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  בגב החוברת .….……………תחנות שרות ברחבי הארץ
   

סוגים ה על פיתוח נוסף של כל פועל ללא הפסקההיצרן 
 שומרים לעצמנו את הזכות אנו להבין שעליכם לכן .דגמיםהו

  .ובנתונים הטכנייםעיצוב בלבצע שינויים 
אנא , כםהחדש שלקרר כדי להכיר את כל היתרונות של המ

  .בהוראות הפעלה והתקנה אלוהמידע הכלול כל  את וקרא
ולכן  עשויים להיווצר . מספר דגמיםל אלו מיועדותהוראות 
 מלל. רת לדגם המקרר שברשותכםבין המתואר בחובהבדלים 

  (*). מסומן בכוכבית למקררים מסוימיםהמתייחס רק 

התוצאה מביצוע  .הוראה לביצוע פעולה מסומנת עם 
   . מסומנת עם , הפעולה

  

    סקירת המקרר1

   תיאור המקרר והאביזרים1.1

  
 לוח הבקרה וההפעלה  
 מאוורר  

  עמוד תאורתLED  

מדף   

חצוי,  מדף  

  מרווח בטוחVarioSafe

 מיכל מים*  

 פתח ניקוז מי ההפשרה  

 האזור הקר ביותר  

  ביו מגירתBioCool 

 תיבות אחסון בדלת  

קה מדף לפחיות מש  

 מדף לבקבוקים  

 מחזיק בקבוקים  

  תאורתLEDבתא ההקפאה   

 מייצר קוביות קרח*  

  אוגרי קור  

 מערכת מידע   

 ההקפאה מגירת אחסון בתא 

 מנגנון סגירה רכה  

 תווית נתונים  

  בדגמים מסוימים בלבד*

  הערות
זה .  בתרשיםמתואר כפי שקררמזון בתוך המה  הניחו את

  .בעת הפעולהוך באנרגיה  לחסלמקרר יאפשר
 כך  יםלות מסודרימגירות וסלס, מדפיםהמקרר מסופק כשה

  . שיתאפשר חסכון מרבי באנרגיה

   טווח הפעולה של המקרר1.2

  שימוש מיועד
משקי בית או ב מזון קירורלאך ורק  זה מיועד קררמ
   שימוש,אלו כוללים לדוגמה .דומה ביתית סביבהב
עם לינה ) צימרים(וח חדרי איר, צוות במטבחוני  -

  ,וארוחת בוקר
  ,לינה וצורות אחרות של מוטלים, בתי מלוןב אורחים  -
   .הספקת מזון דומים ושירותי קייטרינגשירותי ב  -

  .כל שאר השימושים אסורים

1איור 
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  בטיחות כלליות
  

  שימוש לרעה בולט
  :במפורש היישומים הבאים אסורים

מרכיבים , דם ופלסמה,  אחסון וקירור של תרופות-
מעבדתיים או חומרים דומים המסווגים בהתאם 

   EC/2007/47.להנחיות הדירקטיבה האירופאית 
  .נפיצים שימוש באזורים -

שימוש לא נאות במקרר עשוי לגרום לנזק או לקלקול 
  .חסנים בוהמוצרים המאו

   סיווג אקלימי
 בטמפרטורת הסביבהמקרר זה מיועד להפעלה 

הסיווג האקלימי .  להגדרת האקלים שלומתהמותא
  . המקרר שבתוךהנתונים בתוויתשל המקרר מצוין 

  הערה
סביבה טמפרטורת הברר  את המקהציבל  הקפידו

  . כדי להבטיח את פעולתו התקינההמתאימה

  הסביבה' טמפסיווג אקלימי         
SN    C100 +ל- C320+  

N  C160 +ל- C320+  
ST  C160 +ל- C380+  

T    C160 +ל- C430+  

   תאימות1.3
הוא עומד , כאשר המקרר מובנה. מעגל הקירור נבדק לדליפה

בתקנות הבטיחות הרלוונטיות והוראות הקהילה האירופאית 
  -וEC 2006/95/EC ,2004/108/EC, 2009/125/EC: הבאות

.2010/30/EU    

  חסכון באנרגיה 1.4
אל תחסמו את . רר מסביב למקהקפידו על קיום מרווחי אוורור -

  .פתחי האוורור או רשת האוורור במקרר
  . השאירו תמיד את רשת המאוורר חופשית-
 אל תציבו את המקרר כשהוא חשוף לקרינה ישירה של -

  .ום דומיםומקורות ח, רדיאטורים, השמש או ליד תנורי בישול
כמו ,  צריכת האנרגיה של המקרר תלויה בתנאי ההתקנה-

אם ). 1.2עיינו בסעיף (טמפרטורת הסביבה , למשל
טמפרטורת הסביבה משתנה מהטמפרטורה התקנית של 

C320 , להיות שונהצריכת האנרגיה עשויה.  
  . הימנעו מפתיחת הדלת לפרקי זמן ארוכים מדי-
כך תגדל צריכת ,  יותר ככול שתגדירו טמפרטורה נמוכה-

  .האנרגיה של המקרר
  ). סקירת המקרר1עיינו בפרק ( אחסנו את המזון באופן הגיוני -
  . וודאו שכול המזון המאוחסן ארוז כהלכה ומכוסה-

  .בכך תוכלו למנוע היווצרות כפור על גבי המזון
 הוציאו רק את המזון הדרוש לכם כדי ששאר המזון לא -

  .יתחמם יתר על המידה
 אפשרו למזון חם להתקרר לטמפרטורת החדר לפני אחסונו -

  .בתוך המקרר
  . הפשירו מזון בתוך המקרר-
רוקנו ונתקו ,  אם אין בכוונתכם לעשות שימוש ממושך במקרר-

  .  אותו מרשת החשמל

   הוראות בטיחות כלליות2
אנשים הלוקים ומקרר זה ניתן לשימוש בידי ילדים  - 

חסרי ניסיון או / ופשיתתחושתית או נ, בנכות פיסית
רק במידה והם נמצאים בפיקוח או תודרכו על , וידע

והם הבינו את , ידי אדם מבוגר האחראי לביטחונם
 אל תאפשרו .המקררכל הסכנות הכרוכות בתפעול 

פעולות ניקוי או תחזוקה של  .לשחק במקררילדים ל
לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח של  המשתמש

 שנים יכולים 8 -  ל3גילאים שבין  ילדים ב.מבוגר
. להוציא ולהכניס מוצרי מזון למקרר תחת השגחה

   יש להרחיק מהמקרר אלא אם3ילדים מתחת לגיל 
 .הם נמצאים תחת פיקוח קבוע של מבוגר   

ולא , משכו בתקע, בעת ניתוק המקרר מרשת החשמל - 
  .בכבל החשמל

נתקו את המכשיר מרשת החשמל , במקרה של תקלה - 
  .ות הוצאת  תקע החשמל מהשקע בקירבאמצע

החלפתו , למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק - 
תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן של נותן השרות 

  .מטעם אלקטרה
אל תפעילו את . אל תגרמו נזק לכבל החשמל -

 .המקרר במקרה וכבל החשמל ניזוק
או החלפת כבל החשמל פעולות התיקון והתחזוקה  -

י מי שהוסמך על יד " מבוצעות עחייבות להיות
עיינו ( או חברת אלקטרה Liebherrחברת 

טיפול או , ביצוע תיקון). ברשימה שבגב חוברת זו
החלפת כבל החשמל על ידי מי שלא מוסמך לטפל 

 . במקרר עלולה להיות מסוכנת למשתמש
חברו והשליכו את המקרר בהתאם , התקינו -

 .להנחיות שבחוברת זו
 .מטבחהיחידת ב כשהוא מובנה השתמשו במקרר רק - 
שמרו חוברת זו במקום בטוח לכל צורך בשימוש  -

עתידי אם אתם מעבירים את המקרר לבעלים 
 . אל תשכחו לצרף את החוברת למקרר, חדשים

 התיקון והטיפול במייצר הקרח יבוצעו אך כל פעולות -
על ידי טכנאי מורשה ומיומן של נותן השרות ורק 

 .מטעם אלקטרה
נורות (אורה הרב תכליתיות המיוחדות נורות הת -

) נורות פלורסנטיות, LED -רצועות תאורת ה, ליבון
 ןואינ החלל הפנימי של המקרר את להאיר מיועדות

  .חדרה לתאורת מתאימות

  :סכנה אש
.  ידידותי לסביבה אך דליקR600aחומר הקירור  -

  .חומר קירור הנפלט לאוויר עשוי להתלקח
 ערכת הקירור אל תגרמו נזק לצנרת מ. 
   אל תאפשרו לאש גלויה או למכשיר הצתה להיכנס

 . לתוך המקרר
  מכשירים חשמליים בתוך המכשיר אל תפעילו 

  ).'מייצרי קרח וכו, מחממים, שואבי אבק, למשל(
 אש גלויההרחיקו ,  במקרה של דליפת חומר הקירור  
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  צוגות                     הבקרים והתהוראות בטיחות כלליות
  
נתקו את המכשיר , ומקורות הצתה מסביבת הדליפה  

פנו מיד . מן החשמל ואווררו היטב את המקום
  .לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם

אל תאחסנו במקרר חומרים נפיצים או תרסיסים  -
פנטן , פרופן, המכילים חומרים דליקים כגון בוטאן

סמל ניתן לזהות תרסיסים מסוג זה באמצעות . 'וכד
רכיבי החשמל עלולים .  המוטבע עליהםהלהבה

  .לגרום להצתה במקרה של דליפת גז
נורות או פריטים אחרים ,  אל תאחסנו נרות בוערים-

 .המופעלים באש גלויה בתוך המקרר
 אחוז אלכוהול גבוה במיכלים עםאחסנו מוצרים  -

 אדי אלכוהול העשויים להיפלט. אטומים וזקופים
  . במקרר מגע עם רכיבי המיתוגעלולים להתלקח בעת

  :סכנת מעידה או נפילה
על המגרות ועל ,  על בסיס המקרראל תעמדו -

 לחפץ בהם כתמיכה ואל תשתמשו, הדלתות
  .שהוכל

  :סכנה מהרעלת מזון
  .תצרכו מזון שאוחסן זמן רב מדיאל  -

  :אובדן תחושה וכאבים, סכנה מכוויות קור
 מזון הימנעו ממגע של העור עם משטחים קרים או -

הקפידו לחבוש כפפות מבודדות או . קפוא
השתמשו במטליות מבודדות בעת הוצאת מזון 

 גלידה ובמיוחד שלגונים אל תאכלו. קפוא מהמקרר
 הוצאתם מן המקרר לאחראו קוביות קרח מיד 

 .ואפשרו להם מעט להתחמם
 : פגיעה ונזקתסכנ

אין להשתמש . אדים חמים יכולים לגרום לפציעה -
, קיטורבציוד ניקוי ב או יםום חשמליחיממכשירי ב

 את להפשירכדי  או תרסיסי הפשרה גלויותלהבות 
 .המקרר

 .קרחאל תשתמשו בכלים חדים כדי להסיר  -
 :סכנת שבר

.  את הציר בעת פתיחה וסגירת הדלתתאחזואל  -
 .עלולות להיתפסידיכם אצבעות 

  :סימנים על המכשיר

 

  זהסמל. מדחסזה יהיה מודבק על הסמל ייתכן ו
במדחס ומציין את הסכנה שמן שמתייחס ל

.  להיות קטלניתעלולהבליעה או שאיפה : הבאה
אין סכנה . מחזורלגבי  רק תרלוונטיאזהרה זאת 

  .בפעולה רגילה

 המופיע לאחר סימני האזהרהאנא עקבו אחר המידע 
 :הבאיםוהמידע 

 
לחשיפה ישירה  מצב מסמן  סכנה

מוות העשויה לגרום ל לסכנה
  .עה גופנית חמורהאו פגי

 לגרום שעשוי מצב מסוכן מסמן  אזהרה 
 .מוות או פגיעה גופנית חמורהל

 לגרום שעשוי מצב מסוכן מסמן  זהירות 
   . או קלה בינוניתלפגיעה גופנית

לתשומת   
  לבכם

שעשוי  מצב מסוכן מסמן
  .לגרום נזק לרכוש

  .מיועד למידע שימושי ועצות  הערות  

   הבקרים והתצוגות3

   הפעלה ורכיבי הבקרה3.1

   
 תא המזוןכיבוי /לחצן הפעלת 
 צג טמפרטורת תא המזון  
 תא המזון, לחצן כיוון מעלה  
 תא המזון, לחצן כיוון מטה 
 לחצן אוורור*  
 חיווי אוורור*  
לחצן קירור מוגבר   

חיווי קירור מוגבר   
תא כבוי /ת לחצן הפעל

   ההקפאה
 צג טמפרטורת  תא הקפאה  
תא ,  לחצן כיוון מעלה

  הקפאה

 תא , לחצן כיוון מטה
   הקפאה 

 הקפאה מוגברת לחצן  
 חיווי הקפאה מוגברת  
  התרעהלחצן  
  התרעהחיווי  
 חיווי תפריט  
חיווי נעילת בטיחות ילדים   
חיווי מייצר הקרח *  
חיווי מיכל המים *  
חיווי תקלה במתח הרשת   

   תצוגת הטמפרטורה3.2
  : מופעלים בפעולה רגילהת והחיוויים הבאיםהתצוגו

  . טמפרטורת תא ההקפאה החמה ביותר-
  .  הטמפרטורה הממוצעת בתא המזון-

  :תצוגת הטמפרטורה בתא ההקפאה מהבהבת
   בעת שינוי הטמפרטורה המכוונת-
  כשהוא עדיין לא הספיק להתקרר,  לאחר הפעלת המקרר-
  לות הטמפרטורה בתוך המקרר התחממה במספר מע-

  :מקף המהבהב בצג
  . C00 טמפרטורת תא ההקפאה מעל -

 2איור 
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                                              בקרההתקנה
  

אנא עיינו בפרק . החיוויים שלהלן מתריעים על קיום תקלה
שם תוכלו למצוא את הסיבות ואת האפשרויות " איתור תקלות"

  .לתיקון הבעיה
   - ל -
-   

 .יהבהב חיווי , ה באספקת החשמל במקרה של תקל-

  התקנה 4

   הפעלת המקרר4.1
  הערה

  :המלצות היצרן
 אחסנו מזון קפוא בטמפרטורה של C180-או קרה יותר .  

הפעילו את המקרר כשעתיים לפני שתכניסו לתוכו מזון בפעם 
  .הראשונה

  הפעלת תא ההקפאה 4.1.1
פתחו את הדלת .  
2איור א ההקפאה כיבוי של ת/ לחצו על לחצן ההפעלה .   
בצג תא המזון תופיע הטמפרטורה הנוכחית שבתא המזון . 
 תצוגת הטמפרטורה בתא ההקפאה וחיווי האזעקה יהבהבו 

אם הטמפרטורה מעל . עם הטמפרטורה לא מספיק קרה
C00ואם היא מתחת ל,  יהבהבו פסים בצג- C00 ,

  .הטמפרטורה הנוכחית תהבהב

  הפעלת תא המזון 4.1.2

  ההער
  או תקופה ממשוכת של אי שימוש, לפני יציאה לחופשה

תוכלו לכבות בנפרד את תא המזון מתא ההקפאה ..  
פתחו את הדלת.  
2איור כיבוי של תא המזון / לחצו על לחצן ההפעלה .   
2איור צג הטמפרטורה של תא המזון :  כשתא המזון מופעל 

בעת פתיחת הדלתתוארהתאורה הפנימית .  מואר .  

  בקרה 5

   נעילת ילדים5.1
  פעולת נעילת הילדים מאפשרת לכם לוודא שילדים

  .המשחקים במקרר לא יכבו אותו בשגגה

   הגדרת פעולת נעילת הילדים5.1.1
לחצו על לחצן :  להפעלת מצב הגדרותSuperFrost   2איור 

 ניות ש5 -כ במשך.  
  יופיע בצג.  
2איור   חיווי התפריט  יואר .  
לחצו לחיצה קצרה על לחצן ,שור לאי 

SuperFrost  2איור  .  
  :  מואר בצגכאשר חיווי 

לחצו לחיצה קצרה על לחצן ,  להפעלת נעילת הילדים
SuperFrost  2איור .  

  2איור נעילת ילדים חיווי יהבהב בצג  , יואר.  
  : מואר בצג    כאשר 

 חצן לחצו לחיצה קצרה על ל,  לביטול נעילת הילדים
SuperFrost  2איור .  

לחצו על לחצן : לאישורSuperFrost  2איור .  
  2איור נעילת ילדים חיווי יהבהב בצג.  ייכבה .  

כיבוי תא /לחצו על לחצן הפעלת:  לביטול מצב הגדרות
  . 2איור ההקפאה 

  -או-
דקות5 - המתינו כ ..   
 בצגעתצוגת הטמפרטורה תחזור ותופי .  

  דלת פתוחה התרעת 5.2
  ,  שניות60 -אם דלת המקרר נשארת פתוחה יותר מ

  .  צליל התרעהיישמע

  .צליל ההתרעה נפסק אוטומטית לאחר סגירת הדלת

   השתקת צליל ההתרעה5.2.1
מפסק . צליל ההתרעה ניתן להשתקה כאשר הדלת פתוחה

  . השתקת צליל ההתרעה פעיל כל עוד שהדלת נשארת פתוחה
 2 איור  ההתרעהלחצו על לחצן צליל .  

התרעת דלת פתוחה מושתקת .  

   התרעת טמפרטורה5.3
  צליל ההתרעה יישמע במקרה והטמפרטורה בחלל 

  . הפנימי של המקרר לא מספיק קרה
    2איור תצוגת הטמפרטורה וחיווי ההתרעה 

  .יהבהבו

  :להלן הסיבות האפשריות  לעליית הטמפרטורה במקרר
  פאה מזון טרי חם הוכנס לתא ההק-
 כמות גדולה של אוויר חם מהסביבה זורם לתוך המקרר בעת -

  סידור והוצאת מזון
   הפסקת חשמל-
   תקלה במקרר-

תצוגת הטמפרטורה וחיווי , צליל ההתרעה מושתק אוטומטית
כאשר הטמפרטורה בחלל , להבהב יפסיקו  2איור ההתרעה 

  .הפנימי של המקרר התקררה

  . בפרק איתור תקלותעיינו, אם חוזרת התרעת טמפרטורה

  הערה
  .המזון עשוי להתקלקל במידה והוא לא מספיק קר

אל תצרכו מזון מקולקל. בדקו את איכות המזון.  

   השתקת צליל התרעת טמפרטורה5.3.1
הטמפרטורה מספיק  כאשר .צליל ההתרעה ניתן להשתקה

 . פעולת צליל ההתרעה מופעלת חזרה, התקררה
2איור   לחצו על לחצן צליל ההתרעה .  
התרעת הטמפרטורה מושתקת .  

    תא המזון5.4
מחזור האוויר הטבעי בתוך חלל המקרר גורם להפרשי 

האזור החם ביותר . טמפרטורות בחלקים שונים של המקרר
  . נמצא בחלק הקדמי העליון ובדלת

   קירור מזון5.4.1

  הערה
צריכת ההספק תגדל וביצועי הקירור יפחתו במקרה האוורור 

  .ספיקאינו מ
הקפידו שחריצי האוורור של המאוורר לא ייחסמו  .  

 כמו למשל ארוחותלהתקלקל בקלות אחסנו מזון הנוטה  
הניחו . מוצרי בשר ונקניקיות באזור הקר ביותר, מוכנות
עיינו בפרק (ביצים ושימורים באזור העליון בדלת , חמאה

    ").תיאור המקרר והאביזרים" 1.3
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 אריזות פלסטיק הניתנות למחזורבהשתמשו , זוןלשמירת המ ,
  .אלומיניום וזכוכית ויריעות ניילון נצמדות, מיכלי מתכת

להעביר  ריח או הנוטים להפיץ נוזלים ומזון  אחסנו תמיד
  . אותםכסובמיכלים סגורים או טעם 

מוצרי מזון  כמות גדולה של גז אתילן והפולטים מוצרי מזון
תמיד יש , ' וכוסלטירקות ל,ירקות, רות פי,כמו למשל, עדינים
 זמני את קצרכדי לא לאותם עטוף ל בנפרד או לאחסן

 עגבניות יחד עם אל תאחסנו ,כמו למשל;  שלהםהאחסון
 .קיווי או כרוב

המקרר לאחסוןתא  תחתית של הקדמי בחלק שתמשו ה 
בעת סידור מחדש , מזון לפרקי זמן קצרים בלבד כמו למשל

אל תשאירו באזור זה מזון העשוי . מקרראו מיון תכולת ה
  .   להידחף אחורה או ליפול בעת סגירת הדלת

 קרוב מדי האחד לשני כדי לאפשר מזוןמוצרי  תאחסנו אל 
  .מחזור אוויר נאות

   כיוון הטמפרטורה בתא המזון5.4.2
  הטמפרטורה תלויה בגורמים הבאים

   תדירות פתיחת הדלת-
  קרר טמפרטורת החדר בו מוצב המ-
  הטמפרטורה וכמות המזון המאוחסן,  הסוג-

. C10 - וC90את הטמפרטורה תוכלו לכוון לתחום שבין 
  .C50הטמפרטורה המומלצת בתא המזון היא 

לחצו על לחצן כיוון מעלה : להגדרת טמפרטורה קרה יותר
  . 2איור של טמפרטורת תא המזון 

טהלחצו על לחצן כיוון מ: להגדרת טמפרטורה חמה יותר  
 . 2איור של טמפרטורת תא המזון 

 הערך הקודם י, הראשונה בפעם לחצן על הלחיצה בעת 
  . של תא המזוןבצג הטמפרטורההבהב 

 לכיוון הטמפרטורה בפסיעות של C10 , לחצו לחיצה קצרה
  . על הלחצן

המשיכו ללחוץ על הלחצן,  לשינוי מהיר של הטמפרטורה.  
פעולת הכיוון ערך הטמפרטורה מהבהב בצג בעת .  
 דקות לאחר לחיצה על 5 - הטמפרטורה הנוכחית תופיע בצג כ 

   .הטמפרטורה מתכווננת באיטיות לערך המכוון החדש. לחצן

  SuperCool   מוגבר קירור5.4.3
תעבירו את  המוגבר הקירורבאמצעות תכונת 

המקרר לפעולה במלוא ההספק להשגת 
השתמשו בפעולת . הטמפרטורה הקרה ביותר

  . הקירור המוגבר לקירור מהיר של כמות מזון גדול
  . גם מאוורר הקירור מופעל, כשמופעל הקירור המוגבר

  . צורכת מעט יותר אנרגיה, פעולת הקירור המוגבר

  קירור באמצעות הקירור המוגבר 
לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperCool   2איור .  
 חיווי הקירור המוגברSuperCool   2איור  וארי.  
 של המקרר תתקרר הפנימי בחלל הטמפרטורה 

  .לטמפרטורה הקרה ביותר
 שעות12 - פעולת הקירור המוגבר נפסקת אוטומטית לאחר כ , 

  .והמקרר ימשיך לפעול במצב פעולה רגיל לחסכון באנרגיה

  הפסקת הקירור המוגבר מוקדם יותר 
 לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperCool   2איור .  
י הקירור המוגבר חיווSuperCool   2איור  ייכבה.  
פעולת הקירור המוגבר נפסקת .  

   * מאוורר קירור5.4.4
  באמצעות המאוורר תוכלו לקרר כמות גדולה של 
  מזון טרי או להשיג טמפרטורה אחידה יותר בכל 

  . שטחי מדפי האחסון

  : פעולת מאוורר הקירור מומלצת כאשר
  330C).מעל (והה  טמפרטורת הסביבה בחדר גב-
  ).בעיקר בתקופת הקיץ( הלחות גבוהה -

כדי . הקירור באמצעות האוויר המאולץ צורך מעט יותר אנרגיה
  .הדלת נפתחתשהמאוורר כבה באופן אוטומטי כ, לחסוך באנרגיה

   *הפעלת המאוורר
  2איור  לחצן המאווררלחצו לחיצה קצרה על .  
  2איור  המאווררחיווי יואר  .  
 מאוורר הקירור , בדגמים מסוימים. אוורר הקירור מופעלמ

  . בעת פעולת המדחסרקמופעל 

  *הפסקת פעולת מאוורר הקירור
  2איור  לחצן המאוורר לחצו לחיצה קצרה על .  
  2איור חיווי המאוורר ייכבה .  
פעולת מאוורר הקירור נפסקת .  

   סידור המדפים5.4.5
המונעים משיכה לא רצויה של  במדפי האחסון קיימים מעצורים 

  .המדפים החוצה

   
  3איור 
  קדימהמעט הרימו את המדף ומשכו אותו.  
 דחפו את החתכים לאורך , לשם כך. כוונו את גובה המדף

  .התומכים
משכו אותו , באלכסוןהניחו אותו ,  להסרת מדף ברוחב מלא 

   .והוציאו אותו, לכיוון החלק הקדמי
 הצד המוגבה מופנה כלפי מעלההרכיבו את המדף כש.  
 המזון אינו קופא בסמוך לדופן האחורית.  

  פירוק המדפים
  את המדפים ניתן לפרק  
   .ניקוי לצורך    

  

  

  

  השימוש במדפים החצויים5.4.6
 החליקו את המדף החצוי   
   מתחת למדף החצוי התחתון     
  .כמתואר באיור    

 

 

 

  

  

  

  

4איור
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 לחלקים הימניים לב שימו . התמיכה את פסיחברו) R (
  )!L (והשמאליים

 עם המעצור מדף הזכוכית  האחוריצד להיות בחייב .  
 לוח זכוכית  ממוקם  חייב להיות המעצורים הנשלפים עם

   . כלפי מטהמופנים שהמעצורים כך , בחזית

  VarioSafeמרווח בטיחות  5.4.7

 קטנים  מזוןפריטי מספק מקום לVarioSafeמרווח הבטיחות 
 . וצנצנות שפופרות,ואריזות

 VarioSafe -השימוש ב

   
 5איור  

 את מגירת ה- VarioSafe ולדחוף  ניתן להוציא החוצה
 .בשני גבהים שונים אותה חזרה פנימה

את גובה ה - VarioSafe  ניתן  
  .לכוונן גם כמכלול

 הטו,  לחלוטיןהכדי להסיר אות   
 . ומשכו אותה כלפיכם

  

  VarioSafe - מגירת הפירוק

  
 6איור  

  ניתן לפרק את ה- VarioSafeניקויצורך  ל.  

   מדפי הדלת5.4.8

 הזזת תאי האחסון בדלתות 

   
  7איור   

 

  8איור  

אתם מאחסנים אם . תיבות או שתי תאחב תוכלו להשתמש
 רק תיבה אחת מעל מדף תלו, בקבוקים גבוהים במיוחד

  .הבקבוק
התיבותלש מחדש יקוםמ  :  

   או, הלהסרן  אותימוהר
  . כנדרשןאותמקמו 

  

  פירוק מדפי הדלת

  
  9איור   

  
  10איור  
את מדפי הדלת תוכלו לפרק לצורך ניקוי .  

   הסרת תומך הבקבוקים5.4.9

כדי למנוע מהבקבוקים ליפול  ,  
  דחפו את מחזיק הבקבוקים 

  .  לאורך המדף
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  תא לחמאה 5.4.10

  ת תא החמאהסגיר/פתיחת

  
  11איור  

  פירוק תא החמאה

  
  12איור   

  ניקויצורך לתא החמאה ניתן לפרק את.  

  מגש הביצים 5.4.11
ניתן להשתמש בשני . ניתן להוציא ולסובב את מגש הביצים

 - כדי לסמן שימוש שונה כמו למשל, החלקים של מגש הביצים
  .לפי תאריכים

 
עוףביציחסן  לא, למשל כדי, השתמש בחלק העליון . 
 בחלק התחתון כדי לאחסן ביצי שליווהשתמש .  

  BioCoolקירור ביו מגירת  5.4.12
  בקרת הלחות


העבירו  :לחות נמוכה  

  .את בקר ההזזה קדימה


 :לחות נמוכה  

העבירו את בקר ההזזה 
   .אחורה

  BioCool -הסרת מגירת ה

  
  13איור   
 י והסירו אותה הרימו את חלק האחור, משכו את המגירה

  .מהחזית
 החליקו את המסילות פנימה.  
 ניתן להסיר את מגירת ה- BioCoolלניקוי .   

  תא ההקפאה 5.5
ליצור קוביות קרח ולהקפיא מזון טרי , תוכלו לאחסן מזון קפוא

  .בתא ההקפאה

   הקפאת מזון5.5.1
 שעות מצוינת 24 -כמות המזון הטרי המרבית שניתן להקפיא ב

 יכולת"תחת , ת הנתונים המודבקת בתוך המקררעל גבי תווי
  ". שעות24/ג"ק.... ההקפאה

 -ו, ג" ק25 הואמשקל המזון המרבי הניתן לאחסנה בכל מגירה 
  .ג על כל מדף" ק35

, לאחר סגירת הדלת. לאחר סגירת הדלת) ואקום(נוצר ריק 
  . המתינו כדקה אחת ולאחר מכן פתחו אותה ביתר קלות

  

 
זהירות

  
  !עה משברי זכוכיתסכנת פצי

בקבוקים וכדים המכילים משקאות עלולים להתנפץ בעת שהם 
תופעה זו עשויה להתרחש במיוחד בעת הקפאת . קופאים

  . משקאות מוגזים
אל תקפיאו בקבוקים וכדים המכילים משקאות!  
  

אל תעברו , כדי שהמזון יקפא מהר גם בחלקים הפנימיים שלו
   :ודדתאת כמות המזון המרבית שבאריזה ב

  ג" ק1פירות עד ,  ירקות-
  ג" ק2.5 בשר עד -
ארזו מנות קטנות של מזון בשקיות המיועדות למזון קפוא ,

 .מיכלי מתכת או אלומיניום, שקיות ניילון עמידות
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   הפשרת מזון5.5.2

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

   בתנור מיקרוגל-
צרכו מזון .  הוציאו מהמקרר רק את כמות המזון הנדרשת

  .מופשר מהר ככל שניתן
 מזון שהופשר אין להקפיא חזרה אלא יש לבשל אותו לפני 

  .הקפאתו מחדש

   בתא ההקפאה כיוון הטמפרטורה5.5.3
  .המקרר הוגדר מראש לפעולה בתנאים רגילים

  .-C260 - ו-C150 הטמפרטורה תוכלו לכוון לתחום שבין את
  .-C180טמפרטורת תא ההקפאה המומלצת היא 

לחצו על לחצן כיוון מעלה : להגדרת טמפרטורה קרה יותר
  . 2איור של תא ההקפאה 

לחצו על לחצן כיוון מטה של : להגדרת טמפרטורה חמה יותר
  . 2איור טמפרטורת תא ההקפאה 

 הערך הקודם יופיע , הראשונה בפעם לחצן על הלחיצה בעת
  .בצג הטמפרטורה של תא הקפאה

 לכיוון הטמפרטורה בפסיעות של C10 , לחצו לחיצה קצרה
  . על הלחצן

  -או-
המשיכו ללחוץ על הלחצן,  לשינוי מהיר של הטמפרטורה.  
ערך הטמפרטורה מהבהב בצג בעת פעולת הכיוון .  
דקות לאחר לחיצה 5 -צג כ הטמפרטורה הנוכחית תופיע ב 

הטמפרטורה מתכווננת באיטיות לערך המכוון . על לחצן
  . החדש

   SuperFrost  הקפאה מוגברת 5.5.4
להקפיא  תוכלו באמצעות תכונת ההקפאה המוגברת

במצב פעולה זה המקרר פועל . מזון במהירות
והרעש הנשמע מיחידת  כתוצאה מכך ייתכן . במלוא ההספק
  .מנית חזק יותרהקירור יהיה ז

 שעות 24כמות המזון המרבית הניתנת להקפאה במשך 
 ...יכולת הקפאה" -  ומסומנת כמצוינת על גבי לוחית הנתונים

  .כמות זו משתנה בכפוף לדגם ולסיווג האקלימי.  שעות24 /ג"ק
 בזמן SuperFrost  את הקפאה המוגברת  להפעילעליכם

  6 -כ:  להקפיאשעליכםטרי המזון בהתאם לכמות ה, המתאים
 שעות מראש 24 -כמויות קטנות וב מזון הכנסתשעות לפני 
   . שעות24 -הכמות המרבית הניתנת להקפאה בבמקרה של 

 ואל תאפשר. שניתן ככל ם אותו ופרשמוצרי המזון את עטפו
 כדי למנוע במוצרי מזון קפואים לגעת למזון המיועד להקפאה

  .מהם להפשיר

  :אה המוגברת במקרים הבאיםאין צורך להפעיל את ההקפ
  . בעת הכנסת מזון קפוא לתא ההקפאה-
  .  ג ליממה" ק2 -  כאשר אתם מקפיאים כמות מזון טרי הקטנה מ- 

  הקפאה באמצעות מערכת ההקפאה המוגברת 
 לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperFrost   2איור .  
  חיווי SuperFrost 2איור יואר .  
 והמקרר ,  של המקרר תתקרריהפנימ בחלל הטמפרטורה

   .יפעל בביצועי הקירור המרביים שלו
  :במידה ותרצו להקפיא כמות מזון קטנה

שעות6 - המתינו כ .  
הכניסו את המזון הטרי למגירה העליונה .   

  ):עיינו בתווית הנתונים(המרבית המזון  כמות להקפאת
שעות24 - המתינו כ .  

יחו את המזון הטרי  הוציאו את המגירות העליונות והנ
 .  העטוף ישירות על המדפים

 עד 30 -פעולת הקירור המוגבר נפסקת אוטומטית לאחר כ 
  . שעות בהתאם לכמות המזון שבתוך המקרר65
 חיווי  SuperFrost 2איור ייכבה .  
והכניסו , הניחו את המזון שקפא בתוך המגירות,  לאחר מכן

  .  אותן חזרה לתוך תא ההקפאה
 רר ימשיך לפעול במצב פעולה רגיל לחסכון באנרגיההמק.  

   מגירות5.5.5

 משכו קדימה את המגירה: לאחסון מזון ישירות על המדפים ,
  . הרימו והוציאו אותה

  מדפים5.5.6
הרימו את :  להוצאת מדף  

  החלק הקדמי ומשכו אותו 
   .החוצה

פשוט דחפו:  להחזרת המדף  
   .אותו ככל שניתן פנימה

  
  ת המדפיםהסר
 ניתן להוציא את המדפים     

   .לניקוי
  
  
  
  
  

  
  Vario-Spaceמרווח מתכוונן  5.5.7

באמצעות הסרת המגירות 
ליצור מרווח תוכלו והמדפים 

 לאחסנת פריטי מזון אחסון  גדול
פעולה זו . קפואים גדולים

מאפשרת לכם להקפיא פריטים 
גדולים כמו למשל עופות או 

 שיהיה חתיכות בשר גדולות מבלי
  .צורך לחתוך אותם מראש

 ג" ק25 המשקל המרבי של מזון שניתן לאחסן במגירה הוא ,
  .ג" ק35ועל מדף 

   מערכת המידע 5.5.8

 

1איור 

  
 לחם  
 גלידה  
 דגים  

 ירקות  
 בשר  
 פירות  
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*15 איור 

  
קוביות קרח    

ם המספרים מציינים את תקופת האחסנה בחודשים לסוגים שוני
  .זמני האחסנה המצוינים מיועדים למידע בלבד. של מזון קפוא

  *מגש לקוביות קרח 5.5.9

  
  16איור  

  :כאשר המים קפאו
 קרח מתחת למים חמיםהמגש קוביות  אחזו לזמן קצר את.  
 את המכסהירוהס .  
ו בעדינות את קצות מגש קוביות הקרח בכיוונים  פתל

  . כדי לשחרר את קוביות הקרחמנוגדים

  פירוק מגש קוביות הקרח

  
  17איור  
תוכלו להוציא את מגש קוביות הקרח כדי לנקות אותו .  
  

  אוגרי קור 5.5.9
 מדי במקרה של לעלות מהרהטמפרטורה מ מונעים אוגרי הקור

  .הפסקת חשמל

  באוגרי הקורשימוש 
הקפואים אוגרי הקור את הניחו   

  על המזון הקפוא באזור הקדמי 
  .הקפאההעליון של תא ה

  
  * קרחמייצר 5.5.10

 קוביות קרח באמצעות מיכל מים הממוקם יוצרקרח ה מייצר
מי גם כמיכל לאספקת מיכל המים יכול לשמש . מזוןבתא ה
  .קריםשתייה 

  .מייצר הקרח ממוקם במגירה העליונה של תא ההקפאה
  .”Ice Maker“המגירה מסומנת כמייצר קרח 

  :בדקו וודאו שקיימים התנאים הבאים

  . המקרר מאוזן-
  . המקרר מחובר לרשת החשמל-
  . תא ההקפאה מופעל-
  . מיכל המים נקי ומלא במי שתייה טריים-

  *הפעלת מייצר הקרח

   
  18איור 

משכו החוצה את המגירה .  
10איור כיבוי / לחצו על לחצן ההפעלה כדי שנורית ה - 

LED  10איור תואר .  
דחפו פנימה את המגירה .  
 2מייצר הקרח יואר איור  חיווי יואר .   
  

  הערה
 מוכנסת פנימה ורק כשהמגירה מייצר הקרח ייצר קרח אך 

  .עד הסוף

  *ייצור קוביות קרח
. קיבולת ייצור קוביות הקרח תלויה בטמפרטורת תא  ההקפאה

 ככל שהטמפרטורה תהיה קרה יותר מייצר הקרח יוכל לייצר
  .ת קרחכמות גדולה יותר של קוביו, בזמן מסוים

כשכמות . קוביות הקרח נופלות מתוך מייצר הקרח לתוך המגירה
  .הקרח מגיעה למפלס מסוים נפסקת פעולת ייצור קוביות הקרח

ניתן להחליף את , אם נדרשת כמות גדולה של קוביות קרח
, בעת שהמגירה סגורה. מגירת הקרח עם המגירה הסמוכה

  . קרחמייצר הקרח מחדש אוטומטית את ייצור קוביות ה
עליכם להמתין , לאחר הפעלת מגירת הקרח בפעם הראשונה

  . שעות לפני שמיוצרת הכמות הראשונה של קוביות קרח24 -כ

  הערה
או זמן רב לא , בעת ייצור קוביות קרח בפעם הראשונה

עליכם לשטוף את מייצר הקרח כדי , השתמשתם במייצר הקרח
  .להסיר ממנו חלקיקי לכלוך

השעות הראשונות24 -קרח המיוצר באל תצרכו את ה, לכן .  

  *מילוי מיכל המים 

 
זהירות

  
  !סכנת הרעלה

 הרלוונטיותשתייה ה איכות המים חייבת לעמוד בתקנות מי 
    .EC ,61 (NSF/98/83 ,למשל(
 טריים בלבד במי שתייהמלאו .  
 קוביות קרח בכמויות לייצור אך ורק מיועדקרח ה מתקן 

 באמצעות ות להיות מופעלותיבמקובלות לשימוש ביתי וחי
  .מתאימים למטרה זוהמים 

 להשתמש או לא יש בכוונתכם לכבות את מייצר הקרח  אם
  . את מיכל המיםרוקנו, יותרבו תקופת זמן ממושכת 

  
  הערה

  !הקרחסכנת נזק למייצר 
מיצי פירות או , כגון משקאות קלים, נוזלים המכילים סוכר

 יגרמו המשאבה ולכן ידבקותעלולים לגרום לה, דומיםמשקאות 
 יצא הקרחמייצר , כתוצאה מכךו, לנזק בלתי הפיך למשאבה

  .מכלל פעולה
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דקות2 - המתינו כ .  
הטמפרטורה הנוכחית תחזור להופיע בצג הטמפרטורה .  

  *כיבוי מייצר הקרח
ניתן לכבות את מייצר הקרח בנפרד , אם אין צורך בקוביות קרח

  .מתא ההקפאה
ניתן להשתמש במגירת הקרח , מייצר הקרח כבויכאשר 

 .אחסון מזון קפוא, לשימושים אחרים כמו למשל
שנייה עד שנורית 1 -כיבוי במשך כ/ לחצו על לחצן ההפעלה 

  . תיכבהLED -ה
  2איור חיווי מייצר הקרח יכבה .  
נקו את מייצר הקרח .  
 בדקו וודאו שלא נותרו מים או קרח במייצר הקרח.  
 

  תחזוקה 6

  קירור יבש עם  מקרר הפשרה ב6.1
 מפשירה באופן אוטומטי את No-Frost קירור יבשהמערכת 
   .המקרר

  תא המזון
 טיפות מים הנראים בקיר .מי ההפשרה מתאדים מחום המדחס

  .האחורי הם מראה רגיל
נקו בקביעות את פתח הניקוז כדי לאפשר למים לזרום החוצה  

  .)6.2סעיף (

  :תא ההקפאה
 .  לקערת האידוי שעל המדחסבמחזוריותרח מופשר ומנוקז הק
אין צורך לבצע הפשרה ידנית של תא ההקפאה .  

   המקרר ניקוי6.2
  

 
זהירות

  
  !סכנת פציעה ונזק למקרר מאדים חמים

  .אדי חמים עשויים לגרום נזק למשטחי המקרר ולגרום לכוויות
אל תשתמשו במכשירי ניקוי באדים או קיטור!  
  

   לבכם לתשומת
  !שימוש בתכשירי ניקוי לא מתאימים עלול לגרום נזק למקרר

אל תשמשו בתכשירי ניקוי מרוכזים .  
אל תשמשו בכריות קרצוף או צמר פלדה .  
אל תשתמשו בכלים חדים או בתכשירי ניקוי המכילים חול  ,

  .כימיקלים או חומצות, כלור
אל תשתמשו בכימיקלים ממסים .  
תסירו את תווית הנתונים המודבקת בתוך  אל תגרמו נזק או 

  .תווית זאת חשובה לשרות התיקונים. המקרר
תקפו או תפתלו כבלי חשמל או רכיבים אחרים ,  אל תמשכו

  .כלשהם במערכות המקרר
אל תאפשרו למי הניקוי והשטיפה לחדור לתעלת הניקוז  ,

  .לרשת המאוורר או לרכיבי החשמל
 ניקוי כללי בדרגת  השתמשו במטלית רכה וחומר

  .  ניטרלית pHחומציות
השתמשו אך ורק ,  לניקוי המשטחים הפנימיים של המקרר

  .בתכשירי ניקוי המתאימים למגע עם מוצרי מזון
  
 רוקנו את המקרר.  
 הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר.  

אל תשתמשו !  את מיכל המים במי שתייה קרים בלבדאו מל
מיצי פירות , כגון משקאות קלים, בנוזלים המכילים סוכר

  !משקאות דומים
  

  הערה
מי שתייה אספקת מוגזים מבטיח לא  והשימוש במים מסוננים
  .קוביות קרחתקין של עם טעם איכותי לייצור 

 שימוש במסנן מים זאת באמצעות להשיג איכות מים תוכלו
מאיכות טובה הנתין לרכישה בנפרד באמצעות ספקים 

  .םהמתמחים בסינון מי
 למלא את במים מסוננים ולא מוגזים כדירק השתמשו אך ו 

  .מיכל המים

מים בתא הכל יממהמסופקים  עם מים ממולא מייצר הקרח
  )."סקירת המקרר" עיינו בפרק (המזון

  . יואר  2איור  מיםהמיכל חיווי , כאשר מיכל המים ריק
  :ההפעלה בפעם הראשונהלפני 
 שאריות ם מים כדי להסיר  את מיכל המים ביסודיות ענקו

  . אבק ולכלוך אחר כלשהו

      
  11איור 

מיםהמיכל את  קדימה כו מש.  
המיםמיכל מלאו מים ביסוי וה ירו את הס.  
 מלא בחזרה המים הכל ימהניחו את ,  את המכסההרכיבו

  .ודחפו אותו ישר פנימה, על המחזיק

  הערה
 המיועד וגר סככל שניתן לתוך ההחליק יש ל את מיכל המים

  !זוןתא המתוך בלמטרה זאת 

  הגדרת זמן כניסת המים
ניתן לכוון את זמן הכנסת המים של שסתום כניסת המים כדי 

  .להשפיע על גודל קוביות הקרח המיוצרות
זמן כניסת מים  (זמן כניסת המים ניתן לכיוון בשלבים ממצב 

 זמן כניסת המים המוגדר). זמן כניסת מים ארוך ( -ל) קצר
  .מראש הוא 

לחצו על לחצן :  להפעלת מצב הגדרותSuperFrost  2איור 
שניות5 - במשך כ .  
 יופיע בצג .  
  2איור חיווי התפריט יואר .  
 2איור השתמשו בלחצן כיוון מעלה של תא ההקפאה  ועל 

  . - כדי לבחור ב 2איור לחצן כיוון מטה של תא ההקפאה 
ה על לחצן לחצו לחיצה קצר: לאישורSuperFrost  2איור 

.  
לחצו על לחצן כיוון מעלה של תא :  להגדלת זמן כניסת המים

  . 2איור ההקפאה 
לחצו על לחצן כיוון מטה של תא :  להפחתת זמן כניסת המים

  . 2איור ההקפאה 
לחצו לחיצה קצרה על לחצן : לאישורSuperFrost  2איור 

.  
כיבוי של תא /לחצן הפעלהלחצו על : לביטול מצב הגדרות

  . 2איור ההקפאה 
  -או-
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  תחזוקה
  

  שירות התיקונים  6.4
בדקו אם היא נובעת , אם מתגלית תקלה או פעולה לא תקינה

פנו למוקד , אם לא תצליחו לאתר את הבעיה. מהפעלה שגויה
    ).עיינו ברשימה שבגב החוברת(השרות 

 
אזהרה

  
  ! ות על ידי אדם לא מוסמךסכנת פציעה אם פעולות התיקון מבוצע

או החלפת כבל החשמל, כל פעולות התיקון או התחזוקה ,
. חייבות להיות מבוצעות על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד

פנו למוקד השרות , במקרה של תקלה או פעולה לא תקינה
    ).עיינו ברשימה שבגב החוברת(

 המידע לגבי סוג המקרר ,
 והמספר השירות ' מס

מופיע בתווית , ורי הסיד
הנתונים המודבקת בתוך 

  . המקרר
  

  
ציינו בפני המוקדנית את , בעת הפנייה לשרות התיקונים

 ואת השירות ' מס, את סוג המקרר  , מהות התקלה
  .המספר הסידורי 

 ויאפשר לטכנאי , מידע זה יסייע לקצר את זמן התיקון
  .להצטייד בחלקים המתאימים

סגורה עד הגעת הטכנאיררמקהשאירו את דלת ה .  
 יישאר קר זמן ארוך יותרבדרך זו המזון .  
 נתקו את המקרר מרשת החשמל או נתקו את קו החשמל

  .המזין את המקרר

  איתור תקלות 7
אם בכל . המקרר שלכם מיועד לשימוש ארוך ולפעולה אמינה

בדקו אם היא נובעת , זאת נגרמת תקלה במהלך השימוש
ימו לב כי גם במהלך תקופת האחריות כל ש. מהפעלה שגויה

עלויות התיקון בגין תקלות שנגרמו כתוצאה משימוש שלא  
  .יחויבו בתשלום,  בהתאם להוראות ההפעלה

  :בצעו את הבדיקות הבאות, לפני הפנייה לשרות התיקונים

   אינו פועלקררהמ
 המקרר אינו מופעל.  
הפעילו את המקרר.  
 ב לשקע בקירתקע החשמל אינו מוכנס היט.  
הכניסו היטב את תקע החשמל לשקע בקיר.  
 הנתיך בלוח החשמל ירד.  
בדקו את הנתיך של קו החשמל המזין את המקרר.  

  זמני פעולה ארוכים של המדחס 
 המדחס פועל במהירות נמוכה כאשר נדרש כושר הקפאה נמוך. 
פעולה זו טבעית ומיועדת לחסוך באנרגיה.  
 פאה מוגברת מופעלת פעולת הקSuperFrost .  
 זמני הפעולה של המדחס ארוכים יותר כדי להקפיא את

  .זאת תופעה טבעית. המזון במהירות
  מופעלת פעולת הקפאה מוגברתSuperFrost .  
המדחס פועל זמן ארוך יותר כדי לקרר את המזון במהירות .

  . פעולה רגילהזאת

)  המדחסעל(בחלק האחורי התחתון של המקרר  LEDנורית 
  *  שניות5מהבהבת במהירות כל 

 קיימת תקלה.  
 עיינו ברשימה שבגב החוברת( פנו למוקד השרות.(  

 משטחי הפלסטיק ואת המשטחים החיצוניים נקו את 
באמצעות מטלית או ספוגית רכה ותמיסת מים פושרים ונוזל 

  .ניקוי עדין
 הסירו שאריות: לניקוי פתח הניקוז   

  ת  חפץ דק כמולכלוך כלשהן בעזר
  .מסרגה, למשל

  
  

 פרק עיינו ב:  ניתן לפרק לניקויהחלקים את מרבית
  .הרלוונטי

  ניקוינוזל מעט מים פושרים ותמיסת  ביד עם מגירותנקו.  
 במדיח הכליםלשטוףניתן  שאר האביזרים את .  
 המסילות רק במטלית לחה לניקוי השתמשו אך ו

ואין  לשימון ועדמי מסילות בשמן הסיכה.טלסקופיותה
  .להסירו

 רוקנו את מגש איסוף המים :
  הסירו

  ושחררו בזהירות את,  מיכל מיםאת
   ולאחר,חזיתהממוקם במגש נועל ה

  .* מלמטההסירו אותו ,מכן
  
   
  

 לאחר הניקוי
שטפו ויבשו היטב את המקרר ואת האביזרים .  
 החשמל לרשת חזרה המקרר את חברו.  
המוגברת  הפעילו את מערכת ההקפאה SuperFrost ) עיינו

  ). 5.5.4בסעיף 
  :קרה מספיק כשהטמפרטורה

החזירו את המזון לתוך המקרר .  

   ניקוי מייצר הקרח6.3
 .יש לרוקן את מגירת הקרח ולהכניסה פנימה

לחצו על לחצן :  להפעלת מצב הגדרותSuperFrost  2איור 
שניות5 - במשך כ .  
 יופיע בצג .  
  2איור חיווי התפריט יואר .  
 השתמשו בלחצן כיוון מעלה של תא ההקפאה

לחצן כיוון מטה של תא ההקפאה  ועל  2איור 
  . -  כדי לבחור ב 2איור 

לחצו לחיצה קצרה על לחצן : לאישורSuperFrost  2איור .  
 מייצר הקרח עובר למצב ניקוי וכבה.  
ל תא כיבוי ש/לחצו על לחצן הפעלה:  לביטול מצב הגדרות

  . 2איור ההקפאה 
הטמפרטורה הנוכחית תחזור להופיע בצג הטמפרטורה .  
הסירו את המגירה .  
נקו את מגש קוביות הקרח ואת המגירה במים פושרים .

  .ושטפו היטב, השתמשו בנוזל ניקוי עדין, במידת הצורך
החליקו חזרה את המגירה פנימה .  
השאירו את מייצר הקרח כבוי במצב זה .  

  -או  -

  הערה
  .שטפו שאריות של חומרי ניקוי מתיבת הקרח ומהמגירה

  .הריריתבחילה או גירוי 
למנוע כדי הבאים  קוביות קרח מחזורי את שלושת השליכו

    .הישארות שאריות מתכשיר הניקוי

 5.5.11עיינו בסעיף (הפעילו את מייצר הקרח.(  
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  איתור תקלות
  

   חריגיםרעשים
 מווסת , ם משינויי מהירות של המדחסרעשי הפעולה נגרמי

  .'וכו* המהירות של המדחס
רעשים אלו טבעיים.  

  נשמעים רעשי בעבוע וגרגור
 הרעשים נגרמים מזרימת נוזל הקירור במערכת הקירור.  
רעשים אלו טבעיים.  

  נשמעים רעשי נקישה  
  נכנסת לפעולה ) המנוע(צליל זה נשמע בעת שיחידת הקירור

  .ן אוטומטיאו כבית באופ
רעשים אלו טבעיים.  

המהום המתחזק מעט בעת שמופעלת יחידת הקירור 
  ). המדחס(
  פעולת הקירור מתגברת אוטומטית בעת שמופעלת ההקפאה

מזון טרי מוכנס למקרר או לאחר , SuperFrostהמוגברת 
  . שהדלת נשארה פתוחה

רעשים אלו טבעיים .  
 טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי.  
1.2:  בסעיףעיינו.  

  רעש נהימה עמום  
 רעש זה נוצר מזרימת האוויר של המאוורר.  
רעשים אלו טבעיים.  

  י רעידותרעש
 המקרר אינו עומד ביציבות על הרצפה או שרהיטים או 

  .חפצים באים במגע את המקרר
אמצעות אותו בהזיזו מעט את המקרר ואזנו , במקרה הצורך

  .  המתכווננותותכיוון הרגלי
סדרו בקבוקים ומיכלי אחסון.  

  .    רעשי זרימה במנגנון העצירה הרכה
 רעש זה נוצר בעת פתיחת וסגירת הדלת.  
רעשים אלו טבעיים.  

  .*     המהום של משאבת מיכל המים
 עשוי להישמע רעש , כאשר המים נשאבים מחוץ למיכל המים

  .  קצר בעת שאיבת המים
רעשים אלו טבעיים.  

   מופיע בצג הטמפרטורהF9 עד Foקוד תקלה  
 קיימת תקלה במקרר .  
 עיינו ברשימה שבגב החוברת( פנו למוקד השרות.(  

  *מופיע בצג FEקוד 
 קיימת תקלה במקפיא .  
 עיינו ברשימה שבגב החוברת( פנו למוקד השרות.(  

.  מופיע בצגחיווי תקלה באספקת מתח רשת החשמל 
עת הפסקת בצג מופיעה התרעת טמפרטורה חמה ב

  .החשמל
ההקפאה בתאהטמפרטורה ,  כתוצאה מהפסקת החשמל 

התחממה יתר על המידה בשעות האחרונות או בימים 
המקרר ממשיך , כאשר חוזרת אספקת החשמל. האחרונים

  .לפעול בטמפרטורה האחרונה שהוגדרה
לחצו על לחצן : לביטול התרעת הטמפרטורה החמה בצג

  .  2איור ההתרעה 
אל . אל תשתמשו במזון מקולקל.  איכות המזוןבדקו את

  .תקפיאו חזרה מזון שהופשר
  

  .  מופיע בצג הטמפרטורהDEMOחיווי הדגמה 
 מופעל מצב הדגמה לאולמות תצוגה.  
 עיינו ברשימה שבגב החוברת( פנו למוקד השרות.(  

  המשטחים החיצוניים של המקרר חמים 
 רר כדי  למנוע נעשה שימוש בחום ממערכת הקירור של המק

  .עיבוי על דפנות המקרר
זאת תופעה טבעית.  

  *לא ניתן להפעיל את מייצר הקרח
 המקרר ולכן גם מיצר הקרח אינם מחוברים לרשת החשמל.  
חברו את המקרר לרשת החשמל.  

  *מייצר הקרח אינו מייצר קוביות קרח
 מיצר הקרח אינו מופעל.  
הפעילו את מייצר הקרח.  
 הקרח אינה סגורה כראוימגירת מייצר .  
סגרו היטב את מגירת מייצר הקרח.  
 מיכל המים אינו מוכנס כראוי.  
הכניסו את מיכל המים.  
 מיכל המיםאין מספיק מים ב.  
מלאו את מיכל המים.  

  * במייצר הקרח מהבהבתLED -נורית 
 אין מספיק מים במיכל המים.  
מלאו את מיכל המים.  
 אם ה- LEDקיימת תקלה במייצר , יכל המים מלא מהבהב ומ

  .הקרח
 עיינו ברשימה שבגב החוברת( פנו למוקד השרות.(  

  הטמפרטורה אינה מספיק קרה 
 סגורה כראויאינה  הדלת.  
סגרו היטב את הדלת.  
כראוימאוורר אינו  קרר המ.  
 פתחי האוורור נקו את.  
טמפרטורת הסביבה חמה מדי .   
 1.2בסעיף עיינו.  
נפתחה לעתים קרובות ולפרקי זמן ארוכים מדירר המק דלת .  
להתקרר רר לאחר שבצעתם את כל הבדיקות אפשרו למק 

,  אם עדיין הוא לא מתקרר כראוי.ולהגיע לטמפרטורה הרצויה
  ).עיינו ברשימה שבגב החוברת(פנו למוקד השרות 

שהופעלה מבלי תא ההקפאה כמות גדולה של מזון ל הוכנסה 
   .SuperFrostגברת ההקפאה המו

  הקפאה המוגברת "עיינו בסעיףSuperFrost " 5.5.4בסעיף.  
הטמפרטורה אינה מוגדרת כראוי .   
 שעות24 - כוונו את הטמפרטורה לקרה יותר ובדקו לאחר כ .  
המקרר מוצב קרוב מדי למקור חום .   
  התקנה"עיינו בפרק."  
 המטבח המקרר לא הוכנס כראוי לתוך הגומחה ביחידת.   
  בדקו האם המקרר הוכנס כראוי לתוך יחידת המטבח

  .  והדלתות סגורות כראוי

  התאורה הפנימית אינה דולקת  
 המקרר אינו מופעל.  
הפעילו את המקרר.  
  דקות15הדלת נשארה פתוחה מעל .  
  התאורה הפנימית כבית באופן אוטומטי כאשר הדלת

  . דקות15נשארת פתוחה מעל 
תאורת ה - LEDאו כיסוי התאורה פגומים :   
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                                                   סילוק ביציאה לחופשה ארוכה
  

  המכשיר הישן שלכםסילוק  9
המכשיר כולל חומרים הניתנים לשימוש חוזר ולכן 

אין לסלקו  כפסולת ביתית או כפסולת כבדה 
ל כדי נתקו את התקע וחתכו את כבל החשמ. אחרת

הסירו את המנגנון  .למנוע את הפעלת המכשיר
הקפיצי ואת תפס המנעול מן המכשיר או נטרלו 

  אותם כדי למנוע מילדים להילכד ולהיחנק
  . בתוך המכשיר הישן

  לא הקירור מערכתלפני סילוק המקרר הישן ודאו כי 
 של נוזל הקירור או של שמן מחוץ דליפה כדי למנוע ניזוקה
מדויקים אודות נוזל הקירור שבו נעשה שימוש נתונים . למקרר

  .נתוניםמופיעים על גבי לוחית ה
כבו את המקרר .  
החשמל רשתמ  נתקו את המקרר.  
חתכו את כבל החשמל .  
  

 
אזהרה

  
  !סכנת פגיעה גופנית כתוצאה מהתחשמלות

  .מתח חשמל מתחת לכיסוי התאורה
החלפת תאורת ה - LEDנאי  או תיקונה יבוצעו על ידי טכ

  !מורשה ומיומן בלבד
  

 
אזהרה

  
  !LEDסכנת פציעה מנורת תאורת 

סכנה מפגיעה גופנית כתוצאה מחשיפה לקרינת לייזר מסוג  
M1.  
אל תביטו לתוך התאורה הפנימית בעת שהכיסוי פתוח. 

  .סכנת פגיעה בעיניים

  .* מסיבות אחרותיש להחליפואטם הדלת פגום או 
 לא .דלתלסביב מ האטםף את ניתן להחלי, במקררים מסוימים 

  .כלים מיוחדים לשם כךל תזדקקו
 עיינו ברשימה שבגב החוברת( פנו למוקד השרות.(  

   *.עיבוינוצר  או קרח הצטבר בתא ההקפאה
 ו מהחריץ שלהשתחרר הדלת ייתכן ואטם.  
 חריץתוך הכראוי במונח  הדלת אטם שבדקו וודאו.  

   ארוכה ביציאה לחופשה8

 רר כיבוי המק8.1
  הערה
לכיבוי המקרר יש צורך לכבות אך ורק את תא ההקפאה.   

   כיבוי תא ההקפאה8.1.1
  צג הטמפרטורה חשוך. ארוך" ביפ"יישמע צליל .  

  .המקרר כבוי
נעילת בטיחות ,  אם לא ניתן לכבות את המקרר  

  .הילדים מופעלת

 המזון כיבוי תא 8.1.2

 הערה
 תא המזוןתוכלו לכבות בנפרד את, במידת הצורך .  
2איור  המזון תא של כיבוי/לחצו על לחצן ההפעלה  

  . שניות2 -במשך כ
 2איור   טמפרטורת תא המזוןצג  תא המזון . תיכבה

  .כבה
  

  הוצאת המקרר מפעולה8.2
רוקנו את המקרר .  
 נתקו את המקרר מרשת החשמל באמצעות   

  .הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר
 ניקוי"ו בפרק עיינ( נקו את המקרר.("  
 השאירו את דלתות המקרר פתוחות כדי למנוע היווצרות 

  .ריחות
  

 


