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 ות בטיחותאזהר  1

 אזהרות  1.1

 

 אזהרה: סכנת שריפה/חומרים דליקים

 המלצות:

מכשיר זה מיועד לשימוש במשקי בית ובשימושים דומים כמו מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות 
עבודה אחרות; משקים חקלאיים ועל ידי לקוחות במלונות, צימרים וסביבות מגורים אחרות; קייטרינג 

 ושימושים לא מסחריים דומים. 

 יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.

חנת השירות שלו או אדם שהוסמך לכך למניעת אם כבל הזינה ניזוק, חייבים להחליפו על ידי היצרן, ת
 סכנה. 

 אין לאחסן חומרים נפיצים כמו פחיות תרסיס עם חומרים דליקים בתוך המכשיר. 

 יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל לאחר השימוש ולפני ביצוע תחזוקת משתמש במכשיר. 

 רים דליקים.אזהרה: סכנת שריפה/חומ

 חסימה.  אזהרה: השאירו את פתחי האוורור במעטפת המכשיר או בתוכו פנויים מכל

אזהרה: אין להשתמש באמצעים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה, חוץ מאלה 
 המומלצים על ידי היצרן. 

 אזהרה: אין לגרום נזק למעגל חומר הקירור.

אזהרה: אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך התאים לאחסון מזון שבמקרר, אלא אם כן הם מהסוג 
 .המומלץ על ידי היצרן

ובגז  אזהרה: נא להשליך את המקרר בהתאם לתקנות המקומיות מכיוון שנעשה בו שימוש בגז דליק
 . קירור

 אזהרה: בעת מיקום המכשיר, יש לוודא שכבל החשמל לא תפוס או פגום.

 אזהרה: אין למקם שוקולדת שקעים או מקורות כוח ניידים באחורי המכשיר.

 )שני פינים בלבד(. לא מוארק אין להשתמש בכבל מאריך או בתקע

 סכנה: סכנה של הילכדות ילדים בתוך המקרר. לפני השלכת המקרר הישן:

 הוציאו את הדלתות -

 השאירו את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס בקלות לתוכו.  -

 יש לנתק את המקרר מזרם החשמל לפני ניסיון להתקין אביזרים בתוכו. 

חומר הקירור והחומר המבודד קצף ציקלופנטן שבהם נעשה שימוש במקרר זה הינם דליקים. לכן, 
כאשר משליכים את המקרר יש להרחיק אותו מכל מקור אש ולאסוף אותו על ידי חברת מחזור מיוחדת 

 עם הרשאות מתאימות ולא להיפטר ממנו באמצעות שריפה, כדי למנוע נזק לסביבה וכל נזק אחר. 

ומעלה ואנשים עם יכולת גופנית,  8: מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי ילדים מגיל ENר תקן עבו
תחושתית או שכלית ירודה, או החסרים ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו השגחה או הדרכה בנוגע 
לשימוש במכשיר בדרך בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא 

 שהם אינם משחקים עם המכשיר. ניקיון ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
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: מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולת גופנית, תחושתית IECעבור תקן 
מוש או שכלית ירודה, או החסרים ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו השגחה או הדרכה בנוגע לשי

 במכשיר מצד האדם האחראי לביטחונם. 

 

 המשמעות של סמלי הבטיחות  1.2

 סמל איסור   

הבטיחות זה עלולות לגרום נזק למוצר או לסכן את  לנות בסממוסו להוראות המהאי ציות כלש

 האישית של המשתמשים.

 

 סמל אזהרה    

י עמידה בהוראות עלולות לגרום להוראות המסומנות בסמל זה. א אנדרש לפעול בציות מל

 את הבטיחות האישית של המשתמשים. לנזקים במוצר או לסכן

 

 סמל תשומת לב     

רות מיוחדת. חוסר תשומת יאזהרה. ההוראות המסומנות בסמל זה דורשות זה סמלזהו 

 או נזק למוצר. פציעות קלות או מתונותלב עלול לגרום 

 

 מדריך זה מכיל מידע חשוב בנושאי בטיחות אשר המשתמשים חייבים להקפיד עליו

 

 אזהרות הקשורות לחשמל 1.3

 שלהחשמל אין למשוך את כבל החשמל בעת משיכת תקע  •
השקע  משוך אותו החוצה מןלבתקע ולאחוז בחוזקה ְמָקֵרר. נא ה

 ישירות.

כדי להבטיח שימוש בטיחותי, אין לגרום נזק לכבל החשמל או  •
התקע  כאשרפגום או  כבל החשמל כאשר הואבלהשתמש 

 שחוק.

היה ייעודי ושקע החשמל לא י חשמלשקע בהשתמש נא ל •
כבל החשמל צריך להיות  שותף עם מכשירי חשמל אחרים.במ

 ה. שריפם לולגר אלשקע כדי שלבחוזקה  מחובר

קו ת בשל שקע החשמל מצויד ההארקהת אלקטרודנא לוודא ש •
 הארקה אמין.

 

ח ופתלולאחר מכן יפה דלבמידה ומתגלה גז ברז האת סגור נא ל •
גזים דליקים וחלונות במקרה של דליפת גז הו את הדלתות

מכיוון  אין לנתק את המקרר ומכשירים חשמליים אחרים אחרים.
 ניצוץ עלול לגרום להתלקחות.שה

 

, אלא אם כן הם המקרר עלאין להשתמש במכשירים חשמליים  •
 .ןעל ידי היצר ץומלמהמהסוג 
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 אזהרות הקשורות לשימוש 1.4

ר להרוס או לשפץ את המקרר. נאסר לגרום נזק לצינורות סנא •
הקירור והתיקון והתחזוקה של המקרר חייבים להתבצע על ידי 

 אנשי מקצוע. 

כבל חשמל פגום חייב להיות מוחלף על ידי היצרן, תחנת  •
 השירות שלו או איש מקצוע שהוסמך לכך למניעת סכנה. 

 

היזהרו , ניםמקרר קטהגוף לבין  מקררהבין דלתות שים ווחהר •
לחיצה חזקה על למנוע למרווח זה כדי כניס את היד להשלא 

דלת המקרר כדי למנוע נות בעת סגירת עדיג בהונהאצבע. נא ל
 .פריטיםנפילת 

בידיים רטובות בתא ההקפאה  םכליינות או מין לגעת במזוא •
 מתכת על מנת למנוע יכליהמקרר פועל, במיוחד מ כאשר

 ת קֹור.ו  ִויוכְ 

 

אין לאפשר לילדים להיכנס או לטפס על המקרר כדי למנוע  •
אם לדים פציעה של יאו  וחנק מקררתוך הילדים בהילכדות של 

 .ייפול מקררה

 

ים עלולמכיוון שעצמים אל תניחו חפצים כבדים על גבי המקרר  •
 .תוימקרפציעות לגרום לדלת, ופתיחת הפול בעת יל

ין את התקע במקרה של הפסקת חשמל או ניקוי. א הוציאנא ל •
חמש דקות לפני שחלפו אספקת החשמל את המקרר לחבר ל

 .פותרצוגלל התנעות מדחס בלזק נ כדי למנוע

 

 

 אזהרות הקשורות להנחת חפצים 1.5

 

במקרר  מאוד יםמאכל אוחפצים דליקים, נפיצים,  הניחאין ל •
 מוצר או שריפה.לכדי למנוע נזקים 

 אל תניחו פריטים דליקים ליד המקרר. ה,שריפ תעילמנ •

 

 

לשימוש ביתי ומתאים אך ורק לאחסון של מזון.  מיועד המקרר •
בהתאם לתקנים ארציים, מקררים ביתיים לא ישמשו למטרות 

 . , וכו'אחרות, כגון אחסון של דם, תרופות או מוצרים ביולוגיים
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אין להניח פריטים כמו בקבוקים או מיכלים אטומים של נוזלים  •
כמו בקבוקי בירה ומשקאות בתוך המקפיא למניעת פיצוץ 

 ונזקים אחרים. 

 

 

 

 אזהרות בנוגע לאנרגיה  1.6

כאשר  אוהתכולה הפשרה של  אולי בגלללפעול באופן עקבי ) אלם שיוללעמכשירי קירור ( 1
מד הטמפרטורה מכוון מתחת לקצה הקר טמפרטורה הופכת חמה מדי בתא המזון הקפוא( כאשר ה

 זמן. מכשיר הקירור במשך תקופה ארוכה שלשל טווח הטמפרטורה המיועד ל

אין לצרוך , ובתאים בעלי טמפרטורות נמוכות מזון או תקפאלה בתאמשקאות תוססים  אסור לאחסן( 2
 מדי; יםקרקרטיבים כשהם מוצרים כגון 

במיוחד עבור מזון מהיר , מזון מומלץ על ידי יצרני המזון עבור כל סוג שלהעל זמן האחסון  אין לעבור( 3
 במקפיא;המאוחסן קפוא מסחרי 

בזמן  טמפרטורה של מזון קפואבאמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע עלייה מופרזת יש לנקוט ב( 4
 ה שכבות של נייר עיתון.המזון הקפוא בכמ עטיפתכגון ת המקרר, פשרה

חיי משך קצר את תניקוי  או התחזוקלשם הפשרה ידנית  עלייה בטמפרטורה של מזון קפוא במהלך( 5
 האחסון.

המפתחות הרחק מהישג יש לשמור את מפתחות, בצוידים במנעולים ומכסים מדלתות או במידה ו( 6
 . בתוכו , כדי למנוע את נעילתםקירורהמכשיר של ילדים ולא בקרבת  ידם

 

 אזהרות הקשורות להשלכה 1.7

 

לכן יש להיפטר מהמקרר ו קצף ציקלופנטאן הם חומרים דליקיםהחומר ו הקירור במקררחומר 
לחברות העוסקות נא להעביר את המקרר  .שרוף אותומבודד ממקורות אש ולא ניתן לכשהוא 

 או סכנות אחרות. נזקים לסביבה עומנלהחומרים כדי לעיבוד כות מוסמוהחזור מקצועי במ

 

רר והמדפים כדי למנוע תאונות של הילכדות ילדים הנכנסים ומשחקים מקת הלאת דיר סנא לה
 . כאשר משליכים את המקרר לגרוטאות בתוך המקרר

 

 

 השלכה נכונה של מוצר זה

 

סימן זה מציין שאין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית אחרת ברחבי 
למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם עקב השלכה האיחוד האירופי. 

בלתי מבוקרת של אשפה, יש למחזר אותו בצורה אחראית כדי לקדם מחזור 
בר קיימא של חומרים ומשאבים. לאיסוף המכשיר המשומש, נא להשתמש 
במערכות האיסוף הקיימות או ליצור קשר עם הקמעונאי שממנו נרכש המוצר. 

 ר למרכז מחזור בטוח.הם יעבירו את המוצ
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 רן במקרונכההשימוש  2

 הצבה  2.1

צי שעה לפני ההפעלה הראשונית, הניחו למקרר לעמוד בשקט למשך ח •
 לפני חיבורו לזרם החשמל. 

חוצה. קבעו את מחיצות תכולתו הלפני הזזת המקרר, הוציאו את כל  •
זרת הזכוכית, את מחזיק הירקות, את המגירות של המקפיא וכו' בע

סרט הדבקה, והדקו את רגליות הפילוס; סגרו את הדלתות ואטמו אותן 
אין להפוך את המקרר או להניח עם סרט ההדבקה. במהלך ההעברה, 

רה אופקית, או לגרום לו לרטט; ההטיה במהלך ההעברה לא אותו בצו
 מעלות.  45תעלה על 

התחתית  ריפודלפני השימוש במקרר הסירו את כל חומרי האריזה כולל  •
ומצעי הקצף והסרטים הדביקים שבתוך המקרר. קרעו את השכבה 

 המגינה מהדלת ומגוף המקרר. 

 

הרחיקו את המקרר מחום והימנעו מאור שמש ישיר. אין להציב את  •
 המקרר במקום לח ומימי למניעת חלודה או פגיעה באפקט הבידוד.

אין להתיז או לרחוץ את המקרר; אין להציב את המקרר במקומות  •
רטובים המועדים להתזה במים כדי שלא לפגוע בתכונות הבידוד 

 החשמלי של המקרר. 

 

יש למקם את המקרר בתוך הבית, במקום מאוורר היטב; הרצפה צריכה  •
ה ומוצקה )סובב לשמאל או לימין לכיוון הגלגלים ליישור להיות שטוח

 . (אם המקרר אינו יציב

 

 

 

ס"מ, ויש למקם את  30-המרווח שמעל למקרר צריך להיות גדול יותר מ •
ס"מ כדי להקל על  10המקרר כנגד קיר עם מרווח חופשי של לפחות 

 פתיחת וסגירת הדלת ועל פיזור החום. 

 

 

 

 אזהרות לפני התקנה:

 י התקנת אביזרים, יש לוודא שהמקרר מנותק מזרם החשמל. לפנ

 יש לנקוט באמצעי זהירות למניעת פציעה. התקנת הידית לפני 
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 התקנת ידית הדלת 2.2

 לפני התקנת ידית הדלת, יש לנקוט באמצעי זהירות למניעת נפילה של הידית וגרימה לפציעה. 

 רשימת הכלים המסופקים על ידי המשתמש

 אלן פתחמ
 

 

 

 

 )התמונה לעיל היא לייחוס בלבד. המצב בשטח יהיה תלוי במוצר הפיזי(. 

 

 שלבי ההרכבה: 

 ( בצורה הדוקה. 1( בתוך חור הבורג )2קיבוע הברגים )השתמשו במפתח אלן ל .א

 הפעולה ההפוכה נחוצה לשם פירוק.  .ב

 בריגו החוצה את כיסוי החור ה (1

 חור הבורג (2

 בורג  (3

 הבריגו את הכיסוי  (1

 

 

 

 

 הבורג חור

 בורג
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 פילוס רגליות  2.3

 

 של רגליות הפילוס  סכמתיתרשים 

 

 )התמונה לעיל היא לייחוס בלבד. המצב בשטח יהיה תלוי במוצר הפיזי(. 

 נוהל הכיוון:

 עם כיוון השעון כדי להגביה את המקרר;סובב את הרגלית  .א

 סובב את הרגלית נגד כיוון השעון להנמכת המקרר; .ב

 כוון את הרגליות מימין ומשמאל בהתבסס על הנוהל שלעיל ליישור אופקי של המקרר.  .ג

 

 שמאל-שינוי כיוון פתיחת הדלת ימין 2.4

 רשימת הכלים המסופקים על ידי המשתמש

 מברג צלב
 

מברג  –סכין מרק 
  להב דק

 "5/16מפתח גביע 
 

 מסקינג טייפ
 

 

א את כל הפריטים יהוצלמזרם החשמל ו ררנתק את המקנא ל (1
הוצא את המזון מהצד הפנימי של הדלת. קבע את ממגשי הדלת. 

 הדלת בעזרת המסקינג טייפ.

 

 

את מחבר החיווט  ו. נתקהציר העליוןאת ו הברגיםאת  דקורטיבי העליון,כיסוי הההסירו את  (2
 ( מחבר חיווט(. 2(, )1)) ני העליוןמהיד הצשל 
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ג של אמצעי )השתמשו במפתח אלן להוצאת הבורהציר ה, את דלת תא המקררוציאו את ה (3
  את מכסה החור של הצד השני. , והציר האמצעי(

 

 

 

סי החורים, את רגליות הפילוס, כהתחתון, את מ רקפיא, פרקו את הצימדלת תא ההוציאו את  (4
 על הצד השני. ציר התחתון שני והתקינו את ה צדבהתקינו את המוט של הציר התחתון 

  

 כיסוי דקורטיבי

 הציר העליון 

 ציר אמצעי

 מכסה החור 

 מכסה החור 

 צירמוט ה צירמוט ה

 רגלית פילוס
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ואת הכיסוי הדקורטיבי השמאלי, התקינו את תא המקרר דלת א( הוציאו את הכיסוי העליון של  .5
 סיגנל הדלת אל הצד השני והתקינו את מכסה הדלת העליון.  חוטאת שרוול הציר העליון, 

וול של דלת תא המקרר. הוציאו את ית ואת צינור השרמסטופר, את הנעילה העצפרקו את ה
בי הימני מתוך שקית יטורמית השמאלית של דלת תא המקרר ואת הכיסוי הדקצילה העעהנ

האביזרים, הרכיבו את צינור השרוול, את הנעילה העצמית השמאלית ואת הסטופר בצד 
  קורטיבי הימני.הכיסוי הדהשמאלי התחתון של הדלת עם בורג, ולאחר מכן התקינו את 

ב( פרקו את הסטופר ואת צינור השרוול מהצד הימני התחתון של דלת תא המקפיא, הרכיבו 
שמאלית ואת הסטופר בצד שמאל למטה של הדלת עילה העצמית האת צינור השרוול, את הנ

 בעזרת בורג. 

 

את מצעי ואיר הצן ולאחר מכן התקינו את הועל הציר התחתא קפיתקינו את דלת תא המה (6
 ם. יסי החורכמ

 

 

יר השמאלי צ. לאחר מכן הוציאו את מכסה הדקורטיביכיסוי ההמי ימנהציר המכסה את פרקו  (7
 . קורטיבידהכיסוי העל צד שמאל של  ילאשמיר ההצמכסה התקינו את  , מתוך שקית האביזרים

 

 

 

 נעילה עצמית

  צינור שרוול

 סיגנל הדלתחוט 

 בורג

 וי עליון של הדלתסיכ

 וי דקורטיבי שמאליסיכ

 מעצור 

 בורג 

 צינור שרוול 

  ימני כיסוי דקורטיבי

 צינור שרוול 

 מעצור 

 נעילה עצמית

 סה החורמכ

 ציר אמצעי
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 הוציאו את הציר השמאלי העליון מתוך שקית האביזרים.  (8

הניחו את דלת תא המקרר על הציר האמצעי, התקינו את הציר השמאלי העליון. חברו את 
( עם 2סיגנל )(, חברו את קצה חוט ה1של חוט הסיגנל ) ( לקצה השני4קצה חוט הסיגנל )
 ; התקינו את כיסוי הציר העליון. (3קצה חוט הסיגנל )

 .2.2להרכבת הידית, נא עיינו בפרק 

 

 

 )התמונה לעיל היא לייחוס בלבד. המצב בשטח יהיה תלוי במוצר הפיזי(.

 

 

  נורה תחלפה 2.5 

השירות שלו או על יצרן, תחנת התבצע על ידי הועדת לימ LED-ורות הנה או תחזוקה של מפהחל לכ
 ן דומה. פידי אדם שהוסמך לכך באו

 

 התחלת השימוש 2.6

שעות,  3-2טרי או קפוא, המקרר צריך לפעול במשך ן מזו תלפני הכנס •
 שעות בקיץ כאשר הטמפרטורה גבוהה.  4-או במשך למעלה מ

 

 

 השאירו מספיק מקום לפתיחה נוחה של הדלתות והמגירות.  •

 

 

 

 טיפים לחיסכון באנרגיה 2.7

חימום, או צינורות  חוםם מייצרי מכשירימחדר, הרחק קריר בהמכשיר באזור הכי יש למקם את  •
 שמש ישיר.חוץ לאור ומ

עומס המכשיר. כנסתם לתוך מאכלים חמים להתקרר לטמפרטורת החדר לפני היש להניח ל •
עלולים לאט מדי  יםפאוקאשר יותר. מזונות עבוד זמן רב המכשיר מאלץ את המדחס ליתר על 
 קלקל.הת, או לםאיכותמלאבד 

 צירהמכסה 

 יקורטיביד כיסוי
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 הקפאהתא 

שמור על טריות המזון למשך תקופה ארוכה ומשמש בעיקר לאחסון מזונות קפואים המקפיא י •
 ולעשיית קרח. 

תא ההקפאה מותאם לאחסון בשר, דגים, כדורי אורז ומזונות אחרים שאינם נצרכים בטווח  •
 הקצר. 

מומלץ לחלק נתחי בשר לחתיכות קטנות לשם נוחות הגישה. נא לשים לב לצרוך את הבשר  •
 השימוש המצוינת על האריזה. בתוך תקופת 

 אזור בשר ודגים

 ימים( של דגים טריים, בשר טרי, מזון טרי וכו'.  3-1מתאים לאחסון בטווח הקצר ) •

נא לא להניח שם מזון שאינם  .הצד האחורי והתחתון של המגירה המזון עשוי לקפוא קלותליד  •
 רוצים כי יקפא. 

 זון.מומלץ לסווג ולארוז בצורה אטומה את המ •

 

  ונקציותפ 3.2

 

 )התמונה לעיל היא לייחוס בלבד. המצב בשטח יהיה תלוי במוצר הפיזי(.

 לוח תצוגה 

 מקפיא טמפרטורה בתא הה( אזור תצוגת 2)מקרר טמפרטורה בתא ההאזור תצוגת  (1)

 ( סמל נעילה. 6( סמל יציאה לחופשה  )5)( סמל הקפאה מהירה  4)סמל קירור מהיר ( 3)

 

 צן הפעלה חל

A .  .הגדרת טמפרטורה בתא המקררBמקפיא. . הגדרת הטמפרטורה של תא ה        

C .לחצן יציאה לחופשה/נעילה 

 לוח תצוגה

איר במלואו למשך יבפעם הראשונה, מסך התצוגה לזרם החשמל את המקרר ברים אשר מחכ
עבור לתצוגה רגילה. בפעם הראשונה בה משתמשים במקרר, יהמקרר  שניות, ולאחר מכן 3

 , בהתאמה.טמפרטורת ברירת המחדל של תא המקרר ותא המקפיא תהיה 
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תוצג , ואין תקלות הרקמבתצוגה יציג את קוד התקלה )ראה להלן(; הלוח , תקלהבמקרה של 
 .ושל המקפיא הגדרת הטמפרטורה של המקרר

 30ית שום פעולה או פעולה של פתיחת דלת בתוך במצב של הפעלה רגילה, אם לא נעש

נמשך למשך  שהמצב הנעול שניות, לוח התצוגה יינעל, האור של לוח התצוגה ייכבה לאחר 
 שניות. 30

 

 נעילה/שחרור

שניות, לכניסה למצב נעול. הסמל  3למשך  ה על לחצן הנעילה כבמצב לא נעול, לחצו לחיצה ארו

ת ובצע פעולר לוח התצוגה נעול ובמצב זה אי אפשלש איידלק והזמזם יפעל. פירוש הדבר הו 
 צנים. חבעזרת הל

נעול. הסמל לא שניות, לכניסה למצב  3למשך  ה על לחצן הנעילה כנעול, לחצו לחיצה ארובמצב 

ת בעזרת ובצע פעולל ניתןובמצב זה  משוחררוח התצוגה לש אוהזמזם יפעל. פירוש הדבר הו כבהיי 
 צנים. חהל

 

 בתא המקררהגדרת הטמפרטורה 

כל פעם בה לוחצים על לחצן עה בתא המקרר. בבלשינוי הטמפרטורה שנק הקליקו על הלחצן 
תרד במעלה אחת. טווח הגדרת הטמפרטורה הגדרת בתא המקרר, הגדרת טמפרטורה שינוי 

 . שנקבעה היא  הטמפרטורה. כאשר א וקרר המהטמפרטורה בתא ה

 

 פיאבתא המקהגדרת הטמפרטורה 

כל פעם בה לוחצים על לחצן . בפיאעה בתא המקבלשינוי הטמפרטורה שנק הקליקו על הלחצן 
תרד במעלה אחת. טווח הגדרת הטמפרטורה הגדרת בתא המקרר, הגדרת טמפרטורה שינוי 

, הקליקו שוב על הלחצן, היא  הטמפרטורה. כאשר א וה פיאקמהטמפרטורה בתא ה

  .  -טמפרטורה הקבועה של תא המקפיא תעבור לוה

 

 הגדרת מצב

 מצב קירור מהיר

יידלק.  שניות להגדרת מצב קירור מהיר. הסמל  3למשך  ארוכה על לחצן לחצו לחיצה 
 והמקרר יעבור למצב קירור מהיר.  טורה בתא המקרר תציג הטמפר

 קצרות, הסמל  או לחצו על שניות  3למשך  במצב קירור מהיר, לחצו והחזיקו את לחצן 
ירור מהיר. הטמפרטורה שהוגדרה לתא המקרר תחזור אוטומטית ייכבה, והמקרר ייצא ממצב ק

 לטמפרטורה שהוגדרה קודם לכן. 

 במצב קירור מהיר, כאשר מוגדר מצב יציאה לחופשה, המקרר ייצא ממצב קירור מהיר. 

 המהיר הקפאהמצב 

יידלק. . הסמל המהיר הקפאהשניות להגדרת מצב  3למשך  ארוכה על לחצן לחצו לחיצה 

 . המהיר הקפאהוהמקרר יעבור למצב  תציג פיא טורה בתא המקהטמפר

קצרות, הסמל  או לחצו על שניות  3למשך  , לחצו והחזיקו את לחצן המהיר הקפאהבמצב 

תחזור  המקפיא. הטמפרטורה שהוגדרה לתא המהיר הקפאהייצא ממצב  פיאייכבה, והמק
 אוטומטית לטמפרטורה שהוגדרה קודם לכן. 

 . המהיר הקפאהייצא ממצב  פיא, כאשר מוגדר מצב יציאה לחופשה, המקהמהיר הקפאהבמצב 
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 מצב חופשה

תצוגת הטמפרטורה של תא המקרר יידלק.  להגדרת מצב חופשה. הסמל  הקליקו על לחצן 

 . במצב חופשה, הקליקו על לחצן תיכבה, תצוגת הטמפרטורה של תא המקפיא תציג 

 אייכבה, והמכשיר ייצא ממצב חופשה. הטמפרטורה שנקבעה לתא המקרר ותא המקפי שוב, הסמל 
 תעבור אוטומטית לטמפרטורה שנקבעה לפני מצב חופשה. 

 ר מהיר והקפאה מהירה, המכשיר ייצא ממצב חופשה. רים מצב קירוכאשר מגדי

 

 התראת פתיחה ובקרת אזעקה

כאשר פותחים את דלת המקרר, תנוגן מוסיקת פתיחת הדלת. אם הדלת לא נסגרת בתוך שתי דקות, 
לחצן כלשהו לעצירת אזעקת הזמזם. בעת פתיחת ם ישמיע קול עד לסגירת הדלת. לחצו על הזמז

 רה הפנימית תידלק. ה יתעורר ונורת התאוהדלת, לוח התצוג

 

 חיווי תקלה

לציון תקלות במקרר. למרות שהמקרר עשוי עדיין לשמור על יופיעו על לוח התצוגה ההתראות הבאות 
פונקציית הקירור גם במצב תקלה, על המשתמש ליצור קשר עם תחנת השירות לשם תחזוקה, כדי 

 להבטיח את הפעולה האופטימלית של המכשיר. 

 

 תיאור התקלה  קוד התקלה

1E תקלה בחיישן הטמפרטורה בתא המקרר 

2E תקלה בחיישן הטמפרטורה בתא המקפיא 

3E באזור הדגים והבשר תקלה בחיישן הטמפרטורה 

5E חיישן ההפשרה בתא המקפיא תקול 

6E תקלת תקשורת 

7E   חיישן טמפרטורת הסביבה תקול 

 

 מקררה וטיפול בתחזוק  4

 ן כלליויניק 4.1

 ריפושה לעיתים קרובות לפרצהאבק מאחורי המקרר ועל יש לנקות  •
קירור ולחיסכון באנרגיה. את פנים המקרר יש לנקות באופן האפקט 

קבוע למניעת ריחות. השתמשו במגבות רכות או בספוג טבולים 
מאכל לשם ניקוי. את המקפיא יש -ולא ניטרליבמים ובחומר ניקוי 

לנקות בניקוי האחרון במים נקיים ולעבור עם מטלית יבשה לייבוש 
 ני החיבור לחשמל. מלא. פתחו את הדלת לייבוש טבעי לפ

, מברשות תיל, הבמברשות קשות, כדורי צמר פלדאין להשתמש  •
חומרי ניקוי שורטים, כמו משחות שיניים, ממסים אורגניים )כמו 

אלכוהול, אצטון, שמן בננה, וכו'(, מים רותחים, חומצה או פריטים אלקליים לניקוי המקרר 
 רר. נים המקפמכיוון שאלה עלולים לגרום נזק למשטח ול

טוף במים כדי שלא לפגוע בבידוד החשמלי. נא להשתמש במטלית יבשה בעת ניקוי שאין ל •
 רה והרכיבים החשמליים. ומפרטטרה, כפתור בקרת האותהת רנו

 ל לשם הפשרה וניקוי.מנא לנתק את המקרר מזרם החש
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 זכוכית המדף ניקוי  4.2

כו אותו שהרימו את חזית מדף הזכוכית ולאחר מכן מ •
 החוצה. 

 צורך. להוציאו את מדף הזכוכית ונקו אותו בהתאם  •

 בצעו את הפעולה ההפוכה להכנסת המדף למקומו.  •

 

 

 בקרת הלחותסך הכותנה מתוך רכיבי מדף וצאת מה 4.3

ות מהמכסה חכותנה משמש להפרדת משף הלהמסך  •
העמיד ללחות )כדי למנוע מהמכסה העמיד ללחות 

ה, על זל במהלך ההובלה(. לאחר ההוצאה מהאריליפו
המשתמש להסיר את מסך הכותנה מתוך מרכב המדף 

רת הלחות. שיטת ההוצאה: אחזו בשני הצדדים ילשמ
שמסך עד  קשל מסך הכותנה ביד ומשכו החוצה חז

  תנה ייצא לגמרי מתוך המרכב של מדף הלחות. והכ

 

 הפשרה 4.4

לו פונקציה של הפשרה יש קירור בעזרת אוויר קר ולכן  להמקרר מתבסס על העיקרון ש •
אופן ידני על ידי בכפור שנוצר כתוצאה משינויי העונות או טמפרטורה ניתן להסיר אוטומטית. 

 ת החשמל או על ידי ניגוב עם מגבת יבשה. קכשיר מאספמניתוק ה

 

 סקת הפעלה הפ 4.5

בקיץ במקרה של הפסקת חשמל; גם ניתן לשמור מזונות למשך מספר שעות הפסקת חשמל:  •
 לתוך המקפיא. ם ס מזונות חדשינימומלץ להפחית את תדירות פתיחת הדלת ולא להכ

לא משתמשים בו למשך תקופה ונא לנתק את המקרר במידה אי שימוש למשך תקופה ארוכה:  •
 ת רעים. וה למניעת ריחחדלת פתוהארוכה לשם ניקוי. שמרו את 

 

מקרר ברציפות מאז הפעלתו הראשונית. באופן כללי, אין להפסיק את האת  ליהפעיש ל
 באורך חיי השירות של המקרר. הפעלת המקרר כדי שלא לפגוע 
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 איתור תקלות 5

 השירות אם הבעיות לא נפתרו.המשתמש יכול לטפל בבעיות הפשוטות הבאות. נא להתקשר לתחנת 

 האם התקע מחובר היטב;או בדקו האם המקרר מחובר לחשמל  אי פעולה
 ;מדי חשמלי נמוךהמתח בדקו האם ה

 זרם.-הפסקת חשמל או הפעלה של הפחתבדקו האם יש 

 יש לעטוף בצורה הדוקה מזונות בעלי ריחות חזקים; ריח
 יש לבדוק האם יש מזונות רקובים;

 את פנים המקרר. נקו

פעולה של המדחס 
 שנמשכת זמן רב

זה תקין שהמקרר יפעל לזמן ארוך יותר בקיץ או כאשר טמפרטורת הסביבה 
 גבוהה יותר;

 אין להכניס יותר מדי מזון לתוך המקפיא בבת אחת;
 אין להכניס מזון לתוך המקרר אלא לאחר שהתקרר;

 פתיחה תכופה של דלת המקרר;

 האם המקרר מחובר לזרם החשמל והאם התאורה תקינה בדקו האור לא נדלק
 

לא ניתן לסגור כראוי את 
 דלת המקרר

 דלת המקרר תקועה בגלל מיכלי מזון;
 .נוטה על צדו ואינו ישר המקרר

 ;רצפה ישרההאם הומונח בצורה ישרה,  קרריש לבדוק האם המ קולות חזקים
 יש לבדוק האם חלקי המקרר מונחים כראוי.

 סלקו לכלוך מאטם הדלת; הדלת אינו הדוקאיטום 
חממו את אטם הדלת ולאחר מכן קררו אותו לשחזור יכולת האיטום )השתמשו 

 במייבש שיער או במגבת חמה לחימום(;

יש יותר מדי מזון במקרר או שהמזון המאוחסן מכיל יותר מדי מים, מה שגורם  כלי המים גולש
 להפשרה כבדה;

דבר הגורם לכפור בגלל כניסה של אוויר ולהגברת  הדלתות לא נסגרות כראוי,
 המים בגלל הפשרה

 פיזור חום מהמדחס הפנימי באמצעות המעטפת, זוהי תופעה נורמלית; מעטפת המקרר חמה
כאשר המעטפת מתחממת בגלל טמפרטורת סביבה גבוהה, אחסון של יותר מדי 

 ל פיזור החום. מזון או השבתה של המדחס, יש לאפשר אוורור חזק כדי להקל ע

התעבות על פני השטח ואטמי הדלת של המקרר הינה טבעית כאשר הלחות  התעבות על פני השטח
בסביבה גבוהה מדי. כל שעליכם לעשות הוא לנגב את ההתעבות עם מגבת 

 נקייה. 

 זמזום: זמזום ייווצר כשהמדחס פועל בעת הפעלה או הפסקה. רעש חריג

חריקה: חומר הקירור הזורם בתוך המכשיר עלול להשמיע קולות חריקה, זוהי 
 תופעה נורמלית. 
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