
  
 

  מקרר מקפיא
  AM4-540W :םדג 

 -הוראות הפעלה  -

 

 

 

 

  

  
  

   
  

  
  
  

  

  



 

  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ,לקוחות נכבדים
  

  מתוצרתמקפיא זה- מקררעל שרכשתם  מודה לכם תדיראןחברת 
.  

  
ו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת על מנת שתוכלו אאנא קר

  .הקפדה על הוראות הבטיחות תוך, מהמוצר ההנאה מרבלהפיק את 
  

, מקפיא-במקררבמידה שתתקלו בבעיות הפעלה או שתתגלה תקלה 
  .)עיינו ברשימה שבכריכה האחורית(למוקד השרות אנא פנו 

            

  ,בברכה                 
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 תיאור המקרר 
  

  תא הקירור 

  

  כיסוי המאוורר      

   מדף אחסון בדלת
  
  
  

  אחסון בתא מדף 
  ההקפאה 
  
  

  מגירת אחסון בתא
  ההקפאה

    

  תאורה                
  
  
  

         מדף זכוכית
  

           מגירת ירקות
  
  
  

  תא הקפאה               
  

                מדפי זכוכית
  
  

 מתכווננות               רגליות

    הוראות בטיחות

לפני ההתקנה ראו בקפידה חוברת זו ק,  השימוש הנכוןוהבטחת,  בטיחותכםלשמירת
  .במקררהשימוש ו

פעולות התיקון , פגיעה גופנית או נזק למקרר, למניעת חשיפה לסכנת התחשמלות
אל תנסו לטפל במקרר . והתחזוקה יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד

  .בעצמכם

  בטיחות בהתקנה
  .ההסירו את חומרי האריזה לפני הפעלת המקרר בפעם הראשונ

וודאו שמתח ההפעלה המצוין , לפני חיבור המקרר לרשת החשמל בפעם הראשונה
: תואם למתח רשת החשמל בארץ, על גבי תווית הנתונים המודבקת בתוך המקרר

.230V~50Hz  

מ לפחות מדפנות " ס10 -ו, מ מעל המקרר" ס30יש לוודא קיום מרווח אוורור של 
רימת אוויר נאותה מסביב למקרר הצד והחלק האחורי של המקרר כדי לאפשר ז

ואין להניח , המקרר בכיסוי כלשהואאין לכסות את . ולמנוע הגדלת צריכת האנרגיה
. עליו כלים המכילים נוזלים כלשהם
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 במיקום הצבת המקררלאחר . יציב ומאוזן, הציבו את המקרר על משטח שטוח
כדי , בסיס המקרראזנו אותו באמצעות סיבוב הרגליות המתכווננות שב, הסופי שלו

  .  וכדי לאפשר אטימה טובה של הדלתות, למנוע רעידות ורעשים

.  או רדיאטורכיריים,  תנור,למשלכמו ,  בקרבת מקור חוםמהצבת המקרר והימנע
   .מנעו חשיפה ישירה של המקרר לקרני השמש, כמו כן

 חשיפה רטיבות. הימנעו מהצבת המקרר במקום בו יהיה חשוף ללחות או רטיבות
עלולה להשפיע על הבידוד החשמלי של המקרר ולגרום להיווצרות חלודה על 

  . המשטחים החיצוניים שלו

הובילו את המקרר בזווית , במקרה הצורך. הובילו תמיד את המקרר במצב זקוף
לאחר .  למנוע תקלות או נזקים למערכת הקירור של המקררכדי, 450אנכית של עד 

  .ת לפני שתחברו את המקרר לרשת החשמלהמתינו כשעתיים לפחו, ההובלה

    בטיחות חשמל
  

 A10חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של  
  .לפחות

באף מקרה אין לנתק את מוליך ההארקה המיועד להגן עליכם מפני 
  .התחשמלות

מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן בממסר זרם ,  להגברת בטיחותכם
במיוחד כאשר , 30mAנגד התחשמלות בזרם דלף של עד ) ממסר פחת(ף דל

  .המקרר מוצב במקום לח
  .אל תגרמו למעטפת הבידוד של כבל החשמל 

  . אל תמשכו את כבל החשמל כדי לנתק את המקרר מרשת החשמל
ומשכו אותו מתוך השקע אחזו את תקע החשמל , לניתוק המקרר מרשת החשמל

  .בקיר
החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה , למניעת סיכונים, ניזוק אם כבל החשמל 

  .)עיינו בכריכה האחורית של החוברת (רות תדיראןשומיומן מטעם 
נתקו את המקרר מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר  

  :במקרים הבאים
  .לפני תחילת פעולות לניקוי ותחזוקה של המקרר 
  .ורת התאורה בחל הפנימי של המקררהחלפת נלפני  
  .במקרה של הפרעות באספקת החשמל 

  .אל תגעו בכבל החשמל או בתקע בידיים רטובות, כדי למנוע סכנת התחשמלות 

ואין , )אינוורטר(אין לחבר את המקרר לרשת החשמל באמצעות ממיר מתח  
 . באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדתלהפעילו
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אין לחבר את המקרר לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפלג  
  .המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים

תקע . מגב המקרר או ניזוק לא נמעךהחשמל תקע  שוודא, בעת הצבת המקרר 
  .פריצת אש יתר ולגרום למותלהתחמלגרום חשמל מעוך או פגום עלול 

מקרר כדי לאפשר במידת לאחר התקנת ה ו שתקע החשמל נגיש בקלותודא 
  . ניתוק מהיר של המקרר מרשת החשמל, הצורך

 הערות לשימוש 
אש פריצת  לגרום ליםעלול המקררבסמוך ל בתרסיסים דליקיםאין להשתמש  

  .בעת פתיחת הדלת וסגירתהממפסק התאורה  הפורץכתוצאה מניצוץ 
לרכיבים  העלולים לחדור  מים בתוך המקרר או מחוצה לולהתיז או לשפוךאין  

    .חשמליים של המקרר ולגרום לקצרים או לסכנת התחשמלות
מחסניות מילוי , תרסיסים ,כמו למשל,  עם חומרים דליקיםמיכליםאין לאחסן  

  .מקפיא-המקררבתוך ', למטפים וכו
 קרחונים ושלגונים. תא הקפאהלתוך  משקאות מוגזים או תוססים להכניסאין  

אם הם נצרכים מיד לאחר הוצאתם מתא  רכוויות קו/עלולים לגרום לצריבות
    .ההקפאה

מייבש שיער או תנור כדי , כמו למשל ,אל תשתמשו במכשירים חשמליים 
  .להפשיר את המקרר

  .דליקים עלולים לדלוף בטמפרטורות נמוכותאו נוזלים מיכלים עם גזים  

מכיוון , רטובות/ם ידיים לחותע הקפאה/מתא הקירור  מזוןפריטיוציאו אל ת 
  . כוויות קור/לצריבותדבר עלול לגרום שה

הם עלולים להתפוצץ מכיוון , לתא ההקפאהמשקה  בקבוקים ופחיות אין להכניס 
  . התכולה שלהם קופאתכאשר 

האחסון שעל בהוראות נו עיי. יצרני המזון על זמני האחסון המומלצים של הקפידו 
  .גבי אריזות מוצרי המזון

  .  לשחק עם המקרר אויםבבקרטפל  לילדים לואל תאפשר 

  . בעת הזזתוהיזהרו. המקרר כבד 

 אל תנסו לבצע שינויים במפרט או בתכונות המקרר, כדי למנוע חשיפה לסיכונים 
  .כל דרך שהיאב

חושיות , יכולות גופניותעם ) כולל ילדים( זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים קררמ 
 על ידי תודרכופיקוח או בם אלא אם ה, או חסרי ניסיון וידע,  מוגבלותאו נפשיות

והם הבינו את כל הסכנות , קררבמלבטיחותם כיצד להשתמש אדם האחראי 
  .הכרוכות בהפעלתו
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  .קרר להבטיח כי הם אינם משחקים עם המכדי השגיחו על ילדים 

  :כגוןאחרים  ויישומים דומים י ביתימושמקרר זה נועד לש 
  ;אחרותמשרדים וסביבות עבודה , חנויותבצוות  מטבחי  -
  ;אחרותדומות סביבות מגורים ו יםמוטל, לקוחות בבתי מלון  -
   ; סביבות אירוח מסוג חדרי לינה עם ארוחות בוקר -
  .ים דומיםיישומים קמעונאיוקייטרינג המקרר אינו מיועד לשימוש בשרותי   -

 .הקירורלמערכת  אין לגרום נזק :אזהרה 

רים כדי להאיץ את תהליך אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אח 
  .למעט אלה המומלצים על ידי היצרן, ההפשרה

, במקררמזון ה אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי אחסון :אזהרה 
 .אלא אם מהסוג המומלץ על ידי היצרן

 גז טבעי עם רמה שהוא) R600a (הקרר במערכת הקירור מכיל גז איזובוטן 
  . דליק הואזאת בכל אך, גבוהה של תאימות סביבתית

 הקירור מעגל מרכיבי כי אף אחד וודאו, מקררתקנה של הההובלה וההבמהלך  
  .לא יינזק

  אש גלוייםלהבות ומקורות ל הימנעו מחשיפת המקרר -
  מקררהמוצב ביסודיות את החדר שבו אווררו  -

  השלכה ומחזור

אין להתייחס  שעל המוצר או על אריזתו מציין שמכולת האשפהסימן  
אותו לנקודת האיסוף ויש לפנות ,  רגילהפסולת ביתיתכמוצר ל

על ידי הקפדה .  משומשהמתאימה למחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני
סייע למנוע תוצאות תוכלו ל,  בדרך הנכונהעל סילוק המוצר הישן

שעלולות להיגרם , שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם
  . הנחיותמוצר שלא בהתאם לה סילוקעקב 

פנו לרשות המקומית במקום , לגבי סילוק המוצר הישןלמידע נוסף 
 לספק שממנו נרכש ואו פנ , או למשרד להגנת הסביבה,מגוריכם

לנקודת איסוף למחזור של מכשירי  את המוצר  לפנות שאמורהמוצר
חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת 

  .הסביבה
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 בתא הקירורשימוש ה
והיא  .C90 -  לC20בטווח שבין בדרך כלל היא  הקירורבתא רטורה הטמפ 

פירות וירקות , משקאות, נקניקים, בשר, מוצרי חלב, מיועדת לאחסון מזון טרי
קירור היא בחלק התחתון מעל מגירת הירקות בתא ההטמפרטורה הקרה ביותר 

בתא היא במדפי האחסון העליונים , החמה ביותרהטמפרטורה ואילו  ,והפירות
 .הקירור

משכו . מזון המאוחסןל בתא הקירור ניתן להתאים בהתאםמדף ה את גובה 
 .אופקית את מדף האחסון והכניסו אותו לתוך החריצים  בגובה הרצוי

 ברציפות יפעלהמדחס , לרשת החשמלפעם הראשונה עת חיבור המקרר בב 
הוא יפעל , המוגדרת הלטמפרטורהתקרר כאשר המקרר .  שעותמספרבמשך 

 .מקררלתוך המזון את ה תוכלו להכניס ,לאחר מכן.  אוטומטיבאופן לסירוגין

 :השיטה הטובה ביותר לאחסון מזון

ניתן לאחסן ירקות ופירות . מזון שוניםלמוצרי טמפרטורות שונות מתאימות  
להניח על כיסוי מגירת הירקות  ניתן דברי מאפה וטופו; במגירת הירקות והפירות

ים בדלת תא בקבוקאחסון ה על מדף להניחקאות ניתן פחיות ומש; והפירות
 .הקירור

 יםבמיכלאחסנו אותו  או ביריעת פלסטיקלכסות אותו הקפידו , בעת אחסון המזון 
 .ותיבשהת וות ריחכדי למנוע העברת, עם מכסה

  .בקבוקים וצנצנות לאחסון מזון לפני הכנסתם לתא הקירור,  פירות,נקו ירקות 

ואל תעמיסו את תא הקירור יתר על , מים בין מוצרי המזוןמרווחים מתאיהשאירו  
 חופשית בין מוצרי המזון המאוחסנים בתא זרימת אווירהמידה כדי לאפשר 

 .הקירור

,  לתוך המקררהכנסתו לפני להתקרר לטמפרטורת החדרמזון חם יש לאפשר ל 
 . צריכת האנרגיהוהעלאת בתא הקירור המפרטורעליית הטכדי למנוע 

בכך  .תא הקירור פשיר מזון שאתם מוציאים מתא ההקפאה בתוךמומלץ לה 
הרחיקו מזון קפוא ממזון רגיש כדי למנוע ממנו , אולם.  לחסוך באנרגיהתוכלו

  .לקפוא

 :לאחסון ירקות ופירותעצות 

 יכולים להישמר בטמפרטורת הסביבה ',וכוירקות שורש , ר'ינג'ג, שום, בצל 
 .מקרר בלאחסנםואין צורך , במשך זמן רב

קירור לאחסון ב אינם מתאימיםאננס ובננות , מלונים, דלעת, פירות טרופיים 
 אם ברצונכם להאיץאלא , שלהם יואץ בסביבה הקרהחומרים החילוף מכיוון ש

.ההבשלה שלהםאת תהליך 
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עלים אלה מ צנוניות וירקות שורש אחרים כדי למנועיש לחתוך את העלים מ 
 .תזונתיים לספוג מרכיבים

חיידקים מכדי למנוע , מקררל הכנסתם מהירקות לפני שאריות עפר ירוהס 
 . בתוך המקררלהתפזראו , להתרבות

 קפאההשימוש בתא הה 
תא ההקפאה  .-C240 - ל-C150תא ההקפאה ניתנת לכוונון בין ה בטמפרטורה

  .דגים ושאר מוצרי מזון המיועדים לצריכה בטווח הארוך, מיועד לאחסון בשר
 גישה כדי לאפשר לחתיכות קטנות לחלק ףעדי המיועד להקפאה ומזוןנתחי בשר 

  .בטווח חיי המדף שלהםהמזון לצרוך את מוצרי  עליכם להקפיד. קלה

הם עלולים מכיוון , לתא ההקפאהמשקה  בקבוקים ופחיות אין להכניס :שימו לב 
   .התכולה שלהם קופאתלהתפוצץ כאשר 

, רטובות/ם ידיים לחותע הקפאה/רמתא הקירו  מזוןפריטיוציאו אל ת, כמו כן
  .כוויות קור/לצריבותמכיוון שהדבר עלול לגרום 

 או אחסון כמות גדולה של מזון, טרי בו זמניתאחסון כמות גדולה מדי של מזון 
יכולות  עלול להשפיע לרעה על ,לרשת החשמללאחר החיבור הראשוני 

לא יחסמו את  במקפיאמאוחסנים וודאו שמוצרי מזון ה.  המקפיאההקפאה של
    .יכולות ההקפאה של המקפיא יושפעו לרעה, אחרת;  הקרהאווירפתחי יציאות 

 : מזון קפואהפשרת
 :להפשרת מזון קפוא דרכים שונות קיימות

   הפשירו מזון בתא הקירור במקרר-
   בתנור מיקרוגל-
   בתנור עם חימום מסורתי רגיל או מאוורר חימום-
   הפשירו מזון בטמפרטורת החדר-

השתמשו מהר ככל .  רק את כמות המזון המיועדת לצריכהתא ההקפאההוציאו מ
.שניתן במזון שהופשר
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    תיאור  לוח התצוגה
 )לוח התצוגה עשוי להיות שונה בין דגמי המקררים השונים(

  

  

  

  

   

 
  

  יאור החיוויים בלוח התצוגהת
 הוא חיווי קירור מהיר של תא "", חיסכון באנרגיהחיווי הוא " "

" ", של תא ההקפאה הוא חיווי הקפאה מהירה "", הקירור
 .הצג נעילת הוא חיווי"  "- הוא חיווי שמירת טריות ו

  תיאור המקשים 
   .וכיבוי תא הקירורהתאמת הטמפרטורה  

טמפרטורת תא הקירור התאמת לחצן על לסירוגין בעת לחיצה 
"Fridge" ,עולה ב של תא הקירור ה הטמפרטורערך- C10 .

 קתפסיעל הלחצן  לחיצה נוספת, מגיע למקסימוםערך כאשר ה
 הקירור פעולתכאשר . יופיע בצג" – –" - את פעולת תא הקירור ו

וערך , יצה על הלחצן תפעיל את תא הקירורלח, כבויה
תוכלו להתאים את . יופיע אוטומטית בצג הטמפרטורה המינימאלי

   .טמפרטורת תא הקירור במחזוריות עד לטמפרטורה הרצויה

   .קפאהוכיבוי תא הההתאמת הטמפרטורה  
טמפרטורת תא התאמת לחצן על לסירוגין בעת לחיצה 

ההקפאה  של תא ה הטמפרטורערך, "Freezer"ההקפאה 
על לחיצה נוספת , מגיע למקסימוםערך כאשר ה. C10 -עולה ב
וחוזר , תעביר את תצוגת הטמפרטורה לערך המינימאליהלחצן 

   . חלילה במחזוריות

    שימור אנרגטי 
והמקרר יעבור ,  לפחות שניות3במשך " "הסמל צו על לח 

 ,  יופיע בצג""חיווי . לפעולה במצב  שימור אנרגטיאוטומטית 
והטמפרטורה בתאי הקירור הנפרדים תתכוונן בהתאם 

 שלא רק תגרום למקרר לשמר טמפרטורת הסביבה החיצוניתל
אלא תאפשר להשיג את , את תנאי האחסון הטובים ביותר

  ).מומלץ להשתמש במצב זה(ית היעילות האנרגטית המיטב
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  שמירת טריות  
 הסמל . ות טריתמצב שמירכדי להפעיל את המקרר ב" "הסמל צו על לח

מחולל יונים שליליים יתחיל . יופיע בצג תא הקירור" "וחיווי  ,יואר" "
 . בתא הקירור כדי לחטא את התא ולמנוע היווצרות ריחות לא נעימים לפעול 

כדי להפסיק את " "הסמל צו על לח, רת הטריותשמי מצב בעת פעולת
 .מחולל היונים השליליים ייכבה. פעולת שמירת הטריות

   נעילה וביטול נעילת לוח התצוגה 
המקרר ייכנס למצב נעילת ,  שניות לאחר ביצוע פעולת הבקרה האחרונה30 

כל לחצני הבקרה לא יהיו , במצב נעילה. יופיע בצג ""וחיווי , לוח התצוגה
לחצו על הלחצן  ".Lock/Unlock"ביטול הנעילה /פעילים למעט לחצן נעילה

נעילת מצב של ביטול ב.  מהצגייעלם" " וחיווי הנעילה במשך מספר שניות 
 .יצה ממושכת על הלחצן תפעיל את נעילת לוח התצוגהלח, הצג

  אנרגיה של התצוגה חיסכון במצב  
למצב חיסכון  המקרר ייכנס , שניות לאחר ביצוע פעולת הבקרה האחרונה30

 צולח. תאורת התצוגה תיכבה והמסך יוחשך, במצב זה. באנרגיה של התצוגה
לוח התצוגה . אנרגיה של התצוגה חיסכון בממצבעל לחצן כלשהו כדי לצאת 

מצב ב .יואר ותצוגת הטמפרטורה בתאי המקרר תחזור להופיע בלוח התצוגה
 חיסכון והמקרר יחזור למצב ול הנעילהביט/ על לחצן הנעילהצולח, ביטול הנעילה

 .אנרגיה של לוח התצוגהב

  קירור מהיר  
במשך מספר  צולח, טרי מזון עליכם לקרר במהירות כמות גדולה שלכאשר 
 את עבירכדי לה" Fridge"קירור הטמפרטורה בתא העל לחצן התאמת שניות 

ת של תא פיע בתצוגה הדיגיטאלי יו""חיווי . תא הקירור למצב קירור מהיר
מצב . C20 -תעבור אוטומטית לטמפרטורה בתא הקירור גדרת ההו, הקירור

 .שעות באופן אוטומטי לאחר מספר תבטלהקירור המהיר י

  הקפאה מהירה 
במשך מספר  צולח, טרי מזון עליכם להקפיא במהירות כמות גדולה שלכאשר 
 ירעבכדי לה" Freezer" הטמפרטורה בתא ההקפאהעל לחצן התאמת שניות 

פיע בתצוגה הדיגיטאלית  יו""חיווי . ה מהירהקפאהלמצב הקפאה את תא 
  .שעות באופן אוטומטי לאחר מספר תבטל ימצב ההקפאה המהירה. -C300של 

  דלת מקרר פתוחה התרעת  
 חיווי התרעת דלת ,נשארת זמן ממושך פתוחה המקרר ותדלתאחת מכאשר 

ת כדי למנוע אובדן קור והגדלת יואר כדי להזכירכם לסגור את הדל" dR"פתוחה 
.צריכת האנרגיה
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  חיווי תקלה 
 ER,טמפרטורההחיישן ב במקרה של תקלה.  תקלותתצוגת קיימת זה במקרר

המקרר , במקרה זה.  יופיע בצגEFבמקרה של תקלה אחרת כלשהי . יופיע בצג 
ה עיינו בכריכ(אולם עליכם לפנות בהקדם למוקד השרות , להמשיך ולקררעדיין יכול 

   .כדי שטכנאי מורשה ומיומן יבדוק את הגורם לתקלה) האחורית של החוברת

 תחזוקת המקרר

 ניקוי
כדי , לנקות את המקרר ביסודיותו עליכם לבדוקחמישה שבועות עד כל שלושה 

השתמשו בספוג  .ות לא נעימים ריחלגרום להיווצרות במקרר משאריות מזוןלמנוע 
לאחר . קוי עדין כדי לשטוף את משטחי המקררהטבול בתמיסת מים חמים ונוזל ני

 .יבשהו  רכהעם מטליתנגבו ויבשו , מכן

 הסירו , ים מרקגלישת שמן בישול או זוהמו מנתזי דפנות המקרראם  :שימו לב 
מיד את הכתמים השומניים כדי למנוע היווצרות סדקים במשטחים הפנימיים 

 .וקיצור חיי המקרר

 תחזוקה 
יש , לפני ביצוע פעולות תחזוקה. לה להאריך את חיי המקררתחזוקה תקופתית יכו

.  חמיםומיםנגבו את המקרר במטלית רכה . מהשקע בקיר החשמל תקע את להוציא
 .תוכלו להשתמש בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין, במקרה של לכלוך עיקש
 .יבשהו  רכהעם מטליתנגבו ויבשו , לאחר מכן, לשטוף בפעם הראשונה

מכיוון שהוא עלול להיסדק , זהירותקביעות וב הדלת יש לנקות באטםאת 
   .וכתוצאה מכך לאבד את תכונות האטימה שלו, ולהתקשות

:  כדי לנקות את המקרראל תשתמשו בחומרים ובתכשירים הבאים :שימו לב 
, ותחומצ, דלק, בנזן, סודה לשתייה ,תכשירי קרצוף, חומרי ניקוי שוחקים

לגרום נזק בלתי הפיך למשטחי עלולים ה', וכו, ים רותחיםמ, ספירט, אלכוהול
 .פלסטיקלחלקי  והמקרר הצבועים

 :תחזוקהביצוע פעולות בדיקת בטיחות לאחר 

 :לאחר ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה האם
 ; בצורה כלשהיאו כבל החשמל ניזוקותקע ה 

  ; תקע החשמל חם באופן חריג
  ;רכראוי לשקע בקיהוכנס  תקע החשמל 

]).עיינו בכריכה האחורית של החוברת[אנא פנו למוקד השרות , במקרה של ספק(
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 הפשרה
גם תא הקירור וגם , ולכן, )No-Frost(כפור - הוא מקרר הפועל בשיטת אל זה מקרר

קערת האידוי  לתוך ומי ההפשרה זורמים,  באופן אוטומטיםמופשרי תא ההקפאה
 .מעצמם ושם הם מתאדים, שמעל המדחס החם

 החלפת נורת התאורה
הוציאו את תקע החשמל , לפני התחלת הפעולות להחלפת נורת התאורה 

 ;מהשקע בקיר
והסירו את נורת   ההידוקאת בורגשחררו  ,לאחר מכן; הסירו את כיסוי התאורה 

 .LED -ה
 ;והתקינו את כיסוי התאורה בסדר פעולות הפוך,  חדשה זההLEDהרכיבו נורת  

עיינו בכריכה (פנו למוקד השרות אנא , עדיין לא מוארת במקרה והתאורה 
 .כדי שטכנאי מורשה ומיומן יבדוק את המקרר) האחורית של החוברת

 ות פשוטותתיקון תקל
אנא בצעו את הבדיקות ,  המקרראתם מבחינים בפעולה לא תקינה שלכאשר 

 פנו אנא, במקרה ולא תצליחו לפתור את הבעיה בכוחות עצמכם. המפורטות להלן
 )עיינו בכריכה האחורית של החוברת(למוקד השרות 

 :המקרר אינו פועל או לא מקרר
 ?תקיניםכבל החשמל ותקע האם ה 
    ?ירדהאם הנתיך בלוח החשמל הדירתי ? קיימת אספקת חשמלהאם  
 ?הוגדרה הטמפרטורה הנכונההאם  

 : קרהקפאה אינה מספיקה ההטמפרטורה בתא 
 ?דולה מדי של מזון טריהכנסתם בו זמנית כמות גאם  
או המקרר חשוף לקרינה ישירה של , בסמוך למקרר קיימים מקורות חוםהאם  

   ?השמש
 ? בתא ההקפאהעבה מדיאו קרח שכבת כפור קיימת אם  
 ?הוגדרה הטמפרטורה הנכונההאם  

 :קירורבתא הקופא מזון 
 ?הוגדרה הטמפרטורה הנכונההאם  
הנוטה לקפוא בקלות בחלק התחתון  ההנחתם מזון עם תכולת נוזלים גבוהאם ה 

 ?של תא הקירור
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 :המדחס רועש, לאחר חיבור המקרר
וזאת , ו חזקים יותר המדחס יהירעשי הפעולה של, לפעול מתחיל המקררכאשר 

 .יפחתהרעש , זמן פעולה רציף מסויםלאחר . תופעה רגילה

 :אווררהמרעש מ
כאשר הטמפרטורה ו הפעולה שלמהירות את אוטומטי מגביר באופן המאוורר 

בעת הוספת כמו גדולה בו זמנית של , כמו כן.  קירור מהירונדרשהסביבתית גבוהה 
המאוורר יפעל במהירות גבוהה ורציפה עד להשגת הטמפרטורה , מזון טרי

 .פחתהרעש י, לאחר מכן. הפנימית המוגדרת

 :שאינן מעידות על תקלה כלשהיתופעת 
חין בתופעות מסוימות שאינן מעידות על אתם עשויים להב, בעת פעולת המקרר

 .דאגהאל . פעולה לא תקינה או תקלה כלשהי

  :רעשי זרימה 
 .זו תופעה רגילה. הנגרמים מזרימת נוזל הקירור במערכת הקירור

  : ים הצד חמדפנותמסגרת תא ההקפאה ושני  
 ובדפנות הצד  במסגרת תא ההקפאהצנרת הדחיסה של מערכת הקירור עוברת

הצנרת מתחממת כדי למנוע היווצרות לחות , בעת פעולת המדחס. של המקרר
 .ורטיבות במסגרת תא ההקפה ובדפנות הצד

   : מאודהמדחס מתחמם מאד 
 .C900 - עד להטמפרטורה של המדחס יכולה להגיע , המקררבעת פעולת 

   :הצטברות לחות על הדפנות החיצוניות של המקרר 
ת על הדפנות החיצוניות של עלולה להצטבר רטיבו, בתקופות חמות ולחות

 פשוט נגבו את. זאת תופעה טבעית. המקרר או במסגרת של תא הקירור
 .הרטיבות במטלית לחה

  
 גז טבעי עם שהוא) R600a (הקרר במערכת הקירור מכיל גז איזובוטן : סכנה

  . דליק הוא בכל זאתאך, רמה גבוהה של תאימות סביבתית
רק . מכם במערכת הקירור של המקרראל תנסו לטפל בעצ, במקרה של תקלה

  . טכנאי מורשה ומיומן רשאי לטפל במערכת הקירור הסגורה
 הקירור מעגל מרכיבי כי אף אחד וודאו, מקררתקנה של הההובלה וההבמהלך 
  .לא יינזק

  אש גלוייםלהבות ומקורות ל הימנעו מחשיפת המקרר -
מקררהמוצב ביסודיות את החדר שבו אווררו  -
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  יים  נתונים טכנ
   

 AM4-540W  דגם
  T  תאימות אקלימית

  I  סיווג הבידוד
 ~220-240V  מתח רשת

 50Hz  תדר רשת החשמל
  W1.5  צריכת הפסק התאורה

  W180  הפסק הפשרה
  A1.2  זרם נקוב
 R600a  סוג הקרר

  ' גר66  כמות הקרר
   ליטר440  נפח ברוטו כולל

   ליטר100  נפח אחסון תא הקפאה
   ליטר297  נפח אחסון תא הקירור

   שעות24 - ג ב" ק12  כושר הקפאה
  ש" קווט1.76   שעות24 -צריכת הספק ב

 Cyclopentane   הבידוד המוקצףסוג
  ג" ק96  משקל
  מ" מx 662 x 1834 830  ) גx ע  xר(מידות 

  
  

 



  
  
  
  

  
   

  


