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  מתוצרתמקרר זהעל שרכשתם  ה לכםמודמ "בע תדיראןחברת 
.  

  
ו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת על מנת שתוכלו להפיק אאנא קר

  .הקפדה על הוראות הבטיחות תוך, מהמוצר ההנאה מרבאת 
  

אנא פנו , במקררבמידה שתתקלו בבעיות הפעלה או שתתגלה תקלה 
  .)עיינו ברשימה שבסוף החוברת(למוקד השרות 

            
  ,בברכה  
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  ות הוראות בטיח

לפני קראו בקפידה חוברת זו ,  השימוש הנכוןוהבטחת,  בטיחותכםלשמירת
כדי . הכלולות בחוברת והאזהרות העצותכולל , מקררבהשימוש וההתקנה 

 מקררב המשתמשיםחשוב להבטיח כי כל , להימנע מטעויות ותאונות מיותרות
ות שמרו הורא. מקרר השלובקרי ההפעלה בטיחות ה תכונות אתמכירים היטב 

כך ,  אם הוא מועבר או נמכרמקררה כי הם נשארים עם במקום בטוח וודאואלה 
יוכלו להשתמש בו כראוי תוך הקפדה על כל הנחיות  שהמשתמשים הבאים

  .הבטיחות
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש שיגרמו כתוצאה מאי קיום 

  .הוראות הבטיחות שבחוברת זו

  מוגבליםבטיחות ילדים ואנשים 
 גופניותמוגבלויותאנשים עם  ו8ילדים מגיל   יכול להיות בשימושמקרר  ,

אם הם נמצאים בפיקוח בעת  ,או חסרי ניסיון וידע, תחושתיות או נפשיות
 בדרך מקררבאם הם קבלו הנחיות כיצד להשתמש או , מקררבהשימוש 

    .מקררהוהם הבינו את הסכנות הכרוכות בתפעול , בטוחה
  . מקררכדי להבטיח שהם לא ישחקו בילדים ל יש לפקח ע

אלא אם הם בפיקוח צמוד והם ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים 
 אלא אם הם נמצאים מהמקרר יש להרחיק 3ילדים מתחת לגיל .  8מעל גיל 

  .בפיקוח צמוד
  סכנת חנק. ילדיםמהישג ידם של את כל חומרי האריזה הרחיקו.  
 וחתכו,  בקיר מתוך השקעהוציאו את תקע החשמל , הישןרקר המלפני השלכת  
  את הסירו ו,מקררקרוב ככל שניתן למקום חיבורו בתוך ה החשמלכבל את 

,  לרשת החשמל ולהתחשמלקררלנסות לחבר את המילדים מהדלת כדי למנוע 
  .או להילכד ולהיחנק בתוכו

  ול או בריחמנע(או התקן נעילה  ים דלת מגנטיהישן מכיל אטמימכשיר האם( ,
הסירו אותם לפני השלכת המכשיר הישן כדי למנוע מילדים להילכד בתוכו 

  .ולהיחנק למוות

  בטיחות כללית
ביחידת הארון בה  או מקררבגוף ה, אוורורהפתחי את  אל תחסמו !אזהרה 

    .הוא מותקן

כלשהם אל תשתמשו בהתקנים מכאניים או באמצעים אחרים  !אזהרה 
  .כדי להאיץ את תהליך ההפשרהמפורש על ידי היצרן שאינם מומלצים ב

  .הקירורלמעגל אין לגרום נזק  !אזהרה 

   



  4

   הוראות בטיחות

בתוך ) כגון מכונת גלידה(אין להשתמש במכשירים חשמליים אחרים  !אזהרה 
  .על ידי היצרן הם מאושרים במפורשאלא אם , מקררה החלל הפנימי של

 נורת התאורה עלולה .רה בידיים חשופותאל תגעו בנורת התאו !אזהרה 
  . להיות חמה מאד ולגרום לכוויות

  עם חומרים דליקים  מיכלי תרסיס ,כמו למשל, מרכיבים נפיציםאין לאחסן
  . זהמקררב
 הקרר במערכת הקירור מכיל גז איזובוטן) R600a (גז טבעי עם רמה שהוא 

  . דליק הוא בכל זאתאך, גבוהה של תאימות סביבתית
 הקירור מעגל מרכיבי כי אף אחד וודאו, מקררתקנה של הההובלה וההך במהל 

  .לא יינזק
  אש גלוייםלהבות ומקורות ל מקררהימנעו מחשיפת ה -
  מקררהמוצב ביסודיות את החדר שבו אווררו  -

 זהמקררלבצע שינויים כלשהם באין  ,למניעת חשיפה לסיכונים  .  
תבוצע על ידי טכנאי שרות החלפתו , למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק

  ).עיינו בכריכה האחורית של החוברת(מורשה ומיומן משרות קריסטל 

  :כגוןאחרים  ויישומים דומים י ביתימוש זה נועד לשמקרר
  ;משרדים וסביבות עבודה אחרות, חנויותבצוות  מטבחי  -
  ;אחרותדומות סביבות מגורים ו יםמוטל, לקוחות בבתי מלוןו  חוות חקלאיות -
  ; סביבות אירוח מסוג חדרי לינה עם ארוחות בוקר -
  .יםשאינם קמעונאידומים יישומים וקייטרינג  שרותי  -

) 'מדחס וכו, כבל מתח, תקע ( כלשהם רכיבים חשמלייםהחלפת !אזהרה 
  .על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד ת להיות מבוצעתחייב

ת תאורה מיוחדת נורת התאורה הפנימית של המקרר היא נור !אזהרה 
פנו , במקרה והתאורה הפנימית אינה מוארת. המיועדת במיוחד למקרר זה

  ).עיינו בכריכה האחורית של החוברת(למוקד שרות קריסטל 

 לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפלג מקרראין לחבר את ה 
  .המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים

 החלק האחורי מ או ניזוק א נמעךלהחשמל תקע  שוודא, מקררבעת הצבת ה
 יתר ולגרום מותלהתחמלגרום תקע חשמל מעוך או פגום עלול . מקררשל ה

  .פריצת אשל
 כדי לאפשר במידת מקררלאחר התקנת ה ו שתקע החשמל נגיש בקלותודא 

  .  מרשת החשמלמקררניתוק מהיר של ה, הצורך
 מרשת החשמלמקרר כדי לנתק את האין למשוך את כבל החשמל .  
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   הוראות בטיחות
 התחשמלות סכנת. את תקע החשמללתוכו אל תכניסו , אם שקע החשמל רופף 

  .פריצת אשאו 
 היעזרו בשני אנשים לפחות כדי להזיזו.  מאד זה כבדמקרר.  
  או לחות דייםישהוצאו מתא ההקפאה ב קפואיםפריטים ב או תגעו תוציאואל 

    .וויות קורלקילוף העור או לכשכן הדבר עלול לגרום , רטובות
 אין להציב את המקרר במקום בו יהיה חשוף לקרינה ישירה של השמש.   

  שימוש יומי
  מקררהשל  על חלקי פלסטיק להניח פריטים חמיםאין.  
  שהפשירמזון קפוא אין להקפיא מחדש.  
 שעל גבי האריזה היצרן מזון קפוא בהתאם להוראות אחסנו אריזות.  
 ההקפאה וההפשרה של המזון , אחסון ה המלצות יש לפעול בקפדנות על פי

   . הקפוא
  הנוצר בתוךלחץ ה .מקררבתוך ה תוססים או מוגזים תאחסנו משקאותאל 

  .מקררנזק ללגרום  ,וכתוצאה מכך, להתפוצץלו עלול  המיכל
 לגרום עלולים ,מקררשלגונים וגלידות הנצרכים מיד לאחר הוצאתם מתוך ה 

  .לכוויות כפור

  טיפול וניקוי
  ו אותו מרשת החשמל  ונתקמקרר את הוכב, תחזוקהוע פעולות ניקוי וביצלפני

    . באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר
 יים מתכתכלים עם מקרראין לנקות את ה.  
  אך  והשתמש. מקררמהאו קרח אין להשתמש בחפצים חדים כדי להסיר כפור

  .פלסטיקמ ת העשויהמגרדורק ב
  מערכת נקו את , במידת הצורך. מקררב מי ההפשרהאת ניקוז בדקו בקביעות

  .מקרר של ההניקוז

  התקנה
   . לרשת החשמלמקררהקפידו על כל הנחיות הבטיחות בעת חיבור ה !חשוב

 וודאו שהוא לא ניזוק בעת מקררבדקו את ה, לאחר הסרת חומרי האריזה 
ודווחו מיד לנקודת  מקרר את הו אל תחבר,כלשהם נזקים נראים אם .ההובלה

 . האריזהשמרו את כל חומרי ,במקרה זה. מקררה רכשתם את ההמכירה ב
 כדי  לרשת החשמלמקררמומלץ להמתין לפחות ארבע שעות לפני חיבור ה 

  .מדחסללזרום בחזרה הקירור שמן ללאפשר 
  כדי למנוע ממנו להתחמם יתר על , מקררלסביב מזרימת אוויר נאותה נדרשת

   .רלוונטיותההתקנה הלהוראות  בהתאם ו פעל,הנדרשאוורור ה להשגת. המידה
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   הוראות בטיחות
 הקיר כדי  נגדכ בעת הצבת המקרר השתמשו במרווחי ההפרדה, ככל שניתן

) רשת המעבה, מדחס (לאפשר אוורור הולם ומניעת מגע של חלקים חמים
  .בקירות או בחפצים דליקים

  או תנורי בישול, תנורי חימום, רדיאטוריםבסמוך ל מקררהאין להציב את.  
 החשמל יהיה נגיש בקלות לאחר ההתקנהתקעש וודא  .    

  שירות
  חייבות להתבצע בידי מקררת להתקנת הנדרשוהחשמל תשתית הכל עבודות 

   .חשמלאי מוסמך
 עיינו בכריכה האחורית (פנו למוקד שרות קריסטל , במקרה של תקלה או בעיה

  . שלכםמקררכדי שטכנאי מורשה ומיומן יטפל ב) של החוברת

  ון באנרגיהחיסכ
  מקררלתוך  חם להכניס מזוןאין;  
  כדי לאפשר זרימת אוויר מסביב למזוןזה לזה מדי מזון קרוב תניחו אריזות אל ;

  ;מקררה של )ותי(ת האחורי)ות(וודאו שמזון קפוא לא בא במגע עם הדופן
 מקררדלת ה הימנעו מפתיחת, במקרה של הפסקת חשמל ;  

  ; מדיובות לעתים קרמקרר הותדלתאל תפתחו את 
  מדיממושך  זמן ות פתוחותאת הדלתאל תשאירו;  
 מדיטמפרטורות קרותל את התרמוסטט אל תכוונו ;  
 נפח אחסון להשיגניתן להסיר כדי , תאים וסלי אחסוןכגון ,  מסוימיםאביזרים 

  .גדול יותר וצריכת אנרגיה נמוכה יותר
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   הוראות בטיחות

  הגנה על הסביבה
 כמו גם,  לגרום לפגיעה בשכבת האוזוןהיכוליםם  זה אינו מכיל גזימקרר 

אשפה ה יחד עם הישן מקררהאין להשליך את . המוקצפים שלובידוד החומרי 
לנקודת   ולכן יש לפנותומכיל גזים דליקיםהמוקצף הבידוד . הביתית הרגילה

איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת 
 שנעשה בהם שימוש החומרים .להינזקהסגורה  חידת הקירורימ מנעו .הסביבה

  . מחזורבסימן ה נים זה מסוממקררב

 פסולת ביתיתכמוצר אין להתייחס ל שעל המוצר או על אריזתו מציין שסימן זה 
אותו לנקודת האיסוף המתאימה למחזור של ציוד חשמלי ויש לפנות , רגילה

סייע תוכלו ל,  בדרך הנכונהוק המוצר הישןעל סילעל ידי הקפדה .  משומשואלקטרוני
שעלולות להיגרם , למנוע תוצאות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם

לקבלת מידע מפורט יותר על מחזור . הנחיותמוצר שלא בהתאם לה סילוקעקב 
  . את המוצרם או לחנות שבה רכשתו לרשות המקומית במקום מגוריכםפנ, מוצר זה

  החומרי אריז
מכלי להאריזה חומרי את יכו השל.  למחזורסימן המחזור מיועדיםהחומרים עם 
  . למחזרמיםאיסוף מתאי

   הישןמקררסילוק ה
  .בקירשקע האת תקע החשמל מהוציאו . 1
.ככל שניתן למקום חיבורו במכשיר וסלקו אותואת כבל החשמל חתכו . 2
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  מקררסקירת ה
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מדפי 
  אחסון
 בדלת

  
  

חסון מדף א
  בתא ההקפאה

  
  
  
  

תרמוסטט 
  ונורת התאורה

  
  
  
  

  מדפי זכוכית

  

  

כיסוי מגירת 
  הירקות

מגירת 
  הירקות

  
  
  
  
  
  
  

 והוא עשוי להיות שונה מחזות המקרר ל מיועד למידע בלבד"האיור הנ: הערה
.שברשותכם
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  הפיכת כיוון פתיחת הדלת
  

  .ושה משברגיםמפתח , שטוחלהב מברג , מברג פיליפס:  הנדרשיםםהכלי
  כי המקרר מנותק מרשת החשמל והוא ריקודאו  .  
 עליכם להשעין את המקרר .  לאחורהמקרר להטות את עליכם, ת הדללהסרת

    .בעת הפעולות להפיכת כיוון פתיחת הדלת יחליקשלא על תומך יציב 
  התקנה מחדש של הדלתשהסרתם הנדרשים לכל החלקים עליכם לשמור על.  
  עלול לפגוע במערכת הקירורה שטוח משטחתשעינו את המקרר על אל.  
  יבצעו את הפעולות להפיכת כיוון פתיחת הדלת אנשים 2עדיף כי.   
  
  
הסירו את שני הברגים בחלק האחורי של . 1

  .הכיסוי העליון
  
  
  
  
  
  
  .את הכיסוי העליוןהסירו . 2
  
  
   
  
  
  
  
  
 , העליוןהצירשחררו את בורגי ההידוק של . 3

והניחו עליונה הדלת הסירו את ה ,ולאחר מכן
היווצרות  על משטח רך כדי למנוע אותה

  .ריטותש
  
  
  
  
  
  

 שחררו את הברגים
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  הפיכת כיוון פתיחת הדלת
  

, לאחר מכן. הסירו את בורגי הציר האמצעי. 4
    עלה אותהניחו הדלת התחתונה והרימו את

   .ריטותהיווצרות שכדי למנוע משטח רך 
  
  
  
  
  

  
 לצד הצירים מצד שמאלחורי  את כיסויי העבירו. 5

   .ימין
  
  
  
  
  
  
  
 הסירו, לאחר מכן. ציר תחתוןהסירו את בורגי ה. 6

  .משני הצדדיםמתכווננת ה ותאת הרגלי
  
  
  
  
  
  

  .את הפין והרכיבו התומך את וסובב, ן את פין הציר התחתווהסירוהבריגו . 7
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  הפיכת כיוון פתיחת הדלת
  

רכיבו ה. תומך הציר התחתון את רכיבו חזרהה. 8
העמידו את . מתכווננתה הרגליות את שתי חזרה

 על הציר המקרר והניחו את הדלת התחתונה
  .התחתון

  
  
  
  
  
 ,ולאחר מכן, 1800 -האמצעי ב את הציר סובבו. 9

 את פין הכניסו. י שמאלציר אותו למצב העבירו
,  העליון של הדלת התחתונהלחור האמצעיציר ה

   .והדקו את הברגים
  
  
  
  
  

 , על הציר האמצעיהדלת העליונה הניחו את . 10
 כך ת הדלת מיושרת אופקית ואנכיכיודאו ו

, ולאחר מכן,  מכל הצדדיםשהאטם אוטם היטב
הכניסו את הציר העליון לחור שבדלת והדקו 

    .היטב את בורגי הקיבוע
  
  
  
  
  

הניחו את הכיסוי העליון וקבעו אותו באמצעות . 11
. הברגים האחוריים2



  12

  התקנה
  

  ) שברשותכם קיימת ידית חיצוניתמקרראם ב( התקנת הידית החיצונית

  
  

  שומר מרווח אחורי
הרכיבו את שומר המרווח האחורי 

  .בגב המקרר
  
  
  
   

  המרחב הנדרש
  וודאו קיום מרווח שיאפשר פתיחה

 .מלאה של הדלת

  לפחות מ " מ50שמרו מרווח של
  .מדפנות המקרר

  
  
  
  

 
   איזון המקרר

המקרר מצויד בשתי רגליות מתכווננות 
  .בחזית

, הוא עלול להתנדנד, מאוזןאן המקרר אינו 
והדלתות והאטמים המגנטיים לא יאטמו 

  .כהלכה
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  התקנה
  

  סיווג אקלימי
על המקרר להתאים לפעולה בתנאי אקלים , בהתאם לדרישות התקן הישראלי

  .C430 - לC160וטמפרטורת סביבה שבין ) Class T(טרופיים 
  
  מקררקום הצבת המ

תנורי , מחממי מים,  רדיאטורים,כמו למשל,  ממקורות חוםמקרר את ההרחיקו
 חופשיתאוויר קיום תנועת  וודאו. או מקרינה ישירה של השמש', וכו, בישול

אם , כדי להבטיח את הביצועים הטובים ביותר. מקררהחלק האחורי של לסביב מ
המרחק המינימאלי בין החלק ,  תלויהריהוטהמכשיר ממוקם מתחת ליחידת 

   . מ" מ100 חייב להיות לפחות מקררלחלק העליון של ה של היחידהעליון ה
  . ריהוט תלויותיחידות למתחת  מקררעדיף לא להציב את ה, עם זאת

פלסו ואזנו את המקרר באמצעות .  מוצב  על רצפה יציבה ומאוזנתמקררוודאו שה
  . מקררכוונון הרגליות המתכווננות שבבסיס ה

 מקררלאחר הצבת ה נגיש בקלות מקררחשמל של הוודאו שתקע ה !אזהרה 
  . הסופיבמיקומו והתקנתו

  חיבורי החשמל
שעל לוחית  והתדר  החשמל שמתחוודא,  לרשת החשמלמקרר הלפני חיבור

    230V~50Hz.:  תואמים למתח ותדר רשת החשמל בישראלמקררהנתונים של ה

 A10יך של  לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתמקררחברו את ה
  . לפחות

 לקו חשמל המוגן בממסר זרם מקררמומלץ לחבר את ה, להגברת בטיחותכם
 התייעצו עם חשמלאי ,במקרה של ספק. mA 30של עד ) ממספר פחת(דלף 

  . מוסמך

והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי קיום הנחיות היצרן 
  .ל"הבטיחות הנ
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  שימוש יומי
  

   הראשון לפני השימוש

  ניקוי החלל הפנימי
 ואת כל האביזרים נקו את החלל הפנימי,  בפעם הראשונהמקררלפני השימוש ב

מוצר ה כדי להסיר את הריח האופייני של נוזל כליםהפנימיים מים פושרים ומעט 
  . ביסודיותיבשו ,ולאחר מכן, חדשה

ם נזק לגימור העלולים לגרו,  אין להשתמש בחומרי ניקוי או אבקות שוחקות!חשוב
  .מקררמשטחי ה

    כיוון הטמפרטורה
  הטמפרטורה הפנימית . את המקרר לרשת החשמלחברו

 8באפשרותכם לבחור באחד מתוך . על ידי תרמוסטטמבוקרת 
 היא 7אילו  החמה ביותר ות הטמפרטורההגדריא  ה1 .מצבים
  .0המקרר כבוי המצב  . ביותרהקרה

 חם במיוחד ממוקם במקום ונה אם הוא לפעול בטמפרטורה הנכוכל  לא יקררהמ
  . מדי ולפרקי זמן ארוכים מדי את הדלת לעתים קרובותתפתחואו אם 

    יומיומישימוש
   מזון טרי הקפאת 

  בהקפאה עמוקההקפאת מזון טרי ואחסון מזון קפוא לתא ההקפאה מתאים 
  .תקופה ארוכהמשך ל
  מקררבתחתית ה המיועד להקפאההניחו את המזון הטרי.  
 על לוחית ינת שעות מצו24 -ב הניתן להקפאהמזון ה של בולת המרביתהקי 

  .הנתונים
 נוסף המיועד מזון בזמן זה אל תוסיפו:  שעות24 -  כתהליך ההקפאה נמשך 

  .להקפאה

  אחסון מזון קפוא
 הכנסת מוצרי מזוןלפני , של אי שימושלאחר תקופה בעת ההפעלה הראשונה או 

  .עתיים לפחות בטמפרטורה הקרה ביותרבמשך ש מקררהפעילו את ה, מקררל

מערך  ארוכה הפסקת חשמלבעת , למשלכמו , מקריתבמקרה של הפשרה  !חשוב
, "rinsing time"עליית הטמפרטורה מאפיינים הטכניים תחת זמן ב המופיעמן הז

  . מחדשניתן להקפיאו,  ולאחר מכן,יש לצרוך או לבשל מיד את המזון המופשר
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  שימוש יומי
  

  הפשרה
, מקרר או בטמפרטורת חדרהניתן להפשיר בתוך תא , ההקפאה עמוקקפוא מזון מ

  .הנותר לפני הצריכה או הבישולתלוי בזמן 
, במקרה זה. מקררמה ישירות לבשל לאחר שהוצאו ניתן גםחתיכות קטנות 

  . זמן רב יותריימשךבישול ה

  קוביות קרח
  .המקרר מסופק עם מגש אחד או יותר להכנת קוביות קרח

  ביזריםא

   שינוי גובה המדפים
ת מסילות סדרב ות המקרר מצוידדפנות הצד הפנימיות של

  .בגובה הרצויהמדפים למקם את  כדי לאפשר

   בדלת המקררמדפי האחסוןמיקום 
את מדפי , כדי לאפשר אחסון של חבילות מזון בגדלים שונים

 התאמות לביצוע. דלת ניתן להציב בגבהים שוניםב האחסון
 בכיוון המדף את משכו בהדרגה:  באופן הבאופעל, אלה

מקמו אותו במיקום  ,ולאחר מכן, שהוא ישתחררהחצים עד 
  .הרצוי

  שימוש יומיומי

  ת מזון להקפאעצות
  :להלן מספר המלצות חשובות,  להפיק את המרב מתהליך ההקפאהלסייע לכםכדי 

  תונים על לוחית הנמצוינת  שעות24 -הניתנת להקפאה בכמות המזון המרבית;  
 נוסף המיועד מזון זמן זה אל תוסיפופרק ב:  שעות24 -  כתהליך ההקפאה נמשך 

  ;להקפאה
  ביסודיותשנשטףטרי , איכותימזון רק הקפיאו ;  
 ולאחר  , במהירותלהקפיאו לחלוטיןכדי לאפשר , מנות קטנותל חלקו את המזון

  ;להפשיר רק את הכמות הנדרשת לצריכה, מכן
 אטומות האריזות כי נצמד וודאוומיניום או ניילון  את המזון ברדיד אלעטפו;  
 קפוא כדי למנוע התחממות של המזון  מזוןלגעת ב מזון טריל אל תאפשרו

. הקפוא
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  שימוש יומי

  מלח מפחית את חיי ; מזון שמן מאשר נשמר זמן ארוך יותרמזון רזה יותר
  ;מזוןההאחסון של 

 לולים לגרום לכוויות קורע, מקררהוצאתם מה מיד לאחר כיםאם נצר, שלגונים.  
  לא לחרוג  כדי נפרדתאריזת מזון  על כל לרשום את תאריך ההקפאהרצוי

  .מתאריך התפוגה המרבי

   לאחסון מזון קפואעצות
  : הביצועיםלהשגת מיטב

 בחנות אוחסנו כראוי ים כי מוצרי המזון הקפואים המסחריוודאו;  
 הקצר ביותר האפשרי בזמן מקררחנות לה מהועברקפוא המזון ה כי הבטיחו;  
 מעבר  תשאירו אותה פתוחהאו מדי לעתים קרובות  מקררה את דלת אל תפתחו

  .לזמן הכרחי
 להקפיאו מחדש במהירות ולא ניתן תמזון מידרדראיכות ה, לאחר ההפשרה.  
  יצרן המזון על ידי המצוינתתקופת האחסון מ לחרוגאין.  

  טרי לאחסון מזון עצות
  : הביצועיםלהשגת מיטב

  מקררתוך ה בנדיפים מזון חם או נוזלים תאחסנואל.  
 הוא מדיף ריחות עזיםבמיוחד אם ,  את המזוןעטפו או כסו.  
 זכוכיתה מדפי אותם על הניחו בשקיות ניילון ועטפו את מוצרי המזון.  
 בתא המקרריום או יומיים אל תאחסנו מזון רגיש יותר מ, מטעמי בטיחות.  
 לפני אחסונם במקרר יש לכסות:  'וכו, רותורקמ ארוחות, מזון מבושל.  
 במגירת הירקות ולהניחםיש לנקות ביסודיות : פירות וירקות.  
 ברדיד אלומיניוםעטוף ל במיכלים מיוחדים אטומים או יש לאחסן: חמאה וגבינה 

  .אווירולשחרר ככל שניתן את השקיות ניילון להכניס ל או
 בדלתיש לאחסנם כשהם סגורים על מדף אחסון :  חלביבקבוק.  
 מקררלאחסנם בתוך האסור , לא ארוזיםהם אם , בצל ושום, תפוחי אדמה, בננות.  

  ניקוי
  .  האביזריםכולל , יש לנקות בקביעות את החלל הפנימימסיבות היגייניות 

סכנת . רשת החשמל במהלך הניקוימ מקררנתקו את ה !אזהרה
 ל את תקע החשמיאו והוצמקררכבו את ה,  לפני הניקוי.התחשמלות

.  באמצעות מכשיר ניקוי באדיםמקררהלעולם אין לנקות את . מהשקע בקיר
אדים ! התחשמלותל  ולגרוםרכיבים חשמלייםעל להצטבר עלולה לחות 
 לחלוטין מקרריש לייבש את ה. חלקי פלסטיקל נזק עלולים לגרוםחמים 

  .  לפני החזרתו לפעולה
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  שימוש יומי

, למשלכמו ,  לתקוף חלקי פלסטיקלוליםע שמנים אתריים וממסים אורגניים !חשוב
 חומצה יםהמכילחומרי ניקוי , חומצה בוטירית, מקליות תפוזיםמיץ לימון או מיץ 

  .אצטית
  עם חלקי המקררחומרים כאלה לבוא במגע לאל תאפשרו.  
 אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים.  
  רבמקום קריכשהם עטופים  אותם נואחס והמזון מהמקררמוצרי הוציאו את.  
 ונתקו אותו מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל  את המקררכבו 

  .מהשקע בקיר
 מים  הטבולה בתמיסת מטליתבם מיינקו את המקרר ואת האביזרים הפני

ויבשו היטב במטלית , נגבו במטלית לחהלאחר הניקוי .  ונוזל ניקוי עדיןפושרים
    .יבשה

  בזהירות נקו, לכן. אנרגיה את צריכת הה מגביררשת המעבההצטברות אבק על 
 פעם בשנה עם מברשת רכה המקרר לפחותלנקות את המעבה בחלק האחורי של 

  .אבקשואב או 
 החזירו את המקרר לפעולה ,לאחר מכן. 

   ניקוי פתח הניקוז
נקו , כדי למנוע גלישת מי ההפשרה לתוך תא המקרר

.  הניקוז בחלק האחורי של תא המקררפתחבקביעות את 
סרגה או בחפץ דומה אחר כדי לנקות את פתח השתמשו במ

  ). כמתואר באיור(הניקוז 

  
  מקרר התהפשר

  .ם וקרח שיש להסירכפור יתכסו בהדרגה בשכבת תא ההקפאהדפנות , במשך הזמן
מצנרת הקירור שעל  כפורלגרד כדי לעולם אל תשתמשו בכלי מתכת חדים 

     .מקרר הפיך למכיוון שאתם עלולים לפגוע בה ולגרום נזק בלתיהמאייד 
יש ,  עבהכת להיותהופ תא ההקפאהעל דפנות  הקרח  שכבתכאשר, עם זאת

  :כפי שמפורט להלןמלאה לבצע פעולת הפשרה 
 מרשת החשמלמקררנתקו את ה . 
 ועיתון והניחנייר  אותו בכמה שכבות של עטפו,  את כל המזון המאוחסןהסירו 

  ;אותו במקום קריר
 מי  את לקלוט כדי ו קערה מתחת למקררוהניח,  את הדלת פתוחההשאירו

  ;ההפשרה
 את החללים הפנימיים של המקררביסודיותייבשו , כאשר ההפשרה הושלמה . 
 שוב את המקרר כדי להפעיל בקירלשקע החשמל  את תקע הכניסו.  
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  החלפת נורת התאורה
  .נתקו את המקרר מרשת החשמל, לפני החלפת הנורה !אזהרה 

  . הנתוניםתווית על גבי  ים מופיעתאורהנתוני נורת ה

  :בצעו את הפעולות הבאות, להחלפת נורת התאורה
" 0 "למצב הטמפרטורה כפתור בקרתו את סובב. 1

  .קררכדי לכבות את המ
כדי לוודא הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר . 2

  .מרשת החשמל מנותק שהמקרר
  .של מכסה הנורהההידוק  את בורג ירוהס. 3
  . את מכסה הנורהכו החוצהמש. 4
  .שחררו את הנורה. 5
הדקו את מכסה הנורה והרכיבו  ,ולאחר מכן, הרכיבו נורת תאורה חדשה זהה. 6

  . ההידוקבורגאת 
 וכוונו את כפתור בקרת הטמפרטורה ,חזרה את המקרר לרשת החשמל וחבר. 7

    .לדרגת הקור הרצויה
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  איתור תקלות

.  מרשת החשמלמקררנתקו את ה, לאיתור תקלותתחילת הפעולות  לפני !זהירות
  .רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי לתקן תקלות שלא מופיעות בטבלה שלהלן

מעגל , מהמדחס( משמיע רעשי פעולה רגילים מקררה,  בעת הפעולה!חשוב
  ).'וכו, הקירור

  הפתרון  הגורם האפשרי  הבעיה

כפתור בורר הטמפרטורה מכוון 
  ".0"למצב 

סובבו את , להפעלת המקרר
כפתור בורר הטמפרטורה לאחד 

ממצבי בקרת הטמפרטורה 
  .האחרים

 או רופףמוכנס כראוי התקע אינו 
  תקע החשמליסו כראוי אתהכנ

  .לשקע בקיר
  .את הנתיך" הרימו"  "ירד"בלוח החשמל נתיך ה

  .המקרר אינו פועל

  .פגוםהחשמל שקע 
 מוסמך שיחליף חשמלאיהזמינו 

  .את השקע הפגום
  ."כיוון הטמפרטורה"עיינו בסעיף   . כראוימכוונתטמפרטורה אינה 

זמן הדלת הייתה פתוחה 
  .ממושך מדי

לפרקי זמן  את הדלת ופתח
  .קצרים ככל שניתן

כמות גדולה של מזון חם 
 24 במהלך מקררהוכנסה ל

  .השעות האחרונות

כפתור את זמנית  וסובב
קרה טמפרטורה ל התרמוסטט

  .תריו

  
  .חם מדיהמזון 

  ".התקנה "סעיףעיינו ב  .חוםמקור  ליד ממוקםהמכשיר 

 .המקרר מקרר מדי
מוגדרת קרה ההטמפרטורה 

  .מדי
 ו את כפתור בוררסובב

 .חמה יותר להגדרה הטמפרטורה

  .המקרר אינו מאוזן
כוונו מחדש את הרגליות 

  .המתכווננות
 בחפצים נוגע בקיר או המקרר
  רעשים משונים    .את המקרריזו מעט הז  .אחרים

חלק  בצינור, למשלכמו , רכיב
 נוגע בחלק המקררהאחורי של 

  .קירב או המקרראחר של 

בזהירות כופפו , במידת הצורך
  .שגורם לרעשרכיב האת 

  .פתח ניקוז המים חסום  .מים על הרצפה
עיינו בסעיף (נקו את פתח הניקוז 

  ").ניקוי פתח הניקוז"

דפנות המקרר 
  .חמות

 העובר בתוך צינור העיבוי
  .הדפנות

צינור העיבוי . זאת תופעה רגילה
שבדפנות המקרר מונע הצטברות 

  .לחות על הדפנות

  .עיינו בגב החוברת(פנו למוקד השרות , אם התקלה חוזרת שוב
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