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WARNING! 
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant 
the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules: 
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. 
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the manufacturer. 
 Do not destroy the refrigerating circuit. 
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been recommended by 

the manufacturer. 
 

 אזהרה!
, חומר קירור ידידותי לסביבה (דליק רק בתנאים מסוימים), עליך לציית לכללים R600a-כדי להבטיח פעולה תקינה של מכשיר הקירור, שעושה שימוש ב

 הבאים:
 יר החופשית מסביב למכשיר.אין לחסום את זרימת האוו 
 .אין להשתמש בהתקנים מכניים שאינם מומלצים על ידי היצרן להאצת תהליך ההפשרה 
 .אין להשמיד את מעגל הקירור 
 .אין להשתמש במכשירי חשמל שאינם מומלצים על ידי היצרן בתוך תא אחסון המזון 
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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. 
 

C  האיורים המופיעים במדריך הוראות זה הם איורים כלליים וייתכן שלא יתאימו בדיוק למוצר שברשותך. אם החלקים המוצגים
 במדריך אינם כלולים במוצר שרכשת, הם בוודאי תקפים לדגמים אחרים.
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Congratulations on your choice of a Beko Quality 
Appliance, designed to give you many years of service. 
 
 
 
Safety first! 
 
Do not connect your appliance to the electricity supply 
until all packing and transit protectors have been 
removed. 
• Leave to stand for at least 4 hours before switching 
on, to allow compressor oil to settle, if transported 
horizontally. 
• If you are discarding an old appliance with a lock or 
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe 
condition to prevent the entrapment of children. 
• This appliance must only be used for its intended 
purpose. 
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your 
appliance contains non CFC substances in the 
insulation which are flammable. We suggest you 
contact your local authority for information on disposal 
and available facilities. 
• We do not recommend use of this appliance in an 
unheated, cold room (e.g. garage, conservatory, annex, 
shed, out-house etc.). 
To obtain the best possible performance and trouble 
free operation from your appliance it is very important to 
read these instructions carefully. Failure to observe 
these instructions may invalidate your right to free 
service during the guarantee period.  
Please keep these instructions in a safe place for easy 
reference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN                                                             Instruction for use 

1 

   This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
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Electrical requirements 
Before inserting the plug into the wall socket 
make sure that the voltage and the frequency 
shown in the rating plate inside the appliance 
corresponds to your electricity supply. 
We recommend that this appliance is 
connected to the mains supply via a suitably 
switched and fused socket in a readily 
accessible position. 
Warning! This appliance must be earthed. 
Repairs to electrical equipment should only be 
performed by a qualified technician. Incorrect 
repairs carried out by an unqualified person 
are carry risks that may have critical 
consequences for the user of the appliance. 
ATTENTION! 
This appliance operates with R600a which is 
an environmental friendly but flammable gas. 
During the transportation and fixing of the 
product, care must be taken not to damage 
the cooling system. If the cooling system is 
damaged and there is a gas leakage from the 
system, keep the product away from open 
flame sources and ventilate the room for a 
while. 
WARNING - Do not use mechanical devices 
or other means to accelerate the defrosting 
process, others than those recommended by 
the manufacturer. 
WARNING - Do not damage the refrigerant 
circuit. 
WARNING - Do not use electrical appliances 
inside the food storage compartments of the 
appliance, unless they are of the type 
recommended by the manufacturer. 
WARNING - If the supply cord is damaged, it 
must be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard. 
 

Transportation instructions 
1. The appliance should be transported only in 
an upright position. The packing as supplied 
must be intact during transportation. 
2. If during the transport the appliance, has 
been positioned horizontally, it must not be 
operated for at least 4 hours, to allow the 
system to settle. 
3. Failure to comply with the above 
instructions could result in damage to the 
appliance, for which the manufacturer will not 
be held liable. 
 

4. The appliance must be protected against 
rain, moisture and other atmospheric 
influences. 
Important! 
• Care must be taken while cleaning/carrying 
the appliance not to touch the bottom of the 
condenser metal wires at the back of the 
appliance, as this could cause injury to fingers 
and hands. 
• Do not attempt to sit or stand on top of your 
appliance as it is not designed for such use. 
You could injure yourself or damage the 
appliance. 
• Make sure that the mains cable is not 
caught under the appliance during and after 
moving, as this could damage the cable. 
• Do not allow children to play with the 
appliance or tamper with the controls. 
 

Installation instructions 
1. Do not keep your appliance in a room 
where the temperature is likely to fall below 16 
degrees C (61 degrees F) at night and/or 
especially in winter, as it is designed to 
operate in ambient temperatures between +16 
and +43 degrees C (61 and 109 degrees F). 
At lower temperatures the appliance may not 
operate, resulting in a reduction in the storage 
life of the food. 
2. Do not place the appliance near cookers or 
radiators or in direct sunlight, as this will 
cause extra strain on the appliance's 
functions. If installed next to a source of heat 
or freezer, maintain the following minimum 
side clearances: 
From Cookers     30 mm 
From Radiators 300 mm 
From Freezers    25 mm 
3. Make sure that sufficient room is provided 
around the appliance to ensure free air 
circulation (Item 2). 
• Put the back airing lid to the back of your 
refrigerator to set the distance between the 
refrigerator and the wall (Item 3). 
4. The appliance should be positioned on a 
smooth surface. The two front feet can be 
adjusted as required. To ensure that your 
appliance is standing upright adjust the two 
front feet by turning clockwise or anti-
clockwise, until firm contact is secured with 
the floor. Correct adjustment of feet prevents 
excessive vibration and noise (Item 4). 
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5. Refer to "Cleaning and Care" section to 
prepare your appliance for use. 
 

Getting to know your appliance 
(Item 1) 

1 - Freezer shelf 
2 - Thermostat and lamp housing 
3 - Adjustable Cabinet shelves 
4 - Bottle holder 
5 - Defrost water collection channel - 
     drain tube       
6 - Crisper cover 
7 - Crisper 
8 - Adjustable front feet 
9 - Jars shelf 

 10 - Bottle shelf 
 

Suggested arrangement of food in 
the appliance 
Guidelines for obtaining optimum storage and 
hygiene: 
 1. The fridge compartment is for the short-
term storage of fresh food and drinks. 
 2. The freezer compartment is  rated 
and suitable for the freezing and storage of 
pre-frozen food.  
The recommendation for  storage as 
stated on the food packaging should be 
observed at all times. 
 3. Dairy products should be stored in the 
special compartment provided in the door 
liner. 
In order to freeze fresh food it is 
recommended to pack the products in 
aluminium or plastic sheet, cool them in the 
fresh food compartment and store them on 
the freezer compartment shelf.  
It is preferable that the shelf be fixed in the 
upper side of the freezer compartment. 
 4. Cooked dishes should be stored in airtight 
containers. 
 5. Fresh wrapped produce can be kept on the 
shelf. Fresh fruit and vegetables should be 
cleaned and stored in the crispers. 
 6. Bottles can be kept in the door section. 
 7. To store raw meat, wrap in polythene bags 
and place on the lowest shelf. Do not allow to 
come into contact with cooked food, to avoid 
contamination. For safety, only store raw meat 
for two to three days. 
 8. For maximum efficiency, the removable 
shelves should not be covered with paper or 
other materials to allow free circulation of cool 
air. 

 9. Do not keep vegetable oil on door shelves. 
Keep the food packed, wrapped or covered. 
Allow hot food and beverages to cool before 
refrigerating. Leftover canned food should not 
be stored in the can. 
10. Fizzy drinks should not be frozen and 
products such as flavoured water ices should 
not be consumed too cold. 
11. Some fruit and vegetables suffer damage 
if kept at temperatures near 0°C. Therefore 
wrap pineapples, melons, cucumbers, 
tomatoes and similar produce in polythene 
bags. 
12. High-proof alcohol must be stored upright 
in tightly closed containers. Never store 
products that contain an inflammable 
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray 
cans, etc.) or explosive substances. These 
are an explosion hazard. 
 

Temperature control and adjustment 
Operating temperatures are controlled by the 
thermostat knob and may be set at any 
position between 1 and 5 (the coldest 
position). 
If the thermostat knob is in position "0" the 
appliance is off. In this case neither the lamp 
for inside lighting will light.  
The average temperature inside the fridge 
should be around +5°C (+41°F). 
Therefore adjust the thermostat to obtain the 
desired temperature. Some sections of the 
fridge may be cooler or warmer (such as 
salad crisper and top part of the cabinet) 
which is quite normal. We recommend that 
you check the temperature periodically with a 
thermometer to ensure that the cabinet is kept 
to this temperature. Frequent door openings 
cause internal temperatures to rise, so it is 
advisable to close the door as soon as 
possible after use. 
 

Before operating 
Final Check 
Before you start using the appliance check 
that: 
1. The feet have been adjusted for perfect 
levelling. 
2. The interior is dry and air can circulate 
freely at the rear. 
3. The interior is clean as recommended 
under "Cleaning and care.” 
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4. The plug has been inserted into the wall 
socket and the electricity is switched on. 
When the door is open the interior light will 
come on. 
And note that: 
5. You will hear a noise as the compressor 
starts up. The liquid and gases sealed within 
the refrigeration system may also make some 
(noise), whether the compressor is running or 
not. This is quite normal. 
6. Slight undulation of the top of the cabinet is 
quite normal due to the manufacturing 
process used; it is not a defect. 
7. We recommend setting the thermostat knob 
midway and monitor the temperature to 
ensure the appliance maintains desired 
storage temperatures (See section 
Temperature Control and Adjustment). 
8. Do not load the appliance immediately it is 
switched on. Wait until the correct storage 
temperature has been reached. We 
recommend checking the temperature with an 
accurate thermometer (see; Temperature 
Control and Adjustment). 
 

Storing frozen food 
Your freezer is suitable for the long-term 
storage of commercially frozen foods and also 
can be used to freeze and store fresh food. 
If there is a power failure, do not open the 
door. Frozen food should not be affected if the 
failure lasts for less than 16 hrs. If the failure 
is longer, then the food should be checked 
and either eaten immediately or cooked and 
then re-frozen. 
 

Freezing fresh food 
Please observe the following instructions to 
obtain the best results. 
Do not freeze too large a quantity at any one 
time. The quality of the food is best preserved 
when it is frozen right through to the core as 
quickly as possible. 
Do not exceed the freezing capacity of your 
appliance in 24 h.  
Placing warm food into the freezer 
compartment causes the refrigeration 
machine to operate continously until the food 
is frozen solid. This can temporarily lead to 
excessive cooling of the refrigeration 
compartment. When freezing fresh food, keep 
the thermostat knob at medium position. 
 

Small quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) 
can be frozen without adjusting the 
temperature control knob. 
Take special care not to mix already frozen 
food and fresh food. 
 

Making ice cubes 
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and 
place it in the freezer. Loosen frozen trays 
with a spoon handle or a similar implement; 
never use sharp-edged objects such as 
knives or forks. 
 

Defrosting 
A) Fridge compartment 
The fridge compartment defrosts 
automatically. The defrost water runs to the 
drain tube via a collection container at the 
back of the appliance (Item 5). 
During defrosting, water droplets may form at 
the back of the fridge compartment where a 
concealed evaporator is located. Some 
droplets may remain on the liner and refreeze 
when defrosting is completed. Do not use 
pointed or sharp-edged objects such as 
knives or forks to remove the droplets which 
have refrozen. 
If, at any time, the defrost water does not 
drain from the collection channel, check that 
no food particles have blocked the drain tube. 
The drain tube can be cleared with a pipe-
cleaner or similar implement. 
Check that the tube is permanently placed with 
its end in the collecting tray on the compressor 
to prevent the water spilling on the electric 
installation or on the floor (Item 6). 
B) Freezer compartment 
Defrosting is very straightforward and without 
mess, thanks to a special defrost collection 
basin. 
Defrost twice a year or when a frost layer of 
around 7 (1/4") mm has formed. To start the 
defrosting procedure, switch off the appliance 
at the socket outlet and pull out the mains 
plug. 
All food should be wrapped in several layers 
of newspaper and stored in a cool place (e.g. 
fridge or larder). 
Containers of warm water may be placed 
carefully in the freezer to speed up the 
defrosting. Do not use pointed or sharp-edged 
objects, such as knives or forks to remove the 
frost. 
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Never use hairdryers, electrical heaters or 
other such electrical appliances for defrosting. 
Sponge out the defrost water collected in the 
bottom of the freezer compartment. After 
defrosting, dry the interior thoroughly. Insert 
the plug into the wall socket and switch on the 
electricity supply. 
 

Replacing the interior light bulb 
To change the Bulb/LED used for illumination 
of your refrigerator, call your Authorised 
Service. 
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. 
The lamps used in this appliance have to 
withstand extreme physical conditions such as 
temperatures below -20°C. 
 

Cleaning and care 
 1. We recommend that you switch off the 
appliance at the socket outlet and pull out the 
mains plug before cleaning. 
 2. Never use any sharp instruments or 
abrasive substances, soap, household 
cleaner, detergent or wax polish for cleaning. 
 3. Use luke warm water to clean the cabinet 
of the appliance and wipe it dry. 
 4. Use 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. 
 5. Make sure that no water enters the 
temperature control box. 
 6. If the appliance is not going to be used for 
a long period of time, switch it off, remove all 
food, clean it and leave the door ajar. 
 7. We recommend that you polish the metal 
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet 
sides) with a silicone wax (car polish) to 
protect the high quality paint finish. 
 8. Any dust that gathers on the condenser, 
which is located at the back of the appliance, 
should be removed once a year with a 
vacuum cleaner. 
 9. Check door seals regularly to ensure they 
areclean and free from food particles. 
10. Never: 
• Clean the appliance with unsuitable 
material; eg petroleum based products. 
 
 

• Subject it to high temperatures in any way, 
• Scour, rub etc., with abrasive material. 
11. Removal of dairy cover and door tray: 
• To remove the dairy cover, first lift the cover 
up by about an inch and pull it off from the 
side where there is an opening on the cover. 
• To remove a door tray, remove all the 
contents and then simply push the door tray 
upwards from the base. 
12. Make sure that the special plastic 
container at the back of the appliance which 
collects defrost water is clean at all times. If 
you want to remove the tray to clean it, follow 
the instructions below: 
• Switch off at the socket outlet and pull out 
the mains plug 
• Gently uncrimp the stud on the compressor, 
using a pair of pliers, so that the tray can be 
removed 
• Lift it up. 
• Clean and wipe it dry 
• Reassemble, reversing the sequence and 
operations 
13. Large accumulation of ice will impair the 
performance of the freezer. 
 

Repositioning the door 
Proceed in numerical order (Item 7). 
 

Do’s and don’ts 
Do-  Clean and defrost your appliance 

regularly (See "Defrosting"). 
Do-  Keep raw meat and poultry below 

cooked food and dairy products. 
Do-  Take off any unusable leaves on 

vegetables and wipe off any soil. 
Do-  Leave lettuce, cabbage, parsley and 

cauliflower on the stem. 
Do-  Wrap cheese firstly in greaseproof paper 

and then in a polythene bag, excluding 
as much air as possible. For best results, 
take out of the fridge compartment an 
hour before eating. 

Do-  Wrap raw meat and poultry loosely in 
polythene or aluminium foil. This 
prevents drying. 

Do-  Wrap fish and offal in polythene bags. 
Do-  Wrap food with a strong odour or which 

may dry out, in polythene bags, or 
aluminium foil or place in airtight 
container. 

Do-  Wrap bread well to keep it fresh. 
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Do-  Chill white wines, beer, lager and mineral 
water before serving. 

Do-  Check contents of the freezer every so 
often. 

Do-  Keep food for as short a time as possible 
and adhere to "Best Before" and "Use 
by" etc. dates. 

Do-  Store commercially frozen food in 
accordance with the instructions given on 
the packets. 

Do-  Always choose high quality fresh food 
and be sure it is thoroughly clean before 
you freeze it. 

Do-  Prepare fresh food for freezing in small 
portions to ensure rapid freezing. 

Do-  Wrap all food in aluminium foil or freezer 
quality polythene bags and make sure 
any air is excluded. 

Do-  Wrap frozen food immediately after 
purchasing and put it in to the freezer as 
soon as possible. 

Do- Defrost food in the fridge compartment. 
 

Don’t- Store bananas in your fridge 
compartment. 

Don’t- Store melon in your fridge. It can be 
chilled for short periods as long as it 
is wrapped to prevent it flavouring 
other food. 

Don’t- Cover the shelves with any protective 
materials which may obstruct air 
circulation. 

Don’t- Store poisonous or any dangerous 
substances in your appliance. It has 
been designed for the storage of 
edible foodstuffs only. 

Don’t- Consume food which has been 
refrigerated for an excessive length of 
time. 

Don’t- Store cooked and fresh food together 
in the same container. They should 
be packaged and stored separately. 

Don’t- Let defrosting food or food juices drip 
onto food. 

 

Don’t- Leave the door open for long periods, 
as this will make the appliance more 
costly to run and cause excessive ice 
formation. 

Don’t- Use sharp edged objects such as 
knives or forks to remove the ice. 

Don’t- Put hot food into the appliance. Let it 
cool down first. 

Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans 
containing carbonated liquids into the 
freezer, as they may burst. 

Don’t- Exceed the maximum freezing loads 
when freezing fresh food. 

Don’t- Give children ice-cream and water 
ices direct from the freezer. The low 
temperature may cause 'freezer 
burns' on lips. 

Don’t- Freeze fizzy drinks.  
Don’t- Try to keep frozen food which has 

thawed; it should be eaten within 24 
hours or cooked and refrozen. 

Don’t- Remove items from the freezer with 
wet hands. 

 

Troubleshooting 
If the appliance does not operate when 
switched on, check: 
• That the plug is inserted properly in the 

socket and that the power supply is on. (To 
check the power supply to the socket, plug 
in another appliance). 

• Whether the fuse has blown/circuit breaker 
has tripped/main distribution switch has 
been turned off. 

• That the temperature control has been set 
correctly. 

• That the new plug is wired correctly, if you 
have changed the fitted, moulded plug. 

If the appliance is still not operating at all after 
above checks, contact the dealer from whom 
you purchased the unit. 
Please ensure that above checks have been 
done, as a charge will be made if no fault is 
found. 
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The symbol  on the product or on packaging indicates that this product may not be treated as 
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling 
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negatIve consequences for the environment and human health, which could 
otherwise be otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more 
detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, you 
household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 

 



 

 

 
 

 
 
 

, Bekoברכותינו על בחירתך המוצלחת במכשיר האיכותי של 
 שנועד לשרת אותך במשך שנים רבות.

 
 
 

 הבטיחות קודמת לכל!
 

לשקע החשמל לפני שתסיר את כל אל תחבר את המכשיר 
 האריזה ואת סרטי המגן ששימשו להעברה.

שעות לפחות לפני  4השאר את המכשיר במצבו האנכי במשך • 
שתפעיל אותו, כדי לאפשר לשמן המדחס לזרום אל מקומו 

 המיועד, אם בזמן ההובלה הוא הונח בצורה אופקית.
קנים מנעול אם אתה משליך לפח מכשיר ישן, אשר על דלתו מות• 

או בריח, הקפד להניח אותו במצב בטוח כדי שילדים לא יוכלו 
 להילכד בתוכו.

 יש להשתמש במכשיר זה אך ורק למטרה שלה הוא נועד.• 
אין להשליך את המכשיר לתוך אש בוערת. המכשיר שלך מכיל • 

דליקים. מומלץ לפנות אל  CFCבחומר הבידוד שלו חומרים נטולי 
זור מגוריך לקבלת מידע על אפשרויות הרשות המקומית בא

 השלכה לפח ועל מתקני אשפה זמינים.
לא מומלץ להשתמש במכשיר זה בחדר קר שלא חומם (למשל, • 

במקום חניה סגור, משתלה, אגף נוסף של הבית, מחסן, מחוץ 
 לבית, וכו').

כדי להפיק את מרב התועלת מהמכשיר וליהנות מהפעלה נטולת 
קרוא את ההוראות בקפידה. אי ציות בעיות, חשוב מאוד ל

להוראות אלה עלול להביא לפסילת זכותך לקבל שירות חינם 
 במהלך תקופת האחריות. 

שמור הוראות אלה במקום בטוח והחזק אותן בהישג יד לעיון בעת 
 הצורך.
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מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים בעלי יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שכליות או    
חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשיר תחת השגחתו או לפי הוראתו של אדם 

  האחראי לבטיחותם.
 נם משחקים במכשיר.יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אי   
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 דרישות חשמל
לפני חיבור המכשיר לשקע החשמל, ודא שהמתח 
והתדר הרשומים בתווית הנתונים תואמים לאלה 

 שבספק הכוח שלך.
מומלץ לחבר מכשיר זה לחשמל באמצעות שקע בעל 

 מתגים ונתיכים הנמצא במקום נגיש ביותר.
 אזהרה! יש להאריק מכשיר זה.

תיקונים לציוד החשמלי יבצע אך ורק טכנאי מוסמך. 
תיקונים שגויים שיבוצעו על ידי אדם בלתי מוסמך 
עלולים להעמיד בסכנה את המשתמש במכשיר, 

 ולסכנה זו עלולות להיות השלכות חמורות.
 שים לב!

, שהוא גז ידידותי R600aמכשיר זה פועל עם גז 
קנתו, יש לסביבה אך דליק. במהלך הובלת המוצר והת

להקפיד לא לגרום נזק למערכת הקירור. אם מערכת 
הקירור ניזוקה וקיימת דליפת גז מהמערכת, יש 

להרחיק את המוצר ממקורות אש, ולאוורר את החדר 
 לזמן מה.

אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים  – אזהרה
אחרים שאינם מומלצים על ידי היצרן להאצת תהליך 

 ההפשרה.
ן לגרום נזק למעגל החשמלי של מערכת אי – אזהרה
 הקירור.
אין להשתמש במכשירי חשמל שאינם  – אזהרה

מומלצים על ידי היצרן בתוך תאי אחסון המזון 
 שבמקרר.

אם נגרם נזק לכבל החשמל, יש להחליף  – אזהרה
אותו על ידי היצרן, סוכני השירות שלו או על ידי אנשים 

 מוסמכים כדי להימנע מסכנה.
 

 ת הובלההוראו
בזמן ההובלה יש להציב את המכשיר במצב אנכי.  .1

 האריזה חייבת להישאר שלמה בזמן ההובלה.
אם במהלך ההובלה, הונח המכשיר בצורה אופקית,  .2

שעות לפחות, כדי לאפשר לנוזלי  4אין להפעילו במשך 
 המערכת לשוב אל מקומם המקורי.

שיר אי ציות להוראות הנ"ל עלול לגרום נזק למכ .3
 והיצרן לא יהיה אחראי לנזק זה.

 

. יש להגן על המכשיר מפני גשם, לחות ותופעות 4
 אטמוספריות אחרות.

 חשוב!
בזמן ניקוי/נשיאת המכשיר יש להקפיד לא לגעת  •

בחוטי המתכת שבתחתית המעבה הנמצא בחלקו 
האחורי של המכשיר, כדי למנוע פציעה באצבעות 

 ובידיים.
עמוד על המכשיר; הוא אינו אל תנסה לשבת או ל •

מיועד לשימוש מסוג זה. אתה עלול להיפצע או לגרום 
 נזק למכשיר.

ודא שכבל החשמל לא יסתבך מתחת למכשיר בזמן  •
 ההובלה ואחריה, כדי שלא ייגרם נזק לכבל.

אין להרשות לילדים לשחק במכשיר או לגעת  •
 בפקדים.

 

 הוראות התקנה
שבו הטמפרטורות  . אין להשאיר את המכשיר בחדר1

 61מעלות צלזיוס ( 16-צפויות לרדת אל מתחת ל
מעלות פרנהייט) בלילה ו/או במיוחד בחורף, שכן 

-המכשיר נועד לפעול בטמפרטורות הסביבה הנעות מ
עד  61מעלות צלזיוס ( 43מעלות צלזיוס עד + 16+

מעלות פרנהייט). ייתכן שהמכשיר לא יפעל  109
ה שעלול לקצר את חיי בטמפרטורות נמוכות מדי, מ

 האחסון של המזון.
. אין להניח את המכשיר ליד כיריים או רדיאטור או 2

חשוף לקרני שמש ישירות, שכן הדבר עלול לאמץ יתר 
על המידה את פעולתו. אם התקנת את המכשיר ליד 
מקור חום או מקפיא, שמור על מרחקי מינימום בינם 

 לבין המכשיר:
 מ"מ מכיריים 30

 מרדיאטוריםמ"מ  300
 מ"מ ממקפיאים 25

. ודא שיש די מקום מסביב למכשיר כדי להבטיח 3
 .)2(פריט זרימת אוויר חופשית 

שים את מכסה המאוורר האחורי בחלקו האחורי של • 
 המקרר כדי לקבוע את המרחק בין המקרר לקיר 

 .)3(פריט 
. יש להציב את המכשיר על משטח חלק. את שתי 4

ן לכוונן לפי הצורך. כדי להבטיח הרגליות הקדמיות נית
שהמכשיר יעמוד במצב אנכי, כוונן את שתי הרגליות 
הקדמיות שלו על ידי סיבובן בכיוון השעון או נגד כיוון 

השעון עד שייצור מגע הדוק עם הרצפה. כוונון נכון של 
 .)4(פריט הרגליות ימנע רטט ורעש חזקים מדי 
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ף "ניקוי וטיפול" כדי להכין את המכשיר . עיין בסעי5
 לשימוש.

 

 הכרת המכשיר
 )1(פריט 

 מדף המקפיא - 1
 התרמוסטט ותושבת הנורה - 2
 מדפי ארון מתכווננים - 3
 מתקן לאחסון בקבוקים - 4
 -תעלה לאיסוף מי הפשרה  - 5

 צינור ניקוז           
 מכסה מגירת הירקות - 6
 מגירת הירקות - 7
 קדמיות מתכווננותרגליות  - 8
 צנצנות מדף - 9

 מדף הבקבוקים - 10 
 

 המלצות לסידור המזון במכשיר
 הנחיות לאחסון אופטימלי ולשמירה על היגיינה:

. תא הקירור נועד לאחסון קצר מועד של מזון 1 
 ומשקאות טריים.

והוא מתאים  . תא המקפיא מדורג לפי 2 
 להקפאת מזון קפוא ולאחסונו. 

 יד להמלצת האחסון במכשיר יש לציית תמ
 המצוינת על אריזת המזון.

. יש לאחסן מוצרי חלב בתא המיוחד המיועד להם 3 
 בדלת.

כדי להקפיא מזון טרי, מומלץ לארוז את המוצרים 
ברדיד אלומיניום או בפלסטיק נצמד, לקרר אותם בתא 

 המזון הטרי ולאחסן אותם על מדף תא ההקפאה. 
לקו העליון של תא עדיף להתקין את המדף בח

 ההקפאה.
 . יש לאחסן מזון מבושל במכלים אטימים.4 
. מוצר טרי ועטוף ניתן להניח על המדף. פירות 5 

וירקות טריים יש לנקות ולאחסן במגירות המיועדות 
 להם.

. את הבקבוקים ניתן לאחסן במקום המיועד להם 6 
 בדלת.

. יש לעטוף בשר לא מבושל בשקיות פלסטיק 7 
ו בתא התחתי ביותר. יש למנוע מגע בינו לבין ולהניח

מזון מבושל מחשש לזיהום. ליתר ביטחון, אחסן בשר 
 מבושל ליומיים עד שלושה בלבד.

. להשגת יעילות מרבית, אין לכסות את המדפים 8 
הנשלפים בנייר או בכל חומר אחר, כדי לא לחסום 

 זרימה חופשית של אוויר קר.

מדפי הדלת. הנח את המזון . אין להניח שמן צמחי ב9 
ארוז, עטוף או מכוסה. אפשר למזון ולמשקאות 

להתקרר לפני הכנסתם למקרר. אין לאחסן בקופסאות 
 שימורים את שאריות המזון שנותרו בהן.

. אין להקפיא משקאות תוססים, ומוצרים כמו 10
 קרטיבים בטעמים שונים אין לאכול כשהם קרים מדי.

ירות וירקות ניזוקים אם הם . סוגים מסוימים של פ11
מאוחסנים בטמפרטורות הקרובות לאפס מעלות 

צלזיוס. לכן יש לעטוף בשקיות פלסטיק אננס, מלון, 
 מלפפונים, עגבניות ותוצרת דומה.

. משקאות חריפים בעלי ריכוז גבוה של אלכוהול יש 12
לאחסן במכלים סגורים הרמטית ולהעמידם בצורה 

מוצרים המכילים גז דחוס אנכית. אין לאחסן במקרר 
מתלקח (כמו מכלי קצפת, תרסיסים, וכו') או חומרים 

 נפיצים. כל אלה מהווים סכנת התפוצצות.
 

 בקרה וכוונון של טמפרטורות
טמפרטורות ההפעלה מבוקרות על ידי כפתור 

(המצב  5-ל 1התרמוסטט וניתן לכוון אותו לכל מצב בין 
 הקר ביותר).

" המכשיר כבוי. במקרה זה 0במצב "אם כפתור התרמוסטט הוא 
 לא ידלקו נורות פנימיות. 

-הטמפרטורה הממוצעת בתוך המקרר צריכה להיות כ
 ).41°F+ מעלות צלזיוס (+5

לכן, כוונן את התרמוסטט כך שתתקבל הטמפרטורה 
הרצויה. חלקים מסוימים במקרר עשויים להיות קרים 

עליון יותר או חמים יותר (כמו מגירת הסלטים והקצה ה
של הארון). זוהי תופעה די רגילה. מומלץ לבדוק מדי 
פעם את הטמפרטורה באמצעות מד חום כדי לוודא 

שבמקרר נשמרת טמפרטורה זו. פתיחת דלת המקרר 
לעתים תכופות גורמת לעליית הטמפרטורה במקרר, 

 כך שמומלץ לסגור את הדלת מייד לאחר השימוש.
 

 לפני ההפעלה
 בדיקה אחרונה

תחיל להשתמש במכשיר, בדוק את הנקודות לפני שת
 הבאות:

 . הרגליות מכווננות ומאוזנות לחלוטין.1
. פנים המקרר יבש ומתאפשרת זרימת אוויר חופשית 2

 בחלקו האחורי.
. פנים המקרר נקי בהתאם להמלצות המופיעות 3

 בסעיף "ניקוי וטיפול".
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. התקע מחובר לספק הכוח ומתג החשמל מופעל. 4
 כאשר הדלת נפתחת נדלקת הנורה הפנימית.

 ב לנקודות הבאות:כמו כן, שים ל
. נשמע רעש כשהמדחס מתחיל לפעול. הנוזלים 5

והגזים האטומים במערכת הקירור עשויים גם הם 
להשמיע רעש בין אם המדחס פועל ובין אם לא. זוהי 

 תופעה רגילה.
. תנועה גלית במקצת של הקצה העליון של המקרר 6

נחשבת לתופעה רגילה, עקב תהליך הייצור שבו 
 היא אינה פגם. השתמש היצרן;

. מומלץ לכוון את כפתור התרמוסטט לאמצע ולנטר 7
את הטמרפטורה כדי לוודא שבמכשיר נשמרות 

טמפרטורות האחסון הרצויות (ראה סעיף בקרה וכוונון 
 של טמפרטורות).

. אין למלא את המקרר מייד לאחר הפעלתו. המתן 8
עד שטמפרטורת האחסון במקרר תגיע לרמה הנכונה. 

בדוק את הטמפרטורה באמצעות מד חום מומלץ ל
 מדויק (ראה סעיף בקרה וכוונון של טמפרטורות).

 

 אחסון מזון קפוא
המקפיא מתאים לאחסון ארוך טווח של מזון שנקנה 

 קפוא וכן להקפאה ולאחסון של מזון טרי.
אם אירעה תקלה בחשמל, אין לפתוח את דלת 

א המקפיא. מזון קפוא לא ייפגם אם הפסקת החשמל ל
שעות. אם התקלה מתארכת  16-התארכה מעבר ל

מעבר לזמן זה, אזי יש לבדוק את המזון ולפי הבדיקה 
להחליט אם לאכול אותו מייד או לבשלו ולהקפיאו 

 מחדש.
 

 הקפאת מזון טרי
יש לציית להוראות הבאות לקבלת התוצאות הטובות 

 ביותר.
אין להקפיא כמות גדולה מדי בכל זמן נתון. איכות 

ן נשמרת בצורה הטובה ביותר כאשר הוא קופא המזו
 במלואו במהירות האפשרית.

אין לחרוג מקיבולת ההקפאה של המכשיר בכל זמן 
 נתון. 

הנחת מזון חם בתא ההקפאה תגרום למכשיר הקירור 
לפעול ללא הפסקה עד לקפיאתו המוחלטת של המזון. 
פעולה זו עלולה להביא באופן זמני לקירור רב מדי של 

קירור. בעת הקפאת מזון טרי, יש להציב את תא ה
 כפתור התרמוסטט במצב אמצע.

 

ניתן להקפיא כמויות מזון קטנות עד חצי ק"ג. (פאונד 
 אחד) מבלי לכוונן את כפתור בקרת הטמפרטורות.
 הקפד במיוחד שלא לערבב מזון קפוא במזון טרי.

 

 הכנת קוביות קרח
מהקיבולת  3/4מלא במים את מגש קוביות הקרח עד 

שלו והכנס אותו למקפיא. שחרר תבניות קפואות 
ו כלי דומה; בשום פנים ואופן אין בעזרת ידית של כף א

להשתמש בחפצים בעלי קצה חד, כמו סכינים או 
 מזלגות.

 

 הפשרה
 א) תא הקירור

תא הקירור יפשיר באופן אוטומטי. מי ההפשרה זורמים 
בצינור הניקוז אל מכל איסוף הנמצא בגב המכשיר 

 .)5(איור 
במהלך ההפשרה עשויות להתהוות טיפות מים קטנות 

ירור, במקום שבו חבוי המאייד. חלק בגב תא הק
מהטיפות הקטנות עשויות להישאר בחלק הפנימי 
ולקפוא שוב עם השלמת ההפשרה. אין להשתמש 
בחפצים חדים או משוננים כמו סכינים או מזלגות 

 להסרת טיפות קטנות שקפאו.
אם, בשלב כלשהו, מי ההפשרה לא התנקזו החוצה 

א חסמו את צינור מתעלת האיסוף, ודא שחלקיקי מזון ל
הניקוז. את צינור הניקוז ניתן לנקות בעזרת מנקה 

 מקטרות או כלי דומה.
ודא שהצינור הונח בקביעות כאשר קצהו נמצא 

בתבנית האיסוף על המדחס כדי למנוע נזילת מים על 
 .)6(פריט המתקן החשמלי או על הרצפה 

 ב) תא ההקפאה
לכלוך, ההפשרה היא פעולה פשוטה מאוד ואינה יוצרת 

 בזכות קערת איסוף מיוחדת לקליטת מי ההפשרה.
הפשר את המכשיר פעמיים בשנה או כאשר נוצרת 

). כדי להתחיל 1/4מ"מ (" 7-שכבת קרח בגובה של כ
בהליך ההפשרה, נתק את המכשיר מהחשמל על ידי 

 הוצאת התקע משקע החשמל.
יש לעטוף את כל המזון במספר שכבות עיתון ולאחסן 

 קר (לדוגמה, מקרר או מזווה). אותו במקום
יש להניח בזהירות במקפיא מכלי מים חמים כדי לזרז 
את תהליך ההפשרה. אין להשתמש בחפצים חדים או 

 משוננים כמו סכינים או מזלגות להסרת הקרח.
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בשום פנים ואופן אין להשתמש במייבשי שיער, תנורי 
 חשמל או מכשירי חשמל דומים לצורך הפשרה.

נקה החוצה בספוג את מי ההפשרה שנאגרו בתחתית 
תא ההקפאה. לאחר ההפשרה יבש את החלק הפנימי 

ביסודיות. הכנס את התקע לשקע שבקיר והפעל את 
 .אספקת החשמל

 

 החלפת הנורה הפנימית
 LEDכדי להחליף את הנורה הרגילה או נורת 

המשמשת לתאורה במקרר, הזמן את נציג השירות 
 המורשה.

הנורות המשמשות למכשיר זה אינן מתאימות לתאורה 
של חדרי הבית. המטרה שלשמה נועדה הנורה היא 
לעזור למשתמש להכניס מצרכי מזון למקרר/מקפיא 

 חה.בצורה בטוחה ונו
הנורות המשמשות במוצר זה חייבות להיות עמידות 

 בתנאים פיזיים קיצוניים כמו טמפרטורות נמוכות מ
--20°C. 

 

 ניקוי וטיפול
. לפני הניקוי, מומלץ לנתק את המכשיר מהחשמל 1 

 על ידי הוצאת התקע משקע החשמל.
. אין להשתמש במכשירים חדים או בחומרי ניקוי 2 

ון, בתכשירי ניקוי לבית, הגורמים לשריטות, בסב
 בחומרי ניקוי שונים או בחומרי הברקה עם שעווה.

. השתמש במים פושרים לניקוי החלק החיצוני של 3 
 המכשיר ונגב אותו.

. השתמש במטלית לחה וסחוטה, שנטבלה בתמיסת 4 
סודה לשתייה ביחס של כפית אחת של סודה לכחצי 

המכשיר ליטר מים, כדי לנקות את החלק הפנימי של 
 ולנגבו.

. הקפד שלא ייכנסו מים לתיבת בקרת 5 
 הטמפרטורות.

. אם אין כוונה להשתמש במכשיר לתקופה ארוכה, 6 
כבה אותו, הסר ממנו את כל המזון, נקה אותו והשאר 

 את הדלת פתוחה במקצת.
. מומלץ להבריק את החלקים המתכתיים של המוצר 7 

כשיר (כלומר, החלק החיצוני של הדלת, צדי המ
מבחוץ) באמצעות שעוות סיליקון (המשמשת בהברקת 
 מכוניות) כדי להגן על איכותו הגבוהה של גימור הצבע.

. יש להסיר אבק שהצטבר על המעבה שבגב 8 
 המכשיר פעם בשנה בעזרת שואב אבק.

. בדוק בקביעות את אטמי הדלת כדי לוודא שהם 9 
 נקיים ושלא נדבקו אליהם חלקיקי מזון.

 ם פנים ואופן:. בשו10
אין לנקות את המכשיר באמצעות חומר לא מתאים;  •

 למשל, מוצרים על בסיס נפט.
 
 

 אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורות גבוהות, •
אין להבריק, לשפשף, וכו' באמצעות חומר הגורם  •

 לשריטות.
 . הסרת המכסה של תא מוצרי החלב ומגש הדלת:11

ב, הרם את להסרת המכסה של תא מוצרי החל •
המכסה בכשני ס"מ ומשוך אותו החוצה מהצד שבו 

 נמצא פתח המכסה.
להסרת מגש מהדלת, רוקן את תכולתו ודחוף את  •

 מגש הדלת כלפי מעלה מבסיסו.
. הקפד שמכל הפלסטיק המיוחד בחלקו האחורי של 12

המכשיר, האוסף מי הפשרה יהיה נקי בכל עת. אם 
אותו, ציית  ברצונך להסיר את המגש כדי לנקות

 להוראות הבאות:
נתק את המקרר מהחשמל על ידי הוצאת התקע  •

 משקע החשמל
פתח בעדינות את הזיז שעל המדחס, באמצעות  •

 מלקחיים כדי שאפשר יהיה להסיר את התבנית
 הרם אותה. •
 נקה ונגב אותה •
 הרכב אותה מחדש בסדר פעולות הפוך לפירוקה •

 ע בביצועי המקפיא.. הצטברות גדולה של קרח תפג13
 

 שינוי מיקום הדלת
 .)7(פריט המשך לפי סדר המספרים 

 

 הוראות עשה ואל תעשה
לנקות ולהפשיר את המכשיר בקביעות (ראה   - יש

 סעיף "הפשרה")
לאחסן בשר בקר ועוף לא מבושלים מתחת למזון   - יש

 מבושל ולמוצרי חלב.
 להוציא מהירקות עלים שאינם בשימוש ולנקות  - יש

 מהם את האדמה.
להשאיר חסה, כרוב, פטרוזיליה וכרובית על   - יש

 הגבעול.
לעטוף גבינה צהובה תחילה בנייר שעווה ורק אז   - יש

בשקית פלסטיק, ולהקפיד שלא יחדור אוויר 
לעטיפה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הוצא 

 את הגבינה מתא הקירור שעה לפני האכילה.
ועוף לא מבושלים בצורה  יש לעטוף בשר בקר  - יש

משוחררת בפלסטיק נצמד או ברדיד אלומיניום. 
 בצורה זו ניתן למנוע ייבוש.

 לעטוף דגים או קרביים לשקיות פלסטיק.  - יש
לעטוף מזון בעל ריח חזק או מזון שעלול   - יש

להתייבש בשקיות פלסטיק או ברדיד אלומיניום 
 או להכניס אותו למכל אטים.

 חם היטב כדי לשמור על טריותו.לעטוף ל  - יש
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

HE הוראות שימוש 
 

וגי בירה שונים ומים לשמור בקירור יין לבן, ס  - יש
 מינרליים לפני ההגשה.

 לבדוק לעתים קרובות את תכולת המקפיא. -יש 
לשמור מזון לפרק זמן קצר ככל האפשר והקפד   -יש 

 על "תאריך תפוגה" ועל "תאריך אחרון לשימוש".
לאחסן מזון שנקנה קפוא בהתאם להוראות   - יש

 המופיעות על האריזה.
רי באיכות גבוהה והקפד לבחור תמיד מזון ט  -יש 

 לנקות אותו לפני הקפאתו.
להכין מזון טרי להקפאה במנות קטנות כדי   -יש 

 להבטיח הקפאה מהירה.
לעטוף את כל המזון בנייר אלומיניום או בשקיות   -יש 

פלסטיק איכותיות המתאימות להקפאה וודא 
 שלא חדר אוויר למזון.

והנח אותו  לעטוף מזון קפוא מייד לאחר קנייתו  -יש 
 במקפיא מוקדם ככל האפשר.

 להפשיר תמיד מזון בתא הקירור. -יש 
 

 לאחסן בננות בתא הקירור. - אין
לאחסן בננות בתא הקירור. ניתן לקרר אותן  - אין

לפרקי זמן קצרים כל עוד הן עטופות, כדי 
למנוע את העברת הריח למצרכי מזון 

 אחרים.
עלולים לכסות את המדפים בחומרי מגן ש - אין

 לחסום את זרימת האוויר.
לאחסן חומרים רעילים או מסוכנים במכשיר.  - אין

 הוא נועד לאחסון מצרכים אכילים בלבד.
 לאכול מזון שנמצא במקרר זמן רב מדי. - אין
לאחסן יחד באותו מיכל מזון מבושל וטרי. יש  - אין

 לארוז ולאחסן כל סוג בנפרד.
זלי בישול לאפשר למזון מפשיר או לנו - אין

 לטפטף על מצרכי מזון אחרים.
 

להשאיר את דלת המכשיר פתוחה לפרקי  - אין
זמן ממושכים, כדי לא לנפח את חשבון 

החשמל וכדי למנוע היווצרות קרח יתר על 
 המידה.

סכינים או להשתמש בחפצים חדים כמו  - אין
 מזלגות להסרת קוביות הקרח.

להניח במכשיר מזון חם. אפשר לו להתקרר  - אין
 תחילה.

להניח במקפיא בקבוקים מלאים בנוזלים או  - אין
פחיות אטומות המכילות משקאות מוגזים, 

 מכיוון שהם עלולים להתפוצץ.
לחרוג מהכמות המרבית המותרת להקפאה  -אין 

 בעת הקפאת מזון טרי.
לתת לילדים גלידות או קרטיבים ישירות  - אין

מהמקפיא. הטמפרטורה הנמוכה עלולה 
 לגרום לכוויות קור על השפתיים.

  להקפיא משקאות תוססים. - אין
לנסות לשמור במקפיא מזון שהפשיר, יש  - אין

שעות או לבשל אותו  24לאכול אותו תוך 
 ולהקפיאו אחרי הבישול.

 בידיים רטובות.להסיר פריטים מהמקפיא  - אין
 

 איתור תקלות
 אם המכשיר אינו פועל בעת הניסיון להפעילו, ודא:

שהתקע הוכנס לשקע כהלכה ושקיימת אספקת כוח.  •
(כדי לבדוק אם קיימת אספקת כוח, חבר לחשמל 

 מכשיר אחר).
אם הנתיך נשרף/קיימת תקלה במפסק הזרם/מתג • 

 הפילוג הראשי כבה.
 כהלכה.שבקרת הטמפרטורה הוגדרה • 
שהתקע החדש מחווט כהלכה, אם שינית את התקע • 

 המעוצב שהותקן.
אם המכשיר אינו פועל עדיין לאחר עריכת הבדיקות 

 הנ"ל, פנה לסוכן שממנו רכשת את המכשיר.
ודא שאכן נערכו בדיקות אלה, מכיוון שאם לא תימצא 

 כל תקלה, תחויב על השירות.
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שעל גבי המוצר או האריזה מציין שאין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית. יש להעבירו לנקודת איסוף  הסמל 
למחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני. כשאתה מקפיד להשליך את המוצר לאשפה בצורה נכונה, אתה עוזר למנוע 

סביבה ולבריאות האדם, אשר עלולות להיגרם עקב טיפול בלתי הולם בפסולת של תוצאות פוטנציאליות שליליות ל
מוצר זה. למידע מפורט נוסף על מיחזור מוצר זה, צור קשר עם העירייה במקום מגוריך, עם השירות לסילוק אשפה 

 ביתית או עם החנות שבה רכשת את המוצר.
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