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 נטיתג תאימות אלקטרומEC/2006/95, מתח נמוךל  להנחיות האיחוד האירופיתואם זה ררקמ
2004/108/EC 2009/125 ויעילות אנרגטית/EC 643/2009.-התאמה לב(EC)   

  הקדמה קצרה 

 אנו.  במוצר שלנום שבחרתאנו מודים לכם 
 קררמב  מהשימושתליהנובטוחים שתוכלו 

, קרר במלפני שתשתמשו. כםהחדש של
 לקרוא הוראות אלה כםאנו ממליצים ל

ת פרטים אודות השימוש והמספק
  .בקפידה, והפעולות

 שכל האנשים המשתמשים וודאו אנא 
תכונות את ועולתו  את פמכיריםזה  קררבמ
 את שתתקינו חשוב . שלובטיחותה

כל  לב לתשימו ו, בצורה נכונהקררהמ
 .הוראות הבטיחות

 רת זו חוב לשמור כםאנו ממליצים ל
 ,שימוש עתידיב במקום בטוח לכל צורך

משתמשים ה לכל ולהעביר אותה
  . במקררעתידייםה

 יישומים לוביתי ר זה מיועד לשימוש קרמ
  :כגון, דומים

וסביבות  משרדים,  בחנויותצוות ימטבח -
  ;עבודה אחרות

 בבתי מקררים בחדרי אירוח,  חווות חקלאיות- 
ת ומוטלים וסוגים אחרים של סביב, מלון

  ;מגורים
וסוגים ארוחת בוקר  חדרי אירוח עם לינה ו-

  .דומים אחרים
  אינו פועל קרר שהממבחינים םאם את 

. "פתרון בעיות"עיינו בפרק אנא , כראוי
, לא הצלחתם לפתור את הבעיהאם עדיין 

אנא פנו לתחנת השרות הקרובה למקום 
  .מגוריכם

  הוראות בטיחות חשובות

  ומיבטיחות כללית ושימוש יומי
 כם שלקררחשוב להשתמש במ

  . בבטחה
 .שלהלן  לעקוב אחר ההנחיותכםאנו ממליצים ל

 מזון בהתאם מצרכי ה את כל נואחס
 .ניםלהוראות האחסון של היצר

 כוחות  בקרר לתקן את המואל תנס
 ביותר לבצע שינוייםמסוכן . עצמכם

    נזק.צורה שהיא בכל מקררבאו במפרט 

ום לקצר עלול לגרהחשמל לכבל  כלשהו
  .שריפה או להתחשמלות, חשמלי

 כמויות גדולות מדי של מזון אל תניחו 
קיר ב האוויר לפתחי יציאת בקרבה ישירה

תא ב ותא המזון הטריהאחורי של 
 על לרעה כדי למנוע השפעה, הקפאה
 .בתוך תאי המקרראוויר הזרימת 

 פריטים חמים ליד רכיבי ואל תניח 
  . זהמקררהפלסטיק של 
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  מקררי

 ולגרום ליפולנע מפריטים כדי להימ 
אל תעמיסו את , קררזק למנלפציעה או 

 תעמיסו יתר על המידהמדפי הדלת או 
  .את מגירות הירקות והפירות

 ים מכאנייםאין להשתמש במכשיר -  אזהרה 
כדי לזרז את אחר  או בכל אמצעי מלאכותי

 .תהליך ההפשרה
 הקירור  אל תגרמו נזק למערכת-  אזהרה 

 .הסגורה
 ין להשתמש במכשירי חשמל  א- אזהרה

אלא אם הם , המקרר הפנימי של בחלל
 .אושרו למטרה זו על ידי היצרן

 למניעת ,  אם כבל החשמל ניזוק- אזהרה
החלפתו תיעשה על ידי טכנאי , סיכונים

   .י.מורשה ומיומן מטעם שרות ח
 הקפידו שפתחי האוורור יהיו  - אזהרה

 .חופשיים מחסימות
 הישן לנקודת פנו את המקרר  - אזהרה

פינוי מורשית למוצרי חשמל משומשים 
.בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה

  מוגבליםבטיחות ילדים ואנשים 
 זה אינו מיועד לשימוש על מקרר

עם ) כולל ילדים(ידי אנשים 
יות או תחושת, תויכולות פיזי
אלא ,  ניסיון וידעחסריאו , נפשיות מופחתות

 בנוגע ותקיבלו הנחיפיקוח או באם הם 
אחראי ה על ידי אדם קררמטוח בלשימוש ב
יש להשגיח על ילדים כדי לוודא . לבטיחותם

  .במקררשהם אינם משחקים 
 את כל הרחיקו, כדי למנוע סכנת חנק 

  .ילדיםהישג ידם של חלקי האריזה מ
  סכנת כוויות כתוצאהעל ילדים מפני הגנו 

 ביותר הממוקם במדחס החם ממגע
  .קרר של המהאחורי חלקהבתחתית 

  חפצים  .המקרר על גבי חפציםאל תניחו
נופלים עלולים לגרום לפגיעה גופנית או 

    . נזק לרכוש
 לילדים לשחק עם ולעולם אל תאפשר 

  מעל או עללעמוד או להיתלות, המקרר
   .'כו מגירות ו,מדפים, דלתות

  בטיחות חשמל
סיכונים חשיפה לכדי למנוע 
 בעת השימוש במכשיר הקיימים

   להקדיש כםאנו ממליצים ל, מליחש
 הבטיחותלהוראות מרבית תשומת לב 

  .חשמל שלהלןב
 בדקו ביסודיות אם לא  וקרר את המיאוהוצ

עם . לא נזק כלשהו בעת ההובלה נגרם
, או במקרה של ספק, נראה נזק כלשהו

 אל תחברו את המקרר לרשת החשמל 
בו רכשתם עם החנות מיידי  קשר צרואלא 
שמור את כל חומרי , הבמקרה ז. אותו

 .האריזה
 שעות לפני 4 -כ להמתין כםאנו ממליצים ל 

 כדי לאפשר קרר לרשת החשמלחיבור המ
  .הקירור לזרום בחזרה למדחסלנוזל 

 וודאו , לפני חיבור המקרר לרשת החשמל
שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים 

המודבקת בתוך המקרר תואם למתח 
 . 230V~50Hz:  רשת החשמל בארץ

  חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק
 A10בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 

  .לפחות
מומלץ לחבר את , להגברת בטיחותכם

המקרר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף 
  .mA 30בזרם דלף של ) ממסר פחת(
 בקלות תקע החשמל חייב להיות נגיש 

  .לאחר ההתקנה
עליכם , במקרה ותקע החשמל אינו נגיש

קרר לרשת החשמל לחבר את המ
באמצעות מפסק ניתוק רב קוטבי עם מרווח 

  .מ לפחות בין המגעים" מ3ניתוק של 
 מאריך או בשקע אין להשתמש בכבל 

מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל 
על  לגרום לעומס יתר העלולים, נוספים

 .ופריצת אש התחממות יתר, מוליכי החשמל
 אינו מעוך או פגוםכבל החשמל  שווודא .

, הוא עלול לגרום לקצר חשמלי, חרתא
 ואפילו , יתרהתחממותהתחשמלות או 

  .פריצת אשלגרום ל
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  מקררי

  רופףלשקעאין להכניס את תקע החשמל . 
 .פריצת אשסכנת התחשמלות או 

 ונתקו אותו מרשת החשמל קררכבו את המ 
  . אותומזיזים או מנקיםשאתם לפני 

 משיכת באמצעות קרר את המאל תנתקו 
כדי תקע בתמיד חזו א. כבל החשמל

כדי למנוע ,  החשמל משקעאותו למשוך
  .נזק לכבל החשמל

 מנורת ללא כיסוי מקרר את האל תפעילו 
 . פנימיתהתאורה ה
 המקרר  או תיקון ים חשמלירכיבים החלפת

תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד 
  .המשתמש בחלקי חילוף מקוריים

  כגוןיים חשמלםאין להשתמש במכשירי  :
מזון הגלידה בתוך תאי אחסון לייצור כונה מ

אלא אם הם אושרו על ידי , קררשל המ
  .היצרן

 תאורת הישירות לתוך ביטו אל ת- LED 
,  המקרר עם מכשירים אופטייםיתאשב

אם התאורה . עינייםפגיעה בכדי למנוע 
פנו לתחנת השרות , הפנימית אינה תקינה

הקרובה למקום מגוריכם כדי שטכנאי 
 .יומן יטפל בה ומהמורש

  גז הקירור
) R600a(איזובוטאן גז הקירור מסוג 

גז הוא  ,המקררבתוך מעגל הקירור של ש
טבעי עם רמה גבוהה של תאימות 

 ..הוא גז דליק זאת אך עם, סביבתית
 וודאו, במהלך ההובלה וההתקנה של המקרר

 . מעגל הקירורשלא נפגעו רכיבים כלשהם של
  .יקהוא גז דל) R600a(גז הקירור 

  !סכנת שריפה: זהירות 
  :אם מעגל הקירור נפגע

 מוצרים המכילים אל תאחסנו במקרר 
) תרסיסים, למשל(דליקים נפיצים ו םחומרי

  . נפץאו חומרי
  הרחיקו להבות גלויות ומקורות אש

   .מהמקרר

 מוצב יסודיות את החדר בו אווררו ב
  .המקרר
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  מקררי

  התקנת המקרר החדש שלכם 
  

, ם הראשונהלפני השימוש במקרר בפע
עליכם לפעול בהתאם להנחיות והעצות 

  .המפורטות להלן

  אוורור המקרר
על מנת לשפר את היעילות של  

, מערכת הקירור ולחסוך באנרגיה
 נאותאוורור קיום  על להקפידיש 

. חוםזר את ה לפלמקרר כדי לאפשרסביב מ
 אוורורמרחב יש לוודא קיום , מסיבה זו

  . מסביב למקררחופשי 
 75 לפחות על מרווח של מומלץ :המלצה

לפחות ,  האחוריקירל המקררגב ממ "מ
מ " מ100 -ו, מ מהחלק העליון שלו" מ100

כמו כן יש  .לקירותהצד דפנות  מלפחות
מרחב חופשי בחזית המקרר  לוודא קיום 

 1350 של בזווית שיאפשר לפתוח
   .כמתואר בתרשימים הבאים

 

  :הערה
 יווג לס התאם ביפעל כראוי זה קררמ

  .בטבלה שלהלןהמופיע  האקלימי
 הוא אם , כראוי יוכל לפעול לא המקרר

ת בטמפרטוריותקן פרקי זמן ארוכים 
מעל או מתחת לטווח ש סביבה

  .הטמפרטורות שלהלן

  טמפרטורת סביבה  סיווג אקלימי
SN  +C100 +ל- C320+  

N  +C160 +ל- C320+  
ST  +C160 +ל- C380+  

T  +C160 +ל- C430+    

  במקום יבש כדי את המקרר שלכם הציבו
 .לחות גבוההמנוע ל
 מקרינה ישירה של  הרחיקו את המקרר

 המקרר הציבו את.  גשם או כפור,השמש
,  בישולתנורי, כמוהרחק ממקורות חום 

 .תנורי חימום או מחממי מים

  איזון המקרר
  כדי לאזן את המקרר ולמנוע רעידות ועל

מנת לאפשר תנועת אוויר חופשית 
בחלקו האחורי התחתון של  מספקת

עליכם לכוון את הרגליות , קררהמ
באופן אותן  כווננו. של המקררהתחתונות 

 ידני או באמצעות מפתח ברגים מתאים
 .עד שיגעו ברצפה

  הדלתותסגירה עצמית שלכדי לאפשר  ,
מ אחורה את החלק העליון " מ10 -הטו כ

 . של המקרר

  

  ידיותההתקנת 
יות הדלתות יד, לנוחיות הובלת המקרר

 .האביזרים בנפרד בתוך שקית מסופקות
  : להתקין את הידיות כדלקמןתוכלו

 ישמאלה בצד הסירו את כיסויי הברגים. 1
 אותם הכניסו ,ולאחר מכן, של הדלת

  .האביזריםשקית לבחזרה 
   ישמאלהצד למקומה ב את הידית כוונו. 2
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  מקררי

 החדרת מברג חד באמצעות, הדלתשל 
  .באיור שלהלןלחורי הברגים כמתואר 

מיוחדים הברגים האת הידית עם קבעו . 3
, לאחר מכן. האביזרים בשקית המסופקים

  . הידיתכיסוי את התקינו

 
כמתואר את כיסוי הידית ינו  התק:הערה

כפתור את תחבו תחילה : באיור שלהלן
 המכסה רו את כיסוי סג,ולאחר מכן, האבזם

  ".נקישה"שמע צליל ימבפנים עד ש

  

  וון פתיחת הדלתהחלפת כי
במידת הצורך ניתן להחליף את כיוון פתיחת 

  .הדלת
להחלפת כיוון פתיחת הדלת נדרשת 

אנא פנו למוקד . מיומנות וכלים מיוחדים
כדי לתאם מועד להחלפת . י.השרות של ח

  .כיוון פתיחת הדלת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 בזםא   
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  מקררי

  תיאור המקרר
   מקררסקירת ה

 גוף המקרר  
  תאורתLED  
 וונןמדף יין מתכ  
 מדף זכוכית  
 תיבת טריות גמישה  
 מדף זכוכית קטן  
  אזור קירורC00פלוס   
 כיסוי מגירת הירקות  
  בורר בקרת הלחות בתא

  הירקות
 מגירת טריות לחה  
 רגליות מתכווננות   
  פנימי(מדף מוצרי חלב(  
 פנימי( מגש ביצים(  
 מדף אמצעי בדלת  
  פנימי(מחזיק לבקבוק(  
 וחותידית נ  
 מדפי בקבוקים  
מקרר דלת תא ה  
 אטם דלת תא המקרר  
  

  םרשימת חלקים אופציונאליי

-RS  פריט      דגם            
47WL4SIA/CSA2 

RS-
47WL4SBA/CLA2 

RS-
47WL4SBA/CLA1 

  √  √  √   עליונהLEDתאורת 
  x  x  √   אחוריתLEDתאורת 

  x  x  √  מדף יין מתכוונן
  √  √  x  מדף יין מפלסטיק

 x x √  דית נוחותי
  √  √  x  ידית רגילה

  x  x  √  תיבת טריות גמישה

שונה להיראות מעט  עשוי כםהמקרר של, שינוי המתמיד של המוצרים שלנוהבשל  :הערה
.ות זהתישארנהשימוש ה ושיטות הפעולותאך , חוברת זוב מהאיורים



  
 

 

8

  מקררי

  לוח הבקרה 

להנחיות  במקרר שלכם בהתאם והשתמש
לוח הבקרה .  להלןלכללי הכוונון שיפורטו

זהים  ומצבים בפעולות מצויד כםמקרר שלב
כאשר המקרר . הבאות בתמונות למתואר

התאורה האחורית , מופעל בפעם הראשונה
 מתחילה ,תצוגהה בלוח סימני החיווישל 

 ,על מקש כלשהולחצו ת לאאם . להאיר
  .התאורה האחורית תכבה, והדלתות סגורות

   

   הטמפרטורהבקרת
כי בעת הפעלת המקרר לכם ם אנו ממליצי

את תגדירו ,  בפעם הראשונהכםשל
 תרצו אם .C40 -ל בתא המזוןהטמפרטורה 

 פעלו בהתאם, לשנות את הטמפרטורה
  .  הבאותלהנחיות

,  טמפרטורהים מגדירם כאשר את!הירותז
. מקררה חללכל ל טמפרטורה ים מגדירםאת

להיות כל תא עשויות ב פנימיותטמפרטורות 
 ת המוצגים בלוחוטמפרטורי הערכ משונות

  , המאוחסן לכמות המזוןבהתאם , התצוגה

טמפרטורת . ו אותניחים מםוהיכן את
על  גם היאהסביבה עלולה להשפיע 

  .הטמפרטורה בתוך המקרר

  מקררתא ה. 1
כדי " Fridge "מקרר מקש תא ה עלצולח 

תא טמפרטורת את , לפי הצורךלהגדיר 
ה יציג בקרה לוח .C80 -ל C20 בין המזון
  .מתאימים על פי הרצף הבאהערכים את ה

  

  קירור מוגבר. 2
 יכול לקרר את הקירור המוגבר

,  הרבה יותר מהרהמזון שלכם
 לתקופה טריותושמירה על ל

  .ארוכה יותר
  מקש הקירור המוגברלחצו על  

"Super Cool " זופעולהכדי להפעיל  . 
  .חיווי הקירור המוגבר יואר

 אופן אוטומטי  יכבה בהקירור המוגבר
ה מוגדרת של טמפרטורו , שעות6 לאחר

C20תופיע בלוח התצוגה  .   
  מופעלת פעולת הקירור המוגברכאשר, 

 לחיצה על באמצעות ה לכבות אותתוכלו
או  "Super Cool"מקש הקירור המוגבר 

המקרר באמצעות לחיצה על מקש תא 
"Fridge" , תא המזון והגדרת טמפרטורת

  .ת להגדרה הקודמתחזור

 חופשהיציאה ל. 3
 להיעדר יש בכוונתכםאם 

, מו למשלכ,  ארוכהתקופת זמן
 תוכלו, ארוכהחופשה לצאת ל
את פעולת היציאה להפעיל 

היציאה  לחיצה על באמצעות לחופשה
 שניות עד 3במשך " Holiday" לחופשה

  .וארי חיווי היציאה לחופשהש
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  חופשה מופעלתיציאה ל הפעולתכאשר ,
 באופן עוברתהמקרר  הטמפרטורה בתא

יופיע בתצוגת " - ".C150 -לאוטומטי 
   .המקררה המוגדרת של תא טמפרטורה
כלשהו אין לאחסן מזון , בזמן זה !שובח

 .בתא המזון
 תוכלו לכבות את פעולת היציאה לחופשה 

בלחיצה על מקש היציאה לחופשה 
"Holiday" , המקררתא"Fridge" או 

. "Super Cool"הקירור המוגבר 
תחזור להגדרה  המקררפרטורת תא טמ

 .ההקודמת של

 התרעה. 4
 תרעהחיווי הא, התרעה של במקרה

"Alarm "צליל ויישמע, יואר 
 "Alarm "צו על מקשלח. זמזום

  .התרעההצליל  את להפסיקכדי 

  דלת פתוחההתרעת
  2 מעלפתוחה נשארת דלת הכאשר 

. דלת פתוחה התרעתמופעלת , דקות
הזמזם , חה פתודלת התרעתבמקרה של 

 לזמזםפסיק ידקה ובמשך  פעמים 3יישמע 
 . דקות מאוחר יותר10

  בעת השימוש כדי לחסוך באנרגיה 
ה דלת פתוח מהשארת הימנעו, במקרר

במקרה של . פרקי זמן ארוכים מדי
 תוכלו גם להפסיקה,  פתוחה דלתהתרעת

 .  סגירת הדלתבאמצעות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הפעלה. 5
ו להפסיק  אקרראת המתרצו לנקות אם 

קרר   את המתוכלו לכבות, להשתמש בו
 ".Power "לחצן ההפעלהלחיצה על ב
 תוכלו לכבות אותו, כאשר המקרר פועל 

 5משך ב" Power "לחצןלחיצה על ב
  . עד שלוח התצוגה ייכבהשניות
כל עוד  אין לאחסן מזון במקרר !חשוב

 .הוא כבוי
  תוכלו להפעילו, המקרר כבויכאשר 

" Power "הפעלהלחצן העל בלחיצה 
מקרר את ה המחזירה במשך כשנייה אחת

 .הגדרת הטמפרטורה הקודמתלפעולה ב

  ילדיםת בטיחותנעיל. 6
 נעילת מקש ללחוץ על תוכלו

 ” Child Lock“  ילדיםבטיחות 
כדי למנוע ביצוע פעולה לא רצויה ב

  מופעלת  כאשר .בבקרת המקרר
 מקשים לחיצה על ,עילת בטיחות הילדיםנ

 מקש ההתרעה למעט תגיב אחרים לא
"Alarm." 
 להפעיל תוכלו,  אינו נעולקררכאשר המ 

 לחיצה עלב נעילת בטיחות הילדיםאת 
עד   שניות3משך  ב”Child Lock“ מקש

 .שחיווי נעילת הילדים יואר
  מופעלת נעילת בטיחות הילדיםכאשר ,

  מקשלחיצה עלב זו פעולה לכבות תוכלו
“Child Lock”חיווי עד ש  שניות3משך  ב

 .נעילת הילדים ייכבה
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   במקרר השימוש
המתוארים אבזרים ב המקרר שלכם מצויד

בפרק , "המקרר סקירת"באופן כללי בפרק 
 הדרך הנכונה לגבי זה תוכלו לקבל מידע

  .םהלהשתמש ב

 מדף דלת
  פחיות , זה מתאים לאחסון ביציםמדף

אריזות מזון , משקהבקבוקי , שימורים
 מדף כמות גדולה מדיעל ה אל תניחו .'וכו

  .של מוצרים כבדים
 אל תשכחו  ,אם תרצו להנמיך את המדף

 שינוילפני מוצרי המזון  את להסיר
 .מיקומו

  
 מגש ביצים במדף העליון קיימים: הערה

 .ומחזיק בקבוק במדף התחתון

  קררבתא המ פיםמד
  בתא המקרר קיימים מספר מדפי אחסון

  .שתוכלו להוציאם לניקוי

 

 ת גמישהטריותיבה 
 כולל   קטנים מזון לאחסון פריטימתאימה

עוגות , חמאה, ותריב, ותגבינ, ביצים
 .כמו גם ירקות, רותיקטנות ופ

 היא יכולה להחליק לאורך המדף.  

  

 ישמאלהצד ה עדין על הפעילו לחץ :הערה
כדי להזיז את התיבה לאורך הימני או 

את  ניתן להסיר, במידת הצורך. המדף
 שלה המנשאשה עם  הגמיתיבת הטריות

להתאים את המדף כם אפשר לכדי ל
 .מקוםבלחסוך על מנת בגבהים שונים 

   ייןמדף
  לאחסון יין או משקאות בבקבוקיםמיועד. 
 לאורך המדףניתן להחליקו, במידת הצורך . 

  

 ישמאלהצד ה עדין על הפעילו לחץ :הערה
יין לאורך  האת מדףכדי להזיז הימני או 

 .המדף
 על מנת לחסוך תן לקפלנייין ה את מדף 

 .מקוםב

 
 את מדף היין ניתן להסיר, במידת הצורך 

להתאים כם אפשר לכדי ל ו שלהמנשאעם 
לחסוך על מנת את המדף בגבהים שונים 

 .מקוםב

   פלוסC00אזור קירור 
 הטמפרטורה באזור זה נמוכה ב-   

C2-30 ות בחלל תא המקררהטמפרטורמ. 
 וצרי בשר ומ, אזור זה מיועד לאחסון דגים

   .מזון רגישים אחרים
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 כיסוי מגירת הירקות
  מיועד לבקר את הטמפרטורה בתא הירקות

 .ולמנוע מהירקות והפירות מלאבד נוזלים

 לחהטריים מגירת ירקות 
 מיועדת לאחסון פירות וירקות. 

  תא הירקות ובקרת הלחות
 הארכה על מסילות תא הירקות מורכב

. ופירותלאחסון ירקות מיועד הוא ו, תוטלסקופי
 באמצעות הפנימית להתאים את הלחות תוכלו

  . בקר הזזה
 את בקר ההזזה בכיסוי מגירת הירקות 

 פתח וימינה או שמאלה להחליק תוכלו
.  באופן יחסיפחות או יפתח יותרהאוויר 

 פחות היא יותר אוויר פתוח חפתמשמעות 
פתוח היא פחות משמעות פתח  ו,לחות

 .לחות גבוהה יותר
 בלחות  לאחסן ירקותכם לאנו ממליצים 

 .ופירות בלחות נמוכה יותר, גבוהה יותר

  
 משכו אותה , להסרת מגירת הירקות

 זכרו. והרימו אותה מתוך המסילות, קדימה
מתוך מגירת את המזון הוציא קודם לכן ל

אל , ה את המגירםלאחר שהסרת. הירקות
את המסילות  תשכחו לדחוף חזרה פנימה

 . לכל אורכן
  

  

  

  

 ק בקבוקיםמחזי
 .מיועד לתמוך בבקבוקים יםהבקבוקמחזיק 

 על מדף הדלת האמצעי תוכלו להניח אותו
לפי שמאלה או ימינה ולהחליקו תחתון האו 

 .העדפתכם

 

 התקנת מקררים בזוגות
 עם תוכלו להתקין  כם המקרר שלאת

 .כזוגמקפיא 
  ניתן להתקינם יחד באמצעות רכישת

   .ערכת התקנה כמתאר באיור שלהלן

 
 

   וויסותבקר הזזה ל             
  הלחות             

   כיסוי            
  מגירת            
  הירקות           
  מגירת           
 הירקות          
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  עצות מועילות והמלצות 
  לחיסכון באנרגיהעצות

 לעקוב אחר העצות כםאנו ממליצים ל
 .שלהלן כדי לחסוך באנרגיה

  המקרר  מהשארת דלתותנסו להימנע
על מנת לחסוך פתוחות לפרקי זמן ארוכים 

 .באנרגיה
 מקור חום מ הרחק הציבו את המקרר

או בישול תנור , קרינה ישירה של (כלשהו 
 ).'ימום וכו חתנור

  מהנדרש יותר קרהטמפרטורה ל תכוונואל. 
 מזון חם או נוזלים מתאדים נואל תאחס 

 .תוך המקררב
 ללא מאוורר היטבמקום  בקרר את הממומק 

התקנת המקרר "בפרק נו אנא עיי. לחות
 ."כםהחדש של

 מציג את השילוב " סקירת המקרר "תרשים
 .מדפיםה ומגירת הירקות, הנכון למגירות

את  ספק להמיועדהשילוב ו את אל תשנ
 .  ביותרות האנרגטית הטובההיעיל

  לקירור מזון טריעצות
  המקררתא חם ישירות לאל תכניסו מזון .

עשויה להתחמם הטמפרטורה הפנימית 
 יפעל זמן רב יותרוכתוצאה מכך המדחס 

 . תגדלאנרגיהה וצריכת
 לובעיקר א, המזוןמצרכי  את עטפו או כסו 

 . ים חזקעם ניחוחות
 יתאפשר כך ש, מזון כראויה ארגנו את

 .סביבומאוויר לזרום בחופשיות ל

 המלצות לאחסון מזון
  ניילוןיריעות  בעטפו) כל הסוגים(בשר :

על מדף הזכוכית את הבשר העטוף  הניחו
תמיד פעלו . מעל מגירת הירקותש

 והצריכהאחסון הזמני ל בהתאם
 .המומלצים על ידי היצרנים

 חייבים: 'וכו,  קריםמאכלים, מזון מבושל 
ואל תניחו אותם ישירות על להיות מכוסים 

  .המדף

 פירות וירקות:   
יש לאחסן תמיד במגירת הירקות והפירות 

  .המיוחדת
 ותחמאה וגבינ :   

 אטום או יש לעטוף ברדיד אלומיניום
 .ניילון נצמדות ביריעת

 בקבוקי חלב:  
יש לאחסן עם פקק סגור במדפי האחסון 

  .בדלת תא המזון

 כיבוי המקרר שלכם
 יש בכוונתכם להפסיק את פעולת אם 

 את עליכם לבצע, לתקופה ארוכההמקרר 
עובש הצטברות  למנוע הפעולות הבאות כדי

 :המקררבדפנות 
 .מצרכי המזון את וציאוה. 1
 . בקיר את תקע החשמל מהשקעהוציאו. 2
את החלל הפנימי  נקו ויבשו ביסודיות. 3

  .ואת כל האביזרים
 כדי ,פתוחותמעט  שכל הדלתות וודא. 4

  . פנימה לזרום טרילאפשר לאוויר
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   ניקוי ותחזוקה
 יש לנקות את המקררמסיבות היגייניות 

) האביזרים החיצוניים והפנימייםכולל (
  .  לפחות אחת לחודשייםבקביעות
המקרר חייב להיות מנותק מרשת  !זהירות

  . הניקויהחשמל בעת 
 פעולות תחילת לפני !סכנת התחשמלות

נתקו את המקרר מרשת החשמל , הניקוי
באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע 

בקיר או הורדת הנתיך של קו החשמל 
   .המזין את המקרר בלוח החשמל הביתי

 המשטחים החיצונייםניקוי 
 של המקרר החזות הטובהכדי לשמור על 

 .בקביעות לנקות אותו עליכם, כםשל
כה מטלית רב הבקרה את לוח ונגב  -

  . יהיונק
 לרסס מים על מטלית הניקוי במקום ססור  -

בכך תוכלו . המקררמשטחי ישירות על 
 חלוקה שווה של לחות על פני להבטיח

 .המשטחים
גוף הידית ומשטחי ,  את הדלתונק  -

 חומר ניקוי עדין ולאחרבמעט  המקרר
  .מטלית רכהב ייבשומכן 

 !זהירות
עשויים ה בחפצים חדים ואל תשתמש  -

  . את פני השטחולשרוט גרד ל
ניקוי בתכשירי , בטינר   אל תשתמשו-

י תכשיר, אטרישמן , מלביןבחומר , רכבל
מו  כים אורגנייםניקוי שוחקים או ממס

 .כדי לנקות את משטחי המקרר, בנזן
עלולים לגרום נזק לפני חומרים אלו 

  . פריצת אשהשטח של המקרר ולגרום ל

 החלל הפנימיניקוי 
 המקרר החלל הפנימי שלות את  לנקעליכם

הסרת שאריות מזון ש  כדיבאופן קבוע
שנדבקו על המשטחים הפנימיים תהיה קלה 

  . יותר
 קררבתא המ המשטחים הפנימיים את ונגב  - 

, של סודה לשתייה מדוללתתמיסה עם 
מים חמים באמצעות ב שטפוולאחר מכן 

  . מטליתספוג סחוט או 
רת המדפים חזה לחלוטין לפני נגבו ויבשו -

  ביסודיות את כלייבשו. ותאי האחסון
 .נשלפיםהחלקים ההמשטחים ו

, באופן אוטומטימפשיר למרות שמקרר זה 
 הדפנות על צברשכבת כפור עלולה לה

 תדלת נפתחה אם המקרר של יותהפנימ
. לפרקי זמן ארוכים מדילעתים קרובות או 

 בחרו את הזמן ,הכפור עבה מדישכבת אם 
 קטנה יותר תכולת המזון שבו המתאים

 :ובצעו את הפעולות הבאות
אביזרי האחסון   ואתמזוןה הוציאו את  -

 , מרשת החשמלאותו ונתק, מהמקרר
היטב  אווררו. ה את הדלת פתוחהשאירוו

את החדר כדי להאיץ את תהליך 
   .ההפשרה
 בחפצים חדים כדי ו אל תשתמש!זהירות

רק . מהמקררהכפור שכבת להסיר את 
התייבשו  משטחים הפנימייםשהלאחר 
חברו את המקרר חזרה לרשת  ,לחלוטין
  .והפעילו אותו, החשמל

   הדלתםניקוי אט
מוצרי . נקידלת הם אטהקפידו לשמור את 

 םלאטמזון ומשקאות דביקים עלולים לגרום 
 בעת היקרע ולהדלת להידבק לגוף המקרר

 עם  הדלתםשטפו את אט. תפתיחת הדל
שטפו ויבשו .  חמים ניקוי עדין ומיםתכשיר
  .  ביסודיות לאחר הניקויואות

הפעילו את המקרר רק לאחר  !זהירות
 . לחלוטיןהתייבשהדלת ם שאט

 :LED -תאורת ההחלפת 
כדי להימנע מחשיפה לסכנת  !אזהרה

 -הת הימנעו מהחלפת תאור, התחשמלות
LED האם נורת! בעצמכם - LED פגומה 

   פנו לתחנת השרות הקרובה, ואינה מאירה
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למקום מגוריכם כדי שטכנאי מורשה ומיומן  
. LED -יבצע את הפעולות להחלפת נורת ה

יש לבצע את , להחלפת נורת התאורה
    :הפעולות הבאות

   .מרשת החשמל את המקרר ונתק. 1
   באמצעות התאורה את כיסוי ירוהס. 2

  .הוצאתו החוצהלמעלה וכלפי  תודחיפ    
ומשכו  LED -כיסוי האת אחזו ביד אחת . 3

אותו ביד השנייה תוך כדי לחיצה על 
 .תפס המחבר

 , בנורה זההLED -החליפו את נורת ה. 4
  .למקומהבצורה נכונה ותחבו אותה 

    

  איתור תקלות

 תוכלו,  אינו מתפקד כראויקררם חוששים שהמאת או שכם שלקרר בבעיה במנתקלתםאם 
 לפני הפנייה לקבלת שירות, המופרטות בטבלה שלהלן בדיקות פשוטות מספרלבצע 

 .תיקונים

 את םאם הבעיה נמשכת לאחר שביצעת.  בעצמכםקרר לתקן את המו אל תנס!אזהרה
  .אנא פנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם, להלןהמפורטות הבדיקות 

  

  סיבה אפשרית ופתרון  הבעיה
  . בקירל לשקע החשמוכנס כראויאם כבל החשמל מהבדקו 
את קו החשמל המזין את המקרר בלוח  את הנתיך או קובד

  .   החשמל הדירתי
המקרר  להגדיר את ונס. טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי

  .בעיה זוקרות יותר כדי לפתור לטמפרטורות 

המקרר אינו פועל 
  כראוי

  
, מחזור ההפשרה אוטומטי  אינו פועל במהלךתא ההקפאה שטבעי

  .הגן על המדחס כדי ל,מופעלקרר או זמן קצר לאחר שהמ
  . את החלל הפנימי של המקרר צורך לנקותשייתכן שי

נודפים מהחלל ריחות 
, מסוימים לא עטופים או לא בתוך כלים סגוריםמזון מוצרי   הפנימי של המקרר

    .מדיפים את הריחות
 :הם די טבעיים הרעשים שלהלן

 רעשי פעולת המדחס . 
 או בתא ההקפאה  ממנוע המאוורר הקטן אווירה תנועת ירעש

 .אחריםה תאיםב
  דומה למים רותחיםהגרגור צליל. 
 התבקעות קרח במהלך ההפשרה האוטומטית ירעש .  
 מדחסתחילת פעולת ה לפני רעשי נקישה.  

נשמעים רעשים 
  מהמקרר 

, המופרטות להלן מהסיבות עשויים להיווצר אחרים חריגים רעשים
 :פעולות מניעה ולנקוט בלבדוק ולכן עליכם

 .קרר אינו מאוזןהמ
 . נוגע בקירהמקררהאחורי של הצד 

  .התגלגלובקבוקים או מיכלים נפלו או 
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  סיבה אפשרית ופתרון  הבעיה

  המנוע פועל ברציפות

הדבר שתשמעו רעשי פעולה רציפה יותר של המדחס  טבעי
 :בנסיבות הבאות

 המנוע פועל ולכן , מהנדרש יותר המוגדרת קרהטמפרטורה ה
 .ברציפות

 קררבתוך המאוחסנה לאחרונה ת גדולה של מזון חם כמו. 
 גבוהה מדיקררהטמפרטורה מחוץ למ . 
  ה פתוחהונשאר, לעתים קרובות מדיה המקרר נפתחדלת 

 .לפרקי זמן ארוכים מדי
  לאחר שהופעל לאחר זמן רב שלא או , התקנת המקררלאחר

  .היה בפעולה

שכבת כפור הצטברה 
  המקררבתא 

או ,  האוויר אינם חסומים על ידי מזוןאתפתחי יצישוודאו בדקו 
שכמות גדולה מדי של מזון אוחסנה במקרר ואינה מאפשרת 

  . היטב שהדלת סגורה וודא. המקרר תאמספיק של אוורור 
ניקוי "עיינו בפרק ,  שכבת הכפור להסיר אתלמידע נוסף כיצד

  ".ותחזוקה

טמפרטורה בתוך ה
  דיהמקרר חמה מ

לעתים  זמן רב מדי או הדלת פתוח את הםיכול להיות שהשארת
 ,כתוצאה ממכשול כלשהו ה פתוחהאראו הדלת נש,  מדיקרובות

אוורור מספיק בין קירות המטבח לדפנות  לא קיים מרווחאו 
  . של המקררהעליוןוהחלק גב ה, הצד

הטמפרטורה 
  הפנימית קרה מדי

 ".לוח הבקרה"העלו את הטמפרטורה בהתאם להנחיות שבפרק 

נן נסגרות הדלתות אי
  בקלות

 ,לאחורמ " מ10-15 -כבדקו אם החלק העליון של המקרר מוטה 
פריט כלשהו או אם , סגירה עצמית של הדלתותכדי לאפשר 

  .מונע מהדלתות להיסגר שבתוך המקרר

טיפות מים מצטברות 
  על הרצפה

 בחלקו התחתון האחורי של מתהממוק (יתכן וקערת האידוי
 מתממוק(ניקוז שצינורית הו א, כראוי מפולסת לא) המקרר

ולא  ,  כראוימת ממוקלא) המדחסתא מתחת לחלק העליון של 
צינורית ניקוז או , קערת האידוי לתוך ותמים ישירמזרימה את ה

 למשוך את המקרר מהקיר כדי כוייתכן שתצטר. חסומההמים 
  .קערת האידוי ואת צינורית הניקוזלבדוק את 

התאורה הפנימית לא 
  פועלת

 ן ונורית הייתכ- LEDהחלפת נורת ה"נו בסעיף עיי.  פגומה- 
LED "ניקוי ותחזוקה" בפרק." 

  הדלת ש מכיוון התאורה הפנימית את הפסיקהמערכת הבקרה
סגרו את הדלת ופתחו אותה . זמן רב מדינשארה פתוחה 

  .התאורה הפנימית על מנת להפעיל מחדש את חזרה
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   המקרר הישן סילוק
   . עם האשפה הביתית הרגילה ר הישןאת המקר להשליך אין

 חומרי האריזה
לנקודת האריזה סלקו את חומרי . למחזורניתנים  המחזור בסימן המסומניםחומרי אריזה 

או תקנות המשרד , לחומרי אריזה בהתאם לחוקי העזר העירוניים במקום מגוריכםאיסוף 
   .להגנת הסביבה

 קררלפני סילוק המ
  .שמל מתוך השקע בקירוהוציאו את תקע הח משכו. 1
והסירו ממנו את תקע , חתכו את כבל החשמל קרוב ככול שניתן למקום יציאתו מהמקרר. 2

  .כדי למנוע מילדים קטנים לנסות ולהפעיל את המקרר מחדש לרשת החשמל, החשמל
 
  

  השלכה נכונה של מוצר זה  

 

 וצרבמ לטפל ניתן שלא מציין האריזה על או המוצר על  המוטבעזה ימןס
 חשמל מוצרי של איסוף לאתר ולהביא יש. רגילה ביתית בפסולת כמו זה

 סייעת המוצר של נאותה השלכה. למחזור המיועדיםישנים  ואלקטרוניקה
, האדם בריאות ועל הסביבה על אפשריות שליליות השפעות למנוע

לקבלת . לאשפה המוצר של נאותה לא השלכה עקב להיגרם שעלולות
מחלקת  עם קשר צרו אנא, זה למוצר האיסוף הקרובהלגבי נקודת  מידע

בחנות בה רכשתם את ,  במקום מגוריכםהמקומית  ברשותהתברואה
  .או במשרד להגנת הסביבה, המקרר החדש
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   רשימות אישיות
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   רשימות אישיות
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