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 לקוח נכבד
 אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר מבית "קופר יבוא".

 אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.
 

 שימו לב:
או מדף ישונו וישופרו ההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק למקרר שברשותכם. יכול להיות שכפתור 

ידי היצרן ללא התראה מוקדמת. כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את העיצוב -על
 הפנימי של המקרר ללא הודעה מראש.

  
 

 הוראות בטיחות חשובות
 קראו את כל ההוראות לפני השימוש במקרר

 
 הבאים:לפני השימוש במקרר יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות  -אזהרה

 
 
 

 כפי שמתואר בחוברת זו. השתמשו במקרר רק למטרות להן הוא מיועד 

 ראו בהמשך בהתאם להוראות ההתקנה המפורטות בחוברת זו. , יש להתקין מקרר זה כראוי

 הוראות הארקה והתקנה.
אל תנתקו את המקרר מזרם החשמל תוך משיכת כבל החשמל, תמיד אחזו בחוזקה את התקע 

 ומשכו אותו מהשקע.
 

  תקנו או החליפו מיד כבל חשמל בלוי או לא תקין. אל תשתמשו בכבל סדוק, משופשף או לא
 .בקצותיותקין בצורה זו או אחרת, לאורכו או 

  לבל תרמסו את הכבל.כאשר אתם מרחיקים את המקרר מהקיר היזהרו 
אל תניחו לילדים לטפס, לעמוד או להתלות אל מדפי המקרר. הילדים עלולים להיפגע והמקרר 

 עלול להינזק. 

 
 

 שימו לב!
 .נתקו את המקרר מזרם החשמל לפני ניקויו או תיקונו 

 ידי טכנאי שירות מוסמך, של חברת "קופר יבוא" בלבד.-כל שירות הניתן למקרר יבוצע על 
 

  לפני החלפת נורה שרופה, נתקו את המקרר מזרם החשמל או נתקו את אספקת זרם החשמל
 מלוח הנתיכים כדי למנוע התחשמלות. )הנורה השרופה עלולה להישבר בזמן החלפתה(.

 אינו מנתק את הזרם לבית הנורה. OFFהערה: סיבוב מתג הבקרה למצב 
 

חרים בסמוך למקרר או למכשירי חשמל אל תשתמשו בבנזין או בנוזלים או גזים מתלקחים א
 אחרים.

 
 
 

החלפתו תעשה אך ורק ע"י טכנאי  מסכנה, עאם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנ

 מוסמך מטעם היבואן



 שימרו על הוראות אלה
 סילוק המקרר הישן

 
 במידה והמקרר הישן לא נמכר יש לדאוג שהוא לא יהווה סכנה. 

לכידת ילדים בתוך מקרר ישן ומוות עקב חנק אינם נחלת העבר. מקרר נטוש מהווה סכנה, גם אם הוא 
ם הנכם נפטרים מהמקרר הישן שלכם, הקפידו על הכללים הבאים מושאר כך "לימים ספורים בלבד". א

 כדי למנוע תאונות.
 

 לפני השלכת המקרר או המקפיא הישנים שלכם:
 פרקו את הדלתות. -
 השאירו את המדפים במקומם כדי להקשות על ילדים להיכנס לתוך המקרר. -
 חתכו את כבל החשמל. -

 

 אמצעי זהירות
או בעיון הוראות התקנה והפעלה אלו. בחוברת זו נכלל מידע חשוב לפני הפעלה ראשונה של המקרר, קר

)על הפעלתו ותחזוקתו( אותו עליכם לדעת לפני התקנת המקרר. שמרו חוברת זו במקום בטוח וזכרו 
 למסור אותה לבעלים הבאים של המקרר.

 

. כדי למנוע סכנת התחשמלות, אל יש לחבר את המקרר לשקע חשמל מוארק בלבד -אזהרה

 תחברו את המקרר לתקע חשמל שאינו מוארק היטב בהתאם לחוקי חברת החשמל.
 ידי נתיך המחובר לארקה כהלכה.-קו החשמל המזין את השקע חייב להיות מוגן על

 
 לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב אי הקפדה על הכללים הבאים:

מבחינים בנזק כלשהו. במקרה של ספק, פנו לתחנת השירות אל תפעילו את המקרר אם הנכם 
 הקרובה.

חיבור המקרר לחשמל והתקנתו חייבים להתבצע תוך הקפדה על הוראות ההתקנה המפורטות 
בחוברת זו. וודאו שהנתונים של רשת החשמל בביתכם זהים לנתונים המצוינים על תווית הנתונים 

 של המקרר.
ידי מי -בלבד. ביצוע תיקון על קופר יבואתחנת שירות מוסמכת של יש לבצע תיקונים של המקרר ב

 שלא הוסמך לכך מהווה מקור סכנה עבור המשתמש במקרר. 
 בשום מקרה אין לאחסן במקרר חומרים נפיצים. ישנה סכנת התפוצצות! 

 אל תפעילו את המקרר בסביבה בה קיימים אדים נפיצים. 
ידי עצם חד או כל כלי היכול לגרום לפגיעה -הקירור על הקפידו לא לפגוע במערכת הסגורה של גז

אחרת בצינורות המוליכים את גז הקירור. היזהרו שעקב פגיעה במערכת הקירור הסגורה לא 
 יתפרץ גז קירור החוצה ולא יחדור לעיניכם, משום שהדבר עלול לגרום נזק לעיניים. 

 מרו מקומות אלה נקיים. אל תחסמו את פתחי האוורור ואת הרשת בתחתית המקרר. שי
 אל תשתמשו בשום התקן שישנה את הביצועים החשמליים של המקרר.

 

 
 
 
 
 



 הפעלה:
 פאנל הכפתורים:

 

  
 

 כפתור הפעלה/כיבוי .1
 צג  .2
 תא טמפרטורה תחתון, כפתור חימום .3
 תא טמפרטורה תחתון, כפתור קירור  .4
 כפתור שעון כיבוי  .5
 כפתור כיבוי אור .6
 חימום תא טמפרטורה עליון, כפתור .7
 תא טמפרטורה עליון, כפתור קירור  .8

באפשרותך להגדיר מראש את צלילי הכפתורים לעוצמה גבוהה יותר, ע"י לחיצה יחד על כפתור 
 כיבוי האור וכפתור טמפרטורת קירור, למשך מספר שניות. שינוי הוא מצב הפיך.

 
 

 תצוגה:
 

 
 

 מחוון תא עליון .1
 מחוון טמפרטורת תא עליון וטיימר  .2
 טמפרטורה תא תחתון מחוון .3
 מחוון תא תחתון .4
 מחוון שעון הפעלה .5

 חבר את הכבל הראשי לחשמל. .א
 ג, המצב" מופיע על הצDEMOלחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי אם הצג מורה על כבוי. אם " .ב

"מה לעשות כאשר...". מחווני הטמפרטורה יראו את  ראומצב של הדגמה. המוגדר הוא 
 "ויסות טמפרטורה". ראו -מנת לבחור ברירה אחרתרה. על ברירת המחדל של הטמפרטו

 
 

 כיבוי:
 שניות. הצג ייכבה. 5על כפתור ההפעלה/כיבוי למשך  לחצו .1
 את השקע הראשי מהתקע. ואיהוצ .2

 



 ויסות הטמפרטורה:
הטמפרטורה הקבועה של מרתף היינות תסתגל על ידי לחיצה על ויסות הטמפרטורה.מחווני 

 שעות. ראו 24רה הקבועה תושג בתוך הקבועה. הטמפרטוהטמפרטורה יראו את הטמפרטורה 
 סידור היין". -"שימוש יומי

 
 ! לאחר הגעה לטמפרטורה הרצויה, החום נאגר.

 תפקוד התאורה:
 על כפתור הכיבוי. ו את הדלת ולחצועל מנת לכבות את המנורה לפני זמן הכיבוי האוטומטי, פתח

 למנורה אין אפקט שלילי על איכות היין.
 ת פתיחת הדלתאזעק

 אזעקה קולית תישמע אם הדלת נשארה פתוחה למשך מספר דקות. אזעקת פתיחת הדלת תיוצג כך:
 מחוון אזעקה מהבהב. -
 זמזם קולי. -

 , האזעקה תיפסק.אופטימייםכאשר הדלת סגורה והתנאים הם 
 במהלך האזעקה, הזמזם יכול להיכבות על ידי לחיצה על כל כפתור.

 
 

 שימוש יום יומי:
 סידור היין

 

 
מעלות צלסיוס. מדף זה הוא אידיאלי ליין,  11-מעלות ל 6הטמפרטורה יכולה להיות בין מדף עליון: 

 במיוחד יינות אדומים ולבנים חדשים, שנקנו לאחרונה
מדף זה אידיאלי לאחסון ין אדום או  מעלות צלסיוס. 18-מעלות ל 11הטמפרטורה תנוע בין מדף תחתון: 

 לבן לתקופות ארוכות.
 הטמפרטורה של מדף זה מותאמת לאחסון יינות ישנים וותיקים ועשירים בטעם. -
 הבקבוקים צריכים להיות מאוחסנים מטה בצורה כזו שהפקק לא יתייבש. -
ובעלת זכוכית כפולה על  UVהיין צריך להיות שמור בחושך. הדלת היא דלת נגד קרני  -

 מנת לשמור על היין מהאור, למקרה שהמקרר מאוחסן במקום מואר.
המנורה לא צריכה להידלק לעיתים קרובות או למשך זמן ממושך. יין נשמר טוב יותר  -

 בחושך.
 .טלטול היין רצוי למנוע  -

המסבירות לגבי  -עקבו אחר ההמלצות וההוראות בזמן השימוש ואחר ההוראות הטכניות
 !סון האופטימאלי של טמפרטורת היין האיכות, משך הזמן והאח

 
 



 המלצת אחסון:
זמן האחסון של היין תלוי בגילו, סוג הענבים, תוכנו האלכוהולי, רמת הסוכר המצויה בפירות 

 עם הזמן. או שהוא ישתבחאם היין ישן מידי  הטנין שיש בו. בזמן הקנייה, בדקו ורמת
 המלצת טמפרטורת האחסון:

 מעלות צלסיוס. 6-8לשמפניה ויינות מבעבעים מומלץ בין  -
 מעלות צלסיוס. 10-12ליינות לבנים מומלץ בין  -
 מעלות צלסיוס. 12-16ליינות רוזה ויינות קלים אדומים, מומלץ בין  -
מעלות צלסיוס. כשמאחסנים יינות ישנים אחד על השני,  14-16ליינות ישנים אדומים, בין  -

 .בדוק שהם לא נוגעים במשטח קירור המקרר
 

 מדפי מרתף היינות
 הזיזו את המדפים על מנת לנקות.

 
 תכולת מרתף היין:

 המסילות. ק"ג. הזז את המדף והכנס אותו בין 30על מדפי הבקבוקים הוא  יהמקסימאלהמשקל 
 

 
 בקבוקים אנכיים או נטויים בשיפוע.מגירה כדי לשים בה המחלקה התחתונה מותאמת ב

 
 
 

 



 ) לא בכל הדגמים ( שימוש במכשיר האדים
מותאם למווסת לחות  היין. מרתף היין שלכםהלחות הרצויה היא הכרחית וחשובה לאחסון נכון של 

 מקרר. מיוחדת שמגביר את הלחות ב
 למקרר לאורך המגש הקטן כמו שנראה בתמונה: המשויכיםפזרו את אבני הלבה  .1

 

 
 

לית, אבני הלבה נמצאים בלחות אמלאו את המגש עם מים עד למחצית התכולה. בפעולה נורמ .2
 לית ע"י המים, יש לבדוק אחת לתקופה את תכולת המים במגש ולמלא אותו כשיש צורך.אנורמ

הלחות של היין שנמצא  נמצא הוא ברמה גבוהה, ים לב שאם הלחות באזור שבו המקררש
במקרר יהיה באופן טבעי יותר לח. ייתכן וזה יקרה בבקבוקים כאשר הדלת של המקרר תהיה 

 פתוחה וייתכן והתווית תתקלף. במקרה זה, הפחיתו את כמות המים במגש בהתאם. 
 

 :) לא בכל הדגמים (  סרקולציית אוויר
טט בתנאים בתא המקרר יש מנורת "אוויר" עם מאוורר שבאופן אוטומטי יופעל עם התרמוס

 הנכונים.
 

 
 
 


