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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:
CImportant information or useful tips.

AWarning against dangerous conditions for life and property.
BWarning against electric voltage.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indicator panel
Butter & Cheese sections
Water dispenser filling tank
Egg section
Water dispenser reservoir
Bottle shelves

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adjustable front feet
Chiller
Chiller cover and glass
Movable shelves
Wine cellar
Fan

*May not be available in all models
C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the
product you have purchased, then it is valid for other models.
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2 Important Safety Warnings

Please
review
the
following
information.
Failure to observe this
information may cause
injuries
or
material
damage. Otherwise, all
warranty and reliability
commitments
will
become invalid.
Original spare parts will
be provided for 10 years,
following the product
purchasing date.
Intended use

A

A

WARNING:
Keep ventilation
openings, in the
appliance enclosure
or in the built-in
structure, clear of
obstruction.
WARNING:
Do
not
use
mechanical devices
or other means
to accelerate the
defrostingprocess,
other than those
recommended by
the manufacturer.
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A

A

WARNING:
Do not damage the
refrigerant circuit.
WARNING:
Do
not
use
e l e c t r i c a l
appliances inside
the food storage
compartments
of the appliance,
unless
they
are of the type
recommended by
the manufacturer.
WARNING:
Do
not
store
e x p l o s i v e
substances
such
as aerosol cans
with a flammable
propellant in this
appliance.

This
appliance
is
intended to be used in
household and similar
applications such as
– staff kitchen areas in
shops, offices and other
working environments;
– farm houses and by
clients in hotels, motels
and other residential
EN
type environments;

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

For products with a
freezer compartment;
Do not put bottled
and canned liquid
beverages in the
freezer compartment.
Otherwise, these may
burst.
Do not touch frozen
food by hand; they may
stick to your hand.
Unplug your refrigerator
before cleaning or
defrosting.
Vapor and vaporized
cleaning materials
should never be used in
cleaning and defrosting
processes of your
refrigerator. In such
cases, the vapor may
get in contact with the
electrical parts and
cause short circuit or
electric shock.
Never use the parts on
your refrigerator such as
the door as a means of
support or step.
Do not use electrical
devices inside the
refrigerator.

General safety

When you want to
dispose/scrap the
product, we recommend
you to consult the
authorized service
in order to learn the
required information
and authorized bodies.
Consult your
authorized service
for all your questions
and problems related
to the refrigerator. Do
not intervene or let
someone intervene to
the refrigerator without
notifying the authorised
services.
For products with a
freezer compartment;
Do not eat cone ice
cream and ice cubes
immediately after you
take them out of the
freezer compartment!
(This may cause
frostbite in your mouth.)
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Do not damage the
parts, where the
refrigerant is circulating,
with drilling or cutting
tools. The refrigerant
that might blow out
when the gas channels
of the evaporator, pipe
extensions or surface
coatings are punctured
causes skin irritations
and eye injuries.
Do not cover or block
the ventilation holes on
your refrigerator with
any material.
Electrical devices must
be repaired by only
authorised persons.
Repairs performed by
incompetent persons
create a risk for the user.
In case of any failure or
during a maintenance or
repair work, disconnect
your refrigerator’s mains
supply by either turning
off the relevant fuse
or unplugging your
appliance.
Do not pull by the cable
when pulling off the
plug.
6

Ensure highly alcoholic
beverages are stored
securely with the lid
fastened and placed
upright.
Never store spray cans
containing flammable
and explosive
substances in the
refrigerator.
Do not use mechanical
devices or other means
to accelerate the
defrosting process,
other than those
recommended by the
manufacturer.
This product is not
intended to be used by
persons with physical,
sensory or mental
disorders or unlearned
or inexperienced
people (including
children) unless they are
attended by a person
who will be responsible
for their safety or who
will instruct them
accordingly for use of
the product
Do not operate a
damaged refrigerator.
EN

Consult with the service
agent if you have any
concerns.
Electrical safety of your
refrigerator shall be
guaranteed only if the
earth system in your
house complies with
standards.
Exposing the product
to rain, snow, sun and
wind is dangerous with
respect to electrical
safety.
Contact authorized
service when there is a
power cable damage to
avoid danger.
Never plug the
refrigerator into the
wall outlet during
installation. Otherwise,
risk of death or serious
injury may arise.
This refrigerator is
intended for only
storing food items. It
must not be used for
any other purpose.
Label of technical
specifications is located
on the left wall inside
the refrigerator.
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Never connect
your refrigerator to
electricity-saving
systems; they may
damage the refrigerator.
If there is a blue light
on the refrigerator, do
not look at the blue light
with optical tools.
For manually controlled
refrigerators, wait for at
least 5 minutes to start
the refrigerator after
power failure.
This operation manual
should be handed in to
the new owner of the
product when it is given
to others.
Avoid causing damage
on power cable when
transporting the
refrigerator. Bending
cable may cause fire.
Never place heavy
objects on power cable.
Do not touch the plug
with wet hands when
plugging the product
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As they require a precise
temperature, vaccines,
heat-sensitive medicine
and scientific materials
and etc. should not be
kept in the refrigerator.
If not to be used for a
long time, refrigerator
should be unplugged.
A possible problem in
power cable may cause
fire.
Refrigerator may move
if adjustable legs are not
properly secured on the
floor. Properly securing
adjustable legs on the
floor can prevent the
refrigerator to move.
When carrying the
refrigerator, do not hold
it from door handle.
Otherwise, it may be
snapped.
When you have to place
your product next to
another refrigerator or
freezer, the distance
between devices
should be at least 8cm.
Otherwise, adjacent
side walls may be
humidified.

Do not plug the
refrigerator if the wall
outlet is loose.
Water should not be
sprayed on inner or
outer parts of the
product for safety
purposes.
Do not spray
substances containing
inflammable gases such
as propane gas near the
refrigerator to avoid fire
and explosion risk.
Never place containers
filled with water on top
of the refrigerator; in
the event of spillages,
this may cause electric
shock or fire.
Do not overload the
refrigerator with food.
If overloaded, the food
items may fall down and
hurt you and damage
refrigerator when you
open the door.
Never place objects on
top of the refrigerator;
otherwise, these
objects may fall down
when you open or close
the refrigerator’s door.
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The product shall never
be used while the
compartment which
is located at the top or
back of your product
and in which electronic
boards are available
(electronic board box
cover) (1) is open.

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 is you are not
sure that there is no
water hammer effect
in your installation.
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 only potable water.

1

1

For products with a
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

Child safety
If the door has a lock,
the key should be kept
away from reach of
children.

9
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Children must be
supervised to prevent
them from tampering
with the product.

Package information

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. Therefore, do not dispose
the product with normal domestic
waste at the end of its service life.
Take it to a collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. Please consult your
local authorities to learn the nearest
collection point. Help protect the
environment and natural resources by
recycling used products. For children’s
safety, cut the power cable and break
the locking mechanism of the door, if
any, so that it will be non-functional
before disposing of the product.
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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.
Do not forget...
Any recycled substance is an
indispensable matter for nature and
our national asset wealth.
If you want to contribute to the
re-evaluation of the packaging
materials, you can consult to your
environmentalist organizations or the
municipalities where you are located.

HC warning
If your product's cooling system
contains R600a:
This gas is flammable. Therefore, pay
attention to not damaging the cooling
system and piping during usage
and transportation. In the event of
damage, keep your product away from
potential fire sources that can cause
the product catch a fire and ventilate
the room in which the unit is placed.
Ignore this warning if your
product's cooling system contains
R134a.
Type of gas used in the product is
stated in the type label which is on the
left wall inside the refrigerator.
Never throw the product in fire for
disposal.
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Things to be done for
energy saving
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 your refrigerator so
that the air circulation inside of it is
not prevented.
Do not install your refrigerator
under direct sunlight or near heat
emitting appliances such as ovens,
dishwashers or radiators. Keep your
refrigerator at least 30cm away from
heat emitting sources and at least
5cm from electrical ovens.
Pay attention to keep your food in
closed containers.
For products with a freezer
compartment; You can store
maximum amount of food items
in the freezer when you remove
the shelf or drawer of the freezer.
Energy consumption value stated
for your refrigerator has been
determined by removing freezer
shelf or drawer and under maximum
load. There is no harm to use a shelf
or drawer according to the shapes
and size of food to be frozen.
Thawing frozen food in fridge
compartment will both provide
energy saving and preserve the food
quality.
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3 Installation
B In case the information which are

given in the user manual are not
taken into account, manufacturer
will not assume any liability for this.

Points to be paid attention
to when the relocation of
the refrigerator
1. Your refrigerator should be
unplugged.Before transportation of
your refrigerator, it should be emptied
and cleaned.
2. Before it is re-packaged,
shelves, accessories, crisper, etc.
inside your refrigerator should be
fixed with adhesive tape and secured
against impacts. Package should be
bound with a thick tape or sound
ropes and the transportation rules
on the package should be strictly
observed.
3. Original packaging and foam
materials should be kept for future
transportations or moving.
Before you start the refrigerator,
Check the following before you
start to use your refrigerator:
1. Attach 2 plastic wedges as
illustrated below. Plastic wedges
are intended to keep the distance
which will ensure the air circulation
between your refrigerator and the
wall. (The picture is drawn up as a
representation and it is not identical
with your product.)
2. Clean the interior of the
refrigerator as recommended in the
“Maintenance and cleaning” section.
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3. Connect the plug of the
refrigerator to the wall socket. When
the fridge door is opened, fridge
internal lamp will turn on.
4. When the compressor starts to
operate, a sound will be heard. The
liquid 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.
5. Front edges of the refrigerator
may feel warm. This is normal. These
areas are designed to be warm to
avoid condensation.

Electrical connection
Connect your product to a grounded
socket which is being protected by a
fuse with the appropriate capacity.
Important:
The connection must be in
compliance with national regulations.
The power plug must be easily
accessible after installation.
Electrical safety of your refrigerator
shall be guaranteed only if the earth
system in your house complies with
standards.

EN

Placing and Installation

The voltage stated on the label
located at left inner side of your
product should be equal to your
network voltage.
Extension cables and multi plugs
must not be used for connection.

B A damaged power cable must be

replaced by a qualified electrician.

B Product must not be operated

before it is repaired! There is the risk
of electric shock!

Disposing of the packaging
The packing materials may be
dangerous for children. Keep the
packing materials out of the reach
of children or dispose of them by
classifying them in accordance with
the waste instructions stated by your
local authorities. Do not throw away
with regular house waste, throw away
on packaging pick up spots designated
by the local authorities.
The packing of your refrigerator is
produced from recyclable materials.

A If the entrance door of the
room where the refrigerator will be
installed is not wide enough for the
refrigerator to pass through, then call
the authorized service to have them
remove the doors of your refrigerator
and pass it sideways through the door.
1. Install your refrigerator to a
place that allows ease of use.
2. Keep your refrigerator away
from heat sources, humid places and
direct sunlight.
3. There must be appropriate air
ventilation around your refrigerator
in order to achieve an efficient
operation. If the refrigerator is to be
placed in a recess in the wall, there
must be at least 5 cm distance with
the ceiling and at least 5 cm with the
wall. Do not place your product on the
materials such as rug or carpet.
4. Place your refrigerator on an
even floor surface to prevent jolts.

Disposing of your old
refrigerator
Dispose of your old refrigerator
without giving any harm to the
environment.
You may consult your authorized
dealer or waste collection center of
your municipality about the disposal
of your refrigerator.
Before disposing of your refrigerator,
cut out the electric plug and, if there
are any locks on the door, make them
inoperable in order to protect children
against any danger.
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4 Preparation
Your refrigerator should be installed
at least 30 cm away from heat
sources such as hobs, ovens, central
heater and stoves and at least 5
cm away from electrical ovens and
should not be located under direct
sunlight.
The ambient temperature of
the room where you install your
refrigerator should at least be
5°C. Operating your refrigerator
under cooler conditions is not
recommended with regard to its
efficiency.
Please make sure that the interior
of your refrigerator is cleaned
thoroughly.
If two refrigerators are to be
installed side by side, there should
be at least 2 cm distance between
them.
When you operate your refrigerator
for the first time, please observe the
following instructions during the
initial six hours.
The door should not be opened
frequently.
It must be operated empty without
any food in it.
Do not unplug your refrigerator. If
a power failure occurs out of your
control, please see the warnings in
the “Recommended solutions for
the problems” section.
Original packaging and foam
materials should be kept for future
transportations or moving.
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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.
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.
Due to temperature change as
a result of opening/closing the
product door during operation,
condensation on the door/body
shelves and the glass containers is
normal

EN

Adjusting the legs

Door Open Warning

If your cooler/freezer is unbalanced;
You can balance your cooler/freezer
by turning its front legs as illustrated
in the figure. The corner where the
leg exists is lowered when you turn
in the direction of black arrow and
raised when you turn in the opposite
direction. Taking help from someone
to slightly lift the cooler/freezer will
facilitate this process.

*May not be available in all models
An audio warning signal will be
given when the door of your product
is left open for at least 1 minute. This
warning will be muted when the door
is closed or any of the display buttons
(if any) are pressed.

Changing the door opening
direction
Door opening direction of your
refrigerator can be changed according
to the place you are using it. If this is
necessary, please call your nearest
Authorized Service.

15
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5

Operating the product
1

2

11

10

3

4

5

6

13
12

8
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1.On/Off Indicator:
This icon ( ) come on when the fridge is turned off. All the other icons
turn off.
2.Economic Usage Indicator:
This icon (
) comes on when the
Fridge Compartment is set to 8°C
which is the most economical set value. Economic Usage Indicator turns
off when the Quick Fridge or Quick
Freeze function is selected.
3.Fridge Compartment
Temperature Setting Indicator:
Indicates the temperature set for the
Fridge Compartment.

7

4.Power failure/High temperature
/ error warning indicator :
This light ( ) illuminates during
power failure, high temperature
failures and error warnings. During
sustained power failures, the
highest temperature that the fridge
compartment reaches will flash on the
digital display.
5. Vacation Indicator:
This icon ( )lights up when the
Vacation Function is active.
6.Key Lock Indicator:
This icon ( ) lights up when the Key
Lock mode is activated.

C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the
product you have purchased, then it is valid for other models.
16
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7.Key Lock Mode:
Press Key Lock ( ) button
continuously for 3 seconds. Key lock
icon 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 continuously for 3
seconds again. Key lock icon will turn
off and the key lock mode will be exite.
8. Vacation Function:
When you press Vacation button, vacation function ( ) is activated and
vacation indicator lights. You can use
this function when you will not use
your fridge for a long time. Note that
there should be no food inside your
fridge, otherwise fridge can not preserve your food at Vacation mode.
If this function is activated, fridge
compartment temperature is kept at
15 C° in order to prevent bad smelling.
Press Vacation button again to deactivate vacation function.
9. Fridge Set Function:
This function ( ) allows you to make
the Fridge compartment temperature setting. Press this button to set the
temperature of the fridge compartment to 8,7,6,5,4,3, and 1 respectively.

of fresh food, press Quick Fridge button before you place the food into the
fridge compartment.
11.On/Off Function:
This function ( ) allows you to make
the Fridge turn off when pressed for
3 seconds.The fridge could be turned
on by pressing On/Off button for 3
seconds again .
12.Energy Saving Indicator :
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.
13.Quick Freeze Indicator :
This icon ( ) comes on when the
Quick Freeze function is on.

10. Quick Fridge Function:
Quick Fridge indicator ( ) turns on
when the Quick Fridge function is on.
Press Quick Fridge button again to
cancel this function. Quick Fridge indicator will turn off and normal settings
will be resumed. Quick Fridge function
will be cancelled automatically 1 hours later if you do not cancel it manually. If you want to cool plenty amount
17
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Using the water
dispenser

*May not be available in all models
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 dispenser 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
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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.
Do not fill the water
C
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

19
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C

Capacity of the water tank
.is 3 litres; do not overfill

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
sides 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
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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.

21
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Dual cooling system:
Your cooler/freezer is equipped with
two separate cooling systems to cool
the fresh food compartment and
freezer compartment. Thus, air in the
fresh food compartment and freezer
compartment do not get mixed.
Thanks to these two separate cooling
systems, cooling speed is much higher
than other cooler/freezers. Odors
in the compartments do not get
mixed. Also additional power saving
is provided since the defrosting is
performed individually.

Freezing fresh food
Wrap or cover the food before
placing them in .
Hot food must cool down to the
room temperature before putting
them in the cooler/freezer.
The foodstuff that you want to
freeze must be fresh and in good
quality.
Foodstuff must be divided into
portions according to the family’s
daily or meal based consumption
needs.
Foodstuff must be packaged in an
airtight manner to prevent them
from drying even if they are going to
be kept for a short time.
Materials to be used for packagings
must be resistant to cold and
humidity and they must be airtight.
The packaging material of the food
must be at a sufficient thickness
and durability. Otherwise the
food hardened due to freezing
may puncture the packaging. It is
important for the packaging to be
closed securely for safe storage of
the food.
22
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Frozen food must be used
immediately after they are thawed
and they should never be re-frozen.
Please observe the following
instructions to obtain the best
results.
If the fridge has a quick freeze
function, activate the quick freeze
function when you want to freeze
the food.
Do not freeze too large quantities
of food at one time. The quality of
the food is best preserved when it is
frozen right through to the core as
quickly as possible.
Take special care not to mix already
frozen food and fresh food.
Make sure raw foods are not in
contact with cooked foods in the
fridge.

2. Ensure that contents of the package
Recommendations for
are labeled and dated.
preservation of frozen food
Pre-packed commercially frozen
food should be stored in accordance
with the frozen food manufacturer's
instructions in a frozen food storage
compartment.
To ensure that the high quality
supplied by the frozen food
manufacturer and the food retailer is
maintained, following points should
be noted:
1. Put packages in the freezer as
quickly as possible after purchase.

F r e e z e r
Compartment
Setting

-18°C
-20, -22 or
-24°C
Quick Freeze

-18°C
colder

-18°C
colder

or

or

F r i d g e
Compartment
Setting

4°C
4°C
4°C

3. Do not exceed "Use By", "Best
Before" dates on the packaging.

Defrosting
The freezer compartment defrosts
automatically.

Remarks

This is the normal recommended setting.
These settings are recommended when the
ambient temperature exceeds 30°C.
Use when you wish to freeze your food in a
short time. If is recommended to be used to
maintain the quality of meat and fish products.

2°C

If you think that your fridge compartment is
not cold enough because of the hot conditions
or frequent opening and closing of the door.

Quick Fridge

You can use it when your fridge compartment
is overloaded or if you wish to cool down your
food rapidly. It is recommended that you
activate the quick freeze function 4-8 hours
before placing the food.

23

EN

Placing the food

Egg section

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

Fridge
compartment
shelves

Food in pans,
covered plates and
closed containers

Freezer
compartment
shelves

Small and
Door shelves
packaged food and
of fridge
drinks (such as milk,
compartment
fruit juice and beer)
Crisper
Freshzone
compartment

Materials necessary for packaging:
Cold resistant adhesive tape
Self-adhesive label
Rubber rings
Pen
Materials to be used for packaging
the foodstuff must be tear-proof and
resistant to cold, humidity, dour, oils
and acids.
Foodstuff to be frozen should not
be allowed to come in contact with
the previously frozen items to prevent
their partial thawing.
Thawed out
food must be consumed and must not
be frozen again.

Vegetables and
fruits
Delicatessen
products (cheese,
butter, salami and
etc.)

Deep-freeze information

Food must be frozen as rapidly as
possible when they are put in the
freezer in order to keep them in good
quality.
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).
WARNING! A
Foodstuff must be divided into
portions according to the family’s
daily or meal based consumption
needs.
Foodstuff must be packaged in an
airtight manner to prevent them
from drying even if they are going to
be kept for a short time.
24
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6 Maintenance and cleaning
ANever use gasoline, benzene or

ADo not use sharp, abrasive tools,

similar substances for cleaning
purposes.

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.

BWe recommend that you unplug the
appliance before cleaning.

BNever use any sharp abrasive

instrument, soap, household
cleaner, detergent and wax polish
for cleaning.

Protection of plastic
surfaces

CUse lukewarm water to clean the

cabinet of your refrigerator and wipe
it dry.

C Do not put the liquid oils or oil-

cooked meals in your refrigerator
in unsealed containers as they
damage the plastic surfaces of your
refrigerator. In case of spilling or
smearing oil on the plastic surfaces,
clean and rinse the relevant part
of the surface at once with warm
water.

CUse a damp cloth wrung out in

a solution of one teaspoon of
bicarbonate of soda to one pint of
water to clean the interior and wipe
it dry.

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

BIf your refrigerator is not going to

be used for a long period of time,
unplug the power cable, remove all
food, clean it and leave the door ajar.

CCheck door seals regularly to ensure
they are clean and free from food
particles.

ATo remove door racks, remove all the
contents and then simply push the
door rack upwards from the base.

ANever 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.
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7 Troubleshooting
Please review this list before calling the service. It will save your time and
money. This list includes frequent complaints that are not arising from defective
workmanship or material usage. Some of the features described here may not
exist in your product.
The refrigerator does not operate.
The plug is not inserted into the socket correctly. >>>Insert the plug into the
socket securely.
The fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main
fuse have blown out. >>>Check the fuse.
Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, COOL
CONTROL and FLEXI ZONE).
Door has been opened frequently. >>>Do not open and close the door of
refrigerator frequently.
Ambient is very humid. >>>Do not install your refrigerator into highly humid
places.
Food containing liquid is stored in open containers. >>>Do not store food with
liquid content in open containers.
Door of the refrigerator is left ajar. >>>Close the door of the refrigerator.
Thermostat is set to a very cold level. >>>Set the thermostat to a suitable
level.
Compressor is not running
Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power
failures or plug-out plug-ins as the refrigerant pressure in the cooling
system of the refrigerator has not been balanced yet. The refrigerator will
start running approximately after 6 minutes. Please call the service if the
refrigerator does not startup at the end of this period.
The fridge is in defrost cycle. >>>This is normal for a full-automatically
defrosting refrigerator. Defrosting cycle occurs periodically.
The refrigerator is not plugged into the socket. >>>Make sure that the plug is
fit into the socket.
Temperature settings are not made correctly. >>>Select the suitable
temperature value.
There is a power outage. >>>Refrigerator returns to normal operation when
the power restores.
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The operation noise increases when the refrigerator is running.
The operating performance of the refrigerator may change due to the
changes in the ambient temperature. It is normal and not a fault.
The refrigerator is running frequently or for a long time.
New product may be wider than the previous one. Larger refrigerators operate
for a longer period of time.
The room temperature may be high. >>>It is normal that the product operates
for longer periods in hot ambient.
The refrigerator might be plugged in recently or might be loaded with food.
>>>When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will
take longer for it to attain the set temperature. This is normal.
Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do
not put hot food into the refrigerator.
Doors might be opened frequently or left ajar for a long time. >>>The warm
air that has entered into the refrigerator causes the refrigerator to run for
longer periods. Do not open the doors frequently.
Freezer or fridge compartment door might be left ajar. >>>Check if the doors
are closed completely.
The refrigerator is adjusted to a very low temperature. >>>Adjust the
refrigerator temperature to a warmer degree and wait until the temperature is
achieved.
Door seal of the fridge or freezer may be soiled, worn out, broken or not
properly seated. >>>Clean or replace the seal. Damaged/broken seal causes
the refrigerator to run for a longer period of time in order to maintain the
current temperature.
Freezer temperature is very low while the fridge temperature is sufficient.
The freezer temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the
freezer temperature to a warmer degree and check.
Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient.
The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge
temperature to a warmer degree and check.
Food kept in the fridge compartment drawers is frozen.
The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge
temperature to a lower value and check.
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Temperature in the fridge or freezer is very high.
The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Fridge
compartment temperature setting has an effect on the temperature of the
freezer. Change the temperatures of the fridge or freezer and wait until the
relevant compartments attain a sufficient temperature.
Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the
doors frequently.
Door is ajar. >>>Close the door completely.
The refrigerator is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal.
When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take
longer for it to attain the set temperature.
Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do
not put hot food into the refrigerator.
Vibrations or noise.
The floor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved
slowly, balance it by adjusting its feet. Also make sure that the floor is strong
enough to carry the refrigerator, and level.
The items put onto the refrigerator may cause noise. >>>Remove the items
on top of the refrigerator.
There are noises coming from the refrigerator like liquid flowing, spraying,
etc.
Liquid and gas flows occur in accordance with the operating principles of your
refrigerator. It is normal and not a fault.
Whistle comes from the refrigerator.
Fans are used in order to cool the refrigerator. It is normal and not a fault.
Condensation on the inner walls of refrigerator.
Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not
a fault.
Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the
doors frequently. Close them if they are open.
Door is ajar. >>>Close the door completely.
Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors.
There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather.
When the humidity is less, condensation will disappear.
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Bad odour inside the refrigerator.
No regular cleaning is performed. >>>Clean the inside of the refrigerator
regularly with a sponge, lukewarm water or carbonate dissolved in water.
Some containers or package materials may cause the smell. >>>Use a
different container or different brand packaging material.
Food is put into the refrigerator in uncovered containers. >>>Keep the food in
closed containers. Microorganisms spreading out from uncovered containers
can cause unpleasant odours.
Remove the foods that have expired best before dates and spoiled from the
refrigerator.
The door is not closing.
Food packages are preventing the door from closing. >>>Replace the
packages that are obstructing the door.
The refrigerator is not completely even on the floor. >>>Adjust the feet to
balance the refrigerator.
The floor is not level or strong. >>>Make sure that the floor is level and
capable to carry the refrigerator.
Crispers are stuck.
The food is touching the ceiling of the drawer. >>>Rearrange food in the
drawer.
If The Surface Of The Product Is Hot.
High temperatures may be observed between the two doors, on the side
panels and at the rear grill while the product is operating. This is normal and
does not require service maintenance!
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دليل المستخدم
ال
يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام المنتج!
عميلنا العزيز،
إننا نود بلوغ أعلى فعالية لمنتجنا ،الذي تم تصنيعه في مرافق حديثة مع ضبط دقيق للجودة.
لذا ،ننصحك بقراءة دليل المستخدم بشكل كامل قبل استخدام المنتج .في حال تغير مالك الجهاز ،ال تنس منحه الدليل مع
الجهاز.
م
استخدام الم ت س
ا الدليل
سيس د
يرجى قراءة دليل المستخدم قبل تركيب الجهاز وتشغيله.
تقيد بتعليمات السالمة دائما.
احتفظ بدليل المستخدم بالمتناول من أجل االستخدام المستقبلي.
يرجى قراءة أية وثائق أخرى مزودة مع المنتج.
تذكر أن دليل المستخدم هذا قد ينطبق على عدة موديالت .يشير الدليل بوضوح إلى أية اختالفات في الموديالت.

C
A
B

معلومات هامة ونصائح مفيدة.

الخطر على الحياة والممتلكات.

خطر الصدمة الكهربائية.

إن غالف المنتج مصنوع من مواد قابلة للتدوير ،طبقا
ألنظمة البيئة المحلية.

جدول المحتويات

تعليمات السالمة والبيئة 1

10

3

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3السالمة العامة 1.1.
HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5تحذير 1.2.

11

 . . . . . . . . . . 5للموديالت المحتوية على موزع ماء 1.1.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5االستخدام المخصص 1.3.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5سالمة األطفال 1.4.
:. . . . . . . 6االمتثال لتوجيهات حظر المواد الخطرة 1.5.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6معلومات الغالف 1.6.

 2ال
8

7

تشغيل الجهاز 5

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13تنظيف خزان المياه 5.1.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14تعبئة خزان توزيع المياه 5.3.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14استخدام موزع المياه 5.2.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15درج المياه 5.4.

16

والصيانة 6

 .6.1منع الروائح الكريهة16 ..............................
التركيب  .6.2 3حماية األسطح البالستيكية16 ........................

نقاط يجب اإلهتمام بها عند الثالجة8 .................... .
قبل بدأ تشغيل الثالجة8 .................................. ،
التوصيل الكهربائي 8 ......................................
التخلص من عبوة المنتج 8 ................................
التخلص من الثالجة القديمة 9 .............................
الوضع والتركيب 9 ........................................
تحذير فتح الباب 9 .........................................
تغيير مصباح اإلضاءة 9 .................................
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يوضح هذا الجزء تعليمات السالمة الالزمة لمنع
خطر اإلصابة والضرر المادي .يؤدي اإلخفاق
في التقيد بهذه التعليمات إلى بطالن جميع
ضمانات الجهاز.
الغرض المخصص

A
A
A
A
A

تحذير :حافظ على فتحات
التهوية في تجويف الجهاز
أو في البنية المدمجة
خالية من االنسداد.
تحذير :ال تستخدم األجهزة
الميكانيكيةأوالوسائل
األخرى لتسريع عملية إزالة
الصقيع ،غير تلك التي يوصي
بهاالمصنع.
تحذير :ال تتلف الدائرة
الكهربائيةلمادةالتبريد.
تحذير :ال تستخدم األجهزة
الكهربائية في حجرة المؤن
في الجهاز
إال إذا كانت من النوع الذي
يوصي بها المصنع.

تحذير:
ال تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل
علب األيروسول حيث تحتوى تلك
العلب على مواد قابلة لالشتعال.

هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي
والتطبيقاتالمماثلةمثل
 -مناطق كادر الطبخ في المتاجر والمكاتب

وبيئات العمل األخرى؛
 المزارع و النزالء في الفنادق وفنادق الطرقوالبيئاتالسكنيةالمماثلة؛أماكنالمبيت
واإلفطار؛
 أماكن المبيت واإلفطار؛ عمليات التموين والتطبيقات المماثلة فيغير محالت التجزئة.
 .1.1السالمة العامة
ال يجوز استخدام هذا الجهاز بواسطة أشخاص
يعانون من عجز بدني أو حسي أو عقلي ،دون
معرفة وخبرة كافية أو بواسطة األطفال .يمكن
استخدام الجهاز من قبل هؤالء األشخاص فقط
تحت إشراف وتوجيه شخص مسؤول عن
سالمتهم .ال يجب السماح لألطفال باللهو بهذا
الجهاز.
في حال حدوث عطل ،افصل الجهاز عن
الكهرباء.
بعد فصله عن الكهرباء ،انتظر  5دقائق على
األقل قبل توصيله مرة أخرى .افصل الجهاز
عن الكهرباء في حال عدم االستعمال .ال تلمس
القابس بأيد مبتلة! ال تسحب الكبل لنزعه من
الكهرباء ،امسك القابس دائما.
امسح رأس قابل الطاقة بقماشة ناشفة قبل
نزعه من الكهرباء.
ال توصل الثالجة بالكهرباء إذا كان المقبس
رخوا.
افصل المنتج أثناء التركيب والصيانة
والتنظيف والتصليح.
إذا كنت ال تنوي استخدام المنتج لفترة معينة،
افصله عن الكهرباء وأخرج أي طعام منه.
ال تستعمل مواد التنظيف بالبخار لتنظيف
الثالجة وإذابة الجليد داخلها .قد يتالمس البخار
مع المناطق المكهربة ويتسبب بقصر الدائرة
الكهربائية أو الصدمة الكهربائية!
ال تغسل المنتج برش الماء أو سكبه عليه!
خطر الصدمة الكهربائية!
إذا حدث عطل ،ال تستخدم المنتج فقد يتسبب
ذلك بصدمة كهربائية .اتصل بخدمة الصيانة
المعتمدة قبل القيام بأي شيء.
ال تستخدم الجهاز إذا كان القسم الموجود على
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ينفك المقبض.
احذر لكي ال يعلق أي جزء من يديك أو
جسمك في أية أجزاء متحركة داخل الجهاز.
ال تطأ أو تتكئ على الباب والجوارير وأجزاء
مماثلة من الثالجة .سيؤدي ذلك إلى سقوط
الجهاز وتضرر أجزائه.
احذر أن يعلق كبل الطاقة.

سطح الجهاز أو على ظهره الذي يحوي ألواحا
إلكترونية مطبوعة في الداخل مفتوحا (غطاء
لوح الدائرة اإللكترونية المطبوعة) (.)1

1

1

 .1.2تحذيرHC
إذا كان المنتج يشتمل على نظام تبريد
باستخدام غاز ، R600aاحذر حتى تتجنب
أضرار نظام التبريد وأنبوبه أثناء استخدام
الجهاز وتحريكه .هذا الغاز سريع االشتعال.
إذا تعرض نظام التبريد للتلف ،أبعد الجهاز عن
مصادر الحريق وقم بتهوية الغرفة فورا.
يشير الملصق على الجهة
الداخلية اليسرى إلى نوع الغاز
.المستعمل في المنتج
 1.1.2للموديالت المحتوية على موزع ماء
يجب أن يكون ضغط مدخل الماء البارد
 90psiكحد أقصى  .)kPa 620إذا تجاوز
ضغط الماء  ،)kPa 550 80استخدم صمام
حد الضغط في نظامك الرئيسي .إذا كنت ال تعلم
كيف تفحص ضغط الماء الخاص بك ،اطلب
المساعدة من سمكري متخصص.
إذا ظهر خطر تأثير الطرق المائي أثناء
التركيب ،استخدم معدات منع الطرق المائي في
التركيب دائما .استشر سمكري متخصص إن لم
تكن متأكدا من عدم وجود تأثير للطرق المائي
في التركيب.
ال تركبه على مدخل الماء الساخن .يجب
أخذ الحيطة من خطر تجمد الخراطيم .يجب أن
تكون درجة حرارة الماء  33ف ( 0.6م) كحد

C
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أوصل المنتج بمقبس مؤرض .يجب إجراء
التأريض بواسطة فني كهرباء مؤهل.
إذا كان الجهاز يحتوي على مصابيح من
نوع ، LEDاتصل بخدمة الصيانة المعتمدة
الستبدالها أو اتصل بها في حال حدوث أية
مشاكل.
ال تلمس األطعمة المجمدة بأيدي مبتلة! فقد
تلتصق بيديك!
ال تخزن العبوات الزجاجية أو علب
المشروبات في حجرة المجمد .فقد تنفجر!
ضع السوائل بوضع رأسي بعد إغالق الغطاء
بإحكام.
ال ترش المواد سريعة االشتعال قرب الجهاز،
فقد يحترق أو ينفجر.
ال تحتفظ بالمواد سريعة االشتعال والمنتجات
المحتوية على غاز سريع االشتعال (مواد الرش،
الخ) في الثالجة.
ال تضع مستوعبات السوائل على الجهاز .قد
يتسبب رش الماء على جزء كهربائي بصدمة
كهربائية أو خطر الحريق.
يؤدي تعريض المنتج للمطر والثلج وأشعة
الشمس والرياح إلى أخطار كهربائية .عند تغيير
مكان الجهاز ،ال تسحبه من مقبض الباب .فقد
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أدنى و 100ف ( 38م) كحد أقصى.
استعمل ماء الشرب فقط.

 .1.6معلومات الغالف

 .1.3االستخدام المخصص
هذا المنتج مصمم لالستخدام المنزلي .وهو
غير مالئم لالستخدام التجاري أو العام.
يجب استخدام الجهاز لتخزين الطعام والشراب
فقط.
ال تترك المواد الحساسة التي تتطلب درجات
حرارة تحت السيطرة في الثالجة (اللقاحات،
األدوية الحساسة للحرارة ،اللوازم الطبية ،الخ).
ال يتحمل المصنع أية مسؤولية عن أي ضرر
بسبب سوء االستعمال أو التعامل.
سيتم توفير قطع غيار أصلية لمدة  10أعوامًا،
بعد تاريخ الشراء المنتج
 .1.4سالمة األطفال

تم تصنيع مواد تغليف المنتج من مواد قابلة إلعادة
التدوير طبقا ألنظمة البيئة الوطنية .ال تتخلص من مواد
التغليف مع النفايات المنزلية وغيرها .قم بنقلها إلى نقاط
تجميع مواد التغليف المحددة من قبل السلطات المحلية.

احتفظ بمواد التغليف بعيدا عن متناول األطفال.
ال تسمح لألطفال بالعبث بالجهاز.
إذا كان لباب الجهاز قفل ،احتفظ بالمفتاح بعيدا عن
متناول األطفال.
المتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات األجهزة اإللكترونية
والكهربائية والتخلص منها:

هذا المنتج متوافق مع توجيهات
.)EU WEEE )2012/19/EU
يحمل هذا المنتج رمز تصنيف التخلق
من األجهزة الكهربائية واإللكترونية
( .)WEEEتم تصنيع هذا المنتج بقطع
ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها
وهي مناسبة إلعادة التدوير .ال تتخلص
من المنتجات التالفة مع النفايات المنزلية العادية واألخرى
عند انتهاء عمر الجهاز .بل يجب أخذه إلى مركز التجميع
لتدوير األجهزة الكهربائية واإللكترونية .يرجى استشارة
السلطات المحلية لمعرفة مراكز التجميع.

 .1.5االمتثال لتوجيهات حظر المواد الخطرة:
هذا المنتج متوافق مع توجيهات EU WEEE
 .))2011/65/EUوهو ال يحتوي على مواد ضارة أو
محظورة محددة في التوجيهات.
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لوحة مؤشر 1.
أقسام الزبدة والجبن 2.
موزع المياه ملء خزان 3.
القسم البيض 4.
خزان موزع المياه 5.
رفوف الباب قابل للتعديل 6.

C

رفوف زجاجة 7.
قدم األمامية قابل للتعديل 8.
مبرد 9.
10.
غطاء المبرد والزجاج
11.
رفوف المنقولة
12.
مخزن النبيذ

إن األشكال المذكورة في دليل المستخدم هذا هي تخطيطه وقد ال تتطابق مع جهازك تماما .إذا كان جهازك ال يشتمل على األجزاء
ذات الصلة ،فإن المعلومات تعود لموديالت أخرى.
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في حالة عدم األخذ بالمعلومات الواردة بدليل
المستخدم في اإلعتبار ،ال يتحمل المصنع أي مسؤولية
نتيجة لهذا.

نقاط يجب اإلهتمام بها عند الثالجة.

 .1يجب نزع القابس .قبل نقل الثالجة بالمواصالت يجب
تفريغها وتنظيفها .
 .2قبل إعادة تعبئتها ،يجب تثبيت األرفف والملحقات والدرج...
إلخ ،داخل الثالجة بشريط الصق وتأمينها ضد الصدمات.
يجب لف عبوة الثالجة بشريطسميك أو بحبال سليمة ويجب
االلتزام بقواعد نقل عبوة الثالجة بصرامة.
 .3يجب الحفاظ على العبوة األصلية ومواد التغليف
المصاحبة ألغراض النقل المستقبلي أو االنتقال.

قبل بدأ تشغيل الثالجة،

تحقق من التالي قبل بدأ تشغيل الثالجة:

 .1أرفق األسافين البالستيكية كما هو موضح أدناه .يتم
استخدام األسافين البالستيكية للحفاظ على وجود مسافة
والتي ستؤكد على تدوير الهواء بين الثالجة والحائط) .وضعت
هذه الصورة كوصف تصويري وال تتطابق بالكامل مع المنتج
الخاص بك(.
 .2نظف الجزء الداخلي للثالجة كما هو موصى به في قسم
"الصيانة والتنظيف".

 .5قد يكون ملمس الحواف األمامية للثالجة دافئًا .هذا شيء
طبيعي .حيث تم تصميم هذه المناطق حتى تكون دافئة
تجنبًا للتكاثف.

التوصيل الكهربائي

صل المنتج بمنفذ توصيل أرضي محمي بمنصهر ذي سعة
مناسبة.
هام:

يجب أن يتوافق التوصيل مع اللوائح الوطنية.
يجب أن يكون قابس التيار في مكان يسهل الوصول
إليه بعد التركيب.
يمكن ضمان السالمة الكهربية للثالجة فقط إذا
كان نظام التوصيل األرضي في منزلك يتوافق مع المعايير.
جهد التيار الكهربائي المذكور على الملصق
الموجود على الجانب الداخلي األيسر من المنتج يجب أن
يكون مساوي ًا لجهد الشبكة لديك.
يجب عدم استخدام الوصالت الكهربائية
والمقابس متعددة المسالك للتوصيل.

B

يجب أن يتم استبدال كابل التيار التالف
بواسطة فني الكهرباء المعتمد.

B

يجب أال يتم تشغيل المنتج قبل إصالحه!
حيث يوجد خطر يكمن في التعرض لصدمة كهربائية!

التخلص من عبوة المنتج

 .3قم بتوصيل قابس الثالجة مع مقبس الحائط .عند فتح باب
الثالجة،سيضيء المصباح الداخلي.
 .4عندما يبدأ المكثف بالعمل ،ستسمع صوت ًا .قد تؤدي
السوائل والغازات المتسربة من جهاز الثالجة إلى إحداث
ضوضاء ،حتى إن كان جهاز ضغط الهواء ال يعمل وهذا أمر
طبيعي.

قد تكون مواد التغليف خطِ رة على األطفال .احتفظ بمواد
التغليف بعي ًدا عن متناول األطفال أو تخلص منها بتصنيفها
وفقا ً لتعليمات التخلص من المخلفات المحددة من السلطات
المحلية .ال تتخلص من المخلفات مع مخلفات المنزل
العادية ،قم بالتخلص منها من خالل نقاط التقاط مواد
التعبئة والتغليف المحددة من السلطات المحلية.
يتم تصنيع حزمة تعبئة الثالجة من مواد قابلة إلعادة
التدوير.
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الت ي

ت ي

التخلص من الثالجة القديمة

تخلص من الجهاز القديم دون إحداث أي ضرر بالبيئة.

ت ال

يُسمع صوت تحذير عندما يكون باب صندوق الفريزر
سيصمت هذا أو الثالجة مفتوحا لفترة زمنية معينة..

يمكنك استشارة الوكيل المعتمد لديك أو مركز
تجميع النفايات بمدينتك حول التخلص من الثالجة
القديمة.

قبل التخلص من الثالجة ،اقطع القابس الكهربائي ،وفي
حالة وجود أي أقفال على باب الثالجة ،اجعلها غير قابلة
للتشغيل لحماية األطفال من أي خطر.

الوضع والتركيب

A

الصوت عند الضغط على أي زر على المؤشر
أو عندما يتم إغالق الباب.

تغيير مصباح اإلضاءة

( )LEDلتغيير المصباح/مصباح اإلضاءة الخلفية
المستخدم في إضاءة الثالجة ،يرجى االتصال بمركز
.الصيانة المعتمد

املصباح (املصابيح) املستخدمة في هذا اجلهاز
إذا كان باب الحجرة التي ستوضع بها الثالجة
ضيق بدرجة ال تسمح بمرور الثالجة من خالله ،فاتصل غير مناسبة لإلضاءة في الغرف املنزلية .الغرض
األساسي لهذا املصباح هو مساعدة املستخدم
بمركز الصيانة المعتمد إلزالة أبواب الثالجة وتمريرها
الثالجة/اجملمد بطريقة
في
الطعام
أدوات
لوضع
وهي مائلة من الباب.
ِّ
 .1ركب الثالجة في مكان يسمح بسهولة االستخدام.
سهلة وآمنة
الرطبة
 .2ضع الثالجة بعيدًا عن مصادر الحرارة والمناطق
املصابيح املستخدمة في هذا اجلهاز لها قدرة
وأشعة الشمس المباشرة.
حتمل تتمثل في درجات احلرارة أقل من  -20درجة
 .3يجب أن تتوفر التهوية المناسبة حول الثالجة للحصول على
تشغيل يتسم بالكفاءة .إذا كانت الثالجة ستوضع في تجويف مئوية.
داخل الحائط ،فيجب أن يكون يترك  5سم على األقل بينها
وبين السقف و  5سم على األقل بينها وبين الحائط .ال تضع
ثالجتك على مواد مثل السجاد أو الموكيت.
 .4ضع الثالجة على سطح مستو لمنع الحركة المفاجئة.

الثالجة /دليل المستخدم
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4

ا

داد

يجب تركيب الثالجة على بعد  30سم
C
على األقل من مصادر الحرارة مثل المواقد واألفران
والسخان المركزي والمواقد وعلى بعد  5سم على
األقل من األفران الكهربية ويجب عدم وضعها في ضوء
الشمسالمباشر.
يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة
C
للغرفة التي تضع فيها الثالجة  10درجة مئوية على
األقل .وال يُوصى بتشغيل الثالجة في ظروف درجة حرارة
أقل من ذلك تحقيقً ا لكفاءتها.

C

بعناية.

بعد إغالق الباب .سيتم إعادة تفعيلها عند فتح الباب أو
الضغط على أي مفتاح.
Cنظرا لتغير درجات الحرارة نتيجة لفتح  /إغالق باب
الجهاز أثناء العملية ،فالتكثيف على الباب  /والرفوف
والعبوات الزجاجية أمر طبيعي

يُرجى التأكد من تنظيف الثالجة من الداخل

إذا كنت بصدد تركيب ثالجتين جن ًبا إلى
C
جنب ،فيجب المباعدة بينهما بمسافة  2سم على
األقل.
عند تشغيل الثالجة للمرة األولى ،يُرجى
C
مراعاة التعليمات التالية أثناء الساعات الستة األولى.
 يجب عدم فتح الباب بصورة متكررة. يجب تشغيلها وهي خاوية بدون أي أطعمةداخلها.
 ال تنزع قابس التيار الكهربي للثالجة .إذارغما عنك ،فيرجى
توقف التيار الكهربي ً
قراءة التحذيرات الواردة في قسم "حلول
مقترحةللمشكالت".
يجب استخدام السالل/الجوارير التي تزود
C
مع حجرة التبريد دائما لتقليل استهالك الطاقة ومن
أجل ظروف تخزين أفضل.
إن احتكاك الطعام مع مجس درجة الحرارة
C
في حجرة المجمد قد يزيد من استهالك الطاقة في
الجهاز .لذا يجب تجنب االحتكاك مع المجس.
يجب الحفاظ على العبوة األصلية ومواد
C
التغليف المصاحبة ألغراض النقل المستقبلي أو
االنتقال.
Cفي بعض الموديالت ،تتوقف لوحة األدوات  5دقائق

AR 17 / 9

الثالجة /دليل المستخدم

 5ت يل ال
5

6

4

3

2

1

10

11

13
12

7

الت يل ا
م
تضيء هذه األيقونة (
كل األيقونات األخرى.

8

9

) عند إطفاء المجمد .وتنطفيء

ل الم ت
م
هذه األيقونة ( ) تضيء عند تفعيل وضع قفل المفتاح.

ل الم ت
ا ستخدام ا ت د
م
اضغط على زر قفل المفتاح ( ) لمدة  3ثوان .سوف
) تضيء عند ضبط غرفة المجمد
هذه األيقونة (
تضيء أيقونة قفل المفتاح ويتم تفعيل وضع قفل المفتاح.
على درجة حرارة  8مئوية وهي تمثل أكثر قيمة ضبط لن تعمل األزرار إذا كان وضع قفل المفتاح ً
فعاال .اضغط
اقتصادية .مؤشر االستخدام االقتصادي ينطفيء عند اختيار
على زر قفل المفتاح باستمرار لمدة  3ثوان أخرى .سوف
وظيفة التصقيع السريع أو التجميد السريع.
تنطفيء أيقونة قفل المفتاح ويتم الخروج من وضع قفل
المفتاح.
ال
ا م
د
م
ا
ي ا
يبين درجة الحرارة المضبوطة لمقصورة الثالجة .
عندما تضغط على زر األجازات "، ) ("noitacaV
سيتم تفعيل وظيفة األجازات ،وسيومض مؤشر األجازات.
ت ي
ال ا ال لي م
د
ال
يمكنك استخدام هذه الوظيفة إذا كنت لن تستخدم الثالجة
الخ ل
لمدة طويلة .ال ينبغي أن يكون هناك أي طعام داخل
هذا الضوء ( ) يعمل طوال فترة قصور الطاقة ودرجة الثالجة ،و إال ال يمكن للثالجة الحفاظ على الطعام عند
الحرارة العالية وتحذيرات الخلل .أثناء فترة قصور الطاقة تشغيل وظيفة العطلة.
المستديم فإن أعلى درجة حرارة تصل إليها غرفة المجمد إذا تم تفعيل هذه الوظيفة ،سيتم إيقاف تبريد مقصورة
الثالجة وسيتم الحفاظ على درجة حرارة مقصورة الثالجة
سوف تومض على الشاشة الرقمية.
عند  51درجة مئوية لمنع الروائح الكريهة .أنقر على
ا
ا
م
زر األجازات " "noitacaVمرة اخرى إللغاء تفعيل
األجازات
وظيفة
تنشيط
عند
المصابيح
)
(
تضيء
الوظيفة.
(. )noitacaV

C

*اختياري :إن األشكال الموجودة في هذا الدليل مخصصة كمسودات وقد ال تتطابق مع جهازك تماما .إذا كان جهازك ال يشتمل على
األجزاء ذات الصلة ،فإن المعلومات تعود لموديالت أخرى.

الثالجة /دليل المستخدم
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ال ي
ي
تسمح لك ( ) هذه الوظيفة بضبط درجة حرارة
مقصورة الثالجة .اضغط على هذا الزر لضبط درجة
حرارة صندوق الثالجة على  ،3،4،5،6،7،8و 1
بالترتيب.
ي الت يد الس ي
يتم تشغيل مؤشر التجميد السريع ( ) عند تشغيل وظيفة
التجميد السريع .أنقر على زر التجميد السريع مرة أخرى
إللغاء هذه الوظيفة .يتم إيقاف مؤشر التجميد السريع عند
استعادة اإلعدادات الطبيعية .سيتم إلغاء التجميد السريع
تلقائيا بعد مرور  1ساعة إذا لم يتم إلغائها يدويا .إذا أردت
تجميد كمية كبيرة من الطعام الطازج ،يرجى الضغط على
زر ( ezeerFkciuQالتجميد السريع) ساعة قبل وضع
الطعام في صندوق الفريزر.
ي الت يل ا ي
هذه الوظيفة ( ) تتيح لك إمكانية إطفاء المجمد عند
الضغط لمدة  3ثوان .يمكن أن يتم تشغيل المجمد من خالل
الضغط على زر التشغيل/اإلطفاء لمدة  3ثوان أخرى.
ال
م
عند االحتفاظ بأبواب المنتج مغلقة لفترة طويلة فسوف يتم
أوتوماتيكيًا تفعيل وظيفة توفير الطاقة ويضيء رمز توفير
)
الطاقة( .
عند تفعيل وظيفة توفير الطاقة ،فسوف تنطفيء كل الرموز
في الشاشة ما عدا رمز توفير الطاقة .عندما تكون وظيفة
توفر الطاقة مفعلة ،فعند الضغط على أي زر أو فتح الباب،
سيتم إلغاء وظيفة توفير الطاقة وسوف ترجع الرموز على
الشاشة إلى الوضع الطبيعي.
وظيفة توفير الطاقة تكون مفعلة عند التوريد من المصنع
وال يمكن إلغاؤها.
الت ميد الس ي
م
هذه األيقونة ( ) تضيء عندما تكون وظيفة التجميد
السريع مفعلة.
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استخدام الم ت

C

.سعة خزان المياه  3لتر ،ال تمأله على نحو مفرط

 .5.1تنظيف خزان المياه

 .1قم بفك صهريج تعبئة المياه داخل رف الباب.
 .2قم بفك رف الباب بإمساكه من كال الجانبين.
 .3امسك خزان المياه من كال الجانبين وقم بفكه بزاوية
 45درجة .
 .4قم بإزالة غطاء خزان المياه وتنظيف الخزان.

C

يجب أال يتم غسل أجزاء خزان المياه وموزع المياه في
.غسالة األطباق

الثالجة /دليل المستخدم
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استخدام الم ت
 .5.3تعبئة خزان توزيع المياه

 .5.2استخدام موزع المياه

.يوجد صهريج ملئ خزان المياه بداخل رف الباب
.افتح غطاء الخزان 1.
.قم بتعبئة الخزان بمياه شرب نقية 2.
.أغلق الغطاء 3.

*اختياري

C
C

من الطبيعي أن تكون أكواب المياه القليلة األولى
.المأخوذة من وحدة التوزيع دافئة
إذا لم يتم استخدام موزع المياه لفترة طويلة ،فتخلص
من أكواب المياه األولى التي تحصل عليها من الماء
.العزب

 .1اضغط على مزالج صنبور الماء بالكوب .إذا كنت
تستخدم كوب بالستيكي ضعيف ،فدفع الصنبور
بيديك سيكون أسهل.
 .2بعد تعبئة الكوب حتى المستوى الذي تريد ،قم بتحرير
الصنبور.

C
C
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ال تمأل خزان المياه بأى سائل آخر غير مياه الشرب
والمشروبات مثل عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية،
أما المشروبات الكحولية فغير مناسبة لالستخدام في
موزع المياه .سيتلف موزع المياه بشكل ال يمكن
إصالحه إذا تم استخدام هذا النوع من السوائل .وال
يشمل الضمان هذا النوع من االستخدامات فبعض
المواد الكيماوية واإلضافات الموجودة في هذه السوائل/
.المشروبات قد تتلف مواد خزان المياه
.استخدم مياه الشرب النظيفة فقط

الثالجة /دليل المستخدم

استخدام الم ت
 .5.4درج المياه

المياه التي تتساقط أثناء استخدام موزع المياه تتجمع في
.درج المياه
.اسحب الفلتر البالستيكي كما يظهر في الشكل
.بقطعة قماش نظيفة وجافة ،قم بإزالة المياه التي تراكمت
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6

ال ي

.يعمل تنظيف الجهاز بانتظام على إطالة عمره

B

تحذير :افصل التيار الكهربائي قبل تنظيف
الثالجة.

ال تستخدم األدوات الحادة والكاشطة ،والصابون ،مواد
التنظيف ،المنظفات ،الغاز ،البنزين ،مواد التلميع والمواد
المماثلة للتنظيف.
قم بإذابة معلقة طعام من الكربونات في الماء .بلل قطعة
قماش في الماء واعصرها .امسح الجهاز بهذه القماشة
وجففه كليا.
في غير المنتجات التي تمنع تكون الثلج (No
 ،)Frostيتساقط الماء ويمكن أن يتراكم الثلج بمقدار
يصل إلى عرض اإلصبع على الجدار الخلفي الداخلي
لصندوق الثالجة .ال تنظفه ،وال تستعمل مطل ًقا النفط أو
عوامل مماثلة عليه.
استخدم فقط قطعة قماش من األنسجة دقيقة رطبة
قليالً لتنظيف السطح الخارجي للمنتج .قد يخدش اإلسفنج
واألنواع األخرى من أقمشة التنظيف سطح المنتج.
احرص على إبعاد الماء عن غطاء المصباح واألجزاء
الكهربائية األخرى.

نظف الباب بواسطة قماشة رطبة .أخرج جميع المواد
الموجودة في الداخل لفصل الباب ورفوف الهيكل .ارفع
رفوف الباب للفصل .نظف الرفوف وجففها ،ثم ركبها في
مكانها ثانية بتمريرها من األعلى.
ال تستخدم الماء المحتوي على الكلور أو منتجات
التنظيف على السطح الخارجي واألجزاء المطلية بالكروم
من الجهاز .يسبب الكلور الصدأ على هذه األسطح
المعدنية.
ال تستخدم األدوات الحادة والكاشطة أو الصابون ،أو
مواد التنظيف المنزلية ،المنظفات ،البنزين ،الشمع ،الخ،
وإال ستزول األختام على األجزاء البالستيكية ويحدث
تشوه .استخدم ماء فاترا وقماشة ناعمة للتنظيف والتجفيف.

م

ال ا

ال ي

تم تصنيع المنتج من مواد خالية من الروائح .إال أن
االحتفاظ بالطعام في أقسام غير مالئمة وتنظيف األسطح
.الداخلية بطريقة خاطئة قد يتسبب بالروائح الكريهة
لتجنب ذلك ،نظف الجزء الداخلي بماء مكربن كل 15
.يوما
احتفظ باألطعمة في مستوعبات مغلقة .قد تنتشر
الميكروبات من األطعمة غير المغلقة مسببة الروائح
الكريهة.
ال تترك األطعمة التالفة ومنتهية الصالحية في الثالجة.

مي ا س

ال ستي ي

قد يتلف الزيت المنسكب على األسطح البالستيكية السطح،
.لذا يجب تنظيفه بالماء الساخن فورا
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7

است

ا خ

.ةنايصلا زكرمب لاصتالا لبق ةمئاقلا هذه نم ققحت
ةمئاقلا هذه نمضتت .لاملاو تقولا ريفوت كلذ نأش نم
ال دقو .داوملا وأ ةعانصلا بويعب ةطبترملا ريغ ىواكشلا
.كزاهج ىلع انه ةروكذم ةنيعم تامس قبطنت
الثالجة ال تعمل.
قابس الطاقة غير مستقر كليا >>> .ادفعه بحيث
يستقر في المقبس كليا.
الصمام الموصول بالمقبس الذي يزود الجهاز
بالطاقة أو الصمام الرئيسي تالف >>> .افحص
الصمامات.
هناك تكاثف على جانب جدار حجرة المبرد (المنطقة
المتعددة ،منطقة التبريد ،التحكم والمنطقة المرنة).
المكان بارد جدا >>> .ال تضع الجهاز في أماكن
تقل فيها درجة الحرارة عن  -5درجة مئوية.
يتم فتح الباب كثيرا >>> تجنب فتح باب الثالجة
كثيرا.
المكان رطب جدا >>> .ال تضع الجهاز في أماكن
رطبة.
األطعمة المحتوية على سوائل تحفظ في مستوعبات
غير محكمة اإلغالق >>> .احتفظ باألطعمة المحتوية
على سوائل في مستوعبات محكمة اإلغالق.
ترك الباب مفتوحا >>> .ال تدع أبواب الثالجة
مفتوحة لفترات طويلة.
تم ضبط الثيرموستات على درجات متدنية جدا.
>>> اضبط الثيرموستات على درجة حرارة مناسبة.
الضاغط ال يعمل.
في حال حدوث انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي
أو سحب قابس الطاقة وإعادته مرة أخرى ،يصبح
ضغط الغاز في نظام تبريد الجهاز غير متوازن ،مما
يفعل الواقي الحراري للضاغط .يعمل المنتج من جديد
بعد  6دقائق تقريبا .إذا لم يعمل الجهاز بعد هذه الفترة،
اتصل بمركز الصيانة.
إزالة الجليد غير نشطة >>> .هذا أمر طبيعي في
جهاز مقاوم للصقيع تلقائيا .تتم إزالة الجليد دوريا.
الجهاز غير موصول بالكهرباء >>> .تأكد أن سلك
الطاقة موصول بالكهرباء.
إعداد درجة الحرارة غير صحيح >>> .اختر
إعدادا صحيحا لدرجة الحرارة.
ال يوجد تيار كهربائي >>> .يستمر الجهاز بالعمل
بشكل طبيعي حال عودة الطاقة.
يزداد ضجيج تشغيل الثالجة أثناء االستعمال.
وقد يتباين أداء عمل الجهاز بناء على تغيرات درجة
حرارة المكان .هذا أمر طبيعي وال يعتبر عطال.
تعمل الثالجة لفترة زمنية طويلة.
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ربما يكون المنتج الجديد أكبر من المنتج السابق.
تعمل األجهزة األكبر فترات زمنية أطول.
ربما تكون درجة حرارة الغرفة عالية >>> .يعمل
الجهاز فترات طويلة في درجات الحرارة العالية.
ربما تم توصيل الجهاز بالكهرباء مؤخرا أو تم
وضع صنف طعام جديد داخله >>> .يستغرق الجهاز
فترة أطول لبلوغ درجة الحرارة المعينة عند توصيله
بالكهرباء حديثا أو عند وضع صنف طعام جديد داخله.
هذا أمر طبيعي.
ربما تم وضع كميات كبيرة من الطعام الساخن في
الجهاز مؤخرا >>> .ال تضع الطعام الساخن داخل
الجهاز.
تم فتح األبواب كثيرا أو تركت مفتوحة لفترات
طويلة >>> .يتسبب الهواء الساخن المتحرك في
الداخل في عمل الجهاز فترة أطول .ال تفتح األبواب
كثيرا.
ربما يكون باب المجمد أو المبرد مواربا>>> .
تأكد أن األبواب مغلقة كليا.
ربما يكون الجهاز مضبوط على درجة حرارة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة الحرارة على درجة
أعلى وانتظر حتى يصل الجهاز إلى درجة الحرارة
المرغوبة.
ربما تكون فلكة باب المبرد أو المجمد متسخة ،أو
مهترئة أو مكسورة أو غير مستقرة >>> .نظف أو
استبدل الفلكة .تتسبب فلكة الباب التالفة/المهترئة في
عمل الجهاز لفترات طويلة للحفاظ على درجة الحرارة
الحالية.
درجة حرارة المجمد منخفضة جدا ،لكن درجة حرارة
المبرد مالئمة.
تم ضبط درجة حرارة حجرة المجمد على درجة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة حرارة حجرة المجمد
على درجة أعلى وافحص مرة أخرى.
درجة حرارة المبرد منخفضة جدا ،لكن درجة حرارة
.المجمد مالئمة
تم ضبط درجة حرارة حجرة المبرد على درجة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة حرارة حجرة المبرد
على درجة أعلى وافحص مرة أخرى.
األطعمة المحفوظة في جوارير حجرة المبرد متجمدة.
تم ضبط درجة حرارة حجرة المبرد على درجة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة حرارة حجرة المجمد
على درجة أعلى وافحص مرة أخرى.
درجة الحرارة في المبرد أو المجمد عالية جدا.
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ال

الخ ل
ال يتم تنظيف الجهاز بانتظام >>> .نظف الجزء
الداخلي بانتظام مستخدما إسفنجة وماء دافئ وماء
مكربن.
قد تتسبب بعض المستوعبات ومواد التغليف
بالروائح >>> .استخدم المستوعبات ومواد التغليف
الخالية من الروائح.
تم وضع الطعام في مستوعبات غير محكمة
اإلغالق >>> .احتفظ باألطعمة في مستوعبات محكمة
اإلغالق .قد تنتشر الميكروبات من األطعمة غير
المغلقة مسببة الروائح الكريهة.
تخلص من أية أطعمة فاسدة أو منتهية الصالحية
داخل الجهاز.

تم ضبط درجة حرارة حجرة المبرد على درجة
عالية جدا >>> .يؤثر إعداد درجة حرارة حجرة
المبرد على درجة حرارة حجرة المجمد .قم بتغيير
درجة حرارة حجرة المبرد أو المجمد وانتظر حتى
تصل الحجرات إلى مستوى درجة الحرارة المرغوبة.
تم فتح األبواب كثيرا أو تركت مفتوحة لفترات
طويلة>>> .ال تفتح األبواب كثيرا.
ربما يكون الباب مواربا >>> .أغلق الباب كليا.
ربما تم توصيل الجهاز بالكهرباء مؤخرا أو تم
وضع صنف طعام جديد داخله>>> .هذا أمر طبيعي.
يستغرق الجهاز فترة أطول لبلوغ درجة الحرارة
المعينة عند توصيله بالكهرباء حديثا أو عند وضع
صنف طعام جديد داخله.
ربما تم وضع كميات كبيرة من الطعام الساخن في
الجهاز مؤخرا >>> .ال تضع الطعام الساخن داخل
الجهاز.
االهتزاز أو الضجيج.
األرض غير مستوية أو متينة >>> .إذا كان
الجهاز يهتز عند تحريكه ببطء ،اضبط القواعد لموازنة
الجهاز .تأكد أن األرض متينة لدرجة تحمل الجهاز.
قد تحدث أية مواد موضوعة على الجهاز ضجيجا.
>>> قم بإزالة أية مواد وضعت على الجهاز.
يصدر الجهاز ضجيجا يشبه تدفق السوائل ،أو الرش،
الخ.
يتخلل مبادئ تشغيل الجهاز تدفق السائل والغاز>>> .
هذا أمر طبيعي وال يعتبر عطال.
هناك صوت كهبوب الرياح يأتي من الجهاز.
يستخدم الجهاز مروحة في عملية التبريد .هذا أمر
طبيعي وال يعتبر عطال.
هناك تكاثف على الجدران الداخلية للجهاز.
يزيد الطقس الحار أو الرطب من تشكل الصقيع
والتكاثف .هذا أمر طبيعي وال يعتبر عطال.
تم فتح األبواب كثيرا أو تركت مفتوحة لفترات
طويلة >>> .ال تفتح األبواب كثيرا؛ إذا كانت مفتوحة،
أغقلها.
ربما يكون الباب مواربا >>> .أغلق الباب كليا.
هناك تكاثف على السطح الخارجي للجهاز أو بين
األبواب.
ربما يكون جو المكان رطبا ،وهذا أمر طبيعي
في الجو الرطب >>> .سيتبدد التكاثف عندما تقل
الرطوبة.
رائحة الجزء الداخلي سيئة.

الباب ال يغلق.
تسد أغلفة الطعام الباب أحيانا >>> .غير مكان
األطعمة التي تسد األبواب.
ال يقف الجهاز بوضع رأسي كامل على األرض.
>>>اضبط القواعد لموازنة الجهاز.
األرض غير مستوية أو متينة>>> .تأكد أن األرض
مستوية ومتينة لدرجة تحمل الجهاز.
سلة الخضار عالقة.
ربما تالمس األطعمة الجزء العلوي من الجارور.
>>> أعد ترتيب األطعمة في الجارور.
إذا كان سطح المنتج ساخ ًنا
قد يالحظ ارتفاع درجات الحرارة بين البابين ،وعلى
األلواح الجانبية والشواية الخلفية أثناء تشغيل المنتج.
وهذا طبيعي وال يعد ذلك عيبًا يتطلب الصيانة.كن حذرً ا
.عند لمس هذه األماكن

A
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تحذير :إن استمرت المشكلة بعد اتباع
تعليمات هذا القسم ،اتصل بالبائع أو بمركز
خدمة معتمد .ال تحاول إصالح الجهاز.
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