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 CHAPTER 1. BEFORE USING YOUR APPLIANCE

General warnings

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those recommended
by the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: To avoid a hazard due to the instability of the appliance,
it must be fixed in accordance with the instructions.

• If your appliance uses R600a as a refrigerant – you can learn
this information from the label on the cooler- you should be careful
during shipment and installation to prevent your appliance’s cooler
elements from being damaged. Although R600a is an
environmentally friendly and natural gas. As it is explosive, in the
event of a leak due to damage to the cooler elements, move your
fridge from open flame or heat sources and ventilate the room
where the appliance is located for a few minutes.

• While carrying and positioning the fridge, do not damage the
cooler gas circuit.

• 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
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- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications

• If the socket does not match the refrigerator plug, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.

• A specially grounded plug has been connected to the power
cable of your refrigerator. This plug should be used with a
specially grounded socket of 16 amperes. If there is no such
socket in your house, please have it installed by an authorized
electrician.

• 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 hazard involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance, shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similar qualified persons in
order to avoid a hazard.
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Safety warnings
• Do not use multiple receptacles or extension cord.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.

• This appliance is designed for use by adults, do not allow children
to play with the appliance or let them hang off the door.

• Do not plug-in or out the plug from the receptacle with wet hands
to prevent electrocution!

• Do not place glass bottles or beverage cans in the freezer
department. Bottles or cans may explode.

• Do not place explosive or flammable material in your freezer for
your safety.

• When taking ice made in the freezer department, do not touch it, ice
may cause ice burns and/or cuts.

Old and out-of-order fridges
• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, because

children may get trapped inside it and may cause an accident.
• Old fridges and freezers contain isolation material and refrigerant with CFC. Therefore,

take care not to harm environment when you are discarding your old fridges.
Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE for the
reuse, recycle and recovery purposes.

Notes:
• Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance.

We are not responsible of the damage occurred due to misuse.
• Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this

manual in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.
• This appliance is produced to be used at houses and it can only be used in house

and for the specified purposes.  It is not suitable for commercial or common use.
Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled and our company
will not be responsible for the losses to be occurred.

• This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling /
storing foods. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing
substances except for food. Our company is not responsible for the losses to be
occurred in the contrary case.
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• Do not touch frozen goods with wet hands! Do not eat ice-cream
and ice cubes immediately after you have taken them out of the
freezer!

• Do not re-freeze the frozen goods after being melted. This may cause health issues
like food poisoning.

• Do not re-freeze frozen goods after they have melted. This may cause health issues
like food poisoning.

• Fix the accessories in the freezer during transportation to prevent damage to
accessories.

• When the door of the freezer is closed, vacuum will occur. Wait for about 1 minute
to reopen it.

• This application is optional for easy
opening door. With this application,
a little condensation may occur
around this area and you may take
it out.

Installing and operating your freezer
Before starting to use your freezer, you should pay attention to the following points:

• Operating voltage for your freezer is 220-240 V at 50Hz.
• Mains cord of your freezer has a grounded plug. This plug should be used with a

grounded receptacle that has a 16 ampere fuse minimum. If you don’t have a
receptacle confirming with this, please have it done by a qualified electrician.

• We do not take the responsibility of the damages that occur due to ungrounded
usage.

• Place your freezer in a place that it would not be exposed to direct sunlight.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, Gas

ovens and heater cores, and should be at least 5 cm away from
electrical ovens.

• Your freezer should never be used outdoors or left under the rain.
• When your freezer is placed next to a deep freezer, there should be

at least 2 cm between them to prevent humidity on the outer surface.
• Do not place anything on your freezer, and install your freezer in a

suitable place so that at least 15 cm is available on the upper side.
• The adjustable front legs should be adjusted to make sure your appliance is level

and stable. You can adjust the legs by turning them clockwise (or in the opposite
direction). This should be done before placing food in the freezer.

• Before using your freezer, wipe all parts back with warm water added with a tea
spoonful of sodium bicarbonate, and then rinse with clean water and dry. Place all
parts after cleaning.
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Before Using your freezer
• When it is operated for the first time or after transportation, keep

your freezer in the upright position for 3 hours and plug it on to
allow efficient operation.  Otherwise, you may damage the
compressor.

• Your freezer may have a smell when it is operated for the first time; the smell will fade
away when your freezer starts to cool.

Information on No-Frost Technology

 No-frost fridges differ from other static fridges in their
operating principle.

In normal fridges, the humidity entering the fridge in the
door openings and the humidity of the food causes freezing
in the freezer department. To defrost the snow and ice in
the freezer department, you should turn off the fridge, take
the food that needs to be kept in a constant temperature
off the fridge, and remove the ice gathered in the freezer
department periodically.

The situation is completely different in no-frost fridges.
Dry and cold air is blowed to the fridge and freezer
departments homogeneously from several points via a
blower fan. Cold air dispersed homogeneously even
between the shelves cools all your food equally and
uniformly, thus prevents humidity and freezing.

Therefore your no-frost fridge allows you ease of use,
besides its huge volume and stylish appearance.

• Install the plastic distance guide (the part with black vanes at the
rear) by turning it 90° as shown in the figure to prevent the
condenser from touching the wall.

• Freezer should be placed against a wall with a free distance not
exceeding 75 mm.
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 CHAPTER 2. USAGE INFORMATION

Operating your Freezer

FREEZER COMPARTMENT
TEMPERATURE INDICATOR MODE BUTTON

SET BUTTON

ECONOMY MODE
LAMP

POWER LAMP
FAST FREEZING
MODE LAMP

(For some models)

MODE Button
• Mode button allows switching between Freezer

Department Indicator, Fast Freezing Mode Lamp,
Economy Mode Lamp.

• When you press once, Freezer Department Indicator
starts to flash.

Set value is ready to be changed.
• When you press twice, Fast Freezing Mode Lamp

starts to flash.
• When you press three times, Economy Mode Lamp starts to flash.

SET Button
Allows the temperature adjustment of the related
department when Freezer Department Indicator is selected
with the mode button.
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Freezer Department Temperature Adjustment and Activating FAST FREEZING
Mode

• Initial temperature value for Freezer Department
Indicator is -18oC.

• Press mode button once.
• The set value for freezer Department indicator starts

to flash when you press this button.
• The value for freezer Department indicator changes

for a lower temperature each time you press this
button when the indicator is flashing.

( -16oC, -17oC, -18oC, -19oC, -20oC, -21oC, -22oC, -23oC, -24oC)
• When you wait for 5 seconds without pressing any button after reaching the desired

set value, the set value is activated and your fridge operates with that set value.
• When you press set button until the value for Freezer Department Indicator reaches

-24oC (maximum cold position), if you press the button again, SF letters will flash.
• If you continue to press the button when SF is flashing, the values will start again

from -16oC.
• This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 16°C - 43°C

range. Recommended Temperature Values for Freezer

Fast Freezing Mode
• To freeze plenty of food
• To freeze ready foods
• To freeze foods rapidly
• To store the seasonal foods for a long time

How to use;
• Press the mode button until  Fast Freezing mode.
• While  Fast Freezing Mode Lamp is flashing if no button is clicked for 5 seconds then

a beep sound will be heard and the mode will be enabled.
• While the Fast Freezing mode is active the letters “SF” will be seen at the Indicator of

the Freezer.

When would it be adjusted? Inner Temperature
 When small amount of food is stored  -16oC, -17oC
 In normal usage  -18oC, -19oC, -20oC, -21oC
 When lots of food is stored  -22oC, -23oC, -24oC
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While SF mode is selected:
To cancel SF Mode and continue with previous set value:
Please press Mode Button 2 times and wait for 5 secs.
SF mode will be cancelled and appliance will start to work
according to previous set value.
To cancel SF Mode and continue with new set value:
Please press Mode Button 1 time and in 5 sec, push set
button until you see set value you want and wait for 5 secs.
SF mode will be cancelled and appliance will start to work
according to new set value.
To cancel SF Mode and activate Economy Mode:
Please press Mode Button 3 times and wait for 5 secs. SF mode will be cancelled and
appliance will start to work according to Economy Mode.
Note: "Super Freezing" mode will be cancelled automatically after 24 hours or when the
freezer sensor temperature falls below -32°C.
If Super Freeze mode is finished automatically, SF led will continue to light. It is enough to
push mode button to turn off SF led.

Economy mode
Your freezer will consume minimum energy at -18°C set
value which is the most optimum storage condition.
When to use;

• When you want your refrigerator to operate
economically.

How to use;
• Press the mode button until Economy Mode Led lights

up (3 times).
• While the Economy Mode Led is flashing if no button is clicked then a beep sound

will be heard and the mode will be enabled.
• During this mode, the freezer compartment operate at the special temperature value

set on the control circuit.
• While the Economy mode is active the letters "Ec" will be seen at the Indicator the

Freezer Compartment.
While Economy mode is selected;
To cancel Economy Mode and continue with previous set value:
Please press Mode Button 3 times and wait for 5 secs. Economy mode will be cancelled
and appliance will start to work according to previous set value.
To cancel SF Mode and continue with new set value:
Please press Mode Button 1 time and in 5 sec, push set button until you see set value you
want and wait for 5 secs. Economy mode will be cancelled and appliance will start to work
according to new set value.
To cancel Economy Mode and activate SF Mode:
Please press Mode Button 3 times and wait for 5 secs. Economy mode will be cancelled
and appliance will start to work according to SF Mode.
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Warnings about Temperature Adjustments
• Your temperature adjustments will not be deleted when an energy breakdown occurs.
• Do not pass to another adjustment before completing an adjustment
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door

openings, the quantity of food kept inside the fridge and ambient temperature of the
place of your fridge.

• Your fridge should be operated up to 24 hours according to the ambient temperature
without interruption after being plugged in to be completely cooled.

• Do not open doors of your fridge frequently and do not place much food inside it in
this period.

• A 5 minute delaying function is applied to prevent damage to the compressor of your
fridge, when you take the plug off and then plug it on again to operate it or when an
energy breakdown occurs. Your fridge will start to operate normally after 5 minutes.

 CHAPTER 3. PLACING THE FOOD

• Use your freezer to keep frozen food for a long time and to produce ice.
• Do not place food you want to freeze next to frozen food.
• You should freeze your food (meat, minced meat, fish etc) in portions that allow

consuming in a time.
• Do not put fresh and warm food with frozen food side by side as it can thaw the frozen

food.
• While freezing fresh food (i.e. meat, fish and mincemeat) divide them in parts in

order to use in one time.
• For storing the frozen food; the instructions shown on frozen food packages should

always be followed carefully and if no information is provided, food should not be
stored for more than 3 months from the purchased date.

• Maximum load; if you want to load large quantities and use the maximum net capacity,
you can remove the drawers (Except the bottom one). You can store bulky items
directly on the shelves.

• When buying frozen food ensure that these have been frozen at suitable temperatures
and that the packing is intact.

• Frozen food should be transported in appropriate containers to maintain the quality
of the food and should be returned to the freezing surfaces of the unit in the shortest
possible time.

• If a package of frozen food shows the sign of humidity and abnormal swelling it is
probable that it has been previously stored at an unsuitable temperature and that
the contents have deteriorated.

• The storage life of frozen food depends on the room temperature, thermostat setting,
how often the door is opened, the type of food and the length of time required to
transport the product from the shop to your home. Always follow the instructions
printed on the package and never exceed the maximum storage life indicated.
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• If you would use maximum freezing capacity of your freezer
• Take the frozen food in the upper basket to other baskets and activate “Fast Freezing”

mode. “Fast Freezing” mode will be deactivated automatically after 24 hours. Place
the food you want to freeze to the upper basket of the freezer department without
exceeding the freezing capacity of your fridge. (Your refrigerator has the capacity to
freeze 15 kg at 25°C and 14 kg at 32°C) Then reactivate the “Fast Freezing” mode.
You can put your food next to other frozen food after they are frozen (minimum 24
hours after “Fast Freezing” mode is activated for the 2nd time).

• If you would freeze about 3 kg food in your freezer:
• You can place your food without touching other frozen food and activate “Fast Freezing”

mode. You can put your food next to other frozen food after they are frozen (after
minimum 24 hours).

• Do not re-freeze the frozen goods after being melted. This may cause health issues
like food poisoning.

• Do not place hot food to the freezer before cooling them. This may cause the spoiling
of food frozen before in the freezer.

• When you are buying frozen food, make sure that they frozen in proper conditions
and the package is undamaged.

• Follow the instructions for storing conditions on the package of the frozen food while
storing them. If there is no explanation, food must be consumed in a short time.

• If the package of frozen food is humid and smells bad, it may be stored under
inappropriate conditions and spoiled. Do not buy this kind of food!

• Storing time for frozen food may differ according to the ambient temperature, frequency
of door openings, thermostat adjustments, type of food and the time between the
buying of the food and placing of the food in the freezer. Always follow instructions on
the package and do not exceed storing period.

For   A+ models

• If there is a power cut or malfunction, do not open the door. This will help maintain the
temperature inside the freezer, ensuring that foods are conserved for about 10 hours
at 25°C ambient temperature and about 8,5 hours at 32°C ambient temperature. Do
not re-freeze food that is defrosting or that has already been defrosted. These foods
must be cooked and eaten.



EN - 12 -

Note: Frozen meat should be cooked as fresh meat after being thawed.
If the meat is not cooked after being thawed, it should never be frozen again.

MEAT AND FISH Preparation
Storage 
Duration 
(months)

Thawing period at 
room temperature 

(hours)
Beef Steak Wrapped in foil 6-10 1-2
Lamb meat Wrapped in foil 6-8 1-2
Veal roast Wrapped in foil 6-10 1-2
Veal cubes In small pieces 6-10 1-2
Lamb cubes In pieces 4-8 2-3

Minced meat
In the form of oblate 

packages without being 
spiced

1-3 2-3

Giblets In pieces 1-3 1-2
Bologna / Sausage 

/ Salami
Must be packed even if it 

has a membrane 1-2 Until it is well thawed

Chicken and turkey Wrapped in foil 7-8 10-12

Goose / duck Wrapped in foil 4-8 10
Venison, pork, 

rabbit
Portions of 2.5 kg and with 

no bones 9-12 10-12

Freshwater fish, 
trout, carp, catfish 2 Until it is well thawed

Lean fish; sea 
bass, turbot, sole 4-8 Until it is well thawed

Fatty fish; bonito, 
mackerel, blue fish, 

anchovy
2-4 Until it is well thawed

Shellfish Cleaned and put into bags 4-6 Until it is well thawed

Caviar In its package, inside an 
aluminum or plastic cup 2-3 Until it is well thawed

Snail In salt water, inside an 
aluminum or plastic cup 3 Until it is well thawed

It should be washed and 
dried after it is well cleaned 
inside and scaled, the tail 

and head parts should be cut 
off where necessary.
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FRUITS AND 
VEGETABLES Preparation

Storage 
Duration 
(months)

Thawing period at 
room temperature 

(hours)

Cauliflower

Remove outer leaves and 
cut core in pieces.  Then 

store in a container of water 
with a small amount of 

lemon juice.

10-12 Can be used without 
waiting to be thawed

Green beans, 
String beans

Wash them and cut into 
small pieces 10-13 Can be used without 

waiting to be thawed

Peas Hull and wash them 12 Can be used without 
waiting to be thawed

Mushrooms and 
Asparagus

Wash them and cut into 
small pieces 6-9 Can be used without 

waiting to be thawed

Cabbage In a cleaned fashion 6-8 2-In the room 
temperature

Eggplant Cut it into pieces of 2 cm 
after washing it 10-12 Can be used without 

waiting to be thawed

Corn Clean it and pack it with its 
cob or in kernels 12 Can be used without 

waiting to be thawed

Carrot Clean them and cut into 
slices 12 Can be used without 

waiting to be thawed

Pepper Remove the stem, cut in two, 
and remove the seeds/core 8-10 Can be used without 

waiting to be thawed

Spinach Washed 6-9 2-In the room 
temperature

Apple and Pear Peel and slice 8-10 5-In the refrigerator

Apricot, Peach Divide it in half and remove 
the pit (stone) 4-6 4-In the refrigerator

Strawberry, 
Raspberry Wash and clean them 8-12 2-In the room 

temperature

Cooked fruits Inside a cup with addition of 
10% of sugar 12 4-In the room 

temperature
Plums, Cherries, 

Sour Cherries
Wash them and remove the 

stems 8-12 5-7 - In the room 
temperature
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*Should never be frozen with its shell. Albumen and yolk should be frozen individually or
completely mixed.

Some spices in cooked food (aniseed, basil, dill, vinegar, spice mix, ginger, garlic, onion,
mustard, thyme, marjoram, black pepper, bologna sausage etc.) may have a foul taste
when stored for a long time. Therefore, frozen food should be spiced just a little or spice
shoul be added after the food is thawed.
The storing time for the food depends on the oil used. Margarines, veal fat, olive oil and
butter are suitable, peanut oil and lard are not suitable. Cooked food in liquid form should
be frozen in plastic containers, other food should be frozen wrapped in plastic foil or in
plastic bags.

Preparation
Storage 
Duration 
(months)

Storage Conditions

2-3 Only homogenized 
product

In the form of slices 6-8

They may be left in their 
original packages for 

short time storage. They 
should also be wrapped 

in plastic foil for long 
term storage.

In its own package 6
Egg white 10-12 In a closed container

Egg mixture 
(white-yolk)

It is mixed very well, a pinch 
of salt or sugar is added to 
prevent it from getting too 

thick

10 In a closed container

Egg yolk

It is mixed very well, a pinch 
of salt or sugar is added to 
prevent it from getting too 

thick

8-10 In a closed container

Eg
g*

Dairy Products 
and Pastries

Milk

Cheese - other 
than white cheese

Butter, margarine

Storage period (months)
Thawing period at 
room temperature 

(hours)

Thawing duration in 
the oven (minutes)

Bread 4-6 2-3 4-5 (220-225 °C)
Biscuits 3-6 1-1,5 5-8 (190-200 °C)

Pie 1-3 2-3 5-10 (200-225 °C)
Tart 1-1,5 3-4 5-8 (190-200 °C)

Phyllo dough 2-3 1-1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2-3 2-4 15-20 (200 °C)
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 CHAPTER 4. CLEANING AND MAINTENANCE

• Make sure to unplug the freezer before starting to clean it.

• Do not wash your freezer by pouring water.

• You can wipe the inner and outer sides with a soft cloth
or a sponge using warm and soapy water.

• Remove the parts individually and clean with soapy water.
Do not wash in washing machine.

• Never use flammable, explosive or corrosive material like
thinner, gas, acid for cleaning.

Make sure that your freezer is unplugged while cleaning.

Defrosting
• Your freezer defrosts automatically. Water

produced by defrosting flows to evaporating
container passing through water collecting
groove, and vaporizes here by itself.

Evap or a t i o n
container
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 CHAPTER 5. SHIPMENT AND REPOSITIONING

• Original package and foam may be kept for re-transportation (optionally).
• You should fasten your freezer with thick package, bands or strong cords and follow

the instructions for transportation on the package for re-transportation.
• Remove movable parts (shelves, accessories, vegetable bins etc.) or fix them into

the freezer against shocks using bands during re-positioning and transportation.
Carry your freezer in the upright position.

Repositioning the Door
• It is not possible to change the opening direction of your freezer door, if the door

handles on your freezer are installed from the front surface of the door.
• It is possible to change the opening direction of the door on models without any

handles.
• If the door opening direction of your freezer may be changed, you should contact the

nearest Authorized Service to have the opening direction changed.
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 CHAPTER 6. BEFORE CALLING SERVICE
If your freezer is not operating ;

• Is there any electrical faults?
• Is the plug is placed properly in the receptacle?
• Is the fuse of the receptacle that the plug is plugged or the main fuse blown?
• Is there any fault in the socket?  Examine this by plugging your freezer into a receptacle

which you are sure that is working.

WARNING 
TYPE MEANING REASON REMEDY

Sr Failure warnings

Appears when one or 
more of the refrigerator 
parts fail or there is a 
problem in the cooling 

system.

Call service immediately.

1-) If your frozen food is 
thawed, consume them as 
soon as possible and do 

not freeze them again since 
there is a risk of 

putrefaction.

2-) Temporarily increase the 
freezer temperature setting 

to the desired level or 
switch the appliance to fast 

freezing mode.

LP Low voltage

Refrigerator switches to 
the standby mode when 
the voltage supply falls 

below 170 Volts.

This feature prevents the 
compressor from getting 

damaged due to low 
voltage. Refrigerator will 

start operating automatically 
when the voltage restores to 

the required level.

LF
Freezer 

compartment is 
not cold enough

This warning appears if 
there has been a power 
failure for a long period 

and when the refrigerator 
is operated for the first 

time.
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Temperature  Warning:

The temperature display flashes “LF” and an audible warning sounds, when the
temperature in the freezer compartment is too warm.

A rise in the temperature may be caused by;
• Frequent door opening for long periods of time
• Loading with large quantities of warm foods
• High ambient temperature
• An error with the appliances.

Check Warnings;
Your freezer warns you if the temperatures for freezer departments are in improper levels
or when a problem occurs in the appliance. Warning codes are displayed in the Freezer
Department Indicators. Warning codes appear in the Freezer Compartment Setting
Displays.

Also a warning sound are heared.
Showing code and buzzer will continue until you pushes SET or MODE button. When you
push one of these buttons, buzzer will stop. “LF” warning will be disappear in 15 minutes.
You don’t have to call your service, this condition may appear due to reasons above. You
can keep storing your foods in your freezer. If “LF” warning will not disappear in an hour
after pressing the button, you can call your service and do not re-freeze your food. These
foods must be eaten.

If your freezer is operating too loudly;
Normal Noises
Cracking (Ice cracking) Noise:

• During automatic defrosting.
• When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of appliance material).

Short cracking
• Heard when the thermostat switches the compressor on/off.

Compressor noise
• Normal motor noise. This noise means that the compressor operates normally

Compressor may cause more noise for a short time when it is activated.
Bubbling noise and splash:

• This noise is caused by the flow of the refrigerant in the tubes of the system.
Water flow noise:

• Normal flow noise of water flowing to the evaporation container during defrosting.
This noise can be heard during defrosting.
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Air Blow Noise:
• Normal fan noise. This noise can be heard in No-Frost fridge during normal operation

of the system due to the circulation of air.

If the edges of freezer cabinet that the door joint contact are warm;
• Especially in summer (hot weather), the surfaces that the joint contact may get

warmer during the operation of the compressor, this is normal.

If humidity builds up inside the freezer;
• Are all food packed properly? Are the containers dried before placing them in the

freezer?
• Is the freezers door opened frequently? Humidity of the room gets in the freezer

when the doors are opened. Humidity build up will be faster when you open the
doors more frequently, especially if the humidity of the room is high.

• Building up of water drops on the rear wall after automatic defrosting is normal. (in
Static Models)

If the door is not opened and closed properly;
• Do the food packages prevent closing of the door?
• Are the door compartments, shelves and drawers placed properly?
• Are door joints broken or torn?
• Is your freezer on a level surface?

If your freezer is not cooling enough;
Your freezer is designed to operate in the ambient temperature intervals stated in the
standards, according to the climate class stated in the information label. We do not
recommend operating your fridge out of stated temperatures value limits in terms of
cooling effectiveness.

Climate Class Ambient Temperature (°C)
T Between 16 and 43  (°C)

ST Between 16 and 38  (°C)
N Between 16 and 32  (°C)

SN Between 10 and 32  (°C)
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Advice for Saving Energy
• Do not install the appliance close to heat producing appliances. Such as cooker,

oven, dishwaher or radiator, and locate the appliance in the coolest part of the room.
• Locate the appliance ina cool well ventilated room and make sure that the air openings

of the appliances are not obstructed.
• Always leave warm food to cool down to room temperature before placing in the

freezer.
• Try to avoid keeping the door open for long periods or opening the door too frequently

as warm air will enter the cabinet and cause the compresor to switch on
unnecessarily often.

• Ensure there are no obstructions preventing the door from closing properly.
• Cover foods before placing them in the freezer. This cuts down on moisture build-up

inside the unit.
• Refer to the “temperature settings” section for the suggested temperature control

settings.
• Do not block cold air vents. Doing so causes the freezer to run longer and use more

energy.
• Keep freezer full.
• Level the freezer so that the door closes tightly.
• Occasionally clean the rear of the appliance with a vacuum cleaner or paint brush to

prevent an increased power consumption.
• Keep door gaskets clean and pliable. Replace gaskets if worn.

IMPORTANT NOTES:
• Compressor protection function will be activated after sudden power breakdowns or

after unplugging the appliance, because the gas in the cooling system is not
stabilized yet. Your freezer will start after 5 minutes, there is nothing to worry about.

• If you will not use your freezer for a long time (e.g. in summer holidays) unplug it.
Clean your freezer according to Chapter 4 and leave the door open to prevent humidity
and smell.

• If the problem persists after you have followed all the instructions above, please
consult to the nearest  Authorized service.

• The lifetime of your appliance stated and declared by the Department of the Industry
is 10 years (the period for retaining parts required for the proper functioning of the
appliance).
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THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS

 CHAPTER 7.

12

3

4

5

6

7

8

1. ICE TRAY
2. DISPLAY PANEL
3. NO FROST AIR CIRCULATION SYSTEM
4. SMALL FREEZER FLAP

5. BIG FREEZER FLAP
6. FREEZER DRAWERS
7. FREEZER BOTTOM DRAWER
8. LEVELLING FEET

This presentation  is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.
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 .פ ההוראות לעיל התקשרו למרכז השירות"שפעלתם עאם הבעיות לא נפתרות למרות 

 שנים 10ה הוא יתעשיי משרד ה"משך השירות של המוצר כפי שהם מוגדרים ע
הפעולה התקינה של התקופה בה תוכלו להשיג חלפים מקוריים הנדרשים להבטחת (
 ).מקפיאה
 

 מידע לחיסכון בחשמל
. 'וכומדיח כלים , כיריים, כגון תנור, בה למקורות חום בקרמקפיאאל תתקינו את ה •

 .מומלץ להציב אותו במיקום הקריר ביותר בחדר
 לא מקפיאריר ומאוורר היטב וודאו שפתח האוויר של הבמקום ק מקפיאהציבו את ה •

 .יחסמו
 עד שיתקרר ורק אז הכניסו אותו מקפיאהשאירו את המזון המבושל מחוץ ל •

 .מקפיאל
הימנעו מהשארת הדלת פתוחה משך זמן ארוך או מפתיחת הדלת לעיתים קרובות  •

 .מדחסדבר שיגרום לפעולה מוגברת של ה, מקפיאכדי למנוע חדירת אוויר חם ל
 . לא יפריעו לסגירת הדלתמקפיאהקפידו שהכלים ב •
בכך תפחיתו את ההתעבות של הלחות . כסו את המזון לפני הכנסתו לתא ההקפאה •

 .בתא ההקפאה
 .עיינו בטבלאות הכיוון בחוברת זו' לכיוון נכון של הטמפ •
חסימת פתחי האוויר תגרום לפעולה . מקפיאאל תחסמו את פתחי האוויר ב •

 .ר של המדחסממושכת יות
 .הקפידו שהמקפיא יהיה מלא ככל האפשר •
 . כך שהדלתות יסגרו היטבמקפיאפלסו את ה •
 בעזרת שואב אבק או מברשת רכה מקפיאנקו מידי פעם את החלק האחורי של ה •

 .כדי למנוע הצטברות אבק שתגרום לצריכת חשמל מוגברת
 .ם בלוייםהחליפו אטמי. הקפידו על ניקיון אטמי הדלת ושמרו על גמישותם •
 

-21-
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 :מקפיאאם מצטברת לחות ב

האם ייבשתם את המיכלים לפני שהכנסתם אותם ? האם המזון ארוז כראוי •
 ?מקפיאל

 מקפיאהלחות מהחדר חודרת ל? בתכיפות גבוהההאם אתם פותחים את הדלת  •
, .הצטברות הלחות תגבר אם הדלת נפתחת לעיתים קרובות. כשפותחים את הדלת

 .מיוחד כשיש לחות גבוהה באווירב
זו תופעה רגילה אחרי הפשרה אוטומטית הצטברות של טיפות על הדופן האחורי  •

 ).בדגמים סטטיים(
 

 :כשהדלתות לא נפתחות או נסגרות כראוי
 ?האם המזון מפריע לסגירת הדלת •
 ?תאים ומגירות מותקנים במקומם כראוי, האם כל המדפים •
 ?יםהאם הצירים שבורים או תקול •
 ? מוצב על משטח יציב ומפולס כראוימקפיאהאם ה •
 

 : כראוימקפיא לא מקפיאאם ה
, סביבתית העומדת בדרישות הרשומות בתקנים'  שלכם מותאם לפעולה בטמפמקפיאה

 מקפיאאנו לא ממליצים להפעיל את ה. בהתאם לדירוג האקלים המוגדר בתווית הנתונים
 .בתנאים החורגים ממגבלות אלה

 )0C (הסביב' טמפיםדירוג אקל
T  43- ל16בין 

ST  38- ל16בין 
N  32- ל16בין 

SN  32- ל10בין 
 

 נתוני תאימות
 .TS EN ISO 15502 בהתאם לתקן 16-430Cסביבתית של ' מוגדר כטמפדירוג טרופי  •
, EN15502 ,IEC60335-1 ,IEC60335-2-24 מתוכנן בהתאמה לתקנים מקפיאה •

2004/108/EC. 
 .EEEלהוראות  תואם מקפיאב •
 

 :הערות
פונקצית ההגנה על המדחס תופעל במקרה של הפסקת חשמל או ניתוק התקע של  •

 דקות 5 יופעל מקפיאה". התייצב" מהשקע כיון שהגז במערכת הקירור לא מקפיאה
 .אחרי החיבור מחדש או חידוש הזרם

לדוגמה כשאתם (פרק זמן ארוך  למשך מקפיאאם אינכם מתכוונים להשתמש ב •
פ הוראות הניקוי " עמקפיאנקו את פנים ה. נתקו אותו מהחשמל, )אים לחופשהיוצ

 .בחוברת זו והשאירו את הדלת פתוחה מעט כדי למנוע הצטברות לחות או ריחות
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 :בדקו את ההתראה

 ותא ההקפאה גבוהות מדי או כאשר מקפיא יתריע כשהטמפרטורה של המקפיאה
קודי . קודי ההתראות יוצגו מחיווי תא הקירור או תא ההקפאה. מקפיאהתרחשה תקלה ב

 .התראה יוצגו בתצוגת תא ההקפאה
 

 .כן ישמע צליל התראהכמו 
לחיצה על . MODE או על לחצן SETהצגת התראה וזמזום ימשכו עד שתלחצו על לחצן 

אין צורך להתקשר .  דקות15 תוצג משך LFההתראה . אחד הלחצנים יפסיק את הזמזם
 LFאם התראת . התופעה עלולה להתרחש עקב הסיבות הנזכרות לעיל. למרכז השירות

יצה על אחד הלחצנים התקשרו למרכז השירות ואל תקפיאו לא נעלמת שעה אחרי הלח
 .יש להשתמש במזון זה באופן מיידי. שנית את המזון

 
  מרעישמקפיאאם ה

 רעשים רגילים
 רעשי שבירת קרח

 .בזמן הפשרה אוטומטית •
 ).מקפיאעקב התכווצות או התרחבות דפנות ה( מתקרר או מתחמם מקפיאכשה •
 

 רשרושים קצרים
 .מכבה את המדחס/ רמוסטט מפעילנשמעים כאשר הת •
 

 רעשי מדחס
יתכן שהמדחס . משמעות הרעש היא שהמדחס פועל כרגיל. רעשי מנוע רגילים •

 .ירעיש קצת יותר לפרק זמן קצר בעיקר ברגע ההפעלה
 

 רעשי בעבוע וזרימה
 .י זרימת נוזל הקרר בצנרת"רעשים אלה נגרמים ע •
 

 רעשי זרימת מים
 .הרעש ישמע בזמן ההפשרה. מיכל האידויזה רעש זרימת המים בתעלה ל •
 

 רעשי נשיפת אוויר
,  בזמן הפעולה הרגילה שלהםNo Frost מקפיאהרעש ישמע ב. רעשי מניפה רגילים •

 .כתוצאה ממעבר האוויר במעברים
 

 אם הדופן אליו מחוברת הדלת חם
 אליו מחוברת הדלת יתחמם מקפיאיתכן שדופן ה) במזג אוויר חם(במיוחד בקיץ  •

 .זו תופעה רגילה.  פעולת המדחסבזמן

-19-



18 

 

  או קושיבמקרה של בעיה
 : שלכם לא פועלמקפיאאם ה

 ?האם יש בעיה במערכת החשמל •
 ?האם התקע מחובר כראוי לשקע החשמל •
 ? תקיןמקפיאהאם הנתיך של השקע אליו מחובר ה •
 שאתם יודעים שהוא  לשקעמקפיאי חיבור ה"בדקו אותו ע? האם יש בעיה בשקע •

 .תקין
סימול 
ההתראה

משמעות 
 ההתראה

 תיקון אפשרי גורמים

SR מוצגת כשאחד או יותר  התראת תקלה
 מקולקלים מקפיאמחלקי ה

או שיש בעיה במערכת 
 .רוריהק

התקשרו מייד למרכז 
 השירות

אם המזון המוקפא . 1
הופשר השתמשו בו 

באופן מיידי ואל 
תקפיאו אותו שנית כדי 

 .למנוע סכנת הרעלה

LF  תא ההקפאה
 אינו קר מספיק

ההתראה מוצגת אם 
התרחשה תקלת חשמל 

את ארוכה וכשפותחים 
. בפעם הראשונהמקפיאה

הנמיכו זמנית את . 2
בתא ההקפאה ' הטמפ

 מקפיאאו העבירו את ה
 .למצב הקפאה מהירה

LP עובר למצב מקפיאה מתח נמוך 
המתנה כשהמתח יורד 

 .170V-מתחת ל

יין זה מיועד למנוע מאפ
נזק למדחס עקב מתח 

 יחזור מקפיאה. נמוך
מצב פעולה אוטומטית ל

כשהמתח יחזור לרמתו 
 .התקינה

 
 התראת טמפרטורה

 וישמע צליל התראה אם הטמפרטורה בתא ההקפאה גבוהה LFיהבהב ' חיווי הטמפ
 .מדי

 :תרחש עקבהעליה בטמפרטורה עלולה ל
 .פתיחה מרובה או ארוכה של הדלת •
 .הכנסת כמות גדולה של מזון •
 .טמפרטורה סביבתית גבוהה •
 .מקפיאתקלה ב •
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 העברה ומיקום מחדש
 .ה המקורית ואת חומרי המגן לצורך שימוש בעתידמומלץ לשמור את האריז •
צועות או חבל ר,  אבטחו אותו בעזרת חומרי אריזה מתאימיםמקפיאלפני העברת ה •

 .עבה ומלאו אחר ההוראות שעל האריזה
מגירות , אביזרים, מדפים( הוציאו את כל הרכיבים הניידים מקפיאלפני העברת ה •

 .חבטי בעזרת סרט דביק כדי למנוע מהם להמקפיאאו אבטחו אותם ב) 'וכו
 . במצב אנכימקפיאהעבירו את ה •

 
 

 )בחלק מהדגמים (החלפת כיוון פתיחת הדלת
 .לצורך כך התקשרו למרכז השירות. להחליף את כיוון פתיחת הדלתניתן 
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 ניקוי ותחזוקה
 . מהחשמל לפני התחלת הניקוימקפיאהקפידו לנתק את ה

 
 
 
 

 .מקפיאאל תשפכו מים על ה
 
 
 
 

והחוץ במטלית רכה או ספוג עם מי תוכלו לנגב את דפנות הפנים 
 .סבון חמים

אין להכניס את הפריטים . הסירו כל חלק בנפרד ושטפו במי סבון
 .למכונת כביסה

 
 
 

נפיצים או מעכלים כגון , אין להשתמש בחומרים דליקים
 .מקפיאגז או חומצה לצורך ניקיון ה, מדללים

 . מנותק מרשת החשמל משך כל הניקוימקפיאוודאו שה
 
 
 

 הפשרה
המים שנוצרים .  מופשר אוטומטיתמקפיאה

בעקבות ההפשרה מוזרמים למיכל התאדות דרך 
 .תעלת איסוף ומתאדים מהמיכל מעצמם
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משך האחסנה  הכנה מוצרי חלב ומאפים

 )חודשים(
 סוןתנאי אח

 רק חלב הומוגני 2-3  חלב
 למעט –גבינה 

 גבינה לבנה
ניתן להשאיר אותם  6-8 בצורת נתחים

באריזה המקורית 
. למשך זמן קצר

לאחסון ארוך יש 
לארוז בעטיפת 

 .ניילון
  6 באריזה המקורית מרגרינה, חמאה
 במיכל סגור 10-12  חלבון*ביצים

תערובת  
-חלמון
 חלבון

אם מעורבב היטב 
יפו קורט מלח הוס

או סוכר כדי למנוע 
 התעבות

 במיכל סגור 10

אם מעורבב היטב  חלמון 
הוסיפו קורט מלח 
או סוכר כדי למנוע 

 התעבות

 במיכל סגור 8-10

 .מותר להקפיא בנפרד או אחרי ערבוב. אין להקפיא* 
 
משך ההפשרה  )חודשים(משך האחסנה  

)שעות(חדר ' בטמפ
משך ההפשרה 

 )דקות(בתנור 
 )220-2250C (4-5 2-3 4-6 חםל

 )200-2250C (5-10 2-3 1-3 פאי
 )190-2000C (5-8 3-4 1-1.5 טורט

 )190-2000C (5-8 1-1.5 2-3 בצק פילו
 )2000C (15-20 2-4 2-3 פיצה

, שום, ר'ינג'ג, תערובת תבלינים, חומץ, שמיר, בזיליקום, זרעי אניס(חלק מהתבלינים 
כשהם מעורבבים בתבשיל ) 'רוטב בולונז וכו,  פלפל שחור,מיורן, תימין, חרדל, בצל

לכן מומלץ לטבל מעט מאוד את המזון . עלולים לגרום לטעם רע אחרי אחסון ממושך
 .לפני ההקפאה או לטבל אותו אחרי ההפשרה

, מומלץ להשתמש במרגרינה. משך האחסון של המזון תלוי בסוג השמן בה השתמשתם
מזון . או שומן חי אחר,  ולא להשתמש בשמן בוטניםשמן זית או חמאה, שומן בקר

מבושל נוזלי יש להקפיא במיכלי פלסטיק ומזון אחר יש לארוז בעטיפת ניילון או שקית 
 .ניילון
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משך האחסנה  הכנה פירות וירקות

 )חודשים(
משך ההפשרה 

)שעות(חדר ' בטמפ
הסירו את העלים  כרובית

החיצוניים וחתכו 
. את הלב לחתיכות

אחסנו במיכל למא 
מים עם מעט מיץ 

 .לימון

ניתן לשימוש ללא  10-12
 הפשרה

/ שעועית ירוקה
 צהובה

לשטוף ולחתוך 
 לחתיכות קטנות

ניתן לשימוש ללא  10-13
 הפשרה

ניתן לשימוש ללא  12 קלפו ושטפו אפונה
 הפשרה

לשטוף ולחתוך  פטריות ואספרגוס
 לפיסות

ניתן לשימוש ללא  6-9
 הפשרה

 חדר'  בטמפ2 6-8 שטוף היטב כרוב
שטפו וחתכו  חציל

 לקוביות קטנות
ניתן לשימוש ללא  10-12

 הפשרה
שטפו ואחסנו על  תירס

 םהקלח או בגרגירי
ניתן לשימוש ללא  12

 הפשרה
שטפו ופרסו  גזר

 לפרוסות
ניתן לשימוש ללא  12

 הפשרה
, הסירו את הגבעול פלפל

חתכו לשנים 
והרחיקו את 

 הזרעים

ניתן לשימוש ללא  8-10
 הפשרה

ניתן לשימוש ללא  6-9 שטוף תרד
 הפשרה

 חדר'  בטמפ5 8-10 קלפו ופרסו תפוחים ואגסים
אפרסקים 
 ומשמשים

לחצאים חתכו 
 וגלענו

 חדר'  בטמפ4 4-6

 חדר'  בטמפ2 8-12 שטפו ונקותותי בר, תות שדה
 10%בכלי בתוספת  פירות מבושלים

 סוכר
 חדר'  בטמפ4 12

, דובדבנים, שזיפים
 דובדבנים חמוצים

שטפו וסלקו את 
 הגבעולים

 חדר'  בטמפ5-7 8-12
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משך האחסנה  הכנה בשר ודגים

 )חודשים(
משך ההפשרה 

)שעות(חדר ' בטמפ
ארוז בנייר  סטייק

 אלומיניום
6-10 1-2 

יר ארוז בני בשר טלה
 אלומיניום

6-8 1-2 

ארוז בנייר  עגלצלי 
 אלומיניום

6-10 1-2 

 1-2 6-10 בנתחים קטנים עגלנתחי 
 2-3 4-8 בנתחים נתחי טלה
בחבילות קטנות  בשר טחון

 ללא תבלינים
1-3 2-3 

 1-2 1-3 בנתחים חלקים פנימיים
/ בשר דגים
 סלמי/ נקניקיות

חייב באריזה גם אם 
 שלם

העד להפשרה מלא 1-2

ארוז בנייר  עוף והודו
 אלומיניום

7-8 10-12 

ארוז בנייר  ברווז/ אווז
 אלומיניום

4-8 10 

, דגי מים חיים
 קרפיון, שמק

עד להפשרה מלאה 2

, באס, דגים רזים
 סול

עד להפשרה מלאה 4-8

, גים שומנייםד
 אנשובי, מקרל

יש לשטוף וליבש 
אחרי ניקוי פנימי 
, וסילוק הקשקשים
יש להסיר את 
הראש והזנב 
 .במידת הצורך

עד להפשרה מלאה 2-4

עד להפשרה מלאה 4-6 מנוקים ובשקית צדפות
, באריזה המקורית קוויאר

בשקית אלומיניום 
 או מכיל פלסטי

עד להפשרה מלאה 2-3

 :הערה
 .יש לבשל את הבשר הקפוא כמו בשר רגיל אחרי שהופשר כראוי

 .יא אותו מחדשאם הבשר לא בושל אחרי ההפשרה אין להקפ
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הפעמים ' מס, כיוון התרמוסטט, החדר'  של המזון הקפוא תלוי בטמפמשך האחסון •

סוג המזון ומשך הזמן שנדרש להעברתו מהחנות לתא , בהם נפתחה הדלת
 .פ הוראות היצרן ואל תשתמשו במזון שפג תוקף השימוש בו"פעלו ע. ההקפאה

 :נפח האחסון' כשאתם משתמשים במקס •
לתאים האחרים כדי להפעיל את מצב העבירו את המזון מהתא העליון  •

הניחו את המזון .  שעות24מצב זה יופסק אוטומטית אחרי . ההקפאה המהירה
המקפיא מותאם ( בלי לחרוג מעבר לאפשרויות האחסון להקפאה בתא העליון

הפעילו את מצב ההקפאה ). 320C--ג ב" ק14 או 250C--ג ב" ק15להקפיא 
מזון הזה ליד מזונות קפואים את האחרי ההקפאה תוכלו להניח . המהירה
 .אחרים

 :ג" ק3להקפאת עד  •
הניחו את המזון במקום פנוי בלי שתצטרכו להעביר מזונות אחרים ממקומם  •

אחרי ההקפאה תוכלו להניח את המזון . והפעילו את מצב ההקפאה המהירה
 .הזה ליד מזונות קפואים אחרים

 .באיכות המזוןהדבר עלול לפגוע . אל תקפיאו מחדש מזון שהופשר •
פעולה זו עלולה לגרום להפשרת המזון . אל תכניסו מזון חם או פושר לתא ההקפאה •

 .הקפוא ולהתקלקלותו
 .כשאתם רוכשים מזון קפוא וודאו שהוא הוקפא כראוי ושהאריזה שלימה •
אם אין כל הסבר . פ הוראות אלה"עיינו בהוראות האחסון שעל האריזה ופעלו ע •

 . תוך זמן קצרמומלץ לצרוך את המזון
אם האריזה של המזון הקפוא לחה או מדיפה ריח יתכן שאוחסנה בתנאים לא  •

 !!מומלץ לא לרכוש את המזון. מתאימים והמזון מקולקל
, משך זמן האחסון של המזון הקפוא עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה •

 לתא סוג המזון ומשך הזמן שעבר בין הרכישה ועד הכנסתו, תכיפות פתיחת הדלת
פעלו תמיד בהתאם להוראות היצרן ואל תחרגו ממשך זמן האחסון . ההקפאה

 .הרשום על החבילה
 

 A321 ZFR+בדגמי 
בכך תסייעו בשמירת . במקרה של הפסקת חשמל או תקלה הימנעו מפתיחת הדלת •

 שעות 10הטמפרטורה בתא ההקפאה ותבטיחו שהמזון ישמר בקור מתאים משך 
אל תקפיאו . 320Cסביבתית של '  שעות בטמפ8.5ו  א250Cסביבתית של ' בטמפ

 .יש להשתמש במזון זה באופן מיידי. מחדש מזון מפשיר או שהופשר קודם לכן
 

 A391 FRZ+בדגמי 
בכך תסייעו בשמירת . במקרה של הפסקת חשמל או תקלה הימנעו מפתיחת הדלת •

עות  ש9.5הטמפרטורה בתא ההקפאה ותבטיחו שהמזון ישמר בקור מתאים משך 
אל תקפיאו . 320Cסביבתית של '  שעות בטמפ8 או 250Cסביבתית של ' בטמפ

 .יש להשתמש במזון זה באופן מיידי. מחדש מזון מפשיר או שהופשר קודם לכן
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 ומעבר לכיוונים חדשים SFליציאה ממצב 

 עד SETלחצו לחיצות חוזרות על לחצן .  שניות5 ואחר כך המתינו MODEלחצו על הלחצן 
פ הכיוונים "לפעול ע יעבור מקפיאהמצב החסכוני יבוטל וה. ציג את הכיוון הרצוישהחיווי י
 .החדשים

 SF למצב ליציאה מהמצב החסכוני ומעבר
 יעבור מקפיאהמצב החסכוני יבוטל וה.  שניות5 והמתינו MODE פעמים על לחצן 3לחצו 

 .SFלפעולה במצב 
 

 אזהרות בנושא כיווני טמפרטורה
 .לא יבוטלול הכיוונים במקרה של הפסקת חשמ •
 .אל תעברו לכיוון שונה לפני השלמת הכיוון הנוכחי •
כמות המזון המאוחסנת ותנאי , לתדירות פתיחת הדלת' התאימו את כיווני הטמפ •

 .הסביבה
 שעות רצופות כדי להבטיח 24 לפחות משך מקפיאהפעילו את ה' אחרי כיוון הטמפ •

 .הרצויה'  פועל בטמפמקפיאשה
 כמויות מקפיאימנעו ככל האפשר מפתיחת הדלתות ואל תכניסו לבמשך זמן זה ה •

 .גדולות של מזון
 דקות כדי להגן עליו מפני הפעלות רצופות 5המדחס מצויד במנגנון השהיה של  •

המדחס יחזור . כתוצאה מניתוק וחיבור מחדש לחשמל או הפסקות חשמל קצרות
 . דקות אחרי החיבור מחדש לחשמל5לפעול 

 

 הכנסת המזון
 .השתמשו בתא ההקפאה כדי לאחסן מזון מוקפא לאורך זמן •
 .אל תניחו מזון להקפאה בצמוד למזון מוקפא •
 .הקפיאו מזון טרי כשהוא מחולק למנות שיתאימו לצריכה בבת אחת •
 .אל תכניסו מזון חם או פושר לתא ההקפאה כדי למנוע את הפשרת המזון הקפוא •
. פ הוראות אלה"זון הקפוא ופעלו עעיינו בהוראות האחסון של המ: לאחסון מזון •

 .י היצרן"הקפידו להשתמש במזון הקפוא לפני תום זמן השימוש המומלץ ע
כדי לאפשר אחסון כמויות גדולות או פריטים גדולים תוכלו : אחסון כמות מרבית •

 .ניתן להניח את המזון ישירות על המדפים). למעט התחתונה(להוציא את המגרות 
 .א הקפידו לבדוק שהמזון הוקפא כראוי ושהאריזה שלימהת מזון קפויבעת קני •
העבירו את המזון הקפוא במיכלים מתאימים לשמירת הקור כדי לוודא את שמירת  •

 .איכות המזון
יתכן שהמזון באריזה , אם אריזת המזון הקפוא מראה סימני התעבות או התנפחות •

 .מקולקל כתוצאה מאחסון בטמפרטורה לא מתאימה
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  מופעלSFמצב 

 :בכיוון הקודםפעולה  והמשך SFלביטול מצב 
 SFמצב . ניות ש5 והמתינו  MODEלחצו פעמיים על לחצן 

 .פ הכיוונים הקודמים" יחזור לפעול עמקפיאיבוטל וה
 

 .פ הכיוון החדש" ומעבר לפעולה עSFליציאה ממצב 
 שניות לחצו על 5 ואחרי MODEעל לחצן לחצו לחיצה אחת 

 5 עד שהחיווי יציג את הכיוון הרצוי והמתינו SETלחצן 
ונים פ הכיו" יעבור לפעול עמקפיא יבוטל והSFמצב . שניות

 .החדשים
 

  ומעבר למצב חסכוניSFליציאה ממצב 
 יעבור לפעול מקפיא יבוטל והSFמצב .  שניות5 והמתינו MODE לחיצות על לחצן 3לחצו 

 .במצב חסכוני
 

 :הערה
תרד מתחת '  שעות או כשהטמפ24יבוטל כעבור ) Super Freeze(מצב הקפאה עמוקה 

 .320C--ל
 ימשיך להאיר לכיבוי החיווי לחצו SFת חיווי אם מצב הקפאה עמוקה הופסק אוטומטי

 .MODEלחיצה אחת על לחצן 
 

 מצב חסכוני
יפעל במינימום צריכת זרם כשהוא פועל  שלכם מקפיאה

 .יהאופטימאל שזה גם מצב הפעולה 180C-' בטמפ
 :מצבי השימוש

 . במצב חסכונימקפיאכשתרצו להפעיל את ה •
 :אופן השימוש

  עד שחיווי מצבMODEן לחצו לחיצות חוזרות על לחצ •
 ). פעמים3(חסכוני יידלק 

ישמע צפצוף , אם לא תלחצו על לחצן כל שהוא, מהבהבכשחיווי המצב החסכוני  •
 .יעבור למצב חסכוני מקפיאוה

 .שנקבעה במערכת' פ הטמפ"במצב זה תא ההקפאה יופעל ע •
 .Ecבמצב חסכוני יראה בחלון חיווי תא ההקפאה החיווי  •
 

 חסכוני וחזרה למצב הקודםלה פעליציאה מהמצב ה
 מקפיאהמצב החסכוני יבוטל וה.  שניות5 והמתינו MODE פעמים על הלחצן 3לחצו 

 .הכיוונים הקודמיםפ "יחזור לפעול ע
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 )FAST FREEZING(תא ההקפאה והפעלת מצב הקפאה מהירה ' כיוון טמפ

-ברירת המחדל של חיווי תא ההקפאה היא ' טמפ •
180C. 

 .MODEלחצו על לחצן  •
 .להבהביתחיל ' אחרי הלחיצה חיווי הטמפ •
 כדי לכוון את SETכשהחיווי מהבהב לחצו על לחצן  •

בסדר ' כל לחיצה תשנה את הטמפ. הרצויה' הטמפ
 :הבא

 
 

 שניות בלי ללחוץ על לחצן כל שהוא כדי 5-הרצויה המתינו כ' אחרי שכיוונתם לטמפ •
 .בתא ההקפאה מכוון' הטמפ. להחזיר את החיווי למצבו הרגיל

לחיצה נוספת תגרום , )הנמוכה ביותר' הטמפ (240C-' כשהחיווי מראה את הטמפ •
 .SFלהצגת החיווי 

 מהבהב תחזיר את החיווי להצגת SF כשהחיווי SETלחיצה נוספת על הלחצן  •
 .160C-' הטמפ

 
 טמפרטורות מומלצות בתא ההקפאה

 'טמפ מצב תא ההקפאה
 160C ,-170C- כשבתא יש מעט מזון

 180C ,-190C ,-200C,-210C- במצב רגיל
 220C,-230C,-240C- כשמאחסנים כמות גדולה של מזון

 
 מצב הקפאה מהירה

 .להקפאת כמויות גדולות של מזון •
 .להקפאת מזון מוכן •
 .להקפאה מהירה של מזון •
 .לאחסון ארוך טווח של מזון עונתי •
 

 הפעלת ההקפאה המהירה
 . עד שחיווי ההקפאה המהירה יוארMODEלחצו לחיצות חוזרות על לחצן  •
 שניות 5אם לא תלחצו על לחצן כל שהוא משך , ווי הקפאה מהירה מהבהבכשחי •

 . יחזור לפעול כרגילמקפיאישמע צלצול וה
 .SFתציג את החיווי ' בזמן שחיווי ההקפאה המהירה פעיל תצוגת הטמפ •
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 הוראות הפעלה
 מקפיאהפעלת ה

 
 

 MODEלחצן 
,  מאפשר לעבור בין חיווי תא ההקפאהMODEלחצן  •

 .חיווי הקפאה מהירה וחיווי מצב חסכוני
 תגרום לחיווי תא MODEלחיצה אחת על לחצן  •

 .ההקפאה להבהב
 .'כעת תוכלו לכוון את הטמפ

לחיצה שניה על הלחצן תגרום לחיווי ההקפאה  •
 .המהירה להבהב

 . להבהבלחיצה שלישית תגרום לחיווי המצב החסכוני •
 
 

 SETלחצן 
לחצן זה יאפשר , תא ההקפאה' אם בחרתם בחיווי טמפ

 .בתא ההקפאה' לכם לכוון את הטמפ
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החלק עם הפסים השחורים שבגב (התקינו את המרווח  •

 כדי למנוע מגע בין המעבה 900-י סיבובו ב"ע) מקפיאה
 .לקיר

 יעמוד יציב מקפיאכוונו את הרגליות המתכווננות כך שה •
בוב הרגליות עם כיוון השעון י סי"ניתן לכוון אותן ע. ומפולס

בצעו את הפילוס לפני הכנסת המזון ). או בכיוון ההפוך(
 .מקפיאל

 נגבו את כל הרכיבים במים חמים מקפיאלפני השימוש ב •
התקינו את כל .  ונגבו היטבואחר כך שטפו במים) כפית חפונה(עם סודה לשתיה 

 .הרכיבים אחרי השטיפה
 

 לפני השימוש הראשון
 בפעם הראשונה או אחרי העברה מקפיאאת הכשמפעילים  •

 שעות ואחר כך חברו אותו 3 ניצב משך מקפיאהשאירו את ה
פעולה זו תמנע תקלות . כדי לאפשר פעולה תקינה, לחשמל
 .במדחס

 יפיץ ריח בזמן ההפעלה הראשונה אבל הריח מקפיאיתכן שה •
 .יתפוגג תוך כדי ההפעלה
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 .המתינו לפחות דקה לפני פתיחתו מחדש.  נסגרת נוצר ואקוםמקפיאכשדלת ה •
 לא מיועד לשימושם של אנשים מאותגרים נפשית מקפיאה •

תוכלו לאפשר להם ). כולל ילדים(או פיזית או חסרי ידע 
הקפידו .  רק כשהם נתונים לפיקוחמקפיאלהשתמש ב

 .מקפיאלדים לא ישחקו בשי
 .כבל הזינה יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך •
 
 
 
 

 התקנת המקפיא והשימוש בו
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 . לארוןמקפיאה
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 :שימו לב

החברה לא . קראו את הוראות ההפעלה בתשומת לב לפני התקנת המקפיא והשימוש בו
 .תהיה אחראית לנזקים שיגרמו עקב אי מילוי ההוראות

מלאו אחר ההוראות המוצגות על המקפיא ובחוברת הוראות ההפעלה ושמרו את 
 .ום בטוח לשימוש בעתידהחוברת במק

 

 המלצות
אין להפעיל . אין להשתמש באביזרים מכניים או כימיים כדי לזרז את ההפשרה: שימו בל

הקפידו להשאיר מרווחים מספיקים . מקפיאמכשירים חשמליים באזור אחסון המזון ב
אל . סביב פתחי יציאת האוויר כדי לאפשר מעבר אוויר חופשי

 .תגרמו נזק למערכת הקרר
 .אל תחברו את המקפיא לחשמל בעזרת מפצל או כבל מאריך •
 .אל תשתמשו בתקע תקול •
 .אל תמשכו ואל תכופפו את כבל הזינה ואל תחבלו בו •
 

 
אל תאפשרו לילדים . המוצר מיועד לשימוש בידי מבוגרים •

 .לשחק המוצר אל תניחו להם להתלות בדלת
כדי למנוע התחשמלות אל תגעו בתקע או בכבל הזינה  •

 .בידים לחות או רטובות
. אל תכניסו בקבוקי זכוכית או מכלי משקה לתא ההקפאה •

 .בקבוקים ומכלי משקה עלולים להתפוצץ
משקאות .  חומרים נפיצים או דליקיםמקפיאאל תאחסנו ב •

 כשהפקקים מקפיאאלכוהוליים יש להציב במאונך ב
 .מהודקים כראוי

 .כדי למנוע פציעה, חכשמוציאים קרח שיוצר בתא ההקפאה אל תגעו בקר •
אל תאוכלו קרח או גלידה . אל תגעו במזון קפוא בידים לחות •

 .מיד אחרי הוצאתם מתא ההקפאה
פעולה כזו עלולה לגרום . אל תקפיאו מחדש מזון שהופשר •

 .לקלקול המזון ובעיות במערכת העיקול
הדבר עלול להפריע לפעולה תקינה . מקפיאאל תכסו את ה •

 .מקפיאשל ה
 . אבטחו את האביזרים כדי למנוע נזקמקפיאת הבזמן העבר •
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.של אדי מים סביב אזור זה ובאפשרותך לסלקם
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 לפני השימוש
 No Frostמידע אודות טכנולוגית 

 .ים אחריםמקפיא פועלים בשיטה שונה מזו של No Frostמקפיאי 
 
 בזמן מקפיאים רגילים הלחות החודרת למקפיאב

ת במזון גורמות להצטברות קרח שהדלת פתוחה והלחו
כדי להפשיר את הקרח בתא ההקפאה . מקפיאבתאי ה

להוציא את המזון שמצריך , מקפיאעליכם לכבות את ה
 .אחסנה בקור ואחר כך להפשיר את הקרח

 
האויר קר . No Frostי מקפיאהמצב שונה לחלוטין ב

 והמקפיא בו מקפיאלתאי ה, בעזרת מפוח, ויבש מוזרם
האוויר הקר מתפזר בצורה שווה . פתחיםזמנית מכמה 
 את כל המזון באופן שווה ואחיד מקפיאבכל הנפח ו

 .ובכך מונע הצטברות לחות וקפיאה
 

 שלכם No Frostלכן פשוט וקל יותר להשתמש במקפיא 
 .וזאת בנוסף לנפח הגדול והעיצוב היחודי שלו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוראות בטיחות
ותי לסביבה אבל הגז ידיד. R600aדגם זה מכיל גז  •

המנעו מגרימת נזק למערכת הקרר בזמן . דליק
 .ההובלה וההצבה

שברו או הסירו את התקן הנעילה לפני ,  הקודם שלכם מצויד במנעולמקפיאאם ה •
 .כדי למנוע את האפשרות שילדים ילכדו בתוכו, השלכתו

ה המנעו מפגיע. CFCים ומקפיאים ישנים כוללים חומרי בידוד ונוזל קרר מקפיא •
 . ובצנרת הקרר כדי למנוע נזק סביבתימקפיאבדפנות ה
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 יש. המקרר של החשמל לכבל חובר למכשיר במיוחד מוארק תקע 
 אם. אמפר 16 של בזרם במיוחד מוארק שקע עם זה בתקע להשתמש

 .השקע את שיתקין מורשה לחשמלאי פנה, בביתך כזה שקע אין
 או חישתית, פיזית יכולת לבעלי או ואילך 8 מגיל לילדים לאפשר ניתן 

 רק במכשיר להשתמש, הולמים ידע או ניסיון לחסרי או ירודה שכלית
 וידא אשר, לבטיחותם האחראי אדם של הוראתו לפי או בהשגחתו

 להרשות אין. במכשיר בשימוש הכרוכות הסכנות את מבינים שהם
 או המכשיר את לנקות לילדים להרשות לאין. במכשיר לשחק לילדים
 .השגחה ללא תחזוקה פעולות בו לבצע

 של השירות סוכן, היצרן ידי על יוחלף הוא, ניזוק החשמל כבל אם 
 .אפשרי סיכון למנוע כדי וזאת, מוסמך מקצוע איש או היצרן
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 בחלק או במכשיר האוורור פתחי את לחסום שלא להקפיד יש: אזהרה
 .המובנה
 שאינם אחרים באמצעים או נייםאמכ בהתקנים להשתמש אין: אזהרה

 .ההפשרה תהליך להאצת היצרן ידי על מומלצים
 בתוך היצרן ידי על מומלצים שאינם חשמל במכשירי להשתמש אין: אזהרה

 .שבמקרר המזון אחסון תאי
 .הקירור מערכת של החשמלי למעגל נזק לגרום אין: אזהרה
 בהתאם אותו לקבע יש, המכשיר יציבות אי עקב מסכנה למנוע כדי :אזהרה

  .להוראות
 

 גז מכיל שהמקרר במידה R600a – יתותו ראה( הקירור במערכת 
 כאשר. דליק גם אך לסביבה מאוד ידידותי הוא הגז, )המקרר מאחורי
 המקרר של חלק אף כי היטב לוודא יש ומותקנת מובלת היחידה
 או להבה מכל להימנע יש נזק של במקרה. ניזוקו לא וחלקיו ומעגליו
 .דקות מספר היחידה מותקנת בו החדר את לאוורר ויש הצתה מקור

 דליק נפץ חומר עם תרסיסים כמו נפיצים חומרים במכשיר לאחסן אין. 
 כמו, דומות ובסביבות ביתי לשימוש נועד זה מכשיר: 

 אחרות עבודה ובסביבות במשרדים, בחנויות עובדים מטבחי -
 אכסניות, מלון בתי אורחי ידי על לשימוש וכן, כפריים בתים -

 אחרות מגורים וסביבות
 ;בוקר וארוחת לינה בסיס על אירוח סביבות -
 קמעונאיים שאינם דומים יישומים או הסעדה שירותי -

 סוכן, היצרן ידי על יוחלף הוא, המקרר לתקע מתאים אינו השקע אם 
 סיכון למנוע כדי וזאת, מוסמך מקצוע איש או רןהיצ של השירות
 .אפשרי

 פיזית יכולת בעלי ילדים או אנשים ידי על לשימוש נועד לא זה מכשיר 
 ידע או ניסיון חסרי או שכליות או חישתיות לקויות בעלי או ירודה

 לפי או השגחתו תחת במכשיר משתמשים הם כן אם אלא, הולמים
 לוודא כדי ילדים על להשגיח יש. לבטיחותם האחראי אדם של הוראתו
  .במכשיר משחקים אינם שהם
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