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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 על 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 הפנימי 
 של המקרר ללא הודעה מראש.

  
 

 הוראות בטיחות חשובות
 קראו את כל ההוראות לפני השימוש במקרר

 באים:לפני השימוש במקרר יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות ה - אזהרה
 

 
 

 כפי שמתואר בחוברת זו. רק למטרות להן הוא מיועד פיאהשתמשו במק 

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

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

 שקע.ומשכו אותו מה
 

  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.

 מהקיר היזהרו לבל תרמסו את הכבל. פיאכאשר אתם מרחיקים את המק 
יפגע והמקרר אל תניחו לילדים לטפס, לעמוד או להתלות אל מדפי המקרר. הילדים עלולים לה

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

 רטובות. העור עלול להידבק למשטחים הקרים.

 .אל תקפיאו מחדש מזון קפוא שהפשיר לגמרי 
 דברי המומחים:

יל גבישי קרח קפואים או אם "...אתם יכולים להקפיא מחדש מזון קפוא שהפשיר אם הוא עדין מכ
 ".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 

 יכו אותו. מזון זה עלול להוות סכנה לבריאותכם."מזון כלשהו שונה או מעורר ספקות, השל

 
 שימו לב!

 מזרם החשמל לפני ניקויו או תיקונו. פיאנתקו את המק 

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

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

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

או למכשירי חשמל  פיאאל תשתמשו בבנזין או בנוזלים או גזים מתלקחים אחרים בסמוך למק
 אחרים.

 
 
 
 
 

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

 מטעם היבואן
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 שימרו על הוראות אלה

 הישן או המקפיא ק המקררסילו
 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 
 מושאר כך "לימים ספורים בלבד". אם הנכם נפטרים מהמקרר הישן שלכם, הקפידו על הכללים הבאים 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
ב , קראו בעיון הוראות התקנה והפעלה אלו. בחוברת זו נכלל מידע חשופיאלפני הפעלה ראשונה של המק

)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 לשקע חשמל מוארק בלבד פיאיש לחבר את המק -אזהרה

 ת החשמל.לתקע חשמל שאינו מוארק היטב בהתאם לחוקי חבר פיאתחברו את המק
)אמפר( לפחות, המחובר לארקה  10Aידי נתיך של -קו החשמל המזין את השקע חייב להיות מוגן על

 כהלכה.
 

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

 הקרובה.
לחשמל והתקנתו חייבים להתבצע תוך הקפדה על הוראות ההתקנה המפורטות  פיאחיבור המק

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

ידי מי -ביצוע תיקון על בלבד. קופר יבואבתחנת שירות מוסמכת של  פיאיש לבצע תיקונים של המק
 שלא הוסמך לכך מהווה מקור סכנה עבור המשתמש במקרר. 

 
 ובקבוקי פלסטיק או זכוכית סגורים. ישנה סכנת התפוצצות של הבקבוקים.  האין להקפיא פחיות שתיי

 אל תפעילו את המקרר בסביבה בה קיימים אדים נפיצים. 
מקפיא )כדי למנוע כוויות קור, המתינו מספר אל תכניסו קוביות קרח לפה מיד לאחר הוצאתם מה

 דקות(. 
ידי עצם חד או כל כלי היכול לגרום לפגיעה -הקפידו לא לפגוע במערכת הסגורה של גז הקירור על

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

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

 
 במעבר דירה

בסרט דביק. הסירו את כל החלקים הניתנים להפרדה וארזו כל אחד בנפרד. סגרו את הדלתות והדקו אותן 
 הובילו את המכשיר במצב אנכי.

 
 

 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
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 הקפאת ואחסון מוצרי מזון
 

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

 .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.

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

  עם הגיעכם הביתה, הניחו מיד את מוצרי המזון הקפוא בתא המקפיא. השתמשו במוצרי המזון
 הקפוא לפני שיפוג תאריך התפוגה.

  .אין להקפיא מחדש מזון מופשר 
גנתם אותו(, ניתן להקפיא יוצא מן הכלל: אם השתמשת במזון להכנת ארוחה )הרתחתם או טי

 מחדש ארוחה מוכנה זו. 

 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 

 מזון מהר ככל האפשר. אין לעבור את קיבולת ההקפאה המקסימאלית.להקפיא את ה
 

 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: 
 , נייר עמיד בפני שומן, שקיות אשפה ושקיות קניות משומשות.נייר עטיפה

 

 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
 משך האחסון תלוי בסוג המוצר.

 
 בטמפרטורה ממוצעת:

 

 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:

ון שהחל להפשיר או שהפשיר לגמרי. לא ניתן להפשיר את המזון עד להכנתו להקפיא מחדש מזאין 
 )הרתחתו או טיגונו(.

 
 לאחסן את המזון בהקפאה מעבר לזמן האחסון המקסימאלי.אין 
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 כיצד לחסוך בצריכת אנרגיה
  התקינו את המכשיר בחדר קריר ומאוורר היטב, לא במקום של שמש ישירה ולא ליד מקור חום

 תנור בישול וכו'(. אם נדרש, השתמשו בלוחית מבודדת.  )רדיאטור,

 .הניחו למזון ומשקאות חמים להתקרר לפני הכנסתם לתוך המכשיר 

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

  .פתחו וסגרו את הדלת במהרה ככל האפשר 
 

 פאנל הפעלה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נורת ביקורת. 1

 ווסת טמפרטורה. 2

 נורת הקפאה מהירה .3

 מתג הקפאה מהירה .4

 מתג איתחול של התרעה    

 הורת התראנ .5

 

 הפעלה

 . הכניסו את תקע המכשיר לשקע החשמל שבקיר.1

 .עם כיוון השעון להגדרה האמצעיתווסת הטמפרטורה את  סובבו. 2

 שניות. משמע הדבר כי המכשיר מופעל. 2-דלק ויישמע צליל למשך כתי ביקורת. נורת ה3

 . נורת ההתרעה תהבהב, וצליל ההתרעה יישמע. משמע הדבר כי הטמפרטורה בתוך המכשיר גבוהה 4

 מדי.    

 וצליל ההרתעה ייכבה.  4 . לחצו על מתג ההקפאה המהירה 5

  כעת מהירה תידלק. המקפיא יחל. לחצו על מתג ההקפאה המהירה פעם נוספת, ונורת ההקפאה ה6

 לפעול.    

 

 כיבוי

 שניות. 2-", כעת יישמע צליל למשך כ0. בכדי לכבות את המכשיר, כוונו את ווסת הטמפרטורה למצב "1

 תיכבה. ביקורת. נורת ה2

 

 ווסת טמפרטורה

 הטמפרטורה שבתוך המכשיר נשלטת ע"י ווסת הטמפרטורה, שממוקם בתחתית הלוח.

 את המכשיר, פעלו לפי ההוראות הבאות:בכדי להפעיל 

 ורכוונו את ווסת הטמפרטורה כלפי ההגדרות הנמוכות, בכדי לשמור על מינימום ק. 

 רוכוונו את ווסת הטמפרטורה כלפי ההגדרות הגבוהות, בכדי לשמור על מקסימום ק. 

  

 היא לרוב המתאימה ביותר. ההגדרה האמצעית      
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ם הגדרת טמפרטורה מדויקת יש לזכור שהטמפרטורה שבתוך המכשיר  בכל מקרה, כאשר בוחרי 

 תלויה בדברים הבאים:

 טמפרטורת החדר. -

 תדירות פתיחת דלת המקפיא. -

 כמות המזון המאוחסן במקפיא. -

 מיקום המקפיא. -

 

  פונקציית ההקפאה המהירה

נורת ההקפאה  ה.אתם יכולים להפעיל את הפונקציה הנ"ל ע"י לחיצה על מתג ההקפאה המהיר

המהירה תידלק. ישנה אפשרות לבטל את הפונקציה בכל זמן, ע"י לחיצה על מתג ההקפאה המהירה. 

 כאשר תעשו זאת נורת ההקפאה המהירה תיכבה.

 

  גבוהההתרעת טמפרטורה 

אם הטמפרטורה בתוך המקפיא עולה לנקודה שבה איחסון המזון הקפוא לא בטוח עוד )לדוגמא: בעת 

 (, נורת ההתרעה תהבהב וצליל התרעה יישמע. שמלנפילת הח

. כבו את צליל ההרתעה ע"י לחיצה על מתג ההקפאה המהירה. נורת ההקפאה המהירה תואר ונורת 1

 ההתרעה תהבהב עד שהטמפרטורה המבוקשת תושג פעם נוספת.

 יכבה. . תוכלו לשחרר את הלחיצה ממתג ההקפאה המהירה כאשר נורת ההתרעה ת2

 

 כאשר המקפיא מופעל לראשונה, נורת ההתרעה תהבהב עד אשר הטמפרטורה תצנח לרמה       

 הבטוחה לאיחסון מזון.      

 התרעת דלת פתוחה

שניות. כאשר המצב הקודם יחזור  00-צליל התרעה יישמע כאשר הדלת תישאר פתוחה למשך יותר מ

בכל מצב, לחצו על מתג האיתחול של צליל ההתרעה על מנת )הדלת תיסגר(, צליל ההתרעה ייפסק. 

 לבטל את צליל ההתרעה.   

 

 שימוש ראשוני
 ניקוי פנימי

לפני השימוש הראשוני במכשיר נקו את פנים המכשיר ואת האביזרים הפנימיים בעזרת מים פושרים 

מכשיר ואת האביזרים וסבון נטול ריח, בכדי להסיר את הריח של מוצר חדש. לאחר מכן נקו את פנים ה

 ביסודיות.

חשוב! אל תשתמשו בחומרי ניקוי או אבקות שעלולות לגרום לשפשופים, מכיוון שזה יגרום 

 .בפלסטיק לנזקים

 

 שימוש יומי
 הקפאת מזון טרי

תא המקפיא מתאים להקפאת מזון טרי, איחסון מזון קפוא והקפאה עמוקה לאורך זמן של מזון. בכדי 

שעות לפני שאתם מכניסים את  24ילו את פונקציית ההקפאה המהירה לפחות להקפיא מזון טרי הפע

תהליך המזון הטרי לתא המקפיא. הכניסו את המזון הטרי לשני החלקים העליונים של המקפיא. 

 שעות: במהלך הזמן הזה אל תכניסו מזון נוסף המיועד להקפאה. 24נמשך  ההקפאה

שעות, כאשר תהליך ההקפאה הסתיים, חיזרו שוב לטמפרטורה המבוקשת )ראו את הסעיף  24לאחר 

 "וויסות טמפרטורה"(.
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  איחסון של מזון קפוא

 לפני ששמים את  שימוש במכשיר,-כאשר מתחילים בפעם הראשונה או לאחר תקופת זמן של אי     

   .קור מקסימליכשעתיים על תנו למכשיר לפעול במשך  -בתא המקפיא מוצריםה     

המזון שהופשר חייב להיאכל  לא מכוונת )לדוגמא: עקב נפילה של חשמל(, הפשרהשל במקרה חשוב! 

 מיד או שעליכם לבשלו מיידית ולאחר שיתקרר להקפיא אותו שוב. 

 הפשרה

הקפאה העמוקה או הקפאת מזון, לפני שהוא היה בשימוש, יכול להיות מופשר בטמפרטורת החדר. 

ה הבישול ייקח זמן ות ישירות מהמקפיא, במקרה כזחתיכות קטנות יכולות אפילו להתבשל בעודן קפוא

 רב יותר.

 הפשרת המקפיא

כמות מסוימת של קרח תופיע תמיד על מדפי המקפיא ומסביב לתא העליון. הפשירו את המקפיא 

מ"מ לערך. בכדי להסיר את הקרח שהצטבר פעלו לפי  3-5כאשר שכבת הקרח תגיע לעובי של 

 ההוראות הבאות:

 קו את תקע המכשיר מהשקע שהקיר." ונת0. העבירו את ווסת הטמפרטורה להגדרה "1

 . הוציאו מהמקפיא את המזון שבתוכו, עטפו אותו בכמה שכבות של נייר עיתון ושימו אותו במקום קר 2

 ככל האפשר.     

 . השאירו את דלת המקפיא פתוחה.3

 . הוציאו את שלוש המגירות הגדולות.4

 רה הקטנה התחתונה ונקו ביסודיות . כאשר תהליך ההפשרה הושלם, נגבו את המים שהצטברו במגי5

 את פנים המקפיא.    

הכניסו את תקע המכשיר לשקע שבקיר והפעילו את בקרת הטרמוסטט להגדרה האמצעית. לאחר מכן 

תנו למכשיר לפעול במשך כשעתיים במצב של "הקפאה מהירה". לאחר מכן הכניסו למקפיא את המזון 

 שהוצאתם לפני הפשרת המכשיר.

 שימוש במכשיר-זמן של איפרקי      

 כאשר המכשיר לא בשימוש זמן רב, פעלו לפי ההוראות הבאות:          

 . נתקו את המכשיר מאספקת החשמל. 1    

 . הסירו את כל המזון מהמקפיא.    2    

 . הפשירו ונקו את המכשיר ואת האביזרים שבתוכו.        3    

 די למנוע ריחות לא נעימים.         . השאירו את הדלת/דלתות פתוחות כ4    

 ישנם צלילים שנשמעים במהלך השימוש )הקומפרסור, הסירקולציה של המקפיא(. זה נורמלי חשוב!     

 , בכל מקרה אין זו תקלה.ולא פוגע כלל ביעילות המכשיר    

           סגירת הדלת    

 .באופן קבוע . נקו את אטם הדלת1    

 וודאו שמשקוף המקפיא נקי על מנת לקבל סגירה מלאה של הדלת.. 2    

 

 


