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  הוראות בטיחות ואזהרות 

לפני  ,שימוש נכוןל ו,כםלמען ביטחונ
 בפעם מקררבשימוש הההתקנה ו
שתמש  מדריך למקראו, הראשונה

את ובכלל זה , זה בזהירות
  . ההנחיות והאזהרות

כדי להימנע מטעויות ותאונות 
חשוב להבטיח כי כל , מיותרות

 מכירים לעומק מקררהמשתמשים ב
. בטיחותהתכונות את את פעולתו ו

 ואם ,במקום בטוחחוברת זו  שמרו
צרפו אליו ,  מועבר או נמכרמקררה

המשתמשים שכדי את החוברת 
  להשתמש בו כראויהבאים יוכלו

ולפעול בהתאם לכל הנחיות 
  .הבטיחות

, לשמירת בטיחותכם ורכושכם
 אמצעי הזהירות כל הקפידו על קיום

היצרן . המפורטים בחוברת זאת
והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק 

שייגרם כתוצאה מאי מילוי הוראות 
   . הבטיחות

  מוגבלים ואנשיםבטיחות ילדים 
 שימוש על מכשיר זה אינו מיועד ל

עם יכולות ) כולל ילדים(ידי אנשים 
יות או נפשיות תחושת, גופניות

אלא ,  ניסיון וידעחסריאו , מופחתות
הודרכו  או הם נמצאים בפיקוחאם 

במכשיר על בטוח בנוגע לשימוש 
. לבטיחותםאחראי בוגר הידי אדם 
 שהם אינכם וודאו על ילדים השגיחו

  .משחקים עם המכשיר
המשתמש לא ניקוי ותחזוקת 

  .יבוצעו בידי ילדים ללא פיקוח
 את כל חלקי האריזה הרחיקו 

 !סכנת חנק .מילדים
 משליכים מקרר ישן םאם את ,

 מהשקעהחשמל תקע  אתהוציאו 
החשמל כבל   אתחתכו, בקיר

ככל שניתן קרוב (מהמקרר 
 והסירו, )למקום יציאתו מהמקרר

הדלת כדי למנוע מילדים את 
המשחקים בו להתחשמל לא 

   .להילכד בתוכו
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  מקררי

  דלת אטםהכולל ,  זהמקרראם 
 מכשיר ישן יותר מחליף, מגנטי

 על שמותקן בו התקן נעילה
הסירו או שברו , הדלת או המכסה

  להבטיחכדיאת התקן הנעילה 
לא  )לפני סילוקו(שהמכשיר הישן 

  .ים למלכודת מוות לילדיהפוך

  בטיחות כללית
 לשימוש  מיועד מקרר זה

ומים דומים ויישביתי רגיל 
 : אחרים כמו

 משרדים,  בחנויותצוות ימטבח -
  ;וסביבות עבודה אחרות

מקררים בחדרי ,  חווות חקלאיות- 
מוטלים וסוגים ,  בבתי מלוןרוחיא

  ;ת מגוריםואחרים של סביב
ארוחת רוח עם לינה וי חדרי א-

  .וסוגים דומים אחריםבוקר 
קייטרינג ויישומים שאינם  שרותי -

  .ים דומיםקמעונאי
 אל תאחסנו חומרים - אזהרה 

נפיצים כמו למשל מיכלי תרסיס 
 .המכילים חומרים דליקים

 אם כבל החשמל ניזוק- אזהרה  ,
החלפתו , למניעת סיכונים

תיעשה על ידי טכנאי מורשה 
 .  י.ומיומן מטעם שרות ח

 הקפידו שפתחי  - אזהרה
 .האוורור יהיו חופשיים מחסימות

 יםאין להשתמש במכשיר -  אזהרה
  או בכל אמצעי מלאכותי יםמכאני

כדי לזרז את תהליך אחר 
  .ההפשרה

 אל תגרמו נזק למערכת-  אזהרה  
 .הקירור הסגורה

  ין להשתמש א - אזהרה
 הפנימי בחללבמכשירי חשמל 

אלא אם הם אושרו , המקררשל 
 .למטרה זו על ידי היצרן

 הקרר וחומרי הבידוד - אזהרה 
  .דליקים

קודת לנ, פנו את המקרר הישן
פינוי מורשית למוצרי חשמל 

אל תחשכו את . משומשים
  .המקרר הישן לאש

  גז הקירור
איזובוטאן גז הקירור מסוג 

)R600a (בתוך מעגל הקירור ש
גז טבעי עם רמה הוא  ,המקררשל 

אך , גבוהה של תאימות סביבתית
במהלך  ..הוא גז דליק זאת עם

, ההובלה וההתקנה של המקרר
 ם כלשהיםב רכיושלא נפגע וודאו
  . מעגל הקירורשל

  . הוא גז דליק)R600a(גז הקירור 

  !סכנת שריפה: זהירות 
  :אם מעגל הקירור נפגע

הרחיקו להבות גלויות ומקורות  - 
   .אש מהמקרר

יסודיות את החדר בו  אווררו ב-
  .מוצב המקרר
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  מקררי

  כלשהם  לבצע שינוייםמסוכן
 כבלבנזק . במקררמפרט או ב

, חשמליעלול לגרום לקצרהחשמל 
 .או התחשמלות/ו, פריצת אש

  בטיחות חשמל 
  . את כבל החשמלאל תאריכו .1
 שתקע החשמל לא נמחץ וודא .2

 או מחוץתקע חשמל . או ניזוק
פגום עלול להתחמם יתר על 

  .פריצת אשהמידה ולגרום ל
ו שתקע החשמל נגיש ודא .3

   . בקלות לאחר התקנת המקרר
  .כבל החשמל את כואל תמש .4
אל , פףאם שקע החשמל רו .5

. תקע החשמלאת  לתוכותכניס 
 .פריצת אשסכנת התחשמלות או 

 להפעיל את המקרר ללא אין .6
 .תכיסוי נורת התאורה הפנימי

לפני חיבור המקרר לרשת  .7
וודאו שמתח ההפעלה , החשמל

הנקוב בתווית הנתונים תואם 
: למתח רשת החשמל בארץ

230V~50Hz.  
חברו את המקרר לקו חשמל 

ית ומוגן המוארק בהארקה תקנ
  . לפחותA10בנתיך של 

מומלץ , להגברת בטיחותכם
לחבר את המקרר לקו חשמל 

ממסר (המוגן בממסר זרם דלף 
למניעת התחשמלות ) פחת

   30mA.בזרם דלף של עד 

  שימוש יומי
  אל תאחסנו גזים או נוזלים דליקים

  . פיצוץסכנת. בתוך המקרר
  אל תפעיל מכשירי חשמל

 ,למשל(בתוך המקרר כלשהם 
  ).'וכו, מיקסרים,  גלידהמייצר

 המקרר מרשת החשמלניתוקל  ,
. בקירהתקע מהשקע משכו את 
 . החשמל את כבלכואל תמש

 פריטים חמים ליד ואל תניח 
  . זהבמקרררכיבי פלסטיק 

 ליד  מוצרי מזון ישירות אל תניחו
.  האוויר קיר האחוריפתחי יציאת

 ים קפואאריזות מוצרי מזון אחסנו 
 יצרן המזון להנחיותבהתאם 
 .הקפוא

  פעלו בהתאם להנחיות יצרן
מזון איכות לשמירה על המקרר 

או משקאות כפי שמוסבר /ו
 .בחוברת זאת

 משקאות מוגזים או אל תכניסו 
לחץ יתר  .לתא ההקפאהתוססים 

 עלול לגרום מיכלים/בבקבוקים
וכתוצאה מכך לנזק , להתפוצצות

    .קררלמ
 קור לגרום לכוויות מזון קפוא עלול 

לאחר הוצאתו  מיד הוא נצרךאם 
 .תא ההקפאהמ
  לקרינה  את המקרר לחשוףאין

  .ישירה של השמש
 נורות,  נרות דולקיםהרחיקו 

   גלויותעם להבותופריטים 
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  מקררי

אותו  חשפושלא יכדי , מהמקרר
  .לסכנת התלקחות

 מזון מוצרי לאחסון מיועד קררהמ 
 יםאו משקאות ביתיים רגיל/ו

 .חוברת הפעלה זוב כמתואר
 לנקוט בכל יש . מקרר כבד מאדה

 . בעת הזזתואמצעי הזהירות
  בפריטים תוציאו או תגעואל 

 ידיכםאם  מתא ההקפאה
כדי למנוע כוויות , ותרטוב/לחות
  .או צריבות בעור קור

  אל תקפיאו מחדש מוצרי מזון
  .שהפשירו

  לעולם אל תטפסו או תעמדו על
הדלתות , מגירות, בסיס המקרר

 .ם כתומכיםאו תשתמשו בה', וכו
 עלולים) קרטיבים (קרחונים 

 כיםנצרהם  אם קורלגרום לכוויות 
   .תא ההקפאהישירות מ

 גרימת ופריטים נפילת  מנועכדי ל
אל , קררחבלה או נזק למ

 מדפיאת תעמיסו יתר על המידה 
תכניסו כמות גדולה הדלת או 

  .הירקותמגירות מדי של מזון ל

  !זהירות
  טיפול וניקוי

  חזוקה של המקררניקוי ותלפני ,
  .אותו מרשת החשמלונתקו כבו 

 בכלי אל תנקו את המקרר 
, מכשירי ניקוי בקיטור, מתכת
ממסים אורגניים ,  אתרייםםשמני

  .ניקוי שוחקיםתכשירי או 

 בחפצים חדים כדי ואל תשתמש 
 .כפור וקרח מהמקררלהסיר 

 .השתמשו במגרדות מפלסטיק

  !מידע חשוב לגבי ההתקנה
 פעלו , רי החשמלבעת ביצוע חיבו

 להנחיות בקפידה בהתאם
  .במדריך זהש

 מהאריזה את המקרריאו הוצ 
נתגלה נזק  אם .ובדקו אותו

 אל תתקינו את המקרר, כלשהו
במקרה . לנקודת המכירה ופנו מיד

 . את כל חומרי האריזהשמרו, זה
  שעות4מומלץ להמתין לפחות  

לפני חיבור המקרר כדי לאפשר 
  . למדחסהקירור לזרום חזרהלגז 

  זרימת אוויר נאותה קיום וודאו
 כדי למנוע, למקררמסביב 

 אוורור להשגת. התחממות יתר
להוראות  פעלו בהתאם, מספיק

 .ההתקנה
 הרחיקו את גב המקרר , ככל שניתן

מהקיר כדי למנוע התחממות יתר 
מניעת  ושל המדחס או המעבה

 בהתאם ופעל, סכנת התלקחות
 .התקנההלהוראות 

 ממקורות חום  קררהרחיקו את המ
 . רדיאטורים או מכשירי בישול,כגון

  שתקע החשמל נגיש בקלות וודא
  .לאחר ההתקנה

  שרות
  חשמל הכנת תשתית הכל עבודות
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  מקררי

  על ידי חשמלאי מוסמךיבוצעו
  .בלבד

 תחזוקה במקרר פעולות תיקונים ו
  זה יבוצעו על ידי טכנאי מורשה 

עיינו . (י.מטעם שירות חומיומן 
 המשתמש) 19וד ברשימה שבעמ

  . מקוריים בלבד חילוףבחלקי

  

  התקנת המקרר החדש שלכם 
  

, לפני השימוש במקרר בפעם הראשונה
עליכם לפעול בהתאם להנחיות והעצות 

  .המפורטות להלן

  אוורור המקרר
על מנת לשפר את היעילות  

של מערכת הקירור ולחסוך 
אוורור קיום  על להקפידיש , באנרגיה

זר  לפר כדי לאפשרלמקרסביב מ נאות
יש לוודא קיום , מסיבה זו. חוםאת ה

  . מסביב למקררחופשי  אוורורמרחב 
 לפחות על מרווח שלמומלץ : המלצה

,  האחוריקירל המקררגב ממ " מ100
 -ו, מ מהחלק העליון שלו" מ300לפחות 

 .לקירותהצד דפנות  מלפחותמ " מ200
מרחב חופשי  כמו כן יש לוודא קיום 

בזווית   שיאפשר לפתוחבחזית המקרר
   .כמתואר בתרשימים הבאים 1350של 

 

  

  :הערה
לסיווג  התאם ביפעל כראוי זה קררמ

  .בטבלה שלהלןהמופיע  האקלימי

הוא אם , כראוי יוכל לפעול לא המקרר
ת בטמפרטוריותקן פרקי זמן ארוכים 

מעל או מתחת לטווח ש סביבה
  .הטמפרטורות שלהלן

  יבהטמפרטורת סב  סיווג אקלימי
SN  +C100 +ל - C320+  

N  +C160 +ל - C320+  
ST  +C160 +ל - C380+  

T  +C160 +ל - C430+  

  במקום יבש הציבו את המקרר שלכם
 .לחות גבוההמנוע כדי ל

 מקרינה ישירה של  הרחיקו את המקרר
 הציבו את.  גשם או כפור,השמש

 תנורי, כמוהמקרר הרחק ממקורות חום 
 . מיםתנורי חימום או מחממי, בישול
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  מקררי

  
  

  איזון המקרר

 כדי לאזן את המקרר ולמנוע רעידות ,
ועל מנת לאפשר תנועת אוויר חופשית 

 בחלקו האחורי התחתון של מספקת
עליכם לכוון את הרגליות , קררהמ

  . של המקררהתחתונות 

  סגירה עצמית שלכדי לאפשר 
מ אחורה את " מ10 - הטו כ, הדלתות

 . החלק העליון של המקרר

  

 באופן ידני או יות תוכלו לכוונן את הרגל
 עד באמצעות מפתח ברגים מתאים

 .שיגעו ברצפה
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  מקררי

  תיאור המקרר 

  

  
 מדף אחסון עליון בדלת  
 מפריד סיבובי  
  כיסוי תעלת האוויר בתא

  המקרר
  תאורתLEDבתא המזון   
 מדף מתכוונן  
 מדף אחסון קטן בדלת  
  תאורתLED בתא 

  ההקפאה
 ההגש מגירת  
 האמדף אחסון בתא ההקפ  
  פנימי(מגש קרח סיבובי(  

  מדפי זכוכית בתא
  ההקפאה

  מערכת טכנולוגיית
  שימור ביונים שליליים 

 מדף אחסון עליון בדלת  
 מדף זכוכית בתא המקרר  
  כיסוי למגירת הירקות

  העליונה 
 פס תומך לבקבוקים  
 מדף אחסון אמצעי בדלת  
 תיבת ירקות עליונה  
  

  כיסוי למגירת הירקות
  התחתונה

 מדף אחסון קטן בדלת  
 מגירת ירקות תחתונה  
  תאורתLED באזור 

  הטריות
  מדף אחסון בדלת אזור

  הטריות
 מגירת אחסון אמצעית  
 מגירת אחסון תחתונה  
 רגליות מתכווננות  
  פנימי(מגש לביצים(  

להיראות מעט  עשוי כםר שלהמקר, שינוי המתמיד של המוצרים שלנוה בשל :הערה
 להשגת .ות זהתישארנהשימוש ה ושיטות הפעולותאך , חוברת זוב מהאיוריםשונה 

פרט למגירה (תוכלו להסיר את המגירות , מרחב אחסון גדול יותר בתא ההקפאה
. ואת מייצר הקרח הסיבובי)התחתונה

   תא המקרר

                   אזור טריות מתכוונן      תא ההקפאה
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  מקררי

  לוח הבקרה 
לוח הבקרה . רטו להלןלהנחיות לכללי הכוונון שיפו במקרר שלכם בהתאם והשתמש

כאשר המקרר . הבאות בתמונות זהים למתואר ומצבים בפעולות מצויד כםמקרר שלב
 מתחילה ,תצוגהה בלוח סימני החיוויהתאורה האחורית של , מופעל בפעם הראשונה

  .התאורה האחורית תכבה, והדלתות סגורות ,על מקש כלשהולחצו ת לאאם . להאיר

מהירההקפאה 

תבינה מלאכותי

יציאה לחופשה

נעילה

  צג טמפרטורת תא המקרר

  צג טמפרטורת אזור הטריות

  צג טמפרטורת תא ההקפאה

  חיוויי מצב הפעולה

  מקש הגדרת טמפרטורת תא המזון
  מקש הגדרת טמפרטורת אזור הטריות
  מקש הגדרת טמפרטורת תא ההקפאה

  מקש הגדרת מצב הפעולה
  חיווי נעילת המקרר

   הטמפרטורהבקרת
כי בעת הפעלת המקרר לכם  ממליצים אנו
את תגדירו ,  בפעם הראשונהכםשל

באזור , C50 -ל בתא המזוןהטמפרטורה 
. -C180  ובתא ההקפאה -C120 -הטריות ל

פעלו ,  לשנות את הטמפרטורהתרצואם 
  .  הבאותלהנחיות בהתאם

,  טמפרטורהים מגדירם כאשר את!הירותז
 .מקררה חללכל ל טמפרטורה ים מגדירםאת

להיות כל תא עשויות ב פנימיותטמפרטורות 
 ת המוצגים בלוחוטמפרטורערכי ה משונות

 , המאוחסן לכמות המזוןבהתאם , התצוגה
טמפרטורת . ו אותניחים מםוהיכן את

על  גם היאהסביבה עלולה להשפיע 
  .הטמפרטורה בתוך המקרר

  מקררתא ה. 1
  מקש הגדרת הטמפרטורהעללסירוגין  צולח
את כדי להגדיר " Fridge "מקררתא הב

  כל  .C80 -ל C80 בין תא המזוןטמפרטורת 

לחיצה על המקש תשנה את ערכי הטמפרטורה
  .רצף הבאל  בהתאםC10בפסיעות של 

  

  אזור הטריות . 2
  מקש הגדרת הטמפרטורהעללסירוגין  צולח
 כדי " My Fresh Choice"הטריות תא ב

תא שני כוכבי קירור זה את להגדיר 
 .  -C200 -ל -C50בין ש ה הרצויהטמפרטורל

על המקש תשנה את ערכי כל לחיצה 
רצף ל  בהתאםC10הטמפרטורה בפסיעות של 

  .הבא

  ההקפאהתא . 3
  מקש הגדרת הטמפרטורהעללסירוגין  צולח
את כדי להגדיר " Freezer "ההקפאהתא ב

 .  - C240 - ל- C140 בין תא המזוןטמפרטורת 
  יעל המקש תשנה את ערככל לחיצה 

     מקש ביטול הנעילה
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רצףל  בהתאםC10הטמפרטורה בפסיעות של  
  .הבא

  הקפאה מהירה. 4
להוריד  ה יכולההקפאה המוגברת

ה כדי טמפרטורה את במהירות
להקפיא את המזון שלכם מהר 

תשמר את  פעולה זו .יותר מהרגיל
הויטמינים ואת הערכים התזונתיים תקופה 

  .ארוכה יותר
  מקש מצב הפעולה על לסירוגין לחצו  

"Mode " את ההקפאה כדי להפעיל
,  חיווי הקירור המוגבר יואר.המהירה

. תופיע בצג- C240וטמפרטורה מוגדרת של 
 באופן אוטומטי כבית הקפאה המוגברת 

       . שעות26 -כ לאחר
  מופעלת פעולת ההקפאה המוגברתכאשר, 

 לחיצה באמצעות ה לכבות אותתוכלו
 "Mode" מקש מצב הפעולהעל לסירוגין 
, ווי ההקפאה המהירה ייכבהעד שחי

 להגדרה תחזורההקפאה תא וטמפרטורת 
 .הקודמת

 בעת בחירת פעולת ההקפאה :הערה
וודאו שלא אוחסנו בתא ההקפאה , המהירה

) במיוחד מוגזים(בקבוקים או פחיות משקה 
  . העלולים להתנפץ

  בינה מלאכותית. 5
מקש מצב על לסירוגין לחצו  

ת להפעיל אכדי " Mode" הפעולה
 מצב הבינה המלאכותית

""Artificial intelligence  המעבירה באופן
 הטמפרטורה המוגדרת בתא את אוטומטי

  .-C180 - ובתא ההקפאה לC50 -להמזון 

 חופשהיציאה ל.  6
תקופת  להיעדר יש בכוונתכםאם 
 יציאה, מו למשלכ,  ארוכהזמן
את  להפעיל תוכלו, ארוכהחופשה ל

" Holiday" פעולת היציאה לחופשה
מצב לסירוגין על מקש  לחיצה באמצעות
חיווי היציאה עד ש" Mode" הפעולה
 הטמפרטורה המוגדרת בתא .וארי לחופשה

 כדי למזער את C150 -המזון תתחלף ל
 הטמפרטורה בתא .צריכת האנרגיה

  .-C180 -ההקפאה תעבור אוטומטית ל

 כלשהו אין לאחסן מזון , בזמן זה !שובח
כבות את פעולת  תוכלו ל.בתא המזון

היציאה לחופשה באמצעות לחיצה על 
לחצן בקרת הטמפרטורה בתא המזון או 

  .תא ההקפאה
הטמפרטורה בתא המזון תחזור להגדרת 

 .הטמפרטורה הקודמת

 עיקורטכנולוגיית שימור במערכת . 7
 ה כפוליוני

 ה כפוליוני עיקורטכנולוגיית שימור במערכת 
ל תא של חל) סטרליזציה (עיקורל מיועדת
 .המזון

 במצב נעילה, לכניסה למצב העיקור 
ביטול  לחצו בו זמנית על מקש, מבוטלת
" Mode"ועל מקש  "Unlock"הנעילה 
 שניות עד שיישמעו שני צלילי 3 -במשך כ

 - כ במשךמצב זה יישאר מופעל ". ביפ"
 .  שעות30

 לחצו בו , עיקורה ממצב ליציאה באופן ידני
 "Unlock"זמנית על מקש ביטול הנעילה 

 שניות עד 3 -במשך כ" Mode"ועל מקש 
 ". ביפ"שיישמעו שני צלילי 

 מצב פעולה. 8
את מצבי הפעולה השונים  לבחור תוכלו

 באמצעות לחיצה לסירוגין על מקש המצב 
"Mode" כל עוד לא מופעלת נעילת 

המתינו עד . מואר" "המקשים וחיווי 
 - במשך כשחיווי הפעולה המתאימה יהבהב

                         . שניות10
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 ביטול נעילה. 9
 .מואר" "המקשים נעולים כאשר חיווי כל 

 "Unlock" לחצו על מקש ביטול הנעילה
  .כדי לבטל את הנעילה שניות 3 -במשך כ

  דלת פתוחההתרעת. 10
 ,  דקות2 מעלפתוחה נשארת דלת הכאשר 

צליל . דלת פתוחה התרעתיישמע צליל 
   .  דקות10 -תרעה ייפסק לאחר כהה

,  בעת השימוש במקררכדי לחסוך באנרגיה
פרקי זמן ה דלת פתוח מהשארת הימנעו

  דלתהתרעתבמקרה של . ארוכים מדי
 באמצעות תוכלו גם להפסיקה, פתוחה

  . סגירת הדלת
  

   במקרר השימוש
בפרק זה , "המקרר סקירת"המתוארים באופן כללי בפרק אבזרים ב המקרר שלכם מצויד
  .םה הדרך הנכונה להשתמש בלגבי תוכלו לקבל מידע

 אחסון בדלתות   פימד
 ם לאחסון ביציםימי מתאמדפים אלו ,

אריזות , משקהבקבוקי , פחיות שימורים
ת יו כמופיםעל המד אל תניחו .'מזון וכו
  . כבדים מזוןשל מוצרי  מדיותגדול

  בגבהים תוכלו למקם  האמצעימדף האת
 את אל תשכחו להסיר. יכםלפי צרכשונים 

 הרמתומהמדף לפני מוצרי המזון 
 .מיקומואנכית כדי לשנות את ה

  
 תוכלו להסיר את כל מדפי , לניקוי יסודי

  .  האחסון בדלתות

  בתא המזון פיםמד
  מדפי זכוכית 3בתא המקרר קיימים 

 . הניתנים למיקום במפלסי הגובה הנדרשים

  

 משכו אותם בעדינות , להסרת המדפים
קדימה עד שהם ישתחררו מתוך מובילי 

 .המדף
 וודאו , בעת החזרת המדפים למקומם

והחליקו , שלא קיימות חסימות מאחור
 .בעדינות פנימה את המדפים למקומם

  

  תא הירקות ובקרת הלחות
 הארכה על מסילות תא הירקות מורכב

  .לאחסון ירקות ופירותמיועד הוא ו, תוטלסקופי

 ההקפאה  שימוש בתא ה
שחייב  מזון ההקפאה מתאים לאחסון תא

  . גלידה ועוד, כגון בשר, קפואלהיות 
 שבקבוקי שתייה לא נשארו וודא !זהירות

ים עלולהקופאים  יםנוזלה .בתא ההקפאה
  .להתבקע יםלגרום לבקבוק

  תא הירקות ובקרת הלחות
 הארכה על מסילות תא הירקות מורכב

 . לאחסון ירקות ופירותמיועד הוא ו, תוטלסקופי
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 באמצעות הפנימית להתאים את הלחות תוכלו
  . בקר הזזה

 את בקר ההזזה בכיסוי מגירת הירקות 
 פתח וימינה או שמאלה להחליק תוכלו

.  באופן יחסיפחות או יפתח יותרהאוויר 
 פחות היא יותר אוויר פתוח חפתמשמעות 

פתוח היא פחות משמעות פתח  ו,לחות
 .לחות גבוהה יותר

 בלחות  לאחסן ירקותםכאנו ממליצים ל 
 .ופירות בלחות נמוכה יותר, גבוהה יותר

 משכו אותה , להסרת מגירת הירקות
 זכרו. והרימו אותה מתוך המסילות, קדימה

מתוך מגירת את המזון הוציא קודם לכן ל
אל , ה את המגירםלאחר שהסרת. הירקות

את המסילות  תשכחו לדחוף חזרה פנימה
 . לכל אורכן

 סיבובימגש קרח 
מיועד בתא ההקפאה סיבובי הקרח המגש 

 כפי  קוביות קרחלהכנה ואחסון של
   :שמפורט להלן

מתא  הסיבוביקרח ה את מגש כומש. 1
  .ההקפאה

אל תמלאו  (המגשבתוך מלאו מי שתייה . 2
 ).המרבימפלס המים ל מעבר

  
לתא קרח המלא האת מגש החזירו . 3

  .ההקפאה
  שעות עד שקוביות הקרח3 -כהמתינו . 4

 סובבו את הכפתור, ולאחר מכן, יקפאו
לתוך תיבת ייפול  והקרח ,כיוון השעוןב

  .שמתחתיוהקרח 
  

  
את קוביות הקרח תוכלו לאחסן בתיבת . 5

, כשתרצו לצרוך את הקוביות. הקרח
תוכלו למשוך החוצה את התיבה ולהוציא 

  .את כמות קוביות הקרח הרצויה

 בעת השימוש במגש הקרח :הערה    
אשונה או לאחר שלא היה זמן בפעם הר

עליכם לשטוף אותו , ממושך בשימוש
   .ביסודיות
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  עצות מועילות והמלצות 
  לחיסכון באנרגיהעצות

 לעקוב אחר העצות כםאנו ממליצים ל
 .שלהלן כדי לחסוך באנרגיה

  המקרר  מהשארת דלתותנסו להימנע
על מנת לחסוך פתוחות לפרקי זמן ארוכים 

 .באנרגיה
 מקור חום מ הרחק ת המקררהציבו א

או בישול תנור , קרינה ישירה של (כלשהו 
 ).' חימום וכותנור

  מהנדרש יותר קרהטמפרטורה ל תכוונואל. 
 מזון חם או נוזלים מתאדים נואל תאחס 

 .תוך המקררב
 ללא מאוורר היטבמקום  בקרר את הממומק 

התקנת המקרר "בפרק נו אנא עיי. לחות
 ."כםהחדש של

 ציג את השילוב הנכון אם התרשים מ
אל , מדפיםה ומגירת הירקות, למגירות

את  ספק להמיועדהשילוב תשנו את 
 .  ביותרות האנרגטית הטובההיעיל

  לקירור מזון טריעצות
  או תא המזון חם ישירות לאל תכניסו מזון 

הטמפרטורה הפנימית . לתא ההקפאה
וכתוצאה מכך המדחס עשויה להתחמם 
 . תגדלאנרגיהה יכתוצר יפעל זמן רב יותר

 לובעיקר א, המזוןמצרכי  את עטפו או כסו 
 . ים חזקעם ניחוחות

 יתאפשר כך ש, מזון כראויה ארגנו את
 .סביבומאוויר לזרום בחופשיות ל

 המלצות לאחסון מזון
  ניילוןיריעות  בעטפו) כל הסוגים(בשר :

על מדף הזכוכית את הבשר העטוף  הניחו
 בהתאםד תמי פעלו. מעל מגירת הירקותש
המומלצים על ידי  והצריכהאחסון הזמני ל

 .היצרנים
 חייבים: 'וכו, מאכלים קרים, מזון מבושל 

ואל תניחו אותם ישירות על להיות מכוסים 
  .המדף

 פירות וירקות:   
יש לאחסן תמיד במגירת הירקות והפירות 

  .המיוחדת
 ותחמאה וגבינ :   

 אטום או יש לעטוף ברדיד אלומיניום
 .לון נצמדותניי ביריעת

 בקבוקי חלב:  
יש לאחסן עם פקק סגור במדפי האחסון 

  .בדלת תא המזון

  עצות להקפאת מזון
 או לאחר בעת ההפעלה בפעם הראשונה 

 את הפעילו,  במקררשימוששל אי תקופה 
בהגדרת הטמפרטורה הקרה המקרר 

שעתיים לפני הכנסת המזון לפחות ביותר 
 .לתא ההקפאה

 ות קטנות כדי מנל מוצרי המזון את חלקו
, וביסודיות במהירות להם לקפואלאפשר 

 להפשיר רק את הכמות תוכלו ולאחר מכן
 .לצריכההנדרשת 

 את המזון ברדיד אלומיניום או עטפו 
 .אטומותפוליאתילן בשקיות 

  בוא  לשטרם קפא,  למזון טריותאפשראל
כדי למנוע , ים קפואעם מוצרי מזון במגע

ם המוצריטמפרטורה של העליית את 
 .הקפואים

  מייד לאחר קפואים הנצרכיםמוצרים 
 לגרום עלולים,  מתא ההקפאהםהוצאת

  .או בפה, בשפתיים, עורבלכוויות כפור 
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  ולרשום  קפוא אריזות מזוןמומלץ לתייג
לא לחרוג מזמני כדי את תאריך התפוגה 
 . המותריםהאחסון המרביים

 עצות לאחסון מזון קפוא
 פוא קהמזון ה שוודאו, בעת הרכישה

 .אוחסן כראוי על ידי קמעונאי המזון
 מזון נוטה להתקלקל,  שהופשרלאחר 

 חרוגאין ל. מחדש ואין להקפיאו, במהירות
 המרבית המצוינתלתקופת האחסון מעבר 

   .על ידי יצרן המזון

 כיבוי המקרר שלכם
 יש בכוונתכם להפסיק את פעולת אם 

 את עליכם לבצע, לתקופה ארוכההמקרר 
עובש הצטברות  למנוע ת כדיהפעולות הבאו

 :המקררבדפנות 
 .מצרכי המזון את וציאוה. 1
 . בקיר את תקע החשמל מהשקעהוציאו. 2
את החלל הפנימי  נקו ויבשו ביסודיות. 3

  .ואת כל האביזרים
 כדי ,פתוחותמעט  שכל הדלתות וודא. 4

  . פנימה לזרום טרילאפשר לאוויר
  

   ניקוי ותחזוקה
 לנקות את המקרריש מסיבות היגייניות 

) האביזרים החיצוניים והפנימייםכולל (
  .  לפחות אחת לחודשייםבקביעות
המקרר חייב להיות מנותק מרשת  !זהירות

  . הניקויהחשמל בעת 
תחילת פעולות  לפני !סכנת התחשמלות

נתקו את המקרר מרשת החשמל , הניקוי
באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע 

 החשמל בקיר או הורדת הנתיך של קו
   .המזין את המקרר בלוח החשמל הביתי

 המשטחים החיצונייםניקוי 
 של המקרר החזות הטובהכדי לשמור על 

 .בקביעות לנקות אותו עליכם, כםשל
מטלית רכה ב הבקרה את לוח ונגב  -

  . יהיונק
 לרסס מים על מטלית הניקוי במקום ססור  -

בכך תוכלו . המקררמשטחי ישירות על 
 שווה של לחות על פני  חלוקהלהבטיח

 .המשטחים
גוף הידיות ומשטחי ,  את הדלתותונק  -

מכן  חומר ניקוי עדין ולאחרבמעט  המקרר
   .מטלית רכהב ייבשו
 !זהירות

עשויים ה בחפצים חדים ואל תשתמש  -
  . את פני השטחולשרוט לגרד 

ניקוי בתכשירי , בטינר   אל תשתמשו-
י ירתכש, אטרישמן , מלביןבחומר , רכבל

 מו כים אורגנייםניקוי שוחקים או ממס
 .כדי לנקות את משטחי המקרר, בנזן

עלולים לגרום נזק לפני חומרים אלו 
  . פריצת אשהשטח של המקרר ולגרום ל

 החלל הפנימיניקוי 
 מקרר ההחלל הפנימי של לנקות את עליכם

הסרת שאריות מזון  בכך. באופן קבוע
 שנדבקו על המשטחים הפנימיים תהיה

 המשטחים הפנימיים את ונגב. קלה יותר
תמיסה  עם בתא המזון ובתא ההקפאה

 שטפוולאחר מכן ,  של סודה לשתייהחלשה
מים חמים באמצעות ספוג סחוט או ב

חזרת ה לחלוטין לפני נגבו ויבשו. מטלית
 ביסודיות את ייבשו. ותאי האחסוןהמדפים 

  .נשלפיםהחלקים ההמשטחים ו כל

, באופן אוטומטימפשיר  זה מקררלמרות ש
 הדפנות על צברשכבת כפור עלולה לה

תא  דלת  של תא ההקפאה אם יותהפנימ
לפרקי  לעתים קרובות או ת נפתחההקפאה

הכפור עבה שכבת אם . זמן ארוכים מדי
תכולת  שבו  בחרו את הזמן המתאים,מדי

ובצעו את הפעולות  קטנה יותר המזון
  :הבאות
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ביזרי האחסון א  ואתמזוןה הוציאו את. 1
 מרשת מקרר את הונתק, מתא ההקפאה

.  את הדלתות פתוחותהשאירוהחשמל ו
את החדר כדי להאיץ את היטב  אווררו

 .תהליך ההפשרה
את  נקו, םההפשרה הושלתהליך כאשר . 2

  .  כפי שתואר לעילתא ההקפאה
 בחפצים חדים כדי ו אל תשתמש!זהירות

הכפור מתא שכבת להסיר את 
שהמשטחים חר רק לא. ההקפאה
חברו את  ,התייבשו לחלוטין הפנימיים

והפעילו , המקרר חזרה לרשת החשמל
  .אותו

  ניקוי אטמי הדלתות
. נקייםדלתות האטמי הקפידו לשמור את 

מזון ומשקאות דביקים עלולים לגרום מוצרי 
 לאטמי הדלתות להידבק לגוף המקרר

שטפו את . תתו בעת פתיחת הדלהיקרעול
 ניקוי עדין ומים תכשיר עם אטמי הדלתות

 ביסודיות לאחר שטפו ויבשו אותם. חמים
  . הניקוי
 הפעילו את המקרר רק לאחר !זהירות

 . לחלוטיןהתייבשושאטמי הדלתות 
   

 :LED -תאורת ההחלפת 
כדי להימנע מחשיפה לסכנת  !אזהרה

 -ההימנעו מהחלפת תאורת , התחשמלות
LED האם נורת! בעצמכם - LED  פגומה

פנו לתחנת השרות הקרובה , רהואינה מאי
למקום מגוריכם כדי שטכנאי מורשה ומיומן 

. LED -יבצע את הפעולות להחלפת נורת ה
יש לבצע את , להחלפת נורת התאורה

    :הפעולות הבאות

מרשת החשמל  מקרר את הונתק. 1
באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע 

או הורדת הנתיך של קו החשמל , בקיר
בלוח החשמל המזין את המקרר 

 .הדירתי
 באמצעות התאורה את כיסוי ירוהס. 2

 .הוצאתו החוצהלמעלה וכלפי  תודחיפ
ומשכו  LED -כיסוי האת אחזו ביד אחת . 3

אותו ביד השנייה תוך כדי לחיצה על 
 .תפס המחבר

 , בנורה זההLED -החליפו את נורת ה. 4
  .למקומהבצורה נכונה ותחבו אותה 

      

  פשרהה 

  וצר שכבת ידלתות ה פתיחת עתבלח החודר למקרר אוויר או המתאדים מהמזון מים אדי
שכבת קרח זאת מחלישה את ביצועי הקירור של המקרר ולכן  .א ההקפאהתקרח בתוך 

 .יש להפשירה
 מים ה . צורך בהפשרה ידניתבלי, באופן אוטומטיבמחזוריות קרר זה מפשיר את עצמו מ

המדחס  על מי ההפשרה שמאיסוף  לתוך מגש תנקזים דרך צינור הניקוזמ מופשריםה
 . תאדיםושם הם מ
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  איתור תקלות

 תוכלו,  אינו מתפקד כראויקררם חוששים שהמאת או שכם שלקרר בבעיה במתםנתקלאם 
 לפני הפנייה לקבלת שירות, המופרטות בטבלה שלהלן בדיקות פשוטות מספרלבצע 

 .תיקונים

 את םאם הבעיה נמשכת לאחר שביצעת.  בעצמכםקרר לתקן את המו אל תנס!אזהרה
  .הקרובה למקום מגוריכםאנא פנו לתחנת השרות , להלןהמפורטות הבדיקות 

  

  סיבה אפשרית ופתרון  הבעיה

  . בקיר לשקע החשמלוכנס כראויאם כבל החשמל מהבדקו 

את קו החשמל המזין את המקרר בלוח  את הנתיך או קובד
  .   החשמל הדירתי

המקרר  להגדיר את ונס. טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי
  .בעיה זור כדי לפתור קרות יותלטמפרטורות 

המקרר אינו פועל 
  כראוי

  
מחזור ההפשרה   אינו פועל במהלךתא ההקפאה שטבעי

 כדי להגן על ,מופעלקרר או זמן קצר לאחר שהמ, אוטומטי
  .המדחס

  . את החלל הפנימי של המקרר צורך לנקותשייתכן שי
נודפים מהחלל ריחות 

, גוריםמסוימים לא עטופים או לא בתוך כלים סמזון מוצרי   הפנימי של המקרר
    .מדיפים את הריחות

 :הם די טבעיים הרעשים שלהלן
 רעשי פעולת המדחס . 
 או בתא ההקפאה אוויר ממנוע המאוורר הקטן ה תנועת ירעש

 .אחריםה תאיםב
  דומה למים רותחיםהגרגור צליל. 
 התבקעות קרח במהלך ההפשרה האוטומטית ירעש .  
 מדחסעולת התחילת פ לפני רעשי נקישה.  

נשמעים רעשים 
  מהמקרר 

, המופרטות להלן מהסיבות עשויים להיווצר אחרים חריגים רעשים
 :פעולות מניעה ולנקוט בלבדוק ולכן עליכם

 .המקרר אינו מאוזן
 . נוגע בקירהמקררהאחורי של הצד 

  .התגלגלובקבוקים או מיכלים נפלו או 
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  סיבה אפשרית ופתרון  הבעיה

  המנוע פועל ברציפות

עו רעשי פעולה רציפה יותר של המדחס הדבר שתשמ טבעי
 :בנסיבות הבאות

 המנוע פועל ולכן , מהנדרש יותר המוגדרת קרהטמפרטורה ה
 .ברציפות

  קררבתוך המאוחסנה לאחרונה כמות גדולה של מזון חם. 
 גבוהה מדיקררהטמפרטורה מחוץ למ . 
  ונשארו פתוחות , המקרר נפתחו לעתים קרובות מדידלתות

 . מדילפרקי זמן ארוכים
  לאחר שהופעל לאחר זמן רב שלא או , התקנת המקררלאחר

  .היה בפעולה

שכבת כפור הצטברה 
  בתא ההקפאה

או ,  האוויר אינם חסומים על ידי מזוןפתחי יציאתשוודאו בדקו 
שכמות גדולה מדי של מזון אוחסנה במקרר ואינה מאפשרת 

  . היטב שהדלת סגורה וודא.  ההקפאהתאמספיק של אוורור 
ניקוי "עיינו בפרק ,  שכבת הכפור להסיר אתמידע נוסף כיצדל

  ".ותחזוקה

טמפרטורה בתוך ה
  דיהמקרר חמה מ

 את הדלתות פתוחות זמן רב מדי או םיכול להיות שהשארת
כתוצאה  ות פתוחארואו הדלתות נש,  מדילעתים קרובות
אוורור מספיק בין קירות  לא קיים מרווח או ,ממכשול כלשהו
  . של המקררהעליוןוהחלק גב ה, ות הצדהמטבח לדפנ

הטמפרטורה 
  הפנימית קרה מדי

 ".לוח הבקרה"העלו את הטמפרטורה בהתאם להנחיות שבפרק 

הדלתות אינן נסגרות 
  בקלות

 ,לאחורמ " מ10-15 -כבדקו אם החלק העליון של המקרר מוטה 
פריט כלשהו או אם , סגירה עצמית של הדלתותכדי לאפשר 

  .ונע מהדלתות להיסגרמ שבתוך המקרר

טיפות מים מצטברות 
  על הרצפה

 בחלקו התחתון האחורי של מתהממוק (יתכן וקערת האידוי
 מתממוק(ניקוז שצינורית האו , כראוי מפולסת לא) המקרר

ולא  ,  כראוימת ממוקלא) המדחסתא מתחת לחלק העליון של 
ז צינורית ניקואו , קערת האידוי לתוך ותמים ישירמזרימה את ה

 למשוך את המקרר מהקיר כדי כוייתכן שתצטר. חסומההמים 
  .קערת האידוי ואת צינורית הניקוזלבדוק את 

התאורה הפנימית לא 
  פועלת

 ייתכן ונורית ה- LEDהחלפת נורת ה"נו בסעיף עיי.  פגומה- 
LED "ניקוי ותחזוקה" בפרק." 

  הדלת ש מכיוון פנימיתהתאורה ה את הפסיקהמערכת הבקרה
סגרו את הדלת ופתחו אותה . זמן רב מדינשארה פתוחה 

  .התאורה הפנימית על מנת להפעיל מחדש את חזרה
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   המקרר הישן סילוק
   . עם האשפה הביתית הרגילה את המקרר הישן להשליך אין

 חומרי האריזה
לנקודת האריזה י סלקו את חומר. למחזורניתנים  המחזור בסימן המסומניםחומרי אריזה 

או תקנות המשרד , לחומרי אריזה בהתאם לחוקי העזר העירוניים במקום מגוריכםאיסוף 
   .להגנת הסביבה

 קררלפני סילוק המ
  .והוציאו את תקע החשמל מתוך השקע בקיר משכו. 1
והסירו ממנו את תקע , חתכו את כבל החשמל קרוב ככול שניתן למקום יציאתו מהמקרר. 2

  . למנוע מילדים קטנים לנסות ולהפעיל את המקרר מחדש לרשת החשמלכדי, החשמל
 
  

  השלכה נכונה של מוצר זה  

 

 במוצר לטפל ניתן שלא מציין האריזה על או המוצר על  המוטבעזה ימןס
 חשמל מוצרי של איסוף לאתר ולהביא יש. רגילה ביתית בפסולת כמו זה

 סייעת המוצר של נאותה השלכה. למחזור המיועדיםישנים  ואלקטרוניקה
, האדם בריאות ועל הסביבה על אפשריות שליליות השפעות למנוע

לקבלת . לאשפה המוצר של נאותה לא השלכה עקב להיגרם שעלולות
מחלקת  עם קשר צרו אנא, זה למוצר לגבי נקודת האיסוף הקרובה מידע

בחנות בה רכשתם את ,  במקום מגוריכםהמקומית  ברשותהתברואה
  .או במשרד להגנת הסביבה, חדשהמקרר ה
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