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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

Please read this 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.

For this, we recommend you to carefully read the entire manual of your product 
before using it and keep it at hand for future references.

This manual
• Will help you use your appliance in a fast and safe way.
• Read the manual before installing and operating your product.
• Follow the instructions, especially those for safety.
• Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later. 
• Besides, read also the other documents provided with your product.
Please note that this manual may be valid for other models as well. 

Symbols and their descriptions
This instruction manual contains the following symbols:
C Important information or useful usage tips.
A Warning against dangerous conditions for life and property.
B Warning against electric voltage. 
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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.

1  Your refrigerator  

1. Reflectors

2. Top trim

3. Fast-Freeze switch

4. Indicator lights

5. Thermostat knob

6. Ice bank

7. Fast-freeze compartment

8. Frozen-food compartments

9. Adjustable front feet

1
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8

8

7

9

54 23
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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.

The usage life of the unit you 
purchased is 10 years. This is the period 
for keeping the spare parts required for 
the unit to operate as described.

Intended use
 This product is intended to be used

– indoors and in closed areas such as 
homes;

– in closed working environments such 
as stores and offices;

– in closed accommodation areas such 
as farm houses, hotels, pensions. 

• This product should not be used 
outdoors.

 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.) 

• 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.

• 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 

2  Important Safety Warnings
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supply by either turning off the 
relevant fuse or unplugging your 
appliance. 

• Do not pull by the cable when pulling 
off the plug. 

• Place the beverage with higher proofs 
tightly closed and vertically. 

• 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. 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.

• 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.

• Do not plug the refrigerator if the wall 
outlet is loose.

• Water should not be sprayed directly 
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.
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• Never place containers filled with 
water on top of the refrigerator, 
otherwise this may cause electric 
shock or fire.

•  Do not overload your refrigerator 
with excessive amounts of 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.

•  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.

• The plug's tip should be regularly 
cleaned; otherwise, it may cause fire.

• The plug’s tip should be cleaned 
regularly with a dry cloth; otherwise, it 
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.

For products with a water 
dispenser;
 Pressure of water mains should be 

minimum 1 bar. Pressure of water 
mains should be maximum 8 bars.

• Use only potable water.

Child safety
•  If the door has a lock, the key should 

be kept away from reach of children.

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

 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. Do not dispose of 
the waste product with normal domestic 
and other wastes at the end of its 
service life. Take it to the collection 
center for the recycling of electrical and 
electronic equipment. Please consult 
your local authorities to learn about 
these collection centers.
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 Compliance with RoHS 
Directive:

The product you have purchased 
complies with EU RoHS Directive 
(2011/65/EU). It does not contain 
harmful and prohibited materials 
specified in the Directive.

Package information
Packaging materials of the product 

are manufactured from recyclable 
materials in accordance with our 
National Environment Regulations. Do 
not dispose of the packaging materials 
together with the domestic or other 
wastes. Take them to the packaging 
material collection points designated 
by the local authorities.

HCA 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 plate which is on the 
left wall inside the refrigerator.

Never throw the product in fire for 
disposal.

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.

• 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

between your refrigerator and the wall 
in order to allow the air circulation. 
(The illustrated figure is only an 
example and does not match exactly 
with your product.)

3. Clean the interior of the refrigerator as 
recommended in the “Maintenance 
and cleaning” section.

4. You will hear a noise as the 
compressor starts up. 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

Electric connection
Connect your product to a grounded 

socket which is being protected by a 
fuse with the appropriate capacity.

BPlease remember that the 
manufacturer shall not be held liable if 
the information given in the instruction 
manual is not observed.

Points to be considered 
when re-transporting your 
refrigerator
1. Your refrigerator must be emptied and 

cleaned prior to any transportation.

2. Shelves, accessories, crisper and etc. 
in your refrigerator must be fastened 
securely by adhesive tape against any 
jolt before repackaging.

3. Packaging must be tied with thick 
tapes and strong ropes and the 
rules of transportation printed on the 
package must be followed.

Please do not forget…
Every recycled material is an 

indispensable source for the nature 
and for our national resources.

If you wish to contribute to recycling 
the packaging materials, you can 
get further information from the 
environmental bodies or local 
authorities.

Before operating your 
refrigerator
Before starting to use your refrigerator 

check the following:

1. Is the interior of the refrigerator dry 
and can the air circulate freely in the 
rear of it?

2. Please install the 2 plastic wedges as 
illustrated in the figure. Plastic wedges 
will provide the required distance 

1
2

3
3

3
1
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Important:
• The connection must be in 

compliance with national regulations.

• The power cable plug must be easily 
accessible after installation.

• The specified voltage must be equal 
to your mains voltage.

• Extension cables and multiway plugs 
must not be used for connection.

BA damaged power cable must be 
replaced by a qualified electrician.

BProduct must not be operated before it 
is repaired! There is danger 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. Do not dispose of 
them along with the normal household 
waste.

The packing of your refrigerator is 
produced from recyclable materials.

Disposing of your old 
refrigerator

Dispose of your old refrigerator without 
giving any harm to the environment.
• You may consult your authorised 

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.

Placing and Installation

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 authorised 
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. If the 
floor is covered with a carpet, your 
product must be elevated 2.5 cm 
from the floor. 

4. Place your refrigerator on an even 
floor surface to prevent jolts.
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Adjusting the feet
If your refrigerator is unbalanced;
You can balance your refrigerator by 

turning the front legs as shown in the 
illustration below. The corner where 
the leg exists is lowered when you turn 
it in the direction of black arrow and 
raised when you turn in the opposite 
direction. Taking help from someone to 
slightly lift the refrigerator will facilitate 
this process.
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4  Preparation

C 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.

C The ambient temperature of 
the room where you install your 
refrigerator should at least be 10°C. 
Operating your refrigerator under 
cooler conditions than this is not 
recommended with regard to its 
efficiency.

C Please make sure that the interior of 
your refrigerator is cleaned thoroughly.

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

C 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.

C Original packaging and foam 
materials should be kept for future 
transportations or moving.
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Setting the operating 
temperature

4 2 3 1 5

5  Using your refrigerator

LED indicators and control 
panel

There are three coloured indicator 
lights located on the front of the 
appliance which shows the operating 
mode of the freezer.

Green Indicator (1): Illuminates when 
the appliance is connected to the mains 
and will glow as long as electricity is 
available. The green light will not glow 
if the thermostat is set to ‘0’ position. 
The green indicator does not give any 
indication of the temperature inside the 
freezer.

Amber Indicator (2): This indicator will 
glow when the fast freeze switch  is 
on and will continue to glow until the 
fast freeze switch is turned off. The 
compressor will run continuously while 
fast freeze switch is on. Fast freeze 
operation is for freezing fresh food.

Red Indicator (3) Illuminates:
a)  If the pre-set temperature can not 

be maintained.
b)  If excessive amounts of fresh food 

are placed inside.
c)  If the appliance door is left open 

accidentally.
Thermostat knob (5) Thermostat knob 

is located on the indicator light set.

IMPORTANT: When you press the 
fast freeze switch, there may be a short 
delay before the compressor starts to 
operate. This is normal and does not 
indicate a compressor fault.
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The operating temperature is regulated 
by the temperature control.
Warm Cold

1 = Lowest cooling setting (Warmest 
setting)

4 = Highest cooling setting (Coldest 
setting)

(Or)
Min. = Lowest cooling setting 
(Warmest setting)
Max. = Highest cooling setting 
(Coldest setting) 

Please choose the setting according 
to the desired temperature.

The interior temperature also depends 
on ambient temperature, the frequency 
with which the door is opened and the 
amount of food  kept inside.

Frequently opening the door causes 
the interior temperature to rise.

For this reason, it is recommended 
to close the door again as soon as 
possible after use.

The normal storage temperature of 
your appliance should be -18 °C (0 °F). 
If the thermostat knob is turned counter 
clockwise from position 1, the appliance 
will be switched off and “click” sound 
will be heard. Lower temperatures can 

be obtained by adjusting the thermostat 
knob towards Position 4.

We recommend checking the 
temperature with a thermometer to 
ensure that the storage compartments 
are kept to the desired temperature.

Remember at take the reading 
immediately since the thermometer 
temperature will rise very rapidly after 
you remove it from the freezer.
Freezing food

The freezing area is marked with 
 symbol on the door liner.

You can use the appliance for freezing 
fresh food as well as for storing pre-
frozen food.

Please refer to the recommendations 
given on the packaging of your food.

A Attention
Do not freeze fizzy drinks, as the bottle 

may burst when the liquid in it is frozen.

Be careful with frozen products such 
as coloured ice-cubes.

Do not exceed the freezing capacity 
of your appliance in 24 hours. See the 
rating label.  

In order to maintain the quality of the 
food, the freezing must be effected as 
rapidly as possible.

Thus, the freezing capacity will not be 
exceeded, and the temperature inside 
the freezer will not rise.

A Attention
Keep the already deep-frozen food 

always separated with freshly placed 
food.
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When deep-freezing hot food, the 
cooling compressor will work until the 
food is completely frozen. This can 
temporarily cause excessive cooling of 
the refrigeration compartment.

If you find the freezer door difficult 
to open just after you have closed it, 
don’t worry. This is due to the pressure 
difference which will equalize and allow 
the door to open normally after a few 
minutes.

You will hear a vacuum sound just after 
closing the door. This is quite normal.

Making ice cubes

Fill the ice-cube tray 3/4 full with water 
and place it in the freezer.

As soon as the water has turned into 
ice, you can take out the ice cubes.

Never use sharp objects such as 
knives or forks to remove the ice cubes. 
There is a risk of injury!

Let the ice cubes slightly thaw instead, 
or put the bottom of the tray in hot 
water for a short moment.

Fast freeze

If large amounts of fresh food are 
going to be frozen, push the fast freeze 
switch 24 hours before putting the fresh 
food in the fast freeze compartment.

It is strongly recommended to keep 
fast freeze switch on 24 hours to 
freeze maximum amount of fresh food 
declared as freezing capacity. Take 
special care not to mix frozen food and 
fresh food.

Defrosting of the appliance

Excessive build-up of ice will affect the 
freezing performance of your appliance.

It is therefore recommended that you 
defrost your appliance at least twice 
a year, or whenever the ice build-up 
exceeds 7 mm. 

Defrost your appliance when there is 
only little or no food in it.

Take out the deep-frozen food from 
the drawers. Wrap the deep-frozen 
food in several layers of paper, or a 
blanket, and keep it in a cold place.

Unplug the appliance or switch off the 
circuit breaker to start the defrosting 
process.

1-

4-

-2

-3
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Take out the accessories (like shelf, 
drawer etc.) from the appliance and 
use a suitable container to collect the 
thawing water.

Use a sponge or a soft cloth to remove 
thawing water if necessary 

Keep the door open during defrosting.
For quicker defrosting, place 

containers with warm water inside the 
appliance.

Never use electrical devices, 
defrosting sprays or pointed or sharp-
edged objects such as knives or forks 
to remove the ice.

After the defrosting is done, clean the 
inside.

Reconnect the appliance to the mains. 
Place the frozen food into the drawers 
and slide the drawers into the freezer. 
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6  Maintenance and cleaning

A Never use gasoline, benzene or similar 
substances for cleaning purposes.

B We recommend that you unplug the 
appliance before cleaning.

B Never use any sharp abrasive 
instrument, soap, household cleaner, 
detergent and wax polish for cleaning.

C Use lukewarm water to clean the 
cabinet of your refrigerator and wipe it 
dry.

C 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.

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

B If 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.

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

A To 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.

Protection of plastic 
surfaces 

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.
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7  Recommended solutions for the problems
Please review this list before calling the service. It might save you 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. 
• Is the refrigerator properly plugged in? Insert the plug to the wall socket.

• Is the fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main fuse 
blown out? Check the fuse.

Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, COOL 
CONTROL and FLEXI ZONE).
• Very cold ambient conditions. Frequent opening and closing of the door. Highly 

humid ambient conditions. Storage of food containing liquid in open containers. 
Leaving the door ajar. Switching the thermostat to a colder degree. 

• Decreasing the time the door left open or using it less frequently.

• Covering the food stored in open containers with a suitable material.

• Wipe the condensation using a dry cloth and check if it persists.
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. Your 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.

• Your refrigerator is not plugged into the socket. Make sure that the plug is 
properly fit into the socket.

• Are the temperature adjustments correctly made?

• Power might be cut off.
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The fridge is running frequently or for a long time.
• Your new product may be wider than the previous one. This is quite normal. 

Large refrigerators operate for a longer period of time.

• The ambient room temperature may be high. This is quite normal.

• The refrigerator might have been plugged in recently or might have been loaded 
with food. Cooling down of the refrigerator completely may last for a couple of 
hours longer.

• Large amounts of hot food might have been put in the refrigerator recently. Hot 
food causes longer running of the refrigerator until they reach the safe storage 
temperature.

• Doors might have been 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. Open the doors less frequently.

• Freezer or fridge compartment door might have been left ajar. Check if the doors 
are tightly closed.

• 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 temperature. Adjust the freezer 

temperature to a warmer degree and check.
Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient.

• The fridge temperature might have been adjusted to a very low temperature. 
Adjust the fridge temperature to a warmer degree and check.

Food kept in the fridge compartment drawers are freezing.
• The fridge temperature might have been adjusted to a very low temperature. 

Adjust the fridge temperature to a warmer degree and check.
Temperature in the fridge or freezer is very high.

• The fridge temperature might have been adjusted to a very high degree. 
Fridge adjustment has an effect on the temperature of the freezer. Change the 
temperature of the fridge or freezer until the fridge or freezer temperature reaches 
to a sufficient level.

• Doors might have been opened frequently or left ajar for a long time; open them 
less frequently.

• Door might have been left ajar; close the door completely.

• Large amount of hot food might have been put in the refrigerator recently. Wait 
until the fridge or freezer reaches the desired temperature.

• The refrigerator might have been plugged in recently. Cooling down of the 
refrigerator completely takes time.
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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.
Vibrations or noise.

• The floor is not even or it is weak. The refrigerator rocks when moved slowly. 
Make sure that the floor is strong enough to carry the refrigerator, and level. 

• The noise may be caused by the items put onto the refrigerator. Items on top of 
the refrigerator should be removed.

There are noises coming from the refrigerator like liquid spilling or spraying.
• Liquid and gas flows happen in accordance with the operating principles of your 

refrigerator. It is normal and not a fault.
There is a noise like wind blowing.

• 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 might have been left ajar; make sure that the doors are closed fully.

• Doors might have been opened frequently or left ajar for a long time; open them 
less frequently.

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.
Bad odour inside the refrigerator.

• Inside of the refrigerator must be cleaned. Clean the inside of the refrigerator with 
a sponge, lukewarm water or carbonated water. 

• Some containers or package materials might cause the smell. Use a different 
container or different brand packaging material.

The door is not closing.
• Food packages may prevent the door's closing. Replace the packages that are 

obstructing the door. 

• The refrigerator is not completely upright on the floor and rocking when slightly 
moved. Adjust the elevation screws. 

• 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 might be touching the ceiling of the drawer. Rearrange food in the 

drawer.
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 קראו תחילה את מדריך ההפעלה!
 

 לקוחות יקרים!
אנו מקווים שהמוצר שיוצר במפעלינו המתקדמים ועבר מבדקי איכות קפדניים יעניק 

 לכם את התוצאה הטובה ביותר.
קראו מדריך זה בתשומת לב לפני השימוש במכשיר ושמרו עליו לשימוש לשם כך, 

 נוסף בעתיד.
 

 מדריך זה יעזור לכם להשתמש במוצר באופן מהיר ובטוח.

  לפני ההתקנה והשימוש במוצר. מדריך ההפעלהקראו את 

 .שימו לב במיוחד להנחיות הנוגעות לבטיחות 

 ים להזדקק לו בעתיד.מכיוון שאתם עשוי שמרו על מדריך זה במקום נגיש 

 .בנוסף, קראו כל מסמך אחר המצורף למוצר שקניתם 
 

זכרו שמדריך הפעלה זה יכול להתאים גם לדגמים אחרים. הבדלים בין הדגמים 
 מודגשים במיוחד במדריך.

 
 

 סמלים והתיאור שלהם
 מדריך הוראות זה מכיל את הסמלים הבאים:

 מידע חשוב או עצות שימוש שימושיות. 

 אזהרה מפני תנאים מסוכנים לחיים ולרכוש. 

 אזהרה מפני מתח חשמלי. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוצר זה יוצר במתקנים מתקדמים וידידותיים לסביבה.
 

 המוצר עומד בתקנים של האיחוד האירופי.
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 המקרר שלכם  1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 טור(מחזירי אור )רפלק .1
 עליון כסהמ .2
 להקפאה מהירה תגמ .3
 נוריות חיווי .4
 וסת חוםוכפתור  .5
 קרחכל ימ .6
 תא להקפאה מהירה .0
 תאים לאחסון מזון קפוא .8
 רגלית קדמית מתכווננת .9

 

 

 

ועשויים שלא להיות תואמים  סכמתייםהמופיעים במדריך הוראות זה הינם האיורים 
( אינם כלולים subject partsבמדויק למוצר שלכם. במידה והחלקים הכפופים )

 במוצר שרכשתם, או אז הדבר תקף עבור דגמים אחרים.
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 אזהרות בטיחות חשובות  2
 

אי עיון את המידע הבא.  ואנא קרא
מידע זה עלול לגרום לנפגעים או לנזק ב

מהותי. אחרת, כל התחייבויות האחריות 
 תקפות. יהיואמינות, לא הו

הוא  םשרכשת מכשירחיי השימוש של ה
שנים. זוהי התקופה לשמירה על  17

על מנת חלקי החילוף הנדרשים 
 כפי שתואר. שהמכשיר יפעל

 

 שימוש מיועד

 ועד לשימושמוצר זה מי

 ובאזורים סגורים, כגון תוך מבנה ב
 בתים;

  בסביבות עבודה סגורות כגון חנויות
 ומשרדים;

  ,באזורי מגורים סגורים כמו בתי חווה
 בתי מלון, פנסיונים.

 .אין להשתמש במוצר זה בחוץ 
 

 תבטיחות כללי

 לזרוק אתלהיפטר/ יםרוצ םכאשר את 
להתייעץ  כםהמוצר, אנו ממליצים ל

עם השירות המורשה על מנת ללמוד 
 את המידע הנדרש וגורמים מוסמכים.

 כםהשירות המורשה של עם התייעצו 
לכל השאלות והבעיות הקשורות 

תתנו  , אוו. אל תתערבכםלמקרר של
 יידעמקרר מבלי לבתערב להמישהו ל

 את השירותים המורשים.

  למוצרים עם תא הקפאה; אל תאכלו
קוביות קרח מיד אחרי ו הגלידגביעי 
אותם מתא ההקפאה!  יםמוציא םשאת

)זה עלול לגרום לכוויות קור בפה 
 .(כםשל

 מולמוצרים עם תא הקפאה; אל תשי 
משקאות בתא בקבוקים ופחיות 

ההקפאה. אחרת, אלה עלולים 
 להתפוצץ.

 במזון קפוא ביד, הם עלולים  ואל תיגע
 .כםיד שללבק הידל

 ו המקרר לפני ניקוי או את נתק
 הפשרה.

 חומרי באדים ובעולם אין להשתמש ל
ניקוי והפשרה תהליכי ניקוי מתאדים ב
. במקרים כאלה, כםשל המקרר של

במגע עם חלקים עשויים לבוא האדים 
החשמליים ולגרום לקצר חשמלי או 

 להתחשמלות.

 ל שבחלקים  ולעולם אל תשתמש
, כגון דלת כאמצעי כםהמקרר של
 .דריכהלתמיכה או 

 במכשירים חשמליים  אין להשתמש
 בתוך המקרר.

  ,איפה שנוזל אין לפגוע בחלקים
קידוח או כלי כלי , עם מסתובב קירורה

עשוי לכבות כאשר המקרר  חיתוך.
 הארכהה ערוצי הגז של המאייד, צינור

ינוקבו ויגרמו או ציפוי פני שטח 
 גירויים בעור ופציעות עיניים.ל

  אין לכסות או לחסום את פתחי
 עם כל חומר. כםרר שלהאוורור במק

  מכשירי חשמל חייבים להיות מתוקנים
. תיקונים בלבד על ידי אנשים מורשים
מוכשרים לא שבוצעו על ידי אנשים 

 סיכון למשתמש. יוצרים

 מהלך עבודות במקרה של כשל או ב
תחזוקה או תיקון, נתקו אספקת 

 או על ידי  כםהחשמל של המקרר של
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ניתוק כיבוי הנתיך הרלוונטי או 
 .כםהמכשיר של

 אתם מוציאים ו בכבל כאשר כאל תמש
 .את התקע

 עמידות עם  אותאת המשק מומק
 .במאונךהיטב ו יםסגור הגבוה

  אין לאחסן תרסיסים המכילים חומרים
 דליקים ונפיצים במקרר.

  אל תשתמשו בהתקנים מכאניים או
באמצעים אחרים כדי להאיץ את 

על ידי  צותהליך ההפשרה, שלא הומל
 היצרן.

  מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי
אנשים עם הפרעות פיזית, חושיות או 

נפשיות או אנשים שלא נלמדו או 
חסרי ניסיון )כולל ילדים(, אלא אם כן 

שיהיה אחראי צמודים לאדם  הם
לביטחונם או שינחה אותם בהתאם 

 .לשימוש במוצר

 עם  צומקרר פגום. התייעו אל תפעיל
 חששות. כםרות, אם יש לנציג השי

 של המקרר  יתחשמלהבטיחות ה
תהיה מובטחת רק אם מערכת  כםשל

עומדת  כםבבית של ההארקה
 בסטנדרטים.

  חשיפת המוצר לגשם, שלג, שמש
ורוח מסוכנת מבחינת בטיחות 

 חשמלית.

 ו קשר עם שירות מורשה כאשר יש רצ
 כבל חשמל כדי למנוע סכנה.לנזק 

 קיר אין לחבר את המקרר לשקע ב
מוות נת תקנה. אחרת, סכהבמהלך ה

 להתעורר. יםאו פציעה חמורה עלול

  מקרר זה מיועד לאחסון פריטי מזון
לכל מטרה אין להשתמש בו בלבד. 
 אחרת.

  תווית של מפרטים טכניים ממוקמת
 בצד ימין של הקיר בתוך המקרר.

 כםהמקרר שלו את לעולם אל תתחבר 
למערכות לחיסכון בחשמל, הם 

 עלולים לגרום נזק למקרר.

  ,אין אם יש אור כחול על המקרר
כל על האור הכחול עם כלים להסת

 אופטיים.

  ,המתינולמקררים בשליטה ידנית 
דקות כדי להפעיל את  5לפחות 

 המקרר לאחר הפסקת חשמל.

  להימסר  ךצרי הפעלה זהמדריך
לבעלים חדשים של המוצר כאשר הוא 

 אחרים.יתן לנ

 חשמל הכבל למגרימת נזק  והימנע
כבל הבעת הובלת המקרר. כיפוף 

 ועלול לגרום לשריפה. לעולם אל תניח
חשמל. אל החפצים כבדים על כבל 

בידיים רטובות בעת  תגעו בתקע
 חיבור המוצר.

  

 
 

  אין לחבר את המקרר אם השקע בקיר
 רופף.

  חלקים מים ישירות על אין לרסס
פנימיים או חיצוניים של המוצר 

 למטרות בטיחות.

  אין לרסס חומרים המכילים גזים
דליקים כגון גז פרופן ליד המקרר, כדי 

 אש ופיצוץ.הימנע מסכנת ל
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  במים על גבי אין למקם מיכלים מלאים
המקרר, אחרת הדבר עלול לגרום 

 להתחשמלות או לשריפה.

 על המקרר  אין להעמיס עומס יתר
עם כמויות מוגזמות של אוכל.  כםשל

עומס יתר, פריטי מזון תעמיסו אם 
כם ולגרום נזק פול ולפגוע ביעלולים ל

מקרר בעת פתיחת הדלת. אף פעם ל
חפצים על גבי המקרר,  וניחאל ת

פול יאלה עלולים ל חפציםאחרת, 
בעת פתיחה או סגירת הדלת של 

 המקרר.

  שהם דורשים טמפרטורה מדויקתכיוון 
לחום  יםרפואה רגישחומרי , חיסונים -

 כיםלא צרי 'וכוחומרים מדעיים ו
 במקרר. שמרלהי

  ,יש אם לא לשימוש במשך זמן רב
בעיה  חשמל.לנתק את המקרר מה

אפשרית בכבל החשמל עלולה לגרום 
 לשריפה.

  באופן  את קצה התקע לנקותיש
 זה עלול לגרום לשריפה. תקבוע, אחר

  ן קבוע באופאת קצה התקע יש לנקות
זה עלול  תעם מטלית יבשה, אחר

 לגרום לשריפה.

  רגליים הלנוע אם  עלולמקרר
מתכווננות אינן מאובטחות כראוי על ה

מתכווננות ההרגליים אבטחת הרצפה. 
על הרצפה יכולה למנוע כראוי 

 המקרר לזוז.מ

 חזיק אותו אין להאת המקרר, יבעת נש
דלת. אחרת, זה עשוי המידית 

 .שברלהי

 בסמוך  כםוצר שלם המבעת מיקו
למקרר או במקפיא אחר, המרחק בין 

 ס"מ. 8מכשירים צריך להיות לפחות ה
סמוכים עשויים צד אחרת, קירות 

 ם.לחי להיות

 למוצרים עם מתקן מים
לחץ של צינורות מים ראשיים צריך 

. לחץ של צינורות לפחות בר 1להיות 
לכל ברים  8מים ראשיים צריך להיות 

 .היותר

 הראויים לשתיירק במים  והשתמש. 
 

 בטיחות ילדים

  את דלת יש מנעול, יש להרחיק לאם
 מהישג ידם של הילדים.המפתח 

  ילדים חייבים להיות בפיקוח כדי
 תעסק עם המוצר.להלמנוע מהם 

 
 תוהשלכ WEEEציות להוראת 

 הפסולת
מוצר זה עומד בדרישות האיחוד 

 WEEEתקנה  האירופי
(2012/19/EU מוצר זה .)

סמל סיווג לציוד  נושא
חשמלי ואלקטרוני 

(WEEE מוצר זה מיוצר .)
עם חלקים וחומרים 

הניתנים לשימוש חוזר 
ומתאימים למחזור באיכות גבוהות. אין 

פסולת רגילה עם המוצר להשליך פסולת 
אותו למרכז  ובסוף חיי השירות שלו. קח

האיסוף למחזור של ציוד חשמלי 
הרשויות צו עם ואלקטרוני. נא התייע

המקומיות כדי ללמוד על מרכזי איסוף 
 אלה.
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 RoHSתקנת עמידה ב
בקנה אחד עם  ם עמודהמוצר שרכשת

 RoHS האיחוד האירופיתקנות 
(2011/65/EUהוא אינו מכ .) יל חומרים

 מזיקים ואסורים שנקבעו בהוראה.
 

 אריזהמידע 
חומרי אריזה של המוצר מיוצרים 

למחזור בהתאם הניתנים מחומרים 
לתקנות איכות הסביבה הלאומיות שלנו. 
אין להשליך את חומרי האריזה יחד עם 

אותם  ופסולת ביתית או אחרת. קח
ייעודיות הלנקודות איסוף חומר אריזה 

 הרשויות המקומיות.על ידי 
 

 HCAאזהרת 
 כםאם מערכת הקירור של המוצר של

 :R600aמכילה 
לב גז זה הוא חומר דליק. לכן, שימו 

שלא לפגוע במערכת הקירור והצנרת 
. במקרה של נזק, העברהבעת שימוש ו

הרחק ממקורות  כםו על המוצר שלרשמ
לגרום למוצר  יםאש פוטנציאליים שיכול

את החדר שבו  ואש ואווררהיתפס בל
 ממוקמת היחידה.

 

מאזהרה זו, אם מערכת הקירור של  מוהתעל

 .R134aמכילה  כםהמוצר של
 

מצוין סוג של גז המשמש במוצר האמור 
שמאלי ה קירשנמצאת ב בלוחית הסיווג
 בתוך המקרר.

 אש לסילוק.לאין להשליך את המוצר 

 כדי לחסוךדברים שצריכים לעשות 
 באנרגיה

 את הדלתות של המקרר  ואל תשאיר
 לזמן רב. ותפתוח כםשל

 חמה אין לשים אוכל חם או שתייה
 .כםבמקרר של

 יתר על המקרר עומס  ואל תעמיס
, כך שזרימת האוויר שלו לא כםשל

 .תימנע

 תחת  כםאין להתקין את המקרר של
 םפולטיה םאור שמש ישיר או מכשירי

חום בקרבת כגון תנורים, מדיחי כלים 
 או רדיאטורים.

 כםלב לשמור את האוכל של מושי 
 במיכלים סגורים.

 יםיכול םלמוצרים עם תא הקפאה; את 
ל פריטי לאחסן כמות מקסימלית ש

מזון במקפיא בעת הסרת המדף או 
המגירה של המקפיא. ערך צריכת 

נקבע  כםלמקרר של המוצהראנרגיה 
על ידי הסרת מדף או מגירת מקפיא 

 משימושותחת עומס מרבי. אין נזק 
מדף או מגירה בהתאם לצורות ב

 .להקפאהולגודל של מזון 

  גם הפשרת מזון קפוא בתא מקרר
שמור על גם ייספק חיסכון באנרגיה ו

 .איכות המזון
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 התקנה  3
 

אנא זכרו כי היצרן לא יראה עצמו  
אחראי במקרה שבו לא ייקרא המידע 

 המסופק במדריך ההוראות.
 

בעת  לקחת בחשבוןנקודות אותן יש 
 ר שלכםשל המקר חוזרתהובלה 

יש לרוקן ולנקות את המקרר שלכם  .1
 טרם הובלתו.

יש לחזק בבטחה מדפים, אביזרים,  .2
בתוך המקרר  הנמצאיםתאים וכו' 

שלכם, באמצעות נייר דבק להגנה 
מפני טלטול טרם אריזת המקרר 

 מחדש.
חומרי האריזה ייקשרו בעזרת ניירות  .3

דבק עבים וחבלים חזקים ויש לנהוג 
מודפסות על פי הנחיות ההובלה ה

 על גבי המארז.
 נא לא לשכוח...

כל חומר ממוחזר משמש מקור הכרחי 
 לטבע ולכל המשאבים הלאומיים.

במידה וברצונכם לתרום למחזור חומרי 
אריזה, תוכלו להשיג מידע נוסף 

מהגופים הסביבתיים או מהרשויות 
 המקומיות.

 
 טרם הפעלת המקרר שלכם

טרם תחילת השימוש שלכם במקרר 
 הדברים הבאים: בדקו את

האם החלק הפנימי של המקרר יבש  .1
והאם האוויר יכול לנוע בחופשיות 

 בחלק האחורי שלו?
יתדות הפלסטיק  2אנא הרכיבו את  .2

כמוצג באיור. יתדות מפלסטיק 
יספקו את המרחק הנדרש בין 

המקרר שלכם לבין הקיר וזאת 
 ה חופשית של במטרה לאפשר תנוע

 
 

אוויר במרחב. )האיור המומחש 
שמש דוגמא בלבד ואינו תואם מ

 במדויק את המוצר שלכם(.
נקו את החלק הפנימי של המקרר  .3

כמומלץ בחלק של "התחזוקה 
 והניקוי" של מדריך זה.

תשמעו רעש ברגע שהמדחס יתחיל  .4
לפעול. הנוזל והגזים האטומים בתוך 
מערכת המקרר עשויים גם כן לגרום 

לרעש, גם אם המדחס אינו פועל 
 נה למדי.ותופעה זו תקי

קצוות קדמיים של המקרר עשויים  .5
להיות חמים. תופעה זו תקינה. 

אזורים אלו מיועדים להיות חמים 
 במטרה למנוע עיבוי.

 
 חיבור לחשמל  

חברו את המוצר שלכם לשקע חשמלי 
מוארק המכיל הגנה באמצעות נתיך עם 

 קיבולת מתאימה.
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 חשוב לזכור:

 להיעשות  על החיבור לחשמל
 בהתאם לתקנות הארציות.

  על תקע כבל החשמל להיות נגיש
 בקלות לאחר ההתקנה.

  המתח החשמלי המצוין חייב להיות
שווה לערך המתח החשמלי של 

 רשת החשמל המרכזית.

  לא ייעשה שימוש בכבלים מאריכים
לחיבור המוצר  םבשקעים מפצליו

 למקור החשמל.

כבל חשמל פגום יוחלף על ידי  
 חשמלאי מוסמך. 

אין להפעיל את המוצר טרם תיקונו!  
 קיימת סכנת התחשמלות!

 
 השלכת חומרי האריזה לפסולת

חומרי האריזה עשויים להיות מסוכנים 
לילדים. אנא הרחיקו את חומרי האריזה 

מהישג ידם של ילדים והשליכו אותם 
באמצעות סיווגם בהתאם להנחיות 

חומרי  השלכת הפסולת. אין להשליך את
האריזה ביחד עם הפסולת הביתית 

 הרגילה.
חומרי האריזה של המקרר שלכם 

 עשויים מחומרים הניתנים למחזור. 
 

 השלכת המקרר הישן שלכם לזבל
השליכו את המקרר הישן שלכם מבלי 

 לגרום נזק לסביבה.

  הנכם רשאים להיוועץ עם הספק
המורשה שלכם או עם המרכז 

בכל  לאיסוף האשפה בעירייה שלכם
 הנוגע להשלכת המקרר שלכם.

טרם השלכת המקרר שלכם, נתקו את 
תקע החשמל, במידה וישנם מנעולים על 
הדלתות, נטרלו אותם משימוש על מנת 

 להגן על הילדים מפני כל סכנה שהיא.

 מיקום והתקנה

במידה ודלת הכניסה לחדר שבו  
אתם עומדים להתקין את המקרר אינה 

לאפשר למקרר יק על מנת פרחבה מס
לעבור דרכה, תתקשרו למרכז השירות 

המורשה ותבקשו מהם להוציא את 
הדלתות של המקרר שלכם ולהעביר 

 אותו מהצד דרך הדלת.
התקינו את המקרר שלכם במקום  .1

 המאפשר שימוש פשוט וקל במוצר.
הרחיקו את המקרר שלכם ממקורות  .2

חום, ממקומות לחים ומאור שמש 
 ישיר.

ר מתאים סביב קיים הכרח לאוורו .3
המקרר שלכם וזאת על מנת להשיג 
תפעול יעיל שלו. במידה ובכוונתכם 

למקם את המקרר בגומחה בתוך 
ס"מ  5הקיר, חייב להיות מרחק של 

לכל הפחות בין המקרר לתקרה ושל 
ס"מ לכל הפחות בין המקרר לקיר.  5

במידה והרצפה מכוסה בשטיח, יש 
להרים את המוצר שלכם בגובה של 

 "מ מהרצפה.ס 2.5
מקמו את המקרר שלכם על משטח  .4

רצפתי ישר וזאת על מנת למנוע 
 טלטולים.
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 יםרגליהן נוכיוו
 

 םאינו מאוזן; את כםאם המקרר של
על ידי  כםלאזן את המקרר של יםיכול

סיבוב הרגליים הקדמיות, כפי שמוצג 
קיימת  הרגלהפינה שבה  באיור שלהלן.

סובבים אותה מ םכאשר אתמונמכת 
ם כאשר אתמוגבהת שחור והחץ הבכיוון 

עזרה קבלת  בכיוון ההפוך.מסובבים 
ממישהו להרים את המקרר מעט יקל על 

 התהליך הזה.
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 הדלתותהיפוך 
 על פי סדר המספריםהמשיכו 
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 הדלתותהיפוך 
 על פי סדר המספריםהמשיכו 



14 

 הכנה  4
 

  את המקרר שלכם יש להתקין לכל
ס"מ  37הפחות במרחק של 

ממקורות חום כגון מדפי מתכת 
לחימום, תנורים, תנור מרכזי וכיריים 

ס"מ  5ולכל הפחות במרחק של 
אין למקם אותו מתנורים חשמליים ו

 תחת אור שמש ישיר.

  טמפרטורת החדר שבו אתם
מתקינים את המקרר שלכם תהיה 

. הפעלת המקרר 10ºCלכל הפחות 
שלכם בתנאים קרים יותר מאלו 

אינה מומלצת בכל הנוגע ליעילות 
 שלו.

  אנא וודאו לנקות ביסודיות את החלק
 הפנימי של המקרר שלכם.

 במידה ועליכם להתקין שני מקררים 
אחד ליד השני, הם חייבים להיות 

ס"מ  2במרחק של לכל הפחות 
 האחד מהשני.

  עם הפעלת המקרר שלכם בפעם
הראשונה, אנא שימו לב להנחיות 

הבאות במהלך ששת השעות 
 הראשונות.

אין לפתוח את דלת המקרר  -
 לעתים קרובות.

יש להפעיל את המקרר בזמן  -
 שהוא ריק וללא מזון בתוכו.

אין לנתק את המקרר ממקור  -
החשמל. במקרה של הפסקת 

חשמל, אנא עיינו באזהרות 
המופיעות בחלק המדבר על 
 "פתרונות מומלצים לבעיות".

  יש לשמור על חומרי האריזה ועל
המקוריים להובלות  האריזה קלקר

 או להעברות של המקרר בעתיד.
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 כםשימוש במקרר של 5
 

 רטורת ההפעלה כוונון טמפ
 

 
 

 ולוח בקרה LEDנוריות חיווי 
 

קיימות שלוש נוריות חיווי צבעוניות 
הממוקמות בחלק הקדמי של המכשיר, 

המציגות את מצב ההפעלה של 
 המקפיא.

נדלקת כאשר  (:1נורית חיווי ירוקה )
המכשיר מחובר לרשת החשמל 

המרכזית ותזהר כל זמן שיש חשמל. 
במקרה שבו הנורית הירוקה לא תזהר 

". נורית החיווי 7וסת החום מכוון למצב "
הירוקה אינה מהווה אינדיקציה 
 לטמפרטורה שבתוך המקפיא.

(: 2צהבהב )-נורית חיווי בצבע חום
נורית חיווי זו תזהר כאשר מתג 

ההקפאה המהירה דלוק ותמשיך לזהור 
עד שמתג ההקפאה המהירה ייכבה. 

המדחס יפעל ברצף בזמן שמתג 
לוק. הפעלת הקפאה מהירה ההקפאה ד

 מיועדת להקפאת מזון טרי.
 

 ( נדלקת:3נורית חיווי אדומה )
במקרה שבו לא ניתן לשמר את  (א

 הטמפרטורה שנקבעה מראש.
במקרה ומוכנסות למקפיא כמויות  (ב

 מוגזמות של מזון טרי.
במקרה ודלת המכשיר נשארת  (ג

 פתוחה בטעות.
כפתור וסת (: 5כפתור וסת החום )

גבי מערכת נוריות החום ממוקם על 
 החיווי.

 
כאשר אתם לוחצים על  חשוב לזכור:

מתג ההקפאה המהירה, תתכן השהייה 
קצרה לפני שהמדחס יתחיל לפעול. 
תופעה זו תקינה ואינה מצביעה על 

 תקלה במדחס.
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טמפרטורת ההפעלה מווסתת באמצעות 
 בקר הטמפרטורה.

  
 
  
 
 
 
 
קירור הנמוך ביותר )הכוונון = כוונון ה1

 החם ביותר(
= כוונון הקירור הגבוה ביותר )הכוונון  4

 הקר ביותר(
 )או(
Min  כוונון הקירור הנמוך ביותר =

 )הכוונון החם ביותר(
Max  כוונון הקירור הגבוה ביותר =

 )הכוונון הקר ביותר(
נא בחרו בכוונון בהתאם לטמפרטורה 

 הרצויה.
 

תלויה גם הטמפרטורה הפנימית 
בטמפרטורת הסביבה, בתדירות שבה 
הדלת נפתחת ובכמות המזון הנשמר 

 בתוכו.
פתיחת הדלת לעתים קרובות גורמת 

 לעלייה בטמפרטורה הפנימית.
מסיבה זו, מומלץ לסגור את הדלת שוב 

 כמה שיותר מהר לאחר השימוש.
טמפרטורת האחסון הרגילה של 

 18ºC-המכשיר שלכם צריכה להיות 
(0ºF .)במידה וכפתור וסת החום מסובב 

, המכשיר 1כנגד כיוון השעון ממצב 
ייכבה ויישמע צליל "קליק". טמפרטורות 
נמוכות יותר ניתנות להשגה באמצעות 

 .4כוונון כפתור וסת החום לכיוון מצב 

אנו ממליצים לבדוק את הטמפרטורה 
בעזרת תרמומטר )מד חום( על מנת 

לוודא כי תאי האחסון נשמרים 
 מפרטורה הרצויה.בט

זכרו לקרוא את הטמפרטורה באופן מידי 
מכיוון שטמפרטורת מד החום תעלה 

 במהרה לאחר שתוציאו אותו מהמקפיא.
 

 הקפאת מזון
שטח ההקפאה מסומן בעזרת סמל 

 של הדלת. דופן הפנימיתהעל  
אתם יכולים לעשות שימוש במכשיר 

להקפאת מזון טרי כמו גם לאחסון מזון 
 קפוא.

המלצות הנתונות על גבי אנא עיינו ב
 חומרי האריזה של המזון שלכם.

 

 שימו לב 
אין להקפיא משקאות תוססים כיוון 

שהבקבוק עשוי להתפוצץ כאשר הנוזל 
 שבתוכו קפוא.

היזהרו עם מוצרים קפואים כגון קוביות 
 קרח צבעוניות.

אין לעלות על קיבולת ההקפאה של 
שעות.  24המכשיר שלכם בטווח של 

 תווית המדרוג.עיינו ב
על מנת לשמור על איכות המזון, על 

 כמה שיותר מהר.ההקפאה להתבצע 
מכאן שלא תעברו על קיבולת ההקפאה 

והטמפרטורה שבתוך המקפיא לא 
 תעלה.

 

 שימו לב 
לעולם הפרידו את המזון הקפוא מהמזון 

 הטרי המוכנס למקפיא.
 

 
 

 םח קר

 .קסמ

 מיני. (וא)



17 

בעת הקפאה עמוקה של מזון חם, מדחס 
רור יפעל עד שהמזון יקפא לחלוטין. הקי

פעולה זו יכולה לגרום באופן זמני לקירור 
 מוגזם של תא הקירור.

במידה ואתם חושבים שקשה לפתוח את 
דלת המקפיא מיד לאחר שסגרתם 

אותה, הסירו דאגה מליבכם. תופעה זו 
נובעת בשל הבדל הלחץ אשר ישתווה 
ויאפשר לדלת להיפתח בצורה רגילה 

 דקות. לאחר מספר
תשמעו צליל ואקום מיד לאחר סגירת 

 הדלת. תופעה זו תקינה למדי.
 

 יצירת קוביות קרח

ממגש קוביות הקרח במים  3/4מלאו 
 והניחו אותו לתוך המקפיא.

ברגע שהמים הופכים לקרח, אתם 
 רשאים להוציא את קוביות הקרח.

לעולם אין לעשות שימוש בחפצים חדים 
צאת קוביות כגון סכינים או מזלגות להו

 הקרח. קיימת סכנת פגיעה!
לחלופין, תנו לקוביות הקרח להפשיר 
מעט או מקמו את החלק התחתון של 

 המגש במים חמים לזמן קצר.
 

 
 
 

 הקפאה מהירה

במידה וכמויות גדולות של מזון טרי 
מוכנסות לתוך המקפיא, העבירו את 

שעות  24-מתג ההקפאה המהירה ל
תוך תא טרם הכנסת המזון הטרי ל

 ההקפאה.
מומלץ ביותר להשאיר את מתג 

שעות על מנת  24ההקפאה דלוק במשך 
להקפיא כמות מרבית של מזון טרי 
המוצהרת כקיבולת הקפאה. נקטו 

זהירות יתרה שלא לערבב בין מזון קפוא 
 לבין מזון טרי.
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 הפשרה של המכשיר

על  הצטברות מוגזמת של קרח תשפיע
איכות ההקפאה של המכשיר שלכם. לכן 

מומלץ שתפשירו את המכשיר שלכם 
לכל הפחות פעמיים בשנה, או בכל פעם 

 מ"מ. 0שהקרח המצטבר עולה על 
הפשירו את המכשיר שלכם כאשר יש 

 מעט מזון או שאין בכלל מזון בתוכו.
הוציאו את המזון שעבר הקפאה עמוקה 

עטפו את המזון שעבר מהמגירות. 
פאה עמוקה במספר שכבות של נייר הק

 או בסדין ושמרו אותו במקום קר.
נתקו את המכשיר ממקור החשמל או 
כבו את המפסק האוטומטי להפעלת 

 תהליך ההפשרה.
הוציאו את העזרים )כגון מדף, מגירה 

וכו'( מהמכשיר ועשו שימוש במיכל 
 מתאים לאיסוף המים שהפשירו.

השתמשו בספוג או במטלית רכה 
 את המים שהפשירו במידת הצורך.להוצ

השאירו את הדלת פתוחה בעת פעולת 
ההפשרה. להפשרה מהירה יותר, הניחו 

 מכלים עם מים חמים בתוך המכשיר.
לעולם אין לעשות שימוש ברכיבים 
חשמליים, בתרסיסים להפשרה או 

בחפצים מחודדים או בעלי קצוות חדים 
 כגון סכינים או מזלגות להוצאת הקרח.

סיום ההפשרה, נקו את החלק לאחר 
 הפנימי של המכשיר.

חברו את המכשיר מחדש לרשת 
. הכניסו מזון קפוא לתוך החשמל

המגירות והחליקו את המגירות לתוך 
 המקפיא.
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 תחזוקה וניקוי  6
 

בבנזין, בנזן  ואל תשתמשלעולם  
 או חומרים דומים למטרות ניקוי.

נתק את לאנו ממליצים לכם  
 המכשיר לפני הניקוי.

אין להשתמש במכשיר חד שוחק,  
בית, חומרי ניקוי חומרי ניקוי לסבון, 

 ניקוי.שעווה לו
במים פושרים כדי לנקות השתמשו  

כדי אותו  וונגב כםאת המקרר של
 .ובשייל
טה ובמטלית לחה סח והשתמש 

בתמיסה של כפית אחת של סודה 
לשתייה לליטר אחד של מים כדי 

אותו  וונגב המקרר לנקות את פנים
 .ויבשכדי לי

תושבת מים לכניסת שאין  וודאו 
 המנורה ופריטים חשמליים אחרים.

 יהיהלא  כםאם המקרר של 
בשימוש במשך תקופה ארוכה של זמן, 

את כל ו וציאאת כבל החשמל, ה ונתק
את הדלת  והאוכל, נקו אותו והשאיר

 פתוחה.
דלת את אטמי הבדקו באופן קבוע  

כדי לוודא שהם נקיים וחופשיים 
 מחלקיקי מזון.

 ודלתות, הסירמדפי כדי להסיר  
את מדף ו פתוכן ואז פשוט דחהאת כל 
 כלפי מעלה מהבסיס.הדלת 

 

או מים חומרי ניקוי אין להשתמש ב 
לנקות משטחים המכילים כלור כדי 

מצופי כרום של המוצר.  םחיצוניים וחלקי
כלור יכול לגרום לקורוזיה על משטחי 

 מתכת כאלה.
 

 הגנה על משטחי פלסטיק
אין לשים שמנים נוזליים או ארוחות  

 כםמבושלות בשמן במקרר של
שהם  יווןכ לא אטומיםבמיכלים 

פוגעים במשטחי הפלסטיק של 
. במקרה של שפיכת כםהמקרר של

ן או מריחה על משטחי שמ
קות ולשטוף את יש לנהפלסטיק, 

החלק הרלוונטי של פני השטח מיד 
 עם מים חמים.
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 פתרונות מומלצים לבעיות  7
 

זמן וכסף.  כםלשירות. זה יכול לחסוך ל וברשימה זו לפני שתתקשר נואנא עיי
או שימוש בחומרים.  הנובעות מביצוע לקוי ןרשימה זו כוללת תלונות שכיחות שאינ

 .כםחלק מהתכונות שתוארו כאן לא יתקיים במוצר שלייתכן ש
 

 המקרר לא פועל.

 את התקע לשקע שבקיר. יסו? הכנראויהאם המקרר מחובר כ 

 קפץ?  הנתיך הראשיאליו או מחובר  כםהאם הנתיך של השקע שהמקרר של
 בדקו את הנתיך.

 

 (FLEXI ZONE-ו MULTIZONE ,COOLעיבוי על הקיר הצדדי של תא המקרר )

  של הדלת. תנאי סביבה לחיםתכופות תנאי סביבה קרים מאוד. פתיחה וסגירה 
שארת הדלת פתוחה. ה. אחסון של נוזל המכיל מזון במיכלים פתוחים. מאד

 קרות יותר.למעלות התרמוסטט עבירו את ה

 כה יותר.בו בתדירות נמו ופתוחה או השתמש תהדלת נשארשזמן ינו את ההקט 

 .כיסוי המזון מאוחסן במיכלים פתוחים עם חומר מתאים 

 ךא נמשוו אם הקאת העיבוי באמצעות מטלית יבשה ובד ונגב. 

 

 מדחס אינו פועל

  הוצאה והכנסת התקע חשמל פתאומי או כשל בזמן  נכבהמגן תרמי של המדחס
 כםעדיין. המקרר של ןהמקרר לא מאוז במערכת הקירור שלכשלחץ הקירור 

בתום מופעל לשירות אם המקרר לא  ודקות. נא התקשר 6לאחר כ  יתחיל לפעול
 תקופה זו.

 מלאה. מקרר בהפרשה אוטומטית המקרר הוא במחזור הפשרה. זה נורמלי ל
  מחזור ההפשרה מתרחש מעת לעת.

 תאים כראוי לשקע.משהתקע  ודאואינו מחובר לשקע. ו כםהמקרר של 

  הטמפרטורה נעשו בצורה נכונה? התאמותהאם 

 עלול להיות מנותק. החשמל 
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 .משך פרק זמן ממושךלהמקרר פועל לעתים קרובות או 

 זה די נורמלי. מקררים ועשוי להיות רחב יותר מקודמ כםהמוצר החדש של .
 לתקופה ארוכה יותר של זמן. יםעלוגדולים פ

 חדר עלולה להיות גבוהה. זה די נורמלי.ה תטמפרטורת סביב 

 של מוחלטת באוכל. הרגעות  ועמסהמקרר חובר לאחרונה או שאולי הייתכן ש
 המקרר עשויה להימשך כמה שעות ארוכות יותר.

 מקרר לאחרונה. מזון חם גורם הוכנסו לכמויות גדולות של מזון חם ייתכן ש
 מגיע לטמפרטורת אחסון בטוחה. ואארוכה יותר של המקרר עד שה הפעלהל

  במשך זמן רב. האוויר  ותלעתים קרובות או שנותרו פתוחדלתות אולי נפתחו
את  ולתקופות ארוכות יותר. פתח פעולהחם שנכנס למקרר גורם למקרר ל

 הדלתות בתדירות נמוכה יותר.

  פתוחה. בדקו אם הדלתות סגורות  אולי הושארהמקרר הדלת תא הקפאה או
 בחוזקה.

 פרטורת המקרר את טמ ימוהמקרר מותאם לטמפרטורה נמוכה מאוד. התא
 עד שהטמפרטורה מושגת. נווהמתילמעלות חמות יותר 

 שבור או לא יושב כמו שחוקמקפיא עלול להיות מלוכלך, הדלת המקרר או  אטם ,
 פעולפגום/שבור גורם למקרר לאטם שצריך. יש לנקות או להחליף את האטם. 

 לתקופה ארוכה יותר של זמן על מנת לשמור על הטמפרטורה הנוכחית.

 

 .המקפיא נמוכה מאוד ואילו טמפרטורת המקרר מספיקת הטמפרטור

 את הטמפרטורה  נוטמפרטורת המקפיא מותאמת לטמפרטורה נמוכה מאוד. כוו
 .וקיותר ובדלמעלות חמות במקפיא 

 

 .הטמפרטורת מקרר היא נמוכה מאוד ואילו הטמפרטורה במקפיא מספיק

 את  ימולטמפרטורה נמוכה מאוד. התא הטמפרטורת המקרר הותאמייתכן ש
 ו.קיותר ובד ותחמ למעלותטמפרטורת המקרר 

 

 פא.ונשמר במגירות תא המקרר קההאוכל 

 את  ימולטמפרטורה נמוכה מאוד. התא הטמפרטורת המקרר הותאמייתכן ש
 .וקיותר ובד ותחמ למעלותטמפרטורת המקרר 
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 הטמפרטורה במקרר או במקפיא היא גבוהה מאוד.

 יש מקרר לכוונון המאוד. מעלות גבוהות ל הפרטורת המקרר הותאמייתכן שטמ
השפעה על הטמפרטורה של המקפיא. שנו את הטמפרטורה של המקרר או 

 גיע לרמה מספקת.תמקפיא המקרר או שטמפרטורת המקפיא עד ה

 ו חבמשך זמן רב; פת ותדלתות אולי נפתחו לעתים קרובות או שנותרו פתוח
 נמוכה יותר.אותם בתדירות 

 את הדלת לגמרי. רולרווחה; סג הפתוח הדלת אולי נשאר 

 עד המתינו מקרר לאחרונה. הוכנסו לכמויות גדולות של מזון חם ייתכן ש
 לטמפרטורה הרצויה.יגיעו  מקפיאהמקרר או הש

  של המקרר לוקחת זמן.מוחלטת המקרר אולי חובר בזמן האחרון. הרגעות 

 

 פועל. כאשר המקרר גוברפעלה הרעש ה

  ביצועים תפעוליים של המקרר עשויים להשתנות כתוצאה מהשינויים
 .תקלהבטמפרטורת הסביבה. זה נורמלי ולא 

 

 תנודות או רעש.

  וודאובאיטיות.  מרעיש כשהוא נע . המקררהא חלשיאו שהישרה הרצפה לא 
 .ישרהשהרצפה חזקה מספיק כדי לשאת את המקרר, ו

  מקרר. פריטים על גבי המקרר על ה מתםששהרעש עלול להיגרם על ידי פריטים
 יש להסיר.

 

 .מותזיםאו  יםשפכניש רעשים שמגיעים מהמקרר כמו נוזל 

  זה כםבהתאם לעקרונות פעולה של המקרר של מתרחשתנוזל וגז זרימת .
 .תקלהנורמלי ולא 

 

 יש רעש כמו רוח נושבת.

 תקלה.משמשים כדי לצנן במקרר. זה נורמלי ולא  מאווררים 

 

 מקרר.העיבוי על הקירות הפנימיים של 

  תקלהההתעבות. זה נורמלי ולא ו הזיגוג חם ולח מגביר אתמזג אוויר. 

 לחלוטיןשהדלתות סגורות  ולרווחה; וודא ותפתוח ודלתות אולי נשאר. 

 ו חבמשך זמן רב; פת ותדלתות אולי נפתחו לעתים קרובות או שנותרו פתוח
 אותם בתדירות נמוכה יותר.
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 לחות מתרחשת בצד החיצוני של המקרר או בין הדלתות.

  ,אולי יש לחות באוויר, זה נורמלי לגמרי במזג אוויר לח. כאשר הלחות נמוכה
 העיבוי ייעלם.

 

 ריח רע בתוך המקרר.

  את פנים המקרר עם מים פושרים, ספוג או מים  והמקרר. נק םפנייש לנקות את
 מוגזים.

 במכל אחר או  ולגרום לריח. השתמש יםאו חומרי אריזה עלולם מיכליחלק מה
 מותג שונה.ה מחומר אריז

 

 הדלת לא נסגרת.

 החבילות יפו את מיקום חבילות מזון עלולות למנוע סגירה של הדלת. החל
 שחוסמות את הדלת.

  יברגיאת  ימו. התאזז קלותלחלוטין על הרצפה ומתנדנד כשהמקרר אינו זקוף 
 הגובה.

  ומסוגלת לשאת את המקרר.ישרה שהרצפה  וודאו. האו חזק ישרההרצפה לא 

 

 תקוע. מצנן

 מזון במגירה.את הו מחדש רהמזון נוגע בתקרה של המגירה. סדייתכן ש 
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 ביתיים הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל
 

 מיקום:
 להשתמש במכשיר זה בקרבת מים. אין 
  אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן

 השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר. 
  .מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח 
 .)'יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום )תנורים, רדיאטורים וכו 
  .יש להניח את המכשיר על משטח מאוזן 
  אין לכסות את פתחי האוורור.  -יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר 
 

 מתח החשמל:
 ( מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.  237ודאו שמתח הרשת )וולט 
 

 זהירות:
  .כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחוז בראש התקע 
 ך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.אין למשו 
  יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי

 מוסמך. 
  .כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל 
 אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות 

 למעבדת השירות. 
  אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים

למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע )הורדת הנתיך מארון החשמל(, לנתקו 
 מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם. 

 צים זרים עלולה לגרום אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפ
 להתחשמלות. 

  במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל
 תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

 

 תופעות חריגות:
במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל 

 ולפנות למחלקת השירות. 
 

 ניקוי:
ניקוי המכשיר יש לנתקו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול לפני 

 או בנזין.
 ניקוי המכשיר על ידי מטלית יבשה בלבד.

 

 תיקונים ושירות:
 יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

 
 



 

 

 
 
 

 
, אזור תעשיה אזור, אחראים 91"(, מרח' השקמה היבואן)" ג שירות בע"מברימאאנו, 

"(, לתקינות המוצר, מבחינת הצרכןבזאת כלפי רוכש המוצר וכל נעבר בדין שלו )"
ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נבון וסביר ובכפוף 

 לתנאים הבאים:
 
"(. תקופת האחריותחודשים( )" 91נה אחת )האחריות למוצר היא לתקופה של ש .9

תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר לצרכן או עם סיום התקנת המוצר 
ידי היבואן -בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר )אם היא נדרשת על

,לפי המאוחר, ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה כתנאי להובלת המוצר(
המוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישות היבואן. אין הצרכן שימוש במוצר ו

 האחריות חלה על כבלים ואביזרים נלווים למוצר. 

התקנת המוצר במעונו של הצרכן והדרכת הצרכן בתפעול המוצר )אם היא נדרשת  .1
ידי היבואן כתנאי להפעלת המוצר( תבוצע באופן בלעדי על ידי היבואן או מי  -על

ים מיום מסירת המוצר לצרכן. הוסכם בין היבואן לצרכן, כי מטעמו בתוך שבוע ימ
הצרכן יודיע ליבואן על המועד לביצוע ההתקנה או מתן ההדרכה, יבצע היבואן )או 
מי מטעמו( את ההתקנה או יתן הדרכה בבית הצרכן בתוך שבוע ימים מיום דרישת 

רישת הצרכן, ומלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד יום ד
 הצרכן לא תעלה על שנה. 

 האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושווקו על ידו.  .3

יתוקן על ידי היבואן, או יוחלפו בו  -מוצר אשר יימצא לקוי בתוך תקופת האחריות .4
חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים 

קול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבונו. לא תוקן המוצר ומקוריים, בהתאם לשי
היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או  -כאמור 

ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעדו, לפי בחירת היבואן. ההתחייבות לתיקון 
 כאמור בסעיף זה כפופה להוראות וסייגים שבכתב אחריות זה. 

צר על ידי הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר קבלת המו .5
והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי 

 הצרכן. 

המוצר המתוקן או המוחלף יהיה  -במקרה שהצרכן תוקן או הוחלף על ידי היבואן  .6
פת האחריות לא מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקו

תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר 
 המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן. 

של מימוש האחריות, על הצרכן להציג את תעודת אחריות זו וכן, לפי בכל מקרה  .7
 תאריך ומקום רכישה של המוצר. דרישת היבואן, אסמכתא בכתב המעידה על 

ידי הצרכן. או -המוצר יתוקן בתוך שבוע ימים מהיום בו נקרא היבואן לעשות כן על .8
תוך עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת שרות ואם נמסר המוצר לנקודת 

מכירה / איסוף. תוך שבועיים מיום המסירה, לפי העניין. למרות האמור בסעיף זה, 
א יתוקן בתוך יום אחד, כיריים יתוקנו בתוך יומיים, מכונת כביסה / מקרר / מקפי

מזגן / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים / מייבש כביסה יתוקן תוך שלושה ימים 
מהיום שבו נקרא היבואן לעשות כן. ובלבד שהקלקול של אלה מונע את השימוש 

 של ימים אלו. העיקרי שלשמו מיועד המוצר, שבתות וחגים לא יכללו במניין 

מקרר / מקפיא / כיריים לבישול / מכונות כביסה / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים  .1
/ מייבש כביסה יתוקנו על ידי טכנאי מטעם היבואן במעונו של הצרכן ולאחר 

תיאום עימו. זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר למועד שתואם. בכל 
לצרכן על איחור ויתאם עימו ם, היבואן יודיע מקרה של איחור בן למעלה משעתיי

 מועד חדש, בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון בכתב אחריות זה. נדרשה מעבדה לשם 

ביצוע התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזירו למעונו של הצרכן בלא 
תמורה. מוצרים שלא הוזכרו בסעיף זה יובאו לשם תיקונם לתחנת שרות / נקודת 

רה / איסוף ע"י הלקוח. הוצאות הובלה/משלוח של המוצר אל או מתחנת מכי
 השרות יחולו על הצרכן.

היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה  .91
מהמקרים המפורטים להלן, יודיע היבואן על כך לצרכן קודם לביצוע התיקון 

אן בגין הנסיעה, ההובלה, דמי משלוח, ובמקרה כזה יהיה הצרכן חייב לשלם ליבו
העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע 

 העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן באותה עת. 

במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר  .א
ו/או שלא בהתאם להוראות המדריך למשתמש המצורף למוצר ו/או רשלנות, 

הזנחה, אחזקה לקויה, אחסון לא נכון, תאונות )כולל אך לא מוגבל לנפילה, 
המוצר פגיעת ברק, חדירת נוזלים, אש(, התקנה לא נכונה )למעט אם שבר, 

הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו( ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה 
 ליבואן. 

במקרה שיבוצעו התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים  .ב
כלשהם במוצר או בחלקים ממנו על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שרות אשר 

בעות מהפרת התחייבויותיו לא הוסמכו לכך על ידי היבואן, בנסיבות שאינן נו
 פי כתב אחריות זה. -של היבואן על

הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים  .ג
ידי היבואן ו/או שאינם -ו/או לציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על

 מקוריים. 

נת האחריות כתב אחריות זה לא יחול על המוצר, והצרכן לא יהיה מכוסה מבחי .99
 לפי כתב אחריות זה, במקרים הבאים:

 במידה והצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.  .א

 הליקויים במוצר נגרמו עקב נזק מכוון.  .ב

המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של המוצר נעשה בלתי קריר ו/או  .ג
 הוסר ו/או נמחק / ו/או שונה. 

 שימוש שאינו אישי, ביתי או משפחתי. השימוש שנעשה במוצר היה  .ד

כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל  למעט התחייבותו המפורשת של היבואן .91
אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או 

לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה 
 יות זה בלבד.בהתאם לכתב אחר

הצרכן יהיה רשאי לרכוש מהיבואן חלקי חילוף לשם תיקון המוצר בתמורה  .93
למשך ₪  311מחירת בשעת הרכישה עולה על כמקובל אצל היבואן, למוצרים אשר 

שנה נוספת מעבר לשנת האחריות. לגבי מקרר / מקפיא / כיריים / מכונת כביסה / 
ייבש כביסה / מיקרוגל הצרכן יהיה מזגן / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים / מ

רשאי לרכוש חלקי חילוף כאמור במשך שבע שנים מיום התקנת המוצר בבית 
 הצרכן והכל בכפוף לאמור בכתב אחריות זה. 

משווק ו/או תחנת שרות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי  .94
ת ממסגרת כתב אחריות היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהיא, אשר חורג

 זה. 

האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות  .95
כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית 

 בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בישראל. 

ת מתחנות השרות המורשות המפורטות ברשימה לקבלת שרות, יש לפנות לאח .96
המצורפת. לפני כן אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש 

 או התכונות של המוצר תחסוך לך פנייה לתחנת השרות!
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