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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:
-שכפתור או מדף ישונו וישופרו עלההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק למקרר שברשותכם. יכול להיות 

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

  
 

 הוראות בטיחות חשובות
 קראו את כל ההוראות לפני השימוש במקרר

 
 יחות הבאים:לפני השימוש במקרר יש לנקוט בכל צעדי הבט -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 

 ו מהשקע.ומשכו אות
 

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

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

 עלול להינזק. 
אחרי שהמקרר פועל, אל תגעו במשטחים הקרים בתא המקפיא, במיוחד כאשר ידיכם לחות או 

 רטובות. העור עלול להידבק למשטחים הקרים.

  אם יש במקרר שלכם יחידת יצור קוביות קרח אוטומטית, מנעו מגע עם החלקים הנעים של
עם אלמנט החימום המשחרר את הקוביות. אל תניחו אצבעות או  המנגנון הפולט את קוביות הקרח

 או ידיים על יחידת יצור קוביות הקרח האוטומטית כאשר המקרר מחובר לזרם החשמל.

 .אל תקפיאו מחדש מזון קפוא שהפשיר לגמרי 
 דברי המומחים:

או אם "...אתם יכולים להקפיא מחדש מזון קפוא שהפשיר אם הוא עדין מכיל גבישי קרח קפואים 
 ".C 4º -טמפרטורת המזון מתחת ל

"...בשר טחון, עופות ודגים מופשרים שיש להם ריח או צבע השונה אפילו במעט מהרגיל, אינם 
ראויים למאכל ואינם ראויים להקפאה מחדש. יש לזרוק גלידה שהפשירה. אם הריח או הצבע של 

 ול להוות סכנה לבריאותכם."מזון כלשהו שונה או מעורר ספקות, השליכו אותו. מזון זה על

 
 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
 למנוע התחשמלות. )הנורה השרופה עלולה להישבר בזמן החלפתה(.מלוח הנתיכים כדי 

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

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

 

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

 מוסמך מטעם היבואן
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 שימרו על הוראות אלה
 סילוק המקרר הישן

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

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

 למנוע תאונות.
 

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

 

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

ת לפני התקנת המקרר. שמרו חוברת זו במקום בטוח וזכרו )על הפעלתו ותחזוקתו( אותו עליכם לדע
 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.-יות מוגן עלקו החשמל המזין את השקע חייב לה

 
 לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב אי הקפדה על הכללים הבאים:
אל תפעילו את המקרר אם הנכם מבחינים בנזק כלשהו. במקרה של ספק, פנו לתחנת השירות 

 הקרובה.
תוך הקפדה על הוראות ההתקנה המפורטות  חיבור המקרר לחשמל והתקנתו חייבים להתבצע

בחוברת זו. וודאו שהנתונים של רשת החשמל בביתכם זהים לנתונים המצוינים על תווית הנתונים של 
 המקרר.

ידי מי -בלבד. ביצוע תיקון על קופר יבואיש לבצע תיקונים של המקרר בתחנת שירות מוסמכת של 
 מש במקרר. שלא הוסמך לכך מהווה מקור סכנה עבור המשת

יש לאחסן אלכוהול בבקבוק סגור היטב במצב עמידה בלבד. בשום מקרה אין לאחסן במקרר חומרים 
 נפיצים. ישנה סכנת התפוצצות! 

 ובקבוקי פלסטיק או זכוכית סגורים. ישנה סכנת התפוצצות של הבקבוקים.  האין להקפיא פחיות שתיי
 יצים. אל תפעילו את המקרר בסביבה בה קיימים אדים נפ

אל תכניסו קוביות קרח לפה מיד לאחר הוצאתם מהמקפיא )כדי למנוע כוויות קור, המתינו מספר 
 דקות(. 

ידי עצם חד או כל כלי היכול לגרום לפגיעה -הקפידו לא לפגוע במערכת הסגורה של גז הקירור על
גורה לא יתפרץ אחרת בצינורות המוליכים את גז הקירור. היזהרו שעקב פגיעה במערכת הקירור הס

 גז קירור החוצה ולא יחדור לעיניכם, משום שהדבר עלול לגרום נזק לעיניים. 
 אל תחסמו את פתחי האוורור ואת הרשת בתחתית המקרר. שימרו מקומות אלה נקיים. 

 אל תשתמשו בשום התקן שישנה את הביצועים החשמליים של המקרר.

 
 שימושים מותרים

בד. המקרר מיועד לקירור מזון, לאחסון מוצרי מזון קפואים ולייצור קוביות המקרר תוכנן לשימוש ביתי בל
 קרח.
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 כיבוי וניתוק המכשיר

 כיבוי המכשיר
 הוציאו את התקע הראשי. •

 

 ניתוק המכשיר
 במידה והמכשיר אינו בשימוש לתקופה ממושכת:

 .הוציאו את המזון מתוך המכשיר 

 .הוציאו את התקע הראשי 

 כשיר )ראו "ניקוי המכשיר"(. נקו את פנים המ 
 

 למניעת ריחות לא נעימים, השאירו את דלתות המכשיר פתוחות.
 

 במעבר דירה
הסירו את כל החלקים הניתנים להפרדה וארזו כל אחד בנפרד. סגרו את הדלתות והדקו אותן בסרט דביק. 

 הובילו את המכשיר במצב אנכי.
 

 שימוש בתא המקרר
חות מוכנות, מזון משומר, חלב מרוכז, גבינות קשות, פירות וירקות רגישים לאחסון עוגות ומאפים, ארו

לקור: פירות טרופיים, מנדרינות, בננות, אננס, מלון, אבוקדו, פפאיה, פסיפלורה, חציל, כמו כן פירות 
 הזקוקים להבשלה נוספת, עגבניות, מלפפונים, עגבניות ירוקות, תפו"א.

 

 הוראות הבאות:באחסון דברי מאכל, הקפידו על ה
 הניחו למזון חם ולמשקאות חמים להתקרר מחוץ למכשיר. -
 בכדי למנוע שהמזון לא יאבד את טעמו או יתייבש, הניחו אותו המיכלים אטומים. -
 מנעו מגע של שמן או שומן עם חלקי הפלסטיק ואוטמי הדלתות. -
לאחסן חומרים נפיצים אחסנו מוצרים בעלי אחוז אלכוהול גבוה כשהם עומדים וסגורים היטב, אין  -

 בתוך המכשיר. ישנה סכנת התפוצצות!
 

 בקניית מוצרי מזון, אנא שימו לב:
 טריות המוצרים חשובה להארכת חיי המדף של מוצרי המזון.

ככל שהמזון בתא "שמירת הטמפרטורה" יהיה טרי יותר, הוא ישמר לאורך זמן רב יותר. בקניית מזון, 
 וצרים.הקפידו תמיד לבדוק את טריות המ

 
 הערה:

הקפידו שדלת תא המקפיא תהיה תמיד סגורה. במידה והדלת תישאר פתוחה, המזון הקפוא יתחיל 
 כן: עקב צריכה בעצמה גבוהה תבוזבז אנרגיה רבה.-להפשיר. תא המקפיא יתכסה בשכבת קרח עבה. כמו

 

 הקפאת ואחסון מוצרי מזון

 אחסון מוצרי מזון בהקפאה עמוקה
 בהקפאה עמוקה, עקבו אחר ההוראות הבאות: בקניית מוצרי מזון

 .וודאו שהאריזה אינה פגומה 

 .בדקו את תאריך התפוגה 

  טמפרטורת המקפיא בסופרמרקט צריכה להיותC º11-  או פחות. במידה ולא, אורך חיי המדף של
 מוצרי המזון יקטן.

 ו בשקית קרה רכשו מוצרי מזון בהקפאה עמוקה בסופו של מסע הקניות. עטפו בעיתון או הניח
 ולקחו הביתה. 

  עם הגיעכם הביתה, הניחו מיד את מוצרי המזון הקפוא בתא המקפיא. השתמשו במוצרי המזון
 הקפוא לפני שיפוג תאריך התפוגה.
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  .אין להקפיא מחדש מזון מופשר 
יוצא מן הכלל: אם השתמשת במזון להכנת ארוחה )הרתחתם או טיגנתם אותו(, ניתן להקפיא 

 מוכנה זו. מחדש ארוחה 

 הקפאת מזון בעצמכם
הקפיאו אך ורק מזון טרי. בכדי למנוע מהמזון לאבד את טעמו או להתייבש, עטפו אותו בניילון נצמד או 
הניחו אותו במיכלים סגורים. בכדי לשמר את הויטמינים, הערכים התזונתיים, המראה והטעם, עליכם 

 בולת ההקפאה המקסימאלית.להקפיא את המזון מהר ככל האפשר. אין לעבור את קי
 

 כיצד לארוז מזון בצורה נכונה:
 .הניחו את המזון בתוך האריזה 

 .הוציאו החוצה את כל האוויר 

 .אטמו את האריזה 

 .ציינו את התכולה ואת התאריך על האריזה 
 

 המוצרים הבאים אינם מתאימים לאריזת מוצרי מזון: 
 שקיות קניות משומשות.נייר עטיפה, נייר עמיד בפני שומן, שקיות אשפה ו

 

 המוצרים הבאים מתאימים לאריזת מוצרי מזון:
 כיסוי פלסטי, כיסוי פוליאתילן מתנפח, רדיד אלומיניום. 

 

 המוצרים הבאים מתאימים לאטימת המזון הארוז:
 גומיות, מהדקים פלסטיים, חוטי קשירה, סרט דביק עמיד בקור וכד'.

 

 משך אחסון המזון הקפוא
 וי בסוג המוצר.משך האחסון תל

 

 הפשרת מזון קפוא
 תלוי בסוג המזון ובשימוש הרצוי, ניתן להפשיר מזון קפוא במספר דרכים:

 בטמפרטורת החדר -
 במקרר -
 בתנור חשמלי, עם/בלי סיוע של מאוורר אויר חם -
 במיקרוגל -

 
 הערה:

 להקפיא מחדש מזון שהחל להפשיר או שהפשיר לגמריאין 
 ר לזמן האחסון המקסימאלי.לאחסן את המזון בהקפאה מעבאין 

 
 כיצד לחסוך בצריכת אנרגיה

  התקינו את המכשיר בחדר קריר ומאוורר היטב, לא במקום של שמש ישירה ולא ליד מקור חום
 )רדיאטור, תנור בישול וכו'(. אם נדרש, השתמשו בלוחית מבודדת. 

 .הניחו למזון ומשקאות חמים להתקרר לפני הכנסתם לתוך המכשיר 

 זון קפוא, הניחו אותו בתא המקרר. הטמפרטורה הנמוכה של המוצרים הקפואים תקרר בהפשרת מ
 את המזון הנמצא בתוך המקרר. 

  .פתחו וסגרו את הדלת במהרה ככל האפשר 
 

 רעשי תפעול

  רעשים נורמאליים

 
 יחידת המקרר פועלת. המאוורר במערכת האוורור פועל.  - המהום

 וסת סולנואיד בחיבור המים נפתח ונסגר.   המנוע נדלק ונכבה. ו - רעשי הקשה
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 רעשים שניתן לתקנם בקלות 

 
 מגירות, סלסילות או אזורי אחסון רופפים או תקועים

 אנא בדקו את החלקים הניתנים להסרה, ובעת הצורך, הכניסו אותם מחדש.
 

 כלי קיבול נוגעים זה בזה
 אנא הרחיקו בקבוקים או כלי קיבול אחרים זה מזה. 

 המכשיר ניקוי
 :הוציאו את התקע הראשי או כבו את זרם החשמל! שימו לב 

 .נקו את אוטמי הדלת במים בלבד וייבשו ביסודיות 

  .נקו את המכשיר במי שטיפה פושרים 

 .אין להניח מדפי זכוכית קרים המוצאים ישירות מן המקפיא בתוך מים חמים 
 לולים להתעוות.אין לנקות את המדפים או המיכלים במדיח הכלים. החלקים ע

 .אחרי הניקוי: הכניסו את התקע הראשי או הדליקו את זרם החשמל 
 

 אזהרה!
 אין לגעת בידיים רטובות במזון קפוא. ידיכם עלולות להידבק למזון. סכנת פציעה!

 
אין להשתמש במנקה אדים לניקוי המכשיר. האדים עלולים לבוא במגע עם חלקים מחושמלים ולגרום 

 מכת חשמל. האדים עלולים להרוס את משטחי הפלסטיק.לקצר חשמלי או ל

 תיקון ליקויים מינוריים בעצמכם
 

 לפני שתתקשרו לשירות הלקוחות:
 אנא בדקו האם ביכולתכם לתקן את הליקויים בעצמכם בהתאם למידע הבא.

 ות!במידה ואין תקלה, שירות הלקוחות יגבה מכם כסף על הגעת טכנאי, אפילו אם המכשיר עדיין באחרי

 

 הסרת האריזה מהמכשיר
  הסירו את האריזה ואת סרט ההדבקה. )ניתן להסיר את שאריות הדבק בעזרת צידו הדביק של

 סרט ההדבקה שהוסר. בכדי לעשות כן, הניחו את סרט ההדבקה על פני שאריות הדבק והסירו(.

 .אל תסירו את מגיני ההובלה מהמדפים ומתאי האחסון עד שיותקן המכשיר 
 

 אזהרה!
 לפני שתחברו את המכשיר לזרם החשמל, הסירו את כל חומרי האריזה הפנימיים והחיצוניים.

 חיבור חשמלי

 אל תשתמשו בכבל מאריך או במפצל. מכשיר זה חייב להיות מחובר לשקע קבוע.

 השקע אליו מחובר המכשיר חייב להיות נגיש. 
  .ע בעל ארקה המותקן בצורה נכונהשקזרם חלופי באמצעות  V/50 Hz 220-240 -חברו את המכשיר ל

 

 שימוש

 .למזון מוקפא שהופשר, אסור להיות מוקפא מחדש 

  אל תשימו משקאות מוגזים ותוססים במקפיא, מכיוון שזה עלול לגרום ללחץ על פחית או בקבוק

 המשקה. כתוצאה מהלחץ, אריזת המשקה עלולה להתפוצץ במקפיא ולגרום לנזק.

 

 התקנה

 יות, צריך של המקרר, הְמַעבֶּה והמדחס מתחממים הרבה. בשל סיבות בטיחות בעת פעולה נורמלית

 שיהיה אוורור מינימאלי מאחרי המקרר כלפי מעלה. אי הכנת ארובת אוויר לאיוורור יכולה לגרום לנזק.
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 שימו לב:  וודאו שאף חפץ או מכשול אחר לא מפריע לפעולת האוורור.

 לחכות לפחות שעתיים לפני חיבור  מומלץ מאוד, מאוזן אם אתם מעבירים את המקרר כשהוא במצב

 המכשיר לחשמל, כדי לתת לשמן שהיה במדחס לזרום אליו חזרה.

 שימוש

 ניקוי פנים המקרר

לפני השימוש הראשוני במקרר שטפו את פנים המקרר ואת האביזרים הפנימיים של המקרר עם מים 

לאחר מכן ייבשו את פנים המקרר ואת האביזרים  פושרים וסבון, על מנת שהריח של מוצר חדש יעבור.

 והחזירו אותם למקומם.

 תשתמשו בחומרי ניקוי שורטים, מכיוןן שהם עלולים לפגום בגימור המקרר. אל       

 הפעלה

הכניסו את התקע לשקע. פתחו את דלת המקרר וסובבו את כפתור התרמוסטט עם כיוון השעון, מעבר 

המקרר יחל לפעול. על מנת להפסיק את הפעולה פשוט סובבו את כפתור , כעת (STOP)      לסימן

  .         התרמוסטט לסימן

 ויסות טמפרטורה

פרטורה גבוהה יותר ע"י סיבוב הטמפרטורה מווסתת אוטומטית, וניתן להעלות אותה בכדי להשיג טמ

כפתור הטרמוסטט כלפי הגדרות נמוכות יותר. בנוסף, ניתן להפחית את הטמפרטורה ע"י סיבוב  כפתור 

 התרמוסטט כלפי הגדרות גבוהות יותר.

צריכה לקחת בחשבון שהטמפרטורה בתוך המקרר תלויה על כל מקום, ההגדרה המדויקת שתיבחר 

 בדברים הבאים:

 החדר. טמפרטורת  -

 באיזו תדירות דלת המקרר נפתחת.  -

 כמות המזון שמאוחסן במקרר.  -

 מיקום המכשיר.  -

 האמצעית היא, לרוב, המתאימה ביותר.של הטמפרטורה ההגדרה 

הטמפרטורה הוא גבוה או שהמכשיר מלא במזון, והמכשיר מכוון לטמפרטורה  טווחחשוב: אם        

לכוון את  חובה במצב כזה כפור בגב המקרר צמוד לקיר האחורי.ור הנמוכה ביותר, המכשיר עלול ליצ

לטמפרטורה גבוהה יותר בכדי לאפשר הפשרה אוטומטית ולצמצם את צריכת  חוגת התרמוסטט

  האנרגיה. 

 קירור מזון טרי

 בכדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר:

 אל תכניסו מזון חם או נוזלים מתאדים למקרר.  -

 ו את המזון, בייחוד אם יש לו ניחוח דומיננטי.כסו או עטפ  -

 מקמו את המזון כך שהאוויר יוכל לנוע בחופשיות סביבו.  -

 הקפאת מזון טרי

 מתאים לאחסון ארוך טווח של מזון קפוא ולהקפאה של מזון טרי.ההקפאה תא 

להפעיל ונכם בכדי להקפיא מזון טרי לא הכרחי להזיז את כפתור התרמוסטט מההגדרה הרגילה. אם ברצ

פתור התרמוסטט להגדרה הקרה ביותר, אך זכרו: במצב כזה טמפרטורת סובבו את כ הקפאה מהירה

מעלות, כוונו מחדש את  0-מעלות. אם אכן הטמפרטורה צונחת מתחת ל 0-המקרר עלולה לצנוח מתחת ל

של המקרר, מקמו את המזון שאתם רוצים להקפיא בתא העליון  כפתור התרמוסטט להגדרה חמה יותר.

 המיועד להקפאת מזון.

 איחסון של מזון קפוא
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כאשר אתם מפעילים לראשונה את המכשיר או לאחר תקופה שבה לא השתמשתם במכשיר, בצעו את 

 הפעולות הבאות לפני שאתם מכניסים מוצרים לתוך המכשיר:

 .הפעילו את המכשיר לפחות שעתיים כאשר הוא ריק ממוצרים על ההגדרה הקרה ביותר  -

 לאחר מכן סובבו את כפתור התרמוסטט למיקום הנורמלי שלו.  -

חשוב: אם מתרחשת נפילת חשמל כאשר יש מזון במקפיא, אל תפתחו את דלת תא המקפיא.        

שעות( ואם תא המקפיא  6-8המזון הקפוא לא יושפע מנפילת החשמל אם היא תהיה קצרה יחסית )

במזון הקפוא תוך זמן קצר )הטמפרטורה שעולה בתא מלא. אם לא כך הדבר, מומלץ להשתמש 

 ההקפאה מקצרת את זמן האיחסון הבטוח למזון קפוא(.

 הפשרה

ניתן להפשיר מזון קפוא שבמקפיא, לפני השימוש בו, ע"י העברתו למקרר או לשים אותו בחוץ כדי שיפשיר 

 בטמפרטורת החדר, תלוי בזמן ההמתנה שלכם.

 

 ייצור קוביות קרח

מצויד במגש לייצור קוביות קרח. מלאו את המגש במים והכניסו למקפיא עד שייווצרו קוביות  מכשיר זה

 קרח. 

 אל תשתמשו בכלי מטאלי ואל תעבירו את המגש מהמקפיא.

 מחזיקי מדפים

 המכשיר מצויד בהתקנים שמאפשרים לאבטח את המדפים בעת הובלה של המקרר.

 על מנת להסיר אותם פעלו לפי ההסבר הבא:

( עד שהוא חופשי, כעת הסירו Aרימו את המדף מהחלק האחורי שלו ודחפו אותו בכיוון החץ שבתמונה )ה

 את ההתקנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניידיםמדפים 

 חלל המקרר מצויד בזיזים בולטים, כך שניתן להניח את המדפים כמתואר בתמונה.
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 מיקום מדפי הדלת

 מזון בגדלים שונים, ניתן למקם את המדפים בגבהים שונים. בכדי לאפשר איחסון של אריזות

 בכדי לבצע את ההתאמה הזו, פעלו לפי ההסבר הבא:

משכו בהדרגה את המדף בכיוון החיצים עד שהמדף יהיה חופשי, כעת תוכלו למקם את המדפים במקום 

 שאתם מעדיפים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיפים חשובים

 טיפים לקירור מזון *

 עטפו את הבשר בניילון ומקמו אותו על מדף הזכוכית שמעל מגירת הירקות.  ים(:בשר )כל הסוג 

 למען הבטיחות, אחסנו את הבשר בצורה כזו כיום עד יומיים לכל היותר.

 :'כסו את המזון המבושל ואת המנות הקרות והניחו אותם במקרר, לא   מזון מבושל, מנות קרות וכו

 חשוב על איזה מדף.

 :את אלו יש לנקות ביסודיות ולהניח אותם במגירות המיועדות להם.  פירות וירקות 

 :את אלו יש לשים בתוך קופסאות אטומות, או לעטוף בנייר אלומיניום או בשקית בכדי   חמאה וגבינה

 למנוע ככל הניתן כניסת אוויר.

 :יש לסגור את החלב עם מכסה, ומומלץ לשים אותו על המדף שבדלת.  חלב 

 לא לשים אותם בתוך המקרר. מומלץ מאודצלים ושום, כאשר הם אינם ארוזים, בננות, תפו"א, ב

 טיפים להקפאת מזון *

  שעות. מומלץ לא להקפיא שום מזון נוסף במשך תקופת הזמן הזו. 24תהליך ההקפאה לוקח 

 .הקפידו להקפיא רק מזון מסוג משובח, טרי ונקי ביסודיות 

 לחתיכות, כך שהמזון יקפא מהר יותר, ובעת הצורך  השתדלו להקפיא את המזון כאשר הוא מחולק

 תוכלו לקחת את הכמות הדרושה לכם באופן מדויק ולהפשיר את חתיכות המזון מהר יותר.

 .עטפו את המזון בנייר אלומיניום או בניילון וודאו שאריזות המזון אטומות לכניסת אוויר 

 מנת למנוע עליית טמפרטורה במזון הקפוא. הקפידו למנוע ממזון טרי ולא קפוא לגעת במזון קפוא, על 

  מזון דל שומן מאוחסן טוב יותר ולאורך זמן רב יותר מאשר מזון שמן. מלח במזון מצמצם את אורך חיי

 האחסון של המזון.

  מומלץ לשים את תאריכי האריזות שבמקפיא בצורה כזו שיפנו כלפי חוץ. כך תוכלו לעקוב בקלות אחרי

 זמן האחסון של המזון.

 

  אל תכניסו משקאות מוגזים ותוססים לתוך המקפיא, מכיוון שהם עלולים להתפוצץ מתוך האריזה

 שלהם.
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 * טיפים לאיחסון מזון מוקפא

 .וודאו שהמזון  הקפוא המסחרי שאתם קונים מאוחסן כראוי 

 .הקפידו להעביר את המזון הקפוא שקניתם במהירות האפשרית מהחנות אל המקפיא הביתי 

 לפתוח את הדלת בתדירות גבוהה מדי או להשאיר אותה פתוחה מעבר לזמן הדרוש. הקפידו לא 

  ברגע שהמזון הופשר אין להקפיאו פעם נוספת מסיבות בריאותיות, ויש להשתמש בו עפ"י הצרכים

 שלכם.

 .אל תקפיאו את המזון זמן רב יותר מאשר הזמן המצוין על אריזת המזון 

 תחזוקה

 פני תחילת כל טיפול תחזוקתי במכשיר.נתקו את המכשיר מהחשמל ל

ן ביחידת הקירור שלו. תחזוקה ו  אזהרה: ְחֶמימַּ חייבים  תיקון מערכת הקירורהמכשיר מכיל פַּ

  להיעשות אך ורק בידי טכנאי מוסמך.

 ניקיון תקופתי

 וייבשו את פנים המקרר ביסודיות. מטלית לחהנקו את פנים המקרר עם 

ַעבֶּה ואת המדחס עם מברשת לניקוי או עם שואב אבק. פעולה זו תשפר את ביצוע המכשיר  נקו את המֶּ

 ותחסוך בצריכת החשמל.

 תאורה פנימית

 ניתן להגיע אל נורת התאורה שבתוך המקרר לפי ההסבר הבא:

 הבריגו החוצה את מכסה לנורה.  -

 הורידו את החלק הנייד כפי שמופיע בתמונה.   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינו נדלק כאשר הדלת נפתחת, בדקו שהחזרתם את הנורה למקום תוך חיזוק אם האור א        

ההברגה כמו שצריך. אם עדיין הנורה אינה נדלקת החליפו אותה בנורה אחרת. סוג הנורה מופיע על 

 חובה לנתק את התקע של המקרר מהשקע לפני החלפת הנורה. מכסה הנורה.

 הפשרה

ייד של תא הקירור בכל פעם שהמדחס מפסיק את פעולתו, אוטומטית מהמא נעלם הקרח שנוצר מהכפור

כל מיוחד הממוקם ידרך מרזב לתוך מ המים שהפשירו מתנקזותבמהלך שימוש רגיל של המכשיר. טיפות 

  על מנוע המדחס, היכן שהמכשיר מאייד. בגב המקרר

קירור, בכדי חשוב מאוד לנקות באופן תקופתי וסדור את פתח ניקוז המים הנמצא באמצע תעלת תא ה

. השתמשו במכשיר הניקוי המיוחד למנוע את הצפת המים ואת טפטוף המים על המזון שבתוך המקרר

  שאותו תמצאו בתוך פתח הניקוז.
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 שימוש במכשיר-תקופה של אי

 כאשר המכשיר לא נמצא בשימוש במשך תקופה ארוכה, פעלו לפי ההוראות הבאות:

 הוציאו את התקע מהשקע.  -

 את כל האוכל מהמקרר והמקפיא. הוציאו  -

 הפשירו את תא המקרר והמקפיא ונקו אותו היטב, כולל את האביזרים שבתוכו.  -

 השאירו את הדלת פתוחה מעט בכדי לאפשר לאוויר להיכנס פנימה ולמנוע ריחות רעים.  -

 הפשרה

 מ"מ יש להפשיר אותו. 4 -בכל עת שעובי הקרח במקפיא מגיע ל

 , פעלו לפי ההוראות הבאות:           פעולת ההפשרה של תא המקפיא על מנת להשלים את

 . הוציאו את התקע מהשקע שבקיר, או סובבו את כפתור התרמוסטט להגדרה        .1

 . הוציאו את כל המזון המאוחסן, עטפו אותו בכמה שכבות של נייר עיתון והניחו במקום קר.2

 , והניחו קערה מגרד הפלסטיק במקום הנכון במרכז התחתיתאת . השאירו את הדלת פתוחה, הכניסו 3

  מלמטה בכדי לקלוט את טיפות המים המופשרות.      

 את התקע לשימוש.  הכינו. כאשר פעולת ההפשרה הושלמה, ייבשו היטב את פנים המקפיא ו4

 את מגרד הפלסטיק לשימוש עתידי.שימרו     

 רושה או הכניסו את התקע לשקע החשמל. תנו למכשיר . החזירו את כפתור התרמוסטט להגדרה הד5

 את המזון שהוצאתם מתא המקפיא.לעבוד כחצי שעה, ולאחר מכן החזירו     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   חשוב:        

 אל תשתמשו אף פעם בכלים מתכתיים חדים בכדי לגרד את הקרח מהמאייד, מכיוון שזה עלול   -

 לפגוע במקרר.    

 מכשיר מכני או באמצעים מלאכותיים בכדי לזרז את תהליך ההפשרה, אל תשתמשו ב  -

 

 שירות לקוחות וחלקים רזרביים

 במידה והמכשיר אינו מתפקד כהלכה, בדקו את הדברים הבאים:

 התקע מחובר כהלכה לשקע החשמל.  -

 חיבור החשמל המרכזי עובד באופן תקין ויש חשמל בבית.  -

 צב הנכון.כפתור התרמוסטט מצוי על המ  -

 בדקו שפתח ניקוז הפשרת המים אינו חסום.אם יש טיפות מים על החלק התחתון של תא המקרר,   -

 במידה והמכשיר עדיין אינו עובד כהלכה, גם לאחר שביצעתם את הפעולות הנ"ל, צרו קשר עם השירות   -

 הטכני הקרוב לביתכם.   

 הדגם של המוצר שרכשתם. שתציינו אתבכדי שהשירות יהיה מהיר ויעיל, הכרחי 
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 התקנה

 מיקום

המקרר צריך להיות ממוקם הרחק ממוקדי חום פוטנציאליים כגון רדיאטורים, בויילרים, חשיפה ישירה 

 לאור השמש וכו'.

 

 החברה מסירה כל אחריות אם הצרכן אינו שומר על אמצעי הזהירות הכתובים מעלה.

 

מפיקוד החשמל המרכזי. חובה לאפשר  תשומת לב! חובה שתהיה אפשרות לנתק את המכשיר

 נגישות קלה לתקע המכשיר לאחר ההתקנה.

 

 הפיכת צירי פתיחת דלת המקרר

 המכשיר סופק כאשר דלת המקרר נפתחת לצד ימין. בכדי לשנות את כיוון פתיחת הדלת פעלו        

 אות, לפני שאתם מתקינים את המקרר:לפי ההוראות הב       

 חלק הפלסטיק.ת הבורג העליון והסירו את . הבריגו החוצה א1

 . הסירו את הדלת העליונה.2

 .בצד הנגדי. הבריגו החוצה את הציר האמצעי ואת הזיזים, והכניסו אותם למקומם 3

 .בצד הנגדילמקומם  יון ואת חלק הפלסטיק . החזירו את הדלת העליונה, הבורג העל4

 . בצד הנגדיוהחזירו אותם למקומם  לק הפלסטיקח. הבריגו החוצה את הבורג התחתון, הסירו את 5

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוראות למכשיר מובנה           

 מידות המכשיר

 ס"מ 171גובה:    

 ס"מ 55עומק:   

 ס"מ 56רוחב:   

 לי חייב להיות כפי שמוצג. מסיבות בטיחותיות, אוורור מינימא

 שימו לב: השאירו את פתח האוורור חופשי ממכשולים אפשריים.
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  ארובת אווירהכרחי שהנישה שאליה נכנס המקרר תכלול 

 ס"מ  54רוחב ;   מ"מ  50עומק   עם המידות הבאות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כנגד המשטחהכניסו את המכשיר לנישה, וודאו שהמכשיר עומד 

 י של היחידה בצד, היכן שצירי הדלתות של המכשיר הוכנסו.הפנימ

 הכניסו את המכשיר לנישה עד שהקצה העליון של המקרר

 והציר התחתון יהיו בקו אחד עם מסגרת הנישה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברגים שסופקו לכם 4הדקו את חלקי המקרר למקומם בעזרת 

  = ארוך(. P= קצר( ; ) I) כשיר ביחד עם המ
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  .למקומההרצועה שימו את רצועת האיטום תוך דחיפה והידוק של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( על המפרקים השונים של המכשירD-ו Cהרכיבו את המכסים )

 (B)הכניסו את גריל האיוורורוהכניסו מכסים לתוך חורי הצירים. 

  ( למקומותיהם.Eואת מכסה הציר )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כפי שמוצג בתמונה.    Ha, Hb, Hc, Hdהפרידו את החלקים 
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 בחלק הפנימי של דלת הרהיט  (Ha) את המוביל  מקמו

 בתמונה, כפי שמוצג  מעלה ומטהדלת המקרר(  את )המכסה

 החורים החיצוניים. לאחר קדיחת החורים, וסמנו את מיקום

 בעזרת הברגים שסופקו. nuchkתקנו את הה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   וא יתהדקשה( עד Ha)( על המוביל Hcאת המכסה )  ַקְבעּו

 למקומו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעלות. הכניסו  90פתחו את דלת המקרר ואת דלת הרהיט בזווית של 

 (. שימו ביחד את דלת המקררHaמוביל )( לתוך הHbאת הזוויתון )

 ודלת הרהיט וסמנו את החורים כפי שמצויין בתמונה.
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 מ"מ מהקצה החיצוני של הדלת, 1וסמנו מרחק של  זויתאת ה הסירו

  (.Kן שהמסמר חייב להיות ממוקם )כהי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעם נוספת, והדקו את הזוויתון מובילמקמו את הזוויתון הקטן על ה

 למקום בעזרת הברגים שסופקו. 

 

 דלת הרהיט נסגרת כהלכה.וני לבדוק האם בסיום הפעולות חי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( עד שהוא יתהדק למקומו.Hb)( על המוביל Hdחזקו את המכסה )
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 אם המכשיר ממוקם בצד יחידת המטבח, הרפו את הברגים בצירים

(D הסירו את הצירים כפי שמופיע בתמונה ולאחר מכן הדקו חזרה ,) 

 .(Eאת הברגים. שימו מכסה )


