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למען בטיחותכם ולצורך שימוש נכון, לפני שתתקינו 
ותשתמשו במכשיר בפעם הראשונה, קראו את 

המדריך למשתמש בעיון, כולל העצות והאזהרות שבו. 
כדי להימנע מטעויות ומתאונות לא נחוצות, חשוב 

להבטיח שכל מי שמשתמש במכשיר מכיר את תכונות 
ההפעלה והבטיחות שלו. שמרו הנחיות אלה כדי 

להבטיח שהן יישארו בסמוך למכשיר אם הוא יועבר או 
יימכר, כך שהשימוש בו לאורך חייו יסתמך על הנחיות 

השימוש והבטיחות הנכונות של המכשיר.
לשמירה על חיים ורכוש, שמרו את חלק האזהרות 

של המדריך למשתמש, שכן היצרן אינו אחראי לנזקים 
הנגרמים כתוצאה משימוש לא נאות.

בטיחות של ילדים ואנשים פגיעים אחרים
מכשיר זה לא נועד לשימושם של אנשים )כולל   ●
ילדים( בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית 

או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן סופקו להם 
הנחיות לגבי השימוש במכשיר על-ידי אדם 

האחראי לבטיחותם או שפעולותיהם נעשות תחת 
פיקוח. יש לפקח על ילדים ולוודא שהם אינם 

משחקים במכשיר.
הרחיקו חומרי אריזה מילדים, שכן הם עלולים   ●

לגרום לחנק.
במקרה שאתם משליכים את המכשיר, הוציאו את   ●

תקע החשמל מהשקע, חתכו את כבל החשמל 

)קרוב למכשיר ככל האפשר( והסירו את הדלת כדי 
למנוע מילדים התחשמלות או כליאה בתוך המקרר 

בעת משחק.
אם מכשיר זה, המצויד באטמי דלתות מגנטיים, 

מיועד להחליף מכשיר ישן יותר, בעל סגירה קפיצית 
)לשונית( של המכסה או הדלת, הקפידו להוציא את 

המנעול הקפיצי מכלל פעולה לפני שאתם נפטרים 
מהמכשיר הישן. הדבר ימנע את הפיכתו למלכודת 

מוות לילד.

בטיחות כללית

זהירות! אל תחסמו את פתחי האוורור.

המקרר נועד לאחסון דברי מזון ו/או משקאות   ●
במשק בית רגיל כפי שמוסבר במדריך למשתמש 

זה.
אין להשתמש במכשיר מכאני או באמצעים   ●
מלאכותיים כדי להאץ את תהליך ההפשרה.

אין להשתמש במכשירי חשמל אחרים )כגון מכשיר   ●
להכנת גלידה( בתוך המקרר, אלא אם כן הם 

אושרו לשימוש זה על-ידי היצרן.
 )R600a( אין לפגוע במעגל הקרר. איזובוטאן הקרר  ●
נמצא בתוך מעגל הקרר של המקרר. זהו גז טבעי 

ידידותי לסביבה, אך הוא בכל זאת דליק.

תוכן העניינים
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זהירות: סכנת שריפה!

במהלך הובלה והתקנה של המקרר, יש לוודא שאף 
אחד מהרכיבים של מעגל הקרר לא ניזוק.

- הרחיקו מלהבות וממקורות הצתה. 
-  דאגו לאוורור נאות של החדר שבו ממוקם המקרר.

שינוי המפרט או שינוי כלשהו במכשיר הם   ●
מסוכנים. נזק לכבל החשמלי עלול לגרור לקצר, 

לשריפה ו/או להתחשמלות.

אזהרה! רק איש שירות או טכנאי שירות 
מוסמך רשאי להחליף כל רכיב חשמלי 
)כבל החשמל, תקע החשמל, המדחס(.

אין להאריך את כבל החשמל.  .1
יש לוודא שתקע החשמל לא מעוך ולא ניזוק. תקע   .2

חשמל מעוך או שניזוק עלול להתחמם יתר על 
המידה ולגרום לשריפה.

יש לוודא שקיימת גישה למפסק הראשי של   .3
המקרר.

אין למשוך את הכבל הראשי.  .4
אם שקע החשמל רופף, אין לחבר את התקע.   .5

קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
אין להפעיל את המקרר ללא הכיסוי של הנורה   .6

הפנימית.

שימוש יומיומי
אין לגעת ברכיבים של תא ההקפאה או להסירם   ●
בידיים לחות או רטובות, שכן הדבר עלול לגרום 

לשפשופים בעור או לכוויות קור.
אין למקם את המקרר באור שמש ישיר.  ●

אין לאחסן גזים או נוזלים דליקים בתוך המקרר.   ●
פעולה זו עלולה לגרום לפיצוץ.

אין להפעיל מכשירי חשמל בתוך המקרר )למשל   ●
מכשיר להכנת גלידה וכן הלאה(.

בשעת הוצאת התקע מהשקע, משכו תמיד את   ●
התקע מהשקע שבקיר. אין למשוך את הכבל.

אין למקם פריטים חמים ליד תאי הפלסטיק של   ●
המקרר.

אין לאחסן מוצרי מזון מול פתח האוורור שבקיר   ●
האחורי. 1(

מזון קפוא אין להקפיא שנית לאחר הפשרתו. 2(  ●
יש לאחסן מזון קפוא בהתאם להוראות היצרן. 2(  ●

יש למלא בקפידה אחר המלצות האחסון של יצרן   ●
המקרר. לפרטים נוספים, עיינו בהנחיות האחסון.

אין לשים משקאות מוגזים או תוססים בתא   ●
המקפיא מאחר שהם יוצרים לחץ על התא, והדבר 

עלול לגרום לפיצוץ ולגרום נזק למקרר. 2(
ארטיקים עלולים לגרום לכוויות קור אם הם נאכלים   ●

מיד לאחר הוצאתם מתא ההקפאה. 2(
אין לאחסן במקרר חומרים נפיצים, כגון פחיות עם   ●

תרסיסים הכוללים חומר דליק.
המקרר מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים   ●

אחרים, כגון
-  אזורי מטבחונים בחנויות, במשרדים ובסביבות 

עבודה אחרות; 
-  מטבחים בבתי מלון, בתי הארחה וסביבות 

מגורים אחרות;
-  מקומות הארחה עם לינה וארוחת בוקר; 

-  שירותי הסעדה ושימושים לא מסחריים אחרים.
הרחיקו נרות דולקים, מנורות וחפצים אחרים עם   ●
להבות חשופות מהמקרר כדי שהם לא יציתו את 

המקרר.

 אזהרה!
ניקוי וטיפול

לפני ביצוע פעולות תחזוקה, הפסיקו את פעולת   ●
המקרר ונתקו את התקע מהשקע.

אין לנקות את המקרר באמצעות חפצים מתכתיים,   ●
מכשיר ניקוי בקיטור, בשמנים אתריים, בתכשירי 

ניקוי אורגניים או בתכשירי ניקוי הגורמים לשחיקה.
אין להשתמש בחפצים חדים להסרת קרח   ●
מהמקרר. יש להשתמש במגרדת פלסטיק.

 התקנה
חשוב!

לחיבור זהיר לחשמל, עקבו אחר ההנחיות במדריך 
זה.

הוציאו את המקרר מהאריזה ובדקו אם אין בו   ●
נזקים. אין לחבר את המקרר אם הוא ניזוק. דווחו 

מיד על נזקים אפשריים לספק שממנו רכשתם את 
המקרר. במקרה כזה, שמרו את חומרי האריזה.
מומלץ להמתין לפחות ארבע שעות לפני חיבור   ●
המקרר לחשמל כדי לאפשר לשמן לזרום חזרה 

למדחס.
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יש לדאוג לאוורור נאות מסביב למקרר, אחרת   ●
המקרר עלול להתחמם יתר על המידה. לקבלת 

אוורור נאות, עקבו אחר ההנחיות המתאימות 
בהוראות ההתקנה.

יש להציב את המכשיר במידת האפשר ליד קיר   ●
כדי להימנע מנגיעה או מתפיסה של חלקים חמים 

)המדחס, המעבה(. כדי למנוע סכנת שריפה, עקבו 
אחר ההנחיות המתאימות בהוראות ההתקנה.
אין למקם את המקרר בסמוך למפזרי חום או   ●

לתנורים.
יש לוודא שקיימת גישה למפסק הראשי לאחר 

ההתקנה.

שירות
טיפול בכל מכשיר חשמלי חייב להתבצע על-ידי   ●

חשמלאי מוסמך או אדם שקיבל הכשרה מתאימה.
טיפול במקרר יתבצע רק על-ידי מרכז שירות   ●

מוסמך, ויש להשתמש רק בחלקי חילוף של היצרן.
)1( אם המקרר כולל הפשרה אוטומטית.

)2( אם המקרר כולל תא הקפאה.

לוח בקרת הטמפרטורה ממוקם בתא הקירור, בקיר 
הימני. ניתן לכוונן את הטמפרטורה בתא הקירור ובתא 

ההקפאה בלחיצה על הלחצן בלוח הבקרה.

הגדרת טמפרטורה בתא ההקפאה
כשהמקרר אינו נמצא במצב הגדרת טמפרטורה, אם 
ברצונכם להגדיר את טמפרטורת תא ההקפאה, ניתן 

לבצע את שני הצעדים הבאים:
לחצו על הלחצן "בחר" עד שנדלקת נורית תא   .1

ההקפאה. מצב הנורית יציין את הגדרת הטמפרטורה 
הנוכחית בתא ההקפאה.

 -14°C לאחר מכן ניתן לקבוע את הטמפרטורה על  .2
, לחיצה פעם אחת  עד 22°C- בלחיצה על  או על 
 1°C-על הלחצן, כשהטמפרטורה גדלה או קטנה ב

עם כל לחיצה, והנורית תעבור בין המצבים "קר" ו"קר 
יותר" עד לתצוגת הטמפרטורה הרצויה. יש קשר בין 

הגדרת הטמפרטורה לבין מצבי הנורית, בהתאם 
לטבלה הבאה:

תא הקפאה

תא קירור

בחר

קרקר יותר

הקפאה 
מהירה

לוח בקרה

קר

קר יותר

הגדרת
הטמפרטורה 
בתא הקירור

9°C8°C7°C6°C5°C4°C3°C2°C1°C

הגדרת
הטמפרטורה

בתא ההקפאה
-14°C-15°C-16°C-17°C-18°C-19°C-20°C-21°C-22°C הקפאה

מהירה

דולקת נורית 1
למחצה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת נורית 2
למחצה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת נורית 3
למחצה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת נורית 4
למחצה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת 
במלואה

דולקת נורית 5
למחצה

דולקת 
במלואה
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הקפאה מהירה
תא ההקפאה כולל 2 אזורים. אזור אחד של 4 כוכבים 

ואזור אחד של 2 כוכבים.

הטמפרטורה באזור של 2 כוכבים היא 
תמיד מתחת ל-12°C-, ואילו הטמפרטורה 

באזור של 4 כוכבים היא תמיד מתחת 
.- 18°C-ל

אם ברצונכם להוריד במהירות את הטמפרטורה 
בתא ההקפאה, לחצו על הלחצן "הקפאה מהירה", 

כל הנוריות יידלקו במלואן, תא ההקפאה יפעל במצב 
הקפאה מהירה במשך 24 שעות והטמפרטורה תוגדר 

על 23°C-. אם תשנו את הגדרת הטמפרטורה, המקרר 
ייצא ממצב הקפאה מהירה.

טמפרטורת תא הקירור
כשהמקרר אינו נמצא במצב הגדרת טמפרטורה, אם 

ברצונכם להגדיר את טמפרטורת תא הקירור, ניתן 
לבצע את שני הצעדים הבאים:

לחצו על הלחצן "בחר" עד שנדלקת נורית תא   .1
הקירור, ומצב הנורית יציין את הגדרת הטמפרטורה 

הנוכחית בתא הקירור.
 1°C לאחר מכן ניתן לקבוע את הטמפרטורה על  .2

 , עד 9°C בלחיצה פעם אחת על הלחצן  ועל הלחצן 
כשהטמפרטורה גדלה או קטנה ב-1°C עם כל לחיצה, 
ומצב הנורית יעבור בין המצבים "קר" ו"קר יותר" עד 

לתצוגת הטמפרטורה הרצויה. יש קשר בין הגדרת 
הטמפרטורה לבין מצבי הנורית, בהתאם לטבלה 

שלעיל.

שימו לב: לרוב מומלץ להגדיר את הטמפרטורה על 
מצב ביניים. הגדרה של טמפרטורה קרה יותר בווסת 

הטמפרטורה פירושה צריכת אנרגיה רבה יותר. במצב 
הקפאה מהירה, המדחס יפעל בהפוגות קצרות או 

ללא הפסקה!

החלפת הנורית

אזהרה! המשתמש לא יחליף בעצמו את 
הנורית במקרה שהיא ניזוקה!

לפני החלפת נורית, יש לנתק את כבל החשמל של 
המקרר מהחשמל. אם לא תבצעו זאת, הדבר עלול 

לגרום להתחשמלות או לפציעה.
הסירו את כיסוי הנורית.  .1

השתמשו במברג כדי להסיר את הבורג.  .2
משכו את הכבל והסירו את הנורית הישנה.  .3

החליפו בנורית חדשה זהה לנורית המקורית   .4
והבריגו בחזרה.

החלפת נורית על-ידי אדם שאינו איש שירות מוסמך 
עלולה לגרום לפגיעה או לתקלה. רק איש שירות 

מסומך רשאי להחליף את הנורית כדי להימנע 
מפגיעה. פנו למרכז השירות המקומי.

לפני החלפת נורית, הפסיקו את פעולת המקרר   ●
ונתקו אותו מהחשמל, או נתקו את המפסק או את 

הנתיך החשמלי.
להפסקת פעולת המקרר.  ●

נתקו את תקע החשמל מהשקע.  ●
לחצו על הנורית במרכזה באמצעות האצבע.  ●
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תיאור המקרר

כיסוי הנורית  .1
נורית )בתוך המקרר(  .2

כיסוי חריר הבורג  .3
אזור אוורור בתא ההקפאה  .4

אזור מדפים  .5
מגש קרח  .6

קופסת קרח  .7
כיסוי הנורית  .8

נורית )בתוך המקרר(  .9
אזור אוורור בתא הקירור  .10

אזור מדפים  .11
מדפים  .12

מגירה רב-תכליתית  .13
מדפים  .14

מגירת ירקות  .15
חוגה  .16

חלק תחתון ניתן לכוונון  .17
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שימוש ראשון והתקנה
ניקוי לפני השימוש

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, שטפו את   ●
פנים המכשיר ואת כל האביזרים הפנימיים במים 

פושרים ובמעט סבון, כדי להסיר את הריח האופייני 
למוצר חדש. לאחר מכן יבשו ביסודיות.

מיקום לפני התקנה
אזהרה! לפני ההתקנה, קראו בעיון את 

ההוראות למען בטיחותכם ואת אופן 
ההפעלה הנכון של המקרר.

מקמו את המקרר הרחק ממקורות חום, כגון   ●
תנורים, מפזרי חום, אור שמש ישיר וכן הלאה.
ביצועים ובטיחות מרביים מובטחים באמצעות   ●

שמירה של טמפרטורה מתאימה לכל יחידה, כפי 
שמפורט בלוח הטמפרטורות.

חשוב! יש לדאוג לאוורור טוב סביב המקרר, כדי 
לאפשר פיזור חום, יעילות טובה יותר בהפעלה וצריכת 
חשמל מופחתת. מסיבה זו, יש להשאיר מספיק שטח 

פנוי מסביב למקרר. מומלץ להשאיר מרווח של 75 
מ"מ בין גב המקרר לבין הקיר ולפחות 100 מ"מ משני 

הצדדים, מרווח של 100 מ"מ מהחלק העליון ומרווח 
פנוי בחזית כדי לאפשר לדלתות להיפתח בזווית 

של 160°.

75 מ"מ

100 מ"מ

100 מ"מ

אין לחשוף מכשירי חשמל לגשם. יש להותיר די   ● 
מקום לזרימת אוויר בחלק האחורי התחתון של 

המכשיר, כיוון שזרימת אוויר גרועה עלולה לפגוע 
בביצועי המקרר. מכשירים מובנים יש למקם הרחק 

ממקורות חום, כגון תנורים ואור שמש ישיר.

איזון
יש לאזן את המכשיר כדי למנוע רעידות. לצורך   ● 

איזון המכשיר יש להציב אותו בצורה אנכית ולוודא 
ששני בורגי הכוונון באים במגע קבוע עם הרצפה. 
כמו כן ניתן לאזן את המכשיר על-ידי שחרור בורגי 

הכוונון הקדמיים )באמצעות האצבעות או מפתח 
ברגים מתאים(.

רגליות ניתנות 
לכוונון בחלק 

התחתון

חיבור לחשמל
זהירות! כל פעולה הדרושה להתקנת המקרר חייבת 

להתבצע על-ידי חשמלאי מוסמך או אדם שקיבל 
הכשרה מתאימה. 

אזהרה! יש לחבר מכשיר זה להארקה. היצרן לא 
יישא בכל אחריות שהיא במקרה שצעדי בטיחות אלה 

לא יקוימו.
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שימוש יומיומי
אביזרים 1(

מדפים/מגשים ניתנים להסרה
המקרר כולל מגשי ומדפי זכוכית, פלסטיק או   ●

מתכת שונים.
בקירות המקרר קבועות מסילות להכנסת המדפים   ●

בהתאם לצורך.

מיקום מדפי הדלת
כדי לאפשר אחסון של חבילות בגדלים שונים, ניתן   ●

למקם את מדפי הדלת האמצעיים בגבהים שונים.

מגירת ירקות
לאחסון פירות וירקות.  ●

תא קירור
לאחסון דברי מזון שאין להקפיאם באזורים שונים   ●

המתאימים לסוגי מזון שונים.

תא הקפאה 2(
להקפאת מזון טרי ולאחסון מזונות קפואים   ●

וקפואים-למחצה למשך פרק זמן ממושך.

הפשרת מזון 2(
בתא הקירור.  ●

בטמפרטורת החדר.  ●
בתנור מיקרוגל.  ●

בתנור רגיל או במיקרוגל.  ●
אין להקפיא שנית מזון שהופשר, אלא במקרים   ●

חריגים.
1( אם המקרר כולל אביזרים ופונקציות קשורים.

2( אם המקרר כולל תא הקפאה.

מגירה רב-תכליתית
במגירה הרב-תכליתית, הטמפרטורה נמוכה   ●

מהטמפרטורה בתא הקירור, ולעתים יכולה להיות 
.0°C-גם פחות מ

לאחסון דגים, בשר ורוטב טריים למשך פרק זמן   ●
קצר.

אין לאחסן מזון העלול לסבול מכוויות קור, כגון   ●
ירקות ופירות.

מגירה

תכליתית
רב-

מגש קוביות קרח
להכנת קרח ולאחסון קוביות קרח.  ●

יוצר קוביות קרח: מגש קרח  ●
הוציאו את מגש הקרח.

מלאו מים עד לקו המסומן.
הכניסו את מגש הקרח למקומו.

כשנוצרות קוביות הקרח, סובבו את החוגה עם כיוון 
השעון כדי לשחרר את קוביות הקרח לתוך קופסת 

הקרח.

מפלס מים לא מומלץ 
להשתמש 

בקופסת הקרח 
להכנת קרח

שימו לב:
לא מומלץ להשתמש בקופסת הקרח להכנת קרח, שכן 

היא עלולה להיסדק.
אם לוקח זמן רב להכנת הקרח, אל תחזיקו את מגש 

הקרח בידיכם כדי להימנע מכך שהמגש יידבק לידיכם 
ויפגע בהן.

תנאי לחות
ירקות ופירות שונים זקוקים ללחות שונה. ניתן   ●

לקבוע את הלחות במגירת הירקות.
כווננו את מחוון הלחות.  ●

מחוון הלחות נמצא על כיסוי מגירת הירקות.
כווננו את המחוון ימינה או שמאלה, כדי להגדיל או 

להקטין את חריר יציאת האוויר.
חריר אוויר רחב יותר פירושו פחות לחות בתא 

הירקות, וחריר קטן יותר פירושו יותר לחות בתא 
הירקות.

מגירת ירקות

כיסוי מגירת הירקות

חריר אוויר לקביעת 

מידת הלחות



מצב שבת
להפעלת מצב שבת, פתח את דלת תא המזון הטרי 

ולחץ על לחצן  ועל לחצן  בלוח בקרת הטמפרטורה 
למשך 5 שניות. 

כאשר המוצר נמצא במצב שבת:
התצוגה לא תפעל מלבד כדי לבטל את מצב שבת.  ●

תאורת מחוון התצוגה לא תואר.  ●
התאורה לא תופעל עם פתיחת הדלת.  ●

התראת הדלת לא תופעל.  ●
פתיחת הדלת לא תשפיע על המדחס או על   ●

המאוורר.
אם החשמל מנותק כאשר המקרר נמצא במצב   ●

שבת, המוצר ימשיך להיות במצב שבת עם הפעלה 
מחודשת של החשמל.

מצב שבת יופסק באופן אוטומטי לאחר 80 שעות   ●
פעילות.

לכיבוי מצב שבת, אנא לחץ על לחצן  ועל לחצן    ●
בלוח בקרת הטמפרטורה למשך 5 שניות. 
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עצות והמלצות מועילות
רעש במהלך הפעלה

נקישות - כשהמדחס נכבה או מופעל יכולה להישמע 
נקישה. 

זמזום - כשהמדחס מתחיל לפעול, יישמע זמזום. 
בעבוע - כשנוזל הקרר זורם בצינורות ניתן לשמוע קול 

בעבוע או פכפוך.
פכפוך - גם אחרי שהמדחס מפסיק לפעול ניתן לשמוע 

רעש זה במשך זמן קצר.

עצות לחיסכון באנרגיה
אין להתקין את המקרר בסמוך לתנורים, מפזרי   ●

חום או מקורות חום אחרים.
צמצמו למינימום את זמן פתיחת דלתות המקרר.  ●

אין להגדיר טמפרטורה קרה יותר מהנדרש.  ●
יש לוודא שלוחיות הצד והלוח האחורי של המקרר   ●

נמצאים במרחק מה מהקיר, ולעקוב אחר ההוראות 
המתאימות בהתקנה.

אם התרשים מראה את הסידור המתאים של   ●
המגירות, תא הירקות והמדפים, אין לשנות את 

הסידור שכן הדבר עלול להשפיע על צריכת 
האנרגיה.

עצות לשמירת מזון טרי בקירור
אין לאחסן מזונות חמים או נוזלים נדיפים בתוך   ●

המקרר.
יש לכסות או לעטוף דברי מזון, במיוחד אם הם   ●

מדיפים ריח חזק.
יש למקם מזונות כך שיהיה סביבם אוורור נאות.  ●

עצות לשמירה בקירור
בשר )כל הסוגים(: יש לעטוף בשקיות פלסטיק   ●

ולאחסן על מדף הזכוכית שמעל למגירת הירקות. 
למען בטיחותכם, אחסנו בצורה זו למשך יום או 

יומיים, לכל היותר.
מזונות מבושלים, מנות קרות וכן הלאה...: יש   ●

לכסות ולמקם על כל אחד מהמדפים. 
פירות וירקות: יש לנקות ולאחסן במגירת הירקות   ●

המיוחדת.

חמאה וגבינות: יש לעטוף בנייר אלומיניום או   ●
לאחסן בשקיות פלסטיק תוך הוצאת אוויר רב ככל 
האפשר. בקבוקי חלב: יש לסגור במכסה ולאחסן 

בתא הבקבוקים שבדלת.

עצות להקפאה
בהקפאה ראשונית או אם אין צורך להשתמש   ●

במזון. לפני הכנסת מזון לתא ההקפאה, יש 
להפעיל את המקרר במשך שעתיים לפחות 

בהגדרות הטמפרטורה הגבוהות ביותר.
יש לחלק את המזון לכמויות קטנות כדי לאפשר לו   ●

הפשרה מהירה וכדי להפשיר לאחר מכן רק את 
הכמות הדרושה.

יש לעטוף את המזון בנייר אלומיניום או בשקיות   ●
פלסטיק ולוודא שאין אוויר בחבילות.

אין לאפשר למזון טרי שלא הוקפא לבוא במגע   ●
עם מזון קפוא, כדי למנוע עלייה בטמפרטורה של 

המזון הקפוא.
מוצרים קפואים, אם הם נצרכים מיד לאחר   ●

הוצאתם מתא ההקפאה, עלולים לגרום לכוויות 
קור.

מומלץ להוסיף תווית ותאריך לכל חבילה מוקפאת   ●
כדי לעקוב אחר זמן האחסון.

עצות לאחסון מזון קפוא
יש לוודא שהמזון הקפוא אוחסן בהקפאה על-ידי   ●

המשווק.
לאחר ההפשרה, מזונות מתקלקלים במהירות ואין   ●

לחזור ולהקפיאם.
אין לעבור על זמן האחסון המצוין על-ידי יצרן   ●

המזון. הערה: אם המקרר כולל אביזרים ופונקציות 
קשורים.
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ניקוי וטיפול
ניקוי וטיפול

מסיבות שמירה על ההיגיינה, יש לשמור באופן קבוע 
על ניקיון החלק הפנימי של המקרר, כולל האביזרים.

יש לנקות את המקרר ולתחזק אותו לפחות פעם 
בחודשיים.

אזהרה! סכנת התחשמלות!

אין לחבר את המקרר לשקע החשמל במהלך ניקוי.   ●
לפני הניקוי, הפסיקו את פעולת המקרר ונתקו את 

התקע מהשקע, או נתקו או סגרו את המפסק או 
הנתיך.

שימו לב!
יש להוציא דברי מזון מהמקרר לפני הניקוי. יש   ●

לאחסן דברי מזון במקום קריר ולשמור אותם 
מכוסים היטב.

לעולם אין לנקות את המקרר באמצעות מכשיר   ●
ניקוי בקיטור. לחות עלולה להצטבר ברכיבים 

חשמליים.
אדים חמים עלולים לגרום נזק לרכיבי פלסטיק.  ●
שמנים אתריים ותכשירי ניקוי אורגניים עלולים   ●
לפגוע בחלקי פלסטיק, למשל מיץ לימון או מיץ 

מקליפת תפוז, חומצה בוטירית, או חומרי ניקוי 
הכוללים חומצה אצטית. יש להימנע ממגע של 

חומרים אלה עם חלקי המקרר.
אין להשתמש בחומרי ניקוי הגורמים לשחיקה.  ●

יש לנקות את המקרר ואת חלקו הפנימי במטלית   ●
שהוטבלה במים פושרים. ניתן גם להשתמש 

בחומרים לניקוי כלים.
לאחר ניקוי, נגבו במטלית שהוטבלה במים נקיים   ●

ולאחר מכן בנייר סופג נקי.
הצטברות אבק במעבה מגדילה את צריכת   ●

האנרגיה. יש לנקות את המעבה שבגב המקרר 
אחת לשנה בעזרת מברשת רכה ושואב אבק )רק 

את החלק החיצוני של המעבה(.
בדקן את חור הניקוז של המים בקיר האחורי של   ●

תא הקירור.
נקו חור ניקוז חסום בעזרת אטב רך, והיזהרו שלא   ●

לגרום נזק ליחידה עם חפצים חדים.
לאחר שהכול יבש, החזירו את המקרר לפעולה.  ●

הוצאת המקרר משימוש
רוקנו את המקרר.  ●

נתקו את תקע החשמל מהשקע.  ●
נקו ביסודיות )ראו סעיף: ניקוי וטיפול(.  ●

השאירו את הדלת פתוחה כדי למנוע ריחות.  ●

מה לעשות אם...

אזהרה! לפני פתרון תקלות, נתקו את 
המקרר משקע החשמל. רק חשמלאי 

מוסמך או אדם שעבר הכשרה מתאימה 
יכולים לתקן תקלות שאינן מוסברות 

במדריך זה.

חשוב!
תיקון המקרר יתבצע רק על-ידי טכנאי מוסמך. 

תיקונים לא נאותים עלולים לגרום לסכנות חמורות 
למשתמש. אם המכשיר דורש תיקון, אנא צרו קשר עם 

המשווק או עם מרכז שירות הלקוחות המקומי.

פתרוןסיבה אפשריתבעיה

המקרר אינו פועל.

הפעילו את המקרר.המקרר אינו מופעל.

חברו את התקע כהלכה לשקע החשמל התקע אינו מחובר או רופף.
שבקיר.

בדקו את הנתיך והחליפו אותו במקרה הנתיך נשרף או פגום.
הצורך.

חלקים פגומים יתוקנו על-ידי חשמלאי.שקע החשמל פגום.
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הטמפרטורה הוגדרה על טמפרטורה המקרר מקרר יותר מדי.
קרה מדי.

כווננו את וסת הטמפרטורה לטמפרטורה 
קרה פחות באופן זמני.

המזון חם מדי.

אנא עיינו בסעיף "הפעלה ראשונית".הטמפרטורה לא הוגדרה כהלכה.

הדלת הייתה פתוחה למשך פרק זמן 
ממושך.

פתחו את הדלת למשך הזמן הנדרש, 
ולא יותר.

כמות גדולה של מזון חם אוחסנה במקרר 
ב-24 השעות האחרונות.

סובבו את חוגת הבקרה לטמפרטורה 
קרה יותר באופן זמני.

אנא עיינו בסעיף "מיקום לפני ההתקנה".המקרר נמצא ליד מקור חום.

התאורה הפנימית אינה 
אנא עיינו בסעיף "החלפת הנורית".הנורית פגומה.פועלת.

הצטבר קרח רב, ייתכן 
שגם על אטם הדלת.

אטם הדלת אינו אוטם כהלכה )סביר 
להניח שלאחר החלפת צד הדלת(.

חממו בזהירות את האזורים הדולפים 
באטם הדלת בעזרת מייבש שיער 

)בהגדרת טמפרטורה קרה(. במקביל, 
עצבו את אטם הדלת החם ביד כדי 

שיישב כהלכה במקומו.

רעשים חריגים.

כווננו שוב את הרגליות.המקרר אינו מאוזן.

הזיזו קצת את המקרר.המקרר נוגע בקיר או בחפצים אחרים.

רכיב בגב המקרר, למשל צינורית, נוגע 
בחלק אחר של המקרר או בקיר.

במקרה הצורך, כופפו בזהירות את 
הרכיב כדי שלא ייגע בשום חפץ אחר.

המדחס אינו מופעל 
מיד לאחר שינוי הגדרת 

הטמפרטורה.
המדחס מופעל לאחר פרק זמן.זוהי תופעה רגילה, וזו אינה תקלה.
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השלכת המקרר לאשפה
אין להשליך את המקרר לאשפה יחד עם הפסולת הביתית. 

חומרי אריזה
חומרי אריזה הנושאים את סמל המיחזור ניתנים למיחזור. השליכו את חומרי האריזה למיכל איסוף מתאים 

לפסולת המיועדת למיחזור. 

לפני השלכת המקרר לאשפה.
נתקו את תקע החשמל משקע החשמל שבקיר.  .1

חתכו את כבל החשמל והשליכו אותו.  .2

השלכה נאותה של המוצר לאשפה

סמל זה על המוצר או על האריזה מציין שלא ניתן לטפל במוצר זה כמו בפסולת ביתית 
רגילה. יש להביא אותו לאתר לאיסוף פסולת של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה המיועדים 
למיחזור. השלכה נאותה של המוצר לאשפה תעזור למנוע השפעות שליליות אפשריות 
על הסביבה ועל בריאות האדם, שעלולות להיגרם עקב השלכה לא נאותה של המוצר 

לאשפה. לפרטים נוספים בנוגע למיחזור מוצר זה, אנא צרו קשר עם המועצה המקומית 
באזורכם, עם מחלקת התברואה באזור שלכם או עם החנות שבה רכשתם את המוצר.
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 תעודת אחריות למקרר

 
 בע"מ  1992.  תעודת אחריות זו תקפה למשך שנה אחת ממועד רכישות המוצר. התחייבות  "קופר יבוא 1

 לפי תעודה זו הינה אך ורק כלפי רוכש המוצר המקורי ששמו מופיע בתעודה זו.     
 .האחריות היא לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחריות כמפורט להלן     

 .  אחריותנו היא לתקן או להחליף לפי החלטתנו ללא תשלום כל חלק במכשיר אשר יראה לנו פגום ואשר 2
 לפי שקול דעתנו נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים.    

 . השרות יינתן במקום הימצאו של המוצר או בתחנת השרות הקרובה. 3
 ריות למתקני אינסטלציה של חשמל או גז וכן נזק העלול .  האחריות מוגבלת למוצר בלבד ולא כוללת אח4

 להגרם למשתמש במכשיר ו/או לרכושו.     
 .  האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:5

 א. הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לבעל התעודה. או ע"י כח עליון     
 או הפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע , מוליכים נתיך והארקה ,     ב. הקלקול נובע מתקלות     

 שאינם אביזרי המוצר.          
 ג. המוצר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.     
 ד. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו.     
 במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות. ה.     
 ו. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של בעל התעודה למקום אחר.     
 ז. פגם חיצוני או שבר שנגרם לאחר קבלת המוצר.     
      

 .  האחריות לפי תעודה זו כוללת את כל חלקי החילוף השייכים למנגנון ההפעלה של המוצר שיהיה צורך 6
 לתקנם או להחליפם במשך תקופת האחריות, למעט החלקים המפורטים בהמשך. האחריות לפי      
 תעודה זו אינה כוללת תיקון או החלפת החלקים הבאים: תיקוני פח,צבע, חלקי זכוכית,כפתורים וחלקי     

 בקליט, כבל חשמלי ותקע , ונורת תאורה.      
 הובלת המוצר לתחנת השירות לצרכי תיקון והובלתו חזרה לבית הלקוח. . האחריות לפי תעודה זו אינה כוללת7 
 . תעודת אחריות זו בתוקף אך ורק אם מצורפת אליה חשבונית קניה מקורית מסוחר מכירה מוסמך ע"י8 

 החברה . תוקף האחריות מתאריך חשבונית הקניה.     
 
 

 תחנות השרות:
 

  1700506526, 04-8410888פונה  טלפון :    צ מחדרהשרות מעוז הקור: 
 ח.י שרות ולוגיסטיקה בע"מ: מדרום חדרה עד כביש קרית גת אשקלון,

                                 1700-701-115                          כולל קרית גת והסביבה                                       
 02-6494950פקס :            02-6494949טלפון:      ות רון טכניקה : ירושלים ומודיעיןשר

 08 -6279769,   050 –5394214אשקלון עד דימונה טלפון:   -כביש קרית גתשרות קירור אלי שביט :
       08 - 6378448טלפון :      שרות אדיב: אילת 
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Safety and warning information

General s afety

This appliance can be used by children 
aged from 8 years and above and 
persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use 
of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made 
by children without supervision.
Keep all packaging away from children as 
there is risk of suffocation.
If you are discarding the appliance, pull 
the plug out of the socket, cut the

Caution!  Keep ventilation openings    
clear of obstructions.

Safety for children and others who are 
 vulnerable people

For your safety and  correct usage before 
installing and first using the appliance, read 
this user manual carefully, including its hints 
and warnings. To avoid unnecessary 
mistakes and accidents, it is important to 
make sure that all people using the 
appliance are thoroughly familiar with its 
operation and safety features. Save these 
instructions and be sure that they remain 
with the appliance if it is moved or sold, so 
that a using it throughout its life will be 
properly informed on its correct appliance 
usage and safety.
For the safety of life and property, keep the 
precautions of these user's instructions as 
the manufacturer is not responsible for 
damages caused by omission.

, connection cable (as close to the 
appliance as you can) and remove the 
door to prevent children playing from 
suffering an electric shock or from closing 
themselves inside it.
If this appliance, featuring a magnetic 
door seals, is to replace an older 
appliance having a spring lock (latch) on 
the door or lid, be sure to make the spring 
lock unusable before you discard the old 
appliance. This will prevent it from 
becoming a death trap for a child.

The appliance is intended for keeping 
food and/or beverages in a normal 
household as explained in this instruction 

Do not use a mechanical device or any 
artificial means to speed up the thawing 
process.
Do not use other electrical appliances 
(such as ice cream makers) on the inside 
of refrigerating appliances, unless they 
are approved for this purpose by the 
manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit. The 
refrigerant  is contained 
within the refrigerant circuit of the 
appliance. a natural gas with a high 
level of environmental compatibility, which 
is nevertheless flammable.

manual.

It is 

isobutane (R600a)



During the transportation and installation of 
the appliance, make certain that none of the 
components of the refrigerant circuit become 
damaged.
-avoid open flames and sources of ignition.
-thoroughly ventilate the room in which the 
appliance is located.

Caution: Risk of fire!

It is dangerous to alter the specifications 
or modify this product in any way. Any 
damage to the cord may cause a 
shortcircuit, fire, and/or electric shock.

Warning! Any electrical component 
(power cord, plug, compressor) must 
be replaced by a certified service 
agent or qualified service personnel.

1.  The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not 

 or damaged. A or damaged 
power plug may overheat and cause a fire.
crushed crushed 

3. Make sure that you can  
plug of the appliance.

access the main

4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not 
insert the power plug. There is a risk of 
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance 
without the interior lighting lamp cover.

Do not remove nor touch items from the 
freezer compartment if your hands are 
damp/wet, as this could cause skin 
abrasions or frost/freezer burns.
Do not place the appliance in direct 
sunlight.

Daily use

Do not store flammable gases or liquids 
inside the appliance. There is a risk of an 
explosion.
Do not operate any electrical appliances 
within the appliance (e.g. electric ice 
cream makers, mixers, etc.).
When unplugging, always pull the plug 
from the . Do not pull on the 
cord.

main outlet

Store pre-packaged frozen food in 
accordance with the frozen food 
manufacturer's instructions. 2)

The appliance's manufacturing storage 
recommendations should be strictly adhered 
to. Refer to  instructions for 
storage.
Do not place carbonated or fizzy drinks in 
the freezer compartment as it creates 
pressure on the container, which may 
cause it to explode, resulting in damage to 
the appliance. 2)

Ice lollies  can cause frost 
burns if consumed straight from the 
refrigerated compartment. 2)

the relevant

(popsicles)

3

Do not place hot items near the plastic 
components of this appliance.
Do not place food products directly       
against the air outlet on the rear wall. 1)

Frozen food must not be refrozen once it 
has been thawed out. 2)

Before maintenance, switch off the 
appliance and disconnect the mains plug 
from the mains socket.
Do not clean the appliance with metal 
objects, steam cleaner, ethereal oils, 
organic solvents or abrasive cleansers.
Do not use sharp objects to remove frost 
from the appliance. Use a plastic scraper.

Warning!
Care and cleaning

Installation
Important!

For electrical connection carefully, follow the 
instructions given in this manual.

Unpack the appliance and check if there 
are damages on it. Do not connect the 
appliance if it is damaged. Report 
possible damages immediately to the 
place you bought it. In this case retain 
packing.
It is advisable to wait at least four hours 
before connecting the appliance to allow 
the oil to flow back in the compressor.

Do not store explosive substances such 
as aerosol cans with a flammable 
propellant in this appliance.
This appliance is intended to be used in 
household and similar applications such 
as 
-staff kitchen areas in shops, offices and 
other working environments;
-farm houses and by clients in hotels, 
motels and other residential type 
environments;
-bed and breakfast type environments; 
-catering and similar non-retail applications 
Keep burning candles,lamps and other 
items with naked flames away from the 
appliance so that do not set the appliance 
on fire. 
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Control panel

The temperature control panel is located in 
the refrigerator chamber, on the right side 
wall. you can adjust the refrigerator and 
freezer temperature by press the button on 
the panel.

Freezer Temperature Setting

When the machine is not in the temperature 
setting mode, If you want to set the 
temperature inside the freezer , you can follow 
the two steps below:
1. Press “select” button, until the freezer light 
is on, and the LED indicator will indicate the 
current temperature setting in freezer.
2. Then you can set the temperature from -
14°C to -22°C by pressing  and , press the 
button once, the temperature will increase or 
decrease 1°C, and the LED indicator will turn 
down or turn up between “cold” and “colder”, 
until the required temperature is displayed. 
There is a  corresponding relationship 
between temperature setting and indicator 
lights, you can find it out in the table below:

Fridge
Temperature
Setting

Freezer
Temperature
Setting

indicator-1

indicator-2

indicator-3

indicator-4

indicator-5

cold

colder

9°C 8°C 7°C 6°C 5°C 4°C 3°C 2°C 1°C

-14°C -15°C -16°C -17°C -18°C -19°C -20°C -21°C -22°C
fast

freeze

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

full
light

half
light

half
light

half
light

half
light

half
light

Adequate air circulation should be around 
the appliance, lacking this leads to 
overheating. To achieve sufficient 

Wherever possible the back of the product 
should be against a wall to avoid touching 
or catching warm parts (compressor, 
condenser) to prevent the risk of a fire, 
follow the instructions relevant to 
installation.
The appliance must not be locate close to 
radiators or cookers.

ventilation, follow the instructions relevant 
to installation.

Any electrical work required to do the 
servicing of the appliance should be 
carried out by qualified electrician or 
competent person.
This product must be serviced by an 
authorized Service Center, and only 
genuine spare parts must be used.
1)If the appliance is Frost Free.
2)If the appliance contains freezer compartment.

Service

Make sure that the mains plug is 
accessible after the installation of the 
appliance.

If you need the temperature inside 
the freezer to drop rapidly, press the 
FAST FREEZE button, all the LED 
indicator are full light, the freezer 
compartment will operate in FAST 
FREEZE mode for 24 hours, and the 
setting temperature is -23  If you 
change the temperature setting, the 
fridge will exit FAST FREEZE mode.

°C.

Fast Freeze



Fridge Temperature Setting
When the machine is not in the 
temperature setting mode, If you want to 
set the temperature inside the fridge , you 
can follow the two steps below:
1. Press “select” button, until the fridge light 
is on, and the LED indicator will indicate the 
current temperature setting in fridge.
2. Then you can set the temperature from 
1  to 9 by pressing  and , press the 
button once, the temperature will increase or 
decrease 1 ,and  the LED indicator will 
turn down or turn up between “cold”and 
“colder”, until the required temperature is 
displayed. There is a  corresponding 
relationship between temperature setting 
and indicator lights, you can find it out in the 
same table upper.

°C °C

°C

S habbath mode 

1. Remove the light cover .
2. Use the cross screw driver to take the 
screw out.                                                   
3. Pull out the joint cable, and take down 
the old LED light.
4. Replace with a new LED light that is 
same to the origin, screw the screw in.

Unplug the mains plug.
Press the bulb in the center with finger.

Warning!  If the LED light bulb is 
damaged, DO NOT CHANG IT BY 
THE USER!

Before changing the light bulb, switch off 
the appliance and unplug it, or pull the 
fuse or the circuit breaker.
To switch off the appliance.

Changing the light bulb carry out by 
inexperienced persons may cause injury or 
serious malfunctioning.it must be replaced 
by a qualified persons in order to avoid a 
hazard. Contact your local Service Force 
Center for help. 

Changing the light bulb

Before changing the light bulb, either the 
refrigerator or disconnect the electricity 
leading into the  refrigerator at the main 
power supply. Failure to do so could result in 
electrical shock or personal  injury. 

To activate Shabbath mode, open the 
fresh food compartment door then press 
the buttons both  and  on the 
temperature control panel for 5 seconds

.                                                           

When the product is in Shabbath mode:
   The display will not function except to 
quit Shabbath mode.
   The display indicator lights will be not 
illuminated.
   The light will not operate when the door 
is opened.
   The door alarm will not operate.
   Opening the door will not affect the 
compressor or fan.
   If the power to the refrigerator is turned 
off whilst in this mode, the product will 
continue in Shabbath mode when the 
power is restored.
   Shabbath mode will be quit 
automatically after 80 hours activation.
   If the user want to quit the Shabbath 
mode, please press the buttons both  
and  on the temperature control panel 
for 5 seconds.  

ATTENTION:  Normally we advise you setting the 
temperature on “Mid”position.A colder setting on the 
temperature regulator means more energy will be 
consumed. In FAST FREEZE mode the compressor 
will run continuously or even non-stop!

Fridge Temperature Setting



Description of the appliance
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Note:  Due to unceasing modification of our products your refrigerator may be slightly different 
from this Instruction Manual, but its functions and using methods remain the same.

View of the appliance   

REFRIGERATOR

FREEZER

View of the appliance       
1. Light cover       
2. LED light (inside)           
3. Screw hole cover  
4. Wind channel part in freezer chamber              
5. Shelf part
6. Ice tray part     
7. Ice box    
8. Light cover    
9. LED light (inside)
10. Wind channel part in refrigerator chamber   
11. Shelf part  
12. Shelves assembly   
13. Multifunctional drawer  
14. Shelves assembly 
15. Crisper box part   
16. Roll wheel   
17. Adjustable bottom feet part 
18. Upper hinge cover  
19. Door switch   
20. Freezer door rack   
21. Gasket part  
22. Middle hinge part   
23. Shelf cover    
24. Egg tray      
25. Small shelf     
26. Door switch   
27. Refrigerator door rack(middle) 
28. Gasket part 
29. Refrigerator door rack(lower)

Note:  Due to unceasing modification of our products your refrigerator may be slightly different 
from this Instruction Manual, but its functions and using methods remain the same.
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REFRIGERATOR

FREEZER



Important! 

For this 
reason,  space should 
be available around the . It is 
advisable for there to be 75mm separating 
the back of the  to the wall at 
least 100mm of space on its two 

 of over 100mm from its top and a 
clear space in front to allow the doors to 
open 160°.

It is necessary to have good 
ventilation around the refrigerator to allow 
for the dissipation of heat, high efficiency, 
and low power consumption.

sufficiently cleared
refrigerator

refrigerator
sides, a 

height

           Warning! Before installing, read the
           instructions carefully  for   your  safety 
and the correct operation of the appliance.

Position the appliance away from sources 
of heat such as stoves, radiators, direct 
sunlight, etc.
Maximum performance and safety are 
guaranteed by maintaining the correct 
indoor temperature for the class of unit 
concerned, as specified on the rating 
plate.

Before using the appliance for the first 
time, wash the interior and all internal 
accessories with lukewarm water and 
some neutral soap so as to remove the 
typical smell of a brand new product, then 
dry thoroughly.

Appliances must not be exposed to rain. 
Sufficient air must be allowed to circulate 
in the lower rear section of the appliance, 
as poor air circulation can affect perfor-
mance. Built-in appliances should be 
positioned away from heat sources such 
as heaters and direct sunlight.

Leveling

Electrical connection

Caution! Any electrical work required to 
install this appliance should be carried out by 
a qualified or  person.authorized

Warning!This appliance must be grounded. 
The manufacturer declines any liability should 
these safety measures not be observed.

the floor. You can also adjust the level by 
 the appropriate level 

 the front (use your fingers or a suitable 
spanner).

unscrewing adjustment 
in

The appliance should be level in order to 
eliminate vibration. To make the appliance
level, it should be upright and both 
adjusters should be  with in stable contact

First use and installation

Cleaning before use

Installation Positioning

75mm

100mm

100mm

7
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Daily use

Accessories  1)

Movable shelves/trays
Various glass, plastic storage shelves or 
wire trays are included with your appliance.
The walls of the refrigerator are equipped 
with a series of runners so that the 
shelves can be positioned as desired.

Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of 
various sizes, the middle door shelves can 
be placed at different heights.

Freezer food compartment 2)

For freezing fresh food and storing frozen 
and deep-frozen food for a long time.

Vegetable Drawer
For storing fruit and vegetables.

Ice-cube tray
For making ice and storing ice-cubes.

Refrigerator compartment 
For storing the food which needs not 
being frozen and different part suitable for 
different kind of food.

Thawing food  2)

In the refrigerator compartment.
At room temperature.

In a microwave oven.
In a conventional or fan oven.
Food once thawed should be re-frozen 
only in exceptional cases.

1) If the appliance contains related accessories 
and functions.
2) If the appliance contains a freezer compartment.

Ice Maker:Twist ice

Take out the ice making tray.
Fill the water in level of line.
Place the ice making tray in its original position.
When ice cubes are formed, clockwise twist the
knob to drop off ice cubes into the icebox.

Ice box is inadvisable to be used to make ice,
otherwise it may crack.
If it takes a long time to make ice, please do not
hold the ice tray directly to avoid the ice tray
sticking and hurting your hands.

Notice:

Ice box is
inadvisable
to make ice

water level

Humidity Conditioning 
Deferent vegetable and fruits need deferent 
humidity,  you can condition humidity in the 
crisper box.

Adjust the humidity conditioning slide block

crisper box part

crisper box cover part

humidity conditioning

slide block

The humidity conditioning slide block is on the 
crisper box cover part.
Slide the block right or left, the size of the exit 
from which the air escape out will become 
larger or smaller.
Larger size of the exit means lower humidity in 
the crisper box. smaller size of the exit means 
higher humidity in the crisper box.

Multifunctional Drawer 

In multifunctional drawer the  temperature is 
Lower than the refrigerator compartment, 
sometimes the  temperature even can be less 
than  0℃.
For storing fish, meat and sausage for a short-
term fresh.
Don’t store food  that easily be frostbited , such 
as vegetable, fruits.

8

Multifunctional
drawer



Hints for freezing

Prepare food in small portions to enable it 
to be rapidly and completely frozen and to 
make it possible to subsequently thaw 
only the quantity required.

When first starting-up or after a period out 
of use. Before putting the food in the 
compartment let the appliance run at least 
2 hours on the higher settings.

Hints for the storage of frozen food

Make sure that the commercially frozen 
food was stored by the retailer.
Once defrosted, foods deteriorate rapidly 
and can not be re-frozen.
Do not exceed the storage period 
indicated by the food manufacturer.

Note: If the appliance contains related 

accessories and function.

It is recommended to label and date each 
frozen package in order to keep track of 
the storage time.

Iced products, if consumed immediately 
after removal from the freezer compartment, 
can possibly cause  skin to become freezer 
burnt.

Wrap up the food in aluminum foil or 
polyethylene (plastic) and make sure that 
packages are airtight.
Do not allow fresh, unfrozen food to touch 
food that is already frozen, thus avoiding 
a rise in temperature of the latter.

Butter and cheese: these should be 
placed in aluminum foil or 

 bags  as much air as 
possible.Milk bottles: these should have a 
cap and should be stored in the bottle 
rack on the door. 

polyethylene 
(plastic) removing

Hints for fresh food refrigeration

Do not store warm foods or evaporating 
liquids in the appliance.
Do cover or wrap the food, particularly if it

Hints for refrigeration

Meat (all types): wrap in 
 bags and place on the glass shelf 

above the vegetable drawer. For safety, 
store in this way only one or two days at 
the most.
Cooked foods, cold dishes, etc…: these 
should be covered and may be placed on 
any shelf.

polyethylene 
(plastic)

Add bullet and move to the next 
line down. 

has a strong flavor.
Position food so that air can circulate 
freely around it.

Helpful hints and tips

Noises during operation

Clicks- Whenever the compressor switches 
on or off, a click can be heard.
Humming- As soon as the compressor is in 
operation, you can hear it humming.
Bubbling- When refrigerant flows into thin 
tubes, you can hear bubbling or splashing 
noises.
Splashing- Even after the compressor has 
been switched off, this noise can be heard 
for a short time.

Energy saving tips

Do not install the appliance near stoves, 
radiators or other sources of warmth. 
keep the time the appliance is open to a 
minimum.
Do not set the temperature colder than 
necessary.
Make sure the side plates and back plate 
of the appliance are at some distance 
from the wall, and follow the instructions 
relevant to installation.
If the diagram shows the correct 
combination for the drawers, crisper and 
shelves, do not adjust the combination as 
it would produce effect on energy 
consumption.

Fruit and vegetables: these should be 
thoroughly cleaned and placed in the 
special  provided.drawer

9



Cleaning and Care

Cleaning and care

For hygienic reasons, the appliance interior, 
including interior accessories, should be 
cleaned regularly.
The appliance should be cleaned and 
maintained at least every two months.

Warning! Danger of electrical shock!

The appliance should not be connected to 
the  during cleaning. 
Before cleaning, switch the appliance off 
and remove the plug from the 

 switch off, or  the circuit 
breaker or fuse.

main power supply

main power 
supply, shut off

Notice!

Remove the food from the appliance 
before cleaning. Store them in a cool 
place  well covered.
Never clean the appliance with a steam 
cleaner. Moisture could accumulate in 
electrical components.
Hot vapor can lead to the damage of 
plastic parts.
Ethereal oils and organic solvents can 
attack plastic parts, e.g. lemon juice or the 
juice from an orange peel, butyric acid,or 
cleansers that contain acetic acid. Do not 
allow such substances to come into 
contact with appliance parts.
Do not use any abrasive cleansers.

and keep

Clean the appliance and the interior 
accessories with a cloth and lukewarm 

Empty the appliance.
Pull out the power plug.
Clean thoroughly (see section: Cleaning 
and Care).
Leave the door open to prevent odour.

Taking the appliance out of service

water. Commercially available dish 
washing detergents may also be used.
After cleaning, wipe with fresh water and 
a clean dish cloth.
Accumulation of dust at the condenser 
increases energy consumption; clean the 
condenser at the back of the appliance 
once a year with a soft brush or a vacuum 
cleaner.(Only for the outside-condenser 
product)
Check the water drain hole on the rear 
wall of the refrigerator compartment.
Clear a blocked drain hole with the aid of 
something like soft green peg, an be 
careful not to  any damage to the 
cabinet by sharp 
After everything is dry, the appliance back 
into service.

create
objects.
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Unusual noises.

The compressor does 
not start immediately 
after changing the 
temperature setting.

Door seal is not air-tight
(possibly after reversing the 
door).

Appliance is not level.

The appliance is touching the 
wall or other objects.

A component, e.g. a pipe, on 
the rear of the appliance is 
touching another part of the 
appliance or the wall.

This is normal, no error has 
occurred.

Carefully warm the leaking 
sections of the door seal with a 
hair dryer (on a cool setting). At 
the same time, shape the warmed 
door seal by hand so that it sits 
correctly.

Readjust the feet.

Move the appliance slightly.

If necessary, carefully bend the 
component out of the way.

The compressor starts after a 
period of time.

Heavy build-up of 
frost, possibly also on 
the door seal.

Interior lighting does 
not work.

Light bulb is defective.
Please look in the “changing the 
Light Bulb “section.

What to do if…

Warning! Before trouble-shooting, 
disconnect the power supply. Only a 
qualified   electrician   of   competent 

person must carry out the trouble-shooting 
that is not in the manual.

Important! 
Repairs to the appliance may only be 
performed by competent service engineers. 
Improper repairs can give rise to significant 
hazards for the user. If your appliance 
needs repairing, please contact your 
specialist dealer or your local 

 Center.
Customer 

Service

Problem Possible cause Solution  

Appliance does not 
work.

Appliance is not switched on.

Main plug is not plugged in or 
is loose.

Fuse has blown or is defective.

Outlet is defective.

Switch on the appliance.

Plug the appliance into the 
electrical socket.

Check fuse, replace if necessary.

Defective parts need
repaired

 to be 
 by an electrician.

The appliance is near a heat 
source.

Please  the “Installation 
location” section.

refer to

The food is too warm.

Temperature is not properly 
adjusted.

Door was open for an 
extended period.

A large quantity of warm food 
was placed in the appliance 
within the last 24 hours.

Please  the “Initial Start Up” 
section.

refer to

Open the door only as long as 
necessary.

Turn the  
to a colder setting temporarily.

control panel

Appliance cools too 
much.

Temperature is set too cold.
Turn the temperature regulator to 
a warmer setting temporarily.



Correct disposal of this product

This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this 
product may not be treated as household waste. Instead, it should 
be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is 
disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health, which could 
otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this 
product. For more detailed information about the recycling of this 
product, please contact your local council, your household waste 
disposal service, or the shop where you purchased the product.
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Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.
Packaging materials
Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging in a 
suitable  container to recycle it.
Before disposal of the appliance.
1. Disconnect the main plug from the main socket.
2. Cut off the main cable and discard it.

waste collection
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