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הקדמה קצרה
אנו מודים לך על שבחרת לרכוש אחד מן 

המוצרים שלנו. אנחנו בטוחים שתמצא את 
המכשיר החדש שלך נוח לשימוש. לפני השימוש 
הראשון במכשיר החשמלי, אנו ממליצים לקרוא 

הוראות אלה בעיון רב, הוראות אלה מספקות 
פרטים אודות השימוש והתפעול של המכשיר.

חשוב לוודא שכל האנשים המשתמשים 	 
במכשיר מכירים היטב את אופן ההפעלה 

ומאפייני הבטיחות שלו. חשוב להתקין את 
המכשיר בצורה נכונה ולשים לב להוראות 

הבטיחות.
אנו ממליצים לשמור את המדריך למשתמש 	 

בצמוד למכשיר החשמלי לצורך שימוש עתידי 
ולמסור אותו לכל משתמש עתיד במשכיר.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי או באופני 	 
שימוש דומים, כגון:

מטבחי צוות, חנויות, משרדים וסביבות  -
עבודה אחרות;

- בתי חווה ולקוחות בבתי מלון,
- מוטלים וסביבות מגורים אחרות;

- צימרים.
- קייטרינג וסביבות דומות שאינן קמעונאיות

אם אתה מרגיש שהמכשיר אינו פועל כראוי, 	 
נא עיין בפרק “איתור תקלות” לצורך קבלת 

סיוע. אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה 
לשירות הלקוחות שלנו לצורך קבלת סיוע או 
צור קשר עם מהנדס שירות מורשה מטעמנו.

הוראות בטיחות חשובות

בטיחות כללית ושימוש יומיומי
חשוב להשתמש במכשיר החשמלי 

 בבטחה.

 אנו ממליצים לפעול על פי ההנחיות הרשומות 
להלן.

אחסן את המזון על פי הנחיות היצרן.	 
אל תנסה לתקן את המכשיר בעצמך. מסוכן 	 

לשנות את המפרט הטכני או לשנות את 
המכשיר בכל דרך שהיא. כל נזק שנגרם 

לכבלים עלול לגרום עלול לגרום לקצר, דליקה 
או התחשמלות.

אין להניח את המזון בסמיכות ליציאת האוויר 	 
שעל הדופן האחורית של המקרר ותא 

הקפאה, פעולה זו עלולה להשפיע על סחרור 
האוויר בחלל המקרר.

אין להניח עצמים חמים בצמוד לרכיבי 	 
הפלסטיק של מכשיר זה.אין להקפיא בשנית 

מזון שהופשר יש להשליך מזון מסוג זה.
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אין לאחסן בקבוקי או מכלי שתייה )ובפרט 	 
משקאות מוגזים( בתא ההקפאה. הבקבוקים 

והפחיות עלולים להתפוצץ.
אין לצרוך שלגונים או קוביות קרח הישר מן 	 

המקפיא, דבר זה עלול לגרום לכוויית קור 
בפה ובשפתיים.

למניעת חבלה או נפילה או נזק למכשיר 	 
החשמלי, אין להעמיס את התאים שבדלתות 

יתר על המידה או להניח מזון רב מדי במגירות 
המקפיא.

אזהרה
חשוב לוודא שפתחי האוורור בחלל המכשיר 	 

או מחוצה לו אינם חסומים.
אין להשתמש בציוד מכאני או באמצעים 	 

אחרים על מנת להאיץ את תהליך ההפשרה, 
למעט אלה שהומלצו על ידי היצרן.

אל תגרום נזק למעגל הקירור.	 
אין להפעיל מכשירים החשמליים בחללי 	 

האחסון של המקרר, למעט אלה שהומלצו על 
ידי היצרן.

אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו אצל 	 
היצרן, סוכן השירות שלו או מי שהוסמך באופן 

דומה לצורך זה, לשמירה על בטיחותך.
בעת השלכת המכשיר, יש לעשות זאת אך 	 

ורק במרכז מורשה לסילוק אשפה מסוג זה. 
אין לחשוף ללהבה ישירה.

בטיחות לילדים ולבני אדם מוגבלים
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי 	 

בני אדם )כולל ילדים( בעלי יכולות 
פיזית, חושיות או נפשיות מופחתות, 

או אשר חסרים את הניסיון והידע לתפעול 
המכשיר, אלא אם כן הם קיבלו את ההנחיות 
המתאימות הנוגעות לשימוש במכשיר על ידי 

אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על 
ילדים על מנת להבטיח שהם אינם משחקים 

עם המכשיר.

הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של 	 
ילדים על מנת למנוע בכנת חנק.

הגן על ילדים מפני כוויות כתוצאה מנגיעה 	 
במדחס הלוהט הממוקם בתחתית חלקו 

האחורית של המכשיר.
אין להניח עצמים על גבי המכשיר, שכן אלה 	 

עלולים ליפול ולגרום לפציעה.
לעולם אל תאפשר לילדים לשחק עם המכשיר, 	 

להיתלות או לעמוד על הדלתות, המדפים 
והמגירות.

בטיחות בחשמל
על מנת להימנע מסיכונים אשר קיימים בכל 	 

עת השימוש במכשיר, אנו ממליצים לשים לב 
במיוחד להוראות הבטיחות בחשמל הרשומים 

להלן:
הוצא את המכשיר מן האריזה ובדוק את 	 

המכשיר. במקרה של נזק הנראה ברור לעין, 
אין לחבר את המכשיר לאספקת החשמל, אלא 
ליצור קשר מיידי עם הספק שממנו רכשת את 

המכשיר. במקרה זה חשוב לשמור את כל 
חומרי האריזה.

אנו ממליצים להמתין 4 שעות לפני חיבור 	 
המכשיר לאספקת החשמל, על מנת לאפשר 
לחומר הקירור לזרום חזרה אל תוך המדחס.

המכשיר חייב להיות מסופק עם זרם חילופין 	 
חד פאזי של V / 60 Hz 240 ~ 220. אם 

המתח החשמלי עולה מעבר לגבול העליון, יש 
להתקין במקרר ווסת מתח AC אוטומטי של 
יותר מ- W 350  לשימוש בטיחותי במכשיר.

יש לאפשר גישה חופשית לתקע החשמל בעת 	 
התקנת המכשיר.

יש לחבר את המכשיר להארקה.	 
מכשיר זה מצויד בתקע מאוחה בהתאם  -

לתקן המקומי. התקע המאוחה מתאים 
לשימוש בכל השקעים הביתיים בהתאם 

למפרט הנוכחי.
במקרה שהתקע המאוחה המסופק עם  -

המכשיר אינו אינו מתאים לשקע שלך, יש 
לנתק או בזהירות מכבל החשמל ולהשליך 

אותו. על מנת למנוע סכנת התחשמלות, 
אין להכניס את התקע שהושלך אל לתוך 

 השקע.
במקרה של ספק יש לפנות לחשמלאי 

מוסמך.
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אין להשתמש בכבלים מאריכים או שקעים 	 
מפצלים אשר עלולים לגרום לעומס יתר על 

מעגלי החיווט ועלולים לגרום לשריפה.
חבר תמיד את המכשיר שלך אל שקע משלו 	 

אשר מתאים למפרט החשמלי ודירוג המתח 
על פי תווית הנתונים של המכשיר.

חשוב לוודא שהתקע אינו מעוך או פגום. 	 
אחרת הוא עלול לגרום לקצר חשמלי, 

להתחשמלות או להתחממות יתר ואף לגרום 
לשריפה.

אין להכניס את התקע אל שקע החשמל 	 
אם השקע רופף, דבר זה מעלה את הסיכון 

להתחשמלות או לשריפה.
כבה את המכשיר ונתק אותו מאספקת 	 

החשמל לפני שאתה מנקה או מזיז אותו.
לעולם אין לנתק אל המכשיר מאספקת 	 

החשמל על ידי משיכה בכבל החשמלי. יש 
תמיד לאחוד בתקע בחוזקה ולמשוך אותו 

ישירות מתוך השקע על מנת למנוע נזק לכבל 
החשמל.

לעולם אין להפעיל את המכשיר ללא כיסוי 	 
הנורה של התאורה הפנימית.

כל רכיב חשמלי פגום יש להחליף או לתקן 	 
בעזרת איש שירות שהוסמך על ידינו או 

חשמלאי מורשה. יש להשתמש אך ורק בחלקי 
חילוף מקוריים.

אין להשתמש במכשירי חשמל, כגון מכונות 	 
גלידה, בתוך תאי אחסון מזון של המכשיר, 

אלא אם הם אושרו על ידי היצרן.

 	 LED -אין להסתכל ישירות לכוון נורת ה
הממוקמת בתוך תא הקירור, זאת על מנת 

למנוע פגיעות בעיניים. אם הנורה אינה פועלת 
בצורה תקינה, יש להתייעץ בחשמלאי מורשה, 

או להחליף את הנורה בהתאם להנחיות 
המופיעות בפרק “ניקוי ותחזוקה”.

חומר קירור
מעגל הקירור של המכשיר מכיל את חומר 

הקירור isobuten )R600a(, שהוא גז טבעי 
עם רמה גבוהה של תאימות סביבתית, יחד עם 
זאת מדובר בגד דליק במיוחד. במהלך ההובלה 
וההתקנה של המכשיר, חשוב מאוד לוודא שאין 

רכיבים במעגל הקירור שניזוקו 
חומר הקירור )R600a( הוא דליק מאוד.

זהירות: סכנת דליקה

אין לאחסן במכשיר מוצרים אשר מכילים 	 
חומרים דליקים נדיפים )כגון פחיות ספריי( כמו 

גם חומרי נפץ.
במקרה שמעגל הקירור ניזוק:	 
הימנע מיצירת להבה גלויה )נרות, מנורות 	 

וכדומה( כמו גם ממקורות אשר עלולים ליצור 
ניצוצות.

אוורר ביסודיות את החדר שבו נמצא המכשיר.	 

התקנת המכשיר החדש שלך
לפני השימוש הראשון במכשיר, חשוב שתהיה 

מודע לעצות שלהלן.
אוורור המכשיר

על מנת לשפר את היעילות של 
מערכת הקירור ולשמור על האנרגיה, 
חשוב לוודא ולהקפיד על אוורור טוב 

סביב המכשיר לצורך פיזור החום. מסיבה זו, יש 
לשמור בכל עת על מרחב מספיק מסביב למקרר. 
המלצה: מומלץ שיהיה מרווח של לפחות 75 מ”מ 
בין החלק האחורי של המקרר לבין הקיר, לפחות 

100 מ”מ בחלק העליון, לפחות 100 מ”מ בין 
הדופן הצדית של המקרר לבין הקיר,

כמו גם לאפשר את פתיחת הדלתות עד לזווית 
של °145. כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן:

100mm

75mm

100mm

100mm

1806mm
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W

145°

D

≥100

W1

D1

≥100

מידע רלוונטי:
קבוע/ 

ממ
WW1DD1

8606766001487

הערה:
מכשיר זה פועל היטב במסגרת דרגות האקלים 

המופיעות בטבלה שלהלן.

המכשיר יפעל כראוי בשמירה על תנאי אקלים 
מתאימים, ללא חשיפה ממושכת לטמפרטורות 

שהן מעל או מתחת למצוין בטבלה.
טמפרטורת סביבהדרג אקלים

SN+32°C 10°+ עדC
N+32°C 16°+ עדC
ST+38°C 16°+ עדC
T+43°C 16°+ עדC

הצב את המכשיר שלך במקום יבש ומנע 	 
חשיפה ללחות גבוהה.

שמור את המכשיר הרחק מאור שמש ישיר, 	 
גשם או כפור. הצב את המכשיר שלך הרחק 
ממקורות חום כגון תנורים, מבערים או תנורי 

חימום.
איזון המכשיר

חשוב שהמכשיר יהיה מאוזן כראוי על מנת 
למנוע רעידות של המכשיר. אנו ממליצים לך 

לאזן את המכשיר בסדר הצעדים שלהלן.
1. הזז את המקרר למקומו.

2. סובב את הרגליות המתכווננות )בעזרת 
האצבעות או מפתח ברגים מתאים( עד שהן 

נוגעות ברצפה

3. הטה את החלק העליון לאחור כ- 10-15 מ”מ 
על ידי סיבוב הרגליות 1-2. פעולה זו תאפשר 

לדלתות להיסגר מעצמן באופן אוטומטי, לצורך 
שמירה על סגירת הדלתות בכל עת.

4. בכל פעם שתרצה להזיז את המכשיר, זכור 
להחזיר את הרגליות למצבן המקורי בעת 

אספקת המכשיר, על מנת לאפשר למכשיר 
להתגלגל בחופשיות. כוונן את המכשיר מחדש 

 לאחר העברתו.

זהירות!   
הגלגלים מיועדים אך ורק לתנועה קדימה או 

אחורה של המכשיר. העברת המקרר לצדדים 
עלולה לגרום נזק לרצפה ולגלגלים.

התקנת ידיות הדלת
לנוחיותך, המידע בהנחיות אלה זהה להנחיות 	 

של התקנת הידית בדלת.
לפני השימוש במכשיר נא התקן את הידית של 

הדלת.
אנו ממליצים לך להתקין את הידיות של הדלת 

בסדר הצעדים שלהלן.

כלי העבודה הנדרשים:     מברג מוצלב
 

1. הצמד את הידית של הדלת, ולאחר מכן הדק 
את שני הברגים בעזרת מברג על מנת לוודא 

שהידית מחוברת בחוזקה אל הדלת.
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2. וודא שהכיסוי של הידית העליונה מיושר בקו 
אחד עם מאחז הידית העליונה, והחלק העליון 

של הידית התחתונה צריך להיות מיושר בקו 
אחד עם הכיסוי של הידית העליונה.

3. הצמד אותם בחוזקה זה לזה, וודא שהם 
מחוברים כראוי.

עצה:
ביצוע ההתקנה מלמטה כלפי מעלה עשוי להיות 

קלה יותר. ההליך של התקנת הידית תחתונה 
יהיה זהה לעליונה.

לאחר ההתקנה
לאחר שהתקנת בהצלחה את המכשיר, יש 

לנקות אותו ביסודיות לפני השימוש הראשון. 
פרטים על התהליך ניתן למצוא בפרק “ניקוי 

ותחזוקה”.

תיאור המכשיר

1. ארון
2. נורת LED )בפנים(

3. כיסוי קדח
4. תעלת רוח בתא הקפאה

5. מדף זכוכית
6. מגשית לקוביות קרח

7. תא אחסון לקוביות קרח
8. נורת LED )בפנים(

9. תעלת רוח בתא הקירור
10. מדף זכוכית
11. מרכב המדף

12. מצנן הטרייה בלחות
13. גלגל

14. רגלית מתכווננת
15. כיסוי ציר עליון

16. מתג הדלת
17. מדף דלת מקפיא

18. אטם דלת המקפיא
19. דלת המקפיא

20. ציר אמצעי
21. מגשית ביצים )בפנים(

22. תא דלת קטן
23. מתג הדלת

24. דלת המקרר
25. תא דלת אמצעי

26. אטם דלת המקרר 
27. תא דלת תחתון

             מבט על המכשיר

שים לב: עקב פיתוח בלתי פוסק של המוצרים שלנו, המקרר שלך עשוי להיות שונה מעט מן המתואר חוברת 
הוראות ההפעלה, אך תפקידיו ואופן השימוש בו נשארים אותו הדבר.

שים לב: בזמן אספקת המכשיר המדפים והמגירות מסודרים לחיסכון אופטימלי באנרגיה.

Description of the appliance 
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צג בקרה
השתמש במכשיר שלך בהתאם לתקנות הבקרה 

שלהלן, המכשיר שלך מאובזר בפונקציות 
ובמצבים כפי שמוצגים בלוחות הבקרה שלהלן. 
כאשר המכשיר מופעל בפעם הראשונה, תידלק 
התאורה האחורית של הסמלים בתצוגה. אם לא 
נלחצו לחצנים כלשהם, ודלתות המקרר סגורות, 

התאורה האחורית תכבה.

 

בקרת הטמפרטורה
אנו ממליצים כי בעת ההפעלה הראשונה של 

המקרר שלך, תגדיר את הטמפרטורה של 
המקרר ל- 5°C  ואת טמפרטורת המקפיא ל- 
18°C-. אם ברצונך לשנות את הטמפרטורה, 

פעל על פי ההוראות שלהלן.
זהירות! כאשר אתה מגדיר מחדש את 

הטמפרטורה, אתה מגדיר את הטמפרטורה 
עבור כל חלל המקרר.

הטמפרטורה בתוך כל תא עשויה להיות שונה 
מערכי הטמפרטורה המוצגים בצג, הדבר תלוי 
בכמות המזון המאוחסן והיכן מזון זה ממוקם. 

כמו כן טמפרטורת הסביבה עלולה להשפיע על 
הטמפרטורה בתוך המקרר בפועל.

1. מקפיא
לחץ על הלחצן “הקפאה” )freezer( על מנת 

להגדיר את טמפרטורת מקפיא בין 14°C-  ל- 
24°C- לפי צורך, ולוח הבקרה יציג את הערך 

מתאים על פי הרצף שלהלן.

 

-16℃ -17℃ -18℃ -19℃

-20℃-21℃

-15℃

-24℃ -23℃ -22℃

-14℃

2. הקפאה מהירה
מצב הקפאה מהירה יכול להוריד 

במהירות את הטמפרטורה ולהקפיא 
את המזון מהר יותר מהרגיל. פעולה 
זו תורמת לשימור הוויטמינים והערך 
התזונתי של מזון טרי ומסייע לשמירה על המזון 

לפרק זמן ממושך יותר.
 	 Super( ”לחץ על הלחצן “הקפאה מהירה

Freeze( על מנת להפעיל את הפונקציה של 
הקפאה מהירה. הנורה תידלק וצג בקרת 
הטמפרטורה של המקפיא יציג את הערך 

.- 24°C
במקרה של כמות מקסימלית של מזון 	 

להקפאה, אנו ממליצים להפעיל את המכשיר 
לפרק זמן של 6 שעות לכל הפחות.

מצב הקפאה מהירה מכבה את עצמו באופן 	 
אוטומטי לאחר 26 שעות.

ניתן לכבות את פונקציית ההקפאה המהירה 	 
באופן ידני כאשר פונקציית ההקפאה המהירה 

מופעלת, על ידי לחיצה על הלחצן “הקפאה 
מהירה” )Super Freeze( או הלחצן “מקפיא” 

)freezer( והגדרת הטמפרטורה במקפיא 
תחזור להגדרה הקודמת.

3. מקרר
לחץ על הלחצן “מקרר” )fridge( על מנת לכוונן 
 2°C את טמפרטורת המקרר לטמפרטורה שבין

ל- 8°C על פי הצורך, ולוח הבקרה יציג את 
ערכים המתאימים על פי הרצף שלהלן.

8

4. קירור מהיר
מצב קירור מהיר יכול לקרר את המזון 

מהר יותר, תורך שמירה על טריות 
המזון לתקופה ארוכה יותר.

 	 )Super Cool( ”לחץ על הלחצן “קירור מהיר
על מנת להפעיל פונקציה זו. הנורה תידלק 

וחיווי הטמפרטורה של המקרר יציג ערך של 
.2°C

פונקציית הקירור המהיר תכבה את עצמה 	 
באופן אוטומטי לאחר 6 שעות.

ניתן לכבות את פונקציית הקירור המהיר 	 
באופן ידני כאשר פונקציית ההקפאה המהירה 

מופעלת, על ידי לחיצה על הלחצן “קירור 
מהיר” )Super Cool(, והגדרת הטמפרטורה 

במקרר תחזור להגדרה הקודמת.
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5. בזמן חופשה
אם לא תהיה בבית למשך תקופה 

ארוכה, כגון לרגל טיול, חג, או נסיעת 
עסקים ארוכה, ניתן להפעיל פונקציה 
זו על ידי לחיצה על הלחצן  “חופשה” 
)Holiday( לפרק זמן של 3 שניות, עד שהנורה 

תידלק.
כאשר פונקציית החופשה מופעלת הטמפרטורה 

במקרר תהיה 15°C.  צג בקרת הטמפרטורה 
של המקרר יציג את הערך “-” והמקפיא ימשיך 

לפעול כרגיל.
חשוב מאוד! אין לאחסן מזון במקרר במשך זמן 

זה, מזון זה עלול להתקלל במהרה.
כאשר פונקציית החופשה מופעלת ניתן לכבות 

אותה על ידי לחיצה על הלחצן “חופשה” 
)Holiday(, “מקרר” )Fridge(, כמו גם “קירור 
מהיר” )Super Cool(. והגדרת הטמפרטורה 

במקרר תחזור להגדרה הקודמת.
6. התראה

במקרה של התרעה, סמל “התראה” 
)Alarm( יידלק ויושמע צלילי זמזום. 
 )Alarm( ”לחץ על הלחצן “התראה
לנטרול ההתראה הסמל “התראה” 

)Alarm( ייכבה והזמזום ייפסק.

התראת דלת
כאשר דלת המקרר או המקפיא נשארות 	 

פתוחות לפרק זמן העולה על 2 דקות, תופעל 
ההתראה. במקרה של התראת דלת, הזמזם 
ישמיע 3 זמזומים בדקה, וההתרעה תופסק 

באופן אוטומטי בחלוף 10 דקות.
לחסכון באנרגיה שים לב שלא לפתח את 	 

דלתות המקרר והמקפיא לפרקי זמן ממשוכים. 
במקרה של התראת דלת ניתן להפסיק את 

ההתראה גם על ידי סגירת הדלתות.
התראת טמפרטורה

אם הטמפרטורה במקפיא גבוהה מדי כתוצאה 	 
מהפסקת חשמל או סיבות אחרות, תושמע 
התראת טמפרטורה וחיווי הטמפרטורה של 

מקפיא מציגה “-”.
במקרה של התראת טמפרטורה, יושמע זמזום 	 

רציף, 10 פעמים.
במקרה של התראת טמפרטורה, לחץ “על 	 

הלחצן “התראה” )Alarm( למשך 3 שניות 
על מנת לבדוק את הטמפרטורה הגבוהה של 
המקפיא. ערך הטמפרטורה והסמל “התראה” 

)Alarm( יהבהבו יחדיו למשך 5 שניות.
זהירות! כאשר המקרר מופעל מחדש, תופיע 	 

שוב התראת הטמפרטורה, לחץ על הלחצן 
“התראה” )Alarm( כדי לנטרל אותה.

השימוש במכשיר החשמלי שלך

המכשיר שלך מאובזר באביזרים כפי שמופיע באופן כללי ב”תיאור המכשיר”, הנחיות מקוצרות אלה 
יאפשרו לך להשתמש בהם באופן הנכון.

תאים בדלת
מתאים לאחסון של ביצים, מכלי נוזלים, 	 

שימורים, בקבוקי שתייה, מזון ארוז, וכדומה. 
אין להניח בתא דברים כבדים מדי התא 

האמצעי של הדלת
מיועד לאחסון עצמים בגבהים שונים על פי 	 

הצורך. יש להוציא את המזון מתא זה, לפני 
הוצאת התא באופן אנכי למיקום מחדש

שים לב: מחזיקי הביצים נמצאים במדף העליון 
ומחזיק הבקבוקים במדף התחתון.

מדפים בתא הקירור
בחלל המקרר ממוקמים מדפים, ניתן להוציא את 

המדפים לצורך ניקויים.
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מצנן הטרייה ובקרת לחות
תא ההטריה מיועד לאחסון ירקות ופירות.

ניתן להתאים את דרגת הלחות בתוך התא 
באמצעות מחוון ההזזה. 

מחוון ההזזה של תא ההטריה נע ימינה 	 
ושמאלה ותוך כך מרחיב את הפתח או 

מצמצם אותו. פתיחת הפתח גורם להזרמה 
של יותר אוויר אל תוך תא ההטריה ומשמעותו 

לחות נמוכה יותר, וסגירת הפתח משמעותו 
לחות גבוהה יותר בתוך התא.

אנו ממליצים לאחסן ירקות עם לחות גבוהה 	 
יותר, ופירות עם לחות נמוכה יותר.

להוצאת תא ההטריה, משוך אותו לפנים, ואז 	 
הרם את תא ההטריה אל מחוץ למסילות שלו. 

זכור שיש ראשית לרוקן את המזון מתוך תא 
ההטריה. לאחר שהסרת את המגירות, וודא 

שהמסילות מוכנסות במלואן.
המחיצה מיועדת להפרדה קלה בין המזונות 	 

השונים, ומסייע בניהול חלל תא ההטריה.

מגש קוביות קרח מסתובב
מגש הקרח המסתובב מיועד להפקת קוביות 

קרח ואחסונן. השתמש בו כמתואר להלן.
1. משוך את מגש קוביות הקרח המסתובב 

ומשוך אותו מן התושבת שלו.
2. מלא במי שתיה )אין למלא מעבר לקו מפלס 

המים המסומן(.
3. השב את מגש קוביות הקרח המלא במים 

בחזרה למקומות בתושבת.
4. יש להמתין כ- 3 שעות, לסובב את הכפתורים 

עם כיוון השעון וקוביות הקרח תרדנה לתוך 
מיכל האחסון שמתחת.

שים לב:
מיכל קוביות הקרח אינו מיועד ליצירת קרח, 

אחרת הוא עלול להיסדק.
אם הפקת הקרח אורכת זמן רב, אין  לאחוז 

במגש הקרח ישירות, על מנת למנוע פציעה על 
ידי הידבקות הידיים למגש קרח.

מכסה תא ההטריה

בקרת לחות

מחיצה

תא הטרייה

תא אחסון לקוביות 
קרח

מגש קוביות קרח 
מסתובב
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עצות וטיפים שימושיים

עצות לחסכון האנרגיה
אנו ממליצים לך לעקוב אחר העצות המובאות 	 

להלן על מנת לחסוך באנרגיה.
נסה להימנע מהשארת הדלת פתוחה לפרקי 	 

זמן ממושכים לשמירה על האנרגיה.
שמור על המכשיר הרחק ממקורות חום )אור 	 

שמש ישיר, תנור או כיריים חשמליים וכדומה(
אל תכוונן טמפרטורה שנמוכה מן הנדרש.	 
אין לאחסן במכשיר מזון חם או נוזל הגורם 	 

לעיבוי במכשיר.
הנח את המכשיר בחלל מאוורר היטב ונטול 	 

לחות. אנא עיין בפרק “התקנת המכשיר 
החדש שלך”.

התרשים מציג את השילוב הנכון של מגירות, 	 
תא הטרייה ומדפים, אין לשנות את השילוב 
כיוון שהוא תוכנן לניצולת האנרגיה היעילה 

ביותר. 
עצות לקירור מזון טרי

אין להניח אוכל חם ישירות במקרר או 	 
במקפיא,

הטמפרטורה הפנימית תעלה וכתוצאה מכך 	 
המדחס יעבוד קשה יותר ויצרוך יותר אנרגיה.

כסה או עטוף את המזון, במיוחד אם המזון 	 
בעל טעמים חזקים.

הנח את המזון כראוי, כך שהאוויר יכול לזרום 	 
בחופשיות סביבו.

עצות לקירור	 
בשר )כל הסוגים( יש לעטוף בניילון נצמד: 	 

עטוף ומקם על מדף הזכוכית מעל למגירת 
הירקות. שים לב תמיד לזמני האחסון של 

המזון ולהשתמש בו בהתאם לתאריכי התפוגה 
של היצרנים.

מזון מבושל, מנות קרות, וכדומה: צריכים 	 
להיות מכוסים וניתנים להנחה על כל מדף.

פירות וירקות: צריכים להיות מאוחסנים 	 
במגירה המיועדת לכך.

גבינה וחמאה: יש עטוף בנייר כסף אטום או 	 
לעטוף בניילון נצמד.

בקבוקי חלב: צריכים להיות סגורים במכסה 	 
ומאחסנים במדפי הדלת.

עצות להקפאה
לאחר ההפעלה הראשונה או לאחר תקופה 	 

של יציאה משימוש, אפשר למכשיר לפעול 
לפחות לפרק זמן של שעתיים, לפני הכנסת 

מזון כלשהו אל התא.
הכן את המזון במנות קטנות על מנת לאפשר 	 

למזון לקפוא במהירות וכדי לאפשר בהמשך 
רק את ההפרשה של כמות המזון הנדרשת.

עטוף את המזון בנייר כסף או ביריעות 	 
פלסטיק מיוחדות לאיטום המזון.

אל תאפשר למזון טרי, או מופשר לבוא במגע 	 
עם מזון קפוא, על מנת למנוע את עליית 

הטמפרטורה של המזון הקפוא.
מוצרים קפואים לצריכה מידית מיד לאחר 	 

ההוצאה מתא ההקפאה, עלול לגרום לכוויות 
קור בעור.

מומלץ לתייג ולתארך כל חבילה של מזון קפוא 	 
על מנת לעקוב אחר זמן ההקפאה.

עצות לאחסון של מזון קפוא	 
חשוב להבטיח שהמזון הקפוא אוחסן בצורה 	 

נכונה על הנחיות יצרן המזון
לאחר ההפרשה המזון עלול להתקלקל 	 

במהירות, ואין להקפיאו בשנית. אין לעבור על 
תקופת האחסון שצוינה על ידי יצרן המזון.

כיבוי המכשיר חשמלי שלך
אם יש צורך לנתק את המכשיר מאספקת 

החשמל למשך תקופה ארוכה, יש לנקוט בצעדים 
שלהלן על מנת למנוע הצטברות עובש במכשיר.

1. הוצא את כל המזון.
2.  נתק את התקע מן השקע.

3. נקה וייבש ביסודיות.
4. ודא שכל הדלתות פתוחות מעט על מנת 

לאפשר לאוויר לזרום.
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ניקוי ותחזוקה

מטעמים היגייניים יש לנקות את המכשיר )כולל 
אביזרים חיצוניים ופנימיים( באופן קבוע לפחות 

פעם בחודשיים. 
זהירות! יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל 

במהלך ניקוי. סכנת התחשמלות! לפני הניקוי 
כבה את המכשיר ונתק את התקע מהשקע 

החשמל.
ניקוי משטחים חיצוניים

כדי לשמור על המראה החיצוני של המכשיר 
שלך, יש לנגב אותו באופן קבוע.

 נגב את לוח הבקרה והצג הדיגיטלי  -
בעזרת מטלית נקייה ורכה.

רסס מעט מים על מטלית הניקוי ואל  -
תרסס ישירות על פני השטח של המכשיר. 

הדבר מסייע להבטיח חלוקה שווה של 
הלחות על פני השטח.

יש לנקות את הדלתות, הידיות ומשטחי  -
המקרר עם חומר ניקוי עדין ולאחר מכן 

לייבש עם מטלית רכה.
זהירות!

אין להשתמש בחפצים חדים אלה עלולים  -
לשרוט את פני השטח.

- אין להשתמש בחומרים מדללים, כגון  -
חומרי ניקוי לרכב, כלור, שמן אתרי, חומרי 
ניקוי שוחקים או ממסים אורגניים כגון בנזן 

לניקוי. חומרים אלה עלולים לגרום נזק 
לפני השטח של המכשיר ועלולים לגרום 

לשריפה.
ניקוי החלל הפנימי

יש לנקות את החלל הפנימי של המכשיר באופן 
קבוע. פעולת הניקוי תהיה קלה יותר כאשר 

המזון אינו מאוחסן לגובה. נגב את החלק הפנימי 
של המקרר והמקפיא עם תמיסה דלילה של 

סודה לשתייה, ולאחר מכן שטוף עם מים חמים 
באמצעות ספוג סחוט או בד. יבש את המשטחים 

לחלוטין לפני החזרת המדפים וסלים. 
ייבש ביסודיות את כל המשטחים והחלקים 

נשלפים.

למרות שהמכשיר מבצע פעולות הפשרה באופן 
אוטומטי, שכבת כפור עלולה להצטבר על 

הקירות הפנימיים של תא ההקפאה אם דלת 
המקפיא נפתחה לעתים קרובות מדי או נשארת 

פתוחה זמן רב מדי. אם שכבת הכפור עבה מדי, 
ואין מזון רב בתא ההקפאה פעל באופן שלהלן:

1 . הוצא את סלי המזון והאבזרים הקיימים, יש 
לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהשאיר 

את הדלתות פתוחות. חשוב לאוורר את החדר 
ביסודיות על מנת להאיץ את תהליך ההפשרה.

2. לאחר שתהליך ההפשרה הושלם, יש לנקות 
המקפיא כפי שתואר לעיל. 

שים לב! אין להשתמש בחפצים חדים על מנת 
להסיר את הכפור מתא ההקפאה. יש לוודא 

שחלקי הפנים יבשים לחלוטין לפני חיבור 
המכשיר לאספקת החשמל והפעלתו המכשיר 

מחדש.
ניקוי אטמי הדלת

דאג לשמור על ניקיון אטמי הדלת. מזון 
ומשקאות דביקים עלולים לגרום לאטמים 

להיצמד לדופן המקרר וכתוצאה מכך להיקרע 
בעת הפתיחה של הדלת. שטוף את האטמים עם 

חומר ניקוי עדין ומים חמים. יש לשטוף ולייבש 
את האטמים היטב לאחר הניקוי.

שים לב! רק להפעיל את המכשיר מחדש רק 
לאחר שאטמי הדלת יבשים לחלוטין.

:LED -החלפת נורת ה
אזהרה: אין להחליף את הנורה על ידי 

המשתמש! אם נורת ה-LED ניזוקה, פנה 
לשירות הלקוחות לקבלת סיוע. החלפת הנורה 

תתבצע כדלהלן:
1. נתק את המכשיר מאספקת החשמל.

2. הסר את מכסה הנורה על ידי לחיצה ודחיפה.
3. אחוז בכיסוי נורת ה- LED ביד אחת, וביד 
השנייה משוך אותה החוצה תוך כדי לחיצה 

על התפס.
4. החלף את נורת ה- LED והכנס אותה אל 

המקום המיועד.



12 

Hisense מקרר 

איתור תקלות

אם אתה נתקל בבעיה במכשיר שלך או חושש שהמכשיר אינו מתפקד כראוי, תוכל לבצע מספר 
בדיקות לפני הקריאה לשירות, כפי שמפורט להלן. תוכל לבצע מספר בדיקות על פי המפורט בטבלה 

לפני הפנייה לקבלת שירות. 
אזהרה! אל תנסה לתקן את המכשיר בעצמך. אם הבעיה נמשכת לאחר שביצעת את הבדיקות 

שהוזכרו להלן, פנה לחשמלאי מוסמך, איש שירות מורשה או לחנות שבה רכשת את המוצר.
גורם אפשרי ופתרוןתקלה

המכשיר אינו פועל כראוי

בדוק אם כבל החשמל מחובר כראוי לשקע החשמל.

בדוק את הנתיך או המעגל החשמלי של ספק הכוח, והחלף אותו
במקרה הצורך.

טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי. נסה להגדיר מחדש את
טמפרטורת התא לנמוכה יותר על מנת את בעיה הזו.

תקין בהחלט שהמקפיא אינו פועל במהלך מחזור ההפשרה האוטומטי, 
או זמן קצר לאחר שהמכשיר מופעל, על מנת להגן על המדחס.

ריח העולה מחלל המכשיר
כנראה שיש צורך לנקות את חלל המכשיר.

מזונות מסוימים, מכלים או עטיפות עלולות לגרום לריחות בחלל 
המכשיר.

רעש העולה מן המכשיר

רעשים אלה תקינים לחלוטין:
רעשי עבודה של המדחס.	 
רעש של תנועת אוויר המגיע ממנוע המאוורר הקטן בתוך תא 	 

ההקפאה או תאים אחרים.
צליל גרגור הדומה לרתיחת של מים.	 
רעשי ניפוץ קלים במהלך ההפשרה האוטומטית.	 
צליל נקישה לפני שהמדחס נכנס לפעולה.	 

קולות יוצאי דופן אחרים הם תוצאה מן המתואר להלן ודורשים בדיקה 
ונקיטת פעולה מצדך:

המקרר אינו מאוזן.
גב המכשיר נוגע בקיר.

בקבוקים או מכלים שנפלו או מתגלגלים.

המנוע פועל ללא הפסקה

בהחלט תקין לשמוע את פעולת המנוע לעתים קרובות,	 
המנוע פועל יותר במצבים שלהלן:	 
הגדרת טמפרטורה מוגדרת הנמוכה יותר ממה שצריך	 
כמות גדולה של מזון חם מאוחסנת בתוך המכשיר.	 
טמפרטורת המכשיר גבוהה מדי.	 
הדלתות פתוחות זמן רב מדי או לעתים קרובות מדי.	 
לאחר התקנת המכשיר או שהוא היה כבוי במשך זמן רב.	 

שכבת הכפור מצטברת 
בתא ההקפאה

בדוק שפתחי האוויר אינם חסומים על ידי מזון וודא שהמזון ממוקם 
בתוך המכשיר כך שהוא מאפשר אוורור נאות.

בדוק שהדלתות סגורות לחלוטין.
הסר את הכפור על פי ההנחיות בפרק “תחזוקה וניקוי”.
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הטמפרטורה הפנימית 
גבוהה מדי

ייתכן שהשארת את הדלתות פתוחות זמן רב מדי או פתחת אותן 
לעתים קרובות מדי, או

הדלתות נשארות פתוחות על ידי מכשול; או המכשיר
הוצב ללא מרווח מספיק בצדדים, מאחור ומלמעלה

הטמפרטורה הפנימית 
נמוכה מדי

העלה את הטמפרטורה על פי המתואר בפרק “תצוגת בקרה”.

הדלתות אינן נסגרות 
בקלות.

בדקו אם החלק העליון של המקרר מוטה לאחור 
כ-10-15 מ”מ על מנת לאפשר לדלתות להיסגר מעצמן, או בדוק העם 

יש מכשול בתוך המקרר המונע את סגירת הדלתות.

מים מטפטפים על הרצפה

אגן המים )ממוקם בתחתית המקרר מאחור( אינו מאוזן כראוי, או 
שצינור הניקוז )ממוקם מתחת לחלק העליון של מחסן המדחס( אינו 
ממוקם כראוי על מנת להוביל את המים הישר אל תוך אגן המים, או 

שצינור הניקוז חסום. ייתכן שתצטרך להרחיק את המקרר מן הקיר על 
מנת לבדוק את אגם המים וצינור הניקוז.

האור אינו נדלק

 	 .LED -פגומה. עיין בהנחיות להחלפת נורת ה LED -ייתכן שנורת ה
עיין בפרק “ניקוי ותחזוקה”.

מערכת הבקרה השביתה את האור בגלל שהדלת נשארת פתוחה 	 
זמן רב מדי, סגור את הדלת ופתח אותה מחדש על מנת להפעיל 

מחדש את האור.

השלכת המכשיר החשמלי

אסור להשליך מכשיר זה כפסולת ביתית.
חומרי אריזה

חומרי האריזה המסומנים בסמל המיחזור מיועדים למיחזור. השלך את האריזה למכל איסוף פסולת 
מתאים על מנת למחזר אותו.

לפני השלכת המכשיר החשמלי
1. משוך את תקע החשמל והוצא אותו מתוך השקע.

2. נתק את כבל החשמל והשלך אותו יחד עם תקע החשמל

אזהרה! מקררים מכילים חומרי קירור וגזים בתוך חומרי הבידוד. נוזל הקירור והגזים חייבים להיות 
מסולקים באופן מקצועי מפני שהם עלולים לגרום לפציעות בעיניים או ובדליקה.

חשוב לוודא שהצינור של מעגל הקירור לא ייפגע לפני הסילוק הנאות.

סילוק נכון של מוצר זה
סמל זה על גבי המוצר או על אריזתו, מציין כי מוצר זה לא יטופל כפסולת ביתית. 

במקום זאת יש לקחת את המכשיר לנקודת איסוף הפסולת המתאימה למחזור של 
ציוד חשמלי ואלקטרוני. על ידי סילוק מוצר זה בדרך נכונה, תוכל למנוע תוצאות 

שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות אדם, שעלולים להיגרם על ידי הטיפול 
בלתי הולם במוצר זה. לקבלת מידע מפורט יותר על מחזור מוצר זה, פנה למועצה 

המקומית שלך לקבלת מידע על שירות הסילוק של פסולת ביתית, או פנה לחנות 
שבה רכשת את המוצר.

 

 

 

 

 

 




