 
tüketiciye iade edilir.





















GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza

No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.wmf.com.tr

MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ 

0850 222 40 50
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