
  



ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή πρέπει να τηρείτε βασικούς κανόνες 

ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:  

1. Πριν τη χρήση ελέγξτε αν η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται 

στη συσκευή. 

2. Μην αφαιρείτε από τη συσκευή ετικέτες ασφαλείας ή ετικέτες που περιέχουν 

πληροφορίες για τη συσκευή. 

3. Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη παροχή ρεύματος. Μη συνδέετε και άλλη 

συσκευή στην ίδια παροχή. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει συνδεθεί καλά στην παροχή. 

4. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με 3 καλώδια συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου 

γείωσης. Η πρίζα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη παροχή.  

5. Αποφύγετε τη χρήση επέκτασης καλωδίου για να αποφύγετε το ενδεχόμενο 

υπερθέρμανσης και πιθανής φωτιάς. Αν η επέκταση είναι απαραίτητη τότε: 

 Χρησιμοποιήστε επέκταση με 3 καλώδια συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου 

γείωσης. 

 Η τάση της επέκτασης καλωδίου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τάση 

που αναγράφεται στη συσκευή. 

 Πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην κρέμεται και να μη μπορεί 

να τραβηχτεί από παιδιά.  

6. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις ή μετά από 

δυσλειτουργίες της συσκευής, ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. 

Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, 

επισκευή, ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση. 

7. Αν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή 

κάποιο εξουσιοδοτημένο service για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τις γωνίες του τραπεζιού ή πάνω από τον 

νεροχύτη. 

9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες ή δίπλα σε φωτιά  



10. Τοποθετείστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί 

από παιδιά και να μη μπορεί να πατηθεί ή να προκαλέσει κίνδυνο να σκοντάψει 

κάποιος. 

11. Τοποθετείστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες. 

12. Η χρήση μερών που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να 

προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. 

13. Μην ακουμπάτε τον εξατμιστήρα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να 

αποφύγετε το ενδεχόμενο κρυοπαγήματος. 

14. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βυθίζετε κανένα μέρος της 

συσκευής σε νερό. 

15. Για να αποσυνδέσετε, γυρίστε όλες τις λειτουργίες ελέγχου στο “OFF”, και 

αποσυνδέστε από την παροχή. 

16. Μη συνδέετε και αποσυνδέετε τη συσκευή σε παροχή ρεύματος με βρεγμένα χέρια 

17. Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή όταν δεν γίνεται χρήση.  

18. Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλο νερό. 

19. Μην καθαρίζετε την παγομηχανή με εύφλεκτα υλικά για να αποφύγετε το 

ενδεχόμενο πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

20. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή. Αν η συσκευή αναποδογυρίσει κατά λάθος, 

τοποθετείστε τη σε σωστή θέση και περιμένετε 2 ώρες πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα. 

21. Αν η παγομηχανή είναι αποθηκευμένη σε εξωτερικό περιβάλλον με χαμηλές 

θερμοκρασίες, περιμένετε μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη 

χρησιμοποιήσετε. 

22. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά μέσα στην παγομηχανή. 

23. Μη χρησιμοποιείτε την παγομηχανή αν υπάρχει διαρροή εύφλεκτου αερίου. 

24. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε αέρια ή άλλα εύφλεκτα υλικά κοντά στην 

παγομηχανή για να αποφύγετε το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. 

25. Πριν μετακινήσετε τη συσκευή αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. 

26. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή αντικαταστήσετε 

οποιοδήποτε μέρος της συσκευή μόνοι σας. 



27. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη 

χρήση των συσκευών μέσω ενός υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ατόμου.   

28. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με 

τη συσκευή. 

29. Χρειάζεται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. 

30. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία. 

31. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 
32. Μην κάνετε χρήση της συσκευής πέραν της ενδεδειγμένης. 

 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
  



ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 
 

(Το προϊόν ενδέχεται να υποστεί αλλαγές χωρίς πρότερη ενημέρωση) 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 

Πλήκτρο (με ένδειξη) Λειτουργία 

 
Η ένδειξη φωτίζει κόκκινη όταν το δοχείο 

νερού είναι άδειο. 

 
Η ένδειξη φωτίζει πράσινη όταν το δοχείο 

πάγου είναι γεμάτο. 

 
Η ένδειξη φωτίζει πράσινη όταν η συσκευή 

παρασκευάζει πάγο. 

 
Η ένδειξη ανάβει πράσινη όταν επιλέγετε 

μικρό μέγεθος πάγου. 

 
Η ένδειξη ανάβει πράσινη όταν επιλέγετε 

μεγάλο μέγεθος πάγου. 

 
Εκκίνηση ή παύση λειτουργίας 

 
Επιλογή μεγέθους πά γου 

 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 
1. Αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε αν όλα τα παρελκόμενα είναι στη 

συσκευασία. Σε περίπτωση που κάτι λείπει από τη συσκευασία επικοινωνήστε με το 

τμήμα εξυπηρέτηση πελατών. 

2. Βεβαιωθείτε ότι η παγομηχανή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή 

επιφάνεια για να αποφύγετε πιθανή δυσλειτουργία. 

3. Η γωνία κλίσης κατά τη μεταφορά της συσκευής και κατά τη λειτουργία της δεν 

πρέπει να ξεπερνάει τις 45°. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή για να αποφύγετε 

δυσλειτουργία του συμπιεστή ή του συστήματος ψύξης. Σε περίπτωση μεταφοράς, 

περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες πριν χρησιμοποιη σετε τη συσκευη . Πριν 

χρησιμοποιήσετε την παγομηχανή για πρώτη φορά περιμένετε 2 ώρες από τη στιγμή 



που τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. 

4. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια με επαρκή 

αερισμό, μακριά από εστίες θερμότητας όπως φούρνοι, θερμαντικές συσκευές και 

διαβρωτικά υγρά. Γύρω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγμα 20 εκ (από 

όλες τις πλευρές) για επαρκή αερισμό. 

5. Μην τοποθετείτε στο δοχείο νερού ζεστό νερό καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά 

στη συσκευή. Τοποθετείστε νερό σε θερμοκρασία δωματίου ή χαμηλότερη. 

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 

(χαμηλότερη από 5℃).  

7. Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
1. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα αποστράγγισης είναι τοποθετημένο στη θέση του και 

καλά κλειστό. 

2. Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη παροχή ρεύματος και η φωτεινή ένδειξη 

“ ” θα φωτίσει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η συσκευή μετακινηθεί περιμένετε για μισή ώρα, πριν τη 

συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. 

3. Ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε το δοχείο πάγου. 

4. Τοποθετείστε πόσιμο νερό στο δοχείο νερού. Η χρήση απιονισμένου νερού δεν 

προτείνεται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε νερό πάνω από την ένδειξη MAX. 

5. Τοποθετείστε στη θέση του το δοχείο πάγου και κλείστε το κάλυμμα. 

6. Πιέστε το πλήκτρο ” ” για να επιλέξετε το μέγεθος πάγου. Το σύμβολο 

“ ” είναι για μικρό μέγεθος πάγου και το σύμβολο “ ” είναι για μεγάλο 



μέγεθος πάγου.  

7. Πιέστε το πλήκτρο “ ” και η ένδειξη “ ”θα φωτίσει. 

8. Ο κύκλος λειτουργίας κρατάει περίπου 6-13 λεπτά και εξαρτάται από την 

εξωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του νερού.  

9. Ο κύκλος ξεκινάει όταν το νερό αντλείται από το δοχείο νερού και τοποθετείται 

στο δισκάκι πάγου που βρίσκεται κάτω από τον εξατμιστήρα. Για τα επόμενα 6-13 

λεπτά σχηματίζεται πάγος στον εξατμιστήρα. Όταν αυτή η διαδικασία τελειώσει, το 

δοχείο πάγου θα πάρει μια μικρή κλίση προς τα πίσω και το εναπομείναν νερό θα 

πέσει πάλι πίσω στο δοχείο νερού. Τα παγάκια πέφτουν από τον εξατμιστήρα και 

ωθούνται από το φτυαράκι πάγου στο δοχείο πάγου. Το δισκάκι πάγου θα γυρίζει 

αυτόματα στη θέση του κάτω από τον εξατμιστήρα και θα ξεκινήσει ο επόμενος 

κύκλος. 

10. Η ένδειξη “ ” θα φωτίσει όταν το δοχείο πάγου έχει γεμίσει και η συσκευή θα 

σταματήσει την παραγωγή πάγου αυτόματα. Αφαιρέστε τον πάγο από το δοχείο με τη 

σπάτουλα πάγου. Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα ο κύκλος της παγομηχανής θα 

ξεκινήσει πάλι αυτόματα. 

11. Η ένδειξη “ ” θα φωτίσει όταν το δοχείο νερού είναι άδειο και η συσκευή θα 

σταματήσει την παραγωγή πάγου αυτόματα. Αφαιρέστε τον πάγο από το δοχείο 

πάγου και προσθέστε νερό στο δοχείο νερού. Πατήστε έπειτα το πλήκτρο ” ” για 

να ξεκινήσει ο κύκλος από την αρχή. 

12. Όταν έχετε την επιθυμητή ποσότητα πάγου, σταματήστε τον κύκλο λειτουργίας 

πατώντας το πλήκτρο ” ” και αποσυνδέοντας τη συσκευή από την παροχή 

ρεύματος. 

13. Ανοίξτε το κάλυμμα και μεταφέρετε τον πάγο στην κατάψυξη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο πάγος μπορεί να διατηρηθεί μέσα στην παγομηχανή για περίπου 18 

ώρες κάτι που εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος. 



14. Αφήστε τη συσκευή να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. 

15. Προτείνεται να αλλάζετε το νερό στην παγομηχανή 1 φορά την εβδομάδα. 

Αδειάστε το δοχείο νερού αν η παγομηχανή δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

1. Μπορείτε να σταματήσετε τον κύκλο λειτουργίας πατώντας το πλήκτρο ” ” , 

αποσυνδέοντας τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήνοντας την να έρθει σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

2. Αν στο δισκάκι πάγου έχει μείνει νερό, πιέστε μαλακά το δισκάκι πάγου προς τα 

πίσω για να πέσει το νερό στο δοχείο νερού. 

3. Μετακινήστε τη συσκευή περίπου 75χιλ, προς τα μπρος και ανοίξτε το πώμα 

αποστράγγισης για να φύγει το επιπλέον νερό (δες Εικ.3, Εικ.4 και Εικ.5) 

4. Αφαιρέστε το δοχείο πάγου. 

5. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό πανί νοτισμένο με νερό και 

ξύδι. Ξεπλύνετε με ένα καθαρό πανί. 

6. Τοποθετείστε καλά στη θέση του το πώμα αποστράγγισης. Πλύνετε το δοχείο 

πάγου και τη σέσουλα πάγου με ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά. 

7. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό και ελαφρώς βρεγμένο πανί. 

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό απορρυπαντικό πιάτων αν χρειαστεί. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

 Μη χρησιμοποιείτε οργανικά διαλύματα, βραστό νερό, απορρυπαντικό, οξέα 

και αλκάλια για τον καθαρισμό. 

 Μην καθαρίζετε τον εξατμιστήρα. 

 Αδειάστε το δοχείο νερού και στεγνώστε το για να αποθηκεύσετε τη συσκευή 

αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 



 
Εικ.3 

 
                         Εικ.4                                 Εικ.5 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Αντιμετώπιση 

 
Φωτίζει η 
ένδειξη “ ” 

1.Χαμηλή στάθμη 
νερού ή απουσία 
νερού 
2.Ο αισθητήρας στο 
δοχείο νερού είναι 
μπλοκαρισμένος. 
3.Δυσλειτουργία της 
αντλίας. 

1.Σταματήστε τον κύκλο λειτουργίας, 
τοποθετείστε νερό στο δοχείο και ξεκίνηστε νέο 
κύκλο πατώντας το πλήκτρο “ ”  
2.Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής 
σύμφωνα με τις οδηγίες 
3.Στείλτε τη συσκευή για επιδιόρθωση 



 
 
 
Φωτίζει η 
ένδειξη “ ”  

1.Το δοχείο πάγου 
είναι γεμάτο  
2. Δε λειτουργούν οι 
δίοδοι εκπομπής και 
λήψης υπέρυθρου 
φωτός 
 

1.Αφαιρέστε τον πάγο από το δοχείο 
2a.Σκουπίστε τις διόδους και βάλτε τη συσκευή 
σε λειτουργία ξανά. 
2b. Αν οι δίοδοι συνεχίζουν να μη λειτουργούν 
καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις 
 

Οι ενδείξεις 
“ ” & “ ” 
φωτίζουν 
ταυτόχρονα 

Το δισκάκι πάγου δεν 
είναι τοποθετημένο 
στη σωστή θέση 

1.Ελέγξτε αν το δισκάκι πάγου εμποδίζεται από 
κάτι. 
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή και επανασυνδέστε 
την. Ενεργοποιήστε την ξανά. 

Τα παγάκια 
κολλάνε μεταξύ 
τους. 

Η δημιουργία πάγου 
απαιτεί πολύ χρόνο 

Σταματήστε τη δημιουργία πάγου και ξεκινήστε 
νέο κύκλο λειτουργίας αφού ο πάγος λιώσει 

Η θερμοκρασία νερού 
στο δοχείο νερού δεν 
είναι κατάλληλη 

Τοποθετείστε στο δοχείο νερού, νερό 
θερμοκρασίας από 8℃ έως 25℃. 

Ο κύκλος 
λειτουργίας 
φαίνεται 
φυσιολογικός 
αλλά δεν 
παράγεται 
πάγος 

Υψηλή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος ή 
υψηλή θερμοκρασία 
νερού 

Ξεκινήστε τον κύκλο λειτουργίας σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 32°C 
και τοποθετήστε στο δοχείο κρύο νερό. 

Διαρροή στο σύστημα 
ψύξης 

Καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις 

Δυσλειτουργία 
συστήματος ψύξης 

Καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις 

Κακό 
αποτέλεσμα 
δημιουργίας 
πάγου 

1.Κακή διάχυση της 
θερμότητας. 
2.Υψηλή θερμοκρασία 
νερού  
3.Υψηλή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

1.Αφήστε άνοιγμα 20 εκ από όλες τις πλευρές για 
επαρκή αερισμό. 
2.Τοποθετείστε στο δοχείο νερού, νερό 
θερμοκρασίας από 8℃ έως 25℃. 
3.Ξεκινήστε τον κύκλο λειτουργίας σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10℃ και 
32℃. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Μοντέλο:                    DIM-12146 

Κλιματική κλάση:        ST/SN/N/T 

Κλάση:                      I 

Τάση λειτουργίας:            220-240V/50Hz 

Ονομαστική ισχύς:       105W 

Τύπος ψυκτικού υγρού/Ποσότητα:    R600a/29g 

Μονωτικό υλικό:                C5H10 

Καθαρό βάρος:                  8.89Kg 

Περίβλημα:                     ABS 

Μέγεθος (ΒXΠXΥ):    348*249*325 

 

 

  



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury when using your ice 

maker, follow these important safety instructions: 

1. Before using check that the voltage power corresponds to the one shown on the 

appliance nameplate. 

2. Do not remove any safety, warning, or product information labels from your ice 

maker. 

3. Plug the ice maker into an exclusive grounded 2-prong outlet. No other appliance 

should be plugged into the same outlet. Be sure that the plug is fully inserted into the 

receptacle. 

4. This appliance must be grounded. It is equipped with a 3-wire cord having a 

grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and 

grounded.  

5. Avoid the use of an extension cord because it may overheat and cause a risk of fire. 

However, if it is necessary to use an extension cord: 

1) Use only 3-wire extension cords with 3-blade grounding plug. 

2) The marked rating of an extension cord must be equal to or greater than the rating 

of this appliance. 

3) It should be positioned such that it does not drape over the counter or tabletop where 

it can be pulled on by children intentionally.  

6. Do not operate any appliance with a damage cord or plug or after the appliance 

malfunction or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest 

authorized service facility for examination, repair or adjustment. 

7. 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.  

8. Do not let cord hang over the edge of table or counter. 

9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.  

10. Place the power cord in such a way that it cannot be pulled on by children or cause 

a tripping hazard. 



11. Place the power cord in such a way that it is not in contact with hot surfaces. 

12. The use of attachment not recommended or sold by the manufacturer may cause 

fire, electric shock or injury. 

13. Do not touch the evaporator when using the ice maker or making ice to avoid being 

suffer from frostbite. 

14. Do not immerse any part of the product in water. 

15. To disconnect, turn any control to “OFF”, then remove the plug from the wall 

outlet. 

16. Do not plug or unplug product with wet hands. 

17. Unplug the product before cleaning, maintaining and when not in use. 

18. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality. 

19. Do not clean your ice maker with any flammable fluids. The fumes may create a 

fire hazard or explosion. 

20. Do not overturn the ice maker. If the ice maker is overturned accidentally, make it 

stand steadily for 2 hours before power it on again. 

21. If the ice maker is brought in from outside in wintertime, do not use for a few hours, 

allowing the unit to warm up to the room temperature before operating. 

22. Never put flammable, explosive and corrosive articles into the ice maker. 

23. Never use the ice maker when there is flammable gas leakage. 

24. Never store or use gas and other flammable articles near the ice maker to avoid any 

fire. 

25. Unplug the ice maker before moving it to avoid damaging the refrigerating system. 

26. Do not attempt to disassemble, repair, modify, or replace any part of your product. 

27. 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 appliances by a 

person responsible for their safety. 

28. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

29. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 



30. Do not leave the appliance unattended while in use. 

31. Do not use outdoors. 

32. Do not use the appliance for other than intended use. 

 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

HOUSEHOLD USE ONLY 

KNOW YOUR ICE MAKER 
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1.Control panel
2.LOGO
3.Air outlet
4.Top lid
5.Viewing window
6.Ice tray
7.Ice shovel
8.Evaporator
9."MAX" water level
10.Water reservoir
11.Filter
12.Drain plug
13.Infrared light-emitting diode
14.Infrared light-receiving diode
15.Ice basket
16.Ice scoop
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(Product may be subject to change without prior notice) 
 
 



CONTROL PANEL 

 
 

Button (with indicator) Function 

 
The indicator lights in red when the water 

reservoir is lack of water. 

 
The indicator lights in red when the ice 

basket is full. 

 
The indicator lights in green when making 

ice. 

 
The indicator lights in green when select 

small ice. 

 
The indicator lights in green when select 

large ice. 

 
Start or stop the appliance 

 
Select the ice size 

 
BEFORE FIRST USE 

1. Unpack the appliance, check and make sure that all the accessories including the 

ice basket and ice scoop etc. are complete. Please contact with the client service 

department if some accessories are missed. 

2. Please ensure that the ice maker is level and on a stable table or platform to avoid 

malfunction. 

3. The incline angle of the ice maker cabinet should not exceed 45°during 

transportation or use. Do not turn the ice maker upside down. Doing so could cause 

the compressor or refrigerating system to operate incorrectly. Please allow time for 

the fluids in the compressor to settle after the ice maker is moved or transported. 

Before using the ice maker for the first time, please wait for 2 hours after the unit has 



been leveled and positioned in the proper place. 

4. The appliance must be placed on a dry and level surface with sufficient ventilation, 

far from heat sources such as ovens, heaters and corrosive gases. Leave an 8-inch 

(20cm) clearance on all sides of the ice maker for proper ventilation. 

5. Do not fill the water reservoir with hot water. This may damage the ice maker. It is 

best to fill the water reservoir with water of room temperature or lower. 

6. Do not use the appliance at a very cold environment (lower than 5℃).  

7. Clean the appliance by following the operation of “CLEANING AND 

MAINTENANCE” before operate. 

 

USING YOUR ICE MAKER 

1. Ensure that the drain plug at the bottom of water reservoir is closed well. 

2. Plug the ice maker into the wall outlet, the “ ” indicator blinks. 

NOTE: If the ice maker has been moved wait for 30 minutes before plugging it. 

3. Open the top lid and remove the ice basket. 

4. Fill the water reservoir with drinking water. Use of purified water is not suggested. 

NOTE: Do not fill above the MAX water level mark. 

5. Replace the ice basket and close the top lid. 

6. Press ” ” button to select the ice size. “ ” means small ice and 

“ ” means large ice.  

7. Press the “ ” button and the “ ”indicator lights solidly. 

8. The ice-making cycle will last approximately 6-13 minutes, depending on the 

ambient temperature and water temperature.  

9. The ice-making cycle starts with water being pumped into the ice tray situated 

below the evaporator. Over the next 6-13 minutes ice is being formed on the 

evaporator. Once this procedure has been completed, the ice tray will tilt backwards 



and the remaining water in the ice tray is drained back into the water reservoir. The 

ice cubes are then dropped from the evaporator and pushed forward into the ice 

basket by the ice shovel. The ice tray will automatically move back into position 

under the evaporator and the next cycle will start. 

10. The “ ” indicator will light up when the ice basket is full and then the ice 

maker will stop the ice-making cycle automatically. Gently remove the ice from the 

ice basket with the ice scoop. About 5 seconds later, the ice maker will restart its 

function automatically. 

11. The “ ” indicator will light up when the water reservoir is lack of water and 

the ice-making cycle will stop automatically. At that time, remove the ice basket and 

add water into the water reservoir. Then press ” ” button again to restart the ice-

making cycle. 

12. When you have got your desired amount of ice, stop the ice making cycle by 

pressing the ” ” button and unplug the unit from the wall outlet. 

13. Open the top lid and transfer the ice to a freezer. 

NOTE: The ice will last in the ice maker for up to a 18 hour period, depending on the 

ambient temperature. 

14. Allow the ice maker to reach room temperature. 

15. It is suggested that you replace the water once a week. Please empty the water 

reservoir if the ice maker is not used for a long time. 

 

CLEANING AND MAINTENANCE 

1. Stop the ice-making cycle by pressing the ” ” button, unplug the ice maker from 

the wall outlet and allow it to warm up to room temperature. 

2. If residual water is found in the ice tray, gently push the ice tray back so that all 

water drains into the water reservoir. 



3. Move the appliance forward for 75mm and open the drain plug to drain out excess 

water (see Fig.3, Fig.4 and Fig.5) 

4. Remove the ice basket. 

5. Clean the ice maker interior with a soft cloth soaked with warm water and vinegar. 

Rinse with a clean damp cloth. 

6. Replace the drain plug well in position. Wash the ice basket and ice scoop in warm 

soapy water. Rinse and dry. 

7. Clean the exterior of the ice maker with a soft damp cloth. Use a mild dishwashing 

soap, if necessary. 

 

NOTE:  

 Do not use organic solvent, boiled water, detergent, strong acid and strong 

alkali etc. for cleaning. 

 Do not clean the evaporator. 

 Please empty the water reservoir and dry it for storage if the ice maker is not 

used for a long time. 

 
Fig.3 



 
                       Fig.4                             Fig.5 

TROUBLESHOOTING 

 
Problem Possible causes Solution 

 
“ ”indicator 
turns on 

1.Low water level or 
lack of water 
2.The water screen at 
the bottom of water 
reservoir is blocked. 
3.Pump malfunction. 

1.Stop making ice, refill water and then press 
“ ” button to restart ice-making cycle. 
2.Do cleaning 
3.Send it to the authorized department for 
repair. 

 
 
 
“ ” indicator 
lights up 

1.Ice basket is full and 
the infrared light is 
blocked by the ice. 
2.Infrared light-
emitting diode & light-
receiving diode do not 
work 
 

1.Remove the ice from ice basket. 
2a. Wipe up the foreign objects on the 
infrared light-emitting diode & light-
receiving diode and restart the ice maker. 
2b. Call Customer Service if the infrared 
light-emitting diode & light-receiving diode 
still can not work after wiping up the foreign 
objects on them and restarting the ice maker. 
 



“ ” & “ ” 
indicators turn 
on 
simultaneously 

The ice tray is not in 
the right position. 

1.Check if the ice tray is blocked by 
something. 
2.Unplug the appliance and plug it again, 
then restart the appliance. 

The ice collects 
together. 

Making ice takes too 
much time. 

Stop making ice and restart the ice-making 
cycle after the ice melts. 

The water in the water 
reservoir is of too low 
temperature. 

Fill the water reservoir with water ranges 
between 8℃ and 25℃. 

The ice-making 
cycle seems 
normal but no 
ice is produced. 

The ambient 
temperature or water 
temperature is too 
high. 

Start the ice-making cycle at a environment 
with an ambient temperature less than 32°C 
and fill the water reservoir with some cold 
water. 

Refrigerating system 
leaks 

Call customer service 

Refrigerating system 
blocks 

Call customer service 

Poor ice-making 
result 

1.Poor heat 
dissipation. 
2.The water 
temperature is too 
high. 
3.The ambient 
temperature is too 
high. 

1. Leave an 8-inch (20cm) clearance on all 
sides of the ice maker for proper ventilation. 
2. Fill the water reservoir with water ranges 
between 8℃ and 28℃ 
1.Operate the ice maker at a environment 
with an ambient temperature between 10℃ 
and 32℃. 

 

 
 
  



TECHNICAL PARAMETERS 

Model:                     DIM-12146 

Applicable climate:          ST/SN/N/T 

Class:                      I 

Power source:              220-240V/50Hz 

Rated power:               105W 

Refrigerant/Refrigerant amount:      R600a/29g 

Foaming agent:                C5H10 

Net weight:                   8.89Kg 

Housing:                     ABS 

Unit size (DXWXH):    348*249*325 

 

  



 


