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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. 
 
 

 

 !تحذير 
 

، (قابل لالشتعال في ظروف معينة فقط) R600a لضمان التشغيل الطبيعي لجهاز التبريد لديك، والذي يستخدم سائل تبريد صديق للبيئة تماًما 
 :يتعين عليك مراعاة القواعد التالية

 ال تضع شيًئا معوًقا لحرية تدوير الهواء حول الجهاز. 
 ملية إزالة الثلج، بخالف األدوات التي توصي بها الجهة المصنعةال تستخدم أدوات ميكانيكية لتسريع ع. 
 ال تعمد إلى إتالف دائرة التبريد. 
 ال تستخدم أدوات كهربية داخل صندوق حفظ الطعام بالجهاز، بخالف تلك الموصى بها من قبل الجهة المصنعة. 

Advice for recycling of the old appliance /1 

Packing Recycling /2 

Transport instructions /2 

Warnings and special advice /2 

Setting up /3 

Electric connection /4 

Switching off /4 

Appliance description /4 

Freezer operation /5 

Advice for food conservation /5 

Defrosting of the appliance /6 

Cleaning of the appliance /6 

Replacing the interior light bulb /6 

Defects finding guide /7 

 
 
 
 
 

 8نصائح إلعادة تدوير الجهاز القديم /

 9إعادة تدوير مواد التغليف /

 9إرشادات النقل /

 9خاصة / التحذيرات ونصائح

 10اإلعداد ات /

 11التوصيل الكهربائي /

 11إيقاف التشغيل /

 11وصف الجهاز/

 12تشغيل المجمد /

 12نصائح لحفظ األطعمة /

 13إزالة الثلج عن الجهاز /

 13تنظيف الجهاز /

 13استبدال مصباح اإلضاءة الداخلي/

 14دليل التعرف على األعطال /

 
 
 
 
 
 

EN                     Content AR                               المحتويات      



  

1 
 

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. 

 القطع هذه تكن لم إذا .الجهاز مع تماًما تتطابق ال وقد بيانية رسومات هي هذا التعليمات دليل في الواردة ألشكال
 .أخرى ألنواع مناسبة ف إنها ،اشتريته الذي الجهاز هذا في واردة
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Congratulations for your choice! 
 
The chest freezer you have purchased is one in the BEKO  
products range and represents a harmonious joinng between 
the refrigeration technique with the aestetical outlook. It has a 
new and attractive design and is built according to the 
European and national standards which guarantee its operation 
and safety features. At the same time, the used refrigerant, 
R600a, is environment-friendly and it does not affect the ozone 
layer. 
In order to use the best your freezer, we advise you to read 
carefully the information in these user instructions. 

 
 

Advice for recycling your old appliance 
 
If your newly purchased appliance replaces an older appliance, 
you must consider a few aspects. 
The old appliances are not valueless scrap. Their disposal, 
while preserving the environment, allows the recovery of 
important raw materials. 
Make your old appliance useless : 
- disconnect the appliance from the supply; 
- remove the supply cord (cut it); 
- remove the eventual locks on the door to avoid the blocking of 
children inside, while playing, and the endangering of their lives.  
The refrigerating apliances contain insulating materials and 
refrigerants which require a proper recycling.  
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   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. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Packing Recycling 
 

W A R N I N G !    
Do not allow children to play with the 
packing or with parts of it. There is the risk 
of suffocation with parts of corrugated 
cardboard and with plastic film.  
In order to get to you in good condition, the 
appliance was protected with a suitable 
packing. All the materials of the packing are 
compatible with the environment and 
recyclable. Please help us recycle the packing 
while protecting the environment ! 
 

I M P O R T A N T !   
Before putting the appliance in operation, read 
carefully and entirely these instructions. They 
contain important information concerning the 
setting up, use and maintenance of the 
apliance.  
The manufacturer is free of any responsibility if 
the information in this document are not 
observed. Keep the instructions in a safe place 
in order to reach them easily in case of need. 
They can also be useful subsequently by 
another user.  
 

A T T E N T I O N !    
This appliance must be used only for its 
intended purpose, (household use), in 
suitable areas, far from rain, moisture or 
other weather conditions. 
 

Transport instructions 
 

The appliance must be transported, as much 
as possible, only in vertical position.  The 
packing must be in perfect condition during 
transport.  
If during transport the appliance was put in 
horisontal position (only according to the 
markings on the packing), it is advised that, 
before putting it into operation, the appliance 
is left to rest for 4 hours in order to allow the 
settling of the refrigerating circuit. 
The failure to to observe these instructions 
can cause the breakdown of the 
motorcompressor and the cancellation of its 
warranty. 

Warnings and general advice  
 

 Do not plug in the appliance if you noticed a 
failure. 
 The repairs must be done only by qualified 
personel.  
 In the following situations please unplug the 
appliance from the mains: 
- when you defrost completely the appliance; 
- when you clean the appliance. 
 

To unplug the appliance, pull by the plug, 
not by the cable! 
 

 Ensure the minimum space between the 
appliance and the wall against which it is 
placed. 
 Do not climb on the appliance. 
 Do not allow the children to play or hide 
inside the appliance. 
 Never use electric appliances inside the 
freezer, for defrosting. 
 Do not use the appliance near heating 
appliances, cookers or other sources of  heat 
and fire. 
 Do not leave the freezer door open more 
than it is necessary to put in or take out the 
food.  
 Do not leave the food in the appliance if it is 
not working. 
 Do not keep inside products containing 
flammable or explosive gases. 
 Do not keep inside fizzy drinks (juice, 
mineral water, champagne, etc.) in the 
freezer: the bottle can explode! Do not freeze 
drinks in plastic bottles. 
 Do not eat ice cubes or icecream 
immediately after having taken them out of the 
freezer because they may cause „freezer 
burns”. 
 Never touch cold metal parts or frozen food 
with wet hands because your hands can 
quickly freeze on the very cold surfaces. 
 For the protection of the appliance during 
warehousing and transport, it is provided with 
spacers between the door and the cabinet (in 
the front and rear side). These spacers will be 
removed before putting the appliance into 
operation. 
 Excess deposit of ice on the frame and the 
baskets should be removed regularly with the 
plastic scraper provided. 
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Do not use any metal parts to remove the ice. 
The presence of this ice build-up makes 
impossible to close the door correctly. 
 If you do not use your appliance for a few 
days, it is not advisable to switch it off. If you 
do not use it for a longer period, please 
proceed as follows : 
- unplug the appliance; 
- empty the freezer; 
- defrost it and clean it; 
- leave the door open to avoid the formation of 
unpleasant smells. 
 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. 
 If your appliance has a lock, keep it locked 
and store the key in a safe place, out of the 
reach of children. If you are discarding an 
appliance with lock, make sure that, is made 
ineffective. This is very important so as to 
avoid children being trapped inside, which 
may cause their loss of life.  
 Do not block the gap between the floor and 
the appliance bottom, as the unit must be 
ventilated. 
 Do not place any objects immediately next 
to the outer housing of the appliance. There 
must be a distance of at least 50mm around in 
order to ensure heat exchange. 
 When plugging the freezer the outer 
housing temperature may become very warm 
for a period of 1-2 hours. 
 

Setting up 
 

This appliance was designed to operate at an 
ambient temperature between +100C and 
+430C (SN-T class). If the ambient 
temperature is above +430C, inside the 
appliance the temperature can increase. 
Set up the appliance far from any source of 
heat and fire. Placing it in a warm room, the 
direct exposure to sunbeams or near a heat 
source (heaters, cookers, ovens), will 
increase the energy consumption and shorten 
the product life.  
 Please observe the following minimun 
distances: 

 100 cm from the cookers working with coal 
or oil; 

 150 cm from the electric and gas cookers. 

 Ensure the free circulation of the air around 
the appliance, by observing the distances 
shown in Item 2.      

 Place the appliance in a perfectly even, dry 
and well ventilated place. 
Assemble the supplied accessories. 
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Switching off  
 

The switching off must be possible by taking 
the plug out of the socket or by means of a 
mains two-poles switch placed before the 
socket.   
 

Operation  

 

Before putting into operation, clean the inside 
of the appliance (see chapter „Cleaning"). 
After finishing this operation please plug 
in the appliance, adjust the thermostat 
knob to an average position. The green and 
red LEDs in the signalling block must light. 
Leave the appliance work for about 2 
hours without putting food inside it.  
The freezing of the fresh food is possible 
after min. 20 hours of operation. 

 

Appliance description 
 
(Item. 1) 
 

1. Door handle 
2. Door 
3. Lamp housing 
4. Baskets 
5. Tray 
6. Lock housing 
7. Thermostat box 
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Electric connection 
 

Your appliance is intended to operate at a 
single-phase voltage of 220-240V_50/60 Hz. 
Before plugging in the appliance, please make 
sure that the parameters of the mains in your 
house (voltage, currect type, frequency) comply 
to the operation parameters of the appliance. 

 The information concerning the supply voltage 
and the absorbed power is given on the marking 
label placed in the back side of the freezer. 

 The electric installation must comply with 
the law requirements. 

 The earthing of the appliance is 
compulsory. The manufacturer has no 
responsibility for any damage to persons, 
animals or goods which may arise from 
the failure to observe the specified 
conditions.   

 The appliance is endowed with a supply 
cord and a plug (European type, marked 
10/16A) with double earthing contact for 
safety. If the socket is not the same type with 
the plug, please ask a specialised electrician 
to change it.  

 Do not use extension pieces or multiple 
adapters. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freezer operation 
 

Temperature adjustment 
 

The temperature of the freezer is adjusted by 
means of the knob assembled on the 
thermostat (item. 3), position „MAX” being the 
lowest temperature.  
The achieved temperatures can vary 
according to the conditions of use of the 
appliance, such as: place of the appliance, 
ambient temperature, frequency of door 
opening, extent of filling with food of the 
freezer. The position of the thermostat knob 
will change according to these factors. 
Normally, for an ambient temperature of 
approx. 320C, the thermostat will be adjusted 
on an average position. 
 

The signalling system is placed on the front 
side of the freezer (Item 4). 
It includes: 
1. Thermostat adjustment knob – the inside 

temperature is adjusted.  
2.   green LED – shows that the appliance is  

supplied with electric energy. 
3.   red LED – damage – lights if the 

temperature in the freezer is too high. The 
LED will operate 15-45 minutes after the 
putting into operation of the freezer, then it 
must go off. If the LED goes on during the 
operation, this means that defects have 
occurred.  

4.  LED Orange– fast freeze function activated 
– by setting the knob to Superfreeze 
position   the orange led goes on, showing 
that the appliance entered into the "fast 
freeze" mode. The exit of this mode is 
done automatically after 50 hours then the 
appliance runs in economic mode, and the 
orange led goes off. 

The three LEDs give information about the 
mode of operation of the freezer.

 

Advice for food conservation  
 

The freezer is intended to keep the frozen 
food for a long time, as well as to freeze fresh 
food.  
One of the main elements for a successful  
food freezing is the packing.  
The main conditions that the  packing must 
fulfill are the following: to be airtight, to be 
inert towards the packed food, to resist to low 
temperatures, to be proof to liquids, grease, 
water vapours, smells, to be able to be 
washed. 
These conditions are fulfilled by the following 
types of packings: plastic or aluminium film, 
plastic and aliminium vessels, waxed 
cardboard glasses or plastic  glasses. 
 

I M P O R T A N T !   
- For freezing the fresh food please use the 
supplied baskets of the appliance. 
- Do not place into the freezer a too large 
quantity of food at a time. The quality  of the 
food is best kept if they are deeply frozen as 
quickly as possible. This is why it is advisable 
not to exceed the freezing capacity of the 
appliance specified  in the  "Product Fiche". 
- The fresh food must not come into contact 
with the food already frozen. 
- The frozen food you have bought can be 
placed into the freezer without having to 
adjust the thermostat.  
- If the freezing date is not mentioned on the 
packing, please take into consideration a 
period of max. 3 months, as a general guide. 
- The food, even partially defrosted, cannot be 
frozen again, it must be consumed 
immediately or cooked and then refrozen. 
- The fizzy drinks will not be kept in the 
freezer. 
- In case of a power failure, do not open the door 
of the appliance. The frozen food will not be 
affected if the failure lasts less than 25 hours. 
 

Freezing with Superfrost 
• Place the knob to super frost position. The 
Superfrost lamp comes on. 
• Wait 24 hours. 
• Place the fresh food in the freezer. In order 
to achieve fast freezing, food should be in 
contact with the interior walls when it is placed 
in the freezer. 
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• The Superfrost facility automatically switches 
the fast freezing procedure off after 50 hours. 
 

Important 
When you place the knob to Superfrost 
position, the compressor might not switch 
on for a few minutes. This is due to the 
integrated rise-delay switch which is 
designed to increase the life span of the 
refrigeration unit. 
 

You should not switch on the Superfrost 
function: 
- when placing frozen food in the freezer; 
- when freezing up to approx. 2 kg fresh food 
daily. 
 

Defrosting of the appliance 
 

 We advise you to defrost the freezer at 
least twice a year or when the ice layer has an 
excessive thickness.  
 The ice build-up is a normal phenomenon.  
 The quantity and the rapidity of ice build-
up depends on the ambient conditions and on 
the frequency of the door opening. 
 We advise you to defrost the appliance 
when the quantity of frozen food is the least.  
 Before defrosting, adjust the thermostat 
knob to a higher position  so that the food 
stores more cold.  
- Unplug the appliance.  
- Take out the frozen food, wrap it in several 
sheets of paper and put them in refrigerator or 
a cool place. 
Take the separator panel and put it under the 
freezer in the direction of the dripping tube. 
Take out the obstructing plug. The water 
which results will be collected in the special 
tray (separator panel). After the melting of the 
ice and the run-off of the water please wipe 
with a cloth or with a sponge, then dry well. 
Put the obstruction plug back in its place. 
(Item. 5) 
For a fast thaw please leave the door open. 
 

Do not use sharp metal objects to remove 
the ice. 
Do not use hairdriers or other electric 
heating appliances for defrosting. 
 

Inside cleaning 
 

Before starting the cleaning, unplug the 
appliance from the mains. 

 It is advisable to clean the appliance when 
you defrost it. 

 Wash the inside with lukewarm water  
where you add some neutral detergent. Do 
not use soap, detergent, gasoline or acetone 
which can leave a strong odour.  

 Wipe with a wet sponge and dry with a soft 
cloth.  
During this operation, avoid the excess of 
water, in order to prevent its entrance into the 
thermal insulation of the appliance, which 
would cause unpleasant odours. 
Do not forget to clean also the door gasket 
especially the bellow ribs, by means of a 
clean cloth.  
 

Outside cleaning 
 

 Clean the outside of the freezer by means 
of a sponge soaked in soapy warm water, 
wipe with a soft cloth and dry. 

 The cleaning of the outside part of the 
refrigerating circuit (motorcompressor, 
condenser, connection tubes) will be done 
with a soft brush or with the vacuum-cleaner. 
During this operation, please take care not to 
distort the tubes or   detach the cables.  
Do not use scouring or abrasive materials ! 

 After having finished the cleaning, replace 
the accessories at their places and plug in the 
appliance. 
 

Replacing the interior light bulb 
 

If the lamp burns out, disconnect the 
appliance from the mains. Take out the lamp 
trim. Make sure the lamp is screwed correctly. 
Plug in the appliance again. If the lamp still 
does not go on, replace it with another one 
model E14-15W. Mount back the lamp trim in 
its place. 
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Noises during operat ion  
 

In order to keep the temperature at the value 
you have adjusted, the compressor of the 
appliance starts periodically. 
 

The noises which can be heard in such 
situation are normal. 
They are redced as soon as the appliance 
reaches the operation temperature. 
 

The humming noise is made by the 
compressor. It can become a little stronger 
when the compressor starts. 
 
The bubbling and gurgling noises coming from 
the refrigerant circulating in the pipes of the 
appliance, are normal operating noises.  

 
W a r n i n g  !  
Never try to repair yourself the appliance 
or its electric components. Any repair 
made by an unauthorised person is 
dangerous for the user and can result in 
the warranty cancellation.  
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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. 

 

Defects finding guide 
 

The appl iance does not work.  
 There is a power failure. 
 The plug of the supply cord is not inserted 

well into the socket. 
 The fuse is blown. 
  The thermostat is in „OFF” position. 
 

The temperatures  a re not low 
enough ( red LED on) .  
 The food prevents the door closing. 
 The appliance was not placed correctly. 
 The appliance is placed too close to a heat 

source. 
  The thermostat knob is not in the correct 

position. 

Excessive ice bui ld-up  
 The door was not closed properly. 
The inside  l ight ing does not work  
  

 The lamp is blown. Unplug the appliance 
from the mains, take out the lamp and 
replace it with a new one.  

 

The fol lowing are not  defects 
 Possible noddings and cracks  coming 

from the product: circulation of the 
refrigerant in the system. 

 



  

 شكرا الختياركم بيكو
 

متناغم ويمثل الربط ال BEKO منتجات الذي قمت بشرائه هو أحد مجموعة  الفريزر االفقي
ه تتوافق مع فهو يمتع بتصميم جديد وجذاب كما أن بنيت .بين تقنية التبريد والمظهر الجمالي

ه، يتميز نفسوفي الوقت  .المعايير األوروبية والوطنية مما يضمن ميزات التشغيل والسالمة
 .وزون، بأنه صديق للبيئة وليس له تأثير على طبقة األR600a سائل التبريد المستخدم،

ت عليماولضمان االستخدام األمثل للمجمد، فإننا ننصحك بقراءة المعلومات الواردة في ت
 .المستخدم هذه بعناية

 
 

 نصائح إلعادة تدوير الجهاز القديم

 

 بضعة ئه حديثا سيستبدل جهاًزا آخر قديم، فيجب مراعاةإذا كان الجهاز الذي قمت بشرا
 .جوانب

فاًظا على التخلص منها، باإلضافة إلى كونه ح .األجهزة القديمة ليست نفاية عديمة القيمة
 .البيئة، يسمح باسترداد المواد الخام ذات األهمية

 :اجعل جهازك القديم عديم الفائدة

 افصل الجهاز من المصدر الطاقة؛- 

 )؛ إقطعه(زل سلك الطاقة أ- 

ما ماللعب،  أزل األقفال النهائية الموجودة بالباب لتجنب حبس األطفال بداخله، أثناء- 
  .يعرض حياتهم للخطر

 طريقةتحتوي أجهزة التبريد على مواد عازلة وسوائل تبريد والتي تتطلب إعادة تدوير ب
  .صحيحة
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اجات الخاصة الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو الذين ذوي الح) بما في ذلك األطفال(هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام بواسطة أشخاص    
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 .يجب اإلشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال يعبثون بالجهاز   
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 إعادة تدوير مواد التغليف
 

   تحذير !
ال يسمح لألطفال باللعب بمواد التغليف أو بأجزاء منها. فقد 

يتعرضوا لخطر االختناق بأجزاء من الكرتون المجعد والغشاء 
  البالستيكي.

ل الجهاز إليك في حالة جيدة، تمت حماية الجهاز لضمان وصو
بمواد تغليف مناسبة. جميع مواد التغليف متوافقة مع البيئة ويمكن 

إعادة استخدامها. الرجاء مساعدتنا في إعادة استخدام مواد التغليف 
 وحماية البيئة!

 
 هام! 

قبل تشغيل الجهاز، اقرأ بعناية هذه التعليمات بالكامل. فهي تحتوي 
 لى معلومات هامة تتعلق بإعداد الجهاز واستخدامه وصيانته. ع

ال تتحمل جهة الصنع أية مسؤولية في حالة عدم اتباع المعلومات 
الموجودة في هذه الوثيقة. احتفظ بهذه التعليمات في مكان آمن 

للوصول إليها بسهولة في حالة الضرورة. يمكن أيًضا أن تكون 
 مفيدة الحًقا لمستخدم آخر. 

 
 تنبيه! 

يجب استخدام هذا الجهاز للغرض المعد له فقط، )االستخدام 
المنزلي(، أو في األماكن المناسبة لذلك، بعيًدا عن األمطار، أو 

 الرطوبة، أو ظروف الطقس األخرى.
 

 إرشادات النقل
 

يجب نقل هذا الجهاز، قدر اإلمكان، في الوضع الرأسي فقط.  
 لة سليمة أثناء النقل. يجب أن تكون مواد التغليف في حا

إذا تم وضع الجهاز في الوضع األفقي أثناء النقل )وفًقا للعالمات 
 4على مواد التغليف فقط(، ينصح بترك الجهاز، قبل تشغيله، لمدة 

 ساعة للسماح باستقرار دائرة التبريد.
يكمن أن يتسبب عدم مراعاة هذه التعليمات في عطل محرك 

 اص به.الضاغط وإلغاء الضمان الخ

 التحذيرات ونصائح عامة
 

 .ال تقم بتوصيل الطاقة للجهاز في حالة مالحظة وجود عطل 
  .يجب إجراء اإلصالحات بواسطة شخص مؤهل فقط 
  يرجى فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي في الحالت

 التالية:
 عند إزالة الثلج عن الجهاز بالكامل؛ -
 .عند تنظيف الجهاز -

 
 لفصل الجهاز من الطاقة، اسحب القابس، وليس السلك!

 
   .تأكد من ترك مسافة كافية بين الجدار و خلف الجهاز 
 .ال تصعد فوق الجهاز 
 .ال تسمح لألطفال باللعب بالجهاز أو االختفاء بداخله 
 .ال تستخدم أجهزة كهربائية للتجميد داخل الجهاز مطلًقا 
 هزة التدفئة، أو المواقد أو ال تستخدم الجهاز بالقرب من أج

 مصادر الحرارة األخرى أو النار.
  ال تترك باب المجمد مفتوًحا أكثر من الضروري إلخراج

 الطعام أو إدخاله. 
 .ال تترك الطعام بالجهاز في حالة عدم تشغيله 
  وال تترك بداخله المنتجات التي تحتوي على الغازات الملتهبة

 أو المتفجرة.
 ت الفوارة )العصائر، المياه الغازية، ال تترك المشروبا

والشمبانيا، وغيرها ( داخل المجمد: يمكن أن تنفجر! ال تجمد 
 المشروبات في الزجاجات البالستيكية.

  ال تأكل مكعبات الثلج أو اآليس كريم مباشرة بعد إخراجها من
 المجمد ألنها قد تتسبب في "حروق التجميد".

 دة أو الطعام المجمد بأيدي مبتلة ال تلمس األجزاء المعدنية البار
 ألن يديك قد تتجمد بسرعة عند مالمسة األسطح شديدة البرودة.

  لحماية الجهاز أثناء التخزين والنقل، يتوفر الجهاز  على
فواصل بين الباب والصندوق )في الجانب األمامي والخلفي(. ويتم 

 إزالة هذه الفواصل قبل تشغيل الجهاز.
 ثلج الزائدة على اإلطار والسالت بانتظام يجب إزالة كميات ال

 باستخدام المكشطة البالستيكية المرفقة بالجهاز.
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 ال تستخدم أية قطع معدنية إلزالة الثلج.
فوجود هذا الثلج المتراكم يمنع قفل الباب من العمل بالطريقة 

 الصحيحة.
  .في حالة عدم استخدام الجهاز لبضعة أيام، فال ينصح بإيقافه

 بالتالي: في حالة عدم استخدامه لمدة أطول، يرجى القيام
 افصل الجهاز؛ -
 فّرغ المجمد؛ -
 أزل الثلج منه ونظفه؛ -
 اترك الباب مفتوًحا لتجنب تكون الروائح الكريهة. -
   في حالة تلف سلك التيار الكهربائي ، يجب أن تحل محلها من

قبل الشركة المصنعة، وكيل خدماتها أو األشخاص المؤهلين 
 وكذلك من أجل تجنب المخاطر.

  المجمد يحتوي على قفل، فاقفله واحتفظ بالمفتاح في إذا كان
مكان آمن، بعيًدا عن متناول األطفال. إذا كنت تتخلص من جهاز 
يحتوي على قفل، فتأكد أنه غير مفعل. وهذا ضروري لتجنب أن 

  في وفاتهم.يظل األطفال عالقون بداخله، مما قد يتسبب 
 ن الوحدة ال تحجب الفجوة بين األرضية و أسفل الجهاز، أل

 يجب أن تتوفر على تهوية.
  .ال تضع أي شيء  مباشرة إلى جانب المبيت الخارجي للجهاز

ملم على األقل حول الجهاز  50يجل أن تكون هناك مسافة 
 لضمان التبادل الحراري.

  قد تصبح درجة حرارة  الجهاز عند ايصال المبيت الخارجي
 ساعة.  2-1جد مرتفعة لمدة 

 

 اإلعدادات
 

 10م تصميم هذا الجهاز للتشغيل في درجة حرارة الغرفة بين ت  
 درجة 43و 
 43( . إذا كانت درجة حرارة الغرفة تفوق NS-T)الطبقة  

 درجة، داخل األجهزة ، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة. 
قم بإعداد الجهاز بعيًدا عن أي مصدر حرارة أو نيران. ففي حالة 

لمباشر ألشعة الشمس، أو وضعه في غرفة ساخنة، أو بالتعرض ا

بالقرب من مصدر حرارة )سخانات، مواقد، أفران(، فسوف يزيد 

  هذا من استهالك الطاقة ويقصر عمر المنتج.
 :يرجى مراجعة الحد األدنى من المسافات التالية 

 100 سم من المواقد التي تعمل بالفحم أو الزيت؛ 

 150 .سم من المواقد الغازية أو الكهربائية 

 ن تدوير الهواء بحرية حول الجهاز، من خالل المحافظة تأكد م
 .     2على المسافات الموضحة في البند 

 .ضع الجهاز في مكان مستو وجاف وجيد التهوية 
 ركب االكسسوارات المرفقة مع الجهاز.

 

 التوصيل الكهربائي
 

 فولت_ 240-220د أحادي المرحلة بجههذا الجهاز معد للتشغيل 
هرتز. قبل توصيل الجهاز بالطاقة، يرجى التأكد من أن  60/50

معايير المصدر الرئيسي للطاقة في المنزل )الجهد الكهربائي، نوع 
 الدائرة، التردد( تتوافق مع معايير تشغيل الجهاز.

 معلومات المتعلقة بإمدادات التيار الكهربائي و الطاقة ال
 الممتصة موضحة على الملصق على الجانب الخلفي من المجمد.

 .يجب أن يتوافق التركيب الكهربائي مع المتطلبات القانونية 

  يجب تأريض الجهاز. الشركة المصنعة ال تتحمل أية مسؤولية
الذي قد  يحدث عن أي ضرر لألشخاص أو الحيوانات أو السلع 

 بسبب عدم مراعاة الشروط المحددة.  

  10/16الجهاز مزود بسلك وقابس )نوع أوروبي، بالعالمة 
أمبير( مزودين بموصلين أرضيين للسالمة. إذا لم يكن المقبس من 

 نفس نوع القابس، يرجى طلب تغييره من كهربائي متخصص. 

 .ال تستخدم قطع تمديد أو مهايئات متعددة 
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 تشغيل المجمد
 

 ضبط درجة الحرارة
 

يتم ضبط درجة حرارة المجمد عن طريق المقبض الموجود على 
" )أقصى( كأقل درجة MAX(،  وضع "3الثرموستات )البند. 

 حرارة. 
يمكن أن تختلف درجات الحرارة التي تحققت وفقا لشروط 

استخدام الجهاز، مثل: مكان الجهاز، ودرجة حرارة الغرفة ، 
وتردد فتح الباب، وكمية الطعام المحفوظة في الثالجة. يتغير 

موضع مقبض الثرموستات وفًقا لهذه العوامل. عادة، للحصول 
، سيتم تعديل الحرارة  C032على درجة حرارة الغرفة تقريبا. 

 على وضع متوسط.
 

موجود على الجانب األمامي من المجمد )العنصر  نظام اإلشارة
4.) 

 ويتضمن:
 لضبط درجة الحرارة الداخلية.  -مقبض ضبط الثرموستات .1
يوضح إمداد الجهاز بالطاقة  –األخضر  LED. ضوء 2

 الكهربية.
يضيء عندما تكون درجة  -عطل  –األحمر  LED. ضوء 3

بعد  LEDالحرارة داخل المجمد عالية جًدا. يضيء مصباح 
دقيقة من تشغيل المجمد، ثم ينطفئ. في حالة إضاءة  15-45
 أثناء التشغيل، فهذا يعني حدوث أعطال.  LEDمصباح 

من خالل -تفعيل عمل التجميد السريع   -.  الضوء البرتقالي 4
ع المقبض إلى التجميد السريع، يضيء الضوء تغير وض

البرتقالي، الذي يظهر أن الجهاز في وضع " التجميد 
ساعة  50السريع".  يتم الخروج من هذا الوضع تلقائيا بعد 

ثم يشغل الجهاز  في وضع توفير الطاقة، و ينطفئ الضوء 
 البرتقالي.

الثالثة معلومات عن وضع تشغيل المجمد. LEDتعطي مصابيح 
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 التشغيل 
 

يجب أن يكون إيقاف التشغيل ممكًنا عن طريق سحب القابس من 
المقبس أو عن طريق المفتاح الرئيسي ثنائي القطب الموجودة قبل 

 المقبس.  
 

 التشغيل
 

داخل )راجع فصل قبل تشغيل الجهاز، قم بتنظيفه من ال
 "التنظيف"(.

بعد االنتهاء من هذه العملية يرجى توصيل الجهاز، وضبط مقبض 
. يجب أن يكون الضوئيين الثرموستات على وضع متوسط

اترك الجهاز األخضر واألحمر في مجموعة اإلشارة مضاءين. 
  ساعتين دون وضع الطعام بداخله. قيد التشغيل لمدة 

ساعة على األقل من  20زجة بعد يمكن تجميد األغذية الطا
 التشغيل. 

 
لجهاز ا  وصف 

 

 (1)العنصر. 
 

 .مقبض الباب1
 .الباب2
 .مبيت المصباح3
 .السالت4
 .الدرج5
 .مبيت القفل6
 .علبة الثرموستات7
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 نصائح لحفظ األطعمة
 

يستخدم المجمد بغرض حفظ الطعام المجمد لفترة طويلة، باإلضافة 
 إلى تجميد الطعام الطازج. 

 التغليف هو أحد أهم العناصر لنجاح تجميد الطعام. 
الشروط الرئيسية التي يجب تتبعها في تغليف األغذية : من 

تكون محكمة السد، خالية من الهواء، موضوعة إلى المفترض أن 
جانب األغذية المغلفة ، لمقاومة درجات الحرارة المنخفضة، 
محفوظة من السوائل، الشحوم، أبخرة الماء،الروائح، يمكنك 

 غسلها فيما بعد.  
يتم استيفاء هذه الشروط من قبل األنواع التالية من التغليف: ورق 

م لتغليف األغذية للتجميد، األوعية البالستيك أو األلومنيو
البالستيكية أو من األلمنيوم ،  أكواب من الورق المشمع  أو  

 أكواب البالستيك. 
 

 هام! 
لتجميد الطعام الطازج يرجى استخدام السالت المرفقة مع  -

 الجهاز.
ال تقم بوضع كميات كبيرة من الطعام في المجمد في نفس  -

ة الطعام بشكل أفضل عند تجميده الوقت. يتم االحتفاظ بجود
بطريقة صحيحة في أسرع وقت ممكن. لذا ينصح بعدم تجاوز 

 قدرة التجميد للجهاز الموضحة في "دليل المنتج".
 يجب أال يالمس الطعام الطازج الطعام المجمد. -
يمكن وضع الطعام المجمد الذي قمت بشرائه في المجمد دون  -

 الحاجة إلى ضبط الثرموستات. 
في حالة عدم ذكر تاريخ التجميد على الغالف، يرجى األخذ في  -

 أشهر كفترة عامة. 3االعتبار مدة 
الطعام الذي تم إذابته، ولو جزئًيا، ال يمكن تجميده مرة أخرى،  -

 ويجب استهالكه على الفور أو طهيه وتجميده مرة أخرى.
 ال يتم االحتفاظ بالمشروبات الفوارة في المجمد. -
لة توقف الطاقة، ال تفتح الباب. وحتى إذا استمر توقف في حا -

 ساعة، فإن الطعام المجمد لن يتأثر. 25الطاقة لمدة 
 

 Superfrostالتجميد مع  
. يشتعل Superfrostفي وضع   ضع مقبض الثرموستات •

 . Superfrostمصباح  
 ساعة.  24انتظر •

على تجميد  ضع المواد الغذائية الطازجة في الثالجة.  للحصول• 
الطعام بطريقة سريعة، يجب وضع الطعام إلى جانب الجدران 

 الداخلية عند وضعها في الثالجة.
 ساعة 50السريع بعد  التجميد اختيار بايقاف الجهاز يقوم•  

 

 هام:
، قد Superfrost موضع في الثرموستات مقبض وضع عند

فتاح يتأخر الضاغط خمس دقائق قبل التشغيل.  وذلك راجع إلى م
التحكم في درجة الحرارة المدمج  التي صمم خصيصا إلطالة 

 العمر االفتراضي لوحدة التبريد. 
 

 :Superfrostال يجب تشغيل وظيفة 
 ;الفريزر في المجمدة األغذية وضع عند -
 كيلوغرام من األغذية الطازجة يوميا. 2عند تجميد حوالي  -
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لجهاز ا ثلج عن  ل ا ة  ل زا  إ
 

   ننصح بإزالة الثلج من المجمد مرتين سنوًيا على األقل عندما
 تكون طبقة الثلج سميكة جًدا. 

  .تراكم الثلج ظاهرة عادية 
  تعتمد كمية الثلج المتراكمة وتكرارها على الظروف المحيطة

 ب.وعلى تكرار فتح البا
   ننصح بإزالة الثلج عن المجمد عندما تكون كمية الطعام

 المجمد قليلة. 
  قبل إزالة الثلج، اضبط مقبض الترموستات على أعلى وضع

 حتى يكون الطعام المخزن أكثر برودة. 
 افصل الجهاز.  -
أخرج الطعام المجمد، وغلفه في عدة طبقات من الورق وضعه  -

 في الثالجة أو في مكان بارد.
خذ لوحة الفصل وضعها تحت المجمد في اتجاه أنبوب التقطير. 
انزع القابس العائق. سيتم جمع الماء الناتج في الصينية الخاصة 

)لوحة الفصل(. بعد تذويب الثلج وتصريف الماء يرجى مسح 
الجهاز بقطعة قماش أو أسفنجة، ثم جففه جيًدا. ضع القابس العائق 

 (5في مكانه مرة أخرى. )العنصر. 
 لتسريع الذوبان يرجى ترك الباب مفتوًحا.

 
 ال تستخدم أدوات معدنية حادة إلزالة الجليد.

ال تستخدم مجففات الشعر أو غيرها من أجهزة التدفئة الكهربائية 
 إلزالة الجليد.

 

 التنظيف الداخلي
 

 قبل بدء التنظيف، افصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي.

 زالة الثلج.يمكنك تنظيف الجهاز عند إ 

 حيث يمكنك إضافة بعض  الدافئ بالماء الفريزر داخل غسل
المنظفات المحايدة.  ال تستخدم الصابون، المنظفات، البنزين أو 

 األسيتون ألنها قد تترك رائحة قوية. 

  .امسح بقطعة أسفنجية مبللة وجفف بقطعة قماش ناعمة 
في العازل أثناء هذه العملية تجنب الماء الزائد لتجنب دخوله 
 الحراري للجهاز، مما قد يتسبب في روائح كريهة.

ال تنسى تنظيف حشية الباب و خاصة الدعامات السفلية بقطعة 
 قماش نظيفة. 

 

 النظافة الخارجية
 

  نظف المجمد من الخارج بأسفنجة منقوعة في الماء الدافئ
 والصابون، وامسحه بقطعة قماش ناعمة وجففه.

 رجي من دائرة التبريد )محرك الضاغط، يتم تنظيف الجزء الخا
المكثف، أنابيب التصحيح( بفرشاة ناعمة أو بمكنسة كهربائية. 

أثناء هذه العملية، يرجى االنتباه إلى عدم تغيير مسار األنابيب أو 
 فصل الكبالت. 

 ال تستخدم المواد الكاشطة أو المطهرة!

 لجهاز بعد االنتهاء من التنظيف، أعد تركيب أدراج و سالت ا
 في أماكنها وقم بتوصيل الجهاز.
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 دليل التعرف على األعطال
 

 الجهاز ال يعمل.
 .انقطاع التيار الكهربي 
 .قابس اإلمداد بالطاقة غير مثبت في المقبس على نحو صحيح 
 .انفجر المصهر 
 " الثرموستات في الوضعOFF.)إيقاف( " 

 
 LEDنخفضة بالدرجة الكافية)ضوء درجات الحرارة غير م

 األحمر مضاء(.
 .الطعام يحول دون  إغالق الباب 
 .الجهاز ليس في الوضع الصحيح 
 .الجهاز في موضع قريب جًدا من مصدر حرارة 
 .مقبض الثرموستات ليس في الوضع الصحيح 

 تراكم الثلج بكمية كبيرة.  
 .ال يمكن غلق الباب بصورة صحيحة 

ال ة  ي خل ا د ل ا ة  ء إلضا عمل ا  ت
  
  ،انفجر المصباح. افصل الجهاز من المصدر الرئيسي للطاقة

 وانزع المصباح واستبدله بمصباح آخر جديد. 
 

 ما يلي ليس عيوبا في المنتج
 إنحناءات و شقوق في المنتج: تداول المبردات في النظام. 
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 استبدال مصباح اإلضاءة الداخلي
 

في حالة انفجار المصباح، يرجى فصل الجهاز عن مصدر الطاقة 
الرئيسي. انزع غطاء المصباح. تأكد من تثبيت المصباح بشكل 

صحيح. قم بتوصيل الجهاز مرة أخرى. إذا كان المصباح ال زال 
واط. ركب غطاء  E14-15طراز ال يعمل، فاستبدله بآخر من 

 صباح في مكانه مرة أخرى.الم
  الجهاز هذا في المستخدمة (المصابيح) المصباح

  .المنزلية الغرف في لإلضاءة مناسبة غير

  المستخدم مساعدة هو المصباح لهذا األساسي الغرض

د/الثالجة في الطعام أدوات لوضع  وآمنة سهلة بطريقة المجمِّ

  تتمثل تحمل قدرة لها الجهاز هذا في المستخدمة المصابيح
 .مئوية درجة 20- من أقل الحرارة درجات في

 
 

لتشغيل ا ناء  ث أ ء   الضوضا
 

للحفاظ على درجة الحرارة عند القيمة التي قمت بضبطها، فإن 
 الضاغط يعمل من حين آلخر.

 
 واألصوات التي يمكن سماعها في هذه الحالة عادية.

 وتقل بمجرد وصول الجهاز إلى درجة حرارة التشغيل.
 

طنين الذي يحدثه الضاغط. يمكن أن يكون أقوى قليالً صوت ال
 عندما يبدأ الضاغط بالعمل.

 
أصوات البقبقة والقرقرة الناشئة عن تدوير سائل التبريد في أنابيب 

 الجهاز، هي أصوات تشغيل عادية. 
 

 تحذير !
ال تحاول إصالح الجهاز أو مكوناته الكهربائية بنفسك. أي إصالح 

عتمد يكون خطًرا على المستخدم كما أنه يقوم به شخص غير م
 يتسبب في إلغاء ضمان المنتج.  
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وبدال من ذلك  .امل معه على أنه مخلفات منزليةالموجود على المنتج أو العبوة يدل على أن هذا المنتج ال يمكن التع الرمز 
ومن خالل التأكد من التخلص من هذا المنتج بشكل  .يجب تسليمه إلى نقطة التجميع إلعادة تدوير المعدات الكهربية واإللكترونية

 .غير السليم مع المنتج سليم، ستساعد على منع اآلثار السلبية المحتملة للبيئة والصحة اإلنسانية والتي قد تنتج بسبب التعامل
للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى االتصال ببلدية المدينة المحلية، وخدمة التخلص من 

 .المخلفات المنزلية أو المحل الذي اشتريت منه هذا المنتج
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