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SAFETY INSTRUCTIONS

INITIAL USE

General safety

Warning!
• Before first use, allow the appliance to sit for at least 3 hours. The coolant
first has to settle in the cooling element.
• Clean the appliance. Refer to the section “Cleaning and maintenance”.
• Clean the accessories. Refer to the section “Cleaning and maintenance”.

• Read the manual carefully before use. Keep the manual for future
reference.
• Only use the appliance and the accessories for their intended purposes.
Do not use the appliance and the accessories for other purposes than
described in the manual.
• Do not use the appliance if any part or any accessory is damaged or
defective. If a part or an accessory is damaged or defective, it must be
replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
• The appliance is not intended for use by persons (including children)
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.
• Do not use the appliance near bathtubs, showers, basins or other
vessels containing water.
• Do not immerse the appliance in water or other liquids. If the appliance
is immersed in water or other liquids, do not remove the appliance with
your hands. Immediately remove the mains plug from the wall socket.
If the appliance is immersed in water or other liquids, do not use the
appliance again.
• Clean the appliance and the accessories. Refer to the section “Cleaning
and maintenance”.
Electrical safety
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• Before use, always check that the mains voltage is the same as the
voltage on the rating plate of the appliance.
• The appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
• Connect the appliance to an earthed wall socket. If necessary, use an
earthed extension cable of a suitable diameter (at least 3 x 1 mm2).
• For additional protection, install a residual current device (RCD) with a
rated residual operating current that does not exceed 30 mA.
• Make sure that water cannot enter the contact plugs of the mains cable
and the extension cable.
• Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
• Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a
worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
• Keep the mains cable away from heat, oil and sharp edges.
• Do not use the appliance if the mains cable or the mains plug is
damaged or defective. If the mains cable or the mains plug is damaged
or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised
repair agent.
• Do not pull the mains cable to disconnect the mains plug from the
mains.
• Disconnect the mains plug from the mains when the appliance is
not in use, before assembly or disassembly and before cleaning and
maintenance.
Safety instructions for ice-cube makers
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The appliance is suitable for domestic use only.
Do not use the appliance to store or refrigerate food or beverages.
Do not use the appliance outdoors.
Do not use the appliance in humid surroundings.
Do not use the appliance in ambient temperatures lower than 5 °C.
Place the appliance on a stable and flat surface.
Place the appliance on a heat-resistant and splash-proof surface.
Do not place the appliance on a hob.
Make sure that there is sufficient space around the appliance to allow
heat to escape and provide sufficient ventilation.
Do not cover the appliance. Do not place objects on top of the
appliance.
Make sure that the appliance does not come into contact with
flammable material.
Keep the appliance away from heat sources. Do not place the appliance
on hot surfaces or near open flames.
Do not operate the appliance without the lid in place.
Do not insert foreign objects into the appliance.
Do not move the appliance while it is switched on.
Do not leave the appliance unattended during use.
Store the appliance in a dry place when not in use. Make sure that
children do not have access to stored appliances.

CLEANING AND MAINTENANCE
Warning!
• Before cleaning or maintenance, switch off the appliance, remove the mains
plug from the wall socket and wait until the appliance has cooled down.
• Do not immerse the appliance in water or other liquids.
• Do not leave water in the appliance for a long period to prevent the water
from being contaminated. Use the valve on the water outlet to remove any
excess water.
Caution!
• Do not use aggressive or abrasive cleaning agents to clean the appliance.
• Do not use sharp objects to clean the appliance.

B

• Regularly check the appliance for possible damage.
• Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth. Thoroughly dry
the outside of the appliance with a clean, dry cloth.
• Clean the inside of the appliance with a soft, damp cloth. Thoroughly dry
the inside of the appliance with a clean, dry cloth.
• Clean the ice cube scoop in soapy water or in the dishwasher. Rinse the ice
cube scoop under running water. Thoroughly dry the ice cube scoop with a
clean, dry cloth.
• It is recommended to regularly clean the appliance with an anti-algae and
anti-bacterial agent. Follow the instructions on the packaging.
DESCRIPTION (FIG. A & B)
Your 283069 Princess ice-cube maker has been designed for making ice cubes.
The maximum capacity of the water reservoir is 2.8 kg. The maximum capacity
of the ice-cube reservoir is 1 kg. The appliance is suitable for indoor use only.
The appliance is suitable for domestic use only.
Ice-cube maker (fig. A)
1. Control panel
2. Lid
3. Viewing window
4. Water reservoir
5. Water level indicator
6. Ice cube reservoir
7. Water outlet
8. Air inlet
9. Air outlet
10. Ice cube scoop
Control panel (fig. B)
11. On/off/standby button
12. Ice-cube size button
13. Time button
14. Arrow button
15. Display
16. Time indicator
17. Real-time indicator
18. Power-on time indicator
19. Power-off time indicator
20. Ice-cube size indicator (S)
21. Ice-cube size indicator (M)
22. Ice-cube size indicator (L)
23. Ice-cube making indicator
24. “Water reservoir empty” indicator
25. “Ice cube reservoir full” indicator
26. Ice-dropping fault indicator
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USE
Setting the time (fig. B)
Real time
• Press the time button (13) 1x to set the hours. The real-time indicator (17)
comes on. The hour digits of the time indicator (16) start to flash. Press the
arrow button (14) to adjust the hours.
• Press the time button (13) 2x to set the minutes. The minute digits of the
time indicator (16) start to flash. Press the arrow button (14) to adjust the
minutes.
Power-on time
• Press the time button (13) 3x to set the hours. The power-on time indicator
(18) comes on. The hour digits of the time indicator (16) start to flash. Press
the arrow button (14) to adjust the hours.
• Press the time button (13) 4x to set the minutes. The minute digits of the
time indicator (16) start to flash. Press the arrow button (14) to adjust the
minutes.
Power-off time
• Press the time button (13) 5x to set the hours. The power-off time indicator
(19) comes on. The hour digits of the time indicator (16) start to flash. Press
the arrow button (14) to adjust the hours.
• Press the time button (13) 6x to set the minutes. The minute digits of the
time indicator (16) start to flash. Press the arrow button (14) to adjust the
minutes.
Setting the ice cube size (fig. B)
• Press the ice-cube size button (12) 1x to make small ice cubes. The ice-cube
size indicator (20a) comes on.
• Press the ice-cube size button (12) 2x to make medium ice cubes. The icecube size indicator (20b) comes on.
• Press the ice-cube size button (12) 3x to make large ice cubes. The ice-cube
size indicator (20c) comes on.
Hints for use (fig. A & B)
Caution!
• Do not switch on the appliance within 3 hours after moving the appliance.
• Make sure that there is sufficient space around the appliance to allow heat
to escape and provide sufficient ventilation. Minimum distance from the air
inlet and the air outlet: 20 cm.
• Only use tap water to fill the water reservoir.
• Do not exceed the maximum mark (5, “H-MAX”) when you fill the water
reservoir.
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Place the appliance on a stable and flat surface.
Open the lid (2).
Fill the water reservoir (4) with the required amount of water.
Note: It is recommended to add 1 tablespoon of lemon juice each time
you fill the water reservoir. The lemon juice releases a fresh citrus smell
throughout your home. The acid in the lemon juice will combat the growth
of bacteria, mould and airborne allergens.
Place the ice cube reservoir (6) into the appliance.
Close the lid (2).
Insert the mains plug into the wall socket. The display (15) comes on.
If you want to use the timer function, set the power-on time and the poweroff time. Refer to the section “Setting the time”.
Set the required ice cube size. Refer to the section “Setting the ice cube size”.
To switch on the appliance, press the on/off/standby button (11). The icecube making indicator (21) starts to flash. The appliance starts making ice
cubes.
Within 15 minutes, the appliance is at the correct temperature and the first
ice cubes are ready. As long as the appliance is switched on, it will continue
to produce 12 ice cubes every 9-13 minutes (depending on the size).
Regularly look through the viewing window (3) to check whether the icecube making process runs smoothly.
To interrupt the process, press the on/off/standby button (11).
If the ice cube reservoir (6) is full, the “ice cube reservoir full” indicator (23)
will come on.
To switch off the appliance, press the on/off/standby button (11).
Remove the mains plug from the wall socket. The display (15) goes off.
Allow the appliance to cool down completely.

AR دليل المستخدم
تعليمات السالمة
السالمة العامة
 يرجى االحتفاظ بالدليل للرجوع إليه في.•اقرأ الدليل جيدًا قبل االستخدام
.المستقبل
 ال تستخدم.•ال تستخدم الجهاز والملحقات إال لألغراض المخصصة لها
.الجهاز والملحقات ألغراض أخرى غير المذكورة في هذا الدليل
•ال تستخدم الجهاز إذا كان أي جزء من أجزائه أو أي محلق من ملحقاته
.تالفًا أو معيبًا
 يجب استبداله من خالل الشركة،•إذا كان الجزء أو الملحق تالفًا أو معيبًا
.المصنعة أو وكيل تصليح معتمد
)•هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل أشخاص (بما فيهم األطفال
 أو نقص الخبرة،يعانون من انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية
 ما لم يتوفر لهم اإلشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز من،والمعرفة
.قبل شخص مسئول عن سالمتهم
.•يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز
 أو، أو الدش،•ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض االستحمام
.األحواض أو أي أوعية أخرى تحتوي على الماء
 إذا تم غمر الجهاز في.•ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى
 قم على الفور بإزالة قابس. ال تقم بإزالة الجهاز بيديك،الماء أو السوائل األخرى
 إذا تم غمر الجهاز في الماء أو السوائل.التيار الكهربائي من مقبس الحائط
. ال تستخدم الجهاز مرة أخرى،األخرى
.“ يرجى الرجوع إلى قسم „التنظيف والصيانة.•نظف الجهاز والملحقات
السالمة الكهربائية
 تحقق دائ ًما من أن فلطية الجهد الرئيسي هي نفس الفلطية،•قبل االستخدام
.المدونة على بطاقة المعدل الكهربائي الموجودة على الجهاز
•الجهاز غير مخصص ليتم تشغيله عن طريق جهاز توقيت خارجي أو
.نظام مستقل للتحكم عن بعد
.•قم بتوصيل الجهاز بمقبس حائط مؤرض
× 3  استخدام كبل تمديد مؤرض بقطر مناسب (على األقل،•إذا لزم األمر
.)2 مم1
)RCD(  ركب جهاز التيار المتخلف،•للحصول على حماية إضافية
. مللي أمبير30 بمعدل تيار تشغيل متخلف ال يتجاوز
.•تأكد من عدم دخول الماء في قوابس توصيل الكبل الرئيسي وكبل التمديد
.•فك دائ ًما الكبل الرئيسي وكبل التمديد بالكامل
•تأكد من أن كبل التيار الكهربائي ال يتعلق على حافة سطح العمل وال
.يمكن أن يعلق بطريق الخطأ أو يُتعثر به
. والزيت والحواف الحادة،•احفظ الكبل الرئيسي بعيدًا عن الحرارة
 إذا كان الكبل.•ال تستخدم الجهاز إذا كان الكبل الرئيسي تالفًا أو معيبًا
 يجب استبداله من خالل الشركة،الرئيسي أو قابس الكبل الرئيسي تالفًا أو معيبًا
.المصنعة أو وكيل تصليح معتمد

.•ال تسحب الكبل الرئيسي لفصل القابس من المقبس
 وقبل،•افصل القابس الرئيسي من المقبس عند عدم استخدام الجهاز
.تجميعه أو فكه وكذلك قبل تنظيفه وصيانته
تعليمات السالمة الخاصة بأجهزة عمل مكعبات الثلج
.•هذا الجهاز مناسب لالستخدام المنزلي فقط
.•ال تستخدم الجهاز لتخزين أو لتبريد المواد الغذائية أو المشروبات
.•ال تستخدم الجهاز خارج المنزل
.•ال تستخدم الجهاز في المناطق الرطبة
 درجة5 •ال تستخدم الجهاز في درجات الحرارة المحيطة األقل من
.مئوية
.•ضع الجهاز على سطح ثابت ومست ٍو
.•ضع الجهاز على سطح مقاوم للحرارة ومقاوم لتناثر الماء
.•ال تضع الجهاز فوق أي موقد سطحي
•تأكد من وجود مساحة كافية حول الجهاز تسمح بخروح الحرارة وتوفر
.التهوية الكافية
. ال تضع أي أشياء فوق الجهاز.•ال تقم بتغطية الجهاز
.•تأكد من عدم مالمسة الجهاز للمواد القابلة لالشتعال
 ال تضع الجهاز على األسطح.•احفظ الجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة
.الساخنة أو بالقرب من األلهبة المكشوفة
.•ال تُشغّل الجهاز دون وجود الغطاء في مكانه
.•ال تقم بإدخال أشياء غريبة في الجهاز
.•ال تنقل الجهاز أثناء تشغيله
.•ال تترك الجهاز دون مراقبة أثناء االستخدام
ِّ •
 تأكد من عدم وصول.خزن الجهاز في مكان جاف عند عدم االستخدام
.األطفال إلى األجهزة المخزنة
التنظيف والصيانة
!تحذير
 وإزالة القابس من، قم بإيقاف تشغيل الجهاز،•قبل التنظيف أو الصيانة
.مقبس الحائط وانتظر حتى يبرد الجهاز
.•ال تغمر الجهاز في الماء أو السوائل األخرى
 استخدام الصمام.•ال تترك الماء في الجهاز لفترة طويلة لمنعها من التلوث
.الموجود عند مخرج المياه إلزالة أي مياه زائدة
!تنبيه
.•ال تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو شديدة لتنظيف الجهاز
.•ال تستخدم أدوات حادة لتنظيف الجهاز
.•افحص الجهاز دوريًا للعثور على أي تلف محتمل
•قم بتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة
 قم بتجفيف الجزء الخارجي من الجهاز بالكامل باستخدام قطعة قماش.ومبللة
.نظيفة وجافة
 قم.•قم بتنظيف الجهاز من الداخل باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة
.بتجفيف الجهاز من الداخل بالكامل باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة
ّ •
.نظف مغرفة مكعبات الثلج بماء دافئ وصابون أو في غسالة األطباق
 جفف مغرفة مكعبات الثلج جيدًا.اشطف مغرفة مكعبات الثلج تحت المياه الجارية
.بقطعة قماش نظيفة وجافة
.•قم بتنظيف الجهاز وتجفيفه بعد االستعمال مباشرة لمنع تكون الطحالب
) B  وA الوصف (الشكالن
 السعة. مصمم لعمل مكعبات الثلجPrincess 283069 جهاز عمل مكعبات الثلج
1  السعة القصوى لخزان مكعبات الثلج هي. كجم2.8 القصوى لخزان المياه هي
 الجهاز مناسب لالستخدامات. هذا الجهاز مناسب لالستخدام الداخلي فقط.كجم
.المنزلية فقط
)A ماكينة عمل مكعبات الثلج (الشكل
 لوحة التح ّكم1.1
 الغطاء2.2
 نافذة الرؤية3.3
 خزان المياه4.4
 مؤشر مستوى المياه5.5
 خزان مكعبات الثلج6.6
 مخرج المياه7.7
 مدخل الهواء8.8
 مخرج الهواء9.9
مغرفة مكعبات الثلج1010
)B لوحة التحكم (الشكل
االستعداد/اإليقاف/زر التشغيل1111
زر حجم مكعبات الثلج1212
زر الوقت1313
زر السهم1414
الشاشة1515
مؤشر الوقت1616
مؤشر الوقت الفعلي1717
مؤشر وقت التشغيل1818
مؤشر وقت اإليقاف1919
)) (صغيرةS( مؤشر حجم مكعبات الثلج2020
)) (متوسطةM( مؤشر حجم مكعبات الثلج2121
)) (كبيرةL( مؤشر حجم مكعبات الثلج2222
مؤشر عمل مكعبات الثلج2323
“مؤشر „خزان المياه فارغ2424
“مؤشر „خزان مكعبات الثلج ممتلئ2525
مؤشر عطل إسقاط الثلج2626
االستخدام األولي
!تحذير
 ساعات على3  اترك الجهاز حتى يستقر لمدة،•قبل االستخدام ألول مرة
. يجب أن يستقر سائل التبريد أوال في عنصر التبريد.األقل
ّ •
.“ ارجع إلى فصل „التنظيف والصيانة.نظف الجهاز
.“ ارجع إلى فصل „التنظيف والصيانة.•قم بتنظيف الملحقات
االستخدام
)B ضبط الوقت (الشكل
•الوقت الفعلي
 سيضيء.) مرة واحدة لضبط الساعات13( •اضغط على زر الوقت
.) في الوميض16(  تبدأ أرقام الساعات لمؤشر الوقت.)17( مؤشر الوقت الفعلي
.) لضبط الساعات14( اضغط على زر السهم
 تبدأ أرقام الدقائق.) مرتين لضبط الدقائق13( •اضغط على زر الوقت
.) لضبط الدقائق14(  اضغط على زر السهم.) في الوميض16( لمؤشر الوقت
•
وقت التشغيل
 يضيئ مؤشر. مرات لضبط الساعات3 )13( •اضغط على زر الوقت
.) في الوميض16(  تبدأ أرقام الساعات لمؤشر الوقت.)18( وقت التشغيل
.) لضبط الساعات14( اضغط على زر السهم
 تبدأ أرقام الدقائق. مرات لضبط الدقائق4 )13( •اضغط على زر الوقت

.) لضبط الدقائق14(  اضغط على زر السهم.) في الوميض16( لمؤشر الوقت
•وقت اإليقاف
 يضيئ مؤشر. مرات لضبط الساعات5 )13( •اضغط على زر الوقت
.) في الوميض16(  تبدأ أرقام الساعات لمؤشر الوقت.)19( وقت اإليقاف
.) لضبط الساعات14( اضغط على زر السهم
 تبدأ أرقام الدقائق. مرات لضبط الدقائق6 )13( •اضغط على زر الوقت
.) لضبط الدقائق14(  اضغط على زر السهم.) في الوميض16( لمؤشر الوقت
)B ضبط حجم مكعبات الثلج (الشكل
) مرة واحدة لعمل مكعبات ثلج12( •اضغط على زر حجم مكعبات الثلج
.)20a(  يضيئ مؤشر حجم مكعبات الثلج.صغيرة
) مرتين لعمل مكعبات ثلج12( •اضغط على زر حجم مكعبات الثلج
.)20b(  يضيئ مؤشر حجم مكعبات الثلج.متوسطة
 مرات لعمل مكعبات ثلج3 )12( •اضغط على زر حجم مكعبات الثلج
.)20c(  يضيئ مؤشر حجم مكعبات الثلج.كبيرة
)B  وA نصائح لالستخدام (الشكالن
!تنبيه
. ساعات بعد تحريك الجهاز3 •ال تقم بتشغيل الجهاز في غضون
•تأكد من وجود مساحة كافية حول الجهاز تسمح بخروح الحرارة وتوفر
. سم20 : أقل مسافة بين مدخل الهواء ومخرج الهواء.التهوية الكافية
.•استخدام فقط مياه الصنبور لملء خزان المياه
.“) عند ملء خزان المياهH-MAX„ ،5( •ال تتجاوز عالمة الحد األقصى
.•ضع الجهاز على سطح ثابت ومست ٍو
.)2( •قم بفتح الغطاء
.) بالكمية المطلوبة من المياه4( •قم بملء خزان المياه
 ملعقة كبيرة من عصير الليمون في كل مرة تقوم فيها1  يُنصح بإضافة:•مالحظة
 يطلق عصير الليمون رائحة حمضية منعشة في جميع أنحاء.بملء خزان المياه
 كما سيقوم الحمض الموجود في عصير الليمون بمكافحة نمو البكتيريا.منزلك
.والعفن والمواد المسببة للحساسية المحمولة جوا
.) في الجهاز6( •ضع خزان مكعبات الثلج
.)2( •أغلق الغطاء
.)15(  تضيئ الشاشة.•أدخل قابس الكبل الرئيسي في مقبس الحائط
 قم بضبط وقت التشغيل،•إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة المؤقت
.“ ارجع إلى فصل „ضبط الوقت.ووقت اإليقاف
 ارجع إلى فصل „ضبط حجم مكعبات.•قم بضبط حجم مكعبات الثلج المطلوب
.“الثلج
 يبدأ.)11( االستعداد/اإليقاف/ اضغط على زر التشغيل،•لتشغيل الجهاز
. يبدأ الجهاز في عمل مكعبات الثلج.)21( وميض مؤشر عمل مكعبات الثلج
 يصبح الجهاز في درجة الحرارة الصحيحة، دقيقة15 •في غضون
 فإنه سوف، طالما كان الجهاز قيد التشغيل.وتكون مكعبات الثلج األولى جاهزة
.) دقيقة (وفقا للحجم9-13  مكعب ثلج كل12 يستمر في إنتاج
) للتحقق من أن عملية عمل3( •انظر بانتظام من خالل نافذة الرؤية
.مكعبات الثلج تسير بسالسة
/اإليقاف/ اضغط على زر التشغيل،•لوقف عملية عمل مكعبات الثلج
.)11( االستعداد
 يضيئ مؤشر „خزان مكعبات،) ممتلئا6( •إذا أصبح خزان مكعبات الثلج
.)23( “الثلج ممتلئ
.)11( االستعداد/اإليقاف/ اضغط على زر التشغيل،•إليقاف تشغيل الجهاز
.)15(  تنطفئ الشاشة.•قم بإزالة قابس التيار الرئيسي من مقبس الحائط
.•اترك الجهاز حتى يبرد تما ًما

