


  חלקי המכשיר: 7חלק 

  

  .חלקים עשויים להשתנות בהתאם לדגם של המכשיר. זהו שרטוט לצרכי מידע בלבד בנוגע לחלקים ולעזרים של המכשיר

 מדף עליון. 14        צינון. 8    הפסק/כפתור הפעל .1

 מתקן ביצים. 15    כיסוי מיכל איחסון. 9        פנל .2

 אמצעי מדף. 16      מיכל איחסון. 10        רגש אור .3

 בקבוקיםמדף . 17      מתג תאורה. 11      מדף קרור  .4

 מיכל קרור. 18    סל מקפיא עליון. 12      כפתור טרמוסטט .5

 מיכלי קרורמכסה . 19    תחתוןסל מקפיא . 13      מכסה מיכל צינון .6

                 מסנן ריח .7
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  :אם קיימת נזילה

  :נא לבדוק

 ן כנדרששהברז מותק. 

 שאטמי הברז מותקנים כנדרש. 

  :הערות חשובות

 מאחר שהגז . פונקצית הגנת המדחס תופעל לאחר הפסקת חשמל פתאומית או לאחר שהמקרר נותק מזרם החשמל
 .אין מה לדאוג. דקות 5המקרר יחל את עבודתו לאחר . במערכת הקרור אינו מיוצב עדיין

 נקה אותו לפי פרק . נתק אותו מזרם החשמל) 'כלומר חופשת קיץ וכו(כת אם אינך מתכוון להתשמש במקרר תקופה ממוש
 .והשאר את הדלתות פתוחות על מנת למנוע לחות וריח 4

 אנא קרא לשירות מוסמך, אם הבעיה ממשיכה גם לאחר הפעולות שלעיל. 

 אם . או כלליהוא אינו מתאים לשימוש מסחרי . המכשיר שרכשת מתוכנן לשימוש ביתי בלבד ולשימוש סטנדרטי
היצרן והיבואן והמשווק לא : אנו מדגישים, הרוכש משתמש במקרר בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם הנחיות אלה

 .או תקלה במשך תקופת האחריותיהיו אחראים לכל תיקון נדרש 

  

  

  טיפים לחיסכון באנרגיה

). 'תנור וכו, רדיאטור(ור חום מאוורר היטב אבל אל באור שמש ישיר ולא ליד מק, מקם את המכשיר במקום קריר .1
 .אחרת יש להשתמש בפלטת בידוד

 .אפשר למזון חם להתקרר מחוץ למקרר .2

הטמפרטורה הנמוכה של המזון הקפוא תעזור לתא הקרור בזמן . הנח אותו בתא המזון, בעת הפשרת מזון קפוא .3
 .אנרגיה הולכת לאיבוד סתם, אם מזון קפוא מופשר בחוץ. ההפשרה

משך זמן , לכן. הלחות בתוך המקרר תעלה, שאם לא כן. ות ונוזלים הם צריכים להיות מכוסיםבעת אחסנת משקא .4
 .כיסויים עוזר גם למניעת ריחות. העבודה של המקרר תארך

 .יש לפתוח את דלתות המקרר לזמן הקצר ביותר, בעת אחסנת מזון ומשקאות .5

 .'ילר וכו'צ ,תא צינון –יש לדאוג שכל הכיסויים של תא במקרר יהיו סגורים  .6

 .אם ניזוקפו ייש להחל. אטם הדלת חייב להיות נקי ושלם .7
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  רעש מדחס

 ישנה אפשרות שהמדחס יעבוד , בתחילת הדרך. רעש זה מצביע על כך שהמדחס פועל בצורה רגילה. זהו רעש מנוע רגיל
 .מעט רועש יותר

  רעש בועות וערבול

 כאשר נוזל הקרור זורם בתוך צנרת הקרור רעש זה מופיע. 

  רעש זרימת מים

 שרע זה יתכן וישמע בזמן תהליך ההפשרה. זהו רעש רגיל של זרימת מים לתוך מיכל האידוי בשעת תהליך ההפשרה. 

  :אם קצוות תא המקרר במקום בו נוגעות הדלתות חמים

 ם של הדלתות עם המקרר יתחמם כאשר המדחס אפשרי ששטח המגע של האט, )באזורים חמים( במיוחד בחודשי הקיץ
 .זהו חום רגיל. עובד

  :ישנה לחות על גבי החלקים הפנימיים של המקרר

 האם המיכלים עם הנוזלים יובשו כנדרש טרם הכנסתם למקרר? האם המזון נארז כיאות? 

 במיוחד . דרת למקררהלחות שבאויר ובחדר חו, כאשר הדלת נפתחת? האם הדלתות של המקרר נפתחות לעיתים קרובות
 .הלחות במקרר תעלה, ככל שדלת המקרר תפתח לעיתים קרובות יותר, אם אחוז הלחות באויר גבוה

  במקררי  –זהו רגיל שיש טיפות של מים על החלק האחרוי של המקרר בעת פעילות הפשרה אוטומטיתDE FROST. 

  אם הדלתות לא נפתחות ונסגרות כנדרש

 גירת הדלתות כנדרשהאם אריזות המזון מונעות ס? 

  מוצבים כנדרש, מגירות ומדפים –האם חלקי המקרר? 

 האם אטמי הדלתות תקינים? 

 האם המקרר מוצב במאוזן? 

  :בנוגע לדיספנסר מים

  :אם זרימת המים תקינה

  :נא לבדוק

 שמיכל המים מותקן כנדרש. 

 שאטמי המיכל מותקנים כנדרש. 

 

 

20  

HEB -20-



  

  

  טרם קריאה לאיש שירות :6חלק 

   :בדוק התראות

קוד 
 פעולות לביצוע הסיבה הפירוש תקלה

SR את התר
 תקלה

מופיע כאשר חלק אחד או יותר של המקרר תקולים 
 או מופיעה תקלה במערכת הקרור

יש להתקשר למחקלת השירות 
 המוסמכת בהקדם אפשרי

LV המקרר עובר למצב המתנה  מתח נמוך- STAND BY  כאשר
 .וולט 170 -המתח ברשת נמוך מ 

תכונה זו מונעת נזק למדחס כתוצאה 
לפעול שוב המקרר יחל . ממתח נמוך

אוטומטית כאשר מתח הרשת יחזור 
 לרמתו הנדרשת

  

  :אם המקרר אינו פועל

 האם יש הפסקת חשמל? 

 האם התקע מחובר לשקע כנדרש? 

 האם הנתיך אליו מחובר המקרר או הנתיך הראשי תקינים? 

 חבר את המקרר לשקע שבטוח פועל היטב, על מנת לבדוק זאת? האם יש איזו תקלה בשקע. 

  :ההתראות בקר

התראות קוד . המכשיר יתריע, אם הטמפרטורה בתא הקרור או בתא המקפיא אינן ברמות הנדרשות או שישנה איזו בעיה במכשיר
  .תופענה במקפיא ובתצוגת תא הקרור

  :אם המכשיר מרעיש

  רעשים רגילים ונורמליים

  )חריקת קרח(רעש חריקה 

 ניתן לשמוע רעש זה בזמן ההפשרה האוטומטית. 

 התרחבות והתכווצות –יר התקרר או התחמם ברגע שהמכש. 

  רעש חריקה קצר

 נשמע כאשר הטרמוסטט מפעיל ומפסיק את המדחס. 
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  החלפת נורה

  )LEDאם התאורה היא על ידי (החלפת נורת המקרר 

  אנא קרא לאיש שירות

   LEDנורת  

  הובלה והצבה מחדש :5חלק 

 ניתן לשמור את חלקי האירזה המקורית לשם הובלה מחדש. 

 רצועות או חבלים חזקים , בנדים, יש להדק את המקרר עם ציםו עבה
 .ולפעול על פי ההוראות להובלה שעל גבי האריזה

  או לקבעם ) 'מגירות וכו, עזרים, מדפים(יש לפרק חלקים נעים
 .למקומם למשך זמן ההובלה

 יש להוביל את המקרר במצב מאונך בלבד!! 

  הצבה מחדש של הדלת

  .נא לקרוא לטכנאי מוסמך של החברה. ניתן להציב מחדש את הדלתות
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  ניקוי ואחזקה :4חלק 

 ודא כי המכשיר נותק מזרם החשמל על ידי הוצאת התקע מהשקע טרם התחלת הניקוי             . 

 אין לנקות את המקרר על ידי שפיכת או התזת מים עליו                                                 . 

 ימי של המכשיר על ידי שימשו במים חמים עם סבון ומטלית רכה או ספוגניתן לנגב את החלק החיצוני והפנ  . 

 אין לרחוץ אותם במדיח. יש להסיר את החלקים אחד אחד ולנקות אותם עם מים וסבון        . 

 דלק או חומצה בניקוי המכשיר, או ממיסים כמו טינר, דליקים, לעולם אין להשתמש בחומרים מתלקחים . 

 בחלק האחרוי של המכשיר עם מטאטא לפחות פעם בשנה על  –הקונדנסור  יש לנקות את
 .   מנת לאפשר חיסכון באנרגיה ולהגביר את יעילות המכשיר

  

  !!אנא וודא כי המכשיר מנותק מהחשמל

 

 ניקוי הזכוכית של הדלת
 .מים לשריטותלניקוי הזכוכית יש להשתמש במוצרים על בסיס מים שאינם גור

 

  הפשרה

 המים הנוצרים כתוצאה מתהליך ההפשרה עוברים . המקרר מבצע הפשרה אוטומטית מלאה
ושם מתאדים , המקרר בחלק האחורי שלדרך מערכת איסוף המים לתוך מיכל האידוי הנמצא 

 מיכל אידוי.       מעצמם
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זמן אחסנה  הכנות מוצרי חלב ופסטה
 תנאי אחסנה בחודשים

 באריזתו -חלב נקי  3 - 2 באריזתו מיכל חלב

למעט גבינות  -גבינות 
 8 - 6 בחתיכות לבנות

ניתן להשאירה באריזתה 
לפרק . המקורית לפרק זמן קצר

 זמן ארוך יש להעבירה לפלסטיק

   6 באריזתו מרגרינה וחמאה

 גרם 30= שווה ערך לחלמון שלו  12 - 10   חלבונים

יש להוסיף מלח או סוכר  תערובת ביצים
 גרם 50= שווה ערך לחלמון שלו  10 למניעת צמיגות

יש להוסיף מלח או סוכר  חלמונים
 גרם 20= שווה ערך לחלמון שלו  10 - 8 למניעת צמיגות

 

  .ו מעורבים היטבחלבון וחלמון ניתן להקפיא בנפרד א.אין להקפיא ביצים בקליפתם

  

זמן אחסנה   
 בחודשים

זמן הפשרה בטמפרטורת 
 )שעות(חדר 

זמן הפשרה בתנור 
 )דקות(

טמפרטורה 
 Cבמעלות 

 225 - 220 5 - 4 3 - 2 6 - 4 לחם
 200 - 190 8 - 5 1.5 - 1 6 - 3 ביסקויטים

 225 - 200 10 - 5 3 - 2 3 - 1 מאפים
 200 - 190 8 - 5 4 - 3 1.5 - 1 פאי

 200 - 190 8 - 5 1.5 - 1 3 - 2 צק פילוב

 200 20 - 15 4 - 2 3 - 2 פיצה
  

דמה כאילו טעמם חזק לאחר משתנים ונ) 'שום וכו, ר'ינג'ג, חומץ, בזיליקום, כדוגמת אניס( הטעם של כמה סוגי מזון מבושלים 
  .פם רק לאחר שהמזון הופשריש להוסיף למזון כמות קטנה של תבלינים או להוסי, לכן. שאוחסנו לפרק זמן ארוך

שמן . שמן זית וחמאה, שומן עגל, השמנים הנדרשים הם מרגרינה. משך זמן האחסנה של מזון תלוי בסוג השמן בו משתמשים
  .בוטנים או שומן חזירים אינם מתאימים

  .יכלים אחריםסוגי מזונות אחרים יש להקפיא ברדידי פלסטיק או מ. מזון במצב נושלי יש להקפיא במיכלים מפלסטיק

  

  

  

  

16  

HEB -16-



  

זמן אחסנה  הכנות ירקות
 )חודשים(

 - זמן הפשרה בטמפרטורת החדר 
 שעות

 כרובית
לחתוך את הליבה , יש להפריד עלים

לחתיכות ולהשרות במים עם מעט 
 לימון

 ניתן לשימוש במצב קפוא 12 - 10

 ניתן לשימוש במצב קפוא 13 - 10 יש לרחוץ ולחתוך לחתיכות קטנות שעועית צהובה וירוקה

 ניתן לשימוש במצב קפוא 12 יש לקלף ולרחוץ שעועית 

 ניתן לשימוש במצב קפוא 9 - 6 יש לרחוץ ולחתוך לחתיכות קטנות פטריות ואספרגוס

 2 8 - 6 לנקות כרובית

 2יש לרחוץ וחתוך לחתיכות של  צילח
 להפרידם מאחרים 12 -10 מ "ס

 ניתן לשימוש במצב קפוא 12 יש לנקות ולארוז תירס

 ניתן לשימוש במצב קפוא 12 יש לרחוץ ולחתוך לחתיכות קטנות גזר

 ניתן לשימוש במצב קפוא 10 - 8 יש לחתוך לשנים ולהסיר את הליבה פלפל

 2 9 - 6 יש לרחוץ תרד
 5 -במקרר  10 - 8 יש לקלף ולחתוך גסים ותפוחיםא

 4 -במקרר  6 - 4 יש לחצות ולהוציא את הגלעין אפרסק ומישמש
 2 12 - 8 יש לרחוץ ולקלף תותים ואוכמניות
 4 12 סוכר למיכל 10%יש להוסיף  פירות מבושלים

 7 - 5 12 - 8 יש לרחוץ ולגלען דומדמנים, דודבנים, שזיפים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15  

HEB -15-



  מארז הקרח

 משך . ניתן להשתמש במארז הקרח להאט את תהליך ההפשרה של המזון, אם מתרחשת הפסקת חשמל או תקלה כלשהי
 .בחלק העליון של המקרר, זמן ההפשרה הארוך ביותר יושג על ידי הנחת מארז הקרח ישירות על גבי מזון בתא המזון

 ניתן לאחסן את מארז הקרח על הדלת של המקפיא, על מנת לחסוך במקום. 

 על ידי הכנסתו לשקית קרה, לדוגמה, ניתן להשתמש במארז הקרח גם על מנת לצנן מזון באופן זמני. 

 מספר המלצות מפורטות בעמודים הבאים בנוגע להנחת מזון בתט המקפיא. 

זמן אחסנה  הכנות בשר ודגים
 בחודשים

 -שרה בטמפרטורת חדר זמן הפ
 בשעות

 2 - 1 10 - 6 לעטוף ברדיד סטק
 2 - 1 8 - 6 לעטוף ברדיד כבש

 2 - 1 10 - 6 לעטוף ברדיד צלי עגל
 2 - 1 10 - 6 בחתיכות קטנות קוביות עגל

 3 - 2 8 - 4 בחתיכות  קוביות כבש
 3 - 2 3 - 1 לא בחתיכות, במארז בשר טחון
 2 - 1 3 - 1 בחתיכות  חלקי עוף

 עד שהופשר לחלוטין   יש לעטוף נקניק
 12 - 10 8 - 7 לעטוף ברדיד עוף והודו
 10 8 - 4 לעטוף ברדיד אווז וברוז

 12 - 10 12 - 9 ג ומפולטים"ק 2.5במנות של  ארנבת ובשר ציד, צבי

 דגי מים מתוקים
, לאחר ניקוי הדגים והקערות
ליבש את הדגים ולחתוך 

 .זנבות וראשים

 שהופשר לחלוטיןעד  2

 עד שהופשר לחלוטין 8 - 4 דגים רזים

 עד שהופשר לחלוטין 4 - 2 דגים שמנים

 עד שהופשר לחלוטין 6 - 4 נקיים ובמארזים רכיכות

מיכל אלומיניום או  - באריזתו  קוויאר
 עד שהופשר לחלוטין 3 - 2 זכוכית

במים מלוחים במיכל  צלופח
 שר לחלוטיןעד שהופ 3 אלומיניום או זכוכית

  

  !!!אין להקפיא שנית מזון שהופשר. נדרש לבישול בדיוק כמו מזון טרי, כאשר מופשר, מזון קפוא: שים לב
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 אם אתה עומד להשתמש במקרר עם תכולת מקפיא מקסימלית: 

המקפיא מפסיק את פעולת , שעות 24לאחר . השתמש בהקפאה מהירה לאחר העברת המזון שבתא העליון לתאים האחרים
  .ההקפאה המהירה בצורה אוטומטית

  התחתון של המקפיא מבלי לחרוג מהתכולהשים את המזון אותו ברצונך להקפיא בתא. 

 הפעל הקפאה , לאחר מכן. אין לאחסן מזון שכבר קפוא ליד מזון אותו ברצונך להקפיא, בזמן השימוש בהקפאה מהירה
שעות הופעלה שוב הקפאה  24לאחר שקפאו ולאחר שאחרי , כעת ניתן לאחסן את שני סוגי המזון יחד. מהירה שנית

 .מהירה

 זון שדורש הקפאה חדשה ליד מזון שכבר קפואנא לא לאחסן מ. 

 כך ניתן לצרוך אותם במנות במלאם. יש לאחסן מזון להקפאה במנות. 

 מזון קפוא שכבר מאוחסן יפשיר בחלקו. אין לאחסן מזון חם במקפיא לפני שהתקרר במלואו. 

 וודא כי הוא אוחסן קפוא כנדרש ואיריזתו לא ניזוקה, כאשר הינך רוכש מזון קפוא. 

 אם אין כל הסבר יש לצרוך את המזון הקפוא . בעת אחסנת מזון קפוא יש לבדוק היטב את תנאי אחסנתו על גבי האריזה
 .מהר ככל האפשר

 אין להשתמש בדלת המקפיא . מזון קפוא יש להעביר מבלי לפגוע בו ולהניחו על גבי מדף ההקפאה המהירה בזריזות
 .להקפאה

 כיוון הטרמוסטט, תכיפות פתיחה וסגירה של הדלתות, התאם לטמפרטורת הסביבהזמן האחסנה של מזון קפוא משתנה ב ,
נהג תמיד בהתאם להנחיות על גבי האריזה ולעולם אל תעבור את . סוג המזון ומשך הזמן שעבר מרכישתו ועד אחסנתו

 .משך הזמן המצויין לאיחסון

 קרח זה . יווצר קרח על גבי המקפיא, תה פתוחהאו שוכח או/אם אתה משאיר את דלת המקפיא פתוחה למשך זמן ארוך ו
לאחר מכן אפשר למקפיא . ראשית נתק את המקרר מהחשמל, כדי להתגבר על כך. עלול שלא לאפשר זרימת אויר וסחרורו

 .להפשיר ונקה אותו

 מכסים וכו, כדי להגדיל את נפח ההקפאה של המקפיא ניתן להסיר את הסלים'. 

 מכסים וכו, וית והוא מתאים לנתח ללא סליםהנפח המוצהר מופיע על גבי הת' 
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  כיוון טריות

האויר בתוך תא הצינון והלחות , על ידי כך. צריך להיות פתוח, הצינון כיוון הטריות נמצא בחזית תא, במיקרה שתא הצינון מלא
  .יבוקרו ואורך חיי המוצרים יוארך

  .יש לפתוח את את הקלפה מאחרוי המדף, על זכוכית המדף) התעבות(אם אתה רואה קונדנסציה 

  

  אחסנת מזון: 3חלק 

  תא מזון

  יםתהייה מספקת לתנאים רגיל 2-3הצבת כיוון תא המזון על. 

 אין לאחסן נוזלים בכלים לא אטומים במקרר, על מנת לצמצם לחות ואפשרות לקח על המזון. 

 יש לצנן מזון חם מחוץ למקרר בטמפרטורת הסביבה. אין לאחסן מזון חם בתא המזון. 

 ארוזים בשקיות פלסטיק, ארגן את הבשר והדגים בם אתה עומד להשתמש ביום יומיים הקרובים. 

 ירות והירקות בתוך תא הצינון ללא אריזתםניתן לאחסן את הפ. 

 

 היכן לאחסן בתא המזון זמן אחסנה מזון
 בתא הצינון ללא אריזה שבוע ירקות ופירות

ארוז בפלסטיק או קופסאות על גבי  יומיים שלושה בשר ודגים
 מדף הזכוכית

 בתא המתאים על מדף הדלת ימים 4שלושה עד  גבינות טריות
 בתא המתאים על מדף הדלת שבוע מרגרינה וחמאה

 חלב ויוגורט, בקבוקים
עד זמן התפוגה 

 י היצרן"המצויין ע
 בתא המתאים על מדף הדלת

 במדף הביצים חודש ביצים
 כל המדפים   מזון מבושל

  

  .בצל ושום אין לאחסן במקרר, תפוחי אדמה: שים לב

  

  תא המקפיא

  קפוא למשך זמן ארוך ועל מנת ליצר קרחאנא השתמש בתא המקפיא של המקרר על מנת לאחסן מזון. 
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  מיכל אחסון
  .ניתן לכוון את השימוש בתא זה בשתי צורות נפרדות

            

                                            

  סגור                פתוח                                                                                                    

ממצב ) מכסה המצוין בתמונה(עליך להזיז את החלק הנע , C 00אם ברצונך להשתמש בתא זה כמיכל  :C 00ימוש כתא לש .1
 .סגור למצב פתוח

ממצב ) מכסה המצוין בתמונה(עליך להזיז את החלק הנע , אם ברצונל להשתמש בתא זה כמיכל צינון: לשימוש כתא צינון .2
 .פתוח למצב סגור

 כל בזמן שתא זה משמש כמיC 00 ,מאפשרת למזון  אחסנת מזון בתא הצינון במקום בתא ההקפאה או בתא המזון
יש להסירו ולרחוץ , כאשר תא הצינון מתלכלך. וכן לשמר את הופעתו הטריה, להישאר טרי וטעים זמן ממושך יותר

) טורה נמוכה יותראולם המזון מכיל מלחים וסוכרים ולכן קופא בטמפר, מעלות 0 –מים קופאים ב . (אותו עם מים
 ...)'חמוצים וכו, אורז, לדגים טרייםאנשים משתמשים בתא הצינון , באופן רגיל

 המכסה יפתח באופן אוטומטי. משוך את מדף הצינון החוצה כלפיך. 

  !!אין לשים מזון או מים שברצונך להקפיאם

  

  3תמונה                                     2תמונה                                     1תמונה              

  :הסרת מדף הצינון

  1תמונה  –פתח את המכסה במלואו 

  2תמונה  –משוך את מדף הצינון החוצה כלפיך 

  3תמונה  –משוך את הגלגלים של מדף הצינון למעלה מתוך המסילות להסרה 
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  עזרים
  

  מיכל קוביות קרח

 ואז משוך , עד כמה שניתן, פיא העליונה החוצהמשוך את קופסת המק, על מנת לשלוף את מיכל קוביות הקרח
 .את מיכל קוביות הקרח החוצה

  
  מהגובה המקסימלי מים והחזר את מיכל קוביות הקרח למקומו¾ מלא. 

  .מים עלולים להישפך, שאם לא כן. החזר אותו במאוזן, בזמן החזרת מיכל קוביות הקרח למקומו: שים לב

  

  מיכל המקפיא
  .מיכל המקפיא מיועד למזון המטופל לעיתים תכופות יותר

  הסרת מיכל המקפיא

 משוך את המיכל החוצה עד כמה שניתן. 

 משוך את המיכל למעלה והחוצה. 

  .בצע הפוך בשעת ההחזרה של המיכל

  .תפוס את הידית בכל עת בזמן הסרת המיכל: שים לב

  
  מסנן ריחות

  .מזוןהמסנן באזור זה בולם ריחות רעים בתא ה
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  כיוון טמפרטורת המקפיא

  כיוון הטמפרטורה הראשוני במקפיא הוא ל– C 180 –  

 לחץ על כפתור כיוון הטמפרטורה פעם אחת. 

 תופיע הטמפרטורה האחרונה שכוונה מהבהבת על המסך, כאשר תלחץ בפעם הראשונה על הכפתור. 

  טורה נמוכה יותר תכוון טמפר, על הכפתור לחיצהבכל )C 160  - ;C 180  - ;C 200 – הקפאה מהירה(. 

 ואם שום כפתור אחר לא יילחץ , אם הכפתור של כיוון הפריזר נלחץ עד אשר מופיע הסימון של הקפאה מהירה
 .הקפאה מהירה תופעל, שניות 3בתוך 

 הוא יחזור לכיוון שך , אם תמשיך ללחוץ על הכפתורC 160  - . 

  

  לכיוון הטמפרטורהאזהרות בנוגע 

 כיוון הטמפרטורה לא ישתנה אם תהיה הפסקת חשמל. 

  לא מומלץ להפעיל את המקרר בטמפרטורת סביבה מתחת ל– C 100 – מבחינת יעילותו. 

 כיוון הטמפרטורה תריך להיעשות בהתאם לתכיפות פתיחת הדלתות וכמות  המזון המאוחסנת בו. 

 וכחיאין לעבור לכיוון חדש טרם השלמת כיוון נ. 

  לאחר חיבורו לרשת , ללא הפרעה, שעות בהתאם לטמפרטורת הסביבה 24המקרר אמור להיות מופעל למשך
אין לפתוח את הדלתות בתכיפות ואין לאחסן מזון רב במקרר בפרק זמן . החשמל על מנת להגיע לקירור מלא

 .זה

  המקרר מנותלק מזרם החשמל  אם. דקות למדחס מתוכננת מראש על מנת למנוע לו נזק 5פעולת השהייה של
 .דקות לאחר חיבורו מחדש של החשמל 5המדחס יחל לפעול , מסיבה כלשהי

 אין אנו . המקרר מתוכנן לפעול בטמפרטורת סביבה המתאימה לסטנדרטים של דרוג האקלים שעל התוית
  .ממליצים להפעיל את המקרר מחוץ למגבלות אלה בהתייחס ליעילות קרור המקרר

 טמפרטורת סביבה דרוג אקלימי
T 160 - 430 C 

ST 160 - 380 C 

N 160 - 320 C 

SN 100 - 320 C 
  

  :שים לב
  .3 –ל  1יש לכוון את טרמוסטט המקרר בין , -  C 250 –אם טמפרטורת הסביבה נמוכה מ 

 יש לכוון את הטרמוסטט לגבוה יותר עד אשר המקרר ישיג את, -  C 250  - אם טמפרטורת הסביבה גבוהה מ 
  . הטמפרטורה הנדרשת שלו

  . -  C 200או  – C 180המקפיא צריך להיות , לכיוון אופטימלי

  . -  C 240 –יש לכוון את המקפיא ל , אם נעשה שימוש במקרר באזור בו טמפרטורת הסביבה גבוהה מידי, בקיץ
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  מצב הקפאה מהירה
  ?מתי להשתמש במצב זה

  אגדולה מידי לתכולה של המקפי(להקפאה של כמות מזון גדולה( 

 להקפיא מזון מהיר. 

 להקפיא מזון מהר. 

 לאחסן מזון עונתי לתקופה ארוכה. 

  ?כיצד להשתמש במצב זה

 יש ללחוץ על כפתור כיוון המקפיא עד שידלק. 

  כאשר ניתן יהיה לראות , שניות 3אם כפתור אחר לא ילחץ בתוךSUPERFREEZER – 5הנורה תהבהב . הוא יכוון 
 .פעמים וצליל ביפ ביפ ישמע

 ון סימSUPERFREEZER יופיע. 

  שעות מופיעה על גבי מדבקת המוצר 24 –כמות מכסימלית של מזון טרי שיכולה להיות מוקפאת ב. 

 יש לכוון , מ להגיע להקפאה מקסימלית"לטובת ביצוע מיטבי של המכשיר עSF  שעות טרם הכנסת מזון טרי  3 –ל
 .למקרר

 מזון טרי למקפיאשעות לאחר הכנסת  24ליך ההקפאה יסתיים בתום תה. 

 בזמן מצב זה:  

 נורית , אם כפתור כיוון המקפיא ילחץSUPERFREEZER שניות 3אם כפתור אחר לא ילחץ בתוך , תהבהבת ,
 .הפעולה תתבטל והכיוון הקודם יחזור

  :שימו לב
  .-  C 320 –שעות או כאשר טמפרטורת המקפיא תהיה מתחת ל  24יבוטל אוטומטית לאחר  SUPERFREEZEמצב 

  ורה ידידותיתתא

 ניתן להשתמש במצב זה, אם ברצונכם להפעיל את תאורת המכשיר בהתאם לתאורת הסביבה. 

 יש ללחוץ על הכפתור , לביטול. שניות 3נא ללחוץ על כתור כיוון המקפיא במשך , אם ברצונכם לבחור מצב זה
בתוך המכשיר לא  התאורה הפנימית, ותאורת הסביבה מספקת, צב זה נבחרכאשר מ. שניות 3שוב במשך 

 .תופעל
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  תפעול המקרר
  ON / OFFכפתור 

  
  .י לחיצה עליו"הכפתור מפסיק את הזרם למקרר ע

 25נא לבצע את הכיוונים לאחר . שניות בתחילה 25הוא שולט על המערכת במשך , כאשר המכשיר מחובר לחשמל
  .שניות אלה

  

  כיוון טרמוסטט
  

  
ניתן , 5 –ל   1 –י סיבוב הכפתור מ "ע. נים הטמפרטורה של התאטרמוסטט המקרר מווסת בצורה אוטומטית את פ

ניתן לכוון את הטמפרטורה למספר נמוך יותר על מנת להקטין את צריכת , בעונה הקרה. לקבל טמפרטורה קרה יותר
  .האנרגיה

  כיוון טרמוסטט המקרר
  עבור טמפרטורות קרות פחות:  2 – 1

  עבור טמפרטורות רגילות:  4 – 3

      עבור טמפרטורות קרות:       5

  

. טמפרטורת המזון הטרי ותכיפות פתיחת הדלתות משפיעים על טמפרטורת המכשיר, טמפרטורת הסביבה: שימו לב
  .יש לכוון את טמפרטורת המכשיר, באם נידרש
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  מידע על השימוש :2חלק 
  הפסק/ הפעל  – ON / OFFכפתור 

  .י לחיצה עליו"הכפתור מפסיק את הזרם למקרר ע

  כיוון טמפרטורת המקפיא FREEZER SETכפתור 

י לחיצה על "עניתן לכיוון  SFמצב . י כפתור זה"ניתן לכוון את הטמפרטורה ע. זהו כפתור כיוון טמפרטורת המקפיא
  .הכפתור

SR  

  .כאשר בעיה כלשהי מתרחשת במקרר התראהידלוק באדום וישמע צליל  SRנורית 

  אזעקה
  .דקות צליל האזעקה ישמע 2לאחר . תידלוק באדום כאשר הדלתות פתוחות התראהנורית 

LV  

  .קינהצבע התראה אדום יכבה כאשר המתח יחזור לרמתו הת. נורית זו תדלוק, כאשר מתח הרשת נמוך
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 – ON / OFFכפתור 
  הפסק/ הפעל 

כפתור כיוון טמפרטורת 
  .מקפיא

  SRנורית 

  תראהנורית ה

  IVנורית 
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  התקנה ותפעול המקרר

  המקרר פועל עם זרם שלV 220-240  וולט ו– Hz  50. 

 ת של "בתקע זה יש להשתמש עם שקע מוארק מחובר למאמ. קע הארקה מיוחד חובר לכבל הכוח של המכשירת
 .י חשמלאי מוסמך"יש להתקין אחד כזה ע, אם אין שקע כזה בבית. אמפר 16

 חברתנו לא תהיה אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בשקע ללא הארקה. 

 אור שמשיש להציב את המקרר במקום שאינו חשוף ל. 

  מ מתנורים "ס 5ולפחות 'כיריים וכו, ממקור חום כגון תנורמ "ס 50יש להציב את המקרר במרחק של לפחות

 . חשמליים

 אין להשתמש במקרר באוויר הפתוח ולא בגשם . 

 מ למנוע עיבוי על הקירות "מ ביניהם ע"ס 2יש להשאיר מרווח של לפחות , אם המקרר עומד לצד מקפיא
 .הםהחיצוניים של

  מ מעליו לשם איוורור"ס 15אין להציב חפצים כבדים על המקרר ויש להציבו כך שישאר מרווח של לפחות. 

 מ ביניהם"ס 2יש להציבו במרחק של לפחות , אם המקרר מוצב לצד ארונות המטבח. 

  יש לשים את טבעות, מלגעת בקיר) של המקרר עם הרשתהשחור רי והחלק האח(על מנת למנוע מהקונדנסור 
  .900 –הפלסטיק המצורפות למקרר במקומם תוך סיבובם ב 

 יחדיו ,יש לכוון את הרגליים הקידמיות בגובה אחיד, על מנת להבטיח פעולה שקטה וחסרת תנודתיות של המקרר
תהליך זה ). או כנגד כיוון השעון(ניתן להבטיח זאת באמצעות סיבוב הרגלים המתכווננות בכיוון השעון . ולאזנן

 .יות מיושם טרם הכנסת מזון למקררצריך לה

 עם מים חמים על גבי ספוג ולהוסיף להם כפית של מי סודה יש לנגב את כל חלקיו , טרם השימוש במקרר
לאחר הליך הניקוי ניתן לשים את כל . לאחר מכן יש להעביר סמרטוט עם מים נקיים ולייבש את החלקים. לשתיה

 .החלקים חזרה במקומם

  

  טרם הפעלת המקרר

 יש להניח את המקרר, מ להבטיח את יעילות הפעלתו של המקרר לאחר הצבתו"בזמן ההפעלה הראשונה או ע 
, שאם לא כך. שעות יש לחבר את החשמל למקרר 3רק לאחר  .במצב מאוזן שעות 3 –ללא הפעלה במשך כ 

 . עלול להיגרם נזק למדחס

  יעלם ברגע שהמקרר יחל לקררריח זה . בפעם הראשונה של הפעלת המקרר יתתכן ויהיה ריח. 
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  הוראות בטיחות
זולת אלה המומלצים על , אין להשתמש באמצעים מכניים או אחרים לשם האצת תהליך ההפשרה של המקרר: אזהרה

יש לשמור על פתחי . זולת אם הם מומלצים על ידי היצרן, צרים חשמליים בתוך המקרראין להשתמש במו. ידי היצרן
  .אין לפגוע במעגלי הקירור. ויש לנקות כל מכשול. איוורור בסביבת המקרר או במתקון הבנוי אם המקרר הוא מקרר בנוי

 אין להשתמש במפצלים חשמליים או בכבלים מאריכים . 

 רר במידה שהוא ניזוקאין להשתמש בכבל זינה של המק ! 
 .יש לקרוא מייד לטכנאי מוסמך של היצרן על מנת להחליפו

 לכופף או לפגוע בכבל הזינה, אין למשוך. 

 או להיתלות עליו/אין לתת לילדים לשחק עם המוצר ו. מוצר זה תוכנן להיות מופעל על ידי מבוגרים . 

 שלא ליצור קצר לעולם אין לנתק את התקע מהשקע עם ידיים רטובות על מנת ! 

 אלה עלולים להתפוצץ. אין לאחסן נוזלים חומציים בבקבוקים או פחיות בתוך המקפיא . 

 יש לאחסן  משקאות עם תכולת . אין לאחסן חומרים נפיצים או מתלקחים בתוך המקרר, למען בטיחותכם
 .יחד עם המכסים שלהם כשהם סגורים ומאוזנים, אלכוהול גבוהה בתא המזון

 הוא עלול לגרום לכוויות. מנע ממגע ישיר עם הקרח בעת הוצאתו מהמקפיאיש להי. 

 אין לאכול קוביות קרח או גלידה מיד עם הוצאתה מהמקפיא! לעולם אין לגעת במזון קפוא עם ידים חשופות. 

 הוא עלול להוות סיכון בריאותי והליות אפילו רעיל. אין להקפיא מחדש מזון שהופשר. 

 זה עלול לפגוע בביצועי המקרר. 'כיסוי שולחן וכו, מקרר או חלקו העליון בבדאין לכסות את גוף ה. 

 יש לאבטח את החלקים הפנימיים במקרר על מנת למנוע נזק בעת הובלתו. 

  או חוסר , בעלי מוגבלויות פיסיות חושיות או מנטליות) כולל ילדים(המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים
יש לפקח על ילדים ולוודא כי אינם . ם בפיקוח שו הכוונה על ידי אדם אחראי לביטחונםאלא אם ה, ניסיון וידע

 .משחקים עם המקרר

 יש חובה להחליפו על ידי היצרן או טכנאי מוסמך מטעמו על מנת למנוע סכנה, אם כבל הזינה ניזוק. 
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המקרר1–חלק הפעלת טרם

בטיחות הוראות

גז מכיל שהמקרר הקירור–%$$#"במידה תו(במערכת המקרריתוראה הוא, )מאחורי הגז
דליק גם אך לסביבה מאוד אף. ידידותי כי היטב לוודא יש ומותקנת מובלת היחידה כאשר

ניזוקו לא וחלקיו ומעגליו המקרר של מקור. חלק או להבה מכל להימנע יש נזק של במקרה
דקות מספר היחידה מותקנת בו החדר את לאוורר ויש  .הצתה

אוור: אזהרה פתחי ומכשוליםוודא הפרעות אין כי וודא מותקן הוא בה ביחידה או המקרר בסביבת .ור

המקרר הפשרת לזירוז כלשהם מלאכותיים או מכניים באמצעים תשתמש  .אל

המקפיא בתוך או המקרר בתוך כלשהם חשמליים במוצרים תשתמש  .אל

מנעול עם ישנה יחידה מחליפה שהיחידה מה, במידה המנעול את הסר או הישנהשבור יחידה
אחסנתו לפני זהירות משחק, כאמצעי בעת בו להיכלא מילדים למנוע מנת  .על

היטב לנטרל יש אותם וקירור בידוד גזי מכילים ישנים ומקפיאים היחידה. מקררים את הפקד
במידה לרשויות ופנה והאחראיות המופקדות הזבל רשויות בידי נפטר אתה ממנה הישנה

כלשהי שאלה לך איסופהבב. שיש טרם ניזוקה לא שלך הישן המקרר של הצנרת כי וודא קשה
המוסמכות הרשויות ידי  .על

חשובה : הערה

קרא הראשונית/בבקשה והפעלתו המקרר התקנת טרם אלה הפעלה הוראות אינו. י היצרן
הפעלהאחראי בהוראות המוסבר כפי שלא המקרר של נכונה לא והפעלה נכונה לא להתקנה
.אלה

נ והלימידע

בין& **()'–&דירוג טמפרטורה לסביבת ו16!מוגדר לתקן43!-צלסיוס בהתאם צלסיוס
TS EN ISO 15502. 

לתקנים בהתאם תוכנן ,EN15502, IEC60335-1 /IEC60335-2-24המקרר
2004/108/EC/ 

תקנות תואם  "+++"המקרר
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  מידע בטיחות

 בזמן הובלת המקרר והצבתו אין לפגוע במערכת הקירור שלו. 

 שכן ילדים עלולים להילכד , סירו טרם ההיפטרות ממנואו לה/יש לשבור אותו ו, אם במקרר הישן שלך יש מנעול
 .בתוכו ועלולה להתרחש תאונה

  מקררים ישנים ומקפיאים ישנים מכילים חומרי בידוד וגז עםCFC .אנא דאגו שלא לפגוע באיכות הסביבה , לכן
 .כאשר הינכם נפטרים מהמקרר הישן

  

  נקודות חשובות

  600אם במכשיר שלכם גז R  עליכם להיות זהירים  –תן ללמוד נתון זה מהמדבקה על המקרר ני –כגז קירור
, הינו טבעי וידידותי לסביבה R 600למרות שגז . בזמן ההובלה וההצבה על מנת למנוע ממערכת הקירור לנינזק

במיקרה של נזק ודליפה ממערכת הקירור יש להרחיק את המקרר מכל מקור של להבה גלויה או . הוא גז נפיץ
 .במשך מספר דקות, את החדר בו נמצא המקרר וזאת חום ולאוורר

 חברתנו אינה אחראית . אנא קראו את הוראות ההפעלה בתשומת לב רבה טרם התקנת המקרר והשימוש בו
 .או שימוש המנוגד להוראות ההפעלה/ו, רשלנות, על נזק שנגרם למקרר בשל שימוש לא נכון

 עלה ושימרו על חוברת הוראות ההפעלה במקום בטוח אנא פעלו בהתאם לכל ההנחיות בחוברת הוראות ההפ
 .על מנת לפתור בעיות העלולות להיווצר בעתיד

 אין המקרר נועד לשימוש . מוצר זה נועד לשימוש בביתים פרטיים והוא מיועד אך ורק לאחסנת מזון וקירורו
ו בשימוש שאינו חברתנו אינה אחראית בגין נזקים שיגרמ. או אחסנה של מוצרים שאינם מזון/מסחרי ו

  .שמוסבר מעלה

  

אנא בידקו עם נציגות השילטון המוניציפלי אצלכם בנוגע להיפטרות מן המקרר הישן                 
  ומחזורו                                                        

  

  מידע תאימות

  דרוגT – TROPICAL  מוגדר בטמפרטורות סביבה שביןC 160  ו– C 430  ובהתאם לסטנדרטיםTS EN ISO 
15502. 

  המכשיר מתוכנן בהתאם לסטנדרטיםEN15502, ICE60335-1/ICE60335-2-24, 2004/108/EC. 
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  טרם הפעלת המקרר :1חלק 

     NO FROSTמידע על טכנולוגית 

  

  שונה ממקררים סטטיים אחרים  NO FROSTטכנולוגית 

  .בעקרונות הפעולה שלה

  

יוצרים , בנוסף ללחות בתוך המזון עצמו, הלחות שנכנסת לתוך המקרר עם פתיחות סגירות של הדלת, במקררים רגילים
חייבת להתבצע הפשרה תקופתית ויש , על מנת להפשיר את הכפור והקרח בתא המקפיא. קפיאה בתוך תא המקפיא

  .להעביר את המזון הקפוא למיכל קרור אחר ולהפשיר את הקרח שנאסף בתא המקפיא, ת את המקררחובה לכבו

אויר קר ויבש מוזרם לתוך תא המזון ותא המקפיא בצורה הומוגנית ושווה . NO FROSTכל זאת שונה לחלוטין במקררי 
מקרר את המזון בצורה שווה וכך , םאויר קר מתפזר בצורה הומוגנית ושווה בין המדפי. ממספר נקודות באמצעות מפוח

  .מונע לחות וקיפאון

  .בתוספת לנפחו הגדול וצורתו הסטייליסטית, שלך נותן לך קלות הפעלה NO FROST –מקרר ה , לכן
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  :תוכן העניינים
  2                  טרם הפעלת המקרר

  NO FROST                 2מידע על טכנולוגית 

  3                    מידע בטיחותי

  4                  בטיחות   אזהרות

  5                התקנה והפעלה של המכשיר

  5                  טרם הפעלת המכשיר

  

  6                    הוראות שימוש
  7                  הפעלת המכשיר

  7                  הפסק/ כפתור הפעל 

  7                  כיוון הטרמוסטט

  8                 הפעלת הקפאה עמוקה

  8                  תאורה ידידותית

  9                כיוון טמפרטורת המקפיא

  9              אזהרות בנוגע לכיוון הטמפרטורה

  10                      עזרים

  10                    קופסת קרח

  10                    יאקופסת מקפ

  10                    מסנן ריחות

  11                  מגירת איחסון נשלפת

  12                    כפתור טריות

  12                    הנחת המזון 
  12                    תא הקירור

  12                  העמוקה תא ההקפאה

  17                    ניקיון ותחזוקה
  17                      הפשרה

  LED(      18אם התאורה היא על ידי (החלפת נורת המקרר 

 18                    שינוע ומיקום

 18                  מיקום מחדש של הדלת

  19                טרם קריאה לאיש שירות
 21                  טיפים לחיסכון באנרגיה

 22                  חלקי המכשיר ותאיו

 23                  חלקי המכשיר ותאיו
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יקרים ,לקוחות

ביתיים מוצרים קופרשולץ מבית איכותי חשמל מוצר שרכשתם על תודה
.מ"בע

באופן יענה שרכשתם שהמוצר בטוחים דרישותיכםמלאאנו .על

ושימוש לתפעול ונוח קל .המוצר

מנת על זו בחוברת המופיעות ההוראות את לב בתשומת לקרוא חשוב
ביותר הטובות התוצאות את .מהמוצרלהפיק

גם כוונתן זכר בלשון המופיעות ההפעלה הוראות זכרלכל ולשון נקבה בלבדננקטהלשון .לנוחיות

טלפון שירות 03-9615595:  לתאום
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