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  הוראות בטיחות כלליות 
  

  
  

 מדריך זה בקפידה וקראאנא , קררלפני השימוש במ
ת ומה לא  לעשומיועד להנחות אותכם מהשהוא מכיוון 
  . לעשות

ומעל לכל ,  יכול להיות מסוכןקררשימוש לא נכון במ

  . לילדים
ו שמתח ודא, קרר לרשת החשמללפני חיבור המ

ההפעלה הנקוב בלוחית הנתונים תואם למתח רשת 

  . 230V~50Hz: החשמל בישראל
שלא  את חומרי אריזה הניתנים למחזור אל תשליכו

אותם פנו  .בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה

  . לנקודת האיסוף לחומרי אריזה המיועדים למחזור
 זה מובטחת רק כאשר מקררהבטיחות החשמלית של 

המוארק בהארקה תקנית  חשמל שקעהוא מחובר ל
  . לפחותA10ומוגן בתיך של 

מומלץ לחבר את המקרר לקו , להגברת בטיחותכם

חשמל המוגן בממסר זרם דלף נגד התחשמלות 

   mA 30. דלף של בזרם) ממסר פחת(

   השלכת המקרר הישן
יש להשליך את המקרר הישן לנקודת פינוי למוצרי חשמל 

ואלקטרוניקה משומשים בהתם לתקנות המשרד להגנת 

   .הסביבה
עליכם להוציאו מכלל פעולה , לפני פינוי המקרר הישן

באמצעות חיתוך כבל החשמל קרוב ככל שניתן למקום 

חקים במקרר לא ינסו חיבורו למקרר כדי שילדים המש

  . להפעילו
בעת הפינוי אין לגרום נזק למערכת הקירור הסגורה כדי 

למנוע שחרור גזי ושמני הקירור הגורמים לזיהום ופגיעה 

  .  באיכות הסביבה
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  הסרת האריזה                    הצבה והתקנת המקרר   
  

   
  
הצבה  עיינו בפרק (קרר במקום התקנתו את הממקמו •

  ).ת המקררוהתקנ
תיבת הקרטון  את  והסירוRההידוק  רצועות חתכו את •

    . C הניילוןאו יריעות 
מהישג ידם של  S פנו מייד והרחיקו את יריעות הניילון •

  !סכנת חנק. ילדים קטנים
 Fצד מגני ה את הסירו, לאחר הסרת האריזה מהמקרר •

   .Bאת הבסיס ולאחר מכן 
  

  אריזה חומרי ה
 פנו את חומרי . למחזוריתנים נאריזההחומרי  מ100%

  .האריזה לנקודות הפינוי לחומרים המיועדים למחזור
חלקי , יריעות ניילון(חומרי האריזה את , למניעת סיכונים

  .ילדים קטניםמהישג ידם של הרחק יש לשמור ) 'קלקר וכו

  איזון המקרר
  .שהמקרר מאוזן וודא

 נותהרגליות הקדמיות המתכוונ כוונו את, במידת הצורך - 
P) 2-3 יםאיור.(  

    ת מרווחי האוורורהרכב
 כדי מ מהקיר"ס 4-5לפחות יש להרחיק את גב המקרר 

  .להבטיח זרימת אוויר מספקת
 מצורפים לשקית (D את שני מרווחי האוורור חברו - 

קרר כמתואר באיור לחלק האחורי של המ) אביזריםה

5.(  

במקרר , במקרר אל תחסמו את פתחי האוורור !אזהרה
  .ביחידת  המטבחאו וצב בסמוך המ

  הסרת האריזה תבוצע 
  אנשים2על ידי 
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  הסרת חיזוקי ההובלה                       
  

  
  

  .  בעת ההובלה לא ניזוקקרר שהמקו וודאובד
מיד על כך לחנות בה  להודיעיש , אם מתגלה נזק כלשהו

  . נרכש המקרר

   .רצועת המגן מאטם הדלת את ירוהס  1
. הובלהה האטם במהלך ן על להגרצועת המגן מיועדת

אטימה טובה  להבטיח את יריעת המגן כדי יש להסיר 

  .הדלת
אחזו בקצה העליון של היריעה והסירו אותה במשיכה 

  .כלפי חוץ

  .  הזכוכיתפיהתקני נעילת מדאת הסירו   2
המדפים מ ק מונעיםפלסטיהתקנים אלו העשויים מ

  . לנוע במהלך הובלה

  :  באופן הבאו פעל,המדפים התקני נעילת להסרת

שהוא  אותו עד סובבו והנעילה מפלסטיקבהתקן אחזו  )א

  .ישתחרר מהמדף

  .  משיכתו כלפי חוץבאמצעות את התקן הנעילה ירו  הס)ב

   אביזרים המסופקים עם המקרר
A חוברת הוראות הפעלה   

B  קרח לקוביות מגש    

Cמרווחי אוורור   
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   הוראות בטיחות ואזהרות                    
  

  
  

ול בהתאם להוראות ההפעלה המפורטות הקפידו לפע

  .להלן
פנו לחשמלאי מוסמך כד שיבדוק את , במקרה של ספק

  .תשתית החשמל המזינה את המקרר
עליכם להקפיד על קיום , כמו בכל מכשיר חשמלי אחר

  .הוראות הבטיחות הבסיסיות שלהלן
  .  בידיים או רגליים רטובות או לחותאל תגע במקרר •
 את תקע להוציאמל כדי את כבל החשתמשכו אל  •

  . בקירמהשקע החשמל 
  .  לפגעי מזג אווירקרר את המאל תחשפו •
ללא לילדים קטנים להשתמש במקרר  ואל תאפשר •

  . השגחה
קרר מרשת החשמל  את המתנתקואו אל תחברו  •

ת ניקוי או ו לפני ביצוע פעול- . באמצעות ידיים רטובות
 מרשת החשמל קרר את המנתקו,  כלשהןתחזוקה

עות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר או באמצ

באמצעות הורדת הנתיך המזין את המקרר בלוח 

   .  החשמל הדירתי

קרר ונתקו אותו מרשת  את המוכב, במקרה של תקלה •

  . אל תנסו לתקנו בכוחות עצמכם .החשמל
אירופאית ה הדירקטיבה עומד בדרישות זה קררמ

2002/96/EC חשמל ואלקטרוניקהלסילוק של מכשירי   
  ). WEEE (משומשים

על המשתמש . מסולק בצורה נכונההישן  שהמוצר וודא

 השלכות שליליות על בריאות ואיכות למנועהאחריות מוטלת 
מסמכים נלווים על  המודבק על המוצר או  סימן .הסביבה

ביתית האשפה ה הישן עםהמוצר אין להשליך את מציין ש

לי ואלקטרוני  חשמלציוד איסוף ויש לפנותו לנקודת, רגילהה
  . למחזורמשומש המיועד 

) כולל ילדים(מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים 
או חוסר ניסיון , יות או נפשיותתחושת, מוגבלויות גופניותעם 
כיצד  הודרכו או הם נמצאים בפיקוחאלא אם , וידע

 השגיחו. אחראי לבטיחותםה על ידי אדם להשתמש במקרר
  .במקרר לוודא שהם אינם משחקים כדיקטנים על ילדים 
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   נתונים טכניים                     
  

  
  

  גוף המקרר
עשוי מלוחות פלדה ה המצופות ומטופלות בצבע 

אלקטרוסטטי למניעת חלודה ושמירת חזותם היפה גם 

    .בתנאי סביבה קשים

  בידוד 
קבועה פנימית  על טמפרטורה בידוד משובח לשמירה

  .  הפנימייםוהגדלת המרווחים

  מרחב פנימי 
מדפים הניתנים להזזה  עם סוגי המזוןן כל ו לאחסמיועד

  . קלה

   ותא ההקפאהתא הקירורפשרת ה
   תאוטומטי

  מאולץ :אווירה רמחזו

  : תא הקירורבקרת טמפרטורת 
  . תרמוסטט חיצוניבאמצעות 

    

  : קפאההבקרת טמפרטורת תא ה
  . ה הקפאה מהירלחצןבאמצעות תרמוסטט חיצוני ו

מזון במהירות מקרר את ה הקרהאוויר היבש מחזור 
טכנולוגיית   במקרר זה מיושמתלכן;  יותרהרב

כדי לשמור על יציבות  FROST NOהקירור היבש 

  .הטמפרטורה

 לבדוקחשוב , המקרר שלכם בעת התקנת !אזהרה
 המצוין בתווית קרר של הממידירוג האקליהאת 

ום הדירוג האקלימי מגדיר את תח. הנתונים

הסיווג האקלימי בישראל הוא (טמפרטורת הסביבה 

T  - ל16 לפעולה בתחום טמפרטורות שבין  - C320.(  
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   אחסון המזון בתא הקירור                    
  

  
  

  . בתא הקירור כפי שמתואר בתרשיםאת המזון אחסנו 

   :תא מיוחד לשימור בשר ודגים
 ומצרכים ,דגים,  כמו בשרנים מסוימיםמוצרי מזון עדי

 שבה  בתיבה מיוחדתהנשמרים בכפור ניתן לאחסן
  .C00נשמרת טמפרטורה קבועה של 

    
  
  

  :הערות 

ים לבין הקיר הפנימי האחורי של ווח בין המדפהמר •

  . בחופשיותהקר יזרום אוויר ההמקרר מבטיח ש
במגע ישיר עם הקיר האחורי לבוא מזון ל תאפשרואל  •

  . של תא הקירור
  . תאי המקררדיין חם לתוך עש מזון כניסואל ת •
  . במיכלים סגוריםבתוך  נוזלים אחסנו •

 מבטיחה NO-FROSTהקירור היבש מערכת 
. טמפרטורה קבועה ויכולת הקפאה מהירה יותר

זרימת האוויר המאולצת נטולת הלחות נוטה 
סיבה זו אנו ממליצים מ ו,מזון במהירותייבש ל

  .המזון במיכלים סגוריםמוצרי  כל את אחסןללכם 
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  אחסון המזון בתא ההקפאה                     
  

  
  

 הפרטיםתמיד את זכרו בעת רכישת מזון קפוא 
  : המפורטים להלן

כדי , מים חייבת להיות שלמוצרי המזון חייביםהאריזה או  •

  . למנוע מהמזון להתקלקל
כפי הנראה ,  סימני רטיבותנראים נפוחה או האריזהאם 

התחיל ו וייתכן מיטבייםאוחסן בתנאים המזון לא 

  . להפשיר
 יםמוצרי מזון קפואהעבירו מהר ככל שניתן , לאחר הקנייה •

  . תיבה מבודדתתוך ב
 את המוצרים הכניסו מיד,  הביתהים מגיעכשאתם •

  .  תא ההקפאהלתוךהקפואים 
    . בטמפרטורהםשינוייביצוע  הפחיתו למינימום או והימנע •
מזון הזת  על אריהמופיעתפוגה התאריך בדקו את  •

  . הקפואה
של המזון האחסון והשימוש הוראות ל בהתאםתמיד פעלו  •

  . שעל גבי האריזההקפוא
 שעות 24 -ב להקפיא ניתן של מזון טרי שרביתהכמות המ •

  . מצוינת על לוחית הנתונים המודבקת במקרר

קפוא כדי  עם מזון המיועד להקפאהמזון של  מגע ומנע •

  .  למנוע התחממות של המזון הקפוא

  ייצור קוביות קרח 
  ; מנפחו¾ במים עד  מגש קוביות הקרח את ומלא •

זזה המתאים ה על מדף ההניחו את מגש קוביות הקרח

  ). אם קיים(בתא ההקפאה 

  הפשרה 
מקפיא מפשיר באופן אוטומטי ולכן אין צורך -מקררה •

  . להפשירו

, לעולם אל תקפיאו מחדש מזון שהופשר חלקית
    . שעות24ועליכם לצרוך אותו בתוך 

 ג" ק1את המזון המיועד להקפאה יש לחלק למנות קטנות במשקל של עד 
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   חיבורי החשמל                    
  

  
  
את חיבורי החשמל יש לבצע בהתאם לתקני הבטיחות  •

 והתקנות הרלוונטיים
וודאו שמתח , לפני חיבור המקרר לרשת החשמל •

ההפעלה הנקוב בלוחית הנתונים תואם למתח רשת 

  . 230V~50z: החשמל בארץ
 תקנית חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה •

  . A10ומוגן בנתיך של 
מומלץ לחבר את המקרר לקו , להגברת בטיחותכם

ממסר (חשמל המוגן בממסר זרם דלף נגד התחשמלות 

  mA 30.בזרם דלף של ) פחת
 היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק גוף ורכוש שיגרמו 

  . בדרישות בטיחות אלוכתוצאה מאי עמידה 
, למניעת סיכונים, במקרה ומתגלה נזק בכבל החשמל •

החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן מטעם שרות 

עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של (אפ .אנד.פא
  . )תהחובר

  ). 11a  איור (קרראין לאחסן מזון חם בתוך המ •
   

שקע מפלג או , כבל מאריך באל תשתמשו
 במתאמים כדי לחבר את המקרר לרשת החשמל

  ).11bאיור (

  )11איור  (לוחית הנתונים
     דגם המקרר1
   תדר מתח ההפעלה וה 2
    צריכת זרם מרבית 3
    נפח ברוטו כולל4
    מספר דגם5
   CE סימן תאימות  6
  וג האקלים וס  7
   תא ההקפאה  נפח 8

  סוג הקרר   9
   כמות הקרר 10
   מספר סידורי 11
   כולל נפח נטו  12
   סוג המוצר 13
   שנות אחריות 14
   מותג מסחרי 15

  
יד אם המכשיר כבוי ולאחר מכן הדליק מי! אזהרה
זהו הליך .  דקות10המדחס מפעיל לאחר כ , שוב

    .הפעלה רגיל למכשיר
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   הפעלת המקרר                    
  

  Aלוח בקרה דגם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  כיבוי/ מפסק הפעלה
  

  צג טמפרטורת תא הקירור
  

  צג טמפרטורת תא ההקפה

  )כיבוי/הפעלה (חיווי פעולת תא הקירור
   הקירורחיווי כיוון הטמפרטורה בתא

  )ביטול(חיווי התרעת דלת פתוחה בתא הקירור 
  ההקפאהחיווי כיוון הטמפרטורה בתא 

  ) ביטול (ההקפאהחיווי התרעת דלת פתוחה בתא 

  פעולת יציאה לחופשה

  מוגבר ת קירורפעול

  התרעה
  התרעת טמפרטורה בתא ההקפאה

  

  זהירות 
במצב עמידה  עליכם להשאירו, הובל בשכיבה אם המקרר

כדי למנוע , אותושתפעילו לפחות שש שעות לפני במשך 
  .נזק למערכת הקירור והיווצרות רעשים בעת הפעולה

  הערה 
וודאו שמתח , המקרר לרשת החשמללפני חיבור 

ההפעלה הנקוב בלוחית הנתונים תואם למתח רשת 

חיבורי " עיינו בפרק(" 230V~50Hz: החשמל בארץ

תהבהב  ,בעת חיבור המקרר לרשת החשמל"). החשמל

 על ידי היצרן שהוגדרה טמפרטורת ברירת המחדל בצג
)C70 ו, לתא הקירור - C160 -לתא ההקפאה .(  

  
   הפעלת המקרר

כחצי משך ב  באמצעות מגע על מקש מופעל המקרר

  . לפחות שנייה
 באמצעות מגע על מקש  לכבות רק את תא הקירור תוכלו

  ; )יופיע בצג" -- (" לפחות שניות4 - כמשךב
  באמצעות מגע על מקשתא ההקפאה כלו לכבות את תו

   . לפחות שניות4 -כ במשך
ייכבו  התצוגה סימניתא הקירור וכל , במקרה זה: הערה

  .באופן אוטומטיהם גם 

  ! עצה
מומלץ  ,250C - ו C200בין היא חדר העם טמפרטורת 

 ואת+ C50 - ל תא הקירורלהגדיר את טמפרטורת 
   .- C180 - ל בתא ההקפאההטמפרטורה 

  
 התלויבתא הקירור גם ו בתא ההקפאההטמפרטורה 

כמות המזון ב ובכמות פתיחת דלתות המקרר
  .המאוחסנת בתוך תאי המקרר

  
   הטמפרטורה בתא ההקפאההגדרת 

 את הטמפרטורה מחווה צג טמפרטורת תא ההקפאה
אם  ; -C400 -ו+ C200שבין תא ההקפאה בהפנימית בפועל 

 . בצג תא ההקפאהיופיע" C200+, "H  עלהטמפרטורה עולה
 -  ו-C160את הטמפרטורה בתא ההקפאה בתחום שבין 

C240-אם תלחצו .   תוכלו לכוון באמצעות מגע על מקש

הטמפרטורה המוגדרת , פעולת המקררבעת  על מקש 

 טמפרטורה להגדרת.  שניות6 -תהבהב בצג במשך כ
 געו לסירוגין,  מהבהבצג הוכל עוד, געו במקש , חדשה

ההגדרה  ;ערך הטמפרטורה הרצוישיושג  עד במקש זה

  ). שניות6 -כ( להבהב שהצג יפסיקהחדשה תישמר לאחר 

   קירורהטמפרטורה בתא ההגדרת 
 את הטמפרטורה הפנימית מחווה צג טמפרטורת תא הקירור

C00שבין  הקירורתא בבפועל 
הטמפרטורה אם  ; +C190 -  ו

 את הטמפרטורה .רקירויופיע בצג תא ה" C190, "H  עלעולה
 תוכלו לכוון באמצעות C70 -  ו-C20בתא הקירור בתחום שבין 

 ,בעת פעולת המקרר אם תלחצו על מקש .  מגע על מקש
.  שניות6 -הטמפרטורה המוגדרת תהבהב בצג במשך כ

 צג הוכל עוד, געו במקש ,  טמפרטורה חדשהלהגדרת
ערך שיושג  עד במקש זה געו לסירוגין, מהבהב

שהצג ההגדרה החדשה תישמר לאחר  ;טורה הרצויהטמפר

  ). שניות6 - כ( להבהב יפסיק
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  הפעלת המקרר                     
  

  בדיקת הטמפרטורה המתוכנתת 
תא  (או ) תא הקירור ( אם תגעו פעם אחת על מקש

 6 -הטמפרטורה המוגדרת תהבהב בצג במשך כ, )ההקפאה
בתוך שהטמפרטורה בפועל תוצג ,  מכןלאחר; שניות

, קרר מאוחסנות בזיכרון של המהפעולות המוגדרות .התאים
 מנותק קררגם במקרה של הפסקת חשמל או כאשר המ

לאחר חיבור מחדש של המקרר לרשת ;  החשמלרשתמ

התאים בשני  האחרונות שהוגדרו ותהטמפרטור, החשמל

  . יהבהבו בצג
   

  

  HOLIDAY פעולת יציאה לחופשה
כשאין  "HOLIDAY"לחופשה פעולת היציאה  הפעילו את

אם , לדוגמא (בכוונתכם להשתמש תקופה ממושכת במקרר

 זו חוסכת בחשמל פעולה).  לחופשהיוצאיםכל המשתמשים 
 קרר המשדלתות בחשבון את העובדה מכיוון שהיא לוקחת

 המתאימהטמפרטורה וה, כלל בתקופה זונפתחות לא 
, פעולה זו הפעלתל.  נשמרת בתוך המקררלאחסון מזון

; במשך כחצי שנייה לפחות "HOLIDAY "מקש בגעופשוט 

 מקש בגעו,  לביטול הפעולה. בלבן יואר"HOLIDAY"מקש 
"HOLIDAY" במצב כשהמקרר . במשך כחצי שנייה לפחות 

  . באופן זמניותכל ההגדרות האחרות מושבת, חופשה

  
  SUPERפעולת קירור מוגבר 

 את הטמפרטורה  להורידמיועדת פעולת הקירור המוגבר
 תגעו במקשאם ; ת האפשריבמהירות המקררבתוך 

"SUPER "פעולת הקירור , במשך כחצי שנייה לפחות
" SUPER"במהלכן ש,  שעות7 -כ במשך המוגבר תופעל

פעולת הקירור המוגבר ,  שעות7 -כלאחר .  בלבןיואר
   באופן ה לבטלתרצואם , עם זאת.  באופן אוטומטיתיפסק

במשך כחצי " SUPER "געו במקשפשוט , ם לכןקודידני 

המואר ייכבה לאחר ביטול " SUPER"מקש ; שנייה לפחות

   .פעולת הקירור המוגבר

כל הגדרות תא , בעת פעולת המקרר במצב קירור מוגבר

  . באופן זמניתותההקפאה האחרות מושב

  
  בתא ההקפאהמוקדמת  טמפרטורה תהתרע

פרטורה בתוך תא  מופעל כאשר הטממצב התרעה מוקדמת

זו ). -C110, לדוגמא (-C120 -מההקפאה מגיעה לערך גבוה 
  : עלולה להתרחש במצבים הבאים

מצבי  "-עיינו ב(כמות גדולה של מזון הוכנסה לתא ההקפה  -

  ; )"הקפאה
  ; זמן רב מדי פתוחה נשארת הדלת -
  ;  ממושכתת זמן אספקת החשמל נותקה לתקופ-
  .  אינו פועל כהלכהקרר המ-

   הטמפרטורהמצוין באמצעות מצב התרעה מוקדמת

 מקש התרעה, בצג תא ההקפאההמופיעה לסירוגין 
"ALARM   .ובאמצעות צליל התרעהלבן המהבהב ב "

ALARM" במגע על מקש תוכלו לבטל את צליל ההתרעה " ;

ממשיך להתריע  מצב התרעה מוקדמת ,במקרה זה

ALARM"ומקש בצגמהבהבת ההטמפרטורה באמצעות  "  
 באופן  מצב התרעה מוקדמת נפסקת.מואר בקביעותה

תא ההקפאה יורדת ב רק כאשר הטמפרטורה יאוטומט

ALARM"מקש בשלב זה ; - C120 -למתחת  , ייכבה "
  .צגב והיא תואר בקביעותהטמפרטורה תפסיק להבהב 

  
  התרעת טמפרטורה בתא ההקפאה

 המשתמש להתריע בפני תוכננה במטרה פעולת ההתרעה
, הפסקת חשמל, לדוגמא (רמים חיצוניים מסוימיםכי בגלל גו

נשמר בתא ההקפאה ההמזון ) 'וכו, הושארה פתוחהשדלת 

  .  ולכן הפשיר לחלוטין+C10 -מהגיע לטמפרטורה גבוהה 
ה בתא  טמפרטורהתרעתמופעל מצב , במקרה זה
 שנמצאה בתוך תאהטמפרטורה הגבוהה ביותר  .הקפאה

ALARM" מקש, ההקפאה תהבהב בצג  ,באדוםואר י "
   .ויישמע צליל התרעה

) המרבית בתוך תא ההקפאהטמפרטורה ה(זיכרון התצוגה 
הפסקת חשמל ולאחר מכן אירעה משום שאם , חשוב

זה ;  ימשיך לפעול כרגילקררהמ, חודשה אספקת החשמל

   .שהופשר לקפוא מחדשעלול לגרום למזון 

  התרעת דלת פתוחה
מקש או /ו) ורתא הקיר (מקש  ,בכל פעם שהדלת נפתחת

אם הדלת ; צבע לבןקביעות ב ביוארו) תא ההקפאהב( 

דלת  "ישמע צליל התרעת,  דקות2 -יותר מנשארת פתוחה 

 2- באחת מ תוכלו להפסיק את צליל ההתרעה; "פתוחה
  : הדרכים הבאות

וגם חיווי  גם צליל ההתרעה,  סגירת הדלתבאמצעות -

  .ההתרעה ייכבו
דלת  (במקש או ) הקירורדלת תא  (תגעו במקש  אם -

ואילו חיווי , צליל ההרעה ייפסקרק , )תא ההקפאה

  . בלבן להבהבההתרעה ימשיך

  
  תאורה פנימית

מופעלת התאורה הפנימית , בכל פעם שהדלת נפתחת

התאורה , זמן ממושך נשארת פתוחהאם ; תא הקירורב

,  מחדשלהפעילה.  דקות5 באופן אוטומטי לאחר כבית
  .  אותה שובפתחודלת ו את הסגרופשוט 

  ניהול תקלות 
תפקוד , המקרר צגייופיעו ב, "E", "E-", "-E"סימנים האם 

אולם עליכם להתקשר ,  ימיםלמשך מספר מובטח המקרר

עיינו  (תחנת השרות הקרובה למקום מגוריכםלמיד 
   ).ברשימה שבגב החוברת
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  הפעלת המקרר                     
  

  Bלוח בקרה דגם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  כיבוי/ מפסק הפעלה
  

  מקשי כונון הטמפרטורה

  פעולת קירור מוגבר

  פעולת התרעה

  

  

  זהירות 
במצב עמידה  עליכם להשאירו, הובל בשכיבה אם המקרר

כדי למנוע , אותושתפעילו במשך לפחות שש שעות לפני 

  .נזק למערכת הקירור והיווצרות רעשים בעת הפעולה

   הערה
וודאו שמתח , המקרר לרשת החשמללפני חיבור 

ההפעלה הנקוב בלוחית הנתונים תואם למתח רשת 

חיבורי " עיינו בפרק(" 230V~50Hz: החשמל בארץ

   "). החשמל

  
   הפעלת המקרר

 משך כחציב  באמצעות מגע על מקש מופעל המקרר
  . שנייה לפחות

  ;  יואר בלבןMID""מקש , לאחר הפעלת המקרר

 הקירורתאי  ; שניות30 -  כ לאחרלפעולתחיל יר קרהמ
ים  שהם מופעל מכיוון בנפרדפעול לא יכולים לההקפאהו

 את המקרר תוכלו לכבות ; מדחס יחידבאמצעות
, בשלב זה;  שניות5 -  כ במשך מגע במקש באמצעות

  .כבו ייכל החיוויים

  
  הפעלת המקרר

באמצעות  חוותמ( טמפרטורות נפרדות 3ניתן להגדיר 

  "). MIN-MID-MAX "המקשים המוארים
MIN תא טמפרטורה פחות קרה בתוך שהוגדרה  מציין

  ; ההקפאה ותא הקירור
MID תא  בתוך ת בינונישהוגדרה טמפרטורה מציין

  ; ההקפאה ותא הקירור
MAX תא בתוך הקרה ביותר טמפרטורה שהוגדרה ה מציין

  . ההקפאה ותא הקירור
) MIN-MID-MAX( הרצוי מקש בוגע,  ההגדרותלשינוי

ההגדרה החדשה תאושר  ;לפחותבמשך כחצי שנייה 

     .באמצעות המקש המואר בצבע לבן

אחר שנלקחה בחשבון להגדיר ליש את הטמפרטורה  .:ב.נ

מותקן חדר שבו בהטמפרטורה , פתיחת הדלתותתדירות 

  . מקררבתוך ההמאוחסנת  וכמות המזון המקרר
 לבחוראנו ממליצים , C250 - ל20שבין לטמפרטורות חדר 

  ". MID "ניתבטמפרטורה בינו
  שניות4 -במשך כ געו במקש פשוט , לכיבוי המקרר

  .לפחות
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   הפעלת המקרר                    
  

  SUPERפעולת קירור מוגבר 
 את הטמפרטורה מיועדת להוריד פעולת הקירור המוגבר

 תגעו במקשאם ; ת האפשריבמהירות המקררבתוך 
"SUPER "פעולת הקירור, במשך כחצי שנייה לפחות 

" SUPER"במהלכן ש,  שעות27 -כ במשך המוגבר תופעל
פעולת הקירור המוגבר ,  שעות27 -כלאחר .  בלבןיואר

  באופןה לבטלתרצואם , עם זאת.  באופן אוטומטיתיפסק
במשך כחצי " SUPER "געו במקשפשוט , קודם לכןידני 

המואר ייכבה לאחר ביטול " SUPER"מקש ; שנייה לפחות

   .ברפעולת הקירור המוג

כל הגדרות תא , בעת פעולת המקרר במצב קירור מוגבר

   . באופן זמניתותההקפאה האחרות מושב

  בתא ההקפאהמוקדמת  טמפרטורה תהתרע
 מופעל כאשר הטמפרטורה בתוך תא מצב התרעה מוקדמת

זו ). -C110, לדוגמא (-C120 -מההקפאה מגיעה לערך גבוה 
  : עלולה להתרחש במצבים הבאים

מצבי  "-עיינו ב(כמות גדולה של מזון תא ההקפה הוכנסה ל -

  ; )"הקפאה
  ; זמן רב מדי פתוחה נשארת הדלת -
  ;  ממושכתת זמן אספקת החשמל נותקה לתקופ-
  .  אינו פועל כהלכהקרר המ-

  הטמפרטורהמצוין באמצעות מצב התרעה מוקדמת
 מקש התרעה, בצג תא ההקפאההמופיעה לסירוגין 

"ALARM   .באמצעות צליל התרעהולבן המהבהב ב "
ALARM" במגע על מקש תוכלו לבטל את צליל ההתרעה " ;

ממשיך להתריע  מצב התרעה מוקדמת ,במקרה זה

ALARM"ומקש בצגמהבהבת ההטמפרטורה באמצעות  "  
 באופן  מצב התרעה מוקדמת נפסקת.המואר בקביעות

תא ההקפאה יורדת ב רק כאשר הטמפרטורה יאוטומט

ALARM"מקש  זה בשלב; - C120 -למתחת  , ייכבה "
  .צגב והיא תואר בקביעותהטמפרטורה תפסיק להבהב 

  
  תאורה פנימית

מופעלת התאורה הפנימית , בכל פעם שהדלת נפתחת

התאורה , זמן ממושך נשארת פתוחהאם ; תא הקירורב

,  מחדשלהפעילה.  דקות5 באופן אוטומטי לאחר כבית
  .  אותה שובפתחו את הדלת וסגרופשוט 

  ל תקלות ניהו
, מהבהבים בו זמנית או במחזוריות MIN-MID-MAXאם 

אולם עליכם ,  ימיםלמשך מספר מובטח תפקוד המקרר

 ת הקרובה למקום מגוריכםתחנת השרוללהתקשר מיד 
   ).עיינו ברשימה שבגב החוברת(
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   הפסקת חשמל                    
  

  

  הפסקת חשמל 
 משך הזמן נסו לברר את, שמלמתרחשת הפסקת חאם 

  . שלה
 12 - פחות מלהפסקת חשמל שתימשך אם התחזית היא 

 את השאירו והמזון בתא ההקפאה את ירוהשא, שעות
  . הדלת סגורה

 שעות וחלק 12 - אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ
 בהקדם עליכם לצרוך את המזון, מהמזון מתחיל להפשיר

  . האפשרי
נייר  שכבות של מספר אותו בעטפו,  את המזון הוציאו -

  . אותו במקרר או במקום קריראחסנו ועיתון 
 האחסון זמןהמזון תקטין את ת  טמפרטורת כי עלייכרוז  -

  .  באופן משמעותיושל

 במכשירים מכאניים או שיטות ואל תשתמש! אזהרה
 מומלצים על ידי היצרן על שאינםמלאכותיות אחרות 

  . מנת להאיץ את תהליך ההפשרה

אל , צרןאלא אם אושר אחרת על ידי הי: אזהרה
תאי אחסון המזון  במכשירי חשמל בתוך תשתמשו
  .במקרר
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   ניקוי ותחזוקה                    
  

  

 את ונתק,  או תחזוקה כלשהי פעולת ניקויתחילתלפני 
  .  מרשת החשמלקררהמ

  : פלסטיק הפנימיים ואטם הדלתהבעת ניקוי חלקי 

חומרי ב שוחקים או בתכשירי ניקויאל תשתמשו 
ניקוי החלקים הפנימיים ואטם ל מכל סוג שהואי ניקו

  . הדלת
שתי כפות (סודה לשתייה ו ת מים חמים השתמש בתמיס-

  ). בשני ליטרים של מים

  ) 13איור  (המעבה ניקוי 1
  .  להתבצע לפחות פעמיים בשנה חייבת -
 באמצעות שואב אבק ביתי או מברשתו את המעבה נק  -

שלילית על ביצועי משפיע בצורה  מלוכלך  מעבה.רכה

   .הקירור
    

כיסויים , רשת אוורור(אל תסירו את התקני ההגנה 
אל תשתמשו במקרר אם הוסרו ממנו התקני  .)'וכו

    .ההגנה

  ) c13איור (ניקוי ניקוז המים 
  . ניקוז האחורי אינו חסוםהצינור ש בדקו, בעת ניקוי המעבה

דת ובמי V  מקערת האידויRניקוז ה צינור ירו את  הס-

  .  אותונקו הצורך

  היעדרויות ממושכות פני ל
.  מרשת החשמלקרר את המונתק. תאי המקרר את רוקנו -

 את הדלתות ירוהשא.  אותםיבשו ותאי המקרר גם את נקו
  .ריחות רעים או עובשהיווצרות פתוחות כדי למנוע 
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   איתור תקלות                    
  

  

  : בדקו. אינו פועל קררהמ) 1
  ?  הפסקת חשמלקיימת האם -
  ?  בקירשקע החשמלל האם התקע הוכנס כהלכה -
  ? חשמל ניזוקה האם כבל -
  ?  הנכונההטמפרטורהוגדרה ה האם -

  
.  קראינה מספיקתאי המקרר הטמפרטורה בתוך ) 2
  : דקוב
  ? רות כראויו האם הדלתות סג-
  ?  בסמוך למקור חוםהמקרר הותקן האם -
  ? הנכונההרטמפרטוהוגדרה ה האם -
  ? ה נקירשת המעבה בגב המקרר האם -

   

  : בדקו.  מדיקרההטמפרטורה בתוך המקרר ) 3
  ? הטמפרטורה הוגדרה כראוי האם -

  
  : בדקו . מאודרועשהמכשיר ) 4

  ? במגע עם רהיטים או חפצים אחריםבא  מקרר האם ה-
נוגעים בגוף המקרר או  בגב המקרר האם הצינורות -

  ? רוטטים
  ?קרר מאוזןהמ האם -
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   איתור תקלות                    
  

  

   התאורה הפנימית אינה פועלת) 5
עיינו  ( הקרובה למקום מגוריכם השרותתחנתלהתקשרו  -

  . )ברשימה שבגב החוברת
  
  : בדקו.  מים על הרצפהסימני) 6

  .  המדחסעלבצורה נכונה מורכבת  V  קערת האידוי האם-
רת לתוך קעמוכנס בצורה נכונה  R האם צינור הניקוז -

  ). 15aאיור  (האידוי
  

  תאורת תא הקירור
מפסק התאורה ,  מחובר לרשת החשמלקררכאשר המ

את ומפסיק , מפעיל את התאורה בעת פתיחת הדלת

  . נסגרת כאשר הדלת התאורה

,  במשך זמן רבה אם הדלת נשארה פתוח.ב.נ
 תוכלו להפעיל את .יכבה באופן אוטומטיהתאורה ת
  . דלתרק אחרי סגירת ה שוב התאורה

   למניעת בקטריותמסנן 
 לשפר המסנן מיועד; למניעת בקטריות מצויד במסנן קררהמ

כדי להבטיח סביבה בריאה , את איכות האוויר בתוך המקרר

 המאוחסן מזוןה חייהארכת , כתוצאה מכךוחיידקים ללא 
   .במקרר

  למניעת בקטריותמסנן הניקוי 
  .  חודשים4 כל -
  ). 15bאיור  (ןמחזיק המסנ את מכסה ירוהס  1
  ). c15איור ( את המסנן ירוהס  2
 במדיח לשטיפה ניתן גם(מים חמים ב  שטפו את המסנן 3

C1000 -מ אותו בטמפרטורה נמוכה ייבשו; )הכלים
כדי ; 

 את המסנן כל החליפו, לשמור על יכולת סינון ראויה
 החזירו את המסנן למקומו והרכיבו את המכסה . שנתיים

  ).d15איור (
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  שרות לאחר המכירה                     
  

  

  :  השרותחנתתללפני הפנייה 
איתור  "באמצעות הפרק הבעיה לפתוראם ניתן ה בדקו -

  ". תקלות
אם הבעיה ה כדי לבדוק קרר מחדש את המילוהפע כבו ו -

 מרשת קרר את המונתק, אם הבעיה עדיין קיימת. נפתרה
  . הכשע לאחר פעולת הבדיקה על וחזרוהחשמל 

לפני ,  כללפועלאם המכשיר אינו פועל כראוי או שלא 

אנא בצעו את פעולות הבדיקה ,  השרותחנתתשתתקשרו ל

  : הבאות
  .  בקירשקע החשמלל ראויהתקע הוכנס כ בדקו ש -
  .  בדקו שקיימת אספקת חשמל -
   .הוגדרה כראויהטמפרטורה  וודאו  -
     .סגורות היטבהדלתות  וודאו ש -
רשת החשמל המצוין בלוחית הנתונים תואם מתח  וודאו ש -

  230V~50Hz.: למתח רשת החשמל בארץ
תחנת השרות הקרובה לפנו , אם הבעיה עדיין קיימת  -

   .)עיינו ברשימה שבגב החוברת (למקום מגוריכם

  : מסרו את הפרטים הבאים,  השרותחנתתבעת הפנייה ל
  תקלה סוג ה -
   קרר דגם המ-
   המספר הסידורי-

  



  

              

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  


