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INSTRUCTION

Model: IM-162

MANUAL

ICE MAKER

THANK YOU FOR CHOOSING OUR ICE MAKER
PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING
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Important Notices:
When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric

shock, and/or injury, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Remove all packing material and carefully check your ice maker to ensure it is in good condition and that there is no

damage to the ice maker or power cord and plug.
3. Before using the Ice maker for the first time, please wait 2 hours after positioning it, and keep the transparent lid

open for at least 2hours
4. Pure water is not allowed to be used on this unit, spring water is recommended.
5. Ensure the voltage is compliant with the voltage range stated on the rating label, and ensure the earthing of the

socket is in good condition.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified

person in order to avoid a hazard.
7. Do not upend this product or incline it over a 45℃ angle.
8. To protect against risk of electric shock, do not pour water on cord, plug and ventilation, immerse the appliance in

water or any other liquid.
9. Unplug the appliance after using or before cleaning.
10. Keep the appliance 8cm from other objects to ensure the good heat releasing.
11. Do not use the accessories which are not recommended by Manufacturer.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.

13. Do not use the appliance close by flames, hot plates or stoves.
14. Do not switch on the power button frequently (ensure 5min. interval at least) to avoid the damage of compressor.
15. Metal sheet or other electric objects are not allowed to be inserted into the appliance to avoid fire and short circuit.
16. Do not use outdoors.
17. Never clean with scouring powders or hard implements.
18. Please keep the instruction manual.
19. Warning: Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

20. 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 and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications
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Specifications:

Model Number：IM-162

Daily Ice Output：12kg / 24 hours

Ice Sizes：small、large

Ice Storage Capacity：600 g

Refrigerant：R600a ( 21g )

Water Reservoir Capacity：2.1 L

Voltage: 220-240V

Frequency: 50 Hz

Power Consumption: 120 W

Unit Dimensions：248(W)X372(D)X315(H)mm

Packing Dimensions：334(W)X468(D)X390(H)mm

N.W：9.3Kg

G.W：11.3Kg

Description:

1. Rear Cover

2.Top Cover

3. Water Tray

4. Evaporator

5. Ice Shovel

6. Ice-Bin-Full Sensor

7. Transparent lid

8. Ice Basket

9. Water Reservoir

10. Filter

11. Water Drain Plug

12. Compressor

13. Power Cord

14. Control panel
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Feature:

Produce up to 12 Kg of bullet ice per 24 hours

Elegent compact design with colorful housing optional

Removable ice basket is included

Big transparent full-view window. ice making process is visible through this special window

Easy-use control design .Two ice sizes is optional. Self-indicator of full ice & water shortage is included

Sefl-cleaning mode can be optiona

Professional anti-bectrium material is included

Control Panel Operation：

The indicator of POWER will flash after plugged in, and then the machine enters standby state. It will start
to work by pressing POWER button, accompanying indicator lighting. During operation, pressing this
button, the machine will return to standby state.

This button is for selecting the size of ice. The default mode is large ice, if the small one is needed, pressing
this button is available. When you select the desired size, corresponding indicator of S (small) or L (large)
will be lighting.

When the indicator of this button turns to red, it means insufficient water to water reservoir, you need to add
enough water and press POWER button to restart the machine.

When the ice reach to the max storage capacity, the indicator of this button will flash, and the machine will
stop working. What you need to do is pouring out the ice, if the position of ice is lower than the position of
ice bin full sensor, the machine will restart automatically.
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Operating Instructions：

Step 1. Open the lid and take out the ice basket to add appropriate water into water reservoir.

Note: The water poured into water reservoir should be lower than the water reservoir’s MAX position. When

water volume goes beyond the max, please open the bottom water drain plug to drain the spare water out.

Then close the transparent lid.

Step 2. After power on, press POWER button to start the machine.

Step 3. Select the desired ice size, the default size of machine is large one.

Note: Please select the (S) when ambient temperature is below 15°c.When the ambient temperature is higher than

30°C, Large ice cube sizes are recommended.

Note: For the first three cycles, the ice may be small and irregular in size.

Note: When the ice collecting tray is full please remove the ice immediately, Do not allow the ice collecting tray to

overfill.

Cleaning & Use Guidance：
1. Clean the inner liner, ice collecting tray, water box, ice shovel and evaporator frequently. When cleaning,unplug the

unit and remove the ice cubes. Use a diluted solution of water and vinegar to clean the inside and the outside surface
of the Ice maker. Do not spray Ice maker with chemicals or diluted agents such as acids, gasoline or oil. Rinse
thoroughly before starting.

2. Keep ventilation openings in the appliance enclosure, or in the built-in structure, clear of obstruction. Do not use
mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the
manufacturer.

3. Reuse the machine after being idled for a period of time, it may not have enough water to pump for air retard, and
the indicator of “ADD WATER” will keep lighting. At this time, you just need to press POWER button again, the
machine can enter normal state.

4. To ensure the cleanness of ice, please change water for water reservoir at least once one day. If do not use for a long
time, please drain the water out and clean it up.

5. If the compressor takes a strike action for shortage water, fully water or interruption of power supply, it will delay
for 3mins to start up after restarted.

6. Always use fresh water before starting ice production either at initial installation or after a long shut-off period.
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Troubleshooting：
1. Please note, if a power failure occurs due to disconnection of the power cord, or the power button has been pushed off

during an ice making cycle, small ice chips may formed and lodge in the automatic shovel causing it to jam. If this
occurs, the ice chips may be removed by disconnecting the power cord and gently pushing the shovel to the rear of the
cabinet and removing the ice chips, then restarting.

2. Please check if the water reservoir is flat when the ice shovel can not remove the ice to ice basket. If not, please push
the ice shovel gently by finger, then press POWER button to restart.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SUGGESTED SOLUTIONS

The compressor works
abnormally with a Buzzing

Noise

The voltage is lower than
recommended

Stop the Ice maker and do not restart until the
voltage is normal.

Water shortage indicator
light is on

1.There is no water
2.The pump is full of air

1.Add to some water until it reaches MAX position
2.Press POWER button to restart

Indicator lights on display
are not on

Blown fuse/ No power Replace fuse / Turn power on

The Ice made is too large
and with pieces sticking

together.

1.water temperature is too low
2.Ice of previous cycles left in
the water tray

1.Select small size
2.Take out the ice under the standby state

All indicators twinkle
simultaneously

Water tray is blocked by ice
cube

Unplug the power to take out the ice which blocking
the tray, then plug the power and press the POWER
button, the machine will restart 3mins later.
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WARNING

If the power cord is damaged; it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a
similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Fill with potable water only.
It is normal for the compressor and condenser surface to reach temperatures between 70°C and 90°C during
operation and surrounding areas may be very hot.
Due to fast freezing, ice cubes may appear “Cloudy”. This is air trapped in the water and will not affect quality
or taste of ice.
This 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 immerse in water

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes
throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
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عدم أو العقلية أو الحسية ،وقدرات المادية القدرات انخفاض (مع األطفال ذلك في بما أشخاص) قبل من الجهاز هذا ‐اليستخدم
عن مسؤول شخص قبل من الجهاز استخدام بشأن تعليمات لهم وأعطيت اإلشراف تحت يكونوا لم ما والمعرفة الخبرة وجود

سالمتهم.

بالجهاز. لعبهم عدم من للتأآد األطفال على اإلشراف ‐يجب

أخرى. سوائل أي أو بالماء الجهاز تغمر ‐ال

الجهاز: من التخلص آيفية
: يعني الرسم هذا

منفصلة. مجمعات مرافق واستخدام مصنفة، غير محلية نفايات حاوية في الكهربائية األجهزة من تتخلص ال
األجهزة. من النوع هذا من التخلص بشأن معلومات على للحصول (البلدية) المحلية الحكومية بالجهات إتصل
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قيل دقائق 3 لمدة تأخير حدوث ،سيتم الطاقة انقطاع أو آليا وجودها عدم أو المياه في نقص وجود حال في الضاغط .5سيتوقف
أخرى. مرة بالتشغيل البدء

للجهاز طويلة إيقاف فترة بعد أو مرة ألول الشغيل في إما الثلج مكعبات إنتاج بدء قبل العذبة المياه استخدام .6دائما

وإصالحها: األعطال .استكشاف

صنع دورة أثناء ضغط قد التشغيل زر أن أو التيار انقطاع بسبب الكهربائي التيار انقطاع حدوث حالة ،في مالحظة .1يرجى
إزالة ،يمكن هذا حدث .إذا والعرقلة التراآم يؤدي الذي االمر المجرفة في تعلق قد صغيرة ثلج رقائق تتشكل ،قد الثلج مكعبات

رقائق وإزالة اإلصبع بواسطة بلطف الخلفي الجزء إلى المجرفة ودفع الجهاز عن الكهربائي التيار قطع طريق عن الجليد رقائق
التشغيل. إعادة ،ثم الثلج

يرجى يكن لم .إن السلة في لوضعها الثلج مكعبات المجرفة تجرف عندما تمامًا مسطح المياه خزان آان اذا ما معرفة .2يرجى
الجهاز. تشغيل إلعادة التشغيل زر اضغط ،ثم اإلصبع بواسطة الخلف إلى بلطف الثلج مجرفة دفع

المشكلة السبب المقترح الحل
للضاغط طبيعي غير صوت يوجد المطلوب الجهد من أقل التشغيلي الجهد الفولط يعود حتى وانتظر الجهاز أوقف

للجهاز التشغيلي الحد إلى
مضيء الماء نقص مؤشر ماء. .1اليوجد

بالهواء. مليئة .2المضخة
األقصى. الحد حتى الماء .1إضافة
أخرى. مرة التشغيل زر .2إضغط

اليضيء. المؤشر آهرباء. اليوجد أو معطل الفيوز الكهرباء. وضل /إعادة الفيوز تبديل
ببعضها. وماتصقة جدًا آبيرة المكعبات جدًا. قليلة الماء .1حرارة

السلة داخل المكعبات بعض .2يوجد
السابق. اإلستخدام من ناتجة

الصغير. الحجم .1إختر
العملية من متبق جليد أي .2إزالة

السابقة.
متناسب. بشكل تميض المؤشرات مليئة. السلة الذي الجليد إلزالة الكهرباء قابس افصل

الكهرباء بتوصيل قم ،ثم السلة يسد
،سيعود التشغيل زر على واضغط

دقائق. 3 بعد للعمل الجهاز

تحذير
تجنب أجل من شخصمؤهل أو خدماتها ،وآيل المصنعة الشرآة قبل من استبداله يجب الكهربائي السلك تلف حالة ‐في

المخاطر.

فقط. للشرب الصالح الماء ‐ملء

العملية خالل مئوية درجة 90 و 70 بين تتراوح حرارة درجات إلى والمكثف الضاغط حرارة درجات تصل أن الطبيعي ‐من
جدا. ساخنة تكون قد بها المحيطة المناطق أن إلى باإلضافة

الثلج. طعم أو نوعية على تؤثر ولن الماء في المحبوس الهواء هو ."هذا معكرة الثلج" مكعبات تظهر ،قد السريع التجميد ‐بسبب
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المياه من يكفي ما إضافة إلى ،تحتاج الخزان في آافية غير الماء آمية أن يعني فهذا األحمر باللون المؤشر هذا إضاءة عند
الجهاز. تشغيل إلعادة POWER زر على والضغط

إزالة سوى عليك .ما العمل عن الجهاز ,وسيتوقف المؤشر هذا سيومض األقصى للحد المكعبات تخزين سعة تصل عندما
تلقائيًا. التشغيل حالة إلى الجهاز سيعود األقصى الحد من أقل المكعبات معدل يصبح ،حالما الثلجية المكعبات

التشغيل: تعليمات

للمياه. خزان إلى المناسب الماء إلضافة المكعبات سلة وأخراج الغطاء افتح 1. خطوة

الصمام فتح يجب الحد هذا الماء تجاوز .إذا الماء خزان MAXفي مؤشر من أقل المعدل يكون بحيث المياه تعبئة :يجب مالحظة
الشفاف. الغطاء أغلق .ثم به المسموح األقصى الحد إلى للوصول الماء إلفراغ السفلي

التشغيل. زر على والضغط الكهربائي بالمأخذ الفيش وصل 2. الخطوة

الكبير. الحجم هو الجهاز في االفتراضي ،الحجم المطلوب المكعبات حجم حدد 3. الخطوة

أعلى المحيطة الحرارة درجة تكون وعندما , مئوية درجة 15 من أقل غرفة حرارة درجة عند صغير (S) تحديد :يرجى مالحظة
الثلج. الكبيرلمكعبات الحجم باختيار ينصح مئوية درجة 30 من

الحجم. في منتظمة وغير صغيرة الثلج مكعبات تكون قد تشغيل دورات ثالث أول :عند مالحظة

واإلفاضة. باإلمتالء للسلة تسمح ،ال الفور على الجليد إزالة يجب بالثلج المكعبات سلة تمتلىء :عندما مالحظة

بالجهاز: العناية

البطانة تنظيف مراعاة .يجب وجدت إن الثلج مكعبات وإزالة الكهربائي المأخذ عن تمامًا فصله يجب الجهاز بتنظيف البدء .1قبل
والخل الماء من مخفف محلول .استخدام الثلج مكعبات وإزالة دوري بشكل والمبخر الثلج ،ومغرفة الثلج جمع ،سلة الداخلية

البدء. قبل جيدا .إشطف الزيت أو والبنزين األحماض مثل آاشطة آيميائية منظفات .التستخدم والخارجي الداخلي السطح لتنظيف

لتسريع أخرى وسائل أو الميكانيكية األجهزة تستخدم .ال يسدها شيء أي واليوجد مفتوحة التهوية فتحات تكون أن على .2حافظ
المصنعة. الشرآة قبل من بها الموصى تلك إال الجليد ذوبان عملية

" الماء إضافة مؤشر" وسيبقى التشغيل سيؤخر األنابيب في الموجود الهواء ،فإن الزمن من لفترة الجهاز استخدام يتم لم .3إذا
عادية. تشغيل دورة حالة في الجهاز ليدخل أخرى مرة الطاقة زر على الضغط إلى فقط تحتاج الحالة هذه يومض.في

قيد الجهاز يكن لم .إذا اليوم في األقل على واحدة مرة المياه خزان في المياه تغيير ،الرجاء الثلج مكعبات نقاء .4لضمان
وتنظيفه. منه المياه استنزاف ،يرجى طويلة لفترة االستخدام
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الخارجة. الحرارة إطالق أخرلضمان غرض أي أو الجهاز بين األقل على سم 8 مسافة على .10الحفاظ

المصنعة. الشرآة قبل من بها ينصح ال التي الملحقات تستخدم .11ال

المادية القدرات ذوي واألشخاص فوق فما سنوات 8 بين تتراوح أعمارهم آانت إذا الجهاز هذا باستخدام لألطفال .12يسمح
استخدام بشأن تعليمات لهم وأعطيت اإلشراف تحت آانوا ما إذا والمعرفة الخبرة وجود عدم أو المنخفضة والعقلية والحسية

قبل من الجهاز وصيانة تنظيف يجوز .ال بالجهاز باللعب لألطفال السماح عدم .يجب الناجمة المخاطر وفهم آمنة بطريقة الجهاز
بالجهاز. لعبهم عدم من للتأآد اإلشراف تحت األطفال يكون أن إشراف.يجب دون األطفال

المواقد. أو الساخنة األجهزة أو اللهب ألسنة من بالقرب الجهاز تستخدم .13ال

الضرر لتفادي للتشغيل وإعادته الجهاز إطفاء عند األقل على دقائق 5 اإلنتظار .يجب بسرعة واإلطفاء التشغيل تكرار .14عدم
الضاغط. على

آهربائى. أوماس حريق حدوث لتجنب الجهاز فتحات داخل أخرى أشياء أو معدنية صفائح أي .15التضع

الطلق. الهواء في الجهاز تستخدم .16ال

صلبة. أدوات أو آاشطة بمنظفات الجهاز تنظيف .17عدم

وقت. أي في إليه للرجوع مناسب مكان في التعليمات دليل على الحفاظ .18يرجى

لإلشتعال. قابلة غازات على الحاوية المعدنية العلب مثل لإلنفجار القابلة المواد بتخزين تقم :ال .19تحذير

والتشغيل: التحكم لوحة

زر على الضغط .عند االستعداد حالة في الجهاز يدخل ذلك ،وبعد الكهربائي بالمأخذ الفيش إدخال عند التشغيل مؤشر سيضيء
أخرى. مرة الزر هذا على بالضغط اإلستعداد لوضعية الجهاز ويعود بالعمل الجهاز POWERسيبدأ

على بالضغط قم األصغر الحجم إلى ،للتغيير الكبيرة المكعبات حجم هو االفتراضي .الوضع الجليد حجم الختيار الزر هذا إضغط
مضاءًا. يكون سوف (المقابلة آبير L (أو) صغير S .مؤشر) الزر
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المميزات:
ساعة. 24 خالل الثلج مكعبات من آغ 12 إلى يصل ما 　تنتج

أنيق. مدمج 　تصميم

لإلزالة. القابلة الجليد سلة الجهاز مع 　متضمن

الثلج. مكعبات صنع عملية رؤية لتسهيل آبيرة شفافة 　نافذة

الماء. ونقص الجليد المتالء مؤشران .يوجد الرغبة حسب الثلج لمكعبات .حجمان اإلستخدام 　سهل

الرغبة. حسب الذاتي التنظيف 　وضعية

للجراثيم. مضادة مواد من 　مصنع

هامة: وتنبيهات مالحظات

بالكهرباء والصعق الحريق خطر من للحد األساسية السالمة احتياطات إتباع دائما ،ينبغي الكهربائية األجهزة استخدام عند
يلي: ما ذلك في بما واإلصابة

الجهاز. باستخدام البدء قبل التشغيل تعليمات جميع .1قراءة

آسر أو الكهربائي السلك في قطع أو آسر أو ضرر هناك وليس جيدة بحالة الجهاز أن من والتحقق التعبئة مواد جميع .2إزالة
الكهربائي. الفيش في

فتح على والحفاظ ساعة 2 اإلنتظار ثم لوضعه المناسب المكان اختيار ،يجب األولى للمرة الثلج مكعبات صانع استخدام .3قبل
األقل. على ساعة 2 لمدة الشفاف العلوي الغطاء

فقط. الينابيع مياه باستخدام ،ينصح الجهاز هذا في النقية المياه استخدام يسمح .4ال

.والتأآد الجهاز على المواصفات ملصق على المذآورة الكهربائي الجهد فولطية مع الكهربائي المأخذ فولطية تتوافق أن .5يجب
جيدة. حالة في أيضًا يكون أن يجب الذي المآخذ في تأريض وجود من

حدوث تجنب أجل من مؤهل شخص أو خدماتها وآيل أو المصنعة الشرآة قبل من تبديله .يجب الكهربائي السلك تلف حالة .6في
حريق. أو آهربائية صدمة

درجة. 45 عن ميالنه يزيد سطح على الجهاز .7التضع

الجهاز ،والتغمر التهوية فتحة أو الكهربائي المأخذ أو السلك على الماء تصب ،ال آهربائية صدمة حدوث خطر من .8للحماية
أخرى. سوائل أي في أو الماء في

التنظيف. وقبل اإلستخدام بعد الكهرباء عن الجهاز .9افصل
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الفنية: المواصفات

24/ساعة آغ : 12 اإلنتاجية القدرة

،آبيرة صغيرة : المكعبات حجم

:غرام 600 الثلج تخزين سعة

: R600a(21g) التبريد غاز

:لتر 2.1 المياه خزان سعة

:فولط 220- 240 التشغيل جهد

هرتز : 50 التردد

:واط 120 الطاقة استهالك

:ملم 248 x 372 x 315 الجهاز أبعاد

:ملم 334 x 468 x 390 التغليف آرتون أبعاد

آغ : 9.3 الصافي الوزن

آغ : 11.3 اإلجمالي الوزن
الوصف:

الخلفي. .1الغطاء
العلوي. .2الغطاء

المياه .3علبة
.4المبخر.

الجليد. .5مغرفة
اإلمتالء. .6حساس

شفاف. .7غطاء
الجليد. .8سلة

المياه. .9خزان
فلترة( .10تصفية)

المياه. .11استنزاف
.12ضاغط.

آهربائي. سلك 13.
التحكم. .14لوحة
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اإلستخدام دليل

الثلج مكعبات صنع جهاز
: IM-162موديل

الين آراون من الثلج مكعبات صنع جهاز الختيارك شكرا

بالتشغيل البدء قبل بتمعن الدليل هذا قراءة يرجى




