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Before using the appliance, read 
these safety instructions. Keep 
them nearby for future reference. 
These instructions and the 
appliance itself provide important 
safety warnings, to be observed 
at all times. The manufacturer 
declines any liability for failure to 
observe these safety instructions, 
for inappropriate use of the 
appliance or incorrect setting of 
controls.
SAFETY WARNINGS

 Very young children (0-3 years) 
should be kept away from the 
appliance. Young children (3-8 
years) should be kept away from 
the appliance unless continuously 
supervised. Children from 8 years 
old and above and persons 
with reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge can 
use this appliance only if they 
are supervised or have been 
given instructions on safe use and 
understand the hazards involved. 
Children must not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance must not be carried 
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out by children without supervision. 
Children aged from 3 to 8 years 
are allowed to load and unload 
refrigerating appliances.
PERMITTED USE

 CAUTION: The appliance is not 
intended to be operated by means 
of an external switching device, 
such as a timer, or separate remote 
controlled system.

 This appliance is intended 
to be used in household and 
similar applications such as: staff 
kitchen areas in shops, offices 
and other working environments; 
farm houses; by clients in hotels, 
motels, bed & breakfast and other 
residential environments.

 This appliance is not for 
professional use. Do not use the 
appliance outdoors.

 The bulb used inside the 
appliance is specifically designed 
for domestic appliances and is not 
suitable for general room lighting 
within the home (EC Regulation 
244/2009).

 The appliance is designed 
for operation in places where the 
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ambient temperature comes within 
the following ranges, according 
to the climatic class given on the 
rating plate. The appliance may 
not work properly if it is left for a 
long time at a temperature outside 
the specified range.
Climatic class ambient 
temperatures (°C)
SN: From 10 to 32
N: From 16 to 32
ST: From 16 to 38
T: From 16 to 43
 This appliance does not 

contain CFCs. The refrigerant 
circuit contains R600a (HC). 
Appliances with Isobutane 
(R600a): isobutane is a natural 
gas without environmental 
impact, but is flammable. 
Therefore, make sure the 
refrigerant circuit pipes are 
not damaged, especially 
when emptying the refrigerant 
circuit.

 WARNING!: Do not damage 
the appliance refrigerant circuit 
pipes.

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

 WARNING!: Do not use 
mechanical, electric or chemical 
means other than those 
recommended by the Manufacturer 
to speed up the defrost process.

 WARNING!: Do not use or 
place electrical devices inside 
the appliance compartments if 
they are not of the type expressly 
authorised by the Manufacturer.

 WARNING!: Ice makers and/
or water dispensers not directly 
connected to the water supply must 
be filled with potable water only.

 WARNING!: Automatic ice-
makers and/or water dispensers 
must be connected to a water 
supply that delivers potable water 
only, with mains water pressure 
between 0.17 and 0.81 MPa (1.7 
and 8.1 bar).

 Do not store explosive 
substances such as aerosol cans 
and do not place or use gasoline 
or other flammable materials in or 
near the appliance.

 Do not swallow the contents 
(non-toxic) of the ice packs 
(provided with some models). 
Do not eat ice cubes or ice lollies 
immediately after taking them out 
of the freezer since they may cause 
cold burns.

 For products designed to use 
an air filter inside an accessible fan 
cover, the filter must always be in 
position when the refrigerator is in 
function.

 Do not store glass containers 
with liquids in the freezer 
compartment since they may 
break. Do not obstruct the fan (if 
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included) with food items. After 
placing the food check that the 
door of compartments closes 
properly, especially the freezer 
door.

 Damaged gaskets must be 
replaced as soon as possible.

 Use the refrigerator 
compartment only for storing fresh 
food and the freezer compartment 
only for storing frozen food, 
freezing fresh food and making ice 
cubes.

 Avoid storing unwrapped 
food in direct contact with internal 
surfaces of the refrigerator or 
freezer compartments. Appliances 
could have special compartments 
(Fresh Food Compartment, 
Zero Degree Box,...). Unless 
differently specified in the specific 
booklet of product, they can be 
removed, maintaining equivalent 
performances.
 C-Pentane is used as blowing 

agent in the insulation foam 
and it is a flammable gas.

The most appropriate 
compartments of the appliance 
where specific types of food are 
to be stored, taking into account 
different temperature distribution 
in different compartments in the 
appliance, are as follows:
- Refrigerator compartment:
1) Upper area of the refrigerator 
compartment & door - temperature 

zone: Store tropical fruit, cans, 
drinks, eggs, sauces, pickles, butter, 
jam
2) Middle area of the refrigerator 
compartment - cool zone: Store 
cheese, milk, dairy food, deli food, 
yoghurt
3) Lower area of the refrigerator 
compartment - coldest zone: Store 
cold cuts, desserts, meat and fish, 
cheesecake, fresh pasta, sour 
cream, pesto/salsa, home-cooked 
food, pastry cream, pudding and 
cream cheese
4) Fruit & vegetable drawer at 
the bottom of the refrigerator 
compartment: Store vegetables 
and fruits (excluding tropical fruits)
5) Chiller compartment: Only store 
meat and fish in the coldest drawer
- Freezer compartment:
4 star zone (****) compartment 
is suitable for freezing foodstuffs 
from ambient temperature and 
for storing frozen food as the 
temperature is evenly distributed 
throughout the entire compartment. 
Purchased frozen food has the 
storage expiration date stated 
on the packaging. This date 
takes into account the type of 
food being stored and therefore 
this date should be respected. 
Fresh food should be stored for 
the following time periods: 1-3 
months for cheese, shellfish, ice 
cream, sausage, milk, fresh liquids; 
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4 months for steak or chops 
(beef, lamb); 6 months for butter 
or margarine, poultry (chicken, 
turkey); 8-12 months for fruits 
(except citrus), roast meat (beef, 
lamb), vegetables. Expiration dates 
on the packaging of foods in the 
2-star zone must be respected.
To avoid food contamination, 
please observe the following:
– Opening the door for long 

periods can cause a significant 
increase of the temperature in the 
compartments of the appliance.

– Regularly clean surfaces that may 
come into contact with food and 
accessible drainage systems.

– Clean water tanks if they have 
not been used for 48 h; flush 
the water system connected to 
a water supply if water has not 
been drawn for 5 days.

– Store raw meat and fish in 
suitable containers in the 
refrigerator, so that it does not 
come into contact with or drip 
onto other food.

– Two-star frozen food 
compartments are suitable for 
storing pre-frozen food, storing or 
making ice cream and ice cubes.

– Do not freeze fresh food in one, 
two or three-star compartments.

– If the refrigerating appliance is 
left empty for long periods, switch 
off, defrost, clean, dry, and leave 
the door open to prevent mould 
developing inside the appliance.

INSTALLATION
 The appliance must be 

handled and installed by two or 
more persons - risk of injury. Use 
protective gloves to unpack and 
install - risk of cuts.

 Installation, including 
water supply (if any), electrical 
connections and repairs must 
be carried out by a qualified 
technician. Do not repair or 
replace any part of the appliance 
unless specifically stated in the 
user manual. Keep children away 
from the installation site. After 
unpacking the appliance, make 
sure that it has not been damaged 
during transport. In the event of 
problems, contact the dealer or 
your nearest Aftersales Service. 
Once installed, packaging waste 
(plastic, styrofoam parts etc.) 
must be stored out of reach of 
children - risk of suffocation. The 
appliance must be disconnected 
from the power supply before 
any installation operation - risk of 
electric shock. During installation, 
make sure the appliance does not 
damage the power cable - risk of 
fire or electric shock. Only activate 
the appliance when the installation 
has been completed.

 Be careful not to damage 
the floors (e.g. parquet) when 
moving the appliance. Install the 
appliance on a floor or support 
strong enough to take its weight 
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and in a place suitable for its size 
and use. Make sure the appliance 
is not near a heat source and 
that the four feet are stable and 
resting on the floor, adjusting them 
as required, and check that the 
appliance is perfectly level using a 
spirit level. Wait at least two hours 
before switching the appliance on, 
to ensure that the refrigerant circuit 
is fully efficient.

 WARNING: When positioning 
the appliance, ensure the supply 
cord is not trapped or damaged.

 WARNING: To avoid a hazard 
due to instability, positioning 
or fixing of the appliance must 
be done in accordance with the 
manufacturer instructions. It’s 
forbidden to place the refrigerator 
in such way that the metal hose 
of gas stove, metal gas or water 
pipes, or electrical wires are in 
contact with the refrigerator back 
wall (condenser coil).

 To guarantee adequate 
ventilation, leave a space on both 
sides and above the appliance. 
The distance between the rear of 
the appliance and the wall behind 
the appliance should be 50 mm, 
to avoid access to hot surfaces. A 
reduction of this space will increase 
the Energy consumption of product. 
Please remove the power cord from 
condenser hook during installation 
before connecting product to 
power supply.

ELECTRICAL WARNINGS
 It must be possible to 

disconnect the appliance from the 
power supply by unplugging it if 
plug is accessible, or by a multi-
pole switch installed upstream of 
the socket in accordance with the 
wiring rules and the appliance 
must be earthed in conformity with 
national electrical safety standards.

 Do not use extension leads, 
multiple sockets or adapters. 
The electrical components must 
not be accessible to the user 
after installation. Do not use the 
appliance when you are wet or 
barefoot. Do not operate this 
appliance if it has a damaged 
power cable or plug, if it is not 
working properly, or if it has been 
damaged or dropped.

 If the supply cord is damaged, 
it must be replaced with an 
identical one by the manufacturer, 
its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid 
a hazard - risk of electric shock.

 WARNING: Do not locate 
multiple portable socket-outlets 
or portable power supplies at the 
rear of the appliance.

 Feets of the product: in Fs not 
available;in built in - the “feet are 
not adjustable - and the METOD 
cabinet should be levelled with 
spririt level.
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Product description
Carefully read the operating instructions 
before using the appliance.

Refrigerator compartment
(for storage of fresh food and beverages)
1  Glass shelves
2  Rating plate (at the side of crisper 

drawer)
3  Crisper drawer
4  Thermostat control knob/light
5  Dairy lid / Dairy compartment
6  Adjustable door balcony
7  Metal wire and bottle divider
8  Bottle balcony

Freezer compartment
(marked with the symbol  for storing 
fresh food, frozen food and making ice 
cubes)
9  Ice cube tray
10 Low Temperature compartment door

 Least cold zone
 Intermediate temperature zone
 Coldest zone

Features, technical information and 
images may vary depending on model

First Use
Connect the appliance to the mains power 
supply.
The ideal temperatures for preserving food 
have already been set at the factory (3-5/
MED).

Note: After switching the appliance on, 
it will be necessary to wait for 2 to 3 
hours before a temperature suitable for a 
standard appliance load is reached.

Accessories
Egg tray 

1x

Ice tray

1x

Ice scraper

1x

10
9

4

5

6
7

8

1

2
3
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Daily use
Operation of the refrigerator and freezer 
compartment
• Use the thermostat knob to adjust 

the temperature of the refrigerator 
compartment (or both compartments, 
depending on the model), as shown in 
figure 1. Move the knob to the  position 
to switch the whole appliance off.

Note: The ambient temperature, frequency 
of door opening and position of the 
appliance can affect the temperatures 
inside the two compartments.
These factors must be taken into 
consideration when setting the thermostat.

D

A B C

A  Thermostat control knob
B  Light button
C  Thermostat position setting notch
D  LED light bulb (see instructions near the 

light bulb)
Thermostat on 1/MIN: 
Low refrigeration level
Thermostat on 3-5/MED: 
Medium refrigeration
Thermostat on 7/MAX: 
Maximum refrigeration
Thermostat on : Both refrigeration and 
illumination are switched off.

Refrigerator compartment
Refrigerator compartment defrosting is 
completely automatic. Droplets of water 
on the rear wall inside the refrigerator 
compartment indicate that the automatic 
defrost phase is in progress. The defrost 
water is automatically run into a drain 
hole and collected in a container, where it 
evaporates.

Caution! The refrigerator accessories 
must not be placed in a dishwashe

Movable shelves
The walls of the 
refrigerator are equipped 
with a series of runners 
so that the safety glass 
shelves can be positioned 
as desired.
For better use of space, 
the front halfshelves can lie over the rear 
ones.

Freezer compartment
This appliance is a refrigerator with a  
star rating freezer compartment. Packed 
frozen foods can be stored for the period 
indicated on the packing. Fresh food can 
also be frozen, ensuring that any contact 
with already frozen food is avoided. The 
quantity of fresh food that can be frozen 
in a 24 hour period is given on the rating 
plate. Re-freezing of partially defrosted 
food is not recommended. This food should 
be consumed within 24 hours. For further 
information on freezing fresh food, refer to 
the quick guide.

Important!
This appliance is sold in France. In 
accordance with regulations valid in this 
country it must be provided with a special 
device (see figure) placed in the lower 
compartment of the fridge to indicate the 
coldest zone of it.
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Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave 

it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high, the 

temperature regulator is on the higher 
setting and the appliance is fully loaded, 
the compressor may run continuously, 
causing frost or ice on the evaporator. 
If this happens, turn the temperature 
regulator toward lower settings to allow 
automatic defrosting and so a saving in 
electricity consumption.

Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• Do not store warm food or evaporating 

liquids in the refrigerator.
• Do cover or wrap the food, particularly if 

it has a strong flavour.
• Position food so that air can circulate 

freely around it.
Hints for refrigeration
• Meat (all types) : wrap in polythene bags 

and place on the glass shelf above the 
vegetable drawer. 
For safety, store in this way only one or 
two days at the most.

• Cooked foods, cold dishes, etc.: these 
should be covered and may be placed 
on any shelf.

• Fruit and vegetables: these should be 
thoroughly cleaned and placed in the 
drawer.

• Butter and cheese: these should be 
placed in special airtight containers or 
wrapped in aluminium foil or polythene 
bags to exclude as much air as possible.

• Milk bottles: these should have a cap 
and should be stored in the bottle rack 
on the door.

• Bananas, potatoes, onions and garlic: 
if not packed, must not be kept in the 
refrigerator.

Hints for freezing
To help you make the most of the freezing 
process, here are some hints:
• The maximum quantity of food which can 

be frozen in 24 hours is shown on the 
rating plate.

• The freezing process takes 24 hours. 
No further food to be frozen should be 
added during this period.

• Freeze only top quality, fresh and 
thoroughly cleaned foodstuffs.

• Prepare food in small portions to enable 
it to be rapidly and completely frozen 
and to make it possible subsequently to 
thaw only the quantity required.

• Wrap up the food in aluminium foil 
or polythene and make sure that the 
packages are airtight.

• Do not allow fresh, unfrozen food to 
touch food which is already frozen, thus 
avoiding a rise in temperature of the 
latter.

Freezing fresh food
Place the fresh food to be frozen inside the 
freezer compartment. Avoid direct contact 
with already frozen food. To freeze the 
quantity of food shown on the serial tag, 
remove the top drawer and place the food 
directly on the rack.

Making ice cubes
Fill the ice cube tray up to 2/3 with water 
and place in the freezer compartment. Do 
not use sharp or pointed objects to detach 
the tray.
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• Lean foods store better and longer than 
fatty ones; salt reduces the storage life of 
food.

• Water ices, if consumed immediately 
after removal from the freezer 
compartment, can possibly cause the skin 
to be freeze burnt.

• It is advisable to show the freezing in 
date on each individual pack to enable 
you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this 
appliance, you should:
• Make sure that the commercially frozen 

foodstuffs were adequately stored by the 
retailer.

• Make sure that frozen foodstuffs are 
transferred from the foodstore to the 
freezer in the shortest possible time.

• Do not open the door frequently or leave 
it open longer than absolutely necessary.

• Once defrosted, food deteriorates 
rapidly and cannot be refrozen.

• Do not exceed the storage period 
indicated by the food manufacturer.
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Cleaning and maintenance
Regularly clean the appliance with a cloth 
and a solution of hot water and neutral 
detergent specifically formulated for 
refrigerator interiors. Do not use abrasive 
cleaners or tools. Use the tool provided 
to regularly clean the defrost water drain 
outlet, located on the rear wall of the 
refrigerator compartment near the crisper 
draw, in order to ensure defrost water is 
removed correctly (see Fig. 1).
Before servicing or cleaning the appliance, 
unplug it from the mains or disconnect the 
power supply.

Fig. 1

Defrosting the freezer compartment
It is perfectly normal for ice to form. The 
amount of ice which forms and the rate 
at which it accumulates will depend on 
ambient temperature and humidity, and on 
the frequency of door opening.
Set the coldest temperature four hours 
before removing food from the freezer 
compartment, so as to extend the storage 
time of food during defrosting.
To defrost, switch the appliance off and 
remove the drawers. Place the frozen food 
in a cool place.
Leave the freezer door open to allow the 
frost to melt.
To prevent water leaking onto the floor 
during defrosting, place an absorbent cloth 
on the bottom of the freezer compartment 
and wring it out regularly.

Clean the interior of the freezer. Rinse and 
dry carefully.
Switch the appliance on again and place 
food back in the freezer compartment.

Food storage
Wrap food to protect it from any water, 
humidity or condensation; this will prevent 
the spread of any odours in the refrigerator, 
while also ensuring better storage of frozen 
food.
Never place warm food in the freezer. 
Cooling hot foods before freezing saves 
energy and prolongs the life of the 
appliance.

If the event of prolonged disuse
Disconnect the appliance from the power 
supply, remove all food, defrost and clean 
the appliance. Leave the doors open just 
enough to allow air to circulate inside the 
compartments.
This will prevent the formation of mould and 
unpleasant odours.

In the event of a power cut
Keep the doors of the appliance closed. 
This will allow the food to stay cold as long 
as possible. If food has defrosted even 
partially, do not re-freeze it. Consume within 
24 hours.
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Problem Possible causes: Solutions:

The appliance does not 
operate

There might be a problem 
with the electric power 
supply to the appliance.

Check that:
• there isn’t a power supply failure
• the power plug is correctly inserted in 

the power socket and the two-pole 
switch, if present, is in the correct 
position (on)

• the electric circuit safety devices 
installed in the house are fully functional

• the power supply cable is not broken
The inside LED light bulb 
does not work.

The LED light bulb might 
need replacing.

Disconnect the appliance from the 
electric power supply, check the LED 
light bulb and replace with a new one if 
necessary (see “Daily use”).

The temperature inside 
the compartments is not 
cold enough.

There may be several 
causes (see “Solutions”)

Check that:
• The doors are closed correctly
• The appliance is not placed near a heat 

source.
• the temperature set is appropriate.
• Air circulation through the ventilation 

grills at the bottom of the appliance is 
not obstructed.

There is water at the 
bottom of the refrigerator 
compartment

The defrost water drain is 
obstructed.

Clean the defrost water drain hole (see 
“Cleaning and maintenance”).

The inside light flashes “Door open” alarm active.
It is activated when the 
refrigerator compartment 
door remains open for a 
prolonged period of time.

To stop the alarm, close the refrigerator 
door.
On reopening the door, check the light 
works

What to do if...

Note:
Gurgling, hissing and humming noises from the refrigerating system are normal.

Remove the LED light bulb
To remove the LED light bulb turn 
anticlockwise as shown in figure.
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Technical data 

Dimensions HUTTRA
Height (min-max) 819-899

Width 597
Depth 545

Net Volume (l)
Refrigerator 108

Freezer 18
Defrost system

Refrigerator Automatic
Freezer Manual

Star Rating 4
Rising Time (h) 10

Freezing capacity (kg/24 h) 2
Energy consumption (kwh/24h) 0.571
Energy consumption (kwh/24h) 0.386*

Noise level (dba) 38
Energy class 3 star rating
Energy class A++*

The technical information is situated 
in the rating plate on the internal 
side of the appliance and in the 
energy label

*(Regulation (EC) No. 1060/2010 of 28 September 2010)

Before contacting the After-Sales Service:
Switch the appliance on again to see if the 
problem has disappeared. If not, switch it 
off again and repeat the operation after an 
hour.
If your appliance still does not work 
properly after carrying out the checks listed 
in the troubleshooting guide and switching 
the appliance on again, contact the After-
sales service, clearly explaining the problem 
and specifying:
• the type of fault;
• the model;

• the type and serial number of the 
appliance (given on the rating plate);

• the Service number (the number 
after the word SERVICE on the 
rating plate inside the appliance).
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Environmental concerns

1. Packing 
The packing material is 100% recyclable 
and bears the recycling symbol . For 
disposal, comply with the local regulations. 
Keep the packing materials (plastic bags, 
polystyrene parts, etc.) out of the reach of 
children, as they are a potential source of 
danger.

2. Scrapping/Disposal
The appliance is manufactured using 
recyclable material.
This appliance is marked in compliance with 
European Directive 2002/96/EC on Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 
By ensuring the correct disposal of this 
appliance, you can help prevent potentially 
negative consequences for the environment 
and the health of persons.

The symbol  on the appliance, or on 
the accompanying documents, indicates 
that this appliance should not be treated 
as domestic waste but must be taken to a 
special collection centre for the recycling of 
electrical and electronic equipment.
When scrapping the appliance, make it 
unusable by cutting off the power cable 
and removing the doors and shelves so 
that children cannot easily climb inside and 
become trapped.

Scrap the appliance in compliance with 
local regulations on waste disposal, taking it 
to a special collection centre;
do not leave the appliance unattended 
even for a few days, since it is a potential 
source of danger for children.
For further information on the treatment, 
recovery and recycling of this product, 
contact your competent local office, the 
household waste collection service or the 
shop where you purchased the appliance.

Declaration of conformity 
• This appliance has been designed for 

preserving food and is manufactured 
in compliance with Regulation (CE) No. 
1935/2004. 

n
• This appliance has been designed, 

manufactured and marketed in 
compliance with:
- safety objectives of the “Low Voltage” 

Directive 2006/95/CE (which 
replaces 73/23/CEE and subsequent 
amendments);

- the protection requirements of Directive 
“EMC” 2004/108/EC.
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How long is the IKEA guarantee valid?
This guarantee is valid for five (5) years - two 
(2) years if the appliance is named LAGAN or 
TILLREDA - from the original date of purchase 
of your appliance at IKEA or from the 
installation date with maximum limit of three 
months from the purchase date. 
The original sales receipt, is required as proof 
of purchase.
If service work is carried out under guarantee, 
this will not extend the guarantee period for 
the appliance.
Once a warranted product has been replaced, 
the replaced product warranty will be valid 
for the balance period from date of original 
purchase invoice
Who will execute the service?
IKEA service provider will provide the 
service through its own service operations or 
authorized service partner network.
What does this guarantee cover?
• The guarantee covers faults of the 

appliance, which have been caused by 
faulty construction or material faults from 
the date of purchase from IKEA or from the 
installation date with maximum limit of three 
months from the purchase date. 

• This guarantee applies to domestic use only.
• The exceptions are specified under the 

headline “What is not covered under this 
guarantee?” Within the guarantee period,

• The costs to remedy the fault e.g. repairs, 
parts, labour and travel will be covered, 
provided that the appliance is accessible for 
repair without special expenditure. On these 
conditions the respective local regulations 
are applicable. 

• Replaced parts become the property of 
IKEA.

• In case of non-repairable product, the retail 
value of the replacement will not exceed 
the purchase price that was paid by the 
customer

What will IKEA do to correct the problem?
• IKEA appointed Service Provider will 

examine the product and decide, at its 
sole discretion, if it is covered under this 
guarantee. If considered covered, IKEA 
Service Provider or its authorized service 
partner through its own service operations, 
will then, at its sole discretion, either repair 
the defective product or replace it with the 
same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?
• Normal wear and tear.
• Deliberate or negligent damage, damage 

caused by failure to observe operating 
instructions, incorrect installation or by 
connection to the wrong voltage, damage 
caused by chemical or electrochemical 
reaction, rust, corrosion or water damage 
including but not limited to damage caused 
by excessive lime in the water supply, 
damage caused by abnormal environmental 
conditions.

• Consumable parts including batteries and 
lamps.

• Non-functional and decorative parts which 
do not affect normal use of the appliance, 
including any scratches and possible colour 
differences.

• Accidental damage caused by foreign 
objects or substances and cleaning or 
unblocking of filters, drainage systems or 
soap drawers.

• Damage to the following parts: ceramic 
glass, accessories, crockery and cutlery 
baskets, feed and drainage pipes, seals, 
lamps and lamp covers, screens, knobs, 
casings and parts of casings. Unless such 
damages can be proved to have been 
caused by production faults.

• Cases where no fault could be found during 
a technician’s visit.

• Repairs not carried out by our appointed 
service providers and/or an authorized 
service contractual partner or where non-
original parts have been used.

IKEA GUARANTEE
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• Repairs caused by installation which is faulty 
or not according to specification

• The use of the appliance in a non-domestic 
environment i.e. professional use.

• Transportation damages. If a customer 
transports the product to his home or 
another address, IKEA is not liable for any 
damage that may occur during transport. 
However, if IKEA delivers the product to the 
customer’s delivery address, then damage 
to the product that occurs during this 
delivery will be covered by IKEA.

• Damage resulting from power outage, 
power surges or dips, fluctuating voltage or 
improper voltage All workout parts are not 
covered by the guarantee e.g.: filters and 
cleanliness. 

• Cost for carrying out the initial installation 
of the IKEA appliance. However, if an 
IKEA appointed Service Provider or its 
authorized service partner repairs or 
replaces the appliance under the terms 
of this guarantee, the appointed Service 
Provider or its authorized service partner 
will reinstall the repaired appliance or install 
the replacement, if necessary.

• All plumping and electrical installation, are 
not the responsibility of IKEA, and customer 
must complete these work before the 
execution work.

How country law applies
The IKEA guarantee gives you specific legal 
rights, which cover or exceed all the local legal 
demands. However these conditions do not 
limit in any way consumer rights described in 
the local legislation.
Area of validity
This warranty is valid only in the country where 
the product has been purchased; the services 
will be provided in the framework of the 
guarantee conditions.
An obligation to carry out services in the 
framework of the guarantee exists only if 
the appliance complies and is installed in 
accordance with: 

 - the technical specifications of the country in 
which the guarantee claim is made; 

 - the Assembly Instructions and User Manual 
Safety Information.

The dedicated AFTER SALES for IKEA 
appliances
Please don’t hesitate to contact IKEA 
appointed After Sales Service Provider to:
• make a service request under this 

guarantee;
• ask for clarifications on installation of the 

IKEA appliance in the dedicated IKEA 
kitchen furniture;

• ask for clarification on functions of IKEA 
appliances.

To ensure that we provide you with the best 
assistance, please read carefully the Assembly 
Instructions and/or the User Manual before 
contacting us.
How to reach us if you need our service 

Please refer to the last 
page of this manual for the 
full list of IKEA appointed 
Authorized Service Centre 
and relative national phone 
numbers.

 In order to provide you a quicker 
service, we recommend to use the 
specific phone numbers listed on this 
manual. Please also always refer to 
the IKEA article number (8 digit code) 
placed on the rating plate of your 
appliance. 

 SAVE THE SALES RECEIPT! 
It is your proof of purchase and required 
for the guarantee to apply. The sales 
receipt also reports the IKEA name and 
article number (8 digit code) for each of 
the appliances you have purchased.



UNITED ARAB EMIRATES
Toll free:

Web:
800 4532

www.IKEA.com
رقم مجاني :
موقع اإلنترنت :

QATAR
Toll free:

Web:
e-mail:

800 4532
www.IKEA.qa

Ikea_qatar@alfuttaim.com

رقم مجاني :
موقع اإلنترنت :
البريد اإللكتروني :

EGYPT
Hotline:

Web:
e-mail:

16576 
www.IKEA.eg

IkeaCairo.customerservice@alfuttaim.com

الخط الساخن :
موقع اإلنترنت :
البريد اإللكتروني :

STATE OF KUWAIT
Contact centre:

Web:
e-mail:

+965 18 40 40 8
www.IKEA.com.kw
info@IKEA.com.kw

مركز االتصال :
موقع اإلنترنت :
البريد اإللكتروني :

JORDAN
Contact centre:

Web:
+962 6 400 1000

www.IKEA.jo
مركز االتصال :
موقع اإلنترنت :

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Contact centre:

Our phone lines are open:
Saturday - Thursday

Friday

92000-4532 

09:00 AM - 10:00 PM 
2:00 PM - 10:00 PM

مركز االتصال :
خطوط الهاتف لدينا مفتوحة :
السبت - الخميس  
يوم الجمعة  

BAHRAIN
Contact centre:

Our telephone lines are open 
all day

80001120
09:00 AM - 10:00 PM

مركز االتصال :
خطوط الهاتف لدينا مفتوحة طوال اليوم
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تكلفة تنفیذ عملیة التركیب األساسي لجهاز IKEA. إذا قام • 
مقدم خدمة معتمد من IKEA أو وكیل الخدمة المعتمد 
الخاص به بإصالح الجهاز أو استبداله وفقا ألحكام هذا 
الضمان، سیقوم مقدم خدمة معتمد من IKEA أو وكیل 

الخدمة المعتمد الخاص به بإعادة تركیب الجهاز بعد 
إصالحه أو الجهاز الجدید عند اللزوم.

شركة IKEA لیست مسؤولة عن جمیع التركیبات الصحیة • 
والكهربائیة، ینبغي على العمیل تنفیذ هذا األعمال قبل 

التركیب.
كيف	تسري	القوانين	المحلية

یعطیك ضمان IKEA حقوق قانونیة محددة تغطي أو تتجاوز 
كافة المتطلبات القانونیة المحلیة. إال أن هذا الوضع ال یحد بأي 

حال من حقوق العمیل التي تحددها التشریعات المحلیة.
نطاق	السريان

یسري هذا الضمان على البلد التي تم الشراء فیها، یتم تقدیم 
الخدمات في إطار شروط الضمان.

ال یوجد إلزام بتنفیذ الخدمات المتاحة في إطار الضمان إال في 
حالة مطابقة الجهاز وتركیبه وفقا لآلتي: 

 المواصفات الفنیة بالدولة التي تتم المطالبة فیها بحقوق - 
الضمان، 

 تعلیمات التركیب ومعلومات السالمة الواردة في دلیل - 
المستخدم.

 IKEA	ألجهزة	المخصصة	البيع	بعد	ما	خدمة	مراكز
یرجى االتصال بخدمة ما بعد البیع المعنیة من IKEA لغرض:

تقدیم طلب خدمة في إطار هذا الضمان،• 
االستفسار بشأن تركیب جهاز IKEA في أثاث مطبخ • 

IKEA المخصص،
 •.IKEA االستفسار عن وظائف أجهزة

لضمان توفیر أفضل خدمة لك یرجى قراءة تعلیمات التركیب 
بعنایة و/أو دلیل المستخدم قبل االتصال بنا.

كيف	تصل	إلينا	إذا	احتجت	لمساعدتنا	

یرجى الرجوع إلى الصفحة األخیرة 
من هذا الدلیل لالطالع على قائمة 
كاملة بمراكز الخدمة المعتمدة من 

.IKEA وأرقام الهواتف الخاصة بها

 	لتقديم	الخدمة	بشكل	أسرع	ننصح	باستخدام	األرقام	 i
الهاتفية	المبينة	في	هذا	الدليل.	يرجى	أيًضا	الرجوع	

دائًما	إلى	رقم	الصنف	الخاص	بسلسلة	IKEA	)الرمز	
المكون	من	8	أرقام(	الموجود	على	لوحة	الصنع	

الخاصة	بجهازك.	

 		احتفظ	بفاتورة	الشراء! i
فهي	الدليل	الذي	يثبت	شراءك	للمنتج	وهي	ضرورية	
لسريان	الضمان.	تحتوي	فاتورة	الشراء	على	اسم	
شركة	IKEA	ورقم	الصنف	)الكود	المكون	من	8 

أرقام(	لكل	جهاز	قمت	بشرائه.
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IKEA	ضمان
ما	هي	مدة	سريان	ضمان	IKEA؟

یسري هذا الضمان لمدة خمسة )5( أعوام - عامین )2( إذا كان 
مسمى الجهاز LAGAN أو TILLREDA - منذ التاریخ 

األصلي لشراء جهازك من IKEA أو من تاریخ التركیب بحد 
أقصى ثالثة أشهر من تاریخ الشراء. 

فاتورة الشراء األصلیة مطلوبة كإثبات للشراء.
في حالة إجراء أعمال خدمة في إطار الضمان فلن یمدد هذا 

فترة ضمان الجهاز.
في حالة استبدال المنتج في الضمان، سیكون ضمان المنتج 

المستبدل ساریا لفترة محددة من تاریخ فاتورة الشراء األصلیة
من	سيقوم	بتنفيذ	أعمال	الخدمة؟

یقوم مقدم خدمة IKEA بإتاحة الخدمة من خالل قسم أعمال 
الخدمة الخاص به أو شبكة وكالء خدمة معتمدون.

ما	الذي	يغطيه	الضمان؟
یغطي الضمان عیوب الجهاز الناتجة عن عیوب الصناعة • 

أو عیوب الخامات بدءا من تاریخ الشراء من IKEA أو من 
تاریخ التركیب بحد أقصى ثالثة أشهر من تاریخ الشراء. 

یسري هذا الضمان في حالة االستخدام المنزلي فقط.• 
االستثناءات عن هذا الضمان واردة تحت العنوان » ما الذي • 

ال یغطیه الضمان؟« خالل فترة الضمان،
یتم تغطیة نفقات إصالح األعطال، على سبیل المثال • 

اإلصالحات واألجزاء والمصنعیات وبدالت االنتقال بشرط 
أن یكون الجهاز متاحا لإلصالح دون الحاجة إلى نفقات 

خاصة. في هذه الظروف، تنطبق اللوائح المحلیة المعنیة. 
 •.IKEA األجزاء المستبدلة تصبح مملوكة لشركة
إذا كان المنتج غیر قابل لإلصالح، لن تتجاوز قیمة البیع • 

بالتجزئة لالستبدال سعر الشراء المدفوع من قبل العمیل
ما	الذي	تفعله	شركة	IKEA	لحل	المشكلة؟

یقوم مقدم الخدمة المعتمد من قبل شركة IKEA بفحص • 
الجهاز، ویقرر بناء على تقدیره الخاص ما إذا كان المشكلة 

داخلة في إطار تغطیة الضمان. في حالة اعتبار المشكلة 
داخل إطار تغطیة الضمان سیقوم مقدم خدمة IKEA أو 

وكیل الخدمة المعتمد من خالل قسم أعمال الخدمة الخاص 
به إما بإصالح المنتج المعیب أو استبداله بنفس المنتج أو 

منتج شبیه، وفقا لتقدیره الخاص.

ما	الذي	ال	يغطيه	الضمان؟
االهتراء واالستهالك الطبیعي.• 
األضرار المتعمدة أو الناتجة عن اإلهمال، األضرار الناتجة • 

عن عدم اتباع تعلیمات التشغیل، التركیب غیر الصحیح أو 
في حالة التوصیل بقیمة جهد كهربائیة خاطئة، األضرار 

الناتجة عن التفاعالت الكیمیائیة أو الكهروكیمیائیة، الصدأ، 
التآكل أو الماء، ویتضمن ذلك على سبیل المثال ال الحصر، 
الضرر الناتج عن زیادة نسبة الكالسیوم في ماء الصنبور، 

األضرار الناتجة عن الظروف البیئیة غیر الطبیعیة.
األجزاء المستهلكة بما في ذلك البطاریات واللمبات.• 
األجزاء غیر الوظیفیة وأجزاء الزینة التي ال تؤثر على • 

االستخدام العادي للجهاز، بما في ذلك أي خدوش أو تغیر 
في اللون.

الضرر غیر المتعمد الناتج عن األجسام أو المواد الخارجیة • 
وعن التنظیف إزالة انسدادات الفالتر أو أنظمة الصرف أو 

أدراج الصابون.
األضرار في األجزاء التالیة: الزجاج الخزفي، الملحقات، • 

سالل األواني الخزفیة وأدوات المائدة، أنابیب اإلمداد 
والصرف، موانع التسریب، اللمبات وأغطیة اللمبات، 

الشاشات، المفاتیح، العلب وأجزاء العلب. إال أن یتم إثبات 
أن هذه األضرار ناتجة عن أخطاء في الصناعة.

العلب طالما لم توجد بها عیوب أثناء زیارة الفني.• 
اإلصالحات التي لم تتم عن طریق مزودي الخدمة المحددین • 

و/أو وكیل الخدمة المعتمد الذي تم التعاقد معه أو في حالة 
عدم تركیب األجزاء األصلیة.

اإلصالحات الناتجة عن التركیب غیر الصحیح أو الذي تم • 
بشكل مخالف للمواصفات

استخدام الجهاز في غیر األغراض المنزلیة، على سبیل • 
المثال االستخدام التجاري.

األضرار الناتجة عن النقل. إذا قام العمیل بنقل الجهاز إلى • 
منزله أو إلى عنوان آخر، فإن شركة IKEA غیر مسؤولة 

 IKEA عن أیة أضرار تنشأ أثناء النقل. أما إذا قامت شركة
 IKEA بتسلیم المنتج في عنوان العمیل فتتحمل شركة
المسؤولیة عن األضرار التي قد تنشأ أثناء عملیة النقل.

التلفیات الناتجة عن انقطاع التیار أو اندفاعه أو انخفاضه • 
المفاجئ أو تذبذب الجهد أو الجهد غیر الصحیح وجمیع 

األجزاء االستهالكیة ال یغطیها الضمان، على سبیل المثال: 
الفالتر والنظافة. 
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متطلبات	الحفاظ	على	البيئة

1.	التغليف	
مواد التغلیف قابلة إلعادة التدویر بنسبة 100%، كما أنها 
تحمل رمز إعادة التدویر . عند الرغبة في التخلص منها، 
التزم بالتشریعات المحلیة. احتفظ بمواد التغلیف )األكیاس 

البالستیكیة واألجزاء البولیسترین وخالفه( بعیدا عن متناول 
األطفال، حیث تعد مصادر خطورة محتملة علیهم.

2.	تكهين/التخلص	من	الجهاز
تم تصنیع الجهاز باستخدام خامات قابلة إلعادة التدویر.

 EC/96/ 2002 هذا الجهاز ممیز طبقا للمواصفة األوروبیة
المتعلقة باألجهزة الكهربائیة واإللكترونیة القدیمة 

)WEEE(. بالتحقق من التخلص من هذا الجهاز بشكل 
صحیح، یمكنك المساهمة في تجنب اآلثار السلبیة المحتملة 

على البیئة وصحة اإلنسان.

یشیر الرمز على الجهاز أو على المستندات المصاحبة 
له إلى ضرورة عدم التعامل مع هذا الجهاز على أنه مخلفات 

منزلیة، بل یجب إرساله إلى مركز مالئم لتجمیع النفایات 
إلعادة تدویر األجهزة الكهربائیة واإللكترونیة.

عند تكهین الجهاز، اجعله غیر صالح لالستعمال عن طریق 
قطع سلك الكهرباء وخلع األبواب واألرفف بحیث یصعب 
على األطفال االرتقاء داخله بسهولة والتعرض لالحتجاز.

ُیراعى تكهین الجهاز وفقا للتشریعات المحلیة الخاصة 
بالتخلص من النفایات، من خالل اصطحابه إلى مركز تجمیع 

نفایات خاص،
ال تترك الجهاز دون مراقبة، ولو ألیام قلیلة، لما یمثله من 

خطورة محتملة على األطفال.
لمزید من المعلومات حول المعالجة واالسترداد وإعادة 
التدویر لهذا الجهاز، اتصل بالجهة المحلیة المختصة أو 

خدمة جمع النفایات المنزلیة أو المتجر الذي اشتریت منه 
الجهاز.

شهادة	المطابقة	
تم تصمیم هذا الجهاز لحفظ األطعمة وتم إنتاجه وفقا • 

 لمواصفة االتحاد األوروبي )CE( رقم 2004/1935.

تم تصمیم وتصنیع وتسویق هذا الجهاز بالتوافق مع:• 
‹ أغراض السالمة لمواصفة »الجهد المنخفض« 

CE/95/ 2006 )التي حلت محل المواصفة 
 CEE /23/73 والملحقات التالیة(،

- متطلبات الحمایة لمواصفة التوافق الكهرومغناطیسي 
.EMC”   2004/108/EC”
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البيانات	الفنية	

األبعاد

HUTTRA
443899

40443227
60443226

899-819االرتفاع )أدنى-أقصى(

597العرض

545العمق

)l(	الصافي	الحجم
108الثالجة

18الفريزر

نظام	إذابة	التجمد
أوتوماتيكياالثالجة

يدويالفريزر

4التصنيف	بالنجمة

10زمن	االرتفاع	)ساعة(

2قدرة	التجميد	)كجم/24	ساعة(

0.571استهالك	الطاقة	)كيلوواط/ساعة/42	ساعة(

*0.386استهالك	الطاقة	)كيلوواط/ساعة/42	ساعة(

38مستوى	الضجيج	)ديسيبل(

تصنيف 3 نجومفئة	الطاقة

*++Aفئة	الطاقة

المعلومات الفنية مدونة على لوحة الصنع بالجانب 
الداخلي من الجهاز وعلى ملصق الطاقة

* )الالئحة )CE( رقم 1060/2010 المؤرخة 28 سبتمبر 2010(

قبل	االتصال	بخدمة	ما	بعد	البيع:
قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى لترى ما إذا كان قد تم حل 
المشكلة. إن لم يكن كذلك، أوقف الجهاز مجدًدا ثم كرر 

العملية بعد ساعة.
إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح بعد إجراء الفحوصات 

الواردة في دليل تحري األعطال وتشغيل الجهاز مرة أخرى، 
فاتصل بخدمة ما بعد البيع واشرح المشكلة وحدد:

نوع العطل،  •
الطراز،  •

النوع والرقم التسلسلي للجهاز   • 
)محدد على لوحة الصنع(،

رقم الخدمة )الرقم الوارد بعد كلمة Service على   •
لوحة الصنع داخل الجهاز(.
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الحلول:األسباب	المحتملة:المشكلة

قد یكون هناك مشكلة بمصدر الطاقة الجهاز ال یعمل
الكهربائي الموصل بالجهاز.

تأكد أن:
•  ال یوجد عطل بمصدر التیار

•  قابس التیار ُمدخل بشكل صحیح في مقبس التیار 
والمفتاح ثنائي القطب، إذا كان موجود، في الوضع 

الصحیح )تشغیل(
•  من أن أجهزة أمان الدائرة الكهربائیة الُمركبة في 

القاعدة تؤدي وظیفتها بشكل كامل
• كابل مصدر التیار غیر مقطوع

لمبة مصباح LED الداخلیة ال 
تعمل.

تحتاج لمبة LED إلى أن یتم 
استبدالها.

افصل الجهاز من مصدر التیار الكهربائي، افحص لمبة 
LED وقم باستبدالها بواحدة جدیدة إذا لزم األمر )انظر 

"االستخدام الیومي"(.

درجات الحرارة داخل الحیز لیست 
منخفضة بما یكفي.

یمكن أن یكون هناك أسباب عدیدة 
)انظر "الحلول"(

تأكد أن:
•  األبواب مغلقة بشكل صحیح

•  الجهاز لیس موجود بالقرب من مصدر حرارة.
•  درجة الحرارة المضبوطة تكون مناسبة.

•  دوران الهواء عبر شبكات التهویة في قاعدة الجهاز 
ال یواجه أي إعاقة.

انسداد منفذ تصریف الماء الناتج عن یوجد ماء في قاعدة حیز التبرید
اإلذابة.

 قم بتنظیف فتحة تصریف ماء إذابة التجمد 
)انظر "التنظیف والصیانة"(.

منبه "الباب مفتوح" فعال.یومض المصباح الداخلي
یتم تفعیله عند ترك باب حیز التبرید 

مفتوحا لفترة زمنیة طویلة.

إلیقاف المنبه، أغلق باب الثالجة.
عند إعادة فتح الباب، تأكد من عمل المصباح

ما	العمل	عندما...

مالحظة:
صدور أصوات خریر، صفیر، وطنین من نظام التبرید یعتبر أمر طبیعي.

LED	لمبة	اخلع
لخلع لمبة LED أدرها عكس اتجاه عقارب الساعة كما هو 

موضح في الشكل.
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التنظيف	والصيانة
قم على فترات منتظمة بتنظیف الجهاز باستخدام قطعة قماش 
ومحلول من الماء الساخن ومنظف متعادل مخصص للثالجة 

من الداخل. ال تستخدم منظفات كاشطة أو أدوات. استخدم 
األداة الموردة لتنظیف فتحة تصریف الماء المذاب من التجمد 

بانتظام، الموجود علی الجدار الخلفي لحیز التبرید بالقرب 
الدرج السفلى، وذلك لضمان التخلص من الماء المذاب من 

التجمد بشکل صحیح )انظر الشکل 1(.
قبل القیام بصیانة أو تنظیف الجهاز، افصله عن الشبكة 

الكهربائیة أو افصل مصدر اإلمداد بالتیار الكهربائي.

شكل 1

إذابة	الجليد	من	حيز	التجميد
من الطبیعي تشكل الثلج. كمیة الجلید الُمشكل والمعدل الذي 

یتراكم به یعتمد على درجة الحرارة المحیطة والرطوبة 
وعلى عدد مرات فتح الباب.

اضبط على أبرد درجة الحرارة لمد أربع ساعات قبل إزالة 
الطعام من حیز التجمید، وذلك إلطالة وقت تخزین الطعام 

أثناء إذابة الجلید.
إلذابة التجمد، أطفئ الجهاز وأخرج األدراج. ضع الطعام 

المجمد في مكان بارد.
اترك باب الفریزر مفتوًحا للسماح بذوبان الثلج.

لمنع تسرب الماء إلى األرضیة أثناء إذابة الجلید، ضع قطعة 
قماش ماصة في الجزء السفلي من حیز التجمید وقم بتجفیفها 

بانتظام.
قم بتنظیف النطاق الداخلي للفریزر. قم بالشطف والتجفیف 

بعنایة.
أعد تشغیل الجهاز مجدًدا وضع الطعام مرة أخرى داخل حیز 

التجمید.

تخزين	األطعمة
قم بلف الطعام لحمایته من الماء، الرطوبة أو التكثف؛ وهذا 

سیمنع انتشار أي رائحة في الثالجة، مع ضمان تخزین 
أفضل للطعام المجمد أیًضا.

ال تضع الطعام الدافئ في الثالجة أبًدا. تبرید األطعمة 
الساخنة قبل التجمد یوفر الطاقة ویطیل من عمر الجهاز.

إذا	زادت	مدة	عدم	االستخدام
افصل الجهاز عن مصدر الطاقة، وأخرج جمیع األطعمة، 
وأذب التجمد عن الجهاز ثم نظفه. اترك األبواب مفتوحة 

بعض الشيء إلتاحة تدویر الهواء داخل الحیز.
وهذا سوف یمنع تكون العفن والروائح الكریهة.

في	حالة	انقطاع	التيار	الكهربائي
حافظ على أبواب الجهاز مغلقة. فإن ذلك یساعد في أن یبقى 
الطعام بارداً ألطول مدة ممكنة. إذا أذیب التجمد عن الطعام 

جزئیاً، فال تعاود تجمیده. ولكن تناوله في غضون 24 ساعة.
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إرشادات	ونصائح	للمساعدة
إرشادات	لتوفير	الطاقة

تجنب فتح الباب مرات متكررة أو تركه مفتوح إال   •
لضرورة بالغة.

إذا كانت درجة الحرارة المحیطة مرتفعة، ومنظم   •
درجة الحرارة مضبوط على الوضع مرتفع والجهاز 

ممتلئ بالكامل، قد یستمر تشغیل الكمبریسور، مما 
یتسبب في تجمد أو تّكون ثلج على المبخر. إذا حدث 
ذلك، أدر منظم درجة الحرارة في اتجاه اإلعدادات 
السفلى حتى تتم إذابة التجمد األوتوماتیكیة وأیضا 

حتى یتم التوفیر في استهالك الطاقة.
إرشادات	لتجميد	األطعمة	الطازجة

للحصول على أفضل أداء:
تجنب تخزین األطعمة الدافئة أو السوائل المتبخرة   •

في الثالجة.
تجنب تغطیة األطعمة أو تغلیفها، خاصة األطعمة   •

ذات النكهة القویة.
ضع الطعام في موضع بحیث یتسنى للهواء الدوران   •

حوله.
إرشادات	للتبريد

اللحوم )بجمیع أنواعها( : قم بتغلیفها بأكیاس نایلون   •
 وضعها على رف الزجاج فوق درج الخضروات.

للسالمة، یجب أال تتجاوز فترة التخزین بهذه الطریقة 
یوم أو یومین كحد أقصى.

األطعمة المطهیة، األطباق الباردة، إلخ: یجب   •
تغطیتها وتوضع على أي رف.

الفواكه والخضروات: یجب تنظیفها بعنایة ووضعها   •
في الدرج.

الزبد والجبن: یجب وضعها في أوعیة محكمة أو   •
تغلیفها في رقائق األلومنیوم أو أكیاس نایلون لمنع 

دخول الهواء لها قدر اإلمكان.
زجاجات الحلیب: یجب أن یكون لدیها غطاء ویجب   •

تخزینها في رف الزجاجات بالباب.
الموز، البطاطا، البصل والثوم: إذا لم تكن معبأة،   •

یجب أال یتم وضعها في الثالجة.
إرشادات	للتجميد

لمساعدتك في تنفیذ معظم عملیة التجمید، نذكر هنا بعض 
اإلرشادات:

أقصى كمیة من الطعام یمكن تجمیدها في 24 ساعة   •
موضحة بلوحة الصنع.

•  تستغرق عملیة التجمید 24 ساعة. یجب أال یتم 
إضافة مزید من األطعمة المقرر تجمیدها خالل هذه 

الفترة.
قم بتجمید المواد الغذائیة ذات الجودة العالیة   •

والطازجة والتي تم تنظیفها بعنایة.
قم بتقطیع األطعمة إلى أجزاء صغیرة حتى یتسنى   •
تجمیدها بسرعة وبشكل كامل وحتى یمكن فیما بعد 

إذابة تجمد الكمیة المطلوبة.
قم بتغلیف األطعمة في رقائق ألومنیوم أو أكیاس   •

نایلون وتأكد من إحكام غلق العبوات.
یجب أال یحدث تالمس بین األطعمة الطازجة، غیر   •

المجمدة، واألطعمة المجمدة فعلیا، وذلك تجنب 
الرتفاع درجة حرارة األطعمة المجمدة فعلیا.

األطعمة اللینة جیدة التخزین ویتم تخزینها لفترة   •
أطول من األطعمة الدهنیة، یخفض الملح فترة 

تخزین األطعمة.
الماء یتجمد، إذا تم استخدامها على الفور بعد إزالته   •
من حیز التجمید، من الممكن أن یتسبب في إحداث 

حرق التجمد للجلد.
ینصح بمالحظة تاریخ التجمید على كل عبوة   •
بمفردها حتى یتسنى لك مراعاة وقت التخزین.

إرشادات	لتخزين	األطعمة	المجمدة
للحصول على أفضل أداء من هذا الجهاز، یجب علیك:

التأكد من أن المواد الغذائیة التي تم تجمیدها   •
ألغراض تجاریة قد تم تخزینها بطریقة مناسبة من 

خالل بائع التجزئة.
التأكد من أنه تم نقل المواد الغذائیة المجمدة من   •
متجر األطعمة إلى الفریزر في أقل وقت ممكن.

تجنب فتح الباب مرات متكررة أو تركه مفتوح إال   •
لضرورة بالغة.

بمجرد إذابة تجمد األطعمة، تنخفض جودتها بسرعة   •
وال یمكن تجمیدها.

یجب أال تتجاوز فترة التخزین المحددة من قبل   •
الجهة الصانعة.

تجميد	األطعمة	الطازجة
ضع الطعام الطازج المراد تجمیده داخل حیز التجمید. تجنب 

اللمس المباشر لألطعمة المجمدة. لتجمید كمیة الطعام 
الموضحة على عالمة التسلسل، أزل الدرج العلوي وضع 

الطعام مباشرة على الرف.

إعداد	مكعبات	الثلج
امأل 3/2 درج مكعبات الثلج وضعها في حیز التجمید. یجب 

أال تستخدم أدوات حادة أو مدببة لخلع الدرج.
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االستخدام	اليومي
تشغيل	الثالجة	وحيز	التجميد

استخدم مفتاح الثرموستات لضبط درجة حرارة حیز   •
التجمید )أو كال الحیزین، تبعا للمودیل(، كما موضح 

في الشكل 1. قم بتحریك المفتاح إلى الوضع  
إلیقاف الجهاز بالكامل.

مالحظة: قد تؤثر درجة الحرارة المحیطة، عدد مرات فتح 
الباب وموضع الجهاز على درجات الحرارة داخل الحیزین.

یجب مراعاة هذه العوامل عند ضبط الثرموستات.

D

A B C

A مفتاح التحكم بالثرموستات
زر اإلضاءة  B

عالمة ضبط موضع الثرموستات  C
لمبة مصباح  LED )انظر التعلیمات بجوار لمبة   D

اإلضاءة(
 الثرموستات على 1/كحد	أدنى:

مستوى	تبريد	منخفض
 الثرموستات على 3-5/متوسطة:

مستوى	تبريد	متوسط
 الثرموستات على 7/كحد	أقصى:

أقصى	مستوى	تبريد
: تم	إيقاف	كال	من	التبريد	واإلضاءة. الثرموستات على 

حيز	التبريد
تتم إذابة التجمد في حیز التبرید بشكل أوتوماتیكي تماما. 
یشیر وجود قطرات ماء على الجدار الخلفي داخل حیز 

الثالجة إلى أن مرحلة إذابة التجمد قید التشغیل. یتم توجیه 
الماء المذاب من التجمد أوتوماتیكیا إلى فتحة التصریف 

وتجمیعه في وعاء حیث یتم تبخیره.
تنبيه! یجب عدم وضع كمالیات الثالجة داخل غسالة 

األطباق
أرفف	متحركة

جدران الثالجة مزودة بمجموعة من القضبان حتى یمكن 
وضع أرفف زجاج األمان حسب الرغبة.

ألفضل استغالل للمساحة، یمكن وضع األرفف النصفیة 
األمامیة على الخلفیة.

حيز	التجميد
هذا الجهاز هو عبارة عن ثالجة 

 مزودة بحیز تجمید بنجوم . 
یمكن تخزین األطعمة المجمدة المعبأة 
للفترة الموضحة بالعبوة. یمكن أیضا 
تجمید األطعمة الطازجة، مع ضمان 

تجنب أي تالمس مع األطعمة المجمدة بالفعل. كمیة األطعمة 
الطازجة التي یمكن تجمیدها في فترة 24 ساعة موضحة 

على لوحة الصنع. ال ینصح بإعادة تجمید األطعمة المذاب 
تجمیدها بشكل جزئي. یجب استخدام هذه األطعمة خالل 24 
ساعة. للمزید من المعلومات بشأن تجمید األطعمة الطازجة، 

ارجع إلى الدلیل السریع.

مهم!
ُیباع هذا الجهاز في فرنسا. وفقا للوائح الساریة في هذا البلد، 

یجب أن تكون الثالجة مزودة بجهاز خاص )انظر الشكل( 
یوضع في الجزء السفلي منها لیشیر إلى أبرد منطقة فیها.
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شرح	المنتج
حيز	التبريداقرأ	تعليمات	التشغيل	بعناية	قبل	استخدام	الجهاز.

)لتخزين	األطعمة	الطازجة	والمشروبات(

رف للزجاجات*  1
لوحة الصنع )على جانب درج الخضروات(  2

درج الخضروات  3
مفتاح التحكم بالثرموستات/اإلضاءة  4

غطاء األلبان / حیز األلبان  5
رف الباب القابل للضبط  6

سلك معدني ومقسم الزجاجات  7
رف الزجاجات  8

حيز	التجميد
	لتخزين	األطعمة	الطازجة،	األطعمة	 )مميز	بالرمز	

المجمدة	وإعداد	مكعبات	الثلج(

صینیة مكعبات الثلج  9
باب حیز درجة الحرارة المنخفضة  10

نطاق أدنى برودة  
نطاق درجة حرارة متوسطة  

نطاق أعلى برودة  

قد	تختلف	الخصائص،	المواصفات	الفنية	والصور	تبعا	
للموديل

االستخدام	األول
قم بتوصیل الجهاز بمصدر اإلمداد بالتیار الكهربائي.

قد تم ضبط درجات الحرارة المثالیة لحفظ األطعمة في 
المصنع )3-5/متوسط(.

مالحظة: بعد تشغیل الجهاز، سیلزم االنتظار لمدة من 2 إلى 
3 ساعات قبل بلوغ درجة الحرارة المناسبة لحمل الجهاز 

القیاسي.

الكماليات
درج البیض 

 1x

درج الثلج

 1x

مكشطة الثلج

1x

10
9

4

5

6
7

8

1

2
3
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 احرص على عدم إتالف األرضیات 
)الباركیه على سبیل المثال( عند تحریك 
الجهاز. قم بتركیب ووضع الجهاز على 

أرضیة مستویة قویة بما یكفي لتحمل وزنه 
وفي مكان مناسب لحجمه واستخدامه. تأكد من 
عدم وجود الجهاز بالقرب من مصدر للحرارة 

ومن ثبات األرجل األربعة واستقرارها على 
األرضیة، واضبطهم حسب الحاجة، وتحقق 

من االستواء التام للجهاز باستخدام میزان 
كحولي. انتظر لمدة ساعتین على األقل قبل 

تشغیل الجهاز للتحقق من الفعالیة الكاملة لدورة 
وسیط التبرید.

 تحذير	: عند وضع الجهاز، تأكد أن كابل 
الكهرباء غیر منحصر أو تالف.

 تحذير	: لتجنب خطر عدم ثبات الجهاز، 
یجب وضع الجهاز وتثبیته وفقا لتعلیمات الجهة 

الصانعة. ال یجوز وضع الثالجة بحیث یكون 
الخرطوم المعدني للموقد الغازي أو األنابیب 

للغاز المعدنیة 
أو المیاه أو األسالك الكهربائیة مالمسة للجانب 

الخلفي من الثالجة )ملف المكثف(.
 لضمان وجود تهویة كافیة، اترك مسافة 

على كال الجانبین وفوق الجهاز. یجب أن 
تكون المسافة بین الجانب الخلفي للجهاز 

والجدار الموجود خلف الجهاز 50 مم على 
األقل، لتفادي الوصول إلى األسطح الساخنة.
وتقلیل هذه المسافة یزید من استهالك المنتج 

للطاقة.
یرجى إزالة كابل الكهرباء من شفاط المكثف 

أثناء التركیب قبل توصیل المنتج بمصدر 
التیار.

الكهربائية التحذيرات	
 یجب إتاحة فصل الجهاز من مصدر 

الكهرباء بنزع القابس إن أمكن الوصول إلیه، 
أو باستخدام مفتاح متعدد األقطاب ومركب عند 
المقبس بالتوافق مع قواعد التوصیل، ویجب أن 
یكون الجهاز مؤرضا، بالتوافق مع مواصفات 

األمان الكهربائیة المحلیة.
 ال تستخدم أسالك التمدید، أو المآخذ 

متعددة التوصیالت أو المهایئات. یجب أال 
یتسنى للمستخدم إمكانیة الوصول إلى األجزاء 
الكهربائیة بعد التركیب. • ال تستخدم الجهاز 
وأنت مبلل أو قدمیك عاریتین. ال تقم بتشغیل 

هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل أو 
قابس الكهرباء، في حالة تعذر تشغیله بالطریقة 

الصحیحة، أو إذا كان تالفاً، أو إذا سقط على 
األرض.

 إذا لحق أي تلف بسلك التوصیل یجب 
استبداله عن طریق جهة الصنع أو وكیل 

الصیانة التابع لها أو أي شخص مؤهل بنفس 
الدرجة وذلك لتجنب المخاطر - خطر الصعق 

الكهربائي.
 تحذیر: ال تقم بتوصیل المقابس المتنقلة أو 

اإلمداد بالتیار المتنقلة بالجزء الخلفي من 
الجهاز.

 أرجل المنتج: األرجل غیر متاحة للدمج 
- األرجل غیر قابلة للضبط - ویجب تسویة 

الخزانة METOD باستخدام میزان ماء.
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اللحم والسمك، التشیز كیك، المكرونة 
الطازجة، الكریمة الحمضیة، بیستو/صلصة، 

األطعمة المطهیة بالمنزل، كریمة العجین، 
جبنة الكریمة والبودینج

4( درج الفاكهة والخضروات & بالجزء 
السفلى من حیز التبرید: لتخزین الخضروات 

والفواكة )فیما عدا فواكة المناطق الحارة(
5( حیز المبرد: فقط لتخزین اللحم واألسماك 

في الدرج األكثربرودة
- حیز التجمید:

حیز نطاق األربع نجوم )****( مالئم لتجمید 
المواد الغذائیة من درجة الحرارة المحیطة 
ولتخزین األطعمة المجمدة حیث یتم توزیع 

درجة الحرارة بالتساوي عبر الحیز بأكمله. 
یوجد على العبوة باألطعمة المجمدة التي یتم 

شرائها تاریخ انتهاء التخزین. یراعي هذا 
التاریخ نوع الطعام المقرر تخزینه ولهذا یجب 

االلتزام به.
یجب تخزین األطعمة الطازجة للفترات الزمنیة 

التالیة:1-3 أشهر للجبن، الجندوفلي، األیس 
كریم، السجق، الحلیب، السوائل الطازجة، 4 
أشهر لشرائح اللحم أو الریش )البرجر، اللحم 

الضأن(، 6 أشهر للزبدة أو السمن، الطیور 
)الدجاج، الدیك الرومي(، 8-12 أشهر للفواكة 

)فیما عدا الحمضیات(، اللحوم المشویة 
)البرجر، لحم الضأن(، الخضروات. یجب 
مراعاة تواریخ انتهاء الصالحیة الموجودة 

بعبوات األطعمة في نطاق النجمتین.
لتجنب تلوث الطعام، یرجى مراعاة التالي:

فتح الباب لفترات طویلة قد یسبب زیادة - 
كبیرة في درجة حرارة حجیرات الجهاز.

 تنظیف األسطح بشكل مستمر التي قد - 
تتالمس مع األطعمة وأنظمة التصریف 

التي یمكن الوصول إلیها.
 قم بتنظیف خزانات الماء إذا لم یتم - 

استخدامها لمدة 48 ساعة، قمبشطف نظام 
الماء المتصل بمصدر الماء إذا لم یتم 

تصریف الماء لمدة 5 أیام.

قم بتخزین اللحم النيء واألسماك في أوعیة - 
مناسبة في الثالجة، حتى ال تتالمس مع 
األطعمة األخرى أو یسقط قطرات منها 

داخلها.
حیز األطعمة المجمدة على مستوى نجمتین - 

مناسب لتخزین األطعمة المجمدة مسبًقا، 
تخزین األیس كریم أو إعداده أو إعداد 

الثلج. مكعبات 
تجنب تجمید األطعمة الطازجة في حیز - 

النجمة الواحدة أو النجمتین أو الثالث.
إذا تم ترك جهاز التبرید فارغ لفترات - 

طویلة، قم بإیقافه، إذابة التجمد، تنظیفه، 
تجفیفه، واترك الباب مفتوح لمنع زیادة 

التعفن في الجهاز.
التركيب

 یجب نقل الجهاز وتركیبه بواسطة 
شخصین على األقل - خطر اإلصابة. استخدم 

قفازات إلخراج الجهاز من العبوة ولتركیبه 
- خطر التعرض لجروح قطعیة.

 یجب إجراء عملیات التركیب بما فیها 
اإلمداد بالماء )إذا كان موجودا( والتوصیالت 

الكهربائیة واإلصالح بواسطة فني مؤهل.
ال تقم بإصالح أو استبدال أي جزء من أجزاء 
الجهاز ما لم ینص على ذلك بصفة خاصة في 

دلیل االستخدام. أبعد األطفال عن موقع 
التركیب. بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق 

من عدم تضرره أثناء النقل. في حالة وجود 
مشاكل، اتصل بالوكیل أو أقرب مركز لخدمة 
ما بعد البیع. بعد االنتهاء من أعمال التركیب، 

یجب تخزین مخلفات التغلیف )البالستیك وقطع 
الستایروفوم إلخ( بعیدا عن متناول األطفال 
- خطر االختناق. یجب فصل الجهاز عن 

مصدر الكهرباء قبل التركیب - خطر الصعق 
الكهربائي. أثناء التركیب، تحقق من عدم تلف 
كابل الكهرباء الخاص بالجهاز - خطر نشوب 

حرائق أو خطر الصعق الكهربائي. ال تقم 
بتشغیل الجهاز إال بعد اكتمال إجراءات 

التركیب.
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ولكنه قابل لالشتعال. لذا، تحقق من 
عدم وجود أضرار بأنابیب دورة 
وسیط التبرید، خاصة عند تفریغ 

دورة وسیط التبرید.
 تحذير!: ال تعرض أنابیب دورة وسیط 

التبرید بالجهاز للضرر.
 تحذير!: حافظ على فتحات التهویة سواء 

الموجودة في الغالف الخارجي للجهاز أو 
الهیكل المدمج، خالیة من أي انسدادات.

 تحذير!: ال تستخدم وسائط میكانیكیة أو 
كهربائیة أو كیمیائیة غیر تلك التي أوصت بها 

الجهة الصانعة لتسریع عملیة إذابة التجمد.
 تحذير!: ال تستخدم وال تضع أي أجهزة 

كهربائیة داخل أي حیز بالجهاز إذا لم تكن من 
النوع المعتمد من قبل الجهة الصانعة.

 تحذير!: تحذیر: ال تقم بتوصیل تجهیزات 
إعداد الثلج و/أو موزعات الماء مباشرة 

بمصدر اإلمداد بالماء، بل یجب ملئها فقط بماء 
صالح للشرب.

 تحذير!: یجب توصیل تجهیزات إعداد 
الثلج وموزعات الماء بمصدر إمداد ماء صالح 
للشرب، على أن یتراوح ضغط الماء الرئیسي 

به بین 17,0 و 81,0 میجاباسكال )7,1 و 
1,8 بار(.

 ال تقم بتخزین مواد متفجرة مثل عبوات 
األیروسول وال تضع أو تستخدم البنزین أو 
المواد األخرى القابلة لالشتعال بالقرب من 

الجهاز.
 ال تبلع محتویات )غیر سامة( بعبوات 

الثلج )موردة مع بعض المودیالت(. احرص 
على عدم تناول مكعبات الثلج أو مصاصات 

اآلیس كریم بعد إخراجها من الفریزر مباشرة 
حیث قد تتسبب في لسعات الصقیع.

 بالنسبة للمنتجات المصممة الستخدام فلتر 
هواء داخل غطاء مروحة في متناول 

المستخدم، یجب أن یكون الفلتر دائما في مكانه 
عند تشغیل الثالجة.

 ال تقم بتخزین العبوات الزجاجیة المشتملة 
على سوائل في حیز التجمید وإال فقد تنكسر.

ال تجعل المواد الغذائیة تتسبب في إعاقة 
المروحة )إن وجدت(.

بعد وضع الطعام افحص ما إذا كان باب كل 
حیز مغلقاً بطریقة صحیحة أم ال، خاصة باب 

الفریزر.
 یجب تغییر الجوانات التالفة في أقرب 

وقت ممكن.
 استخدم حیز التبرید فقط لتخزین األطعمة 

الطازجة، وحیز التجمید فقط لتخزین الطعام 
المجمد وتجمید الطعام الطازج وإعداد مكعبات 

الثلج.
 تجنب تخزین أي طعام غیر ملفوف في 

وضعیة مالصقة بشكل مباشر لألسطح الداخلیة 
لحیز التبرید وحیز التجمید.

قد یشتمل الجهاز على مناطق تخزین خاصة 
)حیز تخزین الطعام الطازج، درج الدرجة 

صفر،...(. یمكن خلع هذه المناطق مع 
االحتفاظ بنفس األداء، ما لم یذكر خالف ذلك 

في كتیب المنتج.
  یستخدم غاز البینتان-C كعامل 
نفخ في الفوم العازل وهو قابل 

لالشتعال.
یتم تخزین أنواع معینة من األطعمة في 
الحجیرات األكثر مالئمة بالجهاز، مع 
مراعاة اختالف توزیع درجة الحرارة 

في الحجیرات المختلفة بالجهاز كما یلي: 
- حیز التبرید:

1( المنطقة العلیا لحیز التبرید & الباب - 
نطاق درجة الحرارة: لتخزین فواكة المناطق 

الحارة، العبوات، المشروبات، البیض، 
الصوص، المخلالت، الزبدة، المربى

2( المنطقة الوسطى لحیز التبرید - نطاق 
بارد: لتخزین الجبن، الحلیب، منتجات األلبان، 

األطعمة الجاهزة، الزبادي
3( المنطقة السفلى لحیز التبرید - نطاق أكثر 
برودة: لتخزین قطع اللحم الباردة، الحلوى، 
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اقرأ هذه التعلیمات قبل استخدام الجهاز. احتفظ 
بها في مكان قریب للرجوع إلیها مستقبالً.

تقدم هذه التعلیمات والجهاز نفسه تحذیرات 
هامة خاصة بالسالمة یجب قراءتها ومراعاتها 

في جمیع األوقات. ال تتحمل الجهة الصانعة 
أیة مسؤولیة ناجمة عن عدم مراعاة تعلیمات 

السالمة، استخدام الجهاز بطریقة غیر سلیمة، 
وضبط عناصر التحكم بطریقة غیر صحیحة.

تحذيرات	السالمة
 یجب إبقاء األطفال الصغار 

)0-3 سنوات( بعیدا عن الجهاز. یجب إبقاء 
األطفال )3-8 سنوات( بعیدا عن الجهاز إال 

في حالةاإلشراف المستمر علیهم. یمكن 
استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال بدءا من 

عمر 8 سنوات فأكثر واألشخاص الذین یعانون 
من نقص في القدرات البدنیة أو الحسیة أو 

العقلیة أو األشخاصالذین یفتقرون إلى الخبرة 
والمعرفة، شریطة أن یتم مراقبتهم أو توجیههم 

إلى كیفیة استخدام الجهاز بطریقة آمنة 
واستیعابهم لألخطار التي ینطوي علیها ذلك. 
یجب أال یعبث األطفال بهذا الجهاز. یحظر 
على األطفال تنظیف الجهاز وصیانته دون 

إشراف.
األطفال التي یتراوح أعمارها من 3 إلى 8 

سنوات یسمح لهم بتحمیل وتفریغ أجهزة 
التبرید.

االستخدام	المسموح	به
 تنبيه: تنبیه: الجهاز غیر مخصص 

لالستخدام عن طریق جهاز تشغیل خارجي 
مثل مؤقت خارجي أو نظام تشغیل عن بعد 

مستقل.

معلومات	السالمة

فهرس	المحتويات

 هذا الجهاز مخصص لالستخدام في 
األغراض المنزلیة وما شابهها مثل: منطقة 

المطبخ في المحالت والمكاتب وبیئات العمل 
األخرى، البیوت الریفیة، ومن قبل نزالء 

الفنادق والموتیالت والفنادق الصغیرة والبیئات 
األخرى ذات الطابع السكني.

 هذا الجهاز غیر مناسب لالستخدام 
التجاري. ال تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.

 اللمبة المركبة داخل الجهاز مصممة 
خصیصا لألجهزة المنزلیة وغیر مالئمة 

إلضاءة الغرف بصفة عامة داخل المنزل 
.)244/2009 EC المواصفة(

 الجهاز مصمم للتشغیل في األماكن التي 
تكون فیها درجات الحرارة المحیطة ضمن 

النطاقات التالیة، وفقا للفئة المناخیة المحددة 
بلوحة الصنع. قد ال یعمل الجهاز بشكل سلیم 
إذا تم تركه لفترات طویلة في درجة حرارة 

خارج النطاق المحدد.
درجات	الحرارة	المحيطة	للفئة	المناخية:

من 10 إلى 32  :SN
من 16 إلى 32  :N
من 16 إلى 38  :ST
من 16 إلى 43  :T

  ال یشتمل الجهاز على مركبات 
الكلورو فلورو كربون. تحتوي دورة 

 R600a وسیط التبرید على
.)HC(  

األجهزة المشتملة على األیزوبیوتان 
)R600a(: األیزوبیوتان عبارة عن 
غاز طبیعي لیس له تأثیر على البیئة، 
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