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בטיחות   ואמצעי קראו  נא,  אחרים או נזק לרכושלבני אדם,  למשתמשית גופנכדי להימנע מ אזהרות פגיעה
  .בהמשך החוברת המופיעים ולאלו, שלהלן התרעותוהאזהרות ל ופעלו בהתאם

נזק הפגיעה או ה שלהלן מסווגים לפי רמת התרעותהאזהרות וה
  .מהן כם מהתעלמותהעלולים להיגרם כתוצאה

 בבירור את המשמעות של מסמניםמוצגים להלן הסימנים ה
.הנחיותה

סימן אזהרה זה מתריע על אפשרות חשיפה לסכנת 
  .מוות או פגיעה חמורה

סימן זהירות זה מתריע על אפשרות חשיפה לסכנת 
  .פציעה גופנית או נזק לרכוש

 הקרר במערכת הקירור הסגורה במקרר זה דליק.  
 .סימן האזהרה שלהלן מציין שיש לנקוט באמצעי זהירות מפני הקרר הדליק

  ס

עת טיפול בקרר אמצעי הזהירות בשיש לנקוט בכל  זה מציין סימן
  דליק

  
  אזהרות 

  
  למקור מיםאת המקרר בסמוך אל תציבו. 

  ת כדי למנוע נזק לבידוד החשמלי וסכנ 
  התחשמלות אל תתקינו את המקרר במקום

 .בו הוא ייחשף לגשם ופגעי מזג האוויר
  

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

 .230V-50Hz: בארץ
  אל תחברו את המקרר לרשת החשמל  

  המיועד למכשירים , באמצעות שקע מפצל
 .ת התחממות ופריצת אשסכנ. נוספים

 למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק ,  
  החלפתו תבוצע אך ורק על ידי טכנאי מורשה

 .ומיומן משרות אלקטרה
 אל ,למניעת התחשמלות  

  או, תפתלו, תחתכו
 .תקפלו את כבל החשמל

  אל תכניסו או תוציאו את תקע  
 . החשמל כשידכם רטובות

  
  

 מקררה  לתוךאל תרססו ואל תשפכו מים על או. 
  נזק עלול להיגרם לבידוד החשמלי ולגרום 

 .לסכנת התחשמלות או פריצת אש
  המים יגרמו להיווצרות חלודה , כמו כן 

 .בצנרת הגז ולגרום לדליפת גז
  אל תשתמשו במכשירים חשמליים בתוך  

  אלא אם הם הומלצו במפורש על, המקרר
 .ידי היצרן

  מוטוריות או , תפיזיו בעלי יכולות) כולל ילדים(אנשים
רשאים  אינם ,או ללא הידע המתאים נפשיות מוגבלות

תחת פיקוח אדם מבוגר  להשתמש במקרר אלא רק
או שהנחה אותם בקפידה כיצד  האחראי לבטיחותם

 .במקרר להשתמש
 אל תתפסו על המקרר או תדרכו על מדפים  

  .או מגירות של המקרר

 אל תגרמו נזק למערכת הקירור. 
  , נרת הגזבמקרה של נזק לצ 

  התרחקו מהמקרר ואל תציתו אש
 .או תפעילו מכשיר חשמלי כלשהו

  .פתחו מיד חלון ואווררו את החדר 
 .פנו מיד לשרות אלקטרה

 לשקע מוכנס היטב כי כבל החשמל של המקרר וודאו 
   כלפי מטה תלויוהכבל , החשמל שבקיר

 .)באיורכמתואר (מהשקע 
  חיבור רופף עלול לגרום להתחממות ופריצת 

 .אש וחשיפה לסכנת התחשמלות
  נתקו , אם כבל החשמל או התקע ניזוקו 

   ופנו  בקירמיד את כבל החשמל מהשקע
  מיומןמורשה ורק טכנאי .לשרות אלקטרה

   . רשאי לבצע את התיקון הנדרש
 הוציאו.  את תקע החשמלנקו בקביעות  

   ונגבו את האבק, בקיראת התקע מהשקע
 .במטלית יבשה בלבד

  לה לגרום לאבק להתגבשרטיבות עלו 
 .ולגרום לסכנת התחשמלות ופריצת אש

 י לפנמלנתקו את המקרר מרשת החש  
  בעת. מקררה או ניקוי תחילת טיפול

 .החשמלאחזו בתקע ולא בכבל ,הניתוק
  אל תנסו לתקן או לפרק את המקרר  

   פנו למוקד ,תקלהשל במקרה . בעצמכם
 .שרות אלקטרה

  שיריםאל תשתמשו בכלים מכניים או במכ 
  חשמליים בתוך תא ההקפאה כדי להאיץ 

 .את פעולת ההפשרה
  אל תאחסנו בתוך המקרר חומרים 

  דלקים, ממסים, דליקים כמו למשל
 .'טינר וכו, צבעים

  אל תאחסנו במקרר חומרים  
 .'נפיצים כמו פחיות תרסיסים וכו

  אל תניחו כלים עם מים או חפצים כלשהם  
 .על המקרר

   עלולה לגרוםפתיחה או סגירת הדלתות 
  .לחפצים ליפול ולגרום לפגיעה גופנית

 

  הסימנים שלהן הם סימני התרעה נוספים       

  .ה הוא סימן התרעהסימן ז

  ."איסור" זה מציין סימן

   ."פעולה הכרחית"סימן זה מציין 
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  אזהרות 
 

    במקרר לאחסן   , כימיקאלים, תרופותאין
המחייבים     אחרים וניסוי מחקר   וחומרי

באחסנתם    וזהירות  .פיקוח
         

    
חומרים ביתי במקרר לאחסן ניתן לא
מדויקים אחסון בתנאי לאחסנם  .שיש

  אל תשתמשו במקרר במקרה של  
 . גז נפלט החדר בו מוצב המקרר

  ,ניצוצות ממגעים חשמליים כמו למשל 
  עלולים לגרום , מפסק הדלת

 .להתלקחות אש
 אל תגעו , מקרה של דליפת גז  

  .את החדר במקרר ופתחו חלון כדי לאוורר

 במקרה של פעולה לא תקינה של המקרר,  
  נתקו מיד את המקרר מרשת החשמל 

 .ופנו למוקד השרות
 

 ילדים כדי לוודא שהם אינם השגיחו על   
 .או נכנסים לתוכו, משחקים עם המקרר

 .ילדים הנכנסים לתוך המקרר עלולים להיחנק 
  

  כדי להבטיח פעולה תקינה של 
  השאירו מרווח אוורור, המקרר

  בין הריהוט או המכשירים 
 .המוצבים בקרבת המקרר

  

  
 פעלו בהתאם לתקנות המשרד , בעת השלכת המקרר

 .הלהגנת הסביב
 וחומר בידוד R-600 מקרר זה מכיל קרר דליק מסוג  

 .מוקצף ציקלופנתן שיש לטפל בהם בזהירות

  
 הסירו את אטמי , בעת השלכת המקרר  

  הדלתות כדי שילדים לא יוכלו להילכד 
  .בתוך המקרר ולהיחנק

  זהירות 
  

 כדי למנוע נזק לתאי האחסון בדלת ,  
  ,אל תפעילו כוח רב כדי להכניס בקבוקים

 . לתאי האחסון בדלת
  אל תאחסנו מזון המדיף ריח או מזון  

 .שצבעו השתנה באופן חריג
 .סכנת זיהום וקלקול המזון 
  אל תגעו במזון קפוא המאוחסן בתא  

 .ההקפאה בידיים רטובות
  במיוחד במקרה של( סכנה לכוויות קור  

 ).פריטים מתכתיים
 התחתון או דפנות, אל תאחזו בחלק העליון  

 .ת סגירתןהדלתות בע
   אצבעות ידיכם עלולות להיתפס בין הדלתות 

 לגוף המקרר
 עשויים מזכוכית העל דלתות מדפיםחבטות  מנעו.  
  מכה חזק עלולה , חוסמת למרות שהזכוכית מ 

  .להתנפצות הזכוכית לגרום

 
 מעברכך שיבלטו  פריטי מזון אל תניחו  

 .מדףה לקצה הקדמי של 
  עלולות שלא להיסגר כראוידלתות ה  

  פריטים. תאי האחסון בדלת עלולים ליפולאו 
  . עלולים ליפול על רגליכם כמו בקבוקים 

  בקבוקי זכוכית בתא ההקפאהאל תאחסנו .  
   . ולגרום לפציעהלהישבר עלוליםבקבוקים ה

  גוף  לתוך המשטח התחתון של ידיכם את תכניסואל
 . המקרר

   התחתון למשטח בסמוך  הנחת הידיים 
    גופניתגרום לפגיעה להשל המקרר עלול

  .  של המעבהדקותהמתכת הלוחות מ
 לדלת  אל תניחו את רגליכם קרוב מדי  

 . המקרר בעת פתיחתה
   בעת פתיחת  עלולות להיפגע רגליכם 

 .הדלת
  

 
  

 המקררלשאת או להזיז אתדלת ה בידיות אל תשתמשו . 
  כדי להרים אם מנוף לעולם אל תשתמש בידיות הנשיאה

 .שרשרת את המקרר
  המקררהעברתהשתמש בידית הנשיאה בעת  .               

  . הניחו רפידת מגן על רצפה רגישה 

  . לפציעהלגרום וידיים עלולות להחליק ה, בעת אחיזה בידיות הדלת . אחזו בידית הנשיאה בלבד 
     .את המקרר אנשים לפחות חייבים לשאת 4,  מטעמי בטיחות 
  .  כלפי מעלהמופנותהדלתות כש  הובילו את המקרר 
  המקררנשיאתלפני  :  
  .  את כל פריטי המזון וקוביות קרחהוציאו. 1
   סדין או בד מגן כדי להגן על הרצפה מפני נזקניחוה. 2

  .  נשפכו מהמקרראומים שנותרו ספיגת  ו
  והטו,  למקררגדולה מתחתישנה בד מטלית  הניחו. 3

  . כדי לנקז את המים אחורה אותו
   כלפימופנותהדלתות כש את המקרר שאו ,לבסוף. 4

  . מעלה
  . את הדלתות כדי שלא ייפתחואבטחו השתמשו בסרטי הדבקה ו 
  אל תשכיבו את המקרר, ברכבאתם מובילים את המקרר אם  

 ,חסעל הדופן כדי למנוע נזק למד
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 כאשר נדרשת החלפת נורת התאורה מ- LED , אנא פנו

  .למוקד שרות אלקטרה

  

  

השימוש   לפני הכנות

  התקנה 
  .ומפולס יציב  הציבו את המקרר על משטח.1
  . 43°C-ל 10°C ביןש סביבה בטמפרטורת השתמשו במקרר. 2

 .קררטמפרטורה נמוכה או גבוהה מדי תשפיע לרעה על ביצועי המ
 .אחרים חום למקורות או השמש של ישירה לקרינה את המקרר על תחשפו. 3
 .מאוורר ויבש במקום המקרר את הציבו. 4
מרווח לאוורור של לפחות  השאירו המקרר של תקינה ופעולה טוב אוורור לאפשר מנת על. 5

 .מ משני דפנות הצד של המקרר" ס5 -ו, מ מאחורי המקרר" ס10, רהמקר מעלמ " ס30
  7 במידת . תקין ומוארק בהארקה תקניתהחשמל שקע כי  וודאו ,חשמלרשת ל החיבור לפני. 6
  .רגליותה גובה את תוכלו לכוונן, הצורך במידת .מוצב כשהוא יציב ומאוזן המקרר כי וודאו. 7
 ).כמתואר באיור שלהלן(התקינו את הכיסויים הקדמיים וודאו שהם ננעלו היטב למקומם . 8

  לפני השימוש 
 .ולחה רכה במטליתאת החלל הפנימי של המקרר  היטב נקו. 1
 לפני חיבור המקרר לרשת .חברו את המקרר לשקע חשמל המיועד למקרר בלבד. 2

וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים תואם למתח רשת החשמל , החשמל
  .230V~50Hz: בארץ

כדי ,  שתכניסו לתוכו את מוצרי המזוןפניל שעות 4 -במשך כ לפעול למקרר הניחו. 3
 .להתייצבשבתוך המקרר טמפרטורה ל לאפשר

  תנאי אחסון מיטביים 
 תנועת לחסימת גורם בצפיפות אחסון .מוצרי המזון בין  מספיקמרווח השאירו. 1

 .בביצועים ולירידה הקר האוויר
 אותם רוקר, למקרר הכנסתם לפני .חמים וכלים מזון מוצרי למקרר אל תכניסו. 2

 .החשמל בצריכת תחסכו ובכך ,החדר לטמפרטורת
את  תמנעו ,קררתוך המב אחידה טמפרטורה על תשמור קר אווירה של חופשית זרימה .הפנימיים האוורור פתחי את אל תחסמו .3

 .מוצריםה קפיאת
  .רהמקר בתוך ריחות הפצתתמנע התייבשות המזון ו סגורים בכלים אחסנתם או/ו מוצרים עטיפת. 4

שעות4

רגליות מתכווננות
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  מיקום המזון המאוחסן

 
כאשר בקרי תא המזון ותא ההקפאה מכוונים , C320הטמפרטורות המפורטות לעיל נמדדו בטמפרטורת סביבה של  

 .עם דלתות סגורות ללא מזון" הרגיל"ב פעולה למצ
  .הטמפרטורות בתאי האחסון בדלת עשויות להיות מעט גבוהות יותר מהטמפרטורות המפורטות לעיל 

   כיצד להפעיל את המקרר
 

 בקרת הטמפרטורה 
  .כמפורט להלןבקרת טמפרטורה כוונו את כפתור , בהנחה שזה נדרש.טמפרטורה שלו באופן אוטומטימבקר את המקרר זה 

כדי למנוע "  "של תא  המזון למצב שימוש רגילטמפרטורה ה בקרת כפתור את החזירונא א,  לאחר שתא ההקפאה התקרר 
   .ממזון המאוחסן בתא המזון לקפוא

     . עשויה לעלותהמזוןתא ב ותא ההקפאה המזון בתטורטמפר, "Cold" -כפתור בקרת הטמפרטורה מכוון זמן ממושך לאם   

  אמצעי זהירות למניעת קפיאת מזון המאוחסן בתא המזון     
 הם עלולים, האוויר הקרלפתחי יציאת סמוך בלחות גבוה וירקות בחלק הפנימי של מדף עם תחולת  מזון מאחסנים םכאשר את  

  .האוויר הקרלפתחי יציאת סמוך בחות גבוה וירקות בחלק הפנימי של מדף לעם תחולת מזון הימנעו מאחסון , אם ניתן .לקפוא
  , ופאיםאם הם עדיין ק. הנחתם בתוך כלי מכוסה או באמצעות עטיפתם לקפוא למנוע מהם תוכלו, קופאיםכאשר מזון וירקות   

  ".Cold"מצב טמפרטורה לה בקרת כפתורסיבוב באמצעות  את הטמפרטורה אנא התאימו
  

4℃～7℃

1℃～5℃

2℃～6℃

●

-19℃～-17℃

●

,אחסון מוצרי מזון 
.'וכו, קינוחים

 לאחסון קוביות קרח המיוצרות 
במייצר הקרח 

 .המסתובב

 .אחסון אריזות קטנות של מזון קפוא 
מכיוון , לא מומלץ לאחסון לטווח ארוך 

 שהטמפרטורה עלולה
 לעלות בעת פתיחת 

 .הדלת
 

 ) ביצים14(אחסון ביצים  

.לאחסון ירקות ופירות 

.''וכו, גלידות, אחסון מזון קפוא 

תא הקפאה
מדפי אחסון בתא ההקפאה

-20℃～-18℃

מגש קרח מסתובב 

תאי אחסון בתא המזון

מדפי אחסון בתא המזון

תאים בדלת תא ההקפאה

תאי אחסון בדלת תא ההקפאה

תאי אחסון בדלת תא המזון

חגש לביצים

מגירות לפירות וירקות
תאי ירקות ופירות

אחסון אריזות מזון  
  קטנות ומשקאות

.'חלב וכו, כמו מיצים

תאי אחסון בדלת תא המזון
אחסןו פירות וירקות או מוצרי

חלב ובשר (עיינו בע' 7).

בעת אחסון מזון מהקפאה
עמוקה אך לא גלידה.

בעת ייצור מהיר של קרח אולשימוש רגיל.
הקפאה מהירה של מזון, או,

טמפרטורת הסביבה חמה ותא
ההקפאה לא מספיק קר

בעת קירור מזון לטמפרטורה
קרה או מהירה יותר

לשימוש רגיל. כאשר המזון קר מדי.

1. תא ההקפאה

2. הטמפרטורה

קרה

רגילהקרה

רגילה

קרה ביותר

קרה ביותר

רגילה

תא הצינון ובקרת הלחות
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  האההקפתא  
 ייצור קרח 

 ומזגו לתוכו מים עד קו "מייצר הקרח הסיבובי"משכו החוצה את  
 .מפלס הגובה המרבי

סובבו את             המנוף הכיוון השעון כדי לשפוך את , לאחר שהקרח מוכן 
 ".תיבת הקרח"הקוביות לתוך 

 
אל תסירו את מייצר הקרח עם מהסגרת ואל תסובבו , כדי למנוע נזק 

 ).איורכפי שמתואר ב(אותו 
  ". תיבת הקרח"אל תמזגו מים לתוך , כדי למנוע נזק 

 
 

  תבנית לביצים. 2
או להפוך אותה כדי,  ביצים14בתוך תבנית הביצים ניתן לאחסן עד  

 .לאחסן בה פריטים קטנים

  
  .מדי הביצים עלולות לקפוא אם טמפרטורת החדר קרה  

 .אנא העבירו את מגש הביצים לתא אחסון נמוך יותר, במקרה זה

  כוונון גובה המדפים. 3
הרימו את החלק האחורי של המדף ומשכו אותו קדימה והחוצה 

 .
 .כוונו את גובה המדף בהתאם לגובה המזון המאוחסן 

 מפלס גובה מיטבי   מנוף

הקרח תיבת

הסיטו שמאלה
"Veget able "

לטמפרטורה
לירקות ופירות

של

של

3°C ~ 5°C

הסיטו ימינה
"Dairy/Meat "

ללחות נמוכה

1°C ~ 3°C
וטמפרטורה

לתשומת לבכם,
לאחסון ממושך של בשר ודגים יש

להעבירם לתא ההקפאה.
מזון לח/עם נוזלים עלול לקפוא

בתוך מגירת הצינון.
לפני סגירת דלת המקרר וודאו כ 

היא עלולה להינזק.
ניתן לאחסן במגירת הצינון בשר

ודגים טריים, לפני הקפאתם.

מגירת הצינון סגורה היטב אחרת

מגש לביצים

1

2

מדפים מדף נשלפים, מחזיק את המדף בשתי ידיים.
אין להחזיק את קצה המדף או להחזיק את המדף ביד אחת

המדפים עלולים ליפול ולגרום לפציעה.

1. תא הצינון ובקרת הלחות

שולי המדפים

  תא המזון 



  

  ניקוי ותחזוקה

  
   ) את המקרר אחת לחודשנקואנא (ניקוי  
  .  מרשת החשמלקרר המקו אתנת. 1
  . הוציאו את כל מוצרי המזון. 2
  . נגבו את החלל הפנימי של המקרר. 3

  .  אחת לשנהשל לפחות הלא גלוייםאת האזורים ביסודיות מומלץ גם לנקות . עדיף להסיר מיד לכלוך ושאריות מזון שגלש 
 השתמשו, הקשים להסרהלכתמים  .רכדי להסיר כתמים ממשטחי המקרמים פושרים תמיסת טבולה בההשתמש במטלית רכה  

  . בתמיסת נוזל ניקוי עדין
  .נקו בעדינות את אטם הדלת 

  .  נגבו אותם מיד כדי למנוע היווצרות סימני אבנית, לאחר השטיפה נותרו טיפות מים על משטחי המקרראם . 4
  . ים והאביזרים למקומם המקורי את כל החלקהחזירו. 5
   . שקעהבל והכ,  את תקע החשמלו ונקקובד. 6
  .המקרר לרשת החשמל את וחבר. 7

 

  
יפעל רק המדחס , שנותק ממנהבאופן מיידי לאחר לרשת החשמל  המקרר מחוברגם אם   

המדחס יפעל , החלל הפנימי של המקרר לא מספיק קראם , עם זאת.  דקות10 -לאחר כ
 . דקות30 -ברציפות במשך כ

 ).להיסדקעלולים חלקי הפלסטיק (כתמי שמן בישול  נגבו מיד  
  

  
, אל תשתמשו בתכשירי קרצוף , בעת הניקוי כדי למנוע נזק למשטחי המקרר והאביזרים 

  'אלכוהול וכו, יםמדלל, בנזין, ותחומצ, תומברש, מים רותחים, שמן, אבקת סבון, אבקות ליטוש
  
   החלפת חלפים 

  קערת ניקוז. 1
  . הברגים2הסירו את . 1
 .ו במרכזיהוציאו החוצה את הו. 2

       וו ברגים

 קערת ניקוז
 קערת ניקוז

8
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    איתור תקלות

  
  :בצעו את הפעולות המפורטות להלן, בעת פעולה לא תקינה או תקלה כלשהי לפני הפנייה למוקד השרות

  
 ?חשמלרשת ההאם המקרר מחובר ל 
 המקרר לא פועל .בדקו את הנתיך בלוח החשמל. מתח חשמל בשקעקיים האם  

 .השמש של ישירה לקרינה חשוף המקרר האם 
 ?חום מקור ליד מוצב המקרר אםה 
"?Cold" למצב מכוון הטמפרטורה בקר האם 
 ?למקרר חם תבשיל / מזון הכנסתם האם 
 ?מזון מוצרי של מדי גדולה כמות למקרר הכנסתם האם  
 ?מדי קרובות לעתים הדלת את וסגורים פותחים אתם האם 
 ?היטב סגורה לא הדלת האם 

 הקירור אינו מספיק

 ?"Coldest" מכוון לטמפרטורה הקרה ביותר הטמפרטורה בקרהאם  
הרחיקו את . ? ליד פתחי יציאת האוויר הקר ירקות בחלק האחורי של המדףלח אוהאם הנחתם מזון  

 .האוויר הקרמפתחי יציאת  מוצרי המזון
  קופאהמזוןהמזון בתא 

טלית  במ את הלחותנגבו. אטם הגומיעל לחות טיפות מופיעות , גבוהה מאודהיחסית לחות ה כאשר 
 החיצוניים .יבשה

 :ובצעו את הבדיקות שלהלן, במטלית יבשההלחות נגבו את טיפות  
 ?סגורה היטבהאם הדלת  
 ?לעתים קרובות מדיהאם אתם פותחים וסגורים את הדלת  
 ?הלחות היחסית גבוהה מדיהאם  

 הפנימיים

לחות מצטברת 
על משטחי 

 המקרר

 ריח רע בתוך המקרר ? חריףריחמדיף לא עטוף המקרר מזון תוך ההאם הכנסתם ל 

 ? על הרצפהביציבותבדקו האם המקרר מוצב  
 נשמעים רעשים ?רהיט אחרא במגע עם קיר או בלהאם המקרר צמוד  

הם עשויים להיות בולטים בהתאם .  בתהליך הייצור של המקררים נוצרקליםאו עיוותים /וכיפופים  
 .תהיה לכך השפעה כלשהי על ביצועי המקרראך לא ', וכאו הבהירות ו/למיקום של מקור האור ו

ו עיוותים א/ ונוצרו כיפופים
בדפנות ,  הדלתמשטחיעל 
 המשטח העליון של או על/ו

  המקרר

  התופעות שלהלן אינן מעידות על תקלה כלשהי

הדופן האחורית .  היווצרות לחותהמונעת הדחיסה של מערכת הקירורעוברת צנרת המקרר בדפנות  
 תכופותלעתים הדלתות של  בעת פתיחה וסגירה או הקירור פעולת יותר בתחילת ודפנות יתחממו

  .מדי
 דפנות המקרר חמות

מקרר בזמן סגירת הדלת ועקב כך הגורם להפרשי לחץ בתוך , מעבר האוויר בין שני תאי המקרר 
  .זו תופעה רגילה. להיפתחעלולה הדלת השנייה 

,  נסגרתכאשר דלת אחת
 הדלת השנייה נפתחת 

,  מזרימת נוזל הקירור בעת פעולת מערכת הקירורלרעשי זרימת מים נגרמים רעשי פעולה הדומים 
 .או בפעולת ההפשרה/ו
מתכווצים או מתרחבים בגלל במקרר נשמעים כאשר חלקים פנימיים   או נקישותרעשי התבקעות 

  .הפרשי טמפרטורה

המקרר משמיע רעש לא 
 רגיל
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    רשימות אישיות
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    רשימות אישיות



  


