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קראו נא,  אחרים או נזק לרכושלבני אדם,  למשתמשפגיעה גופניתכדי להימנע מ אזהרות ואמצעי בטיחות
  .בהמשך החוברת המופיעים ולאלו, שלהלן התרעותוהזהרות אל 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
  .ההנחיות

סימן אזהרה זה מתריע על אפשרות חשיפה לסכנת 
  .עה חמורהמוות או פגי

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

 הסימנים שלהן הם סימני התרעה נוספים 

 .ה הוא סימן התרעהסימן ז

 ."איסור" זה מציין סימן

 ."פעולה הכרחית"סימן זה מציין 

 ס

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

 אזהרות 

  למקור מיםאת המקרר בסמוך אל תציבו. 
  כדי למנוע נזק לבידוד החשמלי וסכנת  �

 התחשמלות אל תתקינו את המקרר במקום
 .זג האווירבו הוא ייחשף לגשם ופגעי מ

 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
 .סכנת התחממות ופריצת אש. נוספים

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

ומיומן משרות 
למניעת התחשמלות,אל     

תחתכו, תפתלו, או  
תקפלו את כבל החשמל. 

  אל תכניסו או תוציאו את תקע
 . החשמל כשידכם רטובות

 מקררה אל תרססו ואל תשפכו מים על או לתוך. 
  נזק עלול להיגרם לבידוד החשמלי ולגרום �

 .ות או פריצת אשלסכנת התחשמל
  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 , פיזיות בעלי יכולות) כולל ילדים(אנשים
רשאים  אינם ,או ללא הידע המתאים נפשיות מוגבלות

תחת פיקוח אדם מבוגר  השתמש במקרר אלא רקל
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. ˜ 
במקרה של נזק לצנרת הגז,   

התרחקו מהמקרר ואל תציתו אש או 
תפעילו מכשיר חשמלי כלשהו. ˜ 

פתחו מיד חלון ואווררו את החדר. 
פנו מיד לשרות. 

 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
˜ אם כבל החשמל או התקע ניזוקו, נתקו   
מיד את כבל החשמל מהשקע בקיר ופנו  

לשרות רק טכנאי מורשה ומיומן  רשאי לבצע 
את התיקון הנדרש.   

 נקו בקביעות את תקע החשמל. הוציאו  
את התקע מהשקע בקיר, ונגבו את האבק 

במטלית יבשה בלבד. 
˜ רטיבות עלולה לגרום לאבק להתגבש  
ולגרום לסכנת התחשמלות ופריצת אש. 

  י לפנמלהמקרר מרשת החשנתקו את  
  בעת. מקררה או ניקוי תחילת טיפול

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

בעצמכם. במקרה של תקלה, פנו למוקד 
שרות. 

 אל תשתמשו בכלים מכניים או במכשירים �
 חשמליים בתוך תא ההקפאה כדי להאיץ 

 .את פעולת ההפשרה
  חסנו בתוך המקרר חומריםאל תא �

  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

  פתיחה או סגירת הדלתות עלולה לגרום �
  .לחפצים ליפול ולגרום לפגיעה גופנית
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  אזהרות 
 

  כימיקאלים, תרופותאין לאחסן במקרר ,  
  וחומרי מחקר וניסוי אחרים המחייבים

 . פיקוח וזהירות באחסנתם
  לא ניתן לאחסן במקרר ביתי חומרים  �

 .שיש לאחסנם בתנאי אחסון מדויקים
  אל תשתמשו במקרר במקרה של  

 . גז נפלט החדר בו מוצב המקרר
  ,ו למשלניצוצות ממגעים חשמליים כמ �

  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
 

  השגיחו על ילדים כדי לוודא שהם אינם  
 .לתוכואו נכנסים , 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

 .להגנת הסביבה
 וחומר בידוד R-600 מקרר זה מכיל קרר דליק מסוג  �

 .ף ציקלופנתן שיש לטפל בהם בזהירותמוקצ

  
 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  

 .הדלתות בעת סגירתן
   אצבעות ידיכם עלולות להיתפס בין הדלתות  �

 ף המקררלגו
 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 רגליכםם  כמו בקבוקי

  בקבוקי זכוכית בתא ההקפאהאל תאחסנו .  
   . ולגרום לפציעהלהישבר עלוליםבקבוקים ה

  גוף  לתוך המשטח התחתון של ידיכם את תכניסואל
 . המקרר

   התחתון למשטח בסמוך  הנחת הידיים �
    גופנית לגרום לפגיעההשל המקרר עלול

  .  של המעבהדקותהמתכת הלוחות מ
 לדלת   תניחו את רגליכם קרוב מדיאל  

 . 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  .               

  אל תגררו את המקרר על רצפה  
 .העלולה להישרט בקלות

 .הגלגלים עלולים לשרוט את הרצפה  �
  . הניחו רפידת מגן על רצפה רגישה �

  . לגרום לפציעהוידיים עלולות להחליק ה, בעת אחיזה בידיות הדלת . אחזו בידית הנשיאה בלבד �
     . המקרראת 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 המיםאחורה  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  �

 ,על הדופן כדי למנוע נזק למדחס

  

 שנהימטלית בד 
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 כאשר נדרשת החלפת נורת התאורה מ- LED , אנא פנו

  .)עיינו בכריכה האחורית של החוברת(שרות הלמוקד 

  

  

    הכנות לפני השימוש

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

 .טמפרטורה נמוכה או גבוהה מדי תשפיע לרעה על ביצועי המקרר
 .אחרים חום למקורות או השמש של ישירה לקרינה רראת המק על תחשפו. 3
 .מאוורר ויבש במקום המקרר את הציבו. 4
מ מאחורי " ס7, רהמקר מעלמ " ס10מרווח לאוורור של לפחות  השאירו המקרר של תקינה ופעולה טוב אוורור לאפשר מנת על. 5

 .מ משני דפנות הצד של המקרר" ס7 -ו, המקרר
    . תקין ומוארק בהארקה תקניתהחשמל שקע כי  וודאו ,מלחשרשת ל החיבור לפני. 6
  .)המתכווננות (רגליותה גובה את תוכלו לכוונן, הצורך במידת .מוצב כשהוא יציב ומאוזן המקרר כי וודאו. 7
   .ו היטב למקומשהוא ננעל הקדמי וודאו יהתקינו את הכיסו. 8

  

  כוונון הרגליות המתכוונות כדי לשמור 
  ימנית/דלת השמאליתעל יישור ה

  או ייתכנו רעידות חריגות , מפולסדלת לא יכול להיות הגובה , כוונון הרגליותללא 
  .הבאותלהנחיות  פעלו בהתאם. למצב הרצפהאו רעשים בהתאם 

  .והנמיכו אותן עד שיגעו בחוזקה ברצפהמתכווננת ההרגליות  את ו סובב�
  מתכווננת ה יתרגלו את ההימנית והשמאלית והנמיכדלתות ה את גובה ישרו �

  .שגובהה נמוך מהדלת השנייה את שהדלתות יתיישרו לגובה זהה מתחת לדלת
    . מ לערך" מ1 - סיבוב שלם של הרגלית המתכווננת משנה את גובה הדלת ב �
  . יתייצבת תוגובה הדלו ו על הרצפהתמקמי ות עד שהרגליהמתינו מספר ימים �

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

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

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

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

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

 .החשמל בצריכת תחסכו כךוב ,החדר לטמפרטורת
   על תשמור קר אוויר של חופשית זרימה .הפנימיים האוורור פתחי את אל תחסמו .3

 .מוצריםה קפיאתאת  תמנעו ,קררתוך המב אחידה טמפרטורה
  תמנע התייבשות המזון  סגורים בכלים אחסנתם או/ו מוצרים עטיפת. 4

  .המקרר בתוך ריחות הפצתו

  המחיצה הסיבובית 
   הדלת ת או סגירבעת פתיחת במחיצה הסיבובית חזותאאל  �

  .התפרק לים עלולהחלקים האחרים, אחרת. השמאלית
  .  באופן אוטומטינסגרת המחיצה הסיבובית, הדלת נפתחתשבכל פעם  �

   . המחיצה הסיבובית נפתחת, הדלת נסגרתשכשבעוד 
  המחיצה, לכן. במחיצה גוף חימוםמותקן , רטיבות היווצרות כדי למנוע �

    . הסיבובית חמה
  ייתכן ותצטרכו להפעיל מעט כוח בעת הסגירה והפתיחה של  �

  .זאת תופעה רגילה. הדלת השמאלית שבה מותקנת המחיצה הסיבובית
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      מיקום המזון המאוחסן

 
כאשר בקרי תא המזון ותא ההקפאה מכוונים , C320יבה של הטמפרטורות המפורטות לעיל נמדדו בטמפרטורת סב �

 .עם דלתות סגורות ללא מזון" רגילה"למצב פעולה 
  .הטמפרטורות בתאי האחסון בדלת עשויות להיות מעט גבוהות יותר מהטמפרטורות המפורטות לעיל �

  
  

   כיצד להפעיל את המקרר

 הבקרים בצג               
  קירור                      צג טמפרטורת תא ההקפאה   צג טמפרטורת תא ה

  
  
  
  
  
  

  חיווי מאוורר'     הגדרת טמפ'                   חיסכון          הגדרת טמפ
          באנרגיה         תא הקירור           תא ההקפאה          כפול 

  הירה              נעילת בטיחות ילדים                         הקפאה מ
  

  

כשפעולת  או המקרר מרשת החשמל את ים מנתקםאם את  �
תצוגת , חשמלהמקרר מתחדשת לאחר הפסקת 

 עם . באופן אוטומטיו יתחדשותגדרההטמפרטורה וכל ה
 . תתבטל" הקפאה מהירה "פעולת, זאת

 . נורית החיווי תיכבה, סיום פעולה שניות לאחר 30 -כ  �
בהתאם לטמפרטורת  המגע עשויה להשתנות מסך תתגוב  �

מצבו הפיזי של המשתמש או מצב פעולה , לחות, הסביבה
 .חשמלי שבקרבת המקררשל מוצר 

 . עשוי שלא להגיב אם הוא רטוב או מלוכלךמסך המגע  �
�   

                הצג מציין את מצב הטמפרטורה המוגדרת        בקרת הטמפרטורה 
  תא ההקפאה. 1

  
  
  

  לחצו על לחצן
"Freezer Temp "  

  להגדרת הטמפרטורה
  הקירורתא . 1
  

  

  לחצו על לחצן
"Refrigerator Temp "  

  להגדרת הטמפרטורה
  

    
  

  
  ")פי"צליל (

בעת אחסון מזון מהקפאה עמוקה 
 . אך לא גלידה

  
  
  
  
  

  
  ")פי"צליל 

 .כשהמזון קר מדי
  

  
  
  

  ")פי"צליל          (
  

  .וש רגיללשימ         
  

  
  
  
  
  
  
  ")פי"צליל 

 .ללשימוש רגי
   

  
  

  ")פיפי"צלי          (
  תאו הקפאקרח מהיר של בעת ייצור 

  טמפרטורת הסביבה , או,  מהירמזון
   .חמה ותא ההקפאה לא מספיק קר

  
  
  
  
  
  
  

  ")פיפי"צליל         
    לקירור קר יותר או מהיר יותר 

 .               של המזון

  

.אחרת תוצג הטמפרטורה הקודמת שהוגדרה, קרר מרשת החשמל או הפסקת חשמל שניות לפני ניתוק המ45יש להמתין , לאחר ההגדרה***

 חיווי מצב
 חיסכון

  )בתא הקירור (LED  תאורת                                               
                    
                    
  

   אריזות מזון  אחסון�
  קטנות ומשקאות כמו   

  .    'חלב וכו,    מיצים

                
  ,אחסון שאריות �

  'קינוחים וכו   

  
  .פירות וירקותאחסון  �

      )9' עיינו בעמ   (

                  

  פירות וירקות או מוצרי אחסון  �
  ).    9' עיינו בעמ(   חלב ובשר 

                  

                
                

   לייצור קוביות קרח�
  )8'    עיינו בעמ

  

  אריזות,  אחסון קוביות קרח�
  .ל מזון קפוא   קטנות ש

   לא מומלץ לאחסון מזון לטווח�
   מכיוון שהטמפרטורה עלולה לעלות ארוך  

  .   בעת פתיחת הדלת

  

  .'גלידות וכו, מזון קפואאחסון  �                
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      פעולות אחרות
     

  .השתמשו בפעולה זאת כאשר תרצו להקפיא מזון או ליצור קרח במהירות                                     

, להתחלת ההקפאה המהירה
". Quick Freezing "געו במקש
  נורית החיווי

  . תואר

 שוב געו,לביטול ההקפאה המהירה
נורית ". Quick Freezing "במקש
  .תיכבה החיווי

, להתחלת ההקפאה המהירה
 Quick"לחצו על לחצן 

Freezing ."נורית החיווי תואר.  

דלתות תא  שלמיותרת וסגירה פתיחה מ הימנעו, לכן. מקבל עדיפותקירור תא ההקפאה , "מהירהההקפאה ה " בעת פעולת
  .בתא הקירורטמפרטורה ה עליית כדי למנוע הקירור

  . השתמשו בפעולה זאת כדי לנעול את בקרי המקרר ולמנוע מילדים לשנות את ההגדרות                                                   

    

  

  להפעלת נעילת בטיחות 
  געו במקש, הילדים

" Child Lock"5 -  במשך כ  
  ).יואר"Child Lock"חיווי (שניות 

    

  

   נעילת בטיחות לביטול
  במקששוב געו , הילדים

" Child Lock"5 -  במשך כ  
  ). ייכבה"Child Lock"חיווי (שניות 

  .או ביציאה לחופשה כשדלתות המקרר תקופה ממושכת לא נפתחות, מומלץ לשימוש במקרה של נפח אחסון קטן                                        

    
  

   ,פעולת החיסכון באנרגיהלהפעלת 
  "Energy Saving " געו במקש

  ).נורית החיווי תואר(

    
  

  שוב געו , ביטול פעולה זאתל
  "Energy Saving " במקש

  ).נורית החיווי תיכבה(

  

  המקרר חוזר זמנית לפעולת קירור רגילה, הטמפרטורה בתא עולהובמקרה .  
 נא , במקרה זה.  להיות רכהעלולה',  וכות שמנתגליד, במקרים מסוימים, "ן באנרגיהחיסכו" - ה שלה ממושךפעולזמן  לאחר  

   ."חיסכון באנרגיה" -ה   הפסיקו את פעולת
 ההקפאה המהירה"תתחדש לאחר סיום " חיסכון באנרגיה" פעולת . את פעולת החיסכון באנרגיהסיים י"הקפאה מהירה" מגע במקש".

  
  

אזעקת דלת מערכת ,  מדקהאם הדלת נשארת פתוחה יותר
  .פתוחה תשמיע צליל התרעה ובצג יופיע חיווי ההתרעה

 פיפ פיפיפפישמע צליל : אזעקת דלת פתוחה .  
 דלתאת מצב פתיחתבלוח הבקרה  חווהמ: פעולת חיסכון תתצוג .  
  
  

 
  יפ פיפ פיפפ   דקה1לאחר 
   פיפיפפיפ פיפ  פיפפ   דקות2לאחר 
  יפ קבועפצליל    דקות3לאחר 

  
  

 שניות על 5 -  געו במשך כ.1
" Quick Freezing"מקש 

  ".פיפ"עד שישמע צליל 

 מגעלא יישמע צליל כלשהו בעת 
  התרעת צליל  (כלשהומקש על 

  .)יתבטלדלת פתוחה 

 שניות על מקש 5 -  געו במשך כ.1
"Quick Freezing " עד שישמע

  ".פיפי"צליל 

לא יישמע צליל כלשהו בעת 
ליל צ (כלשהומקש  על מגע

  .)יתבטלהתרעת דלת פתוחה 

  

    
  
  
  

 המקרר מסופק כשצליל ההתרעה מופעל, כברירת מחדל. 
  פעולת חיסכון, העברתם את אזעקת דלת פתוחהאם Eco הם יישארו במצב זה גם , למצב כבוי וצליל מגע בלחצנים   

  .החשמל אחר הפסקת חשמל או ניתוק המקרר מרשת   ל
  ).אחרת תוצג הטמפרטורה הקודמת שהוגדרה,  שניות לפני ניתוק המקרר מרשת החשמל או הפסקת חשמל45יש להמתין , לאחר ההגדרה(
  
  
  
  

  .המהירההקפאה החיווי ייכבה בעת פעולת ה. בעוד המדחס פועל במהירות נמוכה, יואר בצג: ECOחיווי חסכון 

  . פעולת קירור יעילהלהשגתהמאוורר הכפול צג בעת פעולת ביואר : Dual Fan חיווי המאוורר הכפול

 סיום הפעולה חיווי שניות לאחר  30 - כECOוחיווי Dual Fan  שאר החיוויים ייכבו, יתעמעמו.    
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      תא ההקפאה

     

  

  

  

  

  

  

   
  וודאו שאין קוביות קרח 

.                    במגש הקרח
, להוצאת מיכל המים מבסיס מיכל המים

  כל ומזג מים עד פתחו את כיסוי המי
ולאחר , MAXסימן מפלס המים המרבי 

  .סגרו את המיכל,מכן

ים על בסיס מיכל המהניחו את 
  הכניסו את שני  (.מיכל המים

חריצי מיכל המים לתוך הווים 
  .בבסיס מיכל המים

  
  
  
  
  
  
  
  
  

לחצו את מיכל המים כדי 
שהמים יזרמו אוטומטית 

  .לתוך מגש הקרח

השליכו את מחזור הקרח 
  אשון שנוצר  הר

        
          אל תמזגו מים ישירות

   .        לבסיס מיכל המים

    

        

דחפו את , לאחר שנוצר קרח
מנוף מייצר הקרח כלפי 

מטה עד שקוביות יפלו לתוך 
  .המגש המסתובב

הטו את המגש המסתובב   
. משכו אותו החוצה, ולאחר מכן

השתמשו בכף האיסוף כדי 
 .סתובבלהוציא קרח מהמגש המ

    

  

  

  

  

  

  

שבועמדימיכל המים עליכם לנקות את ,  לשמירת ההיגיינה .  
 עדין תמיסת נוזל ניקוירכה ו השתמשו בספוג או מטלית 
את כל  ביסודיות שטפו ויבשו, שטפו את הידיים, מים חמיםו

  .והמשטחים הפנימייםנשלפים ההחלקים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .          שחררו את שני הווים

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .   משכו החוצה את מגש הקרח

אותו כפי ואל תסובבומסגרת ה הקרח עם מייצר את ול תסיר א 
  .  אחרת הוא יינזק, שמתואר באיור

במגש הקרח המסתובבכל המים או י אין להשתמש במ   
  .הם יינזקואחרת  כמייצר קרח

 במהמגש המסתוב קוביית קרח את מילוי המים רוקנו לפני ,  
  מייצר מנוף ותתקשו לסובב את יגדלואחרת קוביית הקרח 

   הוציאו את מגש הקרח החוצה וטבלו ,במקרה של קושי. הקרח
  .הכינו שוב קרח , ולאחר מכן,יימסקרח  שהאותו במים עד

 הסירו אותו, קרחנחסם בכל המים יאם את מ.  

ווים בעת התקנת מגש הקרח שני ה הקפידו לנעול את
  .הוא עלול להתנתק אחרת,  הקרחמייצרבסיס ל

  

  

  
  

  

  

  

  

 הרימו את המגש המסתובב
משכו אותו , ר מכןולאח

  .החוצה

    

  

  

  

  

דחפו את המגש המסתובב 
ולאחר הרימו אותו כדי 

  .שינעל

  
  

 בירה וכו,קולה,  מיץכמומשקאות ,  כלשהואין למלא נוזל אחר ,' 
  ,לתוך מיכל מים

מהמיכלכי מים לא דולפים וודאו , נפלכל י אם מ.  
  מים ל לגרום העלולתא ההקפאה דלת של מדי סגירה מהירה

  .ממגש הקרחגלוש ל
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הסרת המגש המסתובב   
  
  
  
  
  
  
  

  .סובבו את המגש המסתובב

  
  
  
  
  
  
  
  

משכו אותו החוצה בכיוון 
  .החץ

   התקנת המגש המסתובב   
  
  
  
  
  
  

  .הכניסו אותו בכיוון החץ
  סתובב מקמו את הפין הסיבובי בתומך המ- 

  .  והחליקו את פס ההחלקה עד למעצור
  

      קירורתא ה

  שלא ישפיע על  טל עלולה לגרום להיווצרות,  ירקותכמות גדולה שלאו אחסון , פתיחת הדלת לעתים קרובות,  במקום חם ולחהמקרר מוצבאם
   .רכה את הטל עם מטלית ירוהס. ביצועי המקרר

 

כוונו את הבקר למצב
" Vegetable"ירקות 

לירקות ופירות 
30C~50C 

  כוונו את הבקר 
  /למצב מוצרי חלב

" Dairy/Meat"בשר 
 בשר/למוצרי חלב
10C~30C 

בקרת הטמפרטורה מכווננת את 
 ת האוויר הקר המוזרם לתוך המגירהכמו

 נפח המגירה מספיק גדול שילדים או חיות מחמד
 .מנעו מהם לטפס למגירה.  ינסו להיכנס לתוכה

 לפרקי זמן  לאחסן בשר או דגים אם תרצו
 אותם בתא אנא אחסנו, ארוכים יותר
  . ההקפאה

 ן המכיל כמות גדולה של לחות מזו, והיזהר
  .עלול לקפוא

  דחפו ,  דלת המקרראתם סוגרים אתכאשר
תאי . עד הסוף פנימה את תאי אחסון הירקות

אחסון פתוחים עלולים להישבר בעת סגירת 
   .הדלת

  בשר ודגים בתוך התא ניתן לשמור על טריות
 הקפאתםלפני 

  בתוך תבנית הביצים ניתן לאחסן
או להפוך אותה כדי ,  ביצים14עד 

 .לאחסן בה פריטים קטנים

 הרימו את החלק האחורי של
 .המדף ומשכו אותו קדימה והחוצה

 בהתאם כוונו את גובה המדף 
 .לגובה המזון המאוחסן

ההשפעה של קטלייזר  עם כם של הירקות שלוהמרכיבים המזיניםרעננותשומרת על ה]care-Aero [פעולת ההתאמה החדשנית
  .ונשמרת רעננותם מירקות המרכיבים המזיניםאובדן נמנע , דו חמצניהחמן הפ תהשפעכתוצאה מ. הפלטינה

חומרים מדיפי ריח , פלטינההודות להשפעת קטלייזר ה: ה פלטינקטלייזר
  .טריותםפחמן דו חמצני כדי לשמור על ל מומרים ממוצרי מזוןאתילן וגז 

  

אל תסירו את יחידת הלחות וקטלייזר הפלטינה מכיסוי המגירה .  
  

עלול להיווצר טל מסביב לכיסוי , א הירקות היות והלחות גבוהה בת
  .בתקרה של יחידת הלחות ובכיסוי הלחות, העליון

  

  

  

  

  
   על ידי את ידית העזר תוכלו לשלוף בקלות

  .תחילת הפתיחהבנחוץ הח ו הכהפחתת
  עם ותונגבו א. ידית העזרעל היווצר  לעלולטל , מקררלסביב גבוהה מלחות קיימת כשהדלת נפתחת לעתים קרובות או 

  .מטלית יבשה
  בהתאם לכמות זאת תופעה טבעית , ירקותה למעטפת ולמשטחסביב מוצר וטל עלול להי,  גבוההבתא הירקותהלחות והיות

  .את המיםגב ספוג ולנ השתמשו במטלית רכה כדי ל,לכן. מצטברים עלולים לגרום נזק למזוןהמים . ירקותהאו סוג 
המזון מהיחידהשקית או מיכל האת יזו הז.  בקלותרייווצטל ה, מזוןכל ית או מ אם יחידת הלחות חסומה על ידי שקי.  
עטפו את מוצרי המזון, טלהעיבוי מ ם חשים אי נוחות אם את.  
 עטפו את מוצרי המזון, לכן.  לחות גבוההלא יכולה להישמר, מאוחסנת כמות קטנה של מזון כאשר.    
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    ניקוי ותחזוקה

  
   ) את המקרר אחת לחודשנקואנא (י ניקו 
  .  מרשת החשמל המקררקו אתנת. 1
  . הוציאו את כל מוצרי המזון. 2
  . נגבו את החלל הפנימי של המקרר. 3

 עדיף להסיר מיד לכלוך ושאריות מזון שגלש .
את האזורים ביסודיות   מומלץ גם לנקות

  .  אחת לשנהשל לפחות הלא גלויים
  תמיסת ה בטבולההשתמש במטלית רכה

כדי להסיר כתמים ממשטחי מים פושרים 
בתמיסת נוזל ניקוי  השתמשו, הקשים להסרהלכתמים  .המקרר

  . עדין
 נקו בעדינות את אטם הדלת.  

נגבו , לאחר השטיפה נותרו טיפות מים על משטחי המקרראם . 4
  .  אותם מיד כדי למנוע היווצרות סימני אבנית

  . ם למקומם המקוריים והאביזרי את כל החלקהחזירו. 5
   . שקעההכבל ו,  את תקע החשמלו ונקקובד. 6
  .המקרר לרשת החשמל את וחבר. 7

  
  
  

  

  
  
  
  

 

באופן מיידי לאחר לרשת החשמל  המקרר מחוברגם אם 
עם .  דקות10 - יפעל רק לאחר כהמדחס , שנותק ממנה

המדחס , החלל הפנימי של המקרר לא מספיק קראם , זאת
  . דקות30 - ך כיפעל ברציפות במש

 להשתמש אין , כדי למנוע נזק למשטחי המקרר
  : בתכשירים הבאים כדי לנקות את המקרר

 תומברש, מים רותחים, שמן,  סבוןפתיתי, קרצוףאבקת 
אלכוהול וחומרי ניקוי , מדלל, בנזין, חומצה, קרצוף
 .'וכו, יםבסיסי

  חלקי  ( ממשטחי המקררכתמי שמן בישולנגבו מיד
 ).להיסדקם הפלסטיק עלולי

  .גוף המקררהדלתות ולאין להתיז מים לתוך 
 הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.  
 בצנרת ה עלול לגרום לדליפת נוזל קירור בגלל חלודהדבר.  
 להיווצרות חלודה במשטחי הדלת עלול לגרום הדבר.  

  
    איתור תקלות

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

  בדקו את הנתיך . מתח חשמל בשקעקיים האם
 .בלוח החשמל

 חשמלרשת ההאם המקרר מחובר ל? 
 המקרר לא פועל

 חום מקור ליד מוצב המקרר האם? 
 למקרר חם תבשיל / מזון הכנסתם האם? 
 לעתים הדלת את וסגורים פותחים אתם האם 

 ?מדי קרובות

 השמש של ישירה לקרינה חשוף המקרר האם. 
 קר למצב מכוון הטמפרטורה בקר האם "COLD" 
  של מדי גדולה כמות למקרר הכנסתם האם 

 ?מזון מוצרי
 היטב סגורה לא הדלת האם? 

 הקירור אינו מספיק

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

 .האוויר הקרמפתחי יציאת  מוצרי המזון
  קופאהמזוןהמזון בתא 

 במטלית  את הלחותנגבו. אטם הגומיעל לחות טיפות מופיעות , גבוהה מאודהיחסית לחות ה כאשר 
 .יבשה

 החיצוניים

  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 ? חריףמדיף ריחלא עטוף המקרר מזון תוך ההאם הכנסתם ל 

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

 נשמעים רעשים

 האם הכנתם כמות גדולה של קוביות קרח? 
 השארת דלת תא ההקפאה פתוחה למשך זמן ממושך יכולה לגרום לעיבוי. 

הצטברות כפור בדפנות תא 
 ההקפאה

  :לוח הבקרה אינו מגיב

 האם מים או לכלוך הצטברו על לוח הבקרה? 
 געו ? קשי מגעהאם נגעתם בו זמנית בשני מ

  .במקש אחד בכל פעם

 האם דלת תא המזון פתוחה? 
 געו עם האצבע ? האם אתם חובשים כפפות

  .ישירות על מסך המגע
  לוח הבקרה אינו מגיב

 לוח הבקרה אינו מואר  .החיוויים כבים,  שניות לאחר סיום פעולה כלשהי30 -כ  

  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 כךהגורם 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
 רחבים בגלל מתכווצים או מתבמקרר נשמעים כאשר חלקים פנימיים   או נקישותרעשי התבקעות

  .הפרשי טמפרטורה

המקרר משמיע רעש לא 
 רגיל

 .השרותאנא פנו למוקד , LED - כשנדרשת החלפת נורת התאורה מ
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     או קרהרטיבותהיווצרות 

   

  או הפתרונות המוצעים/הגורם האפשרי ו   האםבדקו  התופעה

 נשארהדלת תא ההקפאה לא 
  ?פתוחה

ער בין דלת אטם  הפוגורם נתפס לא מזון נייר עטיפה של האםבדקו 
  .דלת כאשר אתה סוגר את הדלת

דלת תא ההקפאה נפתחה 
זמן לפרקי לעתים קרובות או 

  ?ארוכים יותר מהנדרש

  כשהדלת נפתחת לעתים קרובות או אם הדלת
  , גבוהה סביב המקרר  נפתחת כאשר הלחות

  כפור או קרח לאוויר עלולה להפוך מהלחות ה
   יםנימי הפיםרכיבה או הקירותעל ולהצטבר 

  זאת לא .  האווירלתעלותסביב מאו , תא ההקפאהב
  ולקצר השתדלו להמעיט בכמות פתיחת הדלת. תקלה

   צרו כפור או קרח שנונגבו, כמו כן. את זמני הפתיחה
  . מטלית יבשהעםבתא ההקפאה 

כפור או קרח נוצרים 
  בתא ההקפה

הכנסתם מגש נוסף לייצור 
 אשר לא הותקן במקור קרח 

  ?במקרר

או נוזלים מאוחסנים  מים מיכלי רבים המכיליםכאשר 
, עלולים להתאדותנוזלים המים או ה ,בו זמנית למקרר

 יםרכיבה או הקירותעל ולהצטבר כפור או קרח ל להפוך
.  האווירלתעלותסביב מאו , תא ההקפאהים בהפנימי

באמצעות כיסוי קרח או כפור היווצרות  תוכלו למנוע
   .טלית יבשה מעםכפור והקרח נגבו את ה. למנוע אידויכדי  המיכלים

 נשארה לא קירורדלת תא ה
  ?פתוחה

   בין הדלת למשקוףוודאו שמוצרי מזון או אריזות לא יצבטו
   . הדלתבעת סגירתדלת ה

 נפתחה לעתים המזוןדלת תא 
ארוכים זמן לפרקי קרובות או 

  ?יותר מהנדרש

אשר הלחות כשהדלת נפתחת לעתים קרובות או אם הדלת נפתחת כ
  לגרום לחות באוויר עלולה ה. גבוההמקרר לסביב מ

  תאב הפנימיים הדפנות או הרכיבים טל על להיווצרות
  זאת לא . פתחי יציאת האוויר הקראו סביב , הקירור
  ולקצר  השתדלו להמעיט בכמות פתיחת הדלת. תקלה

  צרו  שנוטל או רטיבות נגבו, כמו כן. את זמני הפתיחה
  .  מטלית יבשהעם הקירורבתא 

נוצרה רטיבות בתא 
  הקירור

 אוחסנה כמות גדולה של
 ? גבוהה מיםעם תכולתירקות 

  תאים בהיא גבוהה יותר מאשר הירקות תא בהלחות 
  עלול, הירקות יבהתאם לכמות או סוג, לפיכך. אחרים

  פלסטיק של תא מגירת ההתעבות טל על להיווצר 
  .זאת לא תקלה, עם זאת. הירקות

ביריעות ניילון  כם הירקות שלו אתעטפ, של טלזה  סוג תרצוכאשר לא 
פעמים חוזרת על עצמה עיבוי הטל תופעת כאשר , כמו כן. נצמדות
 את המים במטלית נגבו.  בתא הירקותעלולים להצטברמים , רבות
  .יבשה

הלחות הסביבתית במקום בו 
  ?מותקן המקרר גבוהה

 לחות עלולה להיווצר, ביום גשום,כמו למשל ,עולהכאשר הלחות 
  מטליתב נגבו את הרטיבות. של המקררהמשטחים החיצוניים 

  .יבשה

טל ו
ת 
היווצרו

כ
פור

  

נוצרה רטיבות על 
המשטחים 

החיצוניים של 
הוגדרה כקרה הטמפרטורה   המקרר

  ".Coldest"ביותר 

  עלולה , "Coldest"  לקרה ביותרכאשר הטמפרטורה מוגדרת
 שנו את ההגדרה .של המקררהמשטחים החיצוניים  לחות להיווצר
  .מטלית יבשהב נגבו את הרטיבות, כמו כן. "Normal "לרגילה

  

  

משהו בא במגע עם כאשר אוויר חם ולח 
מעט  תכניסואם , לדוגמא. נוצר טל, קר

האוויר , כםכוס בחדר שללתוך  קרח
וכמות למטה מ יתקרר לכוססביב מ

וצר על ו להיה טל עשוימסוימת
  .כוס החיצוניים של ההמשטחים

כאשר אוויר חם , באותו אופן  
בעת ולח נכנס לתוך המקרר 

 של מגעה, פתיחת הדלת
בדופנות לח ההאוויר החם ו

ייצור כמות  הפנימיות הקרות
  .קטנה של טל

אם פתיחת הדלת תכופה , בהתאם לכך  
טל יצטבר בכל פתיחת , או ארוכה מדי

לקפוא טל עשוי , במקרים מסוימים. דלת
ליצור פתיתי כפור או קרח בתא ו

  .ההקפאה

  
  

  כפור

  

  

  

  
 כפור

 ?למה נוצר כפור וטל
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