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 PART- 1. BEFORE USING THE 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 fridge for your
safety. Place drinks with higher alcohol amount vertically and by
closing their necks tightly in the fridge department.

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

• 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 department!

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 for 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 in homes and it can only be used in domestic

environments 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 re-freeze frozen goods after they have melted. This may cause
health issues like food poisoning.

• Do not cover the body or top of fridge with lace. This affects the
performance of your fridge.

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

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

• Operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.
• We do not take the responsibility of the damages that occur due to ungrounded

usage.
• Place your fridge 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 fridge should never be used outdoors or left under the rain.
• When your fridge 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 fridge, and install your fridge 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 fridge.

• Before using your fridge, 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.

• 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.

• Refrigerator should be placed against a wall with a free distance not exceeding 75
mm.

Before Using your Fridge
• When it is operated for the first time or after transportation, keep

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

• Your fridge may have a smell when it is operated for the first time; the smell will fade
away when your fridge starts to cool.
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Information about 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 compartment. To defrost the
snow and ice in the freezer compartment, 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 compartment periodically.

The situation is completely different in no-frost fridges.
Dry and cold air is blown to the fridge and freezer
compartments 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.
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THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

Thermostat Setting
FREEZER THERMOSTAT REFRIGERATOR THERMOSTAT

CLIMATE WINTER SPRING / AUTUMN SUMMER

10oC < Tamb < 16oC 16oC < Tamb < 25oC 25oC < Tamb < 43oC

Remarks

Freezer
Thermostat

Cooler
Thernostat

Ambient
temperateure

Set to appropriate position
between MIN and 2.
Positions 2.5 and 3 would
be enough according to
your refrigerator model.

Set to appropriate position
between 2 and 3.
Positions 2.5 and 3 would
be enough according to
your refrigerator model.

Set to appropriate position
between 3 and MAX.
Positions 2.5 and 3 would
be enough according to
your refrigerator model.

If your refrigerator is in an
extremely cold place with
an ambient temperature of
10oC, and if you think the
cooler compartement is
cold with cooler thermostat
set to minimum, you can
set freezer thermostat to
lower positions.

With ambient temperatures
over 38oC, if your cooler
compartement is not cool
enough as you want, you
can set freezer thermostat
to higher positions.

Default positions values of your refrigerator are 2.5-3 for freezer compartement
thermostat, and 3 for cooler compartment thermostat.
We advise you not to change your freezer thermostat positions except above
mentioned conditions. Your cooler thermostat can be set according to the ambient
temperature as mentioned above.
The values mentioned in the table are recommended thermostat positions. These
values can change according to usage conditions.

Freezer and refrigerator thermostat automatically
regulates the inside temperature of the compartments.
By rotating the freezer thermostat  knob from position 1
to 5 and refrigerator thermostat knob from MIN to MAX,
colder temperatures can be obtain. In cold seasons,
you can set lower positions in order to decrease the
energy consumption.
Note that; freezer and refrigerator temperatures affect each other. For example; when the
refrigerator thermostat is at maximum, for obtaining lower temperatures in refrigerator
compartment, set the freezer thermostat to a higher value. When the freezer thermostat
is at its maximum, for obtaining lower temperatures in freezer compartment, set the
refrigerator thermostat to a lower value.

 PART- 2.

MAX

MIN1
2

3

4

5
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Note that;
• The ambient temperature, temperature of the freshly stored food and how often the

door is opened, affects the temperature in the refrigerator and freezer compartment.
If required, change the temperature setting.

• It is suggested to freeze fresh foods at the upper shelf and far from the thermostat.

ACCESSORIES
Ice tray

• Fill the ice tray with water and place in freezer compartment.
• After the water completely turned into ice, you can twist the tray as shown below to
 get the ice cube.

 PART- 3.

Warnings about Temperature Adjustments
• It is not recommended that you operate your fridge in environments colder than 10°C

in terms of its efficiency.
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door openings

and the quantity of food kept inside the fridge.
• Do not pass to another adjustment before completing an adjustment.
• 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.

• If the unit is switched off or unplugged, you must allow at least 5 minutes before
restarting or re-plugged the unit in order not to damage the compressor.

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

Climate Class Ambient 
T 16 to 43 °C

ST 16 to 38 °C
N 16 to 32 °C

SN 10 to 32 °C
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Flexi zone
Breakfast / Chilledroom Partition
Flexi zone can optionally be used as a Breakfast or Chilledroom partition with the help of
the flap (cover) on the air channel. If you want to use it as the breakfast partition, make
sure the flap is closed.

When you want to use it as the Chilledroom
partition, it will be enough to open the flap.
This ensures that food remain at 0°C. You
can keep the frozen foods that you take out
of the deepfreeze partition in order to defrost
them or you can keep the meats and cleaned
fishes (in plastic bags or packets) etc. which
you will use within 1-2 days without need for
freezing.   (Water is frozen in 0°C but the
foods including salt or sugar can be frozen
in colder environments. )
! Please do not put the food you would like
frozen or iceboxes in this partition.
It is possible to enlarge the interior volume
of your fridge by removing this partition.
In order to remove the Breakfast/Chilledroom partitions;
Slide the partition on the rails and pull it towards yourself. (Picture-2)
Remove the partition by freeing the wheels on the rails out from the stoppage point.
(Picture-2)

Note:
• Unless you do not want to use the partition as the chilledroom, ensure that the flaps

are closed.
• If flexi zone option is not available on your model, please keep the flaps are closed.

(In some models)

Breakfast / Chilledroom

Flap

Picture 1. Picture 2.

Visual and text descriptions on the accessories section may
vary according to the model of your appliance.
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ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE

Refrigerator Compartment
• To set the refrigerator compartment to 2-3 graphic bar will be enough for normal

conditions.
• To reduce humidity and consequent increase of frost never place liquids in unsealed

containers in the refrigerator.
• Never place warm food in the refrigerator. Warm food should be allowed to cool at

room temperature and should be arranged to ensure adequate air circulation in the
refrigerator compartment.

• Arrange the meat and cleaned fish (wrapped in packages or sheets of plastic) which
you will use in 1-2 days.

• You can put the fruits and vegetables into crisper without packing.

Freezer Compartment
• To set the freezer compartment to 2-3 graphic bar will be enough for normal conditions.
• The use of freezer is, storing of deep-frozen or frozen foods for long periods of time

and making ice cubes.
• Do not put fresh and warm food with frozen food side by side as it can thaw the frozen

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

will use in one time.
• While freezing fresh foods ; Maximum amount of fresh food (in kg) that can be frozen

in 24 hours is indicated on the appliance label.
• It is suggested to freeze fresh foods at the upper shelf and far from the thermostat.
• While Freezing fresh foods; set the freezer thermostat MAX 2 hours before freezing

fresh food. After 2 hours of prefreezing operation place the food to be frozen in the
freezer quickly. During the freezing, freezer thermostat remains MAX. Make sure the
fresh food does not come into contact with the food that is already frozen! As soon as
the food is frozen you must set the freezer thermostat current position again (after a
maximum of 24 hours).

• For storing the frozen foods; 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.

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

• Frozen foods should be transported in appopriate 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.

 PART- 4.
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CLEANING AND MAINTENANCE

Defrosting 
• Defrosting occurs fully automatically during operation; the defrost

water is collected by the evaporating tray and evaporates
automatically.

 PART- 5.

• The storage life of frozen foods 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.

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

• Do not wash your fridge by pouring water onto it.

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

• Clean the accessories separately with soap and
water Do not clean them in the washing machine.

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

• The condenser (the back part with black wings) should
be cleaned using a vacuum cleaner or a dry brush at
least once a year. This will help your fridge to operate
more efficiently and save energy.

Evaporating
tray
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Replacing The Light Bulb

1. Unplug the unit from the power supply,
2. Remove the refrigerator light cover with a

minus screw driver, and take out the cover.
(A)

3. Change the present light bulb with a new
one of not more than 15 W. (B)

4. Replace the light cover (C) and after waiting
5 minutes plug the unit.

TRANSPORTATION AND CHANGING OF
INSTALLATION POSITION

Transportation and Changing of Installation Position
• Original package and foam may be kept for re-transportation (optionally).
• You should fasten your fridge 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 fridge against shocks using
bands during re-positioning and
transportation.

Carry your fridge in the upright position.

 PART- 6.

C B A

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

handles on your fridge 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 fridge may be changed, you should contact the

nearest Authorised Service to have the opening direction changed.

Replacing LED Lighting
If your refrigerator has LED lighting contact the help desk as this should be changed by
authorized personnel only.
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BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE
If your refrigerator is not working properly, it may be a minor problem, therefore check the
following, before calling an electrician to save time and money.

What to do if your refrigerator does not operate;
Check that;

• There is no power ,
• The general switch in your home is disconnected ,
• The socket is not sufficient. To check this, plug in another appliance that you know

which is working into the same socket.

What to do if your refrigerator performs poorly;
Check that;

• You have not overloaded the appliance ,
• The doors are closed perfectly ,
• There is no dust on the condenser ,
• There is enough place at the rear and side walls.

If there is noise;
The cooling gas which circulates in the refrigerator circuit may make a slight noise (bubbling
sound) even when the compressor is not running. Do not worry this is quite normal. If
these sounds are different check that;

• The appliance is well levelled
• Nothing is touching the rear.
• The stuffs on the appliance are vibrating.

IIf your fridge 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).
• 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.
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.

 PART- 7.
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Recommendations
• If the appliance is not used for long time (for example during the summer holidays)

unplug  and clean the refrigerator leaving the door open to prevent the formation of
mildew and smell.

• The cooling unit of your refrigerator is hidden in the rear wall. Therefore, water droplets
or icing may occur on the rear surface of your fridge due to the operation of the
compressor in specified intervals. This is normal. There is no need to perform a
defrosting operation unless the icing is excessive.

• If you will not use your fridge for a long time (e.g. in summer holidays), put the
thermostat to “•” position. After defrosting, clean your fridge 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 Authorised Service.

• The appliance you have purchased is designed for home type use and can be used
only at home and for the stated purposes.  It is not suitable for commercial or common
use. If the consumer use the appliance in a way that does not comply with these
features, we emphasise that the producer and the dealer shall not be responsible
for any repair and failure within the guarantee period.

Tips For Saving Energy
1– Install the appliance in a cool, well ventilated room , but not in direct sunlight and

not near heat source (radiator, cooker.. etc). Otherwise use an insulating plate.
2– Allow ward food and drinks to cool down outside the appliance.
3– When thawing frozen food, place it in the refrigerator compartment. The low tem-

perature of the frozen food will help to cool the refrigerator compartment when it is
thawing. So it causes energy saving. If the frozen food is put out, it causes wastage
of energy.

4– When placing, drinks and slops they must be covered. Otherwise humidity in-
creases at the appliance. Therefore the working time gets longer. Also covering
drinks and slops helps to save smell and taste.

5– When placing food and drinks, open the appliance door as briefly as possible.
6– Keep close the covers of any different temperature compartment in the appliance

(crisper, chiller ...etc ).
7– Door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.

Conformity Information
• This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 16°C - 43°C

range.
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THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS

This presentation  is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.

 PART- 8.

A) FREEZER COMPARMENT
B) REFRIGERATOR COMPARMENT

1) FREEZER TERMOSTAT BOX
2) ICE TRAY
3) FREEZER SHELF
4) FLEXI ZONE (*)
5) REFRIGERATOR THERMOSTAT BOX
6) REFRIGERATOR LAMP BOX/COVER
7)REFRIGERATOR SHELVES
8) CRISPER COVER
9) CRISPER
10) LEVELING FEET
11) BOTTOM SHELF
12) BOTTLE SHELF
13) BOTTLE HOLDER (*)
14) BUTTER/CHEESE SHELVES
15) AROMATIC BOX (*)
16) EGG HOLDER
17) KICK PLATE (*) In some models
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This presentation  is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.

1
2 3

A

4

5

6

7

B

8

9

10

17
11

12

13

14

15

14

16
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This presentation  is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.

1
2 3

A

5

6

7
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8

9
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 .ע אודות חלקי המכשירמצגת זו מיועדת לספק מיד

 .החלקים בפועל עשויים להשתנות בהתאם לדגם המכשיר
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 .מצגת זו מיועדת לספק מידע אודות חלקי המכשיר

 .החלקים בפועל עשויים להשתנות בהתאם לדגם המכשיר
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. אחרת הלחות במקרר עולה. יש לכסות נוזלים ותמיסות בעת הכנסתם למקרר -1
כיסוי משקאות ונוזלים במקרר . הדבר גורם למקרר לפעול במשך זמן רב יותר

 .מסייע גם לשמירת ריחם וטעמם

דלת המקרר למשך זמן קצר ככל פתחו וסגרו את , בעת הכנסת מזון ומשקאות -5
 .האפשר

 .סגורים( 'וכומגירות , מצנן)שמרו על המכסים של תאי המקרר השונים  -6

 .החליפו את האטם במידה והוא פגום. אטם הדלת חייב להיות נקי וגמיש -7

 

 חלקי המכשיר והתאים - 8חלק 
 תא הקפאה (א

 תא קירור (ב

 

 תרמוסטט המקפיא תיבת (0

 מגש קרח (1

 מדף המקפיא (3

 )*( Flexiאזור גמיש  (1

 קופסת תרמוסטט המקרר (5

 כיסוי נורת המקרר/קופסת (6

 מדפי המקרר (7

 מכסה המצנן (8

 מצנן (0

 רגל כיוון גובה (01

 מדף תחתון (00

 מדף בקבוקים (01

 )*(מחזיק בקבוקים  (03

 גבינה/מדפי חמאה (01

 )*( Aromaticקופסת ריחות  (05

 מחזיק ביצים (06

  

 בחלק מן הדגמים)*(  

 

 .פק מידע אודות חלקי המכשירמצגת זו מיועדת לס

 .החלקים בפועל עשויים להשתנות בהתאם לדגם המכשיר

 KICK PLATEלוחית כיסוי תחתונה  (07



06 

 המלצות

  (ך חופשת הקיץלמשל במהל)אם המכשיר אינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך ,
נתקו אותו מן החשמל ונקו ולאחר מכן השאירו את דלת המקרר פתוחה כדי 

 .למנוע היווצרות עובש וריח רע

 לכן עלולות להתגבש טיפות . יחידת הקירור של המקרר חבויה בקיר האחורי
קרח קטנות על המשטח האחורי של המקרר במהלך פעולת הקומפרסור 

אין צורך לבצע פעולת הפשרה אלא . ופעה נורמליתזוהי ת. במרווחי זמן קבועים
 .אם כן מצטברת כמות גדולה מדי של קרח

  (למשל במהלך חופשת הקיץ)אם המכשיר אינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך ,
נקו  את המקרר והשאירו , לאחר ההפשרה". "כוונו את התרמוסטט למצב 

 .רעאת דלת המקרר פתוחה כדי למנוע הצטברות לחות  וריח 

 פנו , אם הבעיה נמשכת גם לאחר שפעלתם בהתאם להנחיות שפורטו קודם לכן
 .למרכז השירות הקרוב אליכם לקבלת ייעוץ

  המכשיר שרכשתם מיועד לשימוש ביתי וניתן להשתמש בו רק בבית למטרות
אם הלקוח משתמש . הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי או שיתופי. המוצהרות

חשוב לנו לציין שהיצרן , בקנה אחד עם ייעוד זה במכשיר בדרך שאינה עולה
 .והמשווק לא יישאו באחריות לתיקון או הבעיה גם במסגרת תקופת האחריות

  אורך החיים המוצהר של המכשיר כפי נקבע והוצהר על ידי משרד התעשייה
משך הזמן בו חובה על היצרן לדאוג לאספקת חלקי חילוף להמשך תפקוד תקין )

 .שנים 01א הו( של המכשיר

 

 מידע תקינה

  מכשיר זה מיועד לשימוש בטמפרטורת סביבה בטווח שלC°06  עדC°13. 

  61335-0מכשיר זה מיועד לעמוד בתקניםIEC ,61335-1-11IEC ,
EC/1111/018. 

 

 טיפים לחיסכון באנרגיה

אך לא חשוף לקרינת שמש , התקינו את המכשיר בחדר קריר ומאוורר היטב -0
במקרים כאלה יש (. כיריים וכדומה, רדיאטור)ות חום ישירה ולא ליד מקור

 .להשתמש בלוח בידוד

 .הניחו למזון ומשקאות חמים להתקרר בחוץ לפני הכנסתם למקרר -1

הטמפרטורה הנמוכה של . הניחו אותו בתא הקירור, בעת הפשרת מזון קפוא -3
המזון הקפוא תסייע לקרר את תא המקרר בעת ההפשרה ובכך תסייע לחיסכון 

 .מתבזבזת אנרגיה לשווא, אם מניחים את המזון הקפוא בחוץ. גיהבאנר
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 טמפרטורת סביבה דירוג אקלים

T  13-ל 06בין (C°) 

ST  38-ל 06בין (C°) 

N  31-ל 06בין (C°) 

SN  31-ל 01בין (C°) 

 

 לפני פניה לשירות שלאחר קנייה - 1חלק 
ולכן בדקו , הגורם לכך עשוי להיות בעיה קלה לפתרון, ינו פועל כראויאם המקרר א

 .תחילה את האפשרויות הבאות לפני שתפנו לחשמלאי וכדי לחסוך זמן וכסף

 

 ;מה לעשות אם המקרר אינו פועל
 ;אם בדקו תחילה

 אין חשמל, 

 מתג החשמל הראשי של הבית מנותק, 

 מכשיר חשמלי אחר אשר כדי לבדוק זאת חברו אל השקע . השקע חלש מדי
 .אתם יודעים בוודאות שעובד

 

 ;מה לעשות אם תפוקת המקרר נמוכה
 ;אם בדקו תחילה

 אין עומס יתר על המקרר, 

 הדלתות נסגרות היטב, 

 אין אבק על המעבה, 

 יש מרווח גדול מספיק מצדי המקרר ומאחוריו. 

 

 ;אם נשמע רעש
גם ( צליל בעבוע)קל  גז הקירור הזורם במעגל הקירור של המקרר משמיע רעש

אם נשמעים . אין סיבה לדאגה שכן זו תופעה נורמלית. כאשר הקומפרסור אינו פועל
 ;צלילים שונים מאלו בדקו את האפשרויות הבאות

 האם המקרר מאוזן היטב, 

 גב המקרר אינו במגע עם שום דבר אחר, 

 חפצים על המקרר רועדים. 

 

 ;אם המקרר אינו מקרר מספיק
לפעול בטווח  המקרר מתוכנן

, טמפרטורות הסביבה המצוין בתקנות
בהתאם לדירוג האקלים הנקוב בתווית 

כדי להפיק יעילות קירור . המידע
אנו לא ממליצים להפעיל את , מיטבית

המקרר בטמפרטורה הנמצאת מחוץ 
 .הטמפרטורותלטווח ערכי גבולות 
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 הפשרה

  הפשרה מתרחשת באופן אוטומטי במהלך פעולת
מי ההפשרה נאספים במגש האידוי . המקרר

 .ומתאדים באופן אוטומטי

  

 

 חלפת נורהה
 .נתקו את המכשיר משקע החשמל .0

פרקו את מכסה תאורת המקרר באמצעות מברג שטוח והוציאו אותו החוצה  .1
(A.) 

 (.B)וואט  05החליפו את הנורה הנוכחית בנורה חדשה בעוצמה מרבית של  .3

דקות חברו חזרה  5ולאחר המתנה בת ( C)החזירו למקומו את מכסה התאורה  .1
 .את המכשיר לשקע החשמל

 

 הובלה ושינוי מיקום ההתקנה - 6חלק 
 הובלה ושינוי מיקום ההתקנה

  (.אופציה)ניתן לשמור את האריזה והספוגים לצורך הובלה נוספת בעתיד 

 רצועות או כבלים חזקים , יש להדק את המקרר היטב באמצעות אריזה עבה
 .הנמצאות על האריזה תולפעול בהתאם להוראות ההובלה להובלה חוזר

 ת החלקים הניתנים הוציאו א
, אביזרים, מדפים)לניתוק 

או הצמידו ( 'וכומגירות ירקות 
אותם לגוף המקרר באמצעות 

רצועות כדי להגן עליהם 
מזעזועים במהלך ההובלה 

 .והמיקום מחדש

 הובילו את המקרר בעמידה

  

 שינוי כיוון פתיחת דלת המקרר

 ת מותקנות על לא ניתן לשנות את כיוון פתיחת דלת המקרר אם ידיות הדל
 .המשטח החיצוני של הדלת

 ניתן לשנות את כיוון פתיחת דלת המקרר אם לא מותקנות ידיות על הדלת. 

 פנו למרכז השירות המורשה , אם יש צורך לשנות את כיוון פתיחת דלת המקרר
 .הקרוב למקום מגוריכם לצורך ביצוע השינוי

 מגש האידוי
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 וודאו שהוקפא בטמפרטורה מתאימה ושהאריזה אינה  בעת רכישת מזון קפוא
 .פגומה

 ולהחזיר אל , יש להוביל מזון קפוא במיכלים מתאימים כדי לשמור על איכותו
 .משטחי ההקפאה של המכשיר בזמן הקצר ביותר האפשרי

 ן לזהות סימנים של לחות או התנפחות לא אם על אריזת המזון הקפוא נית
סיבר להניח שהמזון אוחסן קודם לכן בתנאי טמפרטורה בלתי נאותים , רגילה

 .ושתכולת האריזה התקלקלה

  הגדרות , תלוי בטמפרטורת החדרמשך תקופת האחסון של מזון קפוא
סוג המזון ומשך הזמן שנדרש לצורך , תכיפות פתיחת הדלת, התרמוסטט
פעלו תמיד בהתאם להנחיות המודפסות על . ון מן החנות הביתההובלת המז

 .האריזה ולעולם אל תשתמשו במזון שתאריך התפוגה שלו עבר

 

 ניקוי ותחזוקה - 1חלק 
  

 הקפידו לנתק את המקרר משקע החשמל 
 .לפני תחילת הניקוי 

 

 אל תשטפו את המקרר באמצעות התזת או שפיכת מים. 
 

 נימיים והחיצוניים תוכלו לנגב את החלקים הפ 
 של המקרר באמצעות מטלית רכה או ספוג 

 .טבולים במי סבון חמימים
 

 

  נקו את האביזרים בנפרד 
 באמצעות סבון ואל תכניסו 

 .אותם למדיח הכלים

 
  לעולם אל תשתמשו לצורך ניקוי בחומרים 

 דלק או , נפיצים או מאכלים כגון טינר, דליקים
 .חומצה

 

  ור מאחור בעל הכנפיים החלק השח)המעבה את 
 יש לנקות באמצעות שואב אבק או ( השחורות

 כך . מברשת יבשה לפחות פעם אחת בכל שנה
 המקרר יפעל ביעילות רבה יותר ויצרוך פחות 

 .חשמל
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 סדור המזון בתוך המקרר - 1חלק 
 תא הקירור

  טמפרטורת תא הקירור תתאים לשימוש  ,3או  1כאשר התרמוסטט מכוון למצב
 . רגיל ברוב המצבים

  כדי להפחית את הלחות ובעקבותיה הצטברות של כפור אל תשאירו נוזלים ללא
 .מכסה בתוך המקרר

 יש להשאיר מזון קר בחוץ עד שיתקרר . ררלעולם אל תכניסו מזון חם אל המק
לטמפרטורת החדר ויש לסדר אותו כך שתתאפשר סירקולציה טובה של אויר 

 .בתוך תא המקרר

  בהם תשתמשו ביום ( ארוזים באריזה או בניילון נצמד)סדרו בשר ודגים מנוקים
 .או יומיים הקרובים

 אפשר להכניס ירקות ופירות אל המצנן ללא אריזה. 

 

 פאהתא ההק

  טמפרטורת תא ההקפאה תתאים  ,3או  1כאשר התרמוסטט מכוון למצב
 . לשימוש רגיל ברוב המצבים

 המקפיא מיועד לאחסון מזון בהקפאה או הקפאה עמוקה לפרקי זמן ארוכים 
 .ולהכנת קוביות קרח

 םואל תניחו במקפיא זה לצד זה מזון טרי או חם ומזון קפוא שכן הדבר עלול לגר 
 .הקפואלהפשרת המזון 

  חלקו אותם למנות ( דגים ובשר טחון, כדוגמת בשר)בעת הפשרת מזונות טריים
 .בגודל המתאים לשימוש בודד

 של מזון טרי הניתן ( ג"בק)שימו לב לכמות המקסימלית , בעת הקפאת מזון טרי
 .המצוינת בתווית המכשיר, להקפאה ביממה

 רמוסטטמומלץ להקפיא מזון טריא על המדף העליון והרחק מן הת. 

 כוונו את תרמוסטט המקפיא למצב , בעת הקפאת מזון טריMAX   שעתיים לפני
הכניסו , לאחר שעתיים בהן המקפיא מכוון למצב קירור מרבי. הכנסת המזון

, במהלך ההקפאה. במהירות את המזון המיועד להקפאה לתוך המקפיא
המזון  הרחיקו את המזון הטרי מן. MAXהשאירו את תרמוסטט המקפיא במצב 

כוונו את , לאחר שהמזון הטרי קפא! שכבר קפוא והקפידו שלא ייוצר מגע ביניהם
 (.שעות 11-לאחר שעברו לא יותר מ)התרמוסטט חזרה למצב הרגיל 

 יש להקפיד לפעול בהתאם להנחיות המפורטות על אריזת : אחסנת מזון קפוא
לפרק זמן העולה  אין להקפיא את המזון, המזון הקפוא ובמידה ואין הנחיות כאלו

 .חודשים מתאריך הרכישה 3על 
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 (רק בחלק מן הדגמים) Flexiהאזור הגמיש 
 חדר צינון/ מחיצת ארוחת בוקר 

ת ארוחת בוקר או חדר צינון באמצעות כמחיצ Flexiניתן להשתמש באזור הגמיש 
, אם תרצו להשתמש בו כמחיצת ארוחת בוקר. על יציאת האוויר( מכסה)הדלתית 

 .הקפידו לסגור את הדלתית

 
 

 .ניתן להגדיל את הנפח הפנימי של המקרר על ידי הוצאת מחיצה זו

 חדר הצינון החליקו את המחיצה על/ כדי להוציא את מחיצת ארוחת הבוקר 
 (.1איור )המסילות ומשכו אותה החוצה לכיוונכם 

הוציאו את המחיצה על ידי שחרור הגלגלים שעל המסילות החוצה מנקודת העצירה 
 (.1איור )

 

 :הערות

 הקפידו לסגור את , בכל מקרה בו אינכם רוצים להשתמש במחיצה כחדר צינון
 .הדלתית

  אם במקרר שלכם לא קיים אזור גמישFlexi ר תמיד את הדלתיתהקפידו לסגו. 

כאשר תרצו להשתמש בו כמחיצת חדר 
פעולה . מספיק לפתוח את הדלתית, צינון

זו תבטיח שהמזון יישאר בטמפרטורה של 
C°1 . תוכלו לאחסן בו את המזון הקפוא

שהוצא מן ההקפאה העמוקה כדי להפשיר 
אותו או לאחסן בו בשרים ודגים מנוקים 

ארוזים בשקיות פלסטיק או אריזה )
בהם אתם מתכוונים , 'וכו( אחרת

להשתמש במהלך היום או היומיים 
מים . )הקרובים מבלי להקפיא אותם שנית

צרי אך מו °1קופאים בטמפרטורה של 
מזון המכילים מלח וסוכר ניתן להקפיא 

 (.בטמפרטורות נמוכות יותר

אל תשימו מזון המיועד להקפאה ! 
 .בקופסאות קרח במחיצה זו

 

 1תמונה                                                                                                                        2תמונה 

 חדר צינון/ ארוחת בוקר 

 דלתית
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 .הסביבה בהתאם להנחיות המפורטות למעלה

ערכים אלו עשויים . הערכים המצוינים בטבלה הם מצבי תרמוסטט מומלצים
 .להשתנות בהתאם לאופן השימוש במקרר

מזון שרק הוכנס למקרר  הטמפרטורה של, טמפרטורת הסביבה :שימו לב

התאימו . ותכיפות פתיחת הדלת ישפיעו על הטמפרטורה בתאי הקירור וההקפאה
 .את הגדרות הטמפרטורה בהתאם לצורך

 שעות עד שהמקרר יגיע לרמת קירור  11יש להמתין , לאחר הפעלת המקרר
 .וטמפרטורה מספיקה

 ניסו מזון רב במהלך פרק זמן זה אל תפתחו את הדלת לעיתים תכופות ואל תכ
 .אל תוך המקרר

  דקות לפני הפעלה  5אם המקרר כובה או נותק מן החשמל יש להמתין לפחות
 .מחדש או חיבור מחדש לרשת החשמל כדי לא לגרום לנזק למדחס

 הרחק מן התרמוסטט, מומלץ להקפיא מזון טריא על המדף העליון. 

 

 

 אביזרים - 3חלק 
 מגש קרח

 מלאו את מגש הקרח במים והניחו אותו בתא ההקפאה. 

 תוכלו לנער את המגש באופן המוצג באיור כדי , לאחר שהמים קפאו לגמרי
 .להוציא ממנו את קוביות הקרח
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התרמוסטטים של המקרר והמקפיא מווסתים באופן 
ניתן להוריד את . ורה בתוך התאיםאוטומטי את הטמפרט

הטמפרטורה ולקרר יותר את המקרר והמקפיא באמצעות 
 MAXלמצב  MINסיבוב כפתור חוגת המקרר ממצב 

בעונות הקרות . 5למצב  0וכפתור חוגת המקפיא ממצב 
יותר תוכלו לכוון את החוגות למצב של קור נמוך יותר כדי 

  .לחסוך בצריכת החשמל
 

למשל כאשר . רות במקפיא ובמקרר משפיעות זו על זוטמפרטוה: שימו לב

תוכלו להוריד את הטמפרטורה , תרמוסטט המקרר נמצא במצב קירור מקסימלי
כאשר . מקפיא לערך גבוה יותרתרמוסטט הבאמצעות העלאת  בתא הקירור

תוכלו להוריד את הטמפרטורה בתא , תרמוסטט המקפיא נמצא במצב המקסימלי
 .ן תרמוסטט המקרר לערך נמוך יותרבאמצעות כיוו ההקפאה

 

 קיץ סתיו/ אביב  חורף אקלים

טמפרטורת 
 הסביבה

C°01  <Tסביבה  <C°06 C°06  <Tסביבה  <C°15 C°15  <Tסביבה  <
C°13 

תרמוסטט 
 המקרר

כוונו למצב המתאים בין 
MIN 1-ל 

כוונו למצב המתאים בין 
 3-ל 1

כוונו למצב המתאים 
 MAX-ל 3בין 

תרמוסטט 
 יאהמקפ

יספיקו  1.5-3מצבים 
 בהתאם לדגם המקרר

יספיקו  1.5-3מצבים 
 בהתאם לדגם המקרר

יספיקו  1.5-3מצבים 
 בהתאם לדגם המקרר

אם המקרר נמצא 
 במקום קר במיוחד

בטמפרטורת סביבה של 
C°01 , ואם אתם

סבורים שתא הקירור 
קר כאשר תרמוסטט 

, המקרר מכוון למינימום
תוכלו לכוון את 

מקפיא תרמוסטט ה
לטמפרטורה נמוכה 

 .יותר

כאשר טמפרטורת  
-הסביבה גבוהה מ

C°38  ותא הקירור
אינו קר מספיק 

תוכלו לכוון , עבורכם
את תרמוסטט 

המקפיא למצב גבוה 
 .יותר

ושל תא הקירור  1.5-3מצבי ברירת המחדל של תרמוסטט תא ההקפאה הוא  הערות
 . 3הוא 

סטט המקפיא מלבד במצבים אנו ממליצים לא לשנות את הגדרות תרמו
את תרמוסטט המקרר ניתן לכוון לפי טמפרטורת . המתוארים למעלה
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 FROST NOמידע אודות טכנולוגיית 
 

מאלה שונים  No-Frostמקררי עקרונות הפעולה של 
 .רגילים  מקרריםשל 

במקררים רגילים הלחות הנכנסת למקרר בעת 
פתיחת הדלת והלחות הנפלטת מהמזון קופאת 

כדי להפשיר את . ומצטברת כקרח בתא ההקפאה
הקרח בתא ההקפאה יש צורך מדי פעם לכבות את 

להוציא את המזון שיש לשמור בקירור , המקרר
 .ולפנות את הקרח שהצטבר בתא ההקפאה

 

אויר קר . המצב שונה לחלוטין, No-Frostבמקררי 
ויבש מוזרם אל תאי הקירור וההקפאה באופן אחיד 

האוויר הקר . ממספר נקודות באמצעות מאווררים
מצנן את כל והמתפזר באופן אחיד אפילו בין התאים 

 .המזון באופן שווה ואחיד ובכך מונע לחות וקרח
 

הופך את המקרר לקל  No-Frostיתרון זה של מקרר 
בנוסף להיותו מרווח ובעל עיצוב , ותחזוקה לשימוש
 .יוקרתי

 האפשרויות והתכונות השונות - 1חלק 
 

 הגדרת תרמוסטט

 מקפיאהתרמוסטט                               מקרר              התרמוסטט                
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  אנו לא נישא באחריות לנזק שיגרם כתוצאה משימוש במקרר שאינו מחובר
 .קהלהאר

 מקמו את המקרר במקום בו לא היה חשוף לקרינת שמש ישירה. 

  תנורי גז ותנורי , מ או יותר מכירות"ס 51יש להציב את המקרר במרחק של
 .מ מתנור אפיה חשמלי"ס 05 -ובמרחק שלא יקטן מ, חימום או רדיאטורים

 אין להשתמש במקרר בחוץ או להשאיר אותו חשוף לגשם. 

 למקפיא הקפאה עמוקה יש להשאיר ביניהם מרווח  כאשר המקרר מוצב בסמוך
 .מ או יותר כדי למנוע היווצרות רטיבות על המשטחים החיצוניים"ס 1של 

  המקרר והתקינו אותו במקום בו מעל גג המקרר יהיה גג אל תניחו דברים על
 .מ"ס 05מרווח של לפחות 

  למקרר יש לכוון את הרגליים הקדמיות המתכווננות בגובה מתאים שיאפשר
תוכלו לכוון את גובה הרגליים על ידי סיבובן עם כיוון . לפעול באופן תקין ויציב
 .יש לבצע כיוון זה לפני הכנסת מזון למקרר. השעון או בכיוון ההפוך

 נגבו את כל חלקיו במים חמימים , לפני השימוש במקרר
מהולים בכפית אבקת סודה לשתייה ולאחר מכן נגבו 

החזירו את כל החלקים למקומם  .במים נקיים וייבשו
  .לאחר הניקוי

  החלק עם הרפפות )התקינו את פלסטיק כיוון המרחק
באופן המוצג  °01באמצעות סיבובו ( השחורות מאחור

 .באיור כדי למנוע מן המעבה מגע עם הקיר

 

 

 לפני הפעלת המקרר
 

  לפני הפעלה ראשונה או לאחר התקנה במקום חדש
שעות  3מצב מאונך למשך השאירו את המקרר עומד ב

כדי לאפשר פעולה , לפני חיבור התקע לשקע החשמל
  .יעילה

  המקרר עלול פלוט ריח כאשר מפעילים אותו בפעם
 .הריח יתפוגג כאשר המקרר יתחיל לקרר ;הראשונה
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 אל תאפשרו לילדים לשחק . מכשיר זה מיועד לשימושם של בני אדם בוגרים
 .מכשיר או להיתלות על הדלתב

 רטובות כדי להימנע  םאל תחברו או תנתקו את התקע לשקע החשמל בידיי
 !מסכנת התחשמלות

  אל תאחסנו בקבוקי זכוכית או פחיות משקה בתא
  .בקבוקים או פחיות עלולים להתפוצץ. ההקפאה

 אל תאחסנו במקרר , לצורך שמירה על בטיחותכם
קבוקי בעלי תכולת אלכוהול ב. חומרים נפיצים או דליקים

גבוהה רצוי לאחסן בעמידה בתא המקרר ולסגור היטב 
 .את המכסים

  אל תגעו בקרח בעת הוצאתו מן
המקפיא שכן קרח עלול לגרום לכוויות 

 .או חתכים/קרח ו

  אל תגעו במוצרים קפואים בידיים
אל תאכלו גלידות וקוביות ! רטובות

 !קרח מיד לאחר הוצאתם מתא המקפיא

  

 הדבר עלול . אל תקפיאו שוב מוצרי מזון לאחר שהופשרו
 .לגרום לבעיות בריאות והרעלות מזון

  אל תכסו את גוף המקרר או את החלק העליון בתחרה
 .שכן הדבר עלול לפגוע בתפקוד המקרר

 קבעו או הצמידו את אביזרי המקרר במהלך הובלה כדי למנוע נזק לאביזרים. 

 

 התקנת המקרר והפעלתו
 :יש לשים לב לנקודות הבאות, תחלת השימוש במקררלפני ה

 צרו קשר עם מרכז השירות הקרוב למקום , לפני התחלת השימוש במקרר
כשירי ממדריך מרכזי שירות מורשים ל"מגוריכם אותו ניתן לאתר ברשימה 

, ובקשו עזרה בחינם בנוגע להתקנה, הכלולה באריזת המקרר" חשמל ביתיים
  .הפעלה ושימוש במקרר

 הרץ 51 /וולט  111~111תח ההפעלה של המקרר הוא מ. 

 יש . לכבל המתח של המקרר יש תקע הכולל הארקה
. אמפר בעל הארקה  06לחבר תקע זה לשקע חשמל 

דאגו שיותקן בידי , אם לא קיים שקע כזה בביתכם
 .חשמלאי מוסמך
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 מקררים ישנים שיצאו משימוש
 

  שברו או פרקו את המנעול לפני השלכת , במנגנון נעילהאם המקרר הישן מצויד
 .שכן ילדים עלולים להילכד בתוכו ולהיפגע בתאונה, המקרר

  מקררים ומקפיאים ישנים מכילים חומרי בידוד וחומר קירורCFC . לכן היו
 .בסביבה כאשר אתם משליכים את המקרר זהירים והקפידו לא לפגוע

בררו ברשות המקומית מהם נהלי ההשלכה של פסולת ציוד אלקטרוני 
 .מחזור והשבה לשימוש, למטרת שימוש חוזר( WEEE)וחשמלי 

 
 

 :הערות

 קראו היטב את חוברת הוראות השימוש לפני התקנת המקרר והשימוש בו. 

 .ש בלתי תקיןלא נישא באחריות לנזק שיגרם כתוצאה משימו

 בחוברת הוראות ההפעלה הקפידו לפעול בהתאם לכל ההוראות על המוצר ו
ושמרו חוברות הוראות זו במקום בטוח לצורך פתרון בעיות שעלולות להתעורר 

 .בעתיד

  מכשיר זה מיועד לשימוש בתוך הבית וניתן להשתמש בו אך ורק בתוך הבית
שימוש . חרי או שימוש שיתופיהוא אינו מתאים לשימוש מס. למטרות המוצהרות

כזה יביא לביטול תוקף האחריות וחברתנו לא תישא באחריות לכל נזק שעלול 
 .להיגרם

 הוא אינו מתאים . מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד לצורך קירור ואחסון מזון
חברתנו לא . או לאחסנת חומרים אחרים מלבד מזון/לשימוש מסחרי או שיתופי ו

 .לכל נזק שעלול להיגרם במקרה של שימוש כזהתישא באחריות 

 

 אזהרות בטיחות

 אל תשתמשו במפצל חשמלי או בכל מאריך. 

 בלוי או ישן מדי, אל תחברו לשקע החשמל שקע פגום. 

 אל תמשכו את הכבל ואל תקפלו אותו או תפגעו בו. 
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  אם תקע החשמל של המקרר אינו מתאים לשקע רשת החשמל במקום
מרכז שירות מוסמך או אדם אחר בעל , ההתקנה יש לדאוג שיוחלף בידי היצרן

 .הכשרה מתאימה על מנת להימנע מסכנות

  בעלי יכולות פיזיות( כולל ילדים)מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של בני אדם ,
ושיות ושכליות נמוכות אלא אם כן בפיקוח או לאחר הדרכה מן האדם האחראי ח

יש להשגיח שילדים לא ישחקו . לביטחונם על אופן השימוש הבטוח במכשיר זה
 .במכשיר

 יש לחבר . תקע בעל חיבור מיוחד להארקה מחובר אל כבל המתח של המקרר
, כזה בביתכםאם לא קיים שקע . אמפר בעל הארקה 06תקע זה לשקע חשמל 

 .דאגו שיותקן בידי חשמלאי מוסמך

  ומעלה ובני אדם בעלי יכולות  8במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים החל מגיל
חושיות ושכליות נמוכות או כאלה שאין להם את הכישורים או הניסיון , פיזיות

תחת פיקוחו של האדם האחראי לביטחונם או אם קיבלו מידיו  והידע הנחוצים
אופן השימוש הבטוח במכשיר זה והם מבינים את הסכנות הכרוכות  הדרכה על

אין לאפשר לילדים לנקות . אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר זה. בשימוש כזה
 .ולתחזק מכשיר זה ללא השגחה

 מרכז שירות או אדם בעל , יש לדאוג שיוחלף בידי היצרן, אם כבל החשמל ניזוק
 .הכשרה מתאימה כדי להימנע מסכנה
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 לפני השימוש במכשיר - חלק ראשון

 

 אזהרות כלליות
 

הקפידו שפתחי האוורור שעל מעטפת המקרר או בהתקנים המחוברים  :אזהרה
 .אליו יהיו פנויים ושדבר לא יחסום אותם

 

משו באמצעים מכניים או בכל אמצעי אחר כדי להאיץ את תהליך אל תשת: אזהרה
 .מלבד אלו המומלצים על ידי היצרן, ההפשרה

 

אל תשתמשו במכשירי חשמל בתוך תאי המזון של המקרר אלא אם כן הם : אזהרה
 .מסוג המומלץ לכך על ידי היצרן

 

 .הקירור גזאל תפגעו בצנרת : אזהרה
 

יש לקבע , ם הכרוכים בחוסר יציבות של המקררכדי להימנע מן הסיכוני: אזהרה
 .אותו בהתאם להוראות

 

  קירור  בגזאם במקרר שלכם נעשה שימושR600a -  מידע זה ניתן למצוא
היזהרו לא לפגוע באלמנט הקירור בזמן ההובלה  -בתווית המחוברת למקרר 

א הו, הוא גז טבעי וידידותי לסביבה R600aאף על פי שנוזל קירור . וההתקנה
הרחיקו , במקרה של דליפה הנגרמת כתוצאה מנזק לאלמנט הקירור. חומר נפיץ

את המקרר ממקורות חום ואש גלויה ואווררו את החדר בו נמצא המקרר למשך 
 .מספר דקות

 היזהרו לא לפגוע בצנרת גז , בעת הובלת המקורר ומיקומו בנקודת ההתקנה
 .הקירור

 ון מיכלי תרסיסים המכילים חומרים אל תאחסנו בתוך המקרר חומרים נפיצים כג
 .דליקים

 מקרר זה מיועד לשימוש ביתי ויישומים דומים כגון: 

 משרדים וסביבות עבודה אחרות, אזורי מטבח צוות בחנויות -

 .מלונות וסביבות אירוח ומגורים אחרות, חוות וחדרי אירוח באכסניות -

 סביבת אירוח בסגנון מיטה וארוחת בוקר -

 לא מסחריים אחרים בסגנון זהקייטרינג ויישומים  -
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