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Please read this user manual first!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked 
under the most meticulous quality control procedures, will provide you an effective 
service.
Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and keep 
it as a reference. If you handover the product to someone else, give the user manual 
as well.

The user manual will help you use the product in a fast and safe way.
•	Read the manual before installing and operating the product.
•	Make sure you read the safety instructions.
•	Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later. 
•	Read the other documents given with the product.
Remember that this user manual is also applicable for several other models. 
Differences between models will be identified in the manual. 

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

C Important information or 
useful hints.

A Risk of injury and damage to 
the property.

B Risk of electric shock.

Packaging materials of 
the product are manufac-
tured from recyclable ma-
terials in accordance with 
our National Environment 
Regulations.
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This section provides 
the safety instructions 
necessary to prevent the 
risk of injury and material 
damage. Failure to observe 
these instructions will 
invalidate all types of 
product warranty.
Intended use

A

WARNING: 
Keep ventilation 
openings, in the 
appliance enclosure or 
in the built-instructure, 
clear of obstruction.

A

WARNING:
Do not use 
mechanical 
devices or 
other means to 
accelerate the 
defrostingprocess, 
other than those 
recommended by the 
manufacturer.

A
WARNING: 
Do not damage the 
refrigerant circuit.

A

WARNING: 
Do not use electrical 
appliances inside 
the food storage 
compartments of 
the appliance, unless 
they are of the type 
recommended by the 
manufacturer.

This appliance is intended 
to be used in household 
and similar applications 
such as
– staff kitchen areas in 
shops, offices and other 
working environments;
– farm houses and by 
clients in hotels, motels 
and other residential type 
environments;
– bed and breakfast type 
environments;
– catering and similar non-
retail applications.
1.1. General safety
•	 This product should 

not be used by 
persons with physical, 
sensory and mental 
disabilities, without 
sufficient knowledge 

. Safety and environment instructions
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and experience or by 
children. The device 
can only be used by 
such persons under 
supervision and 
instruction of a person 
responsible for their 
safety. Children should 
not be allowed to play 
with this device.

•	 In case of malfunction, 
unplug the device.

•	 After unplugging, wait 
at least 5 minutes 
before plugging in 
again.

•	 Unplug the product 
when not in use.

•	 Do not touch the plug 
with wet hands! Do not 
pull the cable to plug 
off, always hold the 
plug.

•	 Do not plug in the 
refrigerator if the 
socket is loose.

•	 Unplug the product 
during installation, 

maintenance, cleaning 
and repair.

•	 If the product will not 
be used for a while, 
unplug the product 
and remove any food 
inside.

•	 Do not use the 
product when the 
compartment with 
circuit cards located on 
the upper back part of 
the product (electrical 
card box cover) (1) is 
open.

1

1

•	 Do not use steam or 
steamed cleaning 
materials for cleaning 
the refrigerator and 
melting the ice inside. 
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Steam may contact the 
electrified areas and 
cause short circuit or 
electric shock!

•	 Do not wash the 
product by spraying 
or pouring water on 
it! Danger of electric 
shock!

•	 In case of malfunction, 
do not use the product, 
as it may cause electric 
shock. Contact the 
authorized service 
before doing anything.

•	 Plug the product into 
an earthed socket. 
Earthing must be 
done by a qualified 
electrician.

•	 If the product has LED 
type lighting, contact 
the authorized service 
for replacing or in case 
of any probælem.

•	 Do not touch frozen 
food with wet hands! 
It may adhere to your 
hands!

•	 Do not place liquids 
in bottles and cans 
into the freezer 
compartment. They 
may burst out!

•	 Place liquids in upright 
position after tightly 
closing the lid.

•	 Do not spray flammable 
substances near the 
product, as it may burn 
or explode.

•	 Do not keep flammable 
materials and products 
with flammable gas 
(sprays, etc.) in the 
refrigerator.

•	 Do not place containers 
holding liquids on top of 
the product. Splashing 
water on an electrified 
part may cause electric 
shock and risk of fire.

•	 Exposing the product 
to rain, snow, sunlight 
and wind will cause 
electrical danger. When 
relocating the product, 
do not pull by holding 
the door handle. The 
handle may come off.

•	 Take care to avoid 
trapping any part of 
your hands or body in 
any of the moving parts 
inside the product.
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•	 Do not step or lean on 
the door, drawers and 
similar parts of the 
refrigerator. This will 
cause the product to 
fall down and cause 
damage to the parts.

•	 Take care not to trap 
the power cable. 

 

1.1.1 HC warning
If the product comprises 
a cooling system using 
R600a gas, take care 
to avoid damaging the 
cooling system and its 
pipe while using and 
moving the product. 
This gas is flammable. 
If the cooling system 
is damaged, keep the 
product away from 
sources of fire and 
ventilate the room 
immediately. 

C
The label on the 
inner left side 
indicates the type 
of gas used in the 
product. 

1.1.2 For models 
with water 
dispenser
•	 Pressure for cold water 

inlet shall be maximum 
90 psi (6.2 bar). If your 
water pressure exceeds 
80 psi (5.5 bar), use a 
pressure limiting valve 
in your mains system. 
If you do not know how 
to check your water 
pressure, ask for the 
help of a professional 
plumber.

•	 If there is risk of water 
hammer effect in your 
installation, always 
use a water hammer 
prevention equipment in 
your installation. Consult 
Professional plumbers 
if you are not sure 
that there is no water 
hammer effect in your 
installation.
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•	 Do not install on the 
hot water inlet. Take 
precautions against 
of the risk of freezing 
of the hoses. Water 
temperature operating 
interval shall be 33°F 
(0.6°C) minimum and 
100°F (38°C) maximum.

•	 Use drinking water only.
1.2. Intended use
•	 This product is designed 

for home use. It is not 
intended for commercial 
use. 

•	 The product should be 
used to store food and 
beverages only.

•	 Do not keep sensitive 
products requiring 
controlled temperatures 
(vaccines, heat sensitive 
medication, medical 
supplies, etc.) in the 
refrigerator.

•	 The manufacturer 
assumes no 
responsibility for any 
damage due to misuse 
or mishandling.

•	 Original spare parts 
will be provided for 10 
years, following the 
product purchasing 
date.

1.3. Child safety
•	 Keep packaging 

materials out of 
children’s reach.

•	 Do not allow the 
children to play with 
the product.

•	 If the product’s door 
comprises a lock, 
keep the key out of 
children’s reach.

1.4. Compliance 
with WEEE Directive 
and Disposing of 
the Waste Product
 This product complies with 
EU WEEE Directive (2012/19/EU). 
This product bears a classification 
symbol for waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).

This product has been 
manufactured with high 
quality parts and materials 
which can be reused and 
are suitable for recycling. 
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Do not dispose of the waste product 
with normal domestic and other 
wastes at the end of its service life. 
Take it to the collection center for the 
recycling of electrical and electronic 
equipment. Please consult your local 
authorities to learn about these 
collection centers.

1.5. Compliance with 
RoHS Directive
•	 This product complies with EU 

WEEE Directive (2011/65/EU). 
It does not contain harmful and 
prohibited materials specified in 
the Directive.

1.6. Package 
information
Packaging materials of the product 
are manufactured from recyclable 
materials in accordance with our 
National Environment Regulations. 
Do not dispose of the packaging 
materials together with the domestic 
or other wastes. Take them to the 
packaging material collection points 
designated by the local authorities.
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1. Fridge - compartment door shelf
2. Temperature setting button
3. Water dispenser filling tank
4. Egg section
5. Water dispenser reservoir
6. Storage container under the door shelf
7. Moving door shelf
8. Adjustable feet
9. Crisper

10. Chiller compartment
11. Lock and key 
12. Bottle shelf
13. Fridge - compartment glass shelf
14. Fan
15. Freezer compartment shelf
16. Icebox / Ice-making compartment
17. Freezer compartment 
18. Fridge compartment 

2  Your appliance

C
*optional:Figures in this user manual are given as an example and may not 
match the product exactly. If the relevant parts are not available in the product you 
purchased, the figure applies to other models.

*1

*3

*5

*4

*6

*2

*7

8

*9

*10

*11

*12

*13

14

1417

18

*15

*16

*16

8
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3 Installation
3.1. Appropriate 
installation location
Contact an Authorized Service for the 
installation of the product. In order to 
prepare the product for use, refer the 
information in the user manual and 
ensure that electrical installation and 
water installation are appropriate. If not, 
call a qualified electrician and technician 
to have any necessary arrangements 
carried out.

B
WARNING: Manufacturer shall 
not be held liable for damages that 
may arise from procedures carried 
out by unauthorized persons.

B
WARNING: Product must not 
be plugged in during installation. 
Otherwise, there is the risk of 
death or serious injury!

A

WARNING: If the door clearance 
of the room where the product 
shall be place is so tight to prevent 
passing of the product, remove 
the door of the room and pass 
the product through the door by 
turning it to its side; if this does 
not work, contact the authorized 
service.

•	Place	the	product	on	an	even	floor	
surface to prevent jolts.

•	 Install	the	product	at	least	30	cm	
away from heat sources such as hobs, 
heater cores and stoves and at least 5 
cm away from electrical ovens. 

	•	Product	must	not	be	subjected	to	
direct sun light and kept in humid 
places.

•	Appropriate	air	ventilation	must	be	
provided around your product in order 
to achieve an efficient operation. If the 
product is to be placed in a recess in 
the wall, pay attention to leave at least 
5 cm distance with the ceiling and side 
walls.

•	Do	not	install	the	product	in	places	
where the temperature falls below 
-5°C.

3.2. Installing the 
plastic wedges
Plastic wedges supplied with the 
product are used to create the distance 
for the air circulation between the 
product and the rear wall. 
1. To install the wedges, remove the 

screws on the product and use the 
screws supplied together with the 
wedges.

2. Insert the 2 plastic wedges onto the 
rear ventilation cover as illustrated in 
the figure.



Installation

11 /42  EN
Refrigerator / User Manual

3.3. Adjusting the feet
If the product stands unbalanced 
after installation, adjust the feet on 
the front by rotating them to the right 
or left. 

3.4. Electrical 
connection

A
WARNING:Do not make 
connections via extension 
cables or multi-plugs.

B
WARNING: Damaged power 
cable must be replaced by the 
Authorized Service Agent.

C
If two coolers are to be 
installed side by side, there 
should be at least 4 cm 
distance between them.

•	 Our company shall not be liable 
for any damages that will arise 
when the product is used 
without grounding and electrical 
connection in accordance with the 
national regulations.

•	 Power cable plug must be within 
easy reach after installation.

•	 Connect your refrigerator to a 
grounded outlet rated for a voltage 
value of 220-240V /50 Hz. Outlet 
shall have 10 to 16A fuse.

•	 Do not extension cords or cordless 
multiple outlets between your 
product and the wall outlet.

C

Hot Surface Warning!
Side walls of your product is 
equipped with refrigerant 
pipes to improve the cooling 
system. Refrigerant with 
high temperatures may flow 
through these areas, resulting 
in hot surfaces on the side 
walls. This is normal and does 
not need any servicing. Please 
pay attention while touching 
these areas.
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3.5. Reversing the doors
Proceed in numerical order .

10

10

5
4

16

4

12 13

3

7

8 9

14

19

19
22

17

180°

23
21

16
15

24

24

11

45 °

2

20

18
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3.6. Reversing the doors
Proceed in numerical order .

10

10

5
4

16

4

12 13

3

7

8 9

14

19

19
22

17

180°

23
21

16
15

2

20

11

45 °

18
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180°

45 °

10

12

11 13

2
1

6

3

5
4

4

7

9
8

14

24

24

19

22
17

18

21
23

20

16

15

19

3.7. Reversing the doors
Proceed in numerical order .
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4.1. Things to be done 
for energy saving

A
Connecting the product to electric 
energy saving systems is risky 
as it may cause damage on the 
product.

•	 Do not leave the doors of your 
refrigerator open for a long time.

•	 Do not put hot food or drinks in your 
refrigerator.

•	 Do not overload the refrigerator, 
cooling capacity will fall when the air 
circulation inside is hindered.

•	 In order to store maximum amount 
of food in the freezer compartment, 
the icematic, available in the freezer 
compartment and easily removable by 
hand, shall be taken out. Net volume 
and energy consumption values 
declared on the power data plate of 
your refrigerator are measured and 
tested by removing the icematic. Do 
not remove the shelves inside the 
freezer compartment and on the door 
of freezer compartment shall not be 
removed and they shall always be 
used they provide ease of use and 
efficiency in energy consumption.

•	 Airflow should not be blocked by 
placing foods on the sides of the 
freezer compartment fan. A minimum 
distance of 3 cm shall be provided on 
the sides of protective fan cover.

•	 The baskets/drawers that are 
provided with the chill compartment 
must always be in use for low energy 
consumption and for better storage 
conditions.

•	 Food contact with the temperature 
sensor in the freezer compartment 
may increase energy consumption of 
the appliance. Thus any contact with 
the sensor(s) must be avoided.

•	 Depending on the features of your 
product, thawing frozen food in 
fridge compartment will both provide 
energy saving and preserve the food 
quality.

4 Preparation

•	 Do not allow contact of the food with 
the fridge compartment temperature 
sensor shown in the figure below. 

4.2. Initial use
Before starting to use your refrigerator, 
ensure that all preparations are made 
in accordance with the instructions in 
sections "Instructions for safety and 
environment" and "Installation".
•	 Run the product without putting any 

food for 6 hours and do not open its 
door unless certainly required.

C
You will hear a noise when the 
compressor starts up. The liquids 
and gases sealed within the 
refrigeration system may also 
give rise to noise, even if the 
compressor is not running and this 
is quite normal.

C
Front edges of the product may 
feel warm. This is normal. These 
areas are designed to be warm to 
avoid condensation.

C
In some models, the instrument 
panel automatically turns off 
5 minutes after the door has 
closed. It will be reactivated when 
the door has opened or pressed 
on any key.  
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5 Operating the  product
5.1. Temperature 
setting button
The interior temperature of your 
refrigerator changes for the following 
reasons;
•	Seasonal temperatures,
•	Frequent opening of the door and 

leaving the door open for long periods,
•	Food put into the refrigerator 

without cooling down to the room 
temperature,

•	The location of the refrigerator in the 
room (e.g. exposing to sunlight).

•	You may adjust the varying interior 
temperature due to such reasons by 
using the setting button. 

•	The numbers around the control knob 
indicate the temperature values in “°C”.

•	 If the ambient temperature is 25°C, 
we recommend you to use the 
temperature control knob of your 
refrigerator at 4°C. This value may be 
increased or decreased as required in 
other ambient temperatures.

5.2. Fast freeze 
If large amounts of fresh food are going 
to be frozen, adjust the temperature 
control knob to (  ) max. 24 hours 
before putting the fresh food in the fast 
freeze compartment.
It is strongly recommended to keep the 
knob at this position at  least 24 hours 
to freeze maximum amount of fresh 
food declared as freezing capacity. Take 
special care not to mix frozen food and 
fresh food.

C
*Optional: Figures in this user manual are schematic and may not match 
the product exactly. If the subject parts are not included in the product you 
have purchased, then those parts are valid for other models.
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Remember to turn the temperature 
control knob back to its previous 
position once food has frozen.

5.3. Vacation function
If the doors of the product are 
not opened for 12 hours after the 
temperature control knob is switched 
to the hottest position, then the 
vacation function will be activated 
automatically.

To cancel the function, change the 
knob setting.
It is not recommended to store food 
in cooler compartment when the 
vacation function is active.

•	When the setting operation is 
completed, you may press the 
temperature control knob and have 
it hidden.



Operating the product

18 / 42 EN Refrigerator / User Manual

5.4. Indicator panel
Indicator panels may vary according to the product model.
Audio – visual functions on the indicator panel helps you in using your product. 

457 6

8

9

1 2 3

1. Fridge Compartment Indicator
2. Error status indicator
3. Temperature indicator
4. Vacation function button
5. Temperature setting button
6. Compartment selection button
7. Freezer compartment indicator
8. Economy mode indicator
9. Vacation function indicator
*optional

C
*Optional: Figures in this user manual are schematic and may not match 
the product exactly. If the subject parts are not included in the product you 
have purchased, then those parts are valid for other models.
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1. Fridge compartment indicator
 Fridge compartment light is 
illuminated while the fridge 
compartment temperature is set.
2. Error status indicator
If your refrigerator does not perform 
enough cooling or in case of a sensor 
fault, this indicator is activated. 
When this indicator is activated, 
“E” is displayed on the freezer 
compartment temperature indicator, 
and numbers such as “1,2,3...” are 
displayed on the fridge compartment 
temperature indicator. These 
numbers on the indicator inform 
service personnel about the error.
3. Temperature indicator
Indicates freezer, fridge compartment 
temperature.
4. Vacation function button
Press on Vacation Button for 3 
seconds to activate this function. 
When the vacation function is 
activated, “- -” is displayed on the 
fridge compartment temperature 
indicator and no active cooling 
is performed on the fridge 
compartment. It is not suitable 
to keep the food in the fridge 
compartment when this function is 
activated. Other compartments shall 
be continued to be cooled as per their 
set temperature.
To cancel this function press  Vacation 
button again.
5. Temperature setting button
 Changes the temperature of the 
relevant compartment between 
-24°C... -18°C and 8°C...1°C.

6. Compartment selection button
Selection button: Press compartment 
selection button to switch between 
fridge and freezer compartments.
7. Freezer compartment indicator
Fridge compartment light is 
illuminated while the freezer 
compartment temperature is set.
8. Economy mode indicator
Indicates that the refrigerator 
operates in energy saving mode. 
This display shall be activated if the 
freezer compartment temperature is 
set to -18°C.
9. Vacation function indicator
Indicates that vacation is activated. 
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2. Energy saving function (display 
off):
If the product doors are kept closed 
for a long time energy saving 
function is automatically activated 
and energy saving symbol is 
illuminated. ( )
When energy saving function is 
activated, all symbols on the display 
other than energy saving symbol will 
turn off. When the Energy Saving 
function is activated, if any button 
is pressed or the door is opened, 
energy saving function will be 
canceled and the symbols on display 
will return to normal.

C
*Optional: Figures in this user manual are schematic and may not match 
the product exactly. If the subject parts are not included in the product you 
have purchased, then those parts are valid for other models.

5.5. Indicator panel
Indicator panel allows you to set the temperature and control the other 
functions related to the product without opening the door of the product. Just 
press the inscriptions on relevant buttons for function settings.

1

3456789*10

12

11

2

1. Power failure/High temperature / 
error warning indicator 
This indicator ( ) illuminates during 
power failure, high temperature 
failures and error warnings. During 
sustained power failures, the 
highest temperature that the freezer 
compartment reaches will flash on the 
digital display. After checking the food 
located in the freezer compartment (
) press the alarm off button to clear the 
warning. 
Please refer to "remedies advised 
for troubleshooting" section on 
your manual if you observe that this 
indicator is illuminated.
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Energy saving function is activated 
during delivery from factory and 
cannot be canceled. 
3.Quick fridge function 
The button has two functions. To 
activate or deactivate the quick cool 
function press it briefly. Quick Cool 
indicator will turn off and the product 
will return to its normal settings. (  )

C
Use quick cooling function 
when you want to quickly cool 
the food placed in the fridge 
compartment. If you want to 
cool large amounts of fresh 
food, activate this function 
before putting the food into 
the product.

C
If you do not cancel it, quick 
cooling will cancel itself 
automatically after 8 hours or 
when the fridge compartment 
reaches to the required 
temperature.

C
If you press the quick cooling 
button repeatedly with short 
intervals, the electronic circuit 
protection will be activated 
and the compressor will not 
start up immediately.

C
This function is not recalled 
when power restores after a 
power failure.

4. Fridge compartment temperature 
setting button  
Press this button to set the 
temperature of the fridge 
compartment to  8, 7,6, 5,4,3, 2, 8... 
respectively. Press this button to set 
the fridge compartment temperature 
to the desired value. (  )

5.Vacation Function
In order to activate vacation function, 
press the this button ( ) for 3 
seconds, and the vacation mode 
indicator ( ) will be activated. When 
the vacation function is activated, 
“- -” is displayed on the fridge 
compartment temperature indicator 
and no active cooling is performed 
on the fridge compartment. It is not 
suitable to keep the food in the fridge 
compartment when this function is 
activated. Other compartments shall 
be continued to be cooled as per their 
set temperature.
To cancel this function press  Vacation 
function button again.
6. Alarm off warning:
In case of power failure/high 
temperature alarm, after checking 
the food located in the freezer 
compartment press the alarm off 
button ( ) to clear the warning.
7. Key lock
Press key lock button ( ) 
simultaneously for 3 seconds. Key 
lock symbol 
( ) will light up and key lock mode 
will be activated. Buttons will 
not function if the Key lock mode 
is active. Press key lock button 
simultaneously for 3 seconds again. 
Key lock symbol will turn off and the 
key lock mode will be exited.
Press the key lock button if you 
want to prevent changing of 
the temperature setting of the 
refrigerator ( ).
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8. Eco fuzzy 
Press and hold eco fuzzy button 
for 1 seconds to activate eco fuzzy 
function. Refrigerator will start 
operating in the most economic 
mode at least 6 hours later and the 
economic usage indicator will turn 
on when the function is active (  
). Press and hold eco fuzzy function 
button for 3 seconds to deactivate 
eco fuzzy function.
This indicator is illuminated after 6 
hours when eco fuzzy is activated.
9. Freezer compartment 
temperature setting button
Press this button to set the 
temperature of the freezer 
compartment to -18,-19,-20,-21, 
-22, -23,-24, -18... respectively. 
Press this button to set the freezer 
compartment temperature to the 
desired value.( )
10. Icematic off indicator
Indicates whether the icematic is on 
or off. ( )If On, then the icematic 
is not operating. To operate the 
icematic again press and hold the On-
Off button for 3 seconds.

C
Water flow from water tank 
will stop when this function is 
selected. However, ice made 
previously can be taken from 
the icematic.

11. Quick freeze function button/ 
icematic on-off button
Press this button to activate or 
deactivate the quick freezing 
function. When you activate the 
function, the freezer compartment 
will be cooled to a temperature lower 
than the set value. ( )
To turn on and off the icematic press 
and hold it for 3 seconds.

C
Use the quick freeze function 
when you want to quickly 
freeze the food placed in fridge 
compartment. If you want to 
freeze large amounts of fresh 
food, activate this function 
before putting the food into 
the product.

C
If you do not cancel it, Quick 
Freeze will cancel itself 
automatically after 4 hours or 
when the fridge compartment 
reaches to the required 
temperature.

C This function is not recalled 
when power restores after a 
power failure.

12. Economic usage indicator
Indicates that the product is running 
in energy-efficient mode. ( )This 
indicator will be active if the Freezer 
Compartment temperature is set to 
-18 or the energy efficient cooling 
is being performed due to Eco-Extra 
function. 

C
Economic usage indicator is 
turned off when quick cooling 
or quick freeze functions are 
selected.
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1 2 3

568 7.2 7.191011
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1. Economy
This symbol is illuminated when 
the freezer compartment is set to 
-18°C'ye as the most economical 
setting value (  ). Economy 
indicator is turned off when quick 
cooling or quick freeze functions are 
selected.
2. High temperature / error 
warning indicator 
This indicator ( ) illuminates during 
high temperature failures and error 
warnings. Please refer to "remedies 
advised for troubleshooting" section 
on your manual if you observe that 
this indicator is illuminated.

C
*Optional: Figures in this user manual are schematic and may not match 
the product exactly. If the subject parts are not included in the product you 
have purchased, then those parts are valid for other models.

3. Energy saving function (display 
off)
If the product doors are kept closed 
for a long time energy saving function 
is automatically activated and energy 
saving symbol is illuminated. When 
energy saving function is activated, 
all symbols on the display other than 
energy saving symbol will turn off. When 
the Energy Saving function is activated, 
if any button is pressed or the door is 
opened, energy saving function will be 
canceled and the symbols on display will 
return to normal.
Energy saving function is activated 
during delivery from factory and 
cannot be canceled.
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4. Quick cool
Quick cooling indicator ( )  is 
illuminated when quick cooling 
function is activated and fridge 
compartment temperature indicator 
value is displayed as 1. To cancel this 
function press Quick cooling button 
again. Quick cooling indicator will 
turn off and refrigerator will return 
to its normal settings. Quick cooling 
function is canceled automatically in 
1 hour if you do not cancel it before. 
If you want to cool large amounts of 
fresh food, press the Quick cooling 
button before putting the food into 
the fridge compartment.
5. Vacation function
In order to activate vacation 
function, press the button ( 
) for 3 seconds, and the vacation 
mode indicator activates. When 
the vacation function is activated, 
“- -” is displayed on the fridge 
compartment temperature indicator 
and no active cooling is performed 
on the fridge compartment. It is not 
suitable to keep the food in the fridge 
compartment when this function is 
activated. Other compartments shall 
be continued to be cooled as per their 
set temperature.
To cancel this function press  Vacation 
function button again.
6. Fridge compartment temperatu-
re setting
When the button  is pressed, you may 
set the temperature of the fridge 
compartment to 8,7,6,5,4,3,2 and 1 
respectively (  ).

7.1 Energy saving function (disp-
lay off)
Energy saving symbol ( ) is 
illuminated and Energy saving 
function is activated when you press 
this button ( ). When energy saving 
function is activated, all symbols 
on the display other than energy 
saving symbol will turn off. When the 
Energy Saving function is activated, 
if any button is pressed or the door 
is opened, energy saving function 
will be canceled and the symbols on 
display will return to normal. Energy 
saving symbol is turned off and 
energy saving function is deactivated 
when you press this button ( ) 
again.
7.2 Alarm off warning
In case of power failure/high 
temperature alarm, after checking 
the food located in the freezer 
compartment press the alarm off 
button to clear the warning.
8. Key lock
Press key lock button ( ) 
simultaneously for 3 seconds. Key 
lock symbol 
( ) will light up and key lock mode 
will be activated. Buttons will 
not function if the Key lock mode 
is active. Press key lock button 
simultaneously for 3 seconds again. 
Key lock symbol will turn off and the 
key lock mode will be exited.
Press the key lock button if you 
want to prevent changing of 
the temperature setting of the 
refrigerator ( ).
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9. Eco fuzzy 
Press and hold eco fuzzy button 
for 1 seconds to activate eco fuzzy 
function. Refrigerator will start 
operating in the most economic 
mode at least 6 hours later and the 
economic usage indicator will turn 
on when the function is active (  
). Press and hold eco fuzzy function 
button for 3 seconds to deactivate 
eco fuzzy function.
This indicator is illuminated after 6 
hours when eco fuzzy is activated.
10. Freezer compartment tempera-
ture setting   
Temperature setting for freezer 
compartment is performed here. 
When button is pressed, you may 
set the temperature of the freezer 
compartment to -18, -19, -20, -21, 
-22, -23 and -24 respectively.
11. Fast freeze 
Press button  for fast freeze 
operation, quick freeze indicator 
( ) shall be activated.
Quick freeze indicator is illuminated 
when quick freeze function is 
activated and fridge compartment 
temperature indicator is displayed 
as -27. To cancel this function press 
quick freeze button (  ) again. Quick 
freeze indicator will turn off and 
refrigerator will return to its normal 
settings. Quick freeze function is 
canceled automatically in 24 hour 
if you do not cancel it before. If you 
want to freeze large amounts of fresh 
food, press the quick freeze button 
before putting the food into the 
freezer compartment.
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5.6. Twist Ice – matic  
(This feature is optional)
•	Remove the water tank by rotating it 

to the left.
•	Open the water tank cover by turning 

it and add water to the water tank up 
to the lower part of the water tank 
cover.

•	Place the water tank on its place as 
shown in the figure after adding 
water and have it seated by rotating 
it on the direction of the arrow. Water 
shall be poured down to the icebank.

•	When ice has formed, rotate icebank 
knob in the direction of the arrow to 
allow that the ice is dropped down to 
the ice drawer.

•	Take the ice cubes by pulling ice 
drawer out.

•	Pull the front face towards you in 
order to wash the icebank, and put it 
on the slides on the interior area and 
push it to its place in order to replace 
it.

•	Pull the twist icematic unit towards 
you in order to remove the unit, and 
put it on the slides on the ceiling and 
push it to its place in order to replace 
it.
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5.7. Ice container
•	Remove the ice container from the 

freezer compartment.
•	Fill the ice container with water.
•	Place the ice container in the 

freezer compartment. About two 
hours later, the ice is ready.

•	Remove the ice container from the 
freezer compartment and bend it 
over the service plate. Ice cubes will 
easily fall down to the service plate.

5.8. Egg holder
You can install the egg holder to 
the desired door or body shelf. If 
it will be placed on body shelves 
than the lower cooler shelves are 
recommended.

A Never place the egg holder in 
the freezer compartment

5.9. Fan
Fan is designed to ensure homoge-
neous distribution and circulation of 
the cold air inside your refrigerator.
Operation time of the fan may vary 
depending on the properties of your 
product.
While the fan works only with the 
compressor in some products, the 
control system determines its opera-
tion time in some products in accor-
dance with the cooling requirement.

5.10.  Crisper
Crisper of the product is designed 
specially to keep the vegetables 
fresh without loosing their humidity. 
For this purpose, cool air circulation 
is intensified around the crisper in 
general. 

5.11. Chiller 
compartment
(This feature is optional)
Use this compartment to store 
delicatessen that shall be stored in a 
lower temperature or meat products 
that you will consume in a short time.
Chiller compartment is the coolest 
place in your refrigerator where 
you can keep dairy products, meat, 
fish and poultry under ideal storage 
conditions. Fruits and vegetables 
should not be stored in this 
compartment.
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5.12. Moving 
door shelf
(This feature is optional)
Moving door shelf may be fixed in 3 
different positions.
Press the buttons shown in the sides 
at the same amount in order to move 
the shelf. Shelf shall be movable.
Move the shelf up or down.
Release the buttons when you have 
the shelf in the desired position. 
Shelf shall be fixed on the position 
where you release the buttons.

5.13. Sliding 
storage container 
(This feature is optional)
This accessory is designed to increase 
the usable volume of the door 
shelves.
It allows you to easily place the tall 
bottles, jars and tins to the lower 
bottle shelf thanks to its ability to 
move right or left.

5.14. Blue light
(This feature is optional)
This accessory is designed to increase 
the usable volume of the door 
shelves.
It allows you to easily place the tall 
bottles, jars and tins to the lower 
bottle shelf thanks to its ability to 
move right or left.
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5.15. Humidity 
controlled crisper
(FreSHelf)
(This feature is optional)
Humidity rates of the vegetables and 
fruit are kept under control with the 
feature of humidity-controlled crisper 
and the food is ensured to stay fresh 
for longer.
We recommend you to place the leafy 
vegetables such as lettuce, spinach 
and the vegetables which are sensitive 
to humidity loss, in a horizontal manner 
as much as possible inside the crisper, 
not on their roots in a vertical position.
While the vegetables are being placed, 
specific gravity of the vegetables 
should be taken into consideration. 
Heavy and hard vegetables should be 
put at the bottom of the crisper and 
the lightweight and soft vegetables 
should be placed over.
Never leave the vegetables inside the 
crisper in their bags. If the vegetables 
are left inside their bags, this will cause 
them to decompose in a short period 
of time. In case contacting with other 
vegetables is not preferred for hygiene 
concerns, use a perforated paper and 
other similar packaging materials 
instead of a bag.
Do not place together the pear, apricot, 
peach, etc. and apple in particular 
which have a high level of generation 
of ethylene gas in the same crisper 
with the other vegetables and fruit. 
The ethylene gas which is emitted by 
these fruit may cause the other fruit 
to ripen faster and decompose in a 
shorter time.

5.16. Auto Icematic 
(This feature is optional)
The Auto Icematic allows you 
to make ice in the fridge easily. 
Remove the water tank in the fridge 
compartment, fill it wilt water and 
install it back to obtain ice from the 
Icematic.
First ice cubes will be ready in 
approximately 2 hours in the Icematic 
drawer located in the freezer 
compartment. 
If you fill the water tank completely, 
you will be able to obtain 
approximately 60-70 ice cubes. 
Change the water in water tank if it 
has waited around 2-3 weeks.

C
 For the products having 
automatic Icematic, sound may 
be heard during ice pouring. 
This sound is normal and does 
not signal any error.
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5.17. Description and 
cleaning of odor filter
(This feature is optional)
Odor filter prevents unpleasant odor 
build-up in your product.
1. Pull the cover into which the odor 

filter is installed downwards from 
the front section and remove as 
illustrated. 

2. Leave the filter under sunlight 
for one day. Filter will be cleaned 
during this time. 

3. Install the filter back to its place.

C Odor filter must be cleaned 
once in a year.

5.18. HerbBox/
HerbFresh
Remove the film container from 
HerbBox/HerbFresh+
Take the film out of the bag and put 
it into the film container as shown in 
the image. 
Seal the container again and replace 
it into HerbBox/HerbFresh+ unit.
HerbBox-HerbFresh+ sections are 
especially ideal for storage of various 
herbs that are supposed to be kept 
in delicate conditions. You can store 
your unbagged herbs (parsley, dill, 
etc.) in this section horizontally and 
keep them fresh for a much longer 
period.
The film shall be replaced in every six 
months. 
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5.19. Using the 
water dispenser
*optional

C
It is normal for the first few 
glasses of water taken from 
the dispenser to be warm.

C
If the water dispenser is 
not used for a long period 
of time, dispose of first few 
glasses of water to obtain 
fresh water.

1. Push in the lever of the water dis-
penser with your glass.  If you are 
using a soft plastic cup, pushing the 
lever with your hand will be easier.

2. After filling the cup up to the level 
you want, release the lever.

C
Please note, how much 
water flows from the 
dispenser depends on 
how far you depress the 
lever. As the level of water 
in your cup / glass rises, 
gently reduce the amount 
of pressure on the lever 
to avoid overflow. If you 
slightly press the arm, the 
water will drip; this is quite 
normal and not a failure.

5.20. Using the 
water dispenser
*optional

C
It is normal for the first few 
glasses of water taken from 
the dispenser to be warm.

C
If the water dispenser is 
not used for a long period 
of time, dispose of first few 
glasses of water to obtain 
fresh water.

1. Push in the lever of the water dis-
penser with your glass.  If you are 
using a soft plastic cup, pushing the 
lever with your hand will be easier.

2. After filling the cup up to the level 
you want, release the lever.
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C
Please note, how much 
water flows from the 
dispenser depends on 
how far you depress the 
lever. As the level of water 
in your cup / glass rises, 
gently reduce the amount 
of pressure on the lever 
to avoid overflow. If you 
slightly press the arm, the 
water will drip; this is quite 
normal and not a failure.

5.21. Filling the water 
dispenser's tank
Water tank filling reservoir is located 
inside the door rack. 
1. Open the cover of the tank.
2. Fill the tank with fresh drinking 
water.
3. Close the cover.

C
Do not fill the water tank 
with any other liquid 
except for water such as 
fruit juices, carbonated 
beverages or alcoholic 
drinks which are not 
suitable to use in the water 
dispenser. Water dispenser 
will be irreparably damaged 
if these kinds of liquids are 
used. Warranty does not 
cover such usages. Some 
chemical substances and 
additives contained in these 
kinds of drinks/liquids may 
damage the water tank. 

C Use clean drinking water 
only. 

C Capacity of the water tank is 
3 litres; do not overfill.
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5.22.  Cleaning 
the water tank 
1. Remove the water filling reservoir 

inside the door rack.
2. Remove the door rack by holding 

from both sides.
3. Grab the water tank from both si-

des and remove it with an angle of 
45°C.

4. Remove the cover of the water 
tank and clean the tank.

C
Components of the water 
tank and water dispenser 
should not be washed in 
dishwasher.



Operating the product

34 / 42 EN Refrigerator / User Manual

5.23. Drip tray
Water that dripped while using the 
water dispenser accumulates in the 
spillage tray. 
Remove the plastic filter as shown in 
the figure.
With a clean and dry cloth, remove 
the water that has accumulated.
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5.24. Freezing 
fresh food
•	 In order to preserve the quality 

of the food, it shall be frozen as 
quickly as possible when it is 
placed in the freezer compartment, 
use the fast freezing feature for 
this purpose.

•	 You may store the food longer in 
freezer compartment when you 
freeze them while they are fresh.

•	 Pack the food to be frozen and 
close the packing so that it would 
not allow entrance of air.

•	 Ensure that you pack your food 
before putting them in the freezer. 
Use freezer containers, foils and 
moisture-proof papers, plastic 
bags and other packing materials 
instead of traditional packing 
papers.

•	 Label each pack of food by adding 
the date before freezing. You may 
distinguish the freshness of each 
food pack in this way when you 
open your freezer each time. Store 
the food frozen before in the front 
side of compartment to ensure 
that they are used first.

C
The freezer compartment 
defrosts automatically.

•	 Frozen food must be used 
immediately after they are thawed 
and they should not be re-frozen.

•	 Do not freeze too large quantities 
of food at one time.

Freezer 
Compartment 

Setting

Fridge 
compartment 

Setting
Remarks

-18°C 4°C This is the normal recommended setting.
-20,-22 or 
-24°C 4°C These settings are recommended when the ambient 

temperature exceeds 30°C.

Quick Freeze 4°C
Use when you wish to freeze your food in a short time. 
Your product will return to its previous mode when the 
process is over.

-18°C or colder 2°C
Use these settings if you think that your fridge 
compartment is not cold enough because of the hot 
ambient conditions or frequent opening and closing of 
the door.
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5.25. Recommendations 
for preserving the 
frozen food
Compartment shall be set to -18°C at 

least.
1. Put packages in the freezer as quickly 

as possible after purchase without 
allowing the to thaw.

2. Check whether the “Use By” and “Best 
Before” dates on the packaging are 
expired or not before freezing it.

3. Ensure that the package of the food is 
not damaged.

5.26. Deep-freeze 
information
According to IEC 62552 standards, the 
product shall freeze at least 4.5 kg of 
food at 25°C ambient temperature to 
-18°C or lower within 24 hours for every 
100-litres of freezer volume.
It is possible to preserve the food for 
a long time only at -18°C or lower 
temperatures. 
You can keep the freshness of food 
for many months (at -18°C or lower 
temperatures in the deep freeze).
Foods to be frozen should not be allowed 
to come in contact with the previously 
frozen items to prevent them from 
getting thawed partially. 
Boil the vegetables and drain their water 
in order to store vegetables for a longer 
time as frozen. After draining their water, 
put them in air-proof packages and 
place them inside the freezer.  Food such 
as bananas, tomatoes, lettuce, celery, 
boiled eggs, potatoes are not suitable for 
freezing. When these foods are frozen, 
only their nutritional value and taste 
shall be affected negatively. They shall 
not be spoiled so that they would create 
a risk for human health. 

5.27. Placing the food
Freezer 
compartment 
shelves

Various frozen food 
such as meat, fish, ice 
cream, vegetables and 
etc.

Refrigerator 
compartment 
shelves

Food in pans, covered 
plates and closed 
containers, eggs (in 
closed container)

Door shelves 
of fridge 
compartment

Small and packaged 
food or beverage

Crisper Vegetables and fruits

Fresh zone 
compartment

Delicatessen 
(breakfast food, meat 
products that shall be 
consumed in a short 
time)

5.28. Door open 
warning
(This feature is optional)
Door open warning is given to user 
both visually and acoustically. If the 
warning continues for 10 minutes, 
interior lights will be turned off. 
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5.29. Changing the 
door opening direction
Door opening direction of your ref-
rigerator can be changed according 
to the place you are using it.If this is 
necessary, please call your nearest 
Authorized Service.
Above description is a general exp-
ression.For information on changing 
the opening direction of the door, you 
must refer to the warning label loca-
ted on the inner side of the door.

5.30. Illumination lamp
LED lamps are used as illumination 
lamps. Contact authorized service in 
case of any problem with this type of 
light.
The lamp(s) used in this appliance 
is not suitable for household room 
illumination. The intended purpose of 
this lamp is  to assist the user to place 
foodstuffs in the refrigerator/freezer 
in a safe and comfortable way.
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6  Maintenance and cleaning
Service life of the product is increase if it 
is regularly cleaned

B WARNING: First unplug the product 
before cleaning your refrigerator.

•	 Never use any sharp and abrasive 
tools, soap, household cleaners, 
detergent and wax polish for cleaning. 

•	 Dissolve one teaspoon of carbonate 
in half liter of water. Soak a cloth with 
the solution and wrung it thoroughly. 
Wipe the interior of the appliance with 
this cloth and the dry thoroughly.

•	 Make sure that no water enters the 
lamp housing and other electrical 
items.

•	 Clean the door with a damp cloth. 
To remove door and body shelves, 
remove all of its contents. Remove 
door shelves by moving them upwards. 
After cleaning, slide them from top to 
bottom to install.

•	 Never use cleaning agents or water 
that contain chlorine to clean the 
outer surfaces and chromium coated 
parts of the product. Chlorine causes 
corrosion on such  metal surfaces.

•	 Do not use sharp, abrasive tools, 
soap, household cleaning agents, 
detergents, kerosene, fuel oil, 
varnish etc. to prevent removal and 
deformation of the prints on the 
plastic part. Use lukewarm water and 
a soft cloth for cleaning and then wipe 
it dry.

6.1. Avoiding bad odors
Materials that may cause odor are not 
used in the production of our appliances. 
However, due to inappropriate food 
preserving conditions and not cleaning 
the inner surface of the appliance as 
required can bring forth the problem of 
odor. 

Therefore, clean the refrigerator with 
carbonate dissolved in water every 15 
days.
•	 Keep the food in closed containers.  

Microorganisms spreading out from 
uncovered containers can cause 
unpleasant odours.

•	 Never keep the food that have expired 
best before dates and spoiled in the 
refrigerator.

6.2. Protecting the 
plastic surfaces 
Clean with arm water immediately as the 
oil may cause damage on the surface 
when it is poured on plastic surfaces.

6.3. Door  Glasses 
Remove the protective foil on the 
glasses.
There is a coating on the surface of 
the glasses.This coating minimizes the 
stain build-up and helps to remove the 
possible stains and dirt easily.Glasses 
that are not protected with such a 
coating may be subject to persistent 
binding of air or water based organic or 
inorganic dirt such as limescale, mineral 
salts, unburned hydrocarbons, metal 
oxides and silicones that can easily and 
quickly cause stains or material damage. 
Keeping the glass clean becomes too 
difficult despite the regular cleaning. 
Consequently, the appearance and the 
transparency of the glass deteriorates. 
Harsh and corrosive cleaning methods 
and compounds will intensify these 
defects and speed up the deterioration 
process.
Water-based cleaning products that are 
not alkaline and corrosive must be used 
for regular cleaning purposes.
Non-alkaline and non-corrosive materials 
must be used for cleaning so that the 
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6  Maintenance and cleaning
service life of this coating lasts for a long 
time.
These glasses are tempered to increase 
their durability against impacts and 
breaking.A safety film is also applied to 
their rear surfaces as an extra safety 
measure in order to prevent them from 
causing damage to their surrounding in 
case of a breakage.
*Alkali is a base that forms hydroxide 
ions (OH¯) when it is dissolved in water.
Li (Lithium), Na (Sodium), K (Potassium) 
Rb (Rubidium), Cs (Cesium) and artificial 
and radioactive Fr (Fan-sium) metals are 
called ALKALI METALS.
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7 Troubleshooting
Check this list before contacting the service. Doing so will save you time and money. 
This list includes frequent complaints that are not related to faulty workmanship or 
materials. Certain features mentioned herein may not apply to your product.
The refrigerator is not working.
•	 The power plug is not fully seated. >>> Plug it in to seat completely into the 

socket.
•	 The fuse connected to the socket powering the product or the main fuse is 

blown. >>> Check the fuses.
Condensation on the side wall of the cooler compartment (MULTI ZONE, COOL, 

CONTROL and FLEXI ZONE).
•	 The environment is too cold. >> Do not install the product in environments with 

temperatures below -5°C.
•	 The door is opened too frequently >>> Take care not to open the product’s 

door too frequently.
•	 The environment is too humid. >>> Do not install the product in humid 

environments.
•	 Foods containing liquids are kept in unsealed holders. >>> Keep the foods 

containing liquids in sealed holders.
•	 The product’s door is left open. >>> Do not keep the product’s door open for 

long periods.
•	 The thermostat is set to too low temperature. >>> Set the thermostat to 

appropriate temperature.
Compressor is not working.
•	 In case of sudden power failure or pulling the power plug off and putting back 

on, the gas pressure in the product’s cooling system is not balanced, which 
triggers the compressor thermic safeguard. The product will restart after 
approximately 6 minutes. If the product does not restart after this period, 
contact the service.

•	 Defrosting is active. >>> This is normal for a fully-automatic defrosting 
product. The defrosting is carried out periodically.

•	 The product is not plugged in. >>> Make sure the power cord is plugged in.
•	 The temperature setting is incorrect. >>> Select the appropriate temperature 

setting.
•	 The power is out. >>> The product will continue to operate normally once the 

power is restored.
The refrigerator's operating noise is increasing while in use.
•	 The product’s operating performance may vary depending on the ambient 

temperature variations. This is normal and not a malfunction.
The refrigerator runs too often or for too long.
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Troubleshooting
•	 The new product may be larger than your previous one. Larger products will run 

for longer periods.
•	 The room temperature may be high. >>> The product will normally run for long 

periods in higher room temperature.
•	 The product may have been recently plugged in or a new food item is placed 

inside. >>> The product will take longer to reach the set temperature when 
recently plugged in or a new food item is placed inside. This is normal

•	 Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. 
>>> Do not place hot food into the product.

•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> The 
warm air moving inside will cause the product to run longer. Do not open the 
doors too frequently.

•	 The freezer or cooler door may be ajar. >>> Check that the doors are fully 
closed.

•	 The product may be set to temperature too low. >>> Set the temperature to a 
higher degree and wait for the product to reach the adjusted temperature.

•	 The cooler or freezer door washer may be dirty, worn out, broken or not 
properly settled. >>> Clean or replace the washer. Damaged / torn door 
washer will cause the product to run for longer periods to preserve the current 
temperature.

The freezer temperature is very low, but the cooler temperature is adequate.
•	 The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the 

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.
The cooler temperature is very low, but the freezer temperature is adequate.
•	 The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the 

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.
The food items kept in cooler compartment drawers are frozen.
•	 The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the 

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.
The temperature in the cooler or the freezer is too high.
•	 The cooler compartment temperature is set to a very high degree. >>> Cooler 

compartment temperature setting has an effect on the freezer compartment 
temperature. Change the temperature of the cooler or freezer compartment 
and wait until the temperature of the related compartments come to the 
adequate level.

•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not 
open the doors too frequently.

•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
•	 The product may have been recently plugged in or a new food item is placed 

inside. >>> This is normal. The product will take longer to reach the set 
temperature when recently plugged in or a new food item is placed inside.

•	 Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. 
>>> Do not place hot food into the product.

Shaking or noise.
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Troubleshooting
•	 The ground is not level or durable. >>> If the product is shaking when moved 

slowly, adjust the stands to balance the product. Also make sure the ground is 
sufficiently durable to bear the product.

•	 Any items placed on the product may cause noise. >>> Remove any items 
placed on the product.

The product is making noise of liquid flowing,  spraying etc.
•	 The product’s operating principles involve liquid and gas flows. >>> This is 

normal and not a malfunction.
There is sound of wind blowing coming from the product.
•	 The product uses a fan for the cooling process. This is normal and not a 

malfunction.
There is condensation on the  product's internal walls.
•	 Hot or humid weather will increase icing and condensation. This is normal and 

not a malfunction.
•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not 

open the doors too frequently; if open, close the door.
•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
There is condensation on the product's exterior or between the doors.
•	 The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>> 

The condensation will dissipate when the humidity is reduced.
The interior smells bad.
•	 The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using 

sponge, warm water and carbonated water.
•	 Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and 

packaging materials without free of odour.
•	 The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed 

holders. Microorganisms may spread out of unsealed food items and cause 
malodour.

•	 Remove any expired or spoilt foods from the product.
The door is not closing.
•	 Food packages may be blocking the door. >>> Relocate any items blocking the 

doors.
•	 The product is not standing in full upright position on the ground. >>> Adjust 

the stands to balance the product.
•	 The ground is not level or durable. >>> Make sure the ground is level and 

sufficiently durable to bear the product.
The vegetable bin is jammed.
•	 The food items may be in contact with the upper section of the drawer. >>> 

Reorganize the food items in the drawer.

A
WARNING: If the problem persists after following the instructions in this 
section, contact your vendor or an Authorised Service. Do not try to repair the 
product.



Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!
Liebe Kundin, lieber Kunde,
Wir möchten, dass Sie optimale Effizienz von unserem Produkt erhalten, das in modernen Einrichtungen 
mit sorgfältigen Qualitätskontrollen hergestellt wurde.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Zweck vor Benutzung des Produktes vollständig und 
bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Falls Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben, 
händigen Sie bitte auch diese Anleitung aus.

Die Bedienungsanleitung gewährleistet die schnelle und sichere Benutzung des Produktes.
•	 Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt aufstellen und bedienen.
•	 Halten Sie stets die zutreffenden Sicherheitshinweise ein.
•	  Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum künftigen Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort 

auf. 
•	  Bitte lesen Sie alle anderen mit dem Produkt bereitgestellten Dokumente.
Beachten Sie, dass diese Bedienungsanleitung auf verschiedene Produktmodelle zutreffen kann. Die 
Anleitung zeigt jegliche Abweichungen unterschiedener Modelle deutlich an. 

Symbole und Anmerkungen
In der Bedienungsanleitung verwenden wir folgende Symbole:

C Wichtige Informationen und nützli-
che Tipps.

A Gefahr für Leib und Eigentum.

B Stromschlaggefahr.

Die Produktverpackung 
besteht gemäß nationalen 
Umweltgesetzen aus recycling-
fähigen Materialien.
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Dieser Abschnitt bietet die zur 
Vermeidung von Verletzungen und 
Materialschäden erforderlichen 
Sicherheitsanweisungen. 
Bei Nichtbeachtung dieser 
Anweisungen erlöschen jegliche 
Garantieansprüche.
Bestimmungsgemäßer Einsatz

A
ACHTUNG: 
Stellen Sie sicher, dass wenn das 
Gerät in seinem Gehäuse oder 
platziert ist, die Entlüftungsöffnungen 
nicht blockiert werden.

A

ACHTUNG:
Um den Auftauvorgang zu 
beschleunigen, keine 
anderen mechanischen 
Geräte oder 
Geräte verwenden, die nicht 
vom Hersteller empfohlen 
sind.

A
ACHTUNG:
Dem Kühlmittelkreislauf 
keine Schäden zufügen.

A
ACHTUNG:
 In den 
Lebensmittelaufbewahrungsfächern
keine elektrischen Geräte verwenden,
die nicht vom Hersteller empfohlen sind.

Dieses Gerät ist für die private 
Nutzung oder für den Gebrauch 
bei folgenden ähnlichen 
Anwendungen konzipiert wurden
- In Personalküchen in 
Geschäften, Büros und anderen 
Arbeitsumgebungen;
- In Bauernhöfen, Hotels, 
Motels und anderen Unterkünften, 
für den Gebrauch der Kunden;
-  Umgebungen  mit 
Übernachtung und Frühstück;
-  Bei Catering und ähnlichen 
Non-Retail-Anwendungen.

1.1. Allgemeine 
Sicherheitshinweise
•	 Dieses Produkt darf nicht von 

Personen mit körperlichen, 
sensorischen oder mentalen 
Einschränkungen, einem 
Mangel an Erfahrung und 
Wissen oder von Kindern 
verwendet werden. Das Gerät 
darf nur dann von solchen 
Personen benutzt werden, 
wenn diese von einer für ihre 
Sicherheit verantwortlichen 
Person beaufsichtigt werden 
oder angeleitet wurden. Kinder 
dürfen nicht mit diesem Gerät 
spielen.

•	 Ziehen Sie bei Fehlfunktionen 
den Netzstecker des Gerätes.

1. Hinweise zu Sicherheit und Umwelt
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•	 Warten Sie nach Ziehen des 
Netzsteckers mindestens 
5 Minuten, bevor Sie ihn 
wieder anschließen.

•	 Ziehen Sie den Netzstecker, 
wenn Sie das Gerät nicht 
nutzen.

•	 Berühren Sie den 
Netzstecker niemals mit 
feuchten oder gar nassen 
Händen. Ziehen Sie beim 
Trennen niemals am Kabel, 
greifen Sie immer am 
Stecker.

•	 Wischen Sie den Netzstecker 
vor dem Einstecken mit 
einem trockenen Tuch ab. 

•	 Schließen Sie den 
Kühlschrank nicht an lose 
Steckdosen an.

•	 Das Gerät muss 
bei Aufstellung, 
Wartungsarbeiten, Reinigung 
und bei Reparaturen 
vollständig vom Stromnetz 
getrennt werden.

•	 Falls das Produkt längere 
Zeit nicht benutzt wird, 
ziehen Sie den Netzstecker 
und nehmen Sie sämtliche 
Lebensmittel aus dem 
Kühlschrank.

•	 Verwenden Sie das Produkt 
nicht, wenn das Fach mit 
Leiterplatten im unteren 
hinteren Bereich des Gerätes 
(Abdeckung des Fachs mit 
der elektrischen Karte) (1) 
geöffnet ist.

1
•	     

 

1

•	 Benutzen Sie keine 
Dampfreiniger oder 
ähnlichen Gerätschaften 
zum Reinigen oder Abtauen 
Ihres Gerätes. Der Dampf 
kann in Bereiche eindringen, 
die unter Spannung 
stehen. Kurzschlüsse oder 
Stromschläge können die 
Folge sein!
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•	 Lassen Sie niemals Wasser 
direkt auf das Gerät gelangen; 
auch nicht zum Reinigen! Es 
besteht Stromschlaggefahr!

•	 Verwenden Sie das Produkt 
bei Fehlfunktionen nicht; es 
besteht Stromschlaggefahr! 
Wenden Sie sich als 
erstes an den autorisierten 
Kundendienst.

•	 Stecken Sie den Netzstecker 
des Gerätes in eine geerdete 
Steckdose. Die Erdung muss 
durch einen qualifizierten 
Elektriker vorgenommen 
werden.

•	 Falls das Gerät über eine 
LED-Beleuchtung verfügt, 
wenden Sie sich zum 
Auswechseln sowie im 
Falle von Problemen an den 
autorisierten Kundendienst.

•	 Berühren Sie gefrorene 
Lebensmittel nicht mit 
feuchten Händen! Sie können 
an Ihren Händen festfrieren!

•	 Geben Sie keine Flüssigkeiten 
in Flaschen oder Dosen in den 
Tiefkühlbereich. Sie können 
platzen!

•	 Geben Sie Flüssigkeiten in 
aufrechter Position in den 
Kühlschrank; zuvor den 
Deckel sicher verschließen.

•	 Sprühen Sie keine 
entflammbaren Substanzen 
in die Nähe des Gerätes, 
da sie Feuer fangen oder 
explodieren könnten.

•	 Bewahren Sie keine 
entflammbaren Materialien 
oder Produkte mit 
entflammbaren Gasen (Sprays 
etc.) im Kühlschrank auf.

•	 Stellen Sie keine mit 
Flüssigkeiten gefüllten 
Behälter (z. B. Vasen) auf 
dem Gerät ab. Falls Wasser 
oder andere Flüssigkeiten an 
unter Spannung stehende 
Teile gelangen, kann es zu 
Stromschlägen oder Bränden 
kommen.

•	 Setzen Sie das Gerät keinem 
Regen, Schnee, direkten 
Sonnenlicht oder Wind aus; 
dies kann die elektrische 
Sicherheit gefährden. 
Verschieben Sie das Gerät 
nicht durch Ziehen an den 
Türgriffen. Die Griffe könnten 
sich lösen.

•	 Achten Sie darauf, dass 
weder Ihre Hände noch 
andere Körperteile von 
beweglichen Teilen im Inneren 
des Gerätes eingeklemmt 
oder gequetscht werden.
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•	 Achten Sie darauf, nicht 
auf die Tür, Schubladen 
oder ähnliche Teile des 
Kühlschranks zu treten; 
lehnen Sie sich nicht daran 
an. Andernfalls könnte 
das Gerät umkippen, Teile 
könnten beschädigt werden.

•	 Achten Sie darauf, 
das Netzkabel nicht 
einzuklemmen. 

 

1.1.1 Wichtige Hinweise 
zum Kältemittel
Wenn das Gerät über ein 
Kühlsystem mit R600a-Gas 
verfügt, achten Sie darauf, 
das Kühlsystem und den 
dazugehörigen Schlauch 
während der Benutzung 
und des Transports nicht 
zu beschädigen.  Dieses 
Gas ist leicht entflammbar. 
Bei Beschädigungen des 
Kühlsystems halten Sie 
das Gerät von potenziellen 

Zündquellen (z. B. offenen 
Flammen) fern und sorgen 
für eine gute Belüftung des 
Raumes. 

C
Das Typenschild an der 
linken Innenwand des 
Kühlschranks gibt die Art 
des im Gerät verwendeten 
Gases an. 

1.1.2 Modelle mit 
Wasserspender
•	 Der Druck für die 

Kaltwasserzufuhr sollte 
maximal 90 psi (6,2 
bar) betragen. Wenn 
der Wasserdruck in 
Ihrem Haushalt 80 psi 
(5,5 bar) übersteigt, 
verwenden Sie bitte ein 
Druckbegrenzungsventil 
in Ihrem Leitungssystems. 
Sollten Sie nicht wissen, wie 
der Wasserdruck gemessen 
wird, ziehen Sie bitte einen 
Fachinstallateur hinzu.

•	 Sollte für Ihr Leitungssystem 
das Risiko eines 
Wasserschlags (Druckstoß) 
bestehen, verwenden 
Sie stets eine geeignete 
Druckstoßsicherung. 
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Wenden Sie sich bitte an 
einen Fachinstallateur, 
falls Sie sich über die 
Wasserschlaggefährdung in 
Ihrem Leitungssystem nicht 
sicher sein sollten.

•	 Nutzen Sie niemals die 
Warmwasserzufuhr für den 
Einbau. Treffen Sie geeignete 
Vorsichtsmaßnahmen zum 
Schutz der Leitungen gegen 
mögliches Einfrieren. Die 
für den Betrieb zulässige 
Wassertemperatur liegt im 
Bereich von mindestens 
0,6°C (33°F) bis hin zu 
maximal 38°C (100°F ).

•	 Nutzen Sie ausschließlich 
Trinkwasser.

1.2. Bestimmungsgemäßer 
Einsatz
•	 Dieses Gerät ist für den 

Einsatz im Haushalt 
vorgesehen. Er eignet sich 
nicht zum kommerziellen 
Einsatz. 

•	 Das Produkt sollte 
ausschließlich zum Lagern 
von Lebensmitteln und 
Getränken verwendet 
werden.

•	 Bewahren Sie keine 
empfindlichen Produkte, die 
kontrollierte Temperaturen 
erfordern (z. B. Impfstoffe, 
wärmeempfindliche 
Medikamente, Sanitätsartikel 
etc.) im Kühlschrank auf.

•	 Der Hersteller haftet nicht für 
jegliche Schäden, die durch 
Missbrauch oder falsche 
Handhabung entstehen.

•	 Originalersatzteile stehen 
für einen Zeitraum von 10 
Jahre beginnend mit dem 
Kaufdatum zur Verfügung.

1.3. Sicherheit von Kindern
•	 Bewahren Sie 

Verpackungsmaterialien 
außerhalb der Reichweite 
von Kindern auf.

•	 Lassen Sie Kinder nicht mit 
dem Gerät spielen.

•	 Falls das Gerät mit einer 
abschließbaren Tür 
ausgestattet ist, bewahren 
Sie den Schlüssel außerhalb 
der Reichweite von Kindern 
auf.
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1.4. Einhaltung von WEEE-
Vorgaben und Altgeräteentsorgung
 Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben der 
EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Gerät 
wurde mit einem Klassifizierungssymbol für 
elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) 
gekennzeichnet.

Dieses Gerät wurde aus 
hochwertigen Materialien 
hergestellt, die wiederverwendet 
und recycelt werden können. 
Entsorgen Sie das Gerät am Ende 
seiner Einsatzzeit nicht mit dem 
regulären Hausmüll. Bringen Sie 

das Gerät zu einer Sammelstelle zum Recycling 
von elektrischen und elektronischen Geräten. 
Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne über 
geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.

1.5. Einhaltung von 
RoHS-Vorgaben
•	 Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben 

der EU-WEEE-Direktive 
(2011/65/EU). Es enthält keine 
in der Direktive angegebenen 
gefährlichen und unzulässigen 
Materialien.

1.6. Hinweise zur Verpackung
•	 Die Verpackungsmaterialien des 

Gerätes wurden gemäß nationalen 
Umweltschutzbestimmungen 
aus recyclingfähigen Materialien 
hergestellt. Entsorgen Sie 
Verpackungsmaterialien nicht 
mit dem regulären Hausmüll 
oder anderen Abfällen. Bringen 
Sie Verpackungsmaterialien zu 
geeigneten Sammelstellen; Ihre 
Stadtverwaltung berät Sie gern.
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2 Ihr Kühlschrank

C
* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und müssen 
nicht absolut exakt mit Ihrem Produkt übereinstimmen. Falls Ihr Produkt nicht über die entsprechenden 
Teile verfügt, betreffen die Informationen andere Modelle.

*1

*3

*5

*4

*6

*2

*7

8

*9

*10

*11

*12

*13

14

1417

18

*15

*16

*16

8

1- Tiefkühlbereich-Türablagen
2- Temperatureinstellungsknopf
3- Türfächer
4- Wasserspender-Befüllung
5- Eierhalter
6- Wasserspender-Tank
7- Eierhalter
8- Einstellbare Füße
9- Gemüsefach
10- Snack-Ablage

11- Schloss und Schlüssel *
12- Flaschenablage
13- Kühlbereich-Glasablage
14- Ventilator
15- Tiefkühlbereich-Schubladen
16- Icebox / Eiserzeugungsabteil
17- Tiefkühlbereich
18- Kühlbereich
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3 Installation
3.1. Der richtige Aufstellungsort
Wenden Sie sich zur Aufstellung des Gerätes 
an den autorisierten Kundendienst. Bereiten 
Sie das Gerät auf die Aufstellung vor, indem Sie 
die Informationen in der Bedienungsanleitung 
beachten und sicherstellen, dass Strom- und 
Wasseranschlüsse wie erforderlich vorhanden 
sind. Falls nicht, wenden Sie sich zum Nachrüsten 
an einen Elektriker oder Klempner.

B
WARNUNG: Der Hersteller haftet nicht 
für jegliche Schäden, die durch Arbeiten 
entstanden sind, die nicht von autorisierten 
Personen durchgeführt wurden.

B
WARNUNG: Bei der Aufstellung muss das 
Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt 
sein. Andernfalls drohen ernsthafte oder 
sogar tödliche Verletzungen!

A
WARNUNG: Falls das Gerät nicht durch 
die Tür passt, entfernen Sie die Gerätetür 
und drehen Sie das Gerät auf die Seite; 
falls es dennoch nicht passt, wenden Sie 
sich an den autorisierten Kundendienst.

•	Stellen	Sie	das	Gerät	auf	einem	flachen	
Untergrund auf, damit es weder wackelt noch 
kippelt.

•	Stellen	Sie	das	Gerät	mindestens	30	cm	von	
Heizungen, Öfen und ähnlichen Wärmequellen 
auf; halten Sie einen Mindestabstand von 5 cm 
zu elektrischen Öfen ein. 

	•	Setzen	Sie	das	Gerät	keinem	direkten	
Sonnenlicht und keinen feuchten Umgebungen 
aus.

•	Damit	das	Gerät	effizient	arbeitet,	ist	eine	
angemessene Luftzirkulation erforderlich.

•	Falls	Sie	das	Gerät	in	einer	Nische	aufstellen,	
achten Sie darauf, dass mindestens 5 cm zur 
Decke und zu den Wänden frei bleiben.

•	Stellen	Sie	das	Gerät	nicht	in	Umgebungen	mit	
Temperaturen unter -5 °C auf.

3.2. Kunststoffkeile anbringen
Sorgen Sie zur Gewährleistung einer 
angemessenen Luftzirkulation mit Hilfe der 
mitgelieferten Kunststoffkeile für genügend Platz 
zwischen dem Gerät und der Wand. 
1. Zur Befestigung der Keile entfernen Sie die 
Schrauben am Produkt und verwenden die mit den 
Keilen gelieferten Schrauben.
2. Befestigen Sie die beiden Kunststoffkeile wie 
in der Abbildung gezeigt an der Abdeckung der 
Belüftungsöffnungen.

3.3. Füße einstellen
Falls das Produkt nicht exakt in Waage steht, 
passen Sie die vorderen einstellbaren Füße durch 
Drehen nach rechts oder links an. 
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3.4. Stromanschluss

A
WARNUNG: Verwenden Sie 
keine Mehrfachsteckdosen oder 
Verlängerungskabel.

B
WARNUNG: Beschädigte Netzkabel 
müssen vom autorisierten Kundendienst 
ausgetauscht werden.

C
Wenn Sie zwei Kühlgeräte nebeneinander 
aufstellen, halten Sie einen Mindestabstand 
von 4 cm zwischen den Geräten ein.

•	 Unser Unternehmen haftet nicht für jegliche 
Schäden, die durch eine Inbetriebnahme 
ohne Erdung oder einen nicht mit 
nationalen Richtlinien übereinstimmenden 
Stromanschluss verursacht werden.

•	 Der Netzstecker muss nach der Installation 
frei zugänglich bleiben.

•	 Schließen Sie den Kühlschrank an eine 
geerdete Steckdose mit einer Spannung 
von 220 bis 240 V / 50 Hz an. Der Stecker 
muss über eine Sicherung von 10 bis 16 A 
verfügen.

•	 Verwenden Sie zwischen Steckdose und 
Kühlschrank keine Mehrfachsteckdose mit 
oder ohne Verlängerungskabel.

C

Achtung: Warnung vor heißen 
Oberflächen
Die Seitenwände Ihres Geräts sind mit 
Kühlmittelleitungen für ein verbessertes 
Kühlsystem ausgestattet.
Kühlmittel mit hohen Temperaturen 
können in diesen Bereichen 2der 
Seitenwände fließen.
Das ist normal und erfordert keinerlei 
Reparatur oder Wartung.
Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese 
Bereiche berühren.
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3.5. Türanschlag umkehren

Gehen Sie der Reihe nach vor.

10

10

5
4

16

4

12 13

3

7

8 9

14

19

19
22

17

180°

23
21

16
15

24

24

11

45 °

2

20

18



Installation

13 / 40  DEKühlschrank / Bedienungsanleitung

3.6. Türanschlag umkehren

Gehen Sie der Reihe nach vor.
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3.7. Türanschlag umkehren

Gehen Sie der Reihe nach vor.
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4.1. Maßnahmen zum Energiesparen

A
Der Anschluss des Gerätes an 
Energiesparsysteme birgt Risiken, da 
Schäden am Gerät auftreten können.

•	 Gerätetüren nicht längere Zeit offen stehen 
lassen.

•	 Keine warmen oder gar heißen Lebensmittel 
oder Getränke in den Kühlschrank geben.

•	 Kühlschrank nicht überladen; wird der 
interne Luftstrom blockiert, verringert sich die 
Kühlkapazität.

•	 Damit Sie die maximale Menge Lebensmittel 
im Kühlbereich Ihres Kühlschranks einlagern 
können, sollten Sie die oberen Schubladen 
herausnehmen und auf die Glasablage 
stellen. Der angegebene Energieverbrauch 
Ihres Kühlschranks wurde ohne Kühlbereich, 
Eisablage und obere Schubladen zur Erzielung 
maximalen Stauraums ermittelt. Beim 
Einlagern wird die Verwendung der unteren 
Schublade dringend empfohlen. Für optimalen 
Energieverbrauch sollte die Energiesparfunktion 
aktiviert werden.  

•	 Platzieren Sie Lebensmittel nicht vor dem 
Lüfter, damit die Luftzirkulation nicht 
blockiert wird. Halten Sie beim Verstauen von 
Lebensmitteln einen Mindestabstand von 3 cm 
vor dem Schutzgitter des Lüfters ein.

•	 Je nach Produktmerkmalen können Sie 
durch Auftauen gefrorener Lebensmittel im 
Kühlbereich Energie sparen und die Qualität 
der Lebensmittel bewahren.

•	 Lebensmittel sollten zur Gewährleistung eines 
geringen Energieverbrauchs und zum Schutz 
der Lebensmittel unter besseren Bedingungen 
in den Schubladen im Kühlbereich verstaut 
werden. 

•	 Verpackte Lebensmittel sollten den 
Wärmesensor im Kühlfach nicht berühren. 
Andernfalls kann sich der Energieverbrauch 
des Gerätes erhöhen. 

•	 Achten Sie darauf, dass Lebensmittel nicht den 
nachstehend beschriebenen Temperatursensor 
im Kühlbereich berühren. 

4 Vorbereitungen

4.2. Erste Inbetriebnahme
Stellen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Kühlschranks 
sicher, dass die erforderlichen Vorbereitungen 
entsprechend den Anweisungen in den Abschnitten 
„Hinweise zu Sicherheit und Umwelt“ und 
„Installation“ getroffen wurden.
•	 Lassen Sie den Kühlschrank etwa 6 Stunden 

lang leer arbeiten; verzichten Sie in dieser Zeit 
möglichst vollständig auf das Öffnen der Türen.

C
Beim Anspringen des Kompressors sind 
Geräusche zu hören. Es ist normal, dass 
das Gerät auch bei inaktivem Kompressor 
Geräusche macht; diese werden durch 
komprimierte Flüssigkeiten und Gase im 
Kühlsystem verursacht.

C
Die Vorderkanten des Kühlschranks können 
sich etwas erwärmen. Dies ist völlig 
normal. Diese Bereiche wärmen sich etwas 
auf, damit sich kein Kondenswasser bildet.

C
Bei einigen Modellen verdunkelt sich das 
Anzeigefeld automatisch 5 Minuten nach 
Schließen der Tür. Beim Öffnen der Tür 
oder bei Betätigung einer Taste wird es 
wieder aktiviert.
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5 Produkt verwenden

5.1. Temperatureinstelltaste
Die Innentemperatur Ihres Kühlschranks hängt 
teilweise von folgenden Einflüssen ab:
•	 Umgebungstemperatur
•	  Häufiges Öffnen der Tür, Offenstehen der Tür 

über längere Zeit
•	  Einlagern von Lebensmitteln, ohne diese zuvor 

auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen.
•	  Platzierung des Kühlschranks innerhalb des 

Raumes (z. B. im direkten Sonnenlicht).
•	  Da die Innentemperatur aufgrund solcher 

Faktoren variieren kann, können Sie sie über 
den Temperatureinstellknopf anpassen. 

Die Ziffern rund um den Einstellknopf zeigen die 
Temperatur in „°C“.
Falls die Umgebungstemperatur 20 °C beträgt, sollten 
Sie die Kühlschranktemperatur auf 4 °C anpassen. Bei 
anderen Umgebungstemperaturen kann dieser Wert 
angepasst werden.

5.2. Schnellgefrieren 
Wenn Sie große Mengen frischer Lebensmittel 
einfrieren möchten, stellen Sie den 
Temperatureinstellknopf auf die Position ( ) ein, 
bevor Sie die Lebensmittel in den Tiefkühlbereich 
geben.
Wir empfehlen, den Knopf mindestens 24 Stunden 
lang in dieser Position zu belassen – so können 
Sie die maximale Menge an Gefriergut verarbeiten. 
Achten Sie vor allem darauf, gefrorene und frische 
Lebensmittel nicht zu vermischen.
Denken Sie daran, den Temperatureinstellknopf 
anschließend auf seine vorherige Position einzu-
stellen.
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5.3. Urlaubsfunktion

Falls die Gerätetüren (  ) mindestens 
12 Stunden lang nach Anpassung des 
Temperatureinstellknopfs auf die höchste 
Position nicht geöffnet werden, wird 
automatisch die Urlaubsfunktion aktiviert.
Zum Abbrechen der Funktion muss der Knopf 
auf eine andere Position eingestellt werden.
Wir raten davon ab, Lebensmittel bei 
aktiver Urlaubsfunktion im Kühlbereich 
aufzubewahren.

•	 Nach Abschluss der Einstellung können 
Sie den Temperatureinstellknopf durch 
Hineindrücken verbergen.
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5.4. Anzeigefeld
Die Anzeigefelder können je nach Modell etwas anders ausfallen.
Audiovisuelle Funktionen am Anzeigefeld helfen Ihnen bei der Bedienung Ihres Gerätes. 

457 6

8

9

1 2 3

1. Anzeige Kühlbereich
2. Anzeige Fehlerzustand
3. Temperaturanzeige
4. Ferienfunktion-Taste
5. Temperatureinstellungsknopf
6. Bereichsauswahl-Taste
7. Anzeige Tiefkühlbereich-Schubladen
8. Anzeige Eco-Modus
9. Ferienfunktion-Taste 

C
* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung sind skizzenhaft und stimmen möglicherweise 
nicht exakt mit Ihrem Produkt überein. Falls Ihr Produkt nicht über die entsprechenden Teile 
verfügt, betreffen die Informationen andere Modelle.
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*optional
1. Anzeige Kühlbereich
Beim Einstellen des Kühlungsbereichs brennt 
das Licht des Kühlbereichs.

2. Anzeige Fehlerzustand
Falls Ihr Kühlschrank nicht ausreichend 
kühlt oder ein Sensordefekt zustande 
kommt, schaltet sich diese Anzeige ein. 
Wenn diese Anzeige aktiviert ist, wird in der 
Temperaturanzeige des Gefrierfachs «E», in 
der Temperaturanzeige des Kühlfachs Zahlen 
wie «1, 2, 3 ...» angezeigt. Die Zahlen in 
diesen Anzeigen geben dem Personal des 
Kundendienstes Hinweise zum Fehler.

3. Temperaturanzeige
Zeigt die Temperaturen des Gefrier- und 
Kühlfachs an.

4.Ferienfunktion-Taste
Um diese Funktion zu aktivieren, drücken 
Sie die Ferientaste 3 Sekunden lang. Wenn 
die Ferienfunktion aktiviert ist, zeigt die 
Temperaturanzeige des Kühlfachs «- -» an 
und es finden im Kühlfach keine aktiven 
Kühlungsprozesse statt. Bei dieser Funktion 
ist es nicht geeignet, dass Sie Lebensmittel im 
Kühlfach lagern. Die anderen Fächer werden in 
den entsprechend eingestellten Temperaturen, 
weiterhin kühlen.

Um diese Funktion auszuschalten, drücken Sie 
nochmals auf die Ferien-Taste (  ).

5. Temperatureinstellungsknopf
Ändert die Temperatur zwischen -24°C ..... - 
18°C und 8°...1°C.

6. Bereichsauswahl-Taste
Um zwischen dem Kühl- und dem 
Gefrierbereich zu wechseln, drücken Sie auf 
die Bereichsauswahl-Taste des Kühlschranks.

7. Anzeige Tiefkühlbereich-Schubladen
Beim Einstellen des Gefrierbereichs brennt das 
Licht des Kühlbereichs.

8. Anzeige Eco-Modus
Zeigt an, dass der Kühlschrank im Energiespar-
Modus betrieben wird. Diese Anzeige wird 
aktiv, wenn der Gefrierbereich auf die 
Temperatur -18°C eingestellt ist.

9.Ferienfunktion-Taste
Zeigt an, dass die Ferienfunktion aktiv ist.
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C
* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung sind skizzenhaft und stimmen möglicherweise 
nicht exakt mit Ihrem Produkt überein. Falls Ihr Produkt nicht über die entsprechenden Teile 
verfügt, betreffen die Informationen andere Modelle.

5.5. Anzeigefeld
Das Anzeigefeld ermöglicht Ihnen die Einstellung der Temperatur und die Steuerung anderer 
Funktionen, ohne dass Sie die Tür des Produktes öffnen müssen. Drücken Sie einfach die 
Beschriftungen der entsprechenden Tasten zur Funktionseinstellung.

1 2

3456789*10

12

11

1. Stromausfall-/Hochtemperatur-/Fehler-
Warnanzeige 
Diese Anzeige ( ) leuchtet bei einem 
Stromausfall, zu hohen Innentemperaturen und 
sonstigen Fehler. Bei längeren Stromausfällen 
blinkt die höchste Temperatur, die der 
Tiefkühlbereich erreichen kann, in der digitalen 
Anzeige. Nach der Kontrolle der Lebensmittel im 
Tiefkühlfach ( ) drücken Sie den Alarm-Aus-
Knopf um die Warnung zu löschen. 
Bitte beachten Sie den Abschnitt „Empfohlene 
Problemlösungen“ in Ihrer Anleitung, falls Sie 
bemerken, dass diese Leuchte eingeschaltet ist.

2. Energiesparfunktion (Display aus):
Falls die Gerätetüren lange Zeit geschlossen 
bleiben, wird die Energiesparfunktion 
automatisch aktiviert und das 
Energiesparsymbol leuchtet. ( )
Bei aktiver Energiesparfunktion erlöschen 
sämtliche Display-Symbole mit Ausnahme des 
Energiesparsymbols. Die Energiesparfunktion 
wird aufgehoben, sobald Tasten betätigt 
werden oder die Tür geöffnet wird. Das Display 
zeigt wieder die normalen Symbole.
Die Energiesparfunktion wird während der 
Lieferung ab Werk aktiviert und kann nicht 
aufgehoben werden. 
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Wenn die Urlaubsfunktion aktiv ist, erscheint 
„- -“ in der Kühlbereichtemperaturanzeige; 
der Kühlbereich wird nun nicht mehr aktiv 
gekühlt. Wenn diese Funktion aktiv ist, sollten 
keine Lebensmittel im Kühlbereich aufbewahrt 
werden. Andere Bereiche werden entsprechend 
der eingestellten Temperatur weiterhin gekühlt.
Um diese Funktion zu stornieren, drücken Sie 
die Taste Urlaubs   funktion  erneut.

6. Alarm-Aus-Warnung:
Bei einem Stromausfall/Temperaturalarm 
drücken Sie nach Befüllen des Tiefkühlbereichs 
mit Lebensmitteln die Alarm-aus-Taste ( ) 
zum Aufheben der Warnung..

7. Tastensperre
Halten Sie die Tastensperre-Taste ( )3 
Sekunden lang gedrückt. Tastensperre-Symbol 
( )  leuchtet auf, die Tastensperre ist aktiv. 
Bei aktiver Tastensperre reagiert das Gerät 
nicht auf Tastenbetätigungen. Halten Sie die 
Tastensperre-Taste noch einmal 3 Sekunden 
lang gedrückt. Das Tastensperre-Symbol 
erlischt, die Tastensperre wird abgeschaltet.
Drücken Sie die Taste Tastensperre, wenn Sie 
eine Änderung der Temperatureinstellung des 
Kühlschranks verhindern wollen ( ).

8. Öko-Fuzzy 
Drücken und halten Sie die Öko-Fuzzy-Taste 
zum Aktivieren der Öko-Fuzzy-Funktion 1 
Sekunden. Spätestens sechs Stunden später 
arbeitet Ihr Kühlgerät besonders ökonomisch; 
die Energiesparanzeige leuchtet (  ). 
Drücken und halten Sie die Öko-Fuzzy-Taste 
zum Deaktivieren der Öko-Fuzzy-Funktion 3 
Sekunden.
Diese Anzeige leuchtet nach 6 Stunden auf, 
wenn Öko-Fuzzy aktiv ist.

3. Schnellkühlfunktion 
Diese Taste erfüllt zwei Funktionen. Zum 
Ein- und Ausschalten der Schnellkühlfunktion 
drücken Sie die Taste einmal kurz. Die 
Schnellkühlanzeige erlischt, der Kühlschrank 
arbeitet wieder mit normalen Einstellungen. (

)

C
Die Schnellkühlfunktion nutzen Sie, 
wenn Sie Lebensmittel im Kühlbereich 
besonders schnell abkühlen möchten. 
Wenn Sie große Mengen frischer 
Lebensmittel kühlen möchten, sollten 
Sie diese Funktion vor dem Einlagern 
der Lebensmittel einschalten.

C
Sofern Sie diese Funktion nicht 
vorzeitig abschalten, wird das 
Schnellkühlen beendet, sobald 
die nötige Temperatur erreicht ist, 
spätestens jedoch nach 8 Stunden.

C
Sollten Sie die Schnellkühltaste 
mehrmals innerhalb kurzer Zeit 
drücken, greift eine elektronische 
Schutzschaltung ein und sorgt dafür, 
dass der Kompressor nicht sofort 
anläuft.

C
Diese Funktion wird nach einem 
Stromausfall nicht automatisch wieder 
eingeschaltet.

4. Kühlbereichtemperatur-Einstelltaste  
Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste 
stellen Sie die Kühlbereichtemperatur auf 8 °, 
7 °, 6 °, 5 °, 4°, 3 °, 2 °, 8 °C ... ein. Stellen 
Sie den Kühlbereich mit dieser Taste auf die 
gewünschte Temperatur ein. (  )

5. Urlaubsfunktion
Um die Urlaubsfunktion zu aktivieren, drücken 
Sie diese Taste ( ) für 3 Sekunden und die 
Urlaubsfunktionsanzeige ( ) wird aktiviert. 
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9. Tiefkühlbereichtemperatur-Einstelltaste
Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste 
stellen Sie die Tiefkühlbereichtemperatur auf 
-18 °, -19 °, -20 °, -21 °,  -22 °, -23 °, -24 °, 
-18 °C, ... ein. Mit dieser Taste stellen Sie die 
gewünschte Temperatur des Tiefkühlbereiches 
ein.( )
10. Eisbereiter-aus-Anzeige
Zeigt an, ob der Eisbereiter ein- oder 
ausgeschaltet ist. ( )Bei der Einstellung 
Ein ist der Eisbereiter abgeschaltet. Zum 
Einschalten des Eisbereiters halten Sie die 
Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt.

C
Bei der Auswahl dieser Funktion wird 
kein Wasser mehr aus dem Tank 
zugeführt. Bereits bereitetes Eis kann 
aber nach wie vor aus dem Eisbereiter 
entnommen werden.

11. Schnellgefriertaste/Eisbereiter-ein/
aus-Taste
Mit dieser Taste schalten Sie die 
Schnellgefrierfunktion ein und aus. Wenn diese 
Funktionen aktiv ist, wird der Tiefkühlbereich 
besonders stark (über die eingestellte 
Temperatur hinaus) gekühlt. ( )
Zum Ein- und Ausschalten des Eisbereiters 
halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

C
Die Schnellgefrierfunktion nutzen 
Sie, wenn Sie die Lebensmittel im 
Tiefkühlbereich besonders schnell 
abkühlen möchten. Wenn Sie große 
Mengen frischer Lebensmittel kühlen 
möchten, sollten Sie diese Funktion 
vor dem Einlagern der Lebensmittel 
einschalten.

C
Sofern Sie diese Funktion nicht 
vorzeitig abschalten, wird das 
Schnellgefrieren beendet, sobald 
die nötige Temperatur erreicht ist, 
spätestens jedoch nach 4 Stunden.

C Diese Funktion wird nach einem 
Stromausfall nicht automatisch wieder 
eingeschaltet.

12. Energiesparanzeige
Zeigt an, dass das Gerät besonders 
energiesparend arbeitet. ( )Diese Anzeige 
leuchtet auf, wenn die Temperatur des 
Tiefkühlbereiches auf -18 °C eingestellt ist 
oder das Gerät mit der Öko-Extra-Funktion 
besonders ökonomisch arbeitet. 

C
Die Energiesparanzeige erlischt, wenn 
Sie Schnellkühlen oder Schnellgefrieren 
zuschalten.
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1 2 3

568 7.2 7.191011

4

1. Öko
Dieses Symbol leuchtet, wenn der 
Tiefkühlbereich auf -18 °C als 
ökonomischster Wert eingestellt ist  (  
). Die Energiesparanzeige erlischt, wenn 
Sie Schnellkühlen oder Schnellgefrieren 
zuschalten.

2. Hochtemperatur-/Fehler-Warnanzeige 
Anzeige ( ) signalisiert eine zu hohe 
Innentemperaturen und sonstige Fehler. Bitte 
beachten Sie den Abschnitt „Empfohlene 
Problemlösungen“ in Ihrer Anleitung, falls Sie 
bemerken, dass diese Leuchte eingeschaltet 
ist.

3. Energy saving function (display off)

If the product doors are kept closed for a long 
time energy saving function is automatically 
activated and energy saving symbol is 
illuminated. When energy saving function is 
activated, all symbols on the display other 
than energy saving symbol will turn off. When 
the Energy Saving function is activated, if 
any button is pressed or the door is opened, 
energy saving function will be canceled and the 
symbols on display will return to normal.
Energy saving function is activated during 
delivery from factory and cannot be canceled.

C
* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung sind skizzenhaft und stimmen möglicherweise 
nicht exakt mit Ihrem Produkt überein. Falls Ihr Produkt nicht über die entsprechenden Teile 
verfügt, betreffen die Informationen andere Modelle.
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4. Schnellkühlen
Die Schnellkühlen-Anzeige ( ) leuchtet, 
wenn die Schnellkühlfunktion aktiv ist und 
die Kühlbereichtemperaturanzeige 1 anzeigt. 
Zum Abbrechen dieser Funktion drücken 
Sie die Schnellkühltaste noch einmal. Die 
Schnellkühlenanzeige erlischt, die normalen 
Einstellungen des Kühlschranks werden 
wiederhergestellt. Die Schnellkühlfunktion wird 
automatisch nach 1 Stunde abgebrochen, 
sofern Sie sie nicht vorher manuell 
abbrechen. Wenn Sie große Mengen frischer 
Lebensmittel kühlen möchten, drücken Sie die 
Schnellkühltaste, bevor Sie die Lebensmittel in 
den Kühlbereich geben.

5. Urlaubsfunktion
Um die Urlaubsfunktion zu aktivieren, 
drücken Sie die Taste Nummer (4) ( 

) 3 Sekunden lang, bis sich die 
Urlaubsfunktionsanzeige einschaltet. Wenn 
die Urlaubsfunktion aktiv ist, erscheint „- -“ 
in der Kühlbereichtemperaturanzeige; der 
Kühlbereich wird nun nicht mehr aktiv gekühlt. 
Wenn diese Funktion aktiv ist, sollten keine 
Lebensmittel im Kühlbereich aufbewahrt 
werden. Andere Bereiche werden entsprechend 
der eingestellten Temperatur weiterhin gekühlt.
Um diese Funktion zu stornieren, drücken Sie 
die Taste Urlaubs   funktion  erneut.

6. Einstellung der Kühlbereichtemperatur
Wenn die Taste Nummer (5) gedrückt ist, 
können Sie die Kühlbereichtemperatur auf 
8,7,6,5,4,3,2 oder 1 einstellen (  ).

7. 1 Energiesparfunktion (Display aus):
Das Energiesparsymbol ( ) leuchtet und 
die Energiesparfunktion ist aktiv, wenn 
Sie diese Taste drücken( ). Bei aktiver 
Energiesparfunktion erlöschen sämtliche 
Display-Symbole mit Ausnahme des 
Energiesparsymbols. Die Energiesparfunktion 
wird aufgehoben, sobald Tasten betätigt 
werden oder die Tür geöffnet wird. Das 
Display zeigt wieder die normalen Symbole. 
Das Energiesparsymbol erlischt und die 
Energiesparfunktion ist ausgeschaltet, wenn 
Sie diese Taste noch einmal drücken( ).

7.2 Alarm-Aus-Warnung

Bei einem Stromausfall/Temperaturalarm 
drücken Sie nach Befüllen des Tiefkühlbereichs 
mit Lebensmitteln die Alarm-aus-Taste zum 
Aufheben der Warnung..
8. Tastensperre
Halten Sie die Tastensperre-Taste ( )3 
Sekunden lang gedrückt. Tastensperre-Symbol 
( )  leuchtet auf, die Tastensperre ist aktiv. 
Bei aktiver Tastensperre reagiert das Gerät 
nicht auf Tastenbetätigungen. Halten Sie die 
Tastensperre-Taste noch einmal 3 Sekunden 
lang gedrückt. Das Tastensperre-Symbol 
erlischt, die Tastensperre wird abgeschaltet.
Drücken Sie die Taste Tastensperre, wenn Sie 
eine Änderung der Temperatureinstellung des 
Kühlschranks verhindern wollen ( ).

9. Öko-Fuzzy 
Drücken und halten Sie die Öko-Fuzzy-Taste 
zum Aktivieren der Öko-Fuzzy-Funktion 1 
Sekunden. Spätestens sechs Stunden später 
arbeitet Ihr Kühlgerät besonders ökonomisch; 
die Energiesparanzeige leuchtet (  ). 
Drücken und halten Sie die Öko-Fuzzy-Taste 
zum Deaktivieren der Öko-Fuzzy-Funktion 3 
Sekunden.
Diese Anzeige leuchtet nach 6 Stunden auf, 
wenn Öko-Fuzzy aktiv ist.
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10. Tiefkühlbereichtemperatureinstellung   
Die Temperatureinstellung für das 
Tiefkühlfach wird hier durchgeführt. Wenn 
die taste Nr. 9 gedrückt ist, können Sie die 
Tiefkühlbereichtemperatur auf -18, -19, -20, 
-21, -22, -23 oder -24 einstellen.

11. Schnellgefrieren 
Drücken Sie die Taste Nummer (10) für den 
Schnellgefrierbetrieb, die Schnellgefrieranzeige 
( ) sollte dann aufleuchten.
Die Schnelltiefkühlanzeige leuchtet, wenn 
die Schnellgefrierfunktion aktiv ist und die 
Kühlbereichtemperaturanzeige -27 anzeigt. 
Zum Abbrechen dieser Funktion drücken Sie 
die Schnellgefriertaste noch einmal (  ). Die 
Schnelltiefkühlanzeige erlischt, die normalen 
Einstellungen des Kühlschranks werden 
wiederhergestellt. Die Schnellgefrierfunktion 
wird automatisch nach 24 Stunden 
abgebrochen, sofern Sie sie nicht vorher 
manuell abbrechen. Wenn Sie große Mengen 
frischer Lebensmittel einfrieren möchten, 
drücken Sie die Schnellgefriertaste, bevor Sie 
die Lebensmittel in den Tiefkühlbereich geben.
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5.6. Twist Ice – matic  
(Diese Funktion gibt es nur bei 
bestimmten Geräten.)
•	 Entfernen Sie den Wassertank, indem sie 

ihn nach links drehen.
•	 Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks 

durch Drehen und füllen Sie den 
Wassertank bis zum unteren Teil der 
Wassertankabdeckung.

•	 Setzen Sie den Wassertank nach dem 
Einfüllen von Wasser wie in der Abbildung 
dargestellt wieder ein und drehen Sie ihn in 
Pfeilrichtung fest. Es sollte nun Wasser auf 
den Eisspeicher fließen.

•	 Wenn sich Eis gebildet hat, drehen Sie den 
Eisspeicher-Regler in Richtung des Pfeils, 
damit das Eis in das Eisfach fallen kann.

•	 Entnehmen Sie die Eiswürfel durch 
Herausziehen des Eisfachs.

•	 Ziehen Sie die Vorderseite in Ihre Richtung 
um den Eisspeicher zu reinigen. Setzen Sie 
ihn dann auf die Schieber im Inneren und 
schieben Sie ihn an seinen Platz zurück, 
um ihn wieder einzusetzen.

•	 Ziehen Sie den Twist-Icematic in Ihre 
Richtung um ihn herauszunehmen. Setzen 
Sie ihn dann auf die Schieber an der 
Oberseite und schieben Sie ihn an seinen 
Platz zurück, um ihn wieder einzusetzen.
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5.7. Eisbehälter
(optional)
•	  Nehmen Sie den Eisbehälter aus dem 

Tiefkühlbereich.
•	 Füllen Sie den Eisbehälter mit Trinkwasser.
•	  Geben Sie den Eisbehälter in den 

Tiefkühlbereich. 
•	  Das Eis ist nach etwa zwei Stunden 

fertig. Nehmen Sie den Eisbehälter aus 
dem Tiefkühlbereich und biegen Sie ihn 
leicht über dem Gefäß, das Sie servieren 
möchten. Das Eis gelangt in den Behälter.

5.8. Eierhalter
Sie können den Eierhalter in der Tür oder auf 
der Ablage Ihrer Wahl platzieren. Falls Sie sich 
für die Ablagen entscheiden, sollten Sie tiefer 
gelegene Ablagen wählen, da es dort kühler ist.

A Geben Sie den Eierhalter nicht in den 
Tiefkühlbereich.

5.9. Lüfter
Der Lüfter wurde dazu entwickelt, die kalte Luft 
im Inneren Ihres Kühlschranks gleichmäßig zu 
verteilen. Je nach Modell und Bedarf arbeitet 
der Lüfter auf unterschiedliche Weise.  
Während der Lüfter in einigen Produkten 
nur mit einem Kompressor arbeitet, ermit-
telt in anderen Modellen ein Kontrollsystem 
die Betriebszeit basierend auf den 
Kühlanforderungen.

5.10.  Gemüsefach
(optional)
Das Gemüsefach des Produktes ist darauf 
ausgelegt, Gemüse durch Bewahren der 
Feuchtigkeit frisch zu halten. Aus diesem 
Grund wird die Gesamtzirkulation kalter Luft im 
Gemüsefach intensiviert. 

5.11. 0-Grad-Fach
(optional)
Bewahren Sie in diesem Bereich Feinkost 
bei geringeren Temperaturen oder schnell 
verderbliche Fleischprodukte auf.
Das 0-Grad-Fach ist der kälteste Bereich, in 
dem Sie Lebensmittel, wie Milchprodukte, 
Fleisch, Fisch und Geflügel, bei idealen 
Lagerungsbedingungen aufbewahren können. 
Gemüse und/oder Obst gehören nicht in dieses 
Fach.
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5.12. Bewegliche Türablage
(optional)
Die bewegliche Türablage kann in 3 
verschiedenen Positionen fixiert werden.
Zum Bewegen der Ablage drücken Sie die 
Tasten an der Seite gleichmäßig. Die Ablage 
wird beweglich.
Bewegen Sie die Ablage nach oben oder 
unten.
Wenn sich die Ablage in der gewünschten 
Position befindet, lassen Sie die Tasten 
los. Die Ablage wird wieder in der Position 
fixiert, in der Sie die Tasten losgelassen 
haben.

5.13. Verschiebbarer 
Vorratsbehälter 
(optional)
Dieses Zubehör ist so konstruiert, dass das 
Volumen der Türablagen vergrößert wird.
Dank seiner Fähigkeit zur Seitwärtsbewegung 
können Sie mühelos lange Flaschen, Gläser 
oder Kartons im Flaschenhalter darunter 
verstauen.
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5.14. Feuchtigkeitskontrolliertes 
Gemüsefach
(optional)
Dank der Feuchtigkeitsregelung bleibt der 
Feuchtigkeitsgehalt von Gemüse und Obst 
unter Kontrolle, die Lebensmittel bleiben länger 
frisch.
Es wird empfohlen, Blattgemüse, wie 
Salat, Spinat und dergleichen, das zu 
Feuchtigkeitsverlust neigt, nicht auf den 
Wurzeln, sondern nach Möglichkeit in horizon-
taler Position im Gemüsefach aufzubewahren.
Beim Einlagern von Gemüse platzieren Sie 
schweres, hartes Gemüse im unteren Bereich 
und leichtes, weiches Gemüse darüber; achten 
Sie auf das jeweilige Gewicht der Lebensmittel.
Lassen Sie Gemüse nicht in Plastikbeuteln 
im Gemüsefach. Bleibt das Gemüse in 
Plastikbeuteln, kann es in kurzer Zeit 
verderben. Falls Kontakt mit anderem 
Gemüse vermieden werden soll, sollten Sie 
Verpackungsmaterialien wie Papier verwenden, 
die eine bestimmte Durchlässigkeit in Sachen 
Hygiene aufweisen.
Geben Sie Obst mit einer hohen 
Ethylenfreisetzung, wie Birnen, Aprikosen, 
Pfirsiche und bestimmte Apfelsorten, nicht 
mit anderem Obst und Gemüse in das 
Gemüsefach. Das von solchen Früchten 
freigesetzte Ethylen kann dazu führen, dass 
anderes Obst und Gemüse in kurzer Zeit reift 
und verdirbt.

5.15. Automatischer Eisbereiter 
(optional)
Der automatische Eisbereiter ermöglicht 
Ihnen die einfache Bereitung von Eis in Ihrem 
Kühlschrank. Damit Sie Eis vom Eisbereiter 
erhalten, nehmen Sie den Wassertank aus dem 
Kühlbereich, füllen ihn mit Wasser und setzen 
ihn wieder ein.
Nach etwa zwei Stunden liegen die ersten 
Eiswürfel in der Eisbereiter-Schublade im 
Kühlbereich für Sie bereit. 
Nach Einsetzen des vollen Wassertanks erhal-
ten Sie 60 bis 70 Eiswürfel, bis er vollständig 
leer ist. 
Wenn das Wasser 2 bis 3 Wochen im Tank war, 
sollte es ausgewechselt werden.
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C
In Produkten mit automatischem 
Eisbereiter hören Sie möglicherweise 
einen Ton beim Ausgießen von Eis. 
Dieser Ton ist völlig normal und keine 
Zeichen für einen Fehler.

5.16. Eisbereiter und Eisbehälter
(optional)
Eisbereiter verwenden
Füllen Sie den Eisbereiter mit Wasser, setzen 
Sie ihn in seine Halterung. Ihr Eis ist nach etwa 
zwei Stunden fertig. Zum Entnehmen des Eises 
nehmen Sie den Eisbereiter nicht heraus. 
Drehen Sie die Knöpfe daran um 90 ° im 
Uhrzeigersinn. 
Die Eiswürfel fallen in den darunter liegenden 
Eiswürfelbehälter. 
Sie können den Eisbehälter zum Servieren der 
Eiswürfel herausnehmen. 
Wenn Sie möchten, können Sie das Eis auch 
im Eisbehälter aufbewahren.

Eisbehälter 
Der Eisbehälter dient ausschließlich zum 
Sammeln der Eiswürfel. Füllen Sie kein Wasser 
ein. Der Behälter wird sonst platzen.
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5.17. Wasserspender
(bei bestimmten Modellen)
Der Wasserspender ist eine praktische 
Einrichtung, mit der Sie kühles Wasser zapfen 
können, ohne dabei die Tür Ihres Kühlschranks 
öffnen zu müssen. Da Sie die Tür des Gerätes 
nicht häufig öffnen müssen, sparen Sie eine 
Menge Energie.
    

Wasserbehälter füllen
Der Wassertank befindet sich an der Innenseite 
der Türablage. Öffnen Sie die Abdeckung des 
Behälters, füllen Sie Trinkwasser ein. Schließen 
Sie anschließend den Deckel.

5.18. So benutzen Sie 
den Wasserspender
Drücken Sie mit dem Glas gegen den Hebel 
des Wasserspenders. Die Wasserausgabe 
stoppt, sobald der Hebel losgelassen wird.
Den schnellsten Durchfluss erreichen Sie, 
wenn Sie den Hebel komplett eindrücken. 
Denken Sie daran, dass die Stärke des 
Wasserdurchflusses davon abhängt, wie weit 
der Hebel eingedrückt wird.
Geben Sie den Hebel langsam wieder frei, 
sobald das Glas fast vollständig gefüllt ist, 
damit nichts überläuft. Das Wasser tritt nur 
tropfenweise aus, wenn Sie den Hebel nur 
leicht betätigen; dies ist völlig normal.
        

Warnung!
•	 Füllen Sie den Wassertank nur mit 

sauberem Trinkwasser, nicht mit anderen 
Flüssigkeiten gleich welcher Art. Falls an-
dere Flüssigkeiten eingefüllt werden, kann 
der Wasserspender irreparabel beschädigt 
werden. Solche Beschädigungen werden 
nicht durch die Garantie abgedeckt. Viele 
Flüssigkeiten und Getränke enthalten 
Zusätze, die das Material des Wassertanks 
angreifen können. 

•	 Nutzen Sie ausschließlich klares 
Trinkwasser. 

•	 Die Kapazität des Wassertanks beträgt 3 
Liter; füllen Sie nicht mehr hinein. 
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•	 Drücken Sie mit einem haltbaren Glas ge-
gen den Hebel des Wasserspenders. Falls 
Sie Einwegbecher verwenden, betätigen Sie 
den Hebel mit dem Finger. 

5.19. Wassertank reinigen 
•	 Entfernen Sie den Füllbehälter auf der 

Innenseite der Türablage.
•	 Entfernen Sie die Türablage, indem Sie 

diese an beiden Seiten greifen.
•	 Greifen Sie den Wassertank an beiden 

Seiten und entfernen ihn in einem Winkel 
von 45 °C.

•	 Öffnen Sie die Abdeckung und reinigen den 
Wassertank.

Wichtig:
Die Komponenten des Wasserspenders 
und des Wassertanks sollten nicht in der 
Spülmaschine gereinigt werden.



Produkt verwenden

33/40 DEKühlschrank / Bedienungsanleitung

5.20. Tropfschale
Wasser, das bei der Nutzung des 
Wasserspenders heruntertropft, sammelt sich 
in der Tropfschale. 
Nehmen Sie das Kunststoffsieb wie in der 
Abbildung gezeigt heraus.
Entfernen Sie angesammeltes Wasser mit 
einem sauberen, trockenen Tuch.
Achtung: Nur an Trinkwasserleitungen 
anschließen.

5.21. HerbBox/HerbFresh
Das Foliengehäuse vom HerbBox/HerbFresh+ 
entfernen.
Nehmen Sie die Folie aus dem Beutel und 
legen Sie es wie auf der Abbildung angezeigt in 
das Foliengehäuse.
Schließen Sie das Gehäuse und legen Sie es 
wieder in die HerbBox/HerbFresh+.
Die HerbBox-HerbFresh+ Fächer sind 
besonders ideal für Kräuter, die in 
empfindlichen Bedingungen aufbewahrt 
werden müssen.
Ihr Grünzeug (Petersilie, Dill, usw.), das aus 
seinem Beutel ausgepackt wurde, können Sie 
in diesem Fach in horizontaler Position länger 
frisch aufbewahren.
Die Schicht wird alle sechs Monate 
ausgetauscht.
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5.22. Frische Lebensmittel 
tiefkühlen
•	 Zur Gewährleistung der 

Lebensmittelqualität müssen im 
Tiefkühlbereich gelagerte Lebensmittel so 
schnell wie möglich eingefroren werden; 
nutzen Sie dazu die Schnellgefrierfunktion.

•	 Das Einfrieren frischer Lebensmittel 
verlängert die Aufbewahrungsdauer im 
Tiefkühlbereich.

•	 Verpacken Sie Lebensmittel in sicher 
verschlossenen luftdichten Behältern.

•	 Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel 
verpackt sind, bevor Sie sie in den 
Tiefkühlbereich geben. Verwenden 
Sie statt herkömmlichen Packpapiers 
tiefkühlgeeignete Behälter, Alufolie 
und feuchtigkeitsbeständiges 
Papier, Plastikbeutel oder ähnliche 
Verpackungsmaterialien.

C Eis im Tiefkühlbereich taut automa-
tisch.

•	 Beschriften Sie die Behälter vor dem 
Einfrieren mit dem Datum. Dadurch können 
Sie beim Öffnen des Tiefkühlbereichs stets 
die Frische der verpackten Lebensmittel 
prüfen. Bewahren Sie ältere Lebensmittel 
weiter vorne auf, damit sie zuerst 
verbraucht werden.

•	 Gefrorene Lebensmittel müssen unmittelbar 
nach dem Auftauen verbraucht und dürfen 
nicht wieder eingefroren werden.

•	 Frieren Sie nicht zu große Mengen auf 
einmal ein. 

Tiefkühlbereich 
temperatureinstellung

Kühlbereich 
temperatureinstellung Details

-18 °C 4 °C Dies ist die allgemein empfohlene 
Einstellung.

- 20 °C, -22  °C oder -24 °C 4 °C Diese Einstellungen empfehlen wir bei 
Umgebungstemperaturen über 30 °C.

Schnellgefrieren 4 °C

Diese Funktion nutzen Sie zum 
Einfrieren von Lebensmitteln in kurzer 
Zeit. Wenn der Vorgang endet, nimmt 
das Produkt wieder seine Position ein.

-18 °C und kälter 2 °C

Nutzen Sie diese Einstellungen, falls Sie 
meinen, dass der Kühlbereich aufgrund 
der Umgebungstemperatur oder zu 
häufigen Öffnens und Schließens der Tür 
nicht kalt genug wird.

5.23. Empfehlungen zur Lagerung 
gefrorener Lebensmittel
Der Bereich muss auf mindestens -18 °C 

eingestellt sein.
1. Geben Sie Lebensmittel so schnell wie 

möglich in den Tiefkühlbereich, damit sie 
nicht auftauen.

2. Prüfen Sie vor dem Einfrieren, ob das 
Verfallsdatum auf der Verpackung bereits 
abgelaufen ist.

3. Stellen Sie sicher, dass die 
Lebensmittelverpackung nicht beschädigt 
ist.
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5.24. Hinweise zum Tiefkühlbereich
Gemäß den Standards IEC 62552 muss 
der Tiefkühlbereich über die Kapazität 
verfügen, 4.5 kg Lebensmittel bei -18 °C 
oder geringeren Temperaturen je 100 Liter 
Volumen des Tiefkühlbereichs in 24 Stunden 
einzufrieren.
Lebensmittel können nur bei Temperaturen von 
-18 °C und darunter längere Zeit aufbewahrt 
werden. 
Sie können Lebensmittel monatelang frisch 
halten (im Tiefkühlbereich bei oder unter 18 
°C).
Lebensmittel, die eingefroren werden 
sollen, dürfen keine bereits eingefrorenen 
Lebensmittel berühren, da diese andernfalls 
antauen könnten. 
Gekochtes Gemüse und gefiltertes Wasser 
können länger im Tiefkühlberiech aufbewahrt 
werden. Geben Sie die Lebensmittel nach 
dem Filtern in luftdichten Verpackungen in 
den Tiefkühlbereich. Bananen, Tomaten, 
Salat, Sellerie, gekochte Eier, Kartoffeln und 
ähnliche Lebensmittel sollten nicht eingefroren 
werden. Falls diese Lebensmittel verderben, 
werden nur Nährwert und Geschmack negativ 
beeinträchtigt. Es besteht keine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit. 

5.25. Lebensmittel einlagern

Tiefkühlbereich-
Ablagen

Unterschiedliche gefrorene 
Lebensmittel wie Fleisch, 
Fisch, Speiseeis, Gemüse 
etc.

Kühlbereich-
Ablagen

Lebensmittel in Töpfen, auf 
abgedeckten Tellern und in 
bedeckten Behältern, Eier 
(in abgedecktem Behälter)

Kühlbereich-
Türablagen

Kleine und verpackte 
Lebensmittel oder 
Getränke

Gemüsefach Obst und Gemüse

Frischlebens 
mittelbereich

Feinkost 
(Frühstücksprodukte, 
schnell verderbliche 
Fleischprodukte)

5.26. Tür-offen-Alarm
(optional)
Wenn die Gerätetür mindestens 1 Minute offen 
bleibt, wird ein akustischer Alarm ausgegeben. 
Dieser akustische Alarm verstummt, sobald Sie 
die Tür schließen oder eine beliebige Taste am 
Display (sofern vorhanden) drücken.
Der Tür-offen-Alarm wird sowohl akustisch als 
auch visuell ausgegeben. Die Innenbeleuchtung 
schaltet sich aus, wenn die Warnung 10 
Minuten lang anhält.

5.27. Wechseln des Türanschlags
Sie können den Türanschlag Ihres 
Kühlschranks je nach Aufstellungsort wech-
seln. Wenden Sie sich in diesem Fall an den 
autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe. 
Die obige Erklärung ist allgemeiner 
Natur. Sie sollten das Warnschild in der 
Produktverpackung auf Möglichkeit zum 
Wechseln des Türanschlags prüfen.

5.28. Innenbeleuchtung
Die Innenbeleuchtung nutzt eine LED-Lampe. 
Wenden Sie sich bei jeglichen Problemen 
mit dieser Lampe an den autorisierten 
Kundendienst.
Die in diesem Gerät verwendete(n) Lampe(n) 
können nicht zur Raumbeleuchtung verwendet 
werden. Der vorgesehene Zweck dieser Lampe 
dient dem sicheren und komfortablen Einlagern 
von Lebensmitteln im Kühl- / Tiefkühlbereich.
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6  Reinigung und Pflege
Die Produkteinsatzzeit verlängert sich bei 
regelmäßiger Reinigung.

B WARNUNG: Ziehen Sie vor der Reinigung 
des Kühlschranks den Netzstecker.

•	 Verzichten Sie bei der Reinigung 
auf scharfkantige und 
scheuernde Utensilien, Seife, 
Haushaltsreinigungsmittel, Reiniger, 
Gas, Benzin, Lack und ähnliche 
Substanzen. 

•	 Lösen Sie einen Teelöffel Natron in 
Wasser auf. Feuchten Sie ein Tuch 
mit dem Wasser an und wringen 
Sie es aus. Wischen Sie das Gerät 
mit diesem Tuch ab, trocknen Sie es 
anschließend gründlich.

•	 Achten Sie darauf, Wasser von das 
Lampenabdeckung und anderen 
elektrischen Teilen fernzuhalten.

•	 Reinigen Sie die Tür mit einem 
feuchten Tuch. Leeren Sie das 
Gerät zum Entfernen der Tür- und 
Geräteablagen. Entfernen Sie die 
Türablagen, indem Sie diese nach 
oben herausnehmen. Reinigen und 
trocknen Sie die Ablagen, schieben 
Sie sie dann wieder von oben an ihre 
jeweiligen Positionen.

•	 Wenden Sie auf der Außenfläche 
und den verchromten Teilen des 
Produktes kein chlorhaltiges Wasser 
und keine Reinigungsprodukte an. 
Chlor lässt Metalloberflächen rosten.

6.1. Unangenehme 
Gerüche verhindern
Das Produkt wurde ohne jegliche riechenden 
Materialien hergestellt. Bei Aufbewahrung von 
Lebensmitteln in ungeeigneten Bereichen und 
unsachgemäßer Reinigung der Innenflächen 
können jedoch unangenehme Gerüche auftreten. 
Reinigen Sie den Kühlschrank daher alle 15 Tage 
mit etwas in Wasser aufgelöstem Natron.
•	 Bewahren Sie Lebensmittel in 

sicher verschlossenen Behältern 
auf.  Andernfalls können sich 
Mikroorganismen ausbreiten und 
unangenehme Gerüche verursachen.

•	 Bewahren Sie keine abgelaufenen 
oder verdorbenen Lebensmittel im 
Kühlschrank auf.

6.2. Kunststoffflächen richtig pflegen 
Auf Kunststoffflächen verschüttetes Öl kann die 
Oberfläche beschädigen und muss sofort mit 
warmem Wasser beseitigt werden.

6.3. Türglas 
Entfernen Sie die Schutzfolie von der Scheibe.
Die Oberfläche der Scheibe ist beschichtet. Die 
Beschichtung reduziert Fleckenbildung auf ein 
Minimum und ermöglicht die einfache Beseitigung 
von Flecken und Schmutz. Nicht durch eine 
Beschichtung geschützte Glasscheiben können 
einer dauerhaften Bindung von organischen 
oder anorganischen Reinigern in Luft und 
Wasser, wie Kalk, Mineralsalzen, unverbrannten 
Kohlenwasserstoffen , Metalloxiden und Silikonen, 
ausgesetzt sein, die in kurzer Zeit zu einfacher 
Fleckenbildung und physikalischen Schäden 
führen. In diesem Fall lässt sich das Glas auch 
bei regelmäßiger Reinigung nur mit Mühe sauber 
halten. Dadurch werden Klarheit und Aussehen 
der Glasscheibe beeinträchtigt. Aggressive und 
scheuernde Reinigungsmethoden und -utensilien 
verstärken diesen Schaden zusätzlich und 
beschleunigen die Abnutzung.
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Zur routinemäßigen Reinigung empfehlen 
wir nicht alkalische und nicht scheuernde 
Reinigungsprodukte auf Wasserbasis.
Damit die Beschichtung möglichst lange hält, 
sollten Sie keine alkalischen oder scheuernden 
Materialien verwenden.
Zur Erhöhung der Beständigkeit des Glases 
gegenüber Stößen und Bruch wurde es gehärtet.
Zusätzlich zum Glas wurde eine Sicherheitsschicht 
auf die Rückseite aufgetragen, die eine 
Gefährdung der Umgebung im Falle von 
Bruchschäden verhindert.
*Alkali ist eine Basis, die Hydroxid-Ionen bildet 
(OH¯), wenn sie in Wasser aufgelöst wird.
Li (Lithium), Na (Natrium), K (Kalium), Rb 
(Rubidium), Cs (Cäsium) und radioaktive Fr 
(Fan-sium) Metalle werden als ALKALIMETALLE 
bezeichnet.

6  Reinigung und Pflege
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7 Problemlösung
Bitte schauen Sie sich zunächst diese Liste an, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Das kann 
Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste finden Sie Lösungsvorschläge für allgemeine Probleme, die nicht 
durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht werden. Bestimmte hierin erwähnte Funktionen und 
Merkmale treffen möglicherweise nicht auf Ihr Produkt zu.

Der Kühlschrank schaltet sich nicht ein. 
•	 Der Netzstecker ist nicht vollständig eingesteckt. >>> Stecker vollständig in die Steckdose 

einstecken.
•	 Die mit der Steckdose, die das Produkt mit Strom versorgt, verbundene Sicherung oder die 

Hauptsicherung ist durchgebrannt. >>> Sicherungen prüfen.
Kondensation an den Seitenwänden des Kühlbereiches (Multizone, Kühlkontrolle und FlexiZone).

•	 Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. >>> Produkt nicht in Umgebungen mit Temperaturen 
unter -5 °C aufstellen.

•	 Die Tür wird zu häufig geöffnet. >>> Darauf achten, die Gerätetür nicht zu häufig zu öffnen.
•	 Die Umgebungsfeuchtigkeit ist zu hoch. >>> Produkt nicht in Umgebungen mit hoher 

Luftfeuchtigkeit aufstellen.
•	 Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsgehalt werden in nicht abgedichteten Behältern aufbewahrt. 

>>> Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsgehalt in abgedichteten Behältern aufbewahren.
•	 Die Gerätetür wurde offen gelassen. >>> Gerätetür nicht längere Zeit offen lassen.
•	 Das Thermostat ist auf eine zu geringe Temperatur eingestellt. >>> Thermostat auf eine geeignete 

Temperatur einstellen.
Der Kompressor läuft nicht.
•	 Wenn ein Stromausfall auftritt oder der Netzstecker gezogen und wieder angeschlossen wird, 

ist der Gasdruck im Kühlsystem des Gerätes nicht ausgeglichen, was den Temperaturschutz des 
Kompressors auslöst. Das Produkt startet nach etwa 6 Minuten neu. Falls das Produkt nach diesem 
Zeitraum nicht neu startet, wenden Sie sich an den Kundendienst.

•	 Die Abtaufunktion ist aktiv. >>> Dies ist bei einem vollautomatisch abtauenden Produkt normal. 
Das Abtauen wird regelmäßig durchgeführt.

•	 Das Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. >>> Prüfen, ob das Netzkabel 
angeschlossen ist.

•	 Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt. >>> Die geeignete Temperatureinstellung wählen.
•	 Der Strom ist ausgefallen. >>> Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, setzt das Gerät 

den Betrieb fort.
Während der Benutzung nehmen die Betriebsgeräusche des Kühlschranks zu.
•	 Die Betriebsleistung des Gerätes kann je nach Umgebungstemperatur variieren. Dies ist völlig 

normal und keine Fehlfunktion.
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Problemlösung
Der Kühlschrank arbeitet zu oft oder zu lange.
•	 Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas grö0er als sein Vorgänger. Größere Produkte arbeiten länger.
•	 Die Umgebungstemperatur ist sehr hoch. >>> Das Gerät arbeitet bei höheren 

Umgebungstemperaturen normalerweise länger.
•	 Das Gerät wurde erst vor Kurzem angeschlossen oder mit neuen Lebensmitteln beladen. >>> 

Das Gerät benötigt mehr Zeit zum Erreichen der eingestellten Temperatur, wenn es gerade erst 
angeschlossen oder mit neuen Lebensmitteln befüllt wurde. Dies ist völlig normal.

•	 Es wurden erst vor Kurzem große Mengen warmer oder gar heißer Lebensmittel in das Gerät 
gegeben. >>> Keine warmen oder gar heißen Lebensmittel in das Gerät geben.

•	 Die Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit offen gelassen. >>> Da warme Luft in das 
Innere strömt, muss das Gerät länger arbeiten. Türen nicht zu häufig öffnen.

•	 Die Tür des Tiefkühl- oder Kühlbereichs steht halb offen. >>> Prüfen, ob Türen vollständig 
geschlossen sind.

•	 Das Gerät wurde auf eine zu geringe Temperatur eingestellt. >>> Höhere Temperatur einstellen 
und warten, bis das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat.

•	 Die Türdichtungen von Kühl- oder Gefrierbereich sind verschmutzt, verschlissen, beschädigt oder 
sitzen nicht richtig. >>> Dichtung reinigen oder ersetzen. Beschädigte/verschlissene Dichtungen 
sorgen dafür, dass das Produkt zum Halten der aktuellen Temperatur länger arbeiten muss.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im Kühlbereich angemessen ist.
•	 Die Tiefkühlbereichtemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Tiefkühlbereichtemperatur höher 

einstellen, Temperatur nach einer Weile prüfen.
Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im Kühlbereich angemessen ist.
•	 Die Kühlbereichtemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Tiefkühlbereichtemperatur höher 

einstellen, Temperatur nach einer Weile prüfen.
Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein.

•	 Die Kühlbereichtemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Tiefkühlbereichtemperatur höher 
einstellen, Temperatur nach einer Weile prüfen.

Die Temperatur im Kühl- oder Tiefkühlbereich ist zu hoch.
•	 Die Kühlbereichtemperatur ist sehr hoch eingestellt. >>> Die Kühlbereichtemperatur beeinflusst 

die Tiefkühlbereichtemperatur. Warten Sie, bis die entsprechenden Teile das erforderliche 
Temperatur erreicht haben, indem Sie die Temperatur des Kühl- oder Tiefkühlbereichs ändern.

•	 Die Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit offen gelassen. >>> Türen nicht zu häufig 
öffnen.

•	 Die Tür steht halb offen. >>> Tür vollständig schließen.
•	 Das Gerät wurde erst kurz zuvor angeschlossen oder es wurden neue Lebensmittel hineingegeben. 

>>> Dies ist völlig normal. Das Gerät benötigt mehr Zeit zum Erreichen der eingestellten 
Temperatur, wenn es gerade erst angeschlossen oder mit neuen Lebensmitteln befüllt wurde.

•	 Es wurden erst vor Kurzem große Mengen warmer oder gar heißer Lebensmittel in das Gerät 
gegeben. >>> Keine warmen oder gar heißen Lebensmittel in das Gerät geben.

Vibrationen oder Betriebsgeräusche.
•	 Der Boden ist nicht eben oder stabil. >>> Falls das Produkt bei langsamem Bewegen wackelt, 

müssen die Füße zum Ausgleichen des Gerätes angepasst werden. Außerdem darauf achten, dass 
der Untergrund ausreichend stabil ist, das Gerät zu tragen.

•	 Jegliche auf dem Gerät abgelegten Dinge können Geräusche verursachen. >>> Jegliche auf dem 
Gerät abgelegten Dinge entfernen.
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Problemlösung
Das Produkt macht Sprüh- oder Fließgeräusche etc.
•	 Die Arbeitsweise des Gerätes beinhaltet Flüssigkeits- und Gasströme. >>>Dies ist völlig normal 

und keine Fehlfunktion.
Das Gerät macht windartige Geräusche.
•	 Das Produkt nutzt einen Lüfter zur Kühlung. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.
Es befindet sich Kondenswasser an den Innenwänden des Produktes.
•	 Bei heißen oder feuchten Wetterlagen treten verstärkt Eisbildung und Kondensation auf. Dies ist 

völlig normal und keine Fehlfunktion.
•	 Die Tür wurde häufig geöffnet oder längere Zeit offen gelassen. >>> Tür nicht zu häufig öffnen; Tür 

nicht offen stehen lassen.
•	 Die Tür steht halb offen. >>> Tür vollständig schließen.
Es befindet sich Kondenswasser an der Außenseite des Produktes oder zwischen den Türen.

•	 Eventuell herrscht hohe Luftfeuchtigkeit; dies ist je nach Wetterlage völlig normal. >>> Das 
Kondenswasser verdunstet, wenn sich die Luftfeuchtigkeit verringert.

Der Innenraum riecht unangenehm.
•	Das	Produkt	wurde	nicht	regelmäßig	gereinigt.	>>>	Innenraum	regelmäßig	mit	einem	Schwamm	

und warmem Wasser und etwas in Wasser aufgelöstem Natron reinigen.
•	Bestimmte	Verpackungsmaterialien	können	Geräusche	verursachen.	>>>	Geruchsneutrale	

Halterungen und Verpackungen verwenden.
•	Lebensmittel	wurde	in	offenen	Behältern	in	den	Kühlschrank	gestellt.	>>>	Lebensmittel	in	sicher	

abgedichteten Behältern aufbewahren. Andernfalls können sich Mikroorganismen ausbreiten und 
unangenehme Gerüche verursachen. Jegliche abgelaufenen oder verdorbenen Lebensmittel aus 
dem Gerät entfernen.

Die Tür lässt sich nicht schließen.
•	 Lebensmittelverpackungen blockieren die Tür. >>> Inhalt so platzieren, dass die Tür nicht blockiert 

wird.
•	 Das Gerät steht nicht vollständig aufrecht auf dem Boden. >>> Füße zum Ausgleichen des Gerätes 

anpassen.
•	 Der Boden ist nicht eben oder stabil. >>> Darauf achten, dass der Untergrund eben und 

ausreichend stabil ist, das Gerät zu tragen.
Das Gemüsefach klemmt.
•	 Die Lebensmittel berühren den oberen Bereich der Schublade. >>> Lebensmittel in der Schublade 

neu anordnen.

A
WARNUNG: Falls sich das Problem nicht durch Befolgen der Anweisungen in diesem Abschnitt 
beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein autorisiertes Kundencenter. Versuchen Sie 
nicht, das Produkt zu reparieren.
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לקוח�נכבד�שים�לב!

חובת�המוביל�להוציא�את�המקרר�מהאריזה,�להציבו�במקום,�לחברו�לחשמל1.
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חתום�על�שני�העתקים�של�תעודת�במשלוח�כאישור�לביצוע�האספקה�וקבלת�המקרר2.
ללא�פגיעות.

לשירות�איכותי�ואדיב
חברת�ראלקו�מוצרי�צריכה�בע"מ

בדוק�את�המקרר�היטב�-�פגיעות�שלא�ידווחו�מיידית
(תוך�24�שעות�למוקד�השרות�בלבד)�לא�יתקבלו.
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מקרר�אשר�חובר�למערכת�החשמל,�לא�יוחלף�בשום�מקרה�-�בגלל�נזק�חיצוני

לקוח�שקיבל�מקרר�ואינו�משתמש�בו,�יכול�להקפיא�את�האחריות
לתקופה�של�עד�שנה�בתנאים�כדלהלן:

לפני�תחילת�השימוש�יזמין�הלקוח�טכנאי�(באמצעות�שירות�ראלקו)1.
לבדיקת�המקרר.

אחרי�אישור�הטכנאי,�תופעל�האחריות�מיידית.2.

הלקוח�ישלם�עבור�בדיקת�הטכנאי�סך�210�ש"ח�(נכון�לתאריך�1.1.2006).3.

נזק�פיזי�שייגרם�למקרר,�בתקופת�ההקפאה,�לא�יכלל�במסגרת�האחריות.4.

בעת�הבדיקה�על�הלקוח�להציג�את�חשבונית�הרכישה.5.

עם�קבלת�דו"ח�הטכנאי,�תישלח�לבית�הלקוח�תעודת�אחריות6.
תקפה�ויעודכן�המחשב,�עם�ציון�העובדה�כי�"האחריות�הוקפאה".
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לקוח יקר,אנא קרא מדריך למשתמש זה לפני השימוש במוצר!
לקוח יקר,

היינו רוצים כי תשיג את היעילות המקסימלית ממוצרנו, אשר יוצר באמצעים מודרניים עם בקרת 
איכות קפדנית.

לכן, אנו מייעצים לך לקרוא מדריך למשתמש זה בכללותו לפני השימוש במוצר. ומקרה שאתה 
מעביר את המוצר לאדם אחר, אל תשכח להעביר אותו יחד עם המדריך למשתמש

מדריך זה יבטיח שימוש מהיר וקל במוצר.
אנא קרא את המדריך למשתמש לפני התקנת ותפעול המוצר.	 
בדוק תמיד את הוראות הבטיחות הישימות.	 
ודא גישה נוחה למדריך למשתמש למען שימוש עתידי.	 
אנא קרא את כל המסמכים הנוספים המסופקים עם המוצר.	 

שים לב כי מדריך למשתמש זה רלוונטי למספר דגמי מוצר. המדריך מציין בבירור את כל 
הווריאציות הרלוונטיות לדגמים השונים.

מידע חשוב וטיפים שימושיים C
סיכון חיים ורכוש A

סיכון להתחשמלות  B
אריזת המוצר עשויה מחומרים הניתנים 

למחזור, בהתאם לחקיקה הסביבתית 
הלאומית.
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מקטע זה מספק את הוראות 
הבטיחות הדרושות כדי למנוע 
פציעה ונזקה לרכוש. אי ציות 

להוראות אלו מבטל כל סוג של 
אחריות על המוצר.

השימוש המיועד
	מכשיר זה נועד לשימוש ביתי 

ובסביבות דומות, כמו
–מטבחי עובדים בחנויות, 

במשרדים ובסביבות עבודה 
אחרות;

–בתים כפריים, וכן לשימוש על 
ידי אורחי בתי מלון, אכסניות 

וסביבות מגורים אחרות; 
–סביבות אירוח על בסיס לינה 

וארוחת בוקר; 
–שירותי הסעדה או יישומים 
דומים שאינם קמעונאיים. 

	אין להשתמש בו מחוץ לבית. אין 
זה מתאים להשתמש במקרר 
בחוץ, גם אם המקום מקורה. 

1.1 בטיחות כללית
חל איסור על אנשים עם 	   

מוגבלויות פיסיות, חושיות 
או נפשיות, וכן על ילדים, 
להשתמש במוצר זה ללא 

הדרכה מספקת. אנשים אלו 
יכולים להשתמש במוצר אך 

ורק כאשר הם תחת השגחה 
ומקבלים הוראות בטיחות 
מאדם אחראי. אין להתיר 

לילדים לשחק עם מכשיר זה.
במקרה של תפקוד לקוי, 	   

נתק את התקע מהחשמל
לאחר הניתוק, המתן לפחות 	   

חמש דקות לפני חיבורו. נתק 
את המכשיר מהחשמל כאשר 

הוא לא נמצא בשימוש אין 
לגעת בשקע עם ידיים רטובות! 

אין למשוך את כבל החשמל 
בשביל לנתק מהחשמל, יש 

תמיד להשתמש בתקע.
אין לחבר את המקרר במידה 	 

והשקע רפוי.
נתק את המכשיר בזמן 	   

התקנה, תחזוקה, ניקוי ותיקון. 
אם אתה הולך לא להשתמש 	   

במוצר לתקופה, נתק אותו 
מהחשמל והוצא כל מזון 

שנמצא בפנים. 
 אין להשתמש בניקוי באדים 	 

או בחומרי ניקוי מאודים 
בשביל לנקות את המקרר 

ולהפשיר את הקרח בפנים.  
האדים עלולים לגעת באזורים 

חשמליים ולגרום לקצר חשמלי 
או התחשמלות!

 אין לשטוף את המוצר 	 
על ידי התזת מים! סיכון 

להתחשמלות!
לעולם אין להשתמש במוצר 	 

במידה ובחלק העליון או 
התחתון של המוצר שלך יש 
ציור של מעגל חשמלי פתוח 

)הדפס של מעגל חשמלי 
פתוח( )1(

הוראות סביבה ובטיחות  1
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1

1

במקרה של תפקוד לקוי, 	   
אין להשתמש במוצר, הדבר 

עלול לגרום להתחשמלות.  צור 
קשר עם השירות המורשה 

לפני ביצוע כל פעולה.
חבר את המוצר לשקע 	   

מוארק. העיגון צריך להיעשות 
על ידי חשמלאי מורשה.

 	
במידה ויש למוצר תאורת 	   

LED, צור קשר עם שירות 
מורשה לצורכי החלפה או 

תיקון.
 אין לגעת במוצרים קפואים 	 

עם ידיים רטובות! זה עשוי 
להזיק לידיים!

אין לשים נוזלים בתוך 	   
בקבוקים או פחיות בתא 

המקפיא. הם עלולים 
להתפוצץ!

מקם נוזלים במצב מאוזן 	   
לאחר סגירת המכסה 

בזהירות.
אין לרסס חומצות דליקות 	   

ליד המוצר, הוא עלול להישרף 
או להתפוצץ.

אין לאחסן חומרים דליקים 	   
ומוצרים עם גז דליק במקרר.

אין לשים מכליות המכילות 	   
נוזלים מעל המכשיר. התזת 

מים על חלק מוליך חשמל 
עלולה לגרום להתחשמלות או 

שריפה.
חשיפת המוצר לגשם, שלג, 	   

שמש ישירה ורוח עלולים 
לגרום לנזק חשמלי. בעת 

העברת המוצר, אין למשוך 
בידית הדלת. הידית עלולה 

להתנתק.
המנע מלתקוע את ידיך או 	   

גופך באחד מהחלקים הנעים 
של המוצר.

אין לדרוך או להישען על 	   
הדלת, המגירות או חלקים 

דומים של המקרר. זה יגרום 
לנפילת המוצר ולנזק לחלקיו. 

שים לב שכבל החשמל או 	   
ילכד.



HE 43/ 10 מקרר / מדריך למשתמש

הוראות סביבה ובטיחות  1

HCA 1.1.1 הזהרת
במידה והמוצר מכיל מערכת 

קירור גז R600a, המנע מנזק 
למערכת הקירור ולצינורותיה 
בזמן השימוש וההובלה של 

המוצר. הגז דליק. במידה 
ומערכת הקירור פגומה, הרחק 

את המוצר ממקורות אש ואוורר 
את החדר 

C
התווית על הצד השמאלי 

הפנימי מציינת את סוג 
הגז הנמצא בשימוש 

במוצר.

1.1.2 עבור דגמים עם 
מזרקת מים

לחץ כניסת המים הקרים יגיע 	 
ל-psi 90 )ליברה לאינץ’( )2 6 

ברים( מקסימום. אם לחץ המים 
עובר את psi 80 )5 5 ברים(, 

השתמש בשסתום להגבלת 
לחץ במערכת אספקת המים. 

אם אינך יודע כיצד לבדוק 
את לחץ המים, בקש עזרה 

משרברב מקצועי.

אם קיים סיכון לתופעת הלם 	 
מים בהתקן שלך, השתמש תמיד 
בהתקן בציוד למניעת הלם מים. 
היוועץ בשרברבים מקצועיים אם 
אינך בטוח שקיימת בהתקן שלך 

תופעת הלם מים.
אין להתקין את כניסת המים 	 

החמים. נקוט אמצעי זהירות אם 
קיים סיכון לקפיאת הצינורות. 

המרווח התפעולי של טמפרטורת 
 )F°33 )0 6°C המים יהיה בין
 )F°100 )38°C מינימום לבין

מקסימום.
השתמש במי שתיה בלבד	 

1.2 שימוש מכוון
מוצר זה מעוצב עבור שימוש 	 

ביתי הוא אינו מתאים לשימוש 
מסחרי או ציבורי.

יש להשתמש במוצר לאחסון 	 
מזון ומשקאות בלבד

אין לאחסן מוצרים רגישים 	 
הדורשים טמפ' מבוקרות 

)חיסונים, תרופות הרגישות 
לחום, מוצרים רפואיים וכו'( 

במקרר.
היצרן לא לוקח אחריות על נזק 	 

כתוצאה משימוש לקוי.
חלקי חילוף מקוריים יסופקו 	 

במשך 10 שנים, החל מתאריך 
הרכישה של המוצר

1.3.בטיחות ילדים
הרחק את חומרי האריזה 	 

מהישג ידם של ילדים.
אין להתיר לילדים לשחק עם 	 

מכשיר זה.



HE 43/ 11מקרר / מדריך למשתמש

הוראות סביבה ובטיחות  1

עם דלת המוצר מכילה מנעול, 	 
הרחק את המפתח מהישג ידם 

של ילדים.
 WEEE 1.4 ציות להנחיות

וההשלכה לאשפה של המוצר: 

 EU מוצר זה טוען את תקנות
EU/2012/19(  WEEE(. מוצר זה 
נושא סמל סיווג לפסולת חשמלית 
וציוד חשמלי )WEEE(. מוצר זה 
יוצר עם חלקים איכותיים וחלקים 

וחומרים באיכות גבוהה אשר 
מתאימים לשימוש חוזר ומחזור. 

אין להשליך את פסולת המוצר יחד עם פסולת 
ביתית רגילה. יש להעביר את המוצר למרכז 

איסוף עבור מחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. אנא 
התייעץ עם הרשויות המקומיות לגבי מרכזי 

איסוף אלו.

RoHS 1.5 ציות להנחיות
 	  EU WEEE מוצר זה טוען את תקנות

)EU/2011/65(. הוא אינו כולל חומרים אסור 
ומסוכנים המצוינים בתקנות.

מידע לגבי האריזה  .1.6
חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים 	 

הניתנים למחזור בהתאם לתקנות איכות 
הסביבה הלאומיות. אין להשליך את חומרי 
האריזה יחד עם פסולת ביתית. יש לקחת 

אותם לנקודות איסוף המיועדות לחומרי 
אריזה, מוגדרות על ידי הרשויות המקומיות.
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C
*אופציונאלי:האיורים במדריך הוראות זה מוצגים לצורך המחשה וייתכן שלא יתאימו בדיוק 

למוצר שברשותך. אם החלקים הרלוונטיים אינם קיימים במוצר שרכשת, האיור מתייחס לדגמים 
אחרים.
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2 המכשיר

מדף דלת של תא במקרר. 1
לחצן הגדרת הטמפרטורה. 2
מכל למילוי מתקן המים. 3
אגף הביצים. 4
מכל מתקן המים. 5
מכל האחסון שמתחת למדף הדלת. 6
הזזת מדף הדלת. 7
רגליות מתכווננות. 8
מגירת ירקות. 9

תא קירור באפס מעלות. 10

מנעול ומפתח . 11
מדף לבקבוקים. 12
מדף זכוכית של תא במקרר. 13
המאוורר. 14
מדף של תא ההקפאה. 15
תיבת קרח / תא להכנת גלידה. 16
תא ההקפאה . 17
תא הקירור . 18
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התקנה  3
הקפד תמיד שפעולות ההתקנה והתיקון יבוצעו 

על ידי נציג שירות מוסמך. היצרן לא יישא 
באחריות לנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה 

מפעולות שנעשו על ידי גורמים בלתי מוסמכים.
פנה לנציג שירות מוסמך הקרוב למקום מגוריך 

לשם התקנת המוצר. להכנת המוצר לשימוש, 
ודא שמערכת החשמל תקינה לפני שתקרא 

לנציג שירות מוסמך. אם היא אינה תקינה, הזמן 
חשמלאי מוסמך שיבצע את הפעולות הדרושות.

C הכנת המיקום למתקני החשמל במקום
ההתקנה היא באחריות הלקוח. 

B
אין לחבר את המוצר לחשמל במהלך 

ההתקנה. חיבור המוצר לחשמל 
מהווה סכנת מוות או פציעה קשה!

B
אזהרה: פעולות ההתקנה והחיבורים 

החשמליים של המוצר יבוצעו על ידי 
נציג שירות מוסמך. היצרן לא יישא 
באחריות לנזקים שעלולים להיגרם 

כתוצאה מפעולות שנעשו על ידי 
גורמים בלתי מוסמכים.

A
אזהרה: לפני ההתקנה הסתכל אם 

יש למוצר פגמים כלשהם. אם יש, דאג 
שהמוצר לא יותקן. מוצרים פגומים 

מהווים סכנה לבטיחותך.

C
ודא שכבל החשמל אינו מקופל או 

מעוך ושלא מופעל עליהם לחץ בעת 
דחיפת המוצר למקומו לאחר פעולות 

ההתקנה והניקוי.

מיקום התקנה הולם. 3.1

A
אזהרה: אם דלת החדר שבו יוצב 

המקרר קטנה מדי ואינה מאפשרת את 
מעברת המקרר דרך הדלת, יש להסיר 
את הדלת ולסובב את המקרר על צדו 

כדי שיעבור דרך הדלת.

בחר מקום שבו תוכל להשתמש במוצר   	
בנוחות.

התקן את המוצר במרחק של לפחות 30 ס"מ   	
ממקורות חום, כמו כיריים, תנורי גז לבישול, 

תנורי חימום ושל לפחות 5 ס"מ מתנורים 
חשמליים. כמו כן, אין להציבו כשהוא חשוף 

לשמש ישירה. לאחר ההתקנה אין לחשוף את 

המוצר לשמש ישירה או להציב אותו במקומות 
לחים.

יש לדאוג לזרימת אוויר מספקת סביב המקרר   	
כדי שהמקרר יפעל ביעילות. אם יש להציב 

את המקרר בגומחה בקיר, יש לשמור על 
מרחק של 5 ס"מ לפחות מהתקרה ו-5 ס"מ 

לפחות מהקירות.
אין להניח את המוצר על אריגים כמו של   	

מרבד או שטיח.
הצב את המקרר על משטח רצפה מאוזן כדי   	

למנוע זעזועים.
אין להתקין את המקרר במקומות שבהם   	
 10ºC-הטמפרטורה צונחת אל מתחת ל

C
אם מתקינים שני מקררים זה לצד זה, 

יש להקפיד על מרחק של לפחות 8 ס"מ 
ביניהם.  אם מרחק זה לא יישמר, עלולה 

להצטבר לחות על הדפנות החיצוניות 
הסמוכות.

התקנת טריזי פלסטיק. 3.2
טריזי פלסטיק משמשים ליצירת מרחק כדי 

לאפשר זרימת אוויר בין המוצר לקיר האחורי. 
הכנס את 2 טריזי הפלסטיק למכסה האוורור 

האחורי, כפי שמודגם באיור. להתקנת הטריזים, 
הסר את הברגים מהמוצר והשתמש בברגים 

שסופקו באותו נרתיק עם הטריזים 
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התקנה  3
חיבור חשמלי. 3.3

חבר את המוצר לשקע מוארק המוגן על 
ידי נתיך המתאים לערכים הנקובים בתווית 
הנתונים. החברה שלנו לא תישא באחריות 

לנזקים כלשהם שייגרמו עקב שימוש במוצר ללא 
הארקה, בהתאם לתקנות המקומיות.

על החיבור לחשמל להתבצע בהתאם לתקנות   	
הארציות.

על תקע כבל החשמל להיות נגיש בקלות   	
לאחר ההתקנה.

המתח והגנת הנתיכים או מפסק הזרם   	
המותרת מצוינים בתווית הנתונים המודבקת 
בחלקו הפנימי של המוצר. אם הערך הנוכחי 

של הנתיך או מפסק הזרם בבית אינם 
תואמים לערך המצוין בתווית הנתונים, הזמן 

חשמלאי מוסמך להתקנת נתיך מתאים.
על המתח המצוין להיות שווה למתח החשמל.  	
אין לבצע חיבורים בעזרת כבלים מאריכים או   	

מפצלים.

B אזהרה: כבל חשמל פגום יוחלף על
ידי נציג שירות מורשה.

B
אזהרה: אם קיימת תקלה במוצר, 

יש להפעילו אך ורק לאחר שתוקן על 
ידי נציג שירות מוסמך! קיימת סכנת 

התחשמלות!

כוונון הרגליות. 3.4
אם המוצר אינו יציב כשהוא ניצב על הרצפה 
לאחר ההתקנה, כוונן את הרגליות לשם כך, 

בקש ממישהו שיעזור לך להרים מעט את 
המוצר.

B
אזהרה: ראשית, נתק את המוצר 

מהחשמל. יש לוודא שהמוצר לא יהיה 
מחובר לחשמל בעת כוונון הרגליות. 

קיימת סכנת התחשמלות!

סובב את הרגליות הקדמיות כדי לאזן את 
המוצר. הפינה שבה נמצאת הרגלית מונמכת 

כאשר מסובבים אותה בכיוון החץ השחור 
ומוגבהת כאשר מסובבים אותה בכיוון ההפוך.

C

אזהרה מפני משטח חם
בדפנות המוצר קיימים צינורות קרר 

שנועדו לשפר את יעילות מערכת 
הקירור. דרך אזורים אלו עשוי 

לזרום קרר בטמפרטורה גבוהה, 
וכתוצאה מכך משטחי הדפנות עשויים 

להתחמם. זוהי תופעה רגילה, והיא 
אינה מצריכה כל טיפול. נא לנקוט 
זהירות במהלך מגע באזורים אלו.
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התקנה  3
החזרת הדלתות . 3.5

למקומן
המשך לפי סדר המספרים.
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התקנה  3
החזרת הדלתות . 3.6

למקומן
המשך לפי סדר המספרים.
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התקנה  3
החזרת הדלתות למקומן. 3.7

המשך לפי סדר המספרים.
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פעולות לחיסכון באנרגיה. 4.1

A
מסוכן לחבר את המוצר למערכות חשמל 

לחיסכון באנרגיה, מכיוון שהן עלולות 
לגרום נזק למוצר.

אין להשאיר את דלתות המוצר פתוחות 	 
לזמן ממושך.

אין להכניס למוצר מזון או משקאות 	 
חמים.

אין להעמיס את המקרר במזון יתר על 	 
המידה. יכולת הקירור תפחת אם תעוכב 

זרימת האוויר בתוכו.
אין להציב את המוצר במקומות החשופים 	 

לשמש ישירה. התקן את המוצר במרחק של 
לפחות 30 ס"מ ממקורות חום, כמו כיריים, 

תנורי גז לבישול, תנורי חימום ושל לפחות 5 
ס"מ מתנורים חשמליים. כמו כן, אין להציבו 

כשהוא חשוף לשמש ישירה.
אחסן את המזון במוצר במכלים סגורים.	 
תוכל להעמיס כמות מרבית של מזון בתא 	 

ההקפאה של המוצר על ידי הסרת המדף 
או המגירה של תא ההקפאה. ערך צריכת 

האנרגיה המוצהרת של המוצר נקבע כאשר 
המדף או המגירה של תא ההקפאה הוסרו 

וכשהוא מכיל כמות מרבית של מזון. אין 
כל סכנה אם משתמשים במדף או במגירה 

בהתאם לצורות ולגדלים של המזון שיש 
להקפיא.

הפשרת מזון קפוא בתא הקירור גם 	 
תגרום לחיסכון באנרגיה וגם תשמר את 

איכות המזון.

C
טמפרטורת החדר שבו יותקן המוצר 

חייבת להיות לפחות C°-5 מעלות 
צלזיוס. לא מומלץ להפעיל את המוצר 

בטמפרטורה נמוכה יותר.

C.יש לנקות את המוצר מבפנים

C
אם מתקינים שני מקררים זה לצד זה, 

יש להקפיד על מרחק של לפחות 4 ס"מ 
ביניהם.

המלצות המתייחסות לתא . 4.2
הקירור

אין לאפשר למזון לגעת בחיישן 	 
הטמפרטורה בתא הקירור. כדי לאפשר 

לתא הקירור לשמור על טמפרטורת האחסון 

האידיאלית שלו, אזור שהמזון יפריע 
בפעולתו.

השימוש בסלים/מגירות המסופקים עם 	 
תא הקירור מפחית את צריכת האנרגיה 

ומשפר את תנאי האחסון, ולפיכך יש 
להשתמש בהם תמיד.

כל מגע של מזון עם חיישן הטמפרטורה 	 
בתא הקירור עלול להגביר את צריכת 

האנרגיה של המכשיר, ולפיכך יש למנוע כל 
מגע עם החיישן/ים.

אין להכניס למוצר מזון ומשקאות חמים.	 

הכנה  4

שימוש ראשון. 4.3
לפני שתתחיל להשתמש במוצר, ודא שנעשו כל 

ההכנות בהתאם להוראות המופיעות בפרקים 
"הוראות בטיחות חשובות" ו"התקנה".

נקה את פנים המוצר לפי ההמלצות 	 
המופיעות בפרק "תחזוקה וניקוי". לפני 

הפעלת המקרר ודא שהוא יבש מבפנים.
חבר את המוצר אל שקע החשמל 	 

המוארק. כאשר הדלת נפתחת נדלקת 
הנורה הפנימית.

הפעל את המוצר בלי להכניס לתוכו מזון 	 
במשך 6 שעות ואין לפתוח את הדלת אלא 

אם כן ממש חייבים.

C
נשמע רעש כשהמדחס מתחיל לפעול. 

הנוזלים והגזים האטומים במערכת 
הקירור עשויים גם הם להשמיע רעש 

גם אם המדחס אינו פועל; זוהי תופעה 
רגילה.

C
ייתכן שהקצוות הקדמיים של המוצר יהיו 

חמים למגע. זה נורמלי. אזורים אלה 
נועדו להיות חמים כדי למנוע התעבות.

C
בדגמים מסוימים, פאנל המכשירים נכבה 

אוטומטית 5 דקות לאחר סגירת הדלת. 
פאנל זה יופעל שוב לאחר שהדלת 

תיפתח, או בעקבות לחיצה על מקש 
כלשהו.
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C

*אופציונאלי האיורים במדריך הוראות זה מוצגים לצורך המחשה וייתכן שלא יתאימו בדיוק 
למוצר שברשותך. אם החלקים הרלוונטיים אינם קיימים במוצר שרכשת, האיור מתייחס לדגמים 

אחרים.

הקפאה מהירה . 5.2
אם עליך להקפיא כמויות גדולות של מזון טרי, 

כוונן את כפתור הבקרה של הטמפרטורה 
( לפני הנחת המזון  למקסימום 24 שעות )

הטרי בתא ההקפאה המהירה.
מומלץ מאוד להשאיר את הכפתור במצב זה 
לפחות 24 שעות, כדי להקפיא כמות מרבית 

של מזון טרי בקיבולת ההקפאה המוצהרת של 
המקפיא. הקפד במיוחד שלא לערבב מזון קפוא 

במזון טרי.

שימוש במכשיר   5

לחצן הגדרת הטמפרטורה. 5.1
הטמפרטורה הפנימית של המקרר משתנה 

מהסיבות הבאות:
טמפרטורות עונתיות,	 
פתיחות תכופות של דלת המקרר והשארת 	 

הדלת פתוחה לפרקי זמן ארוכים,
מזון המונח במקרר מבלי להמתין להתקררותו 	 

ולהגעתו לטמפרטורת החדר.
מיקום המקרר בחדר )לדוגמה, חשיפה לאור 	 

השמש(.
ניתן לכוונן את הטמפרטורה הפנימית 	 

המשתנה עקב הסיבות הנ”ל באמצעות לחצן 
ההגדרות. 

המספרים סביב כפתור הבקרה מציינים את 	 
.”C°”-ערכי הטמפרטורה ב

אם טמפרטורת הסביבה 25°C, מומלץ 	 
להשתמש בכפתור בקרת הטמפרטורה של 
המקרר ב-4°C. אפשר להגדיל או להקטין 
ערך זה לפי הצורך בטמפרטורות סביבה 

אחרות.
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הכנה  4
זכור לסובב את כפתור בקרת הטמפרטורה 

חזרה למצב הקודם שלו לאחר שהמזון קפא.

פונקציית חופשה. 5.3
אם דלתות המוצר אינן נפתחות במשך 12 

שעות לאחר כיוון כפתור בקרת הטמפרטורה 
למצב החם ביותר, פונקציית החופשה תפעל 

אוטומטית.
לביטול הפונקציה, שנה את הגדרת הכפתור.

אין זה מומלץ לאחסן מזון בתא קר יותר כאשר 
פונקציית החופשה פעילה.

עם סיום פעולת ההגדרה, תוכל ללחוץ עת 	 
כפתור בקרת הטמפרטורה ולהסתיר אותה.
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הכנה  4

C
*אופציונאלי האיורים במדריך הוראות זה מוצגים לצורך המחשה וייתכן שלא יתאימו בדיוק 

למוצר שברשותך. אם החלקים הרלוונטיים אינם קיימים במוצר שרכשת, האיור מתייחס לדגמים 
אחרים.

לוח מחוונים. 5.4
לוחות המחוונים עשויים להשתנות בהתאם לדגם המוצר.

פונקציות אורקוליות בלוח המחוונים מסייעות בשימוש במוצר. 

457 6

8

9

1 2 3

מחוון תא הקירור. 1
מחוון סטאטוס שגיאה. 2
מחוון טמפרטורה. 3
לחצן פונקציית חופשה. 4
לחצן הגדרת הטמפרטורה. 5
לחצן בחירת תא. 6
מחוון תא הקפאה. 7
מחוון מצב חיסכון. 8
מחוון פונקציית חופשה. 9

*אופציונאלי
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הכנה  4
1. מחוון תא הקירור

 נורת תא הקירור מאירה לאחר הגדרת 
טמפרטורת תא הקירור.
2. מחוון סטאטוס שגיאה

מחוון זה יופעל אם המקרר אינו מקרר במידה 
מספקת או אם קיימת תקלת חיישן. כאשר מחוון 
זה פעיל, במחוון טמפרטורת תא ההקפאה תוצג 
האות "E" ובמחוון טמפרטורת תא הקירור יוצגו 
מספרים כמו "1,2,3…". מספרים אלה במחוון 

מספקים מידע על השגיאה לאנשי השירות.
3. מחוון טמפרטורה

מציין את טמפרטורת תא ההקפאה ותא הקירור.
4. לחצן פונקציית חופשה

לחץ על לחצן חופשה במשך 3 שניות כדי 
להפעיל את הפונקציה הזאת. כאשר פונקציית 

החופשה פעילה, הכיתוב "- -" יוצג במחוון 
הטמפרטורה של תא הקירור ולא יבוצע קירור 

בפועל בתא הקירור. אין זה מתאים להחזיק 
מזון בתא הקירור כשפונקציה זו פעילה. תאים 

אחרים ימשיכו לקרר לפי הטמפרטורה שהוגדרה 
להם.

כדי לבטל את הפונקציה הזאת, לחץ שוב על 
לחצן חופשה 

5. לחצן הגדרת הטמפרטורה
 משנה את טמפרטורת התא הרלוונטי בין 

 8°C   1°C-24°- וC    -18°C
6. לחצן בחירת תא

לחצן בחירה: לחץ על לחצן בחירת התא כדי 
לעבור בין תא הקירור לתא ההקפאה.

7. מחוון תא הקפאה
נורת תא הקירור מאירה לאחר הגדרת 

טמפרטורת תא ההקפאה.
8. מחוון מצב חיסכון

מציין שהמקרר פועל במצב חיסכון באנרגיה. 
תצוגה זו תופעל אם טמפרטורת תא ההקפאה 

 --18°Cתהיה מכוונת ל
9. מחוון פונקציית חופשה

מציין שמצב חופשה הופעל. 
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הכנה  4

1

3456789*10
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לוח מחוונים. 5.5
לוחות המחוונים עשויים להשתנות בהתאם לדגם המוצר.

פונקציות אורקוליות בלוח המחוונים מסייעות בשימוש במוצר. 

1. מחוון תקלה בחשמל / טמפרטורה גבוהה / 
אזהרת שגיאה 

( יאיר בעת תקלה בחשמל, תקלות  מחוון זה )
בטמפרטורה הגבוהה ובעת אזהרות שגיאה. 

במשך תקלות ממושכות בחשמל, הטמפרטורה 
הגבוהה ביותר שאליה יגיע תא ההקפאה 

תהבהב בתצוגה הדיגיטלית. לאחר בדיקת 
(, לחץ על  המזון הנמצא בתא ההקפאה )

הלחצן 'התראה פועלת' כדי לנקות את האזהרה. 
יש לעיין בסעיף "הפתרונות המומלצים לתיקון 
תקלות" במדריך שלך, אם אתה רואה שמחוון 

זה מאיר.

2. פונקציית החיסכון באנרגיה )התצוגה כבויה(:
אם דלתות המוצר נשארות סגורות במשך זמן 
ממושך, פונקציית החיסכון באנרגיה מופעלת 

אוטומטית וסמל החיסכון באנרגיה מואר. )
( אם הפונקציה חיסכון באנרגיה מופעלת, כל 

הסמלים בתצוגה, שאינם חיסכון באנרגיה, יכבו. 
כאשר הפונקציה חיסכון באנרגיה מופעלת, 

לחיצה על לחצן כלשהו או פתיחת הדלת יגרמו 
לביטול הפונקציה חיסכון באנרגיה, והסמלים 

בתצוגה יחזרו למצבם הרגיל.
הפונקציה חיסכון באנרגיה מופעלת במהלך 

ההובלה מהיצרן ולא ניתן לבטלה. 
3.פונקציית הקירור המהיר 

ללחצן שתי פונקציות. לחץ על לחצן זה במהירות 
כדי להפעיל את פונקציית הקירור המהיר או 

לבטל את הפעלתו. מחוון הקירור המהיר יכבה 
) והמוצר יחזור להגדרות הרגילות שלו. )

C
*אופציונאלי האיורים במדריך הוראות זה מוצגים לצורך המחשה וייתכן שלא יתאימו בדיוק 

למוצר שברשותך. אם החלקים הרלוונטיים אינם קיימים במוצר שרכשת, האיור מתייחס לדגמים 
אחרים.
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C
השתמש בפונקציית הקירור המהיר 

כשאתה רוצה לקרר במהירות את 
המזון המונח בתא הקירור. אם 

ברצונך לקרר כמויות גדולות של מזון 
טרי, הפעל פונקציה זו לפני שתכניס 

את המזון למוצר.

C
אם אינך רוצה לבטל אותה, התכונה 

'קירור מהיר' תתבטל אוטומטית 
כעבור 8 שעות או כאשר תא הקירור 

יגיע לטמפרטורה הרצויה.

C
אם תלחץ על הלחצן 'קירור מהיר' 

שוב ושוב בהפרשי זמן קצרים, 
תופעל ההגנה על המעגל החשמלי 

והמדחס לא יתחיל לפעול מיד.

C לא ניתן לשחזר פונקציה זו לאחר
הפסקת חשמל.

4. כפתור הגדרת טמפרטורת תא הקירור  
לחץ על לחצן זה כדי לכוון את הטמפרטורה 
של תא הקירור ל-8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8    
בהתאמה. לחץ על לחצן זה כדי לקבוע את 
) טמפרטורת תא הקירור לערך הרצוי. )

5.פונקציית חופשה
להפעלת פונקציית החופשה, לחץ על לחצן זה )
( והחזק אותו לחוץ במשך 3 שניות, ומחוון 

( יופעל. כאשר פונקציית  מצב חופשה )
החופשה פעילה, הכיתוב "- -" יוצג במחוון 

הטמפרטורה של תא הקירור ולא יבוצע קירור 
בפועל בתא הקירור. אין זה מתאים להחזיק 

מזון בתא הקירור כשפונקציה זו פעילה. תאים 
אחרים ימשיכו לקרר לפי הטמפרטורה שהוגדרה 

להם.
כדי לבטל פונקציה זו, לחץ שוב על הפונקציה 

חופשה 
6. אזהרת התראה פועלת:

במקרה של התראת תקלה בחשמל/טמפרטורה 
גבוהה, לאחר בדיקת המזון הנמצא בתא 

 ) ההקפאה, לחץ על הלחצן 'התראה פועלת' )
כדי לנקות את האזהרה.

7. נעילת מקשים
( בו זמנית  לחץ על לחצן נעילת מקשים )

במשך 3 שניות. סמל נעילת המקשים 
( ידלוק ומצב נעילת מקשים יופעל. הלחצנים  (

לא יפעלו אם מצב נעילת מקשים פעיל. לחץ 
שוב על לחצן נעילת מקשים בו זמנית במשך 3 

שניות. סמל נעילת מקשים יכבה והמקשים יצאו 
ממצב נעילה.

לחץ על הלחצן נעילת מקשים אם ברצונך למנוע 
את שינוי הגדרת הטמפרטורה של המקרר )

 )
 Eco Fuzzy .8

לחץ על הלחצן Eco Fuzzy והחזק אותו לחוץ 
במשך שנייה אחת, כדי להפעיל את הפונקציה 

Eco Fuzzy. המקרר יתחיל לפעול במצב 
החסכוני ביותר לפחות 6 שעות מאוחר יותר 
ומחוון השימוש החסכוני ידלוק כשהפונקציה 
 Eco לחץ על הפונקציה .) תהיה פעילה )

Fuzzy והחזק אותה לחוצה במשך 3 שניות, כדי 
 Eco Fuzzy לבטל את הפעלת הפונקציה

 eco מחוון זה יואר לאחר 6 שעות כשהפונקציה
fuzzy מופעלת.

9. כפתור הגדרת טמפרטורת תא ההקפאה
לחץ על לחצן זה כדי להגדיר את טמפרטורת 

תא ההקפאה ל--18, -19, -20, -21, -22, -23, 
-24, -18... בהתאמה. לחץ על לחצן זה כדי 
להגדיר את טמפרטורת תא ההקפאה לערך 

) הרצוי. )
10. מחוון כיבוי מתקן קוביות הקרח

מציין אם מתקן קוביות הקרח מופעל או כבוי. )
(אם פונקציית כיבוי מתקן קוביות הקרח 

מופעלת, המתקן אינו פועל. כדי להפעיל שוב 
את מתקן קוביות הקרח, לחץ על לחצן הפעלה-

כיבוי והחזק אותו לחוץ במשך 3 שניות.

C
זרימת המים ממכל המים תיעצר 

בעת בחירת פונקציה זו. אולם, ניתן 
להוציא מהמתקן קרח שכבר קיים 

בו.

11. לחצן פונקציית ההקפאה המהירה / לחצן 
הפעלה-כיבוי של מתקן קוביות קרח

לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את פונקציית 
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ההקפאה המהירה או לבטל את הפעלתה. 

כאשר אתה מפעיל את הפונקציה, תא ההקפאה 
יתקרר ויגיע לטמפרטורה נמוכה מהערך 

) שהוגדר. )
להפעלה וכיבוי של מתקן קוביות הקרח, לחץ 

על לחצן ההפעלה-כיבוי שלו והחזק אותו לחוץ 
במשך 3 שניות.

C
השתמש בפונקציית ההקפאה 

המהירה כשאתה רוצה להקפיא 
במהירות את המזון המונח בתא 

הקירור. אם ברצונך להקפיא כמויות 
גדולות של מזון טרי, הפעל פונקציה 

זו לפני שתכניס את המזון למוצר.

C
אם אינך רוצה לבטל אותה, התכונה 
'הקפאה מהירה' תתבטל אוטומטית 

כעבור 4 שעות או כאשר תא הקירור 
יגיע לטמפרטורה הרצויה.

C לא ניתן לשחזר פונקציה זו לאחר
הפסקת חשמל.

12. מחוון השימוש החסכוני
מציין שהמוצר פועל במצב של יעילות בצריכת 

(מחוון זה יהיה פעיל אם  החשמל. )
טמפרטורת תא ההקפאה נקבעה ל--18 או 

שמבוצע קירור יעיל מבחינת צריכת החשמל 
בזכות פונקציית החיסכון הנוסף. 

C
מחוון השימוש החסכוני נכבה כאשר 
בוחרים את פונקציית הקירור המהיר 
או את פונקציית ההקפאה המהירה.
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1. חיסכון
סמל זה יאיר כאשר תא ההקפאה מוגדר 

ל18°C--; זהו הערך החסכוני ביותר המוגדר 
(. מחוון החיסכון נכבה כאשר בוחרים  (

את פונקציית הקירור המהיר או את פונקציית 
ההקפאה המהירה.

2. מחוון טמפרטורה גבוהה / אזהרת שגיאה 
( יאיר בעת תקלות בטמפרטורה  מחוון זה )

הגבוהה ובעת אזהרות שגיאה. יש לעיין בסעיף 
"הפתרונות המומלצים לתיקון תקלות" במדריך 

שלך, אם אתה רואה שמחוון זה מאיר.
3. פונקציית החיסכון באנרגיה )התצוגה כבויה(

אם דלתות המוצר נשארות סגורות במשך זמן 
ממושך, פונקציית החיסכון באנרגיה מופעלת 
אוטומטית וסמל החיסכון באנרגיה מואר. אם 

הפונקציה חיסכון באנרגיה מופעלת, כל הסמלים 
בתצוגה, שאינם חיסכון באנרגיה, יכבו. כאשר 

הפונקציה חיסכון באנרגיה מופעלת, לחיצה על 
לחצן כלשהו או פתיחת הדלת יגרמו לביטול 

הפונקציה חיסכון באנרגיה, והסמלים בתצוגה יחזרו 
למצבם הרגיל.

הפונקציה חיסכון באנרגיה מופעלת במהלך 
ההובלה מהיצרן ולא ניתן לבטלה.

4. קירור מהיר
( יאיר כאשר פונקציית  מחוון הקירור המהיר )

הקירור המהיר תהיה פעילה וערך המחוון של 
טמפרטורת תא הקירור יוצג כ-1. כדי לבטל את 

הפונקציה הזאת, לחץ שוב על הלחצן קירור 
מהיר. מחוון הקירור המהיר יכבה והמקרר 

יחזור להגדרות הרגילות שלו. הפונקציה קירור 
מהיר תבוטל אוטומטית תוך שעה אחת, אם 

לא תבטל אותה לפני כן באופן ידני. אם ברצונך 
לקרר כמויות גדולות של מזון טרי, לחץ על לחצן 

הקירור המהיר לפני הנחת המזון בתא הקירור.

C
*אופציונאלי האיורים במדריך הוראות זה מוצגים לצורך המחשה וייתכן שלא יתאימו בדיוק 

למוצר שברשותך. אם החלקים הרלוונטיים אינם קיימים במוצר שרכשת, האיור מתייחס לדגמים 
אחרים.
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5. פונקציית חופשה

להפעלת פונקציית החופשה, לחץ על לחצן זה )
( והחזק אותו לחוץ במשך 3 שניות, ומחוון 
מצב חופשה יופעל. כאשר פונקציית החופשה 
פעילה, הכיתוב "- -" יוצג במחוון הטמפרטורה 

של תא הקירור ולא יבוצע קירור בפועל בתא 
הקירור. אין זה מתאים להחזיק מזון בתא 

הקירור כשפונקציה זו פעילה. תאים אחרים 
ימשיכו לקרר לפי הטמפרטורה שהוגדרה להם.
כדי לבטל פונקציה זו, לחץ שוב על הפונקציה 

חופשה 
6. הגדרת הטמפרטורה של תא הקירור

כשתלחץ על הלחצן, הגדר את טמפרטורת תא 
הקירור ל-8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ו-1בהתאמה )

 )
7.1 פונקציית החיסכון באנרגיה )התצוגה כבויה(

( יאיר והפונקציה  הסמל חיסכון באנרגיה )
חיסכון באנרגיה תופעל בעת הלחיצה על 

(. אם הפונקציה חיסכון באנרגיה  לחצן זה )
מופעלת, כל הסמלים בתצוגה, שאינם חיסכון 

באנרגיה, יכבו. כאשר הפונקציה חיסכון באנרגיה 
מופעלת, לחיצה על לחצן כלשהו או פתיחת 

הדלת יגרמו לביטול הפונקציה חיסכון באנרגיה, 
והסמלים בתצוגה יחזרו למצבם הרגיל. הסמל 

חיסכון באנרגיה יכבה ופעולת הפונקציה חיסכון 
באנרגיה תבוטל כשתלחץ שוב על לחצן זה )

 )
7.2 אזהרת התראה פועלת

במקרה של התראת תקלה בחשמל/טמפרטורה 
גבוהה, לאחר בדיקת המזון הנמצא בתא 

ההקפאה, לחץ על הלחצן 'התראה פועלת' כדי 
לנקות את האזהרה.

8. נעילת מקשים
( בו זמנית  לחץ על לחצן נעילת מקשים )

במשך 3 שניות. סמל נעילת המקשים 
( ידלוק ומצב נעילת מקשים יופעל. הלחצנים  (

לא יפעלו אם מצב נעילת מקשים פעיל. לחץ 
שוב על לחצן נעילת מקשים בו זמנית במשך 3 

שניות. סמל נעילת מקשים יכבה והמקשים יצאו 
ממצב נעילה.

לחץ על הלחצן נעילת מקשים אם ברצונך למנוע 
את שינוי הגדרת הטמפרטורה של המקרר )

 )
 Eco Fuzzy .9

לחץ על הלחצן Eco Fuzzy והחזק אותו לחוץ 
במשך שנייה אחת, כדי להפעיל את הפונקציה 

Eco Fuzzy. המקרר יתחיל לפעול במצב 
החסכוני ביותר לפחות 6 שעות מאוחר יותר 
ומחוון השימוש החסכוני ידלוק כשהפונקציה 
 Eco לחץ על הפונקציה .) תהיה פעילה )

Fuzzy והחזק אותה לחוצה במשך 3 שניות, כדי 
 Eco Fuzzy לבטל את הפעלת הפונקציה

 eco מחוון זה יואר לאחר 6 שעות כשהפונקציה
fuzzy מופעלת.

10. הגדרת הטמפרטורה בתא ההקפאה   
הגדרת הטמפרטורה לתא ההקפאה מבוצעת 
כאן. כשתלחץ על לחצן זה, תוכל להגדיר את 
טמפרטורת תא ההקפאה ל--18, -19, -20, 

-21, -22, -23 ו--24 בהתאמה.
11. הקפאה מהירה 

לחץ על לחצן להפעלת ההקפאה המהירה, מחוון 
ההקפאה המהירה 

( יופעל. (
מחוון ההקפאה המהירה יאיר כאשר פונקציית 

ההקפאה המהירה תהיה פעילה והמחוון של 
טמפרטורת תא הקירור יוצג כ27--. כדי לבטל 

את הפונקציה הזאת, לחץ שוב על הלחצן 
(. מחוון ההקפאה המהירה  הקפאה מהירה )

יכבה והמקרר יחזור להגדרות הרגילות שלו. 
הפונקציה 'הקפאה מהירה' תבוטל אוטומטית 

תוך 24 שעות, אם לא תבטל אותה לפני כן 
באופן ידני. אם ברצונך להקפיא כמויות גדולות 
של מזון טרי, לחץ על לחצן ההקפאה המהירה 

לפני הנחת המזון בתא ההקפאה.
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המתקן לייצור קוביות קרח על . 5.6

ידי סיבוב??  
)תכונה זו היא אופציונאלית(

הסר את מכל המים על ידי סיבובו שמאלה.	 
פתח את מכסה מכל המים על ידי סיבובו 	 

והוסף מים למכל המים עד לחלקו התחתון 
של מכסה מכל המים.

הנח את מכל המים במקומו כפי שמודגם 	 
באיור לאחר הוספת המים וקבע אותו על ידי 
סיבובו בכיוון החץ. המים יימזגו למכל הקרח.

לאחר שנוצר קרח, סובב את כפתור מכל 	 
הקרח בכיוון החץ כדי לאפשר לקרח ליפול 

למגירת הקרח.
קח את קוביות הקרח על ידי משיכת מגירת 	 

הקרח החוצה.
משוך את החלק הקדמי כלפיך כדי לשטוף 	 

את מכל הקרח, והנח אותו על המסילות 
בחלק הפנימי ודחף אותו למקומו כדי להחזיר 

אותו למקומו.
משוך את מתקן קוביות הקרח בסיבוב?? 	 

כלפיך כדי להסירו, והנח אותו על המסילות 
שבתקרה שלו ודחף אותו למקומו כדי 

להחזיר אותו למקומו.
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מכל קרח. 5.7

הסר את תא הקרח מתא ההקפאה.	 
מלא את מכל הקרח במים.	 
הסר את תא הקרח מתא ההקפאה. הקרח 	 

יהיה מוכן כשעתיים מאוחר יותר.
הסר את תא הקרח מתא ההקפאה וכופף 	 

אותו מעל צלחת ההגשה. קוביות הקרח 
ייפלו בקלות לצלחת ההגשה.

מתקן לאחסון ביצים. 5.8
ניתן להתקין את המתקן לאחסון ביצים בדלת 

הרצויה במדף הרצוי בגוף המקרר. אם הוא 
יונח על מדפים בתוך המקרר, מומלץ להניח 
אותו על מדפים נמוכים וקרים יותר במקרר.

A אין לשים את המתקן לאחסון ביצים
בתא ההקפאה.

המאוורר. 5.9
המאוורר נועד להבטיח פיזור וזרימה אחידים 
של אוויר קר בתוך המקרר. פעולת המאוורר 

עשויה להשתנות בהתאם לתכונות המוצר.
בעוד שהמאוורר פועל אך ורק בעזרת מדחס 

בחלק מהמקררים, מערכת הבקרה קובעת את 
זמן ההפעלה שלו בחלק אחר של המקררים, 

בהתאם לדרישת הקירור.

 מגירת ירקות. 5.10
מגירת הירקות במוצר נועדה באופן מיוחד 

לשמור על הירקות טריים מבלי שיאבדו את 
הלחות שבהם. לשם כך, באופן כללי מתגברת 

זרימת אוויר קר סביב מגירת הירקות. 

תא קירור באפס מעלות. 5.11
)תכונה זו היא אופציונאלית(

השתמש בתא זה כדי לאחסן מעדנים שיאוחסנו 
בטמפרטורה נמוכה יותר או מוצרי בשר שתצרוך 

תוך זמן קצר.
תא הקירור באפס מעלות הוא המקום הקר 

ביותר במקרר, שבו באפשרותך להחזיק 
מוצרי חלב, בשר, דגים ועופות בתנאי אחסון 
אידיאליים. אין לאחסן בתא זה פירות וירקות.
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5.12 .HerbBox/HerbFresh
/HerbBox-המ םייופיצה לכמ תא רסה

HerbFresh+
לכמל ותוא סנכהו תיקשהמ יופיצה תא אצוה. 

הנומתב םגדומש יפכ םייופיצה 
תדיחיל ותוא רזחהו לכמה תא בוש םוטא. 

+HerbBox/HerbFresh-ה
םיילאידיא +HerbBox-HerbFresh םיקלחה 

תויהל םירומאש םינוש םיחמצ ןוסחאל דחוימב 
תא ןסחאל לכות .םינידע םיאנתב םיקזחומ 

,היליזורטפ( תיקשב םיקזחומ םניאש. םיחמצה 
רומשלו ,תיקפוא הרוצב הז קלחב )'וכו רימש 

רתוי הברה ךשוממ ןמז קרפל םיירט םתוא
םישדוח השיש לכ יופיצה תא ףילחהל שי. 
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מדף דלת נשלף. 5.13

)תכונה זו היא אופציונאלית(
את מדף הדלת הנשלף ניתן לקבע בשלושה 

מצבים שונים.
לחץ על הלחצנים המוצגים בצדדים במידה 

שווה כדי לשלוף את המדף. ניתן לשלוף את 
המדף.

הרם או הורד את המדף.
שחרר את הלחצנים כשהמדף הגיע למצב 

הרצוי. יש לקבע את המדף במצב שבו אתה 
משחרר את הלחצנים.

מכל אחסון נשלף . 5.14
)תכונה זו היא אופציונאלית(

אביזר זה נועד להגדיל את קיבולת מדפי 
הדלת.

הוא מאפשר לך להכניס בקלות בקבוקים 
גבוהים וצנצנות ופחיות גבוהות למדף 

הבקבוקים הנמוך יותר בזכות יכולתו לנוע 
ימינה או שמאלה.

אור כחול. 5.15
)תכונה זו היא אופציונאלית(

אביזר זה נועד להגדיל את קיבולת מדפי הדלת.
הוא מאפשר לך להכניס בקלות בקבוקים 

גבוהים וצנצנות ופחיות גבוהות למדף 
הבקבוקים הנמוך יותר בזכות יכולתו לנוע ימינה 

או שמאלה.



HE 43/ 32 מקרר / מדריך למשתמש

הכנה  4
מגירת ירקות עם בקרת . 5.16
לחות

)FreSHelf(
)תכונה זו היא אופציונאלית(

שיעורי הלחות של הירקות והפירות נשמרים 
מאוזנים באמצעות התכונה מגירת ירקות 

מבוקרת לחות ומובטח שהמזון יישאר טרי 
לפרק זמן ממושך יותר.

מומלץ להניח את הירקות בעלי העלים, כמו 
חסה, תרד וירקות הרגישים לאובדן לחות, 

בצורה אנכית ככל האפשר בתוך מגירת 
הירקות, ואל תעמיד אותם על השורשים 

שלהם בצורה אנכית.
כשמניחים את הירקות, יש לקחת בחשבון 

גם את המשקל הסגולי שלהם. ירקות כבדים 
וקשים יש להניח בתחתית מגירת הירקות, 

ואת הירקות הרכים והקלים יש להניח 
מעליהם.

בשום פנים ואופן אין להשאיר את הירקות 
שבמגירת הירקות בתוך שקית. אם הירקות 

נשארים בתוך שקית, הם יירקבו תוך פרק זמן 
קצר. אם מסיבות של היגיינה אתה מעדיף 

שהירקות לא יבואו במגע עם ירקות אחרים, 
השתמש בנייר נקבובי, וחומרי אריזה דומים 

במקום בשקית.
אין להניח אגסים, אפרסקים, וכו', ובאופן 
מיוחד תפוחים המייצרים גז אתילן ברמה 

גבוהה באותה מגירת ירקות עם ירקות ופירות 
אחרים. גז האתילן הנפלט מפירות אלה עלול 

לגרום לפירות אחרים להיות בשלים מהר יותר 
ולהירקב תוך פרק זמן קצר יותר.

מתקן אוטומטי ליצירת קוביות . 5.17
הקרח 

)תכונה זו היא אופציונאלית(
המתקן האוטומטי ליצירת קוביות הקרח 

מאפשר להכין בקלות קרח במקרר. הסר את 
מכל המים הנמצא בתא הקירור, מלא אותו 

במים והתקן אותו בחזרה כדי לקבל קרח 
ממתקן קוביות הקרח.

בתחילה, יהיו קוביות הקרח מוכנות תוך 
כשעתיים במגירת קוביות הקרח הממוקמת 

בתא ההקפאה. 
אם תמלא את מכל המים במלואו, תוכל לקבל 

כ-60-70 קוביות קרח. 
החלף את המים במכל המים אם הם עמדו בו 

כשבועיים עד שלושה שבועות.

C
 במוצרים שבהם מותקן מתקן 

אוטומטי ליצירת קוביות קרח, עשוי 
להישמע צליל במהלך מזיגת קוביות 

הקרח. זוהי תופעה רגילה; היא אינה 
מעידה על שגיאה כלשהי.
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שימוש במתקן המים. 5.18

*אופציונאלי

C
זוהי תופעה רגילה שהמים 

בכוסות הראשונות היוצאות 
מהמתקן חמים.

C
אם לא נעשה שימוש במתקן 
המים במשך זמן ממושך, יש 

לשפוך את הכוחות הראשונות 
כדי לקבל מים טריים.

1. לחץ על דוושת מתקן המים באמצעות הכוס 
שבידך.  אם אתה משתמש בכוס פלסטיק 
רכה, יהיה לך קל יותר לדחוף את הדוושה 

בידך.
2. אחרי מילוי הכוס בכמות הרצויה, שחרר את 

הדוושה.

C
שים לב, כמות המים הזורמים 

ממתקן המים תלויה במרחק 
שעד אליו דוחפים את הדוושה. 
ככל שעולה מפלס המים בספל 

/ כוס, הרפה בעדינות את הלחץ 
מהדוושה כדי למנוע גלישת מים. 
אם אתה לוחץ מעט על הדוושה, 
יישפכו מים, זוהי תופעה רגילה 

ואינה מעידה על תקלה.

שימוש במתקן המים. 5.19
*אופציונאלי

C
זוהי תופעה רגילה שהמים 

בכוסות הראשונות היוצאות 
מהמתקן חמים.

C
אם לא נעשה שימוש במתקן 
המים במשך זמן ממושך, יש 

לשפוך את הכוחות הראשונות 
כדי לקבל מים טריים.

1. לחץ על דוושת מתקן המים באמצעות הכוס 
שבידך.  אם אתה משתמש בכוס פלסטיק 
רכה, יהיה לך קל יותר לדחוף את הדוושה 

בידך.
2. אחרי מילוי הכוס בכמות הרצויה, שחרר את 

הדוושה.
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C
שים לב, כמות המים הזורמים 

ממתקן המים תלויה במרחק 
שעד אליו דוחפים את הדוושה. 
ככל שעולה מפלס המים בספל 

/ כוס, הרפה בעדינות את הלחץ 
מהדוושה כדי למנוע גלישת מים. 
אם אתה לוחץ מעט על הדוושה, 
יישפכו מים, זוהי תופעה רגילה 

ואינה מעידה על תקלה.

מילוי מכל המים של מתקן . 5.20
המים

המכל למילוי מים ממוקם בתוך מגש הדלת. 
1. פתח את מכסה המכל.

2. מלא את המכל במי שתייה טריים.
3. סגור את המכסה.

C
אין למלא את מכל המים בשום 

נוזל אחר, למעט מים; משקאות 
כמו מיצי פירות, משקאות 

מוגזים או משקאות אלכוהול 
אינם מתאימים לשימוש במתקן 
המים. מתקן המים יינזק באופן 
בלתי הפיך, אם ייעשה שימוש 

במשקאות הנ"ל. האחריות אינה 
מכסה שימוש בסוג זה. כמה 

מהחומרים הכימיים והתוספים 
הקיימים במשקאות/נוזלים אלה 
עלולים לגרום נזק למכל המים. 

C השתמש אך ורק במי שתייה
נקיים. 

C
קיבולת המים במכל היא 3 

ליטרים, אין למלא אותו יתר על 
המידה.
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 ניקוי מכל המים . 5.21

1. הסר את המכל למילוי מים בתוך מגש הדלת.
2. הסר את מגש הדלת על ידי אחיזתו משני 

צדיו.
3. משוך את מכל המים משני צדיו והסר אותו 

 45°C בזווית של
4. הסר את מכסה המכל.

C אין להדיח במדיח כלים את מכל
המים ואת מתקן המים.

מגש גלישת המים. 5.22
מים שמטפטפים במהלך השימוש במתקן המים 

מצטברים במגש גלישת המים. 
הסר את מסנן הפלסטיק כפי שמוצג באיור.

בעזרת מטלית נקייה ויבשה הסר את המים 
שהצטברו.
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הקפאת מזון טרי. 5.23

כדי לשמר את איכות המזון, יש להקפיא 	 
אותו במהירות האפשרית כשהוא מונח בתא 

ההקפאה. לשם כך יש להשתמש בתכונה 
הקפאה מהירה.

תוכל לאחסן את המזון לפרק זמן ממושך 	 
יותר בתא ההקפאה כשהמזון המוקפא טרי.

ארוז את המזון המיועד להקפאה וסגור 	 
את האריזה כך שלא יוכל לחדור אליה אוויר.

הקפד לארוז את המזון לפני הכנסתו 	 
למקפיא. השתמש במכלים המיועדים 

למקפיא, רדידים וניירות עמידים בפני לחות, 
שקיות פלסטיק וחומרי אריזה אחרים במקום 

ניירות אריזה מסורתיים.
לפני ההקפאה תייג כל אריזת מזון על ידי 	 

הוספת התאריך. באופן זה תוכל לדעת מהי 
רמת הטריות של כל אריזה כשאתה פותח 

את המקפיא. אחסן את המזון לפי סדר זמני 
ההקפאה. המזון שהוקפא קודם יוצב בחלקו 

הקדמי של התא, זאת כדי להבטיח את 
צריכתו תחילה.

C
תא ההקפאה יפשיר באופן 

אוטומטי

יש להשתמש במזון קפוא מיד לאחר 	 
הפשרתו ואין להקפיאו שוב לאחר שהופשר.

אין להקפיא כמויות מזון גדולות מדי בבת 	 
אחת.

הגדרת תא 
הערותהקפאת תא הקירורההקפאה

-18°C4°C.זוהי ההמלצה המומלצת הרגילה
-20, -22 או  

-24°C4°C 30 הגדרות אלה מומלצות כאשר טמפרטורת החדר עולה על
מעלות צלזיוס.

השתמש בה אם ברצונך להקפיא את המזון תוך זמן קצר. המוצר 4°Cהקפאה מהירה
יחזור למצבו הקודם עם תום התהליך.

18°C- מעלות 
2°Cצלזיוס או קר יותר

השתמש בהגדרות אלה אם נראה לך שתא הקירור אינו קר 
מספיק עקב תנאי הסביבה החמים או עקב פתיחות וסגירות 

תכופות של הדלת.
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המלצות לשימור המזון הקפוא. 5.24

יש לכוון את התא ל18°C-- לפחות.
הנח את החבילות במקפיא מהר ככל . 1

האפשר לאחר הקנייה לפני שיפשירו.
לפני ההקפאה בדוק אם “תאריך . 2

השימוש האחרון” ו”תאריך התפוגה” הרשומים 
על החבילה עברו.

ודא שאריזת המזון אינה פגומה.. 3

פרטים על הקפאה עמוקה. 5.25
לפי תקני IEC 62552, על המוצר להקפיא 

לפחות 5 4 ק"ג של מצרכי מזון מטמפרטורת 
סביבה של 25 מעלות צלזיוס ל 18- מעלות 

צלזיוס או פחות תוך 24 שעות לכל 100 ליטר 
של נפח תא המקפיא.

אפשר לשמור את המזון במקפיא לתקופה 
ממושכת רק אם הטמפרטורה בתא ההקפאה 

מגיעה ל 18- מעלות צלזיוס או פחות. 
ניתן לשמור על טריות המזון למשך חודשים 

רבים )בטמפרטורה של 18- מעלות צלזיוס או 
פחות בהקפאה עמוקה(.

אין לאפשר למוצרי מזון המיועדים להקפאה 
לבוא במגע עם פריטי מזון שכבר הוקפאו קודם 

לכן, וזאת כדי למנוע הפשרה חלקית. 
הרתח את הירקות ונקז מהם את המים כדי 
לאחסן ירקות למשך פרק זמן ממושך יותר 

כשהם מוקפאים. לאחר ניקוז המים הכנס את 
הירקות לאריזות אטומות מפני אוויר והכנס אותן 
למקפיא.  מזון כמו בננות, עגבניות, חסה, סלרי, 

ביצים קשות, תפוחי אדמה, אינם מתאימים 
להקפאה. כשמצרכי מזון אלה מוקפאים, רק 
הערך התזונתי והטעם שלהם ייפגע. הם לא 

יתקלקלו באופן שיהוו סיכון בריאותי. 

הנחת המזון. 5.26

מדפי תא ההקפאה
מצרכי מזון שונים קפואים, 

כמו בשר, דגים, גלידות, 
ירקות וכו'.

מדפי תא הקירור
מזון בסירים, צלחות 

מכוסות ומכלים סגורים, 
ביצים )במכלי סגור(

מדפי דלת תא 
הקירור

מצרכי מזון או שתייה 
קטנים וארוזים

ירקות ופירותמגירת ירקות

תא עם אזור למזון 
טרי

מעדנים )מצרכי מזון 
לארוחת בוקר, מוצרי בשר 

שייצרכו תוך זמן קצר(

אזהרת פתיחת דלת. 5.27
)תכונה זו היא אופציונאלית(

אזהרת פתיחת דלת למשתמש גם נראית וגם 
נשמעת. אם האזהרה נמשכת במשך 10 דקות, 

הנורות הפנימיות יכבו. 

שינוי כיוון פתיחת הדלת. 5.28
את כיוון פתיחת דלת המקרר ניתן לשנות 

בהתאם למקום שבו אתה משתמש בו. אם יש 
צורך, פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב אל 

מקום מגוריך.
התיאור שלהלן הוא ביטוי כללי. למידע על שינוי 
כיוון פתיחת הדלת, עליך לעיין בתווית האזהרה 

הממוקמת בצדה הפנימי של הדלת.

הנורה הפנימית. 5.29
נורות ה-LED משמשות לצורכי תאורה. צור 
קשר עם נציג שירות מוסמך, אם התעוררה 

בעיה כלשהי בסוג זה של נורה.
הנורות המשמשות למכשיר זה אינן מתאימות 

לתאורה של חדרי הבית. המטרה שלשמה 
נועדה הנורה היא לעזור למשתמש להכניס 

מצרכי מזון למקרר/מקפיא בצורה בטוחה ונוחה.
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ניקוי המוצר באופן סדיר יאריך את חייו.

B אזהרה: נתק את החשמל לפני ניקוי המקרר.

המס כפית מלאה בנתר במים. הרטב 	 
סמרטוט במים וסחוט. נקה את המכשיר עם 

מטלית זו ונגב.
 ודא להרחיק את המים ממכסה המנורה 	 

וחלקים חשמליים אחרים.
נקה את הדלת באמצעות סמרטוט רטוב. 	 

הסר את כל הפריטים בפנים ונתק את הדלת 
ואת המדפים. הרם את המדפים כלפי מעלה 

על מנת לנתק. נקה ויבש את המדפים, לאחר 
מכן חבר אותם בחזרה למקום על ידי החלקתם 

מלמעלה.
אין להשתמש במים כלוריים או מוצרי ניקוי 	 

על המשטח החיצוני והחלקים המצופים בכרום 
של המוצר. כלור יגרום לחלודה על חלקים 

מתכתיים.
אין להשתמש בכלים חדים ושוחקים, חומרים 	 

ניקוי ביתיים, גז, בנזין, שעווה וכו’. אחרת 
החותמות על חלקי הפלסטיק ירדו והכלי יאבד 

מצורתו. השתמש במים חמים ומטלית רכה 
לניקוי ונגב ליבוש.

מניעת ריח רע   .6.1
המוצר יותר ללא מוצרים היוצרים ריח רע. 	 

אולם, אחסון המזון באזורים לא הולמים או ניקוי 
בלתי הולם של משטחים פנימיים עלול ליצור ריח 

רע.
כדי למנוע זאת, נקה מבפנים עם מי סודה כל 	 

15 ימים.
אחסן את המזון באריזות אטומות. בקטריה 	 

עלול להתפשט מתוך פריטי מזון לא אטומים 
וליצור ריח רע.

אין לאחסן מזונות מקולקלים או שפג תוקפה 	 
במקרר.

הגנה על משטחי פלסטיק  6.2
שמן שנשפך על משטחי הפלסטיק עלול 	 

לגרום נזק למשטח ויש לנקותו מיד עם מים 
חמים.

6.3. זכוכית הדלת 
הסר את רדיד המגן שעל הזכוכית.

קיים ציפוי על גבי הזכוכית. ציפוי זה ממזער את 
הצטברות הכתמים ומסייע להסיר בקלות כתמים 

אפשריים ולכלוך. זכוכית שאינה מוגנת בציפוי 
זה עלולה להיות נתונה להצטברות תמידית 

של לכלוך אורגני ולא אורגני על בסיס אוויר או 
מים, כמו אבנית, מלחים מינרליים, פחמימנים 
בלתי שרופים, תחמוצות מתכתיות ותרכובות 
סיליקון שיכולים לגרום לכתמים או לנזק גופני 
בקלות ובמהירות. קשה מדי לשמור על ניקיון 
הזכוכית למרות הניקוי הקבוע. כתוצאה מכך, 

מראה הזכוכית ושקיפותה נעכרים. שיטות ניקוי 
ותכשירי ניקוי נוקשים הגורמים לשריטות יחמירו 

את הפגמים ויאיצו את תהליך ההעכרה.
לניקוי קבוע יש להשתמש בתכשירי ניקוי על 

בסיס מים, שאינם אלקליים או גורמים לשריטות.
יש להשתמש לצורך ניקוי בחומרים שאינם 

אלקליים או גורמים לשריטות, כדי שחיי השירות 
של ציפוי זה יימשכו לאורך זמן.

זכוכית זו היא זכוכית משוריינת שנועדה להגביר 
את עמידותה בפני חבטות ושבירה.

סרט בטיחות מודבק גם הוא במשטח האחורי 
של הזכוכית כאמצעי בטיחות נוסף כדי למנוע 

נזק לאזורים שמסביב במקרה של שבירה.
 )¯OH( אלקלי הוא בסיס שיוצר יוני מימה*

כשהוא מומס במים.
 Rb )אשלגן( K ,)נתרן( Na ,)ליתיום( Li המתכות 

Fan-( )פרנציום( Fr-ו )צסיום( Cs ,)רובידיום(
sium( מלאכותי או רדיואקטיבי נקראות מתכות 

אלקליות.
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עיין ברשימה זו לפני הפניה למרכז השירות. הדבר יחסוך לך זמן וכסף.
רשימה זו כוללת טענות נפוצות אשר קשורות לטעויות אנוש או חומרים.

חלק מהאפשרויות שהוזכרו כאן עלולות להיות לא רלוונטיות למוצרך.
המקרר לא עובד.

תקע החשמל לא ממוקם היטב. <<< חבר אותו שוב כדי שיהיה מחובר היטב לשקע.	 
הנתך במחובר לשקע אליו מחובר המוצר או הנתך המרכזי שרוף. <<< בדוק את הנתכים.	 

 FLEXI -ו MULTI ZONE, COOL, CONTROL( התעבות על הקיר הצדדי של תא המקרר
 )ZONE

הדלת נפתחת בתדירות גבוהה מדי  <<< שים לב לא לפתוח את דלת המוצר לעיתים קרובות 	 
מדי.
הסביבה לחה מדי. <<< אין להתקין את המוצר בסביבות לחות מדי.	 
 מזונות המכילים נוזלים נשמרים באריזות לא אטומות. <<< אחסן את המזון באריזות אטומות.	 
דלת המוצר נשארה פתוחה. <<< אין להשאיר את דלת המקרר פתוחה לתקופות ארוכות.	 
התרמוסטט מכוון לטמפ’ נמוכה מדי. <<< כוון את התרמוסטט לטמפ’ מתאימה	 

המדחס לא עובד.
במקרה של כשל חשמלי פתאומי או הוצאת תקע החשמל והחזרתו, לחץ הגז במערכת הקירור 	 

של המוצר לא מאוזן, מה שמפעיל את ההגנה הטרמית של המדחס. המוצר יתחיל מחדש לפעול 
לאחר 6 דקות. במידה והמוצר לא מתחיל לפעול לאחר תקופה זו, צור קשר עם השירות.

ההפשרה פעילה. <<< הדבר נורמלי עבור מוצר מפשיר אוטומטי במלואו. ההפשרה נערכת 	 
מעת לעת.

המוצר לא מחובר. <<< ודא כי תקע החשמל מחובר.	 
הגדרת הטמפ’ לא נכונה. <<< בחר את הגדרת הטמפ’ הראויה.	 
* החשמל מכובה. <<< המוצר ימשיך לפעול נורמלית ברגע שכבל החשמל יוחזר.	 

רעש ההפעלה של המקרר גובר במהלך השימוש.
התפעול של המקרר עלול להשתנות בהתאם לטמפ’ החדר. זה נורמלי וזה אינו תפקוד לקוי.	 

המקרר פועל לעיתים תכופות מדי לתקופות ארוכות מדי.
ייתכן כי המוצר החדש גדול יותר מהקודם. מוצרים גדולים יותר עובדים לתקופות ארוכות יותר.	 
ייתכן כי טמפרטורת החדר גבוהה מדי. <<< המוצר עובד לתקופות ארוכות בטמפ’ חדר 	 

גבוהות יותר.
ייתכן כי המוצר חובר לאחרונה או כי פריט מזון חדש הוכנס פנימה. <<< ייקח למוצר יותר 	 

זמן להגיע לטמפ’ המוגדרת כאשר הוא חובר לאחרונה לחשמל או כאשר פריט מזון חדש הוכנס. 
הדבר נורמלי.

 יתכן כי כמויות גדולות של מזון חם הוכנסו למוצר לאחרונה. <<< אין לאחסן מזון חם בתוך 	 
המוצר.

הדלתות נפתחו לאחרונה או נשארו פתוחות לתקופות ארוכות. <<< האוויר החם שנכנס פנימה 	 
יגרום למוצר לקרר לתקופות זמן ארוכות יותר. אין לפתוח את הדלתות לעיתים קרובות מדי.

יתכן כי דלת המקפיא או המקרר לא סגורה כראוי. <<< בדוק כי הדלתות סגורות לגמרי.	 
יתכן כי המוצר מוגדר לטמפ’ נמוכה מדי. <<< הגדר את הטמפ’ למעלה הגבוהה ביותר והמתן 	 

עד שהמוצר מגיעה
יתכן כי דסקית המקרר או המקפיא מלוכלכת, שחוקה, שבורה או לא יושבת טוב במקום. <<< 	 

נקה או החלף את הדסקית. דסקית דלת פגומה / קרועה תגרום למוצר לעבוד לתקופות ארוכות 
על מנת לשמור על הטמפ’ הנוכחית.

טמפ’ המקפיא נמוכה מדי, אך טמפ’ המקרר מתאימה.
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תא המקפיא מכוון על טמפ’ נמוכה מדי. <<< כוון את טמפ’ המקפיא למעלה גבוהה יותר ובדוק 	 
שוב.

טמפ' המקרר נמוכה מדי, אך טמפ' המקפיא מתאימה.
* תא המקרר מכוון על טמפ’ נמוכה מדי. <<< כוון את טמפ’ המקפיא למעלה גבוהה יותר 	 

ובדוק שוב.
פריטי המזון המאוחסנים במגירות תא המקרר קפואים.

 תא המקרר מכוון על טמפ’ נמוכה מדי. <<< כוון את טמפ’ המקפיא למעלה גבוהה יותר ובדוק 	 
שוב.

הטמפ' במקרר קרה מדי והטמפ' במקפיא חמה מדי.
תא המקרר מכוון על טמפ’ גבוהה מדי. <<< לטמפ’ תא המקרר יש השפעה על טמפ’ תא 	 

המקפיא. שנה את טמפ’ תא המקפיא או המקרר והמתן עד שהתאים יגיעו לרצה המתאימה.
הדלתות נפתחו לאחרונה או נשארו פתוחות לתקופות ארוכות. <<< אין לפתוח את הדלתות 	 

לעיתים קרובות מדי.
יתכן כי הדלת לא סגורה היטב. <<< סגור היטב את הדלת.	 
 ייתכן כי המוצר חובר לאחרונה או כי פריט מזון חדש הוכנס פנימה. <<< הדבר נורמלי. ייקח 	 

למוצר יותר זמן להגיע לטמפ’ המוגדרת כאשר הוא חובר לאחרונה לחשמל או כאשר פריט מזון 
חדש הוכנס.

* יתכן כי כמויות גדולות של מזון חם הוכנסו למוצר לאחרונה. <<< אין לאחסן מזון חם בתוך 	 
המוצר.

רעד או רעש.
האדמה לא מפולסת או מוצקה. <<< במידה והמוצר רועד כאשר הוא הוזז לאט, התאם את 	 

המעמדים על מנת לאזן את המוצר. ודא גם כי האדמה קשה מספיק על מנת לשאת את המוצר.
יתכן כי פריטים שהוכנסו למוצר יוצרים רעש. <<< הכנס את המוצרים שהוכנסו למוצר.	 

המוצר יוצר רעש של זרימת נוזלים, ריסוס וכו'.

עקרונות ההפעלה של המוצר כוללים זרימת גז ונוזל. <<< זה נורמלי וזה אינו תפקוד לקוי.	 

ש רעש של רוח נושבת מהמוצר.
* המוצר משתמש במאוורר למען תהליך הקירור. זה נורמלי וזה אינו תפקוד לקוי.	 

יש התעבות בקירות הפנימיים של המוצר.
מזג אוויר חם או לח יגביר את ההתקרחות וההתעבות. זה נורמלי וזה אינו תפקוד לקוי.	 
הדלתות נפתחו לאחרונה או נשארו פתוחות לתקופות ארוכות. <<< אין לפתוח את הדלתות 	 

לעיתים קרובות מדי; אם הדלת פתוחה, סגור אותה.
יתכן כי הדלת לא סגורה היטב. <<< סגור היטב את הדלת.	 

יש התעבות בחלק החיצוני של המוצר או בין שתי הדלתות.
* יתכן כי טמפ' החדר לחה מדי, הדבר נורמלי במזג אוויר לח. <<< ההתעבות תתפזר כאשר 	 

הלחות תרד.
פנים המוצר מריח רע.
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אתה לא מנקה את המוצר באופן סדיר. <<< נקה את פנים המוצר באופן סדיר באמצעות ספוג, 	 
מים חמים ומי סודה.

חומרי אריזה ואחסון מסוימים עשויים ליצור ריח. <<< השתמש בחומרי אריזה ללא ריח.	 
* המזונות מוקמו בקופסאות לא אטומות. <<< אחסן את המזון באריזות אטומות. בקטריה 	 

עלול להתפשט מתוך פריטי מזון לא אטומים וליצור ריח רע.
* הסר מוצרים מקולקלים או שפג תוקפם מהמוצר.	 

הדלת לא נסגרת.
יתכן כי אריזות מזון חוסמות ת הדלת. <<< שנה את מיקום הפריטים החוסמים את הדלתות.	 
המוצר לא עומד בצורה מאוזנת על הקרקע. <<< כוונן את המעמדים על מנת לאזן את המוצר.	 
האדמה לא מפולסת או מוצקה. <<< ודא גם כי האדמה קשה מספיק על מנת לשאת את 	 

המוצר.
סלסלת הירקות תקועה.	 
פריטי המזון נמצאים במגע עם המקטע העליון של המגירה. <<< זהה את מוצרי המזון 	 

במגירה.

סלסלת הירקות תקועה.
פריטי המזון נמצאים במגע עם המקטע העליון של המגירה. <<< זהה את מוצרי המזון 	 

במגירה.

A אזהרה: אם הבעיות ממשיכות לאחר ההוראות במקטע זה, תור קשר עם המוכר שמכר 
לך את המוצר או עם שירות מורשה. אל תנסה לתקן את המוצר.
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Ó¢Ú·†‰Î È¯ˆ † È¯ˆÂÓ† Â˜Ï‡¯μ∏∞∞±∑¥† ¯ÂÊ‡† ≥±† ‰„ÂˆÓ‰

„·Î†ÁÂ˜Ï

˙¯ˆÂ˙Ó†È˙ÂÎÈ‡†¯ˆÂÓ†˙˘ÈÎ¯†ÏÚ†Í˙Â‡†˙Î¯·Ó†Ó¢Ú·†‰ÎÈ¯ˆ†È¯ˆÂÓ†Â˜Ï‡¯†˙¯·Á
Æ‚¯·ÓÂÏ·

ÏÁ‰†Ï‡¯˘È·†‚¯·ÓÂÏ·†˙¯·Á†‚ÂˆÈÈ†˙‡†‰Ï·È˜†Ó¢Ú·†‰ÎÈ¯ˆ†È¯ˆÂÓ†Â˜Ï‡¯†˙¯·Á
Æ±ÆμÆ≤∞±μ†ÍÈ¯‡˙Ó

¯ÂˆÈ†˙Ú·†Ï‡¯˘È·†˙ÂÁÂ˜ÏÏ†ÌÈ˜ÙÂÒÓ†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙Â„ÂÚ˙Â†‰Î¯„‰‰†È¯ÙÒÂ†˙ÂÈ‰
ÆÌ„Â˜‰†‚Èˆ‰†Ì˘†˙‡†ÌÈ‡˘Â†ÌÈ‰Â†ÔÎ˙È†¯¯˜Ó‰

˙‡†˙‡˘Â‰†ÂÊÂ†˙ÂÈ¯Á‡†Æ˙†‰Ù¯Âˆ†Â˜Ï‡¯†˙ˆÂ·˜†È¢Ú†ÌÈ˜ÙÂÒÓ‰†ÌÈ¯È˘ÎÓÏ
‰ÏÁ‰†˙Â·ÈÂÁÓ†ÏÎ†„·Î˙†¯˘‡†®Ó¢Ú·†‰ÎÈ¯ˆ†È¯ˆÂÓ†Â˜Ï‡¯©†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙˙Â†ÈË¯Ù

Æ˙Â˜˙‰Â†ÌÈÂÂˆ‰†Û˜Â˙Ó†‰ÈÏÚ
‰ÓÈ‡˙Ó†ÂÊ†˙¯·ÂÁ†Â˜Ï‡¯†Ï˘†‰Ó˘†˙‡†˙‡˘Â†‰È‡†‡È‰†Ì‡†Ì‚†˙Â‡¯Â‰‰†˙¯·ÂÁ

Æ˙Â‡¯Â‰‰†˙ÂÙ¯ÂˆÓ†‰ÈÏ‡˘†¯È˘ÎÓÏ

°„·Î†ÁÂ˜Ï
¯¯˜Ó‰†˙Â˙Ï„†ÈÂ˜ÈÏ†Ì‰˘†ÏÎ†ÈÂ˜È†È¯ÓÂÁ·†˘Ó˙˘‰Ï†ËÏÁÂÓ†¯ÂÒÈ‡†ÏÁ

Æ„·Ï·†‰ÁÏÂ†‰Î¯†˙ÈÏËÓ·†ÂÏ‡†˙Â˙Ï„†˙Â˜Ï†˘È†Æ®‰ËÒÂ¯È†¯˜ÈÚ·©
‰ÒÂÎÓ†ÂÈ‡†Ï¢‰†˙Â‡¯Â‰Ï†Ì‡˙‰·†‡Ï˘†ÈÂ˜ÈÓ†Ì¯‚È˘†˜Ê

°°°˙ÂÈ¯Á‡‰†˙„ÂÚ˙·

Èˆ¯‡†ÌÈÙÏÁ†˙˘ÈÎ¯Â†‰ÎÈÓ˙†¨˙Â¯È˘†„˜ÂÓ†

≥†Û¯Âˆ‰†·ÂÁ¯†¨ÔÂÏÂÁ

ÌÈÂ˜È˙†˙Â¯È˘†

∞∑¥≠∑≤≤≤μ∞±†∫Ò˜Ù†††™π±∏π††∫¯ÏÂÏÒÂ†˜Ê·Ó†¯ˆÂ˜Ó†‚ÂÈÁ†≠†ÌÂ¯Ó†˙Â¯˘

˙Â¯˘†˙ÂÁ˙†

‰ÙÈÁ†∏∏†˙Â¯„˙Ò‰‰†¨ÌÂ¯Ó†˙Â¯˘†≠†ÔÂÙˆ‰Â†‰ÙÈÁ
ÌÈÏ˘Â¯È†≥≥†‚È˜†¯ÈÈÙ†¨ÌÂ¯Ó†˙Â¯˘†≠†¯ÂÊ‡‰Â†ÌÈÏ˘Â¯È

Ú·˘†¯‡·†±†È‡˜Ò¯Â·‰†¨ÌÂ¯Ó†˙Â¯˘†≠†ÌÂ¯„‰Â†Ú·˘†¯‡·
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˙ÂÈ¯Á‡†˙„ÂÚ˙

¯È˘ÎÓ‰†ÈË¯Ù

∫‚ÂÒ††††††∫˙¯ˆÂ˙††††††

∫Ì‚„∫È¯Â„ÈÒ†ßÒÓ†††††††††∫¯ÂˆÈ†˙˘††††††††††††††††

∫‰˘ÈÎ¯†ÍÈ¯‡˙∫„Ú†˙ÂÈ¯Á‡†Û˜Â˙†††††††

¯ÎÂÓ‰†ÈË¯Ù

∫¯ˆÂÓ‰†˙˘ÈÎ¯†ÌÂ˜Ó˙Ó˙ÂÁÂ†‰ÓÈ˙Á†††††††††

≥†ÛÈÚÒ†‰‡¯†≠†ÍÈ¯‡˙Ó†˘„ÂÁ†±≤≠Ï

≥†ÛÈÚÒ†‰‡¯†≠†ÍÈ¯‡˙Ó†˘„ÂÁ†±≤

‰È˜˙‰†Â˙ÏÂÚÙÏ†‰Ê·†ÌÈ‡¯Á‡†¨∞≥≠∂μ∞∏≤¥μ†Ò˜Ù†∞≥≠∂μ∞∏≤∏≤†∫ÏË†¯ÂÊ‡†≥±†‰„ÂˆÓ‰†ßÁ¯Ó†¨μ±≥∑∏π¥≥∏†ÙÆÁ†¨Ó¢Ú·†‰ÎÈ¯ˆ†È¯ˆÂÓ†Â˜Ï‡¯†¨Â‡
∫ÌÈË¯ÂÙÓ‰†ÌÈ‡˙Ï†Ì‡˙‰·†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙„ÂÚ˙†ÈÙ†ÏÚ†ÌÈÈÂˆÓ†ÂÈË¯Ù˘†¨¯ˆÂÓ‰†Ï˘

Æ±¯ˆÂÓ‰†ÔÂ˜È˙Ï†ÌÈ˘Â¯„†ÂÈ‰È˘†ÌÈÙÏÁ†˙ÙÏÁ‰†ÏÏÂÎ†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙ÙÂ˜˙·†‰Ï‚˙‰˘†¯ˆÂÓ·†ÏÂ˜Ï˜†ÏÎ†‰¯ÂÓ˙†‡ÏÏ†Ô˜˙Ï†ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó†Â‡
ÆÌÈÈ¯Â˜ÓÂ†ÌÈ˘„Á†ÌÈÙÏÁ·

®‡©ÔÎ¯ˆÏ†·È˘†Â‡†Í¯Ú†‰ÂÂ˘Â†ÌÈÓÂ„†˙ÂÎÈ‡Â†‚ÂÒÓ†Â‡†‰‰Ê†˘„Á†¯ˆÂÓ†ÔÎ¯ˆÏ†˜ÙÒ†ÏÈÚÏ†¯ÂÓ‡‰†˙‡†ÌÈÈ˜†‡ÏÂ†‰„ÈÓ·˘†ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó†Â‡
ÆÂ˙Ú„†ÏÂ˜È˘†ÈÙÏ†¯ˆÂÓ‰†„Ú·†ÌÏ˘˘†‰¯ÂÓ˙‰†˙‡

®·©¨ÔÈÈÚ‰†ÈÙÏ†¨‰ÙÏÁ‰‰†˙Â‰Ó†Â‡†ÚˆÂ·˘†ÔÂ˜È˙‰†˙Â‰Ó†Ë¯ÂÙÈ†Â·Â†·˙Î·†¯Â˘È‡†ÁÂ˜ÏÏ†Ô˙ÈÈ†¨‰ÙÏÁ‰‰†ÚÂˆÈ·†Â‡†ÏÂ˜Ï˜‰†ÔÂ˜È˙†¯Á‡Ï
ÆÂÊ†˙ÂÈ¯Á‡†˙„ÂÚ˙†ÈÙÏ†‰È·ÂÈÁÓ†‰¯ÂËÙ†‰¯·Á‰†‡‰˙†ÈÊ‡†¨˙ÂÏ˘¯·†Â‡†ÔÂ„Ê·†ÁÂ˜Ï‰†È„È†ÏÚ†Ì¯‚†ÏÂ˜Ï˜‰Â†‰È‰†ÈÎ†¨¯‰·ÂÈ

®‚©Æ‰¯·Á‰†È„È†ÏÚ†‰ÚˆÂ·†‰˜˙‰‰˘†„·Ï·Â†‰˜˙‰‰†ÏÚ†Ì‚†ÂÊ†˙ÂÈ¯Á‡†ÏÂÁ˙†¨¯ˆÂÓ‰†˙ÏÚÙ‰Ï†È‡˙Î†‰„È†ÏÚ†¯ˆÂÓ‰†˙˜˙‰†‰¯·Á‰†‰·ÈÈÁ
¯ˆÂÓ·†˘ÂÓÈ˘†ÁÂ˜Ï‰†‰˘Ú†‡Ï†¨¯ˆÂÓ‰†˙˜˙‰†„ÚÂÓÏ†„Ú˘†„·Ï·Â†‰˜˙‰‰†ÌÂÈÒ†„ÚÂÓ·†‰¯·Á‰†Ï˘†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙ÙÂ˜˙†ÏÁ˙†¨‰ÊÎ†‰¯˜Ó·

Æ˙È¯Â˜Ó‰†Â˙ÊÈ¯‡·Â†‰¯·Á‰†˙˘È¯„Ï†ÌÈÂÚ‰†ÌÈÈÂ‡¯†ÌÈ‡˙·†¯Ó˘†¯ˆÂÓ‰Â†ÂÏ†¯ÒÓ˘
®„©ÌÈ‡ÈÙ˜Ó†¨ÌÈ¯¯˜Ó†∫ÔÓ˜Ï„Î†¯ˆÂÓ‰†„ÚÂÈÓ†ÂÓ˘Ï˘†È¯˜ÈÚ‰†˘ÂÓÈ˘‰†˙‡†ÚÂÓ†ÏÂ˜Ï˜‰†Ì‰·†ÌÈ¯˜Ó·†ÌÈ¯ˆÂÓ‰†˙‡†Ô˜˙Ï†ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó†Â‡

¨‰ÈÙ‡Â†ÏÂ˘È·†¯Â˙†¨ÌÈÁÈ„Ó†¨‰ÒÈ·ÎÆÓ†Æ‰‡È¯˜‰†˙Ï·˜†ÌÂÈÓ†ÌÈÈÓÂÈ†ÍÂ˙†ÏÓ˘Á·Â†Ê‚·†ÏÂ˘È·Ï†ÌÈÈ¯ÈÎ†Æ‰‡È¯˜‰†˙Ï·˜†ÌÂÈÓ†¨ÌÂÈ†ÍÂ˙
Æ‰‡È¯˜‰†˙Ï·˜†ÌÂÈÓ†ÌÈÓÈ†‰˘ÂÏ˘†ÍÂ˙†‰ÒÈ·Î†È˘·ÈÈÓ

®‰©∫ÌÈ‡·‰†ÌÈ¯˜Ó‰†ÔÓ†„Á‡†ÏÎ·†ÔÂ˜È˙‰†˙Â‡ˆÂ‰·†‡˘È†¯È˘ÎÓ‰†ÏÚ·Â†‰¯ÂÓ˙†‡ÏÏ†¯ˆÂÓ‰†˙‡†Ô˜˙Ï†ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó†Â‡†ÔÈ‡
®±©¨ÔÂÈÏÚ†ÁÎ†È„È†ÏÚ†Ì¯‚˘†Â‡†¯ˆÂÓ‰†˘ÎÂ¯Ï†·˙Î·†Â¯ÒÓ˘†˘ÂÓÈ˘‰†˙Â‡¯Â‰†˙‡†„‚Â‰†˘ÂÓÈ˘†È„È†ÏÚ†Ì¯‚†ÏÂ˜Ï˜‰

ÆÏÓ˘Á‰†˙˘¯·†ÌÈ˘Â·È˘Ó†Â‡
®≤©ÆÂÈ˙Â·ÈÁ˙‰†˙‡†Â¯Ù‰†‡Ï†Â‡˘†‰Ú˘·†ÂÈ„È†ÏÚ†ÍÎÏ†ÍÓÒÂ‰†‡Ï˘†Ì„‡†È„È†ÏÚ†Â‡†Ô˜Â˙†¯ˆÂÓ‰

ÆÂÈ„È†ÏÚ†ÍÎÏ†ÍÓÒÂ‰†‡Ï˘†Ì„‡†È„È†ÏÚ†ÌÈÈÂÈ˘†Â·†ÂÒÎÂ‰˘†Â‡
®≥©ÆÂÓÚËÓ†‰˘ÂÚ†Â‡†¨ÂÁÈÏ˘†¨ÂÊ†˙ÂÈ¯Á‡‰†Ô˙Â†È„È†ÏÚ†‡Ï˘†˙ÂÏ˘¯·†Â‡†ÔÂ„Ê·†Ì¯‚†ÏÂ˜Ï˜‰

‰„ÂÚ˙‰†ÈÙÏ†˙ÂÈ¯Á‡‰†Æ¯Á‡†Ì„‡Ï†˙ÂÏÚ·‰†˙¯·Ú‰†ÏÚ†‰„ÂÚ˙‰†ÏÚ·†ÂÏ†ÚÈ„ÂÈ†¨¯ˆÂÓ‰†ÏÚ†˙ÂÏÚ·‰†˙¯·Ú‰†Ï˘†‰¯˜Ó·
Æ˙ÂÈ¯Á‡‰†˙ÙÂ˜˙†ÌÂ˙†„Ú†¯ˆÂÓ‰†ÏÚ†˙ÂÏÚ·‰†˘ÎÂ¯†˙·ÂËÏ†Í˘ÓÈ˙

Æ≤¨ÏÓ˘ÁÂ†Ê‚Ó†ÏÂ˘È·Ï†ÌÈÈ¯ÈÎ†¨ÌÈ‡ÈÙ˜Ó†¨˙ÂÈÊÈÂÏË†¨ÌÈ¯¯˜ÓÏ†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙ÙÂ˜˙†ÌÂ˙Ó†ÌÈ˘†∂†ÌÂÏ˘˙·†ÛÂÏÈÁ†È˜ÏÁ†˜ÙÒÏ†ÌÈ·ÈÁ˙Ó†Â‡
˙ÂÈ¯Á‡‰†˙ÙÂ˜˙†ÌÂ˙†¯Á‡Ï†‰˘†ÌÂ˙†„Ú†ÌÈ¯ˆÂÓ‰†¯‡˘†ÏÎÏ†Æ‰ÈÙ‡Â†ÏÂ˘È·†È¯Â˙Â† ‰ÒÈ·Î†È˘·ÈÈÓ†¨Ï‚Â¯˜ÈÓ†¨ÌÈÏÎ†ÈÁÈ„Ó†¨‰ÒÈ·Î†˙ÂÂÎÓ

Æ¯ˆÂÓÏ†‰Ú·˜˘
Æ≥ÌÂÈÓ†‰ÙÏÁ˘†‰ÙÂ˜˙‰˘†„·Ï·Â†®Ô¯ˆÈ‰†È¢Ú†‰˜˙‰†‰˘¯„†Ì‡©†‰˜˙‰‰†ÍÈ¯‡˙Ó†Â‡†‰˘ÈÎ¯‰†ÍÈ¯‡˙Ó†ÌÈ˘„ÂÁ†±≤≠Ï†‰Ù˜˙†˙ÂÈ¯Á‡

Æ‰ÓÊ‰‰Ó†ÌÈÓÈ†∑†ÍÂ˙Â†‰˘†ÏÚ†‰ÏÚ˙†‡Ï†‰˜˙‰‰†ÍÈ¯‡˙†„ÚÂ†ÔÎ¯ˆÏ†¯ˆÂÓ‰†˙¯ÈÒÓ
Æ¥ÏÚ†‰ÏÚÈ†‡Ï†È‡ÎË‰†¯Â˜È·Ï†‰˙Ó‰‰†ÔÓÊ†Æ¯Â˜È·‰†˙Ú˘Â†„ÚÂÓ†˙‡†ÁÂ˜Ï‰†ÌÚ†‰¯·Á‰†Ì‡˙˙†¨ÁÂ˜Ï‰†˙È··†È‡ÎË†¯Â˜È·†˘¯„ÈÈÂ†‰È‰

˙Ï·Â‰†˙˘¯„†Ì‡†ÆÔÂ˜È˙‰†ÚÂˆÈ·Ï†˘„Á†„ÚÂÓ†ÂÓÚ†Ì‡˙˙Â†ÁÂ˜ÏÏ†‰¯·Á‰†ÍÎ†ÏÚ†ÚÈ„Â˙†¨È‡ÎË‰†¯Â˜È··†¯ÂÁÈ‡†Ï˘†‰¯˜Ó†ÏÎ·†ÆÌÈÈ˙Ú˘
Æ‰„ÂÚ˙·†®‰©†ÛÈÚÒÏ†ÛÂÙÎ·†Æ‰¯ÂÓ˙†‡ÏÏ†‰Ï·Â‰‰†ÚˆÂ·˙†‰„·ÚÓÏ†¯È˘ÎÓ‰

מקרר
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