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  הנחיות בטיחות חשובות 1
  

 להגן סייעו זה כולל הוראות בטיחות שפרק
מפני סכנה של פגיעה גופנית או נזק עליכם 
אי ציות להוראות אלה יבטלו את . לרכוש

  . למוצרהאחריות

    בטיחות כללית1.1
 על ידי ילדים מופעל להיות יכול מקרר זה 

 קיםהלועל ידי אנשים ו שנים 8מעל גיל 
  אות או נפשיתתיחושת ,בנכות גופנית

הם ו רק במידה, דעוי ניסיון חסרי
האחראי מבוגר מפוקחים על ידי אדם 

 הודרכו כיצד להשתמש, לביטחונם
 את כל הסכנות הבינוו ,בבטחהבמקרר 

ילדים  מנעו מ.הכרוכות בתפעול המקרר
ילדים  אל תאפשרו ל.המקררלשחק עם 
חזוקה תבו או לבצע המקרר לנקות את 

 . תחת פיקוחנמצאים אלא אם הם ,כללית
  נתקו את המקרר מרשת החשמל אם

 .מתגלית בו תקלה בעת השימוש
 אל תפעילו , אם מתגלה פגם או נזק במקרר

אותו עד שיבדק על ידי טכנאי מורשה 
עיינו ברשימה ( משרות קריסטל ומןומי

 .סכנת התחשמלות). שבגב החוברת
 ארק חברו את המקרר לשקע חשמל המו

 A16בהארקה תקנית ומובן בנתיך של 
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים  .לפחות

 מנזקים שיגרמו לנזקים שייגרמו כתוצאה
 .מחיבור המקרר להארקה לא תקנית

  נתקו את המקרר מרשת החשמל כשהוא
 .אינו בשימוש

  לעולם אל תשטפו את המקרר באמצעות
קיימת ! ריסוס או שפיכת מים לתוכו

 !לותסכנת התחשמ
 בתקע החשמל בידיים רטובותאל תגעו  !

לעולם אל תנתקו את המקרר מרשת 
אחזו . החשמל במשיכת כבל החשמל

 .בתקע החשמל והוציאו אותו מהשקע בקיר
  אל תכניסו את תקע החשמל לשקע

 .חשמלי רופף
 לעולם אל תחברו את המקרר למערכת 

מערכות אלו עשויות . לחיסכון באנרגיה
   .פיך למקררלגרום נזק בלתי ה

  נתקו את המקרר מרשת החשמל לפני
ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה באמצעות 
הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר או 
ניתוק הנתיך של קו החשמל המזין את 

 בלוח החשמל הבית, המקרר
    רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי לבצע

ביצוע . תיקונים או טיפולים במקרר
,  לכךתיקונים על ידי מי שלא הוסמך

  .עלול לגרום סיכון למשתמש במקרר
 נתקו את , אם מתגלה נזק בכבל החשמל

המקרר מרשת החשמל ופנו מיד למוקד 
עיינו ברשימה שבגב (שרות קריסטל 

החלפת כבל החשמל תבוצע ). החוברת
 .על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד

  אל תאכלו שלגונים או קוביות קרח מיד
ם ה(לאחר הוצאתם מתא ההקפאה 
 )!עלולים לגרום לכוויות קור בפיכם

 ידכם . אל תגעו עם הידיים במזון קפוא
 . עלולות להידבק למזון הקפוא

  אל תאחסנו בקבוקים ופחיות משקה
 !הם עלולים להתבקע. בתא ההקפאה

  אל תשתמשו במכשירי ניקוי באדים או
קיטור כדי לנקות את המקרר או 

אדי המים עלולים לחדור . להפשירו
 החשמל של המקרר לגרום למערכת

 .לקצר חשמלי והתחשמלות
  אל תשתמשו במכשירים מכאניים או

בחפצים כלשהם השונים מאלו שהומלצו 
במפורש על ידי היצרן כדי לזרז את 

 .תהליך ההפשרה
  אל תשתמשו באביזרי המקרר כמו

למשל כיסוי האוורור התחתון או מגירה 
המקרר עלול . לצורך תמיכה או טיפוס

 .או עלול להיגרם לו נזקלהתהפך 
 הסגורה אל תגרמו נזק למערכת הקירור 

והצנרת בה זורם חומר הקירור על ידי 
חומר הקירור . מכשירי קידוח או חיתוך

העשוי לפרוץ החוצה עלול לגרום לגירוי 
 .בעור ולפגיעה קשה בעיניים

  אל תכסו או תחסמו את פתחי האוורור
  . במקרר עם חפץ כלשהו
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  ת חשובותהנחיות בטיחו
  

  וודאו שבקבוקי משקאות המאוחסנים
 . במקרר אטומים ומונחים במצב אנכי

  אל תאחסנו חומרים דליקים או תרסיסים
המכילים גז דליק כמו גם חומרים נפיצים 

 .במקרר
 אל תניחו כלים המכילים מים על המקרר .

מים הנשפכים לתוך רכיבי החשמל עשויים 
לחשוף אתכם לסכנת התחשמלות או 

 . ריצת אשפ
  אין לאחסן בתוך המקרר מוצרים שיש

, חיסונים(לשמר בטמפרטורה מדויקת 
חומרים מדעיים , תרופות רגישות לחום

 ).'וכו
  נתקו את המקרר מרשת החשמל אם אין

 .בכוונתכם להשתמש בו תקופה ארוכה
 אין להביט , אם המקרר מצויד בנורה כחולה

 . לתוכה באמצעות מכשיר הגדלה אופטי
 שמש ורוחות , שלג,  המקרר לגשםחשיפת

 .מסוכנת ועלולה לפגוע בבטיחות החשמל
  העמסת יתר של  המקרר עלולה לגרום

לנזקי גוף ורכוש כתוצאה מהתהפכות 
 .במקרר בעת פתיחת הדלתות

  בעת הובלת המקרר אל תאחזו בידיות
הדלתות העלולות להתפרק ולגרום 

 .לנפילת המקרר
 השגיחו שידיכם לא יתפסו בחלקים 

 .הנעים שבתוך המקרר
  וודאו שכבל החשמל או התקע לא ניזוקו

כדי למנוע סכנה . בעת הובלת המקרר
וודאו שכבל החשמל לא , מפריצת אש

 .נמחץ מתחת למקרר או לחפץ כבד

  

  HCA אזהרת 1.1.1
  אם מערכת הקירור במקרר שברשותכם

מכילה גז קירור מסוג נקטו בכל אמצעי 
כת הזהירות שלא יגרם נזק למער
גז קירור  .הקירור והצנרת בעת ההובלה

בעת   להתלקח עלולדליק ונפיץ וזה 
לכן נקטו בכל אמצעי .  לאשוחשיפת

הזהירות כדי לא לגרום נזק לצנרת 
מערכת הקירור או לחשוף את המקרר 

מדחס המקרר מסומן בתווית  .לאש
אזהרה מיוחדת עם סימן להבה כדי 

להתריע ששיש לנקוט בכל אמצעי 
ת בעת הטיפול במערכת הקירור הבטיחו

  . המכילה גז דליק ונפיץ

 

אזהרה זו לא רלוונטית 
למקררים המכילים גז קירור 

 . R134aמסוג

 

סוג גז הקירור שבמקרר מופיע 
על גבי תווית הנתונים 

 .המודבקת בתוך המקרר

 

 לעולם אל תשליכו :אזהרה
  .את המקרר לאש

 במקררים עם מתקן מזיגה 1.1.2
  למים

  לחץ המים בקו אספקת המים חייב
 .  בר8ומקסימום ,  בר1 מינימוםלהיות 

 מי שתייה קרים וטריים בלבדב השתמשו. 

   ייעוד1.2
 מקרר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ,

לקירור והקפאת מזון בלבד ואין לעשות 
 .בו שימוש מסחרי אות תעשייתי

  היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים
 .גוי או מהובלת המקררשיגרמו משימוש ש

  אורך החיים הממוצע של המקרר
זה פרק הזמן .  שנים7 - שרכשתם הוא כ

שאנו נוהגים לשמור מלאי של חלקי חילוף 
  .הנדרשים לפעולתו התקינה של המקרר
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  הנחיות בטיחות חשובות
  

 בטיחות ילדים 1.3
 הרחיקו . חומרי האריזה מסוכנים לילדים

 הרחק את חומרי האריזה במקום בטוח
 .מהישג ידם של ילדים

 הרחיקו . מכשירי חשמל מסוכנים לילדים
 .ילדים מהמקרר בעת שהוא בשימוש

  סילוק המקרר הישן 1.4
מכשיר זה מסומן בסמל 

העמידות בדרישות הקהילה 
האירופאית לסילוק מכשירי 

). WEEE(חשמל ואלקטרוניקה 
משמעות סימן זה היא 

שהמכשיר החדש שלכם עומד 
 EU/2012/19 האירופאית התקנהבדרישות 

והוא מכיל כמות גדולה של חומרים הניתנים 
למחזור ומסומנים בסימן זה כדי לציין שבבוא 

היום אין להשליך את החלקים המשומשים 
בדרך זו היצרן . עם האשפה הביתית הרגילה

יוכל לחזור ולהשתמש בחומרים אלו ובכך 
לסייע ולהגן על איכות הסביבה בהתאם 

  .השמירה על איכות הסביבהלתקני 
אנו מודים לכם מראש על עזרתכם בהגנה 

  .על איכות הסביבה

תאימות לתקנה האירופאית  1.5
RoHS  

 עומד בדרישות התקנה ם שרכשתהמקרר
 ,)(RoHS 2011/65/EU האיחוד האירופישל 
הוא אינו מכיל חומרים מזיקים ואסורים ו

  .הכלולים בתקנה

  לגבי חומרי האריזהמידע  1.6
 חומרי אריזה של המוצר מיוצרים מחומרים

 למחזור בהתאם לתקנות איכותהניתנים 
אין להשליך את חומרי . הסביבה הלאומיות

. הרגילהביתית  הההאשפהאריזה יחד עם 
אותם לנקודות איסוף חומר אריזה פנו 

בהתאם לחוקי העזר המקומיים  ייעודיים
או בהתאם לתקנות , במקום מגוריכם

    .סביבההמשרד להגנת ה
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  תא המזון -1
 האטימה המסתובבתקורת לנתב הזזה  -2
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   מדפי דלת תא המזון-13
  ן מתחת למדף הדלת מיכל אחסו-14
   מפוח-15

  בתא אזור רב תכליתית מדפי זכוכית -16
  מדפי דלת תא ההקפאה -17
 קירור/אזור גמיש/תא אחסון רב תכליתי -18

  מבוקר
  תא אזור רב תכליתי  -19
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  אזורי אחסון מזון קפוא -21
  מיכל קרח -22
  נורה כחולה -23
  אטימה מסתובבתקורת  -24
קטן מעל מתקן מזיגת מדף דלת  -25
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  בדגמים מסוימים בלבד*

 
ולכן ייתכן ופריטים ואבזרים באיור , חוברת זו מיועדת למספר דגמי מקררים

 .זה יהיו מעט שונים מהאבזרים שבמקרר שברשותכם

  הכרת המקרר 2
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  התקנה 3
  

עיינו ברשימה (פנו למוקד שרות קריסטל 
כדי שטכנאי מורשה ומיומן )  החוברתשבגב

לפני הפנייה . יתקין את המקרר החדש שלכם
וודאו שתשתית החשמל , למוקד השרות

במקררים עם מתגן למזיגת מים (והמים 
  . שבביתכם מוכנה להתקנת המקרר) וקרח

 

 מקום הצבת המקררהכנת 
 והכנת תשתית החשמל והמים

 .היא באחריותו של הלקוח
מוות או פציעה   סכנתלמניעת
 וודאו שהמקרר אינו !חמורה

בעת מחובר לרשת החשמל 
 . ההתקנה
 תקנה וחיבורה ה:אזהרה
 תבוצעחשמל ה  לרשתהמקרר
טכנאי מורשה ומיומן על ידי 

  .משרות קריסטל
 באחריות ולא ישאהיצרן והיבואן 

מפעולות  שיגרמולנזקים 
 על ידי אנשים התקנה שבוצעו
 .בלתי מורשים

 

בדקו ,  לפני ההתקנה:אזהרה
כדי לוודא  את המקרר חזותית

. שהוא לא ניזוק בעת ההובלה
כדי , אם מתגלה נזק כלשהו

אל תתקינו את , למנוע סיכונים
    .המקרר

 

 התפתל שכבל החשמל לא וודא
כדי דחיפת המקרר או נמחץ תוך 
 ביצוע פעולות למקומו לאחר
 .התקנה או ניקוי

   מיקום התקנה מתאים3.1

 

 אם דלת החדר שבו :זהרהא
ולא  מדי מוצב המקרר צרה

, מאפשרת את מעבר המקרר
 המקרר את דלתות יש להסיר

  .להעבירה דרך הדלתכדי 

  הציבו את המקרר במקום המאפשר
  .גישה נוחה לשימוש

 לפחות המקרר במרחק של את התקינו 
, מ ממקורות חום כגון כיריים" ס30

פחות  ול',תנורי הסקה וכו,  בישולתנורים
לאחר . מ מתנורים חשמליים" ס5

ההתקנה וודאו שהמקרר אינו חשוף 
  .לקרינה ישירה של השמש וללחות גבוהה

 את המקרר במקום בו קיים אוורור הציבו 
מ לפחות " ס5 קיום מרווח של וודאו. הולם

  . שלומתקרת המקרר ודפנות הצד
  מכוסה הרצפה אל תציבו את המקרר על

 .   או מרבדבשטיח
 הציבו את , מנוע רעידות וזעזועיםכדי ל

 .המקרר על רצפה יציבה ומאוזנת
 המקרר במקום בו  את אל תתקינו

    .C100 - ל יורדת מתחתהטמפרטורה

 

אם שני מקררים מוצבים אחד 
על  יש לשמור ,לצד האחר

.מ לפחות"ס 4מרווח בניהם של 

  התקנת מרווחי הפלסטיק 3.2 
ם נמצאי(הרכיבו את מרווחי הפלסטיק 

לתוך רשת האוורור ) בשקית האביזרים
שחררו את ). כמתואר באיור(האחורית 

הברגים הקיימים והשתמשו בברגים 
מרווחי הפלסטיק . שבשקית האביזרים

יישמרו על קיום מרווח אוורור הנדרש בין 
  .  גב המקרר והקיר

 חיבורי החשמל 3.3
חברו את המקרר לשקע המוארק בהארקה 

מומלץ לחבר . 16Aתקנית ומוגן בנתיך של 
את המקרר לקו חשמל המוגן במפסק זרם 

בזרם ) מפסק פחת(דלף נגד התחשמלות 
  .  30mAדלף של 

 לפני חיבור המקרר לרשת החשמל ,
וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית 

תואם למתח , הנתונים המודבקת במקרר
 ..230V~50Hz: רשת החשמל בארץ

  תקע החשמל של המקרר חייב להיות
  . לות לאחר ההתקנהנגיש בק
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  התקנה
  

  בהתאם להתבצע חיבורי החשמל חייבים
.  התקפיםלחוק החשמל ולתקני הבטיחות 

 את המקרר לרשת החשמל אל תחברו 
באמצעות כבל מאריך או שקע מפלג 

 .המיועד למכשירי חשמל נוספים

אם ,  למניעת סיכונים:אזהרה
החלפתו , כבל החשמל ניזוק

ורשה תבוצע על ידי טכנאי מ
ומיומן בלבד משרות קריסטל 

.)עיינו ברשימה שבגב  החוברת(

למניעת חשיפה  :אזהרה
לסכנת התחשמלות או פגיעה 

אם מתגלה נזק או , גופנית
נתקו אותו , תקלה במקרר

מרשת החשמל ואל תפעילו 
אותו לפני שייבדק יותקן על ידי 

 .טכנאי מורשה ומיומן

  איזון המקרר 3.4
תוכלו לאזנו , ינו מאוזןאם המקרר שלכם א

באמצעות סיבוב הרגליות הקדמיות 
היעזרו באדם נוסף . שלהלן באיורכמתואר 

שיסייע לכם להרים מעט את המקרר כדי 
  .להקל את הפעולות לאיזון המקרר

!  סכנת התחשמלות:אזהרה
נתקו את המקרר מרשת 

החשמל לפני תחילת הפעולות 
 .לאיזון המקרר

  
הקדמיות כמתואר סובבו את הרגליות 

הפינה שבה מותקנת . שלהלן באיור
 הרגלית תונמך כאשר תסובבו את הרגלית 

בכיוון החץ השחור והיא תוגבה כאשר 
  .תסובבו את הרגלית בכיוון ההפוך

  

   החלפת נורת התאורה3.5
להחלפת נורת התאורה נדרשת מיומנות 

אנא פנו למוקד שרות . וכלים מיוחדים
רשה ומיומן קריסטל כדי שטכנאי מו

יחליף , המשתמש בחלקי חילוף מקוריים
  .את נורת התאורה

  

   אזעקת דלת פתוחה 3.6
פעולה זו עשויה להיות שונה בין דגמי (

ואינה קיימת בדגמי , המקררים השונים
  )מקררים מסוימים

אם אחת הדלתות של תא המזון או תא 
נשארת פתוחה יותר מדקה ,  ההקפאה

. לת פתוחהישמע צליל התרעה לד, אחת
לחצו על מקש בקרה כלשהו כדי להפסיק 

  .את צליל ההתרעה או סגרו את הדלת
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  התקנה
  

  חיבורי המים 3.7
תוכלו לחבר את , בהתאם לדגם המקרר

או לקו אספקת  מתקן המזיגה למיכל מים
 לחבר את צינור עליכם, תחילה .מי שתייה
  .מים למקרראספקת ה

 

במקרים בהם נעשה שימוש 
 גם יש להתקין, םבמיכל מי

 .משאבה נפרדת

 

במהלך פעולות החיבור  :אזהרה
עליכם לנתק את המקרר ואת 

מרשת ) אם קיימת(המשאבה 
  .החשמל

 

לא החלקים הבאים ייתכן ו
מכיוון  למקרר שלכם יצורפו
 נדרשים בעת שימוש שאינם

 .במיכל אספקת מים

מסופקים עם שלהלן וודאו שהאביזרים 
  .המקרר

צינור המים לקיר האחורי אום לחיבור  .1
 .של המקרר

מיועדים ( יחידות של תפסי צינור 3 .2
 ) צינור המיםלהידוק

בקוטר ( מטר 5צינור מים באורך של  .3
 )1/4"של 

מתאם (ברז מים קרים עם מסנן רשת  .4
 .)לברז

 מסנן מים שיש להתקין בתוך תא המזון .5
לא נדרש בעת חיבור למיכל אספקת (

 ). מים

  

  ם למקררחיבור צינור המי 3.8
  על צינור המים)b ( האוםהחליקו את .1

)a(.  
 כלפי מטהאת הצינור  בחוזקה דחפו .2

 ).c(לשסתום כניסת המים 
על ) b(את האום והדקו ביד  הרכיבו .3

 ).c(המים שסתום כניסת 

 

בדרך כלל אין צורך להדק את 
. האום באמצעות כלי כלשהו

, במקרה של נזילת מים, אולם
השתמשו במפתח ברגים או 

 .פלייר כדי להדק את האוםב

  

 חיבור צינור המים לקו 3.9
  אספקת מים קרים

  )בדגמים מסוימים(
אם אתם משתמשים במקרר באמצעות 

עליכם , חיבורו לקו אספקת מי שתייה
לחבר את המקרר דרך מחבר ברז מים 

במקרה וחיבור זה אינו . 1/2"רגיל של 
במקרה של . פנו לשרברב מוסמך, מתאים
עיינו (נו למוקד שרות קריסטל אנא פ, ספק

  )ברשימה שבגב החוברת
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  התקנה
  

איור (הפרידו את האום ממתאם הברז  .1
(A 

הרכיבו את מתאם , כמתואר באיור .2
 ).Bאיור  (1/2"הברז למחבר שסתום 

לאחר הכנסת צינור , כמתואר באיור .3
הרכיבו אותו במתאם , המים לאום

הברז והכניסו אותו לברז כפי שמתואר 
 .C)יור א(באיור 

 במקרה של .הדקו ידנית את האום .4
הדקו את האום במפתח פתוח , נזילה

 .או בפלייר

 

חזקו את צינור המים  :אזהרה
לנקודות הידוק באמצעות תפסי 
הצינור המסופקים במקרר כדי 

למנוע נזק לצינור או ניתוק מקרי 
  .של הצינור

 

לאחר פתיחת ברז  :אזהרה
 וודאו שלא קיימות נזילות, המים

ששתי נקודות החיבור של צינור 
סגרו , במקרה של נזילה. המים

מיד את ברז אספקת המים 
והדקו את המחברים באמצעות 

  .מפתח פתוח או פלייר

 

וודאו שברז מים  :אזהרה
 מחובר 1/2"בקוטר תבריג של 

לרשת אספקת מי שתייה קרים 
  .וניתן לסגרו לגמרי

 

חברו את , למניעת סיכונים
ספקת מי שתייה המקרר לקו א
אין להשתמש . קרים בלבד

בצנרת מים ישנה שהייתה 
  .בשימוש

  מסנן מים 3.10
  )בדגמים מסוימים(

 עשוי הוא, כםהמקרר שלבהתאם לדגם 
כדי . להיות מצויד במסנן חיצוני או פנימי

 פעלו בהתאם,  את מסנן המיםקיןלהת
להתקנת  המתייחסות הבאות להנחיות
  :המסנן
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  התקנה
  

   מסנן חיצוני על הקירתהרכב 3.10.1
מסנן התקנת ה מקום את קבעו, תחילה. 1

  .החיצוני
 את המרחק בין המסנן קבעו, לאחר מכן. 2

כניסת המים להמסנן בין והברז ו
 את הצינורות ינוהכ. בהתאמה, במקרר

  .המתאימיםבאורכים 
 ערכת חיבור המסנן על הרכיבו את. 3

  . את המסנןחברוהקיר באמצעות מברג ו

  

מים חייב המסנן  :אזהרה
 לחבר יש. במצב זקוףלהיות 

המים ויציאת את צינורות כניסת 
עיינו באיור ( למסנן בצורה נכונה

 .)משמאל

 
 לצרוך אין, לאחר חיבור המסנן

.ות הראשונכוסות המים 10את 

 את תתקינולעולם אל  :אזהרה
אתם . מקררההמסנן על גבי 

 !רעלולים לנקב את צנרת הקירו
  

  

חיבור מסנן פנימי בתוך  3.10.2 
  המקרר

  
 "Ice Off" לחצו על מקש כיבוי הקרח  .1

  .שבלוח התצוגה
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  התקנה
  

הסירו את מגרית הירקות ואת תא  .2
 .הצינון כדי לאפשר גישה למסנן המים

הסירו את כיסוי מעקף המסנן באמצעות  .3
 .סיבובו כלפי מטה

  

שהמקרר במצב וודאו  :אזהרה
 לפני "Ice Off"קרח כבוי 

 .הסרת מעקף מסנן המים

 
טבעי הדבר שמספר טיפות מים 

 .יטפטפו לאחר הסרת הכיסוי

הכניסו את כיסוי מסנן המים לתוך  .4
המנגנון ודחפו אותו קדימה כדי לנעול 

 .אותו למקומו
 בלוח "Ice Off"לחצו חזרה על מקש  .5

  .התצוגה כדי לצאת ממצב זה

 

מים כל המסנן את יש להחליף 
בעת החלפת מסנן . חודשים 6

 אין בכוונתכםהמים או אם 
 הסירו, שתמש במסנן יותרלה

, אותו כפי שמודגם באיור
 וודא. מעקףכיסוי ה והתקינו את

כבוי קרח לוח התצוגה במצב כי 
"Ice Off"לפני הסרת המסנן . 
 מסירמסנן מים  :אזהרה

אך אינו  ,מיםמהחלקיקים זרים 
ומסלק מהם טהר את המים מ
 .קרואורגניזמיםמי

לחצו על מקש כיבוי  :אזהרה
לפני החלפת  "Ice Off"קרח ה

מסנן המים או התקנת כיסוי 
 .המעקף

המקרר נתקו את  :אזהרה
 החלפתבמהלך מרשת החשמל 

 .המסנן
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  התקנה
  

  חיבור צינור מים למיכל 3.11
  )בדגמים מסוימים

כדי לחבר את המקרר לאספקת מים 
בצעו . מש במשאבהממיכל יש צורך להשת

את ההנחיות שלהלן לאחר התקנת קצה 
צינור המים היוצא מתוך המשאבה למחבר 
  .כניסת המים במקרר כמתואר בדף הקודם

סיימו את החיבור באמצעות תחיבת  .1
הקצה האחר של צינור המים לתוך 

כניסת צינור המים במשאבה כפי 
 .שמתואר באיור שלהלן

ם צינור אספקת המיהכניסו והדקו את  .2
מהמשאבה למיכל כמתואר באיור 

 .שלהלן
חברו את , לאחר השלמת החיבור .3

המשאבה לרשת החשמל והפעילו 
 .אותה

  

  
  

  

 

להבטחת פעולה יעילה של 
אפשרו לה לפעול , המשאבה
 .   דקות2-3 -במשך כ

 

עיינו בהוראות השימוש של 
המשאבה לפני תחילת ביצוע 

 .פעולות ההתקנה

 

כל אם אתם משתמשים במי
אין צורך להתקין , אספקת מים

 .מסנן
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  התקנה
  

פעולות שיש לבצע כדי  3.12
 זמן השימוש במסנןש

  יחושב אוטומטית
  )בדגמים מסוימים(

למקררים המחוברים לקו אספקת מים (
  )ומצוידים במסנן מים

 לחצו . המקרר לרשת החשמלחברו את -1
ת נעיל( Aמקש והחזיקו לחוץ את 

  ).מקשים
  :ו במחזוריות על המקשים הבאים לחצ-2

  
  מקש יציאה לחופשה . 1
  מקש הגדרת תא המזון. 2
  מקש הגדרת הקירור המהיר. 3
מקש הגדרת הטמפרטורה בתא . 4

  ההקפאה

 בסדר נלחצים התצורהאם מקשי הגדרת 
יישמע צליל , חיווי הנעילה ייעלם, הנכון

וחיווי התרעת החלפת מסנן , קצר" ביפ"
 החלפת מסנן המים לאחר .המים יואר

ביטול התרעת החלפת מסנן לחצו על מקש 
כדי שזמן החלפת מסנן המים ) 19( המים

  .יחושב אוטומטית

 

אם זמן השימוש במסנן המים 
לאחר  ,מוגדר לחישוב אוטומטי

, חיבור המקרר לרשת החשמל
חיווי החלפת מסנן המים יואר 

 .  במשך מספר שניות

 

חיווי זמן החלפת מסנן 
מטית אינו מוגדר כברירת האוטו

ועליכם , מחדל בעת הייצור
להגדירו בעצמכם במידה 
   .ומותקן מסנן מים במקרר

 

לביטול חישוב זמן החלפת 
פעלו בסדר , המסנן האוטומטי

  .פעולות זהה להפעלת התכונה

 לפני תחילת השימוש 3.13
  קרח/במתקן מזיגת מים

  יש להשתמש במשאבת מים כאשר לחץ
 בר או כשאתם 1 -מוך מהמים נ

 .משתמשים במיכל אספקת מים

 
  מים של המקרר חייבת להיות המערכת

אין . אספקת מים קריםמחוברת לקו 
  . םמי לקו מים חלחבר את המקרר

 לא בהפעלה הראשונית של המקררו ייתכן 
תוך בש אוויר  כתוצאה מבועותיימזגו מים

צו לח,  אוויר מהמערכתלשחרור. מערכתה
 1-2 -  כמתקן במשךשל ה מזיגהעל מנוף ה

, בהתחלה.  מהמתקןיגיעועד שמים , דקות
אחרי . זרימת מים עלולה להיות לא סדירה

זרימת מים , מערכתישתחרר מההאוויר ש
  .תהיה רציפה

 להמתין תצטרכו, ראשוניהשימוש עת הב 
 . למים להתקררכדי לאפשר  שעות 12 -כ
 ימים כדי לייצר 1-2 בערך למערכת לוקח 

  . מות הנדרשת של קרחכאת ה
  כדי בר  8 - ל1מים חייב להיות בין הלחץ

לאפשר פעולה חלקה של מתקן מזיגת 
 100(כוס מים שודא , לשם כך. מים/הקר
  .  שניות10 -להתמלא ביכולה ) ק"סמ

  כוסות המים 10אל תצרכו את 
 .  הראשונות הנמזגות

 עד קבלת שעות 12להמתין כ כם עלי 
אם אין . ה בפעם הראשונמהמתקןקרח 

לא ניתן לקבל , כל הקרחימספיק קרח במ
  . המזיגהקרח ממתקן 
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 הראשונות קוביות הקרח 30 את אל תצרכו 
  .  הנמזגות) ליטרים3-4(
 מספר , בעת השימוש הראשוני במסנן

ראשונות עשויות להיות המים הכוסות 
  . עכורות

ות  הראשונכוסות המים את תצרכו , לכן
 פת המסנןהנמזגות לאחר החל

  בשימוש במשך לא היהאם מתקן המים 
הראשונות מים ה כוסות 1-2, זמן רב

 . ות להיות חמהנמזגות עשויות
  תקלה הפסקת חשמל או אירעה אם

עלול קרח ,  המקררבעת פעולת תזמני
.  שובהוא יקפאולאחר מכן מעט להימס 
עלולות קרח הקוביות , במקרה כזה

ו ת החשמל אאם הפסק. להידבק זו לזו
 עלול להימסקרח , נמשכות התקלה
אם אתם נתקלים . ם לדליפת מיםולגרו

 . הקרחרוקנו ונקו את מיכל , בבעיה כזו
  אם , להידבק זו לזו עשויותקוביות קרח

 .רות תקופה ארוכה בתוך המיכלהם נשא
  מים של המקרר חייבת ההתקנת מערכת

להיות מבוצעת על ידי טכנאי מורשה 
עיינו ברשימה (ומיומן משרות קריסטל 

 . )שבגב החוברת
  מיםצנרת אספקת מחובר להמקרראם , 

 . במי שתייה קרים שאתה משתמש וודא
  המקרר מיועדתמים של מזיגת המערכת 

אין להשתמש . לפעול עם מים בלבד
או / משקאות קלים ו,במשקאות כגון

 . המיםמזיגת מיצים במערכת 
  אם אין המים לנתק את אספקת מומלץ

 השתמש תקופה ארוכהל בכוונתכם
יציאה לחופשה ארוכה או במקרר בשל 

 . מכל סיבה דומה אחרת
  מערכת מייצר אל תנסו לפרק את חלקי

 . הקרח
  הקרח מיכלאל תנסו לנקות את מכלול 

 . מבלי להסיר אותו מהמקרר
 1 -מים ימשיכו להימזג ממתקן המזיגה כ 

  שנייה לאחר הרחקת הכוס  ממנוף 

ן את הלחיצה  שחררו בזמלכן. המזיגה
 יטפטפו לא כדי שמים, ממנוף המזיגה

  .איסוף הטפטופיםלתוך מגש 

פעולות שיש לבצע בעת  3.14
   המקררהובלת

 .נתקו את המקרר מרשת החשמל .1
 .נתקו את חיבורי המים .2
יש ' מגירת ירקות וכו, אביזרים, מדפים .3

להדק היטב בפני זעזועים ותנודות 
  .באמצעות סרט הדבקה

 

 באמצעות  את האריזההדקו
על גבי . סרט הדבקה עבה וחזק

אריזת המקרר מצוינים כללי 
 . ויש לפעול על פיהם, ההובלה

 

שמרו את חומרי האריזה 
המקוריים לכל צורך בהובלה 

 .עתידית של המקרר

חומרי האריזה  :אזהרה
 הרחיקו את .מסוכנים לילדים

חומרי האריזה מהישג ידם של 
 ילדים קטנים
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  הכנות 4
  

  פעולות לחסכון באנרגיה 4.1
  פתוחות אל תשאירו את דלתות המקרר

  .פרקי זמן ארוכיםל
 ות חמים לתוך אאל תכניסו מזון או משק

  .המקרר
 אל תעמיסו את המקרר יתר על המידה ,

כדי שלא תחסם זרימת האוויר הקר 
  .בתוך המקרר

  אל תציבו את המקרר במקום החשוף
הציבו את . לקרינה ישירה של השמש

 מ לפחות" ס30מקרר במרחק של ה
, תנורי חימום,  חום כמו למשלממקורות

מ " ס5 -וכ, רדיאטורים או מדיח כלים
  .מתנורי בישול חשמליים

  הקפידו לאחסן את המזון בתוך כלי
 .אחסון סגורים

 בתא תוכלו לאחסן של מזון מרבית כמות 
 י האחסוןתאתסירו את ההקפאה כאשר 

   .הקפאהאו את המדפים בתא 
המוצהרת של המקרר ריכת האנרגיה צ

המדף כאשר שלכם נמדדת ונקבעת 
תא הקפאה ומגירת האחסון הוצאו מתוך 
   .שהועמס במטען המזון המרבי

  הפשרת המזון בתוך תא המזון חוסכת
  .אנרגיה וגם משמרת את איכות המזון

 

טמפרטורת הסביבה בה מוצב 
המקרר חייבת להיות לפחות 

C100.אי  הפעלת המקרר בתנ
 . אקלים קרים יותר לא מומלצת

 
נקו בקביעות את החלל הפנימי 

 .של המקרר

 

אם יש בכוונתכם להתקין שני 
, מקררים האחד לצד האחר

עליכם לשמור על מרווח אוורור 
   .מ בין שני המקררים" ס4של 

המלצות לאחסון מזון בתא  4.2
  המזון

  מגע עם חיישן ב בואלמזון לאל תאפשרו
על מנת . מזוןהבתא הטמפרטורה 

לשמור על טמפרטורת אחסון אידיאלית 
החיישן אין לחסום את , מזוןהתא ב
 .מוצרי מזוןב

 אל תכניסו מזון חם לתוך המקרר שלכם. 

  

 

  

  

חיישן 
  טמפרטורה

  

  

  

  

  

  

חיישן 
 טמפרטורה

          מזון

  

  

  

  

  

  

  חלב
  מיץ
 'וכו
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  הכנות
  

  פעולות לחסכון באנרגיה 4.3
לפני תחילת השימוש במקרר וודאו שכל 
פעולות ההכנה בוצעו בהתאם למפורט 

ובפרק , "חות חשובותהנחיות בטי"בפרק 
  ".התקנה"
  נקו היטב את החלל הפנימי של המקרר

וודאו ". ניקוי ותחזוקה"כמתואר בפרק 
שהחלל הפנימי של המקרר יבש לפני 

 .הפעלתו
 שקע חשמל המוארק חברו את המקרר ל

, בעת פתיחת הדלת. בהארקה תקנית
 .התאורה הפנימית תואר

 שעות 6 -הפעילו את המקרר במשך כ 
ואל , ניסו לתוכו מוצרי מזוןלפני שתכ

  . תפתחו את הדלתות ללא צורך

 

תוכלו לשמוע את רעש פעולת 
כמו כן ייתכן ורעשי , המנוע

זרימת נוזל וגז הקירור בתוך 
מערכת הקירור הסגורה יישמעו 

אף הם אפילו כשהמדחס לא 
רעשים אלו הם רעשי . בפעולה

  . פעולה טבעיים

 

ייתכן ותחושו שהדפנות 
. ת של המקרר חמותהקדמיו

זאת תופעה טבעית כדי למנוע 
   .  התעבות לחות באזורים אלו
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   צג המקרר5.1
הצג עם בקרי המגע מאפשר לכם לכוון את הטמפרטורה מבלי לפתוח את דלתות 

פשוט געו עם האצבע בבקר מקש המגע המתאים כדי לכוון את הטמפרטורה . המקרר
  . במקרר

  

  
  ווי מצב חסכוןחי -1
  צג הטמפרטורה בתא ההקפאה -2
  החיווי פעולת קירור מהיר -3
  צג הטמפרטורה בתא המזון -4
- צג הטמפרטורה בתא האחסון הרב -5

  תכליתי
מקש הגדרת הטמפרטורה בתא  -6

  תכליתי-האחסון הרב
   חיווי החלפת מסנן-7
  חיווי פעולת יציאה לחופשה -8
   חיווי נעילת מקשים-9

  C0-F0/  בורר יציאה לחופשה -10
ביטול התרעת החלפת /  מקש נעילה -11

  מסנן
 המזוןמקש הגדרת הטמפרטורה בתא  -12

  מקש קירור מהיר -13
  חיווי מצב תקלה -14
   מקש הקפאה מהירה  -15
מקש הגדרת הטמפרטורה בתא  -16

  ההקפאה
   חיווי פעולת הקפאה מהירה-17
  כיבוי הצג/חיווי מקש הפעלת -18
  כיבוי מייצר הקרח/ מקש הפעלת-19
  קוביות קרח, כתושקרח ,  מקש מים-20
  קוביות קרח, קרח מרוסק, חיווי מים -21
  כיבוי הצג / חיווי הפעלת-22
  כיבוי מייצר הקרח / חיווי הפעלת-23

  בהתאם לדגם*

  
ולכן ייתכן ופריטים באיור זה יהיו , חוברת זו מיועדת למספר דגמי מקררים

 .ריטים שבמקרר שברשותכםמעט שונים מהפ

  מקררבשימוש ה 5
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   חיווי מצב חסכון. 1
מחווה שהמקרר פועל במצב חסכון 

הנורית תידלק כאשר . באנרגיה
 -הטמפרטורה בתא ההקפאה מוגדרת ל

C180-או בעת פעולת החיסכון המיוחדת .  

 בתא  הטמפרטורהתצוגת . 2
   ההקפאה

 הטמפרטורה המוגדרת בתא לתצוגת
  .ההקפאה

   וי פעולת הקירור המהירחיו .3
. מחווה את פעולת הקירור המהיר

השתמשו בפעולה זו כאשר אתם מכניסים 
מזון טרי לתא המזון או כאשר נדרש לקרר 

, כשפעולה זו מופעלת. מזון במהירות
  .המקרר יפעל כשעתיים ללא הפסקה

) 13 (הקירור המהירלחצו על מקש פעולת 
  . כדי לבטל את הפעולה

    בתא המזוןרטורה הטמפתצוגת. 4
 הטמפרטורה המוגדרת בתא לתצוגת

  .מזוןה

תצוגת טמפרטורת תא האחסון . 5
   תכליתי-הרב
 הטמפרטורה המוגדרת בתא לתצוגת

  .תכליתי-האחסון הרב

הגדרת הטמפרטורה בתא  מקש. 6
  תכליתי-האחסון הרב

-תוכלו להפעיל את תא האחסון הרב
לחצו . תכליתי כתא הקפאה או כתא מזון

 שניות כדי להפעיל 3 - זה במשך כשמקעל 
תכליתי כתא הקפאה או -תא האחסון הרב

המקרר מסופק כשתא זה מוגדר . כתא מזון
  .לפעולה כתא הקפאה

  חיווי התרעה להחלפת המסנן. 7
  . מחווה שהסתיים זמן השימוש במסנן המים

  יציאה לחופשהחיווי פעולת . 8
  . מחווה את פעולת היציאה לחופשה

 יופיע "- -", מופעלתכשפעולה זו 
טמפרטורת תא המזון ולא תתבצע .בתצוגת

שאר התאים . פעולת קירור בתא המזון
יתקררו בהתאם לטמפרטורות המוגדרות 

  .בהם
יציאה לחצו לחיצה נוספת על מקש 

  כדי לבטל את הפעולה) 10 (לחופשה

  חיווי נעילת מקשים. 9
השתמשו בפעולה זו אם לא תרצו 

לחצו .  תשתנינהשהטמפרטורות המוגדרות
כדי להפעיל את ) 11( הנעילהעל מקש 
  .הנעילה

   /יציאה לחופשה בורר  מקש. 10
C0-F0  

 זה כדי להפעיל מקשלחצו לחיצה קלה על 
  . היציאה לחופשהאת פעולת 

 שניות כדי 3 - זה במשך כמקשעל לחצו 
 . צלסיוס או פרנהייטתלבחור בין תצוגת מעלו

  .נבחרהלחיצה נוספת תבטל את הפעולה ש

ביטול /מקש נעילת מקשים . 11
   התרעת החלפת מסנן המים

לחצו לחיצה קצרה על המקש כדי להפעיל 
  .את נעילת המקשים

 6יש להחליף את מסנן המים במקרר כל 
אם פעלתם בהתאם לאמור . חודשים
המקרר שלכם מחשב זמן זה , 3.12בסעיף 

אוטומטית וחיווי התרעת החלפת מסנן 
   . זמן השימוש הסתייםהמים יואר כאשר 

 הטמפרטורה בתא הגדרת מקש. 12
   המזון
 זה כדי לכוון את הטמפרטורה מקשלחצו על 

הרצויה בתא המזון לאחת מהטמפרטורות 
  .בהתאמה...C80, 2, 4, 6, 8: הבאות

   פעולת קירור מהיר מקש. 13
 קצרה על מקש זה כדי לחצו לחיצה

לחיצה . להפעיל את פעולת הקירור המהיר
  .פת על המקש תבטל את הפעולהנוס
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   חיווי מצב תקלה. 14
במקרה והמקרר אינו מקרר במידה מספקת 

יידלק , או חיישן תקלה מסוים נכנס לפעולה
  .חיווי התקלה

"E " יופיע בצג טמפרטורת תא ההקפאה
ובצג טמפרטורת תא המזון תופיע ספרה 

  ...".3, 2, 1"כמו למשל 
צג מספקת מידע ספרה זו המופיעה ב

  . לטכנאי השירות לגבי מהות התקלה

  הקפאה מהירה מקש. 15
 זה כדי להפעיל מקשלחצו לחיצה קצרה על 

לחיצה . את פעולת ההקפאה המהירה
  . תבטל את הפעולהמקשנוספת על ה

 הטמפרטורה בתא הגדרת מקש. 16
  ההקפאה 

לחצו על מקש זה כדי לכוון את 
הטמפרטורה הרצויה בתא ההקפאה 

, -20, -18: אחת מהטמפרטורות הבאותל
22- ,24- ,C180-....בהתאמה.  

   הקפאה מהירהפעולת חיווי . 17
  .מחווה את פעולת ההקפאה המהירה

   כיבוי התצוגה/מקש הפעלת. 18
  .מפעיל את תאורה התצוגה/מכבה

   הפסקת פעולת ייצור הקרח. 19
  . להפסקת או הפעלת תהליך ייצור הקרח

,  קרח כטוש,מים, מקש בורר. 20
   קוביות קרח

לחצו לסירוגין על מקש זה כדי לבחור 
  . או קוביות קרח, קרח כתוש, במזיגת מים

קוביות , קרח כטוש, חיווי מים. 21
   קרח

קרח , מחווה את בחירת המזיגה של מים
  . או קוביות קרח, כתוש

  כיבוי התצוגה/חיווי הפעלת. 22
  .מחווה האם התצוגה מוארת או כבויה

  כיבוי ייצור הקרח /ווי הפעלתחי. 23
מחווה האם פעולת ייצור הקרח מופעלת או 

  .כבויה
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 מערכת קירור כפולה  5.2
המקרר שלך מצויד בשלוש מערכות קירור 

 ההקפאהתא , מזוןתא הנפרדות לקירור 
תא מ ותאוויר וריח, לכן. תכליתי-והתא הרב

.  מתערבביםאינם ומתא ההקפאהמזון ה
, דות לשתי מערכות קירור נפרדות אלההו

מהירה קירור היא הרבה יותר המהירות 
בנוסף לכך . מקררים אחריםבהשוואה ל

באנרגיה מכיוון שתהליך חיסכון מושג 
  .ההפשרה מתבצע בנפרד

  הקפאת מזון טרי 5.3
 את המזון לפני הכנסתו עטפו או כסו 

 .למקרר
  מזון חם יש לקרר לטמפרטורת החדר

 . למקררלפני הכנסתו
  המזון שברצונכם להקפיא חייב להיות

 .טרי ובאיכות גבוהה
  מצרכי מזון יש לחלק למנות קטנות

בהתאם לצריכה המשפחתית היומית או 
  . הצריכההרגליארוחות המבוססות על 

  מצרכי מזון חייבים יש לארוז באריזות
אטומות כדי למנוע מהם להתייבש אפילו 

 .צרהאם יש בכוונתכם לאחסנם לתקופה ק
  חומרי האריזה בהם אתם משתמשים

לאריזה חייבים להיות בלתי נקרעים 
ריחות שומנים , לחות, ועמידים בקור

. וחומצות והם גם חייבים להיות אטומים
בנוסך לכך עליהם להיסגר היטב ולהיות 

עשויים מחומרים הנוחים לשימוש 
 .  ומתאימים לשימוש בהקפאה עמוקה

 ואין ,  מיד במוצרי שהופשרוהשתמשו
 .להקפיאם מחדש

   אל תקפיאו כמויות גדולות של מזון
איכות המזון של המזון . בפעם אחת

נשמרת טוב יותר אם הקור חודר מהר 
  .ככל שניתן לתוך ליבת המזון

  הכנסת מזון חם לתוך תא ההקפאה
גורמת למדחס לפעול ללא הפסקה עד 

 .שהמזון קופא היטב
  עליכם להקפיד לאחסן את המזון לפרקי

זמן שלא יחרגו מתאריכי התפוגה שעל 
  .גבי האריזות

  
' כיוון  הטמפ

 בתא ההקפאה
' כיוון  הטמפ
  תיאור  בתא המזון

-180C  C40+  זאת הגדרת הטמפרטורה המומלצת.  

 או -22, -20
C240-  

C40+  
הגדרה זאת מומלצת כשטמפרטורת הסביבה גבוהה 

  .C300 -מ

  +C40 הקפאה מהירה
רצו להקפיא מזון השתמשו בהגדרה זאת אם ת

המקרר יחזור למצב , כשהתהליך מסתיים. במהירות
  .פעולה רגיל

-180Cאו טמפ  '
  קרה יותר

C20+  
אם הטמפרטורה לדעתכם לא מספיק קרה בשל 

טמפרטורת סביבה חמה או פתיחת הדלתות לעתים 
  . קרובות

-180Cאו טמפ  '
  קרה יותר

 קירור מהיר 
ן נטען תוכלו להשתמש במצב זה כאשר תא המזו

יתר על המידה במזון או אם תרצו לקרר את המזון 
  .  במהירות
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  המלצות לשימור מזון קפוא 5.4
  מזון ארוז הנרכש קפוא יש לאחסן

בהתאם להוראות היצרן לאחסון בתא 
 ). כוכבי קירור4 (הקפאה 

 איכות אחסון מיטבית של להבטחת 
 : כדלקמןהמזון הקפוא עליכם לזכור

הכניסו את האריזות , ר הרכישהלאח .1
 .מהר ככל שניתן לתא ההקפאה

. וודאו שתאריך התפוגה רשום על האריזה .2
אל תעברו את תאריך התפוגה המופיע  .3

   . על גבי אריזת המזון הקפוא

  אחסון המזון 5.5

מדפי האחסון 
  בתא ההקפאה

מגוון מזון קפוא כמו 
, דגים, בשר, למשל
  'ירקות וכו, גלידות

  ביצים  ציםתבנית לבי

מדפי אחסון 
  בתא המזון

, צלחות, מזון בסירים
  מיכלים סגורים

מדפי אחסון 
בדלת תא המזון 

מוצרי מזון קטנים 
וארוזים או משקאות 

, חלב, כמו למשל(
  )מיצי פירות ובירה

  ירקות ופירות  תא ירקות

  תא טריות
, כמו למשל(מעדנים 
נקניק , חמאה, גבינות

  )'סלאמי וכו

  הקפאה עמוקהלגבי מידע  5.6
 במהירות להקפיא ישמזון את מוצרי ה

  .האפשרית כדי לשמור אותם באיכות טובה
על פי תנאי מדידה  (דורש TSE תקן

ג " ק4.5קפיא לפחות יהמקרר ש) מסוים
או   -C180  לטמפרטורה של של מזון 

ליטר  100כל ל שעות 24 יותר תוך כהנמו
טמפרטורת ב, תא ההקפאהשל נפח 
  .C320  שלסביבה

לתקופה ארוכה  לשמור את המזון ניתן
או   -C180  בטמפרטורה של  רק יותר
  . ר יותכהנמו

מזון במשך ה לשמור על טריות תוכלו
  -C180  בטמפרטורה של(חודשים רבים 

  ). ר יותכהאו נמו

 

 למנותמזון ה חלקו את מוצרי
בהתאם לצריכה המשפחתית 

   .ותארוחלפי או , היומית

 

 להיות יםון חייבמזה כימצר
 כדי למנוע מהם ואטומים יםארוז

להתייבש אפילו כשיש בכוונתכם 
. לאחסן אותם לפרקי זמן קצרים

  :אריזות הנדרשים להכנתחומרים ה
 רצועות הדבקה עמידות בקור  
 עצמיתהדבקסימון עם הת ותווי   
 גומיאטמי   
 עט עמיד במים  
 לאריזת מוצרי מזון יםשהמשמחומרים ה

, ותריח, לחות, לקורעמידים  חייבים להיות
  .שמנים וחומצות
 המיועדים להקפאה מזון הקפידו שמוצרי

 קפואים כדי מוצרי מזון במגע עם יבואולא 
  .למנוע הפשרה חלקית שלהם

 

 מזון קפוא מייד לאחר צרוךיש ל
ואין להקפיא מחדש  שהפשיר

 .מזון קפוא שהפשיר

   מייצר קרח אוטומטי5.7.1
  )בדגמים מסוימים(
 את התפס סובבו, כל הקרחי מהסרתל .1

והוציאו את המיכל ממוקם בידית ה
 .)הבא' כמתואר באיור שבעמ(

וודאו , בעת החזרת המיכל למקומו .2
שהציר החלזוני ממוקם כראוי בתוך 

 .אל תיגע בחלקים נעים. המיכל

לא יפעל אם דלת מייצר הקרח האוטומטי 
  .של המקרר פתוחה
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קוביות קרח כתוש ל מים עוברםכאשר את

שנשאר עשוי להימזג קרח כתוש , קרח
  .מפעולה קודמת

תוכלו להתחיל , בתנאי פעולה רגילים
להשתמש במייצר הקרח במלוא התפוקה 

  .לאחר יום אחד
מייצר הקרח האוטומטי מאפשר לכם 

  .לצרוך בקלות קרח המקרר

  הכנת קרח 5.7.2
  )בדגמים מסוימים(

 עם מים תבנית קוביות הקרח את ומלא
 כםהקרח של. והניחו אותה בתושבת שלה

 .לאחר כשעתייםיהיה מוכן 
 את קוביות הקרח בקלות תוכלו להסיר

  .באמצעות פיתול קל של התבנית

  

 הדלתמדפי הסרת  5.8
 להסיר את מדפי הדלת כדי לנקות תוכלו
 כלפי מעלה את המדף הרצוי פודח. אותם
  . אותווהסירו

ש מזון דלת כאשר ימדף אל תסיר את 
 .בתוכו

 .רוקנו ממנו את מצרכי המזון, תחילה

  

 מדפי הזכוכית 5.9
 כדי לנקות מדפי הזכוכית להסיר את תוכלו
נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת . אותם

  .הסרת המדפים מכיון שהם מאד כבדים

  

  תא צינון 5.10
 )בדגמים מסוימים(

כם ל מאפשרים מעלות באפס הצינון תאי
ו תוכל. עד להקפאהלהכין את המזון המיו

 המזון לאחסון אלה בתאים להשתמש גם
 הנמוכה במספר בטמפרטורהכם של

  .המזון תא מטמפרטורת מעלות
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 המקרר של הפנימי הנפח את להגדיל תוכל
   .תאי הצינון הסרת באמצעות כםשל

  .לעברכם עד לעצירה התא את משכו. 1
מ ולאחר מכן " ס1 -הרימו את התא בכ. 2

שכו אותו לעברכם והסירו אותו מ
 .מהתושבת

  

 תא ירקות 5.11
מגירת הירקות של המקרר תוכננה במיוחד 

לשמירת טריות הירקות מבלי לאבד את 
מתבצעת , למטרה זו. הלחות שלהם

  .תנועת אוויר קר מסביב למגירת הירקות
הסירו את מדפי הדלת שמול תא הירקות 

  .לפני שאתם מסירים את תא הירקות

  

 תא לחמאה וגבינות 5.12
 )בדגמים מסוימים(

גבינה ומרגרינה ,אחסנו מזון כמו חמאה
  .בתא זה

  

  תבנית לביצים. 5.13
תוכלו להתקין את תבנית הביצים במדף 

  .גוף הדלת המתאים
לעולם אל תאחסנו את תבנית הביצים 

  .בתא ההקפאה

  

   מסתובבתאטימהקורת  5.14
 המסתובבת מיועדת למנוע האטימהקורת 

מהאוויר הקר שבתוך המקרר לדלוף 
  .החוצה

האטימה נוצרת כאשר האטמים שבדלתות 
 המסתובבת בעת האטימהלקורת נלחצות 

  .סגירת דלתות תא המזון

 

המסתובבת האטימה קורת 
סגורה כאשר הדלת השמאלית 

  .של תא המזון סגורה
קורת , בעת סגירת הדלת

נעה מתחת למוביל האטימה 
 במעטפת הפלסטיק של גוף

אל תנסו לפתוח אותה . המקרר
   .ביד
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  תכליתי- תא אחסון רב5.15
-תוכלו להשתמש בתא האחסון הרב

תכליתי במקרר שלכם בכל אחד מצבי 
הפעולה באמצעות העברתו לפעולה כתא 

  . לקירור מזון טרי או כתא הקפאה

  בחירת מצב תא קירור מזון טרי
לחצו על מקש הגדרת טמפרטורת תא 

 כדי להגדיר את תכליתי- האחסון הרב
  . C100 - לC0הטמפרטורה בתחום שבין 

 

 מעדנים תוכלו לאחסן C00 -ב
 .לתקופת זמן ארוכה יותר

  הקפאהבחירת מצב תא 
לחצו על מקש הגדרת טמפרטורת תא 

 כדי להגדיר תכליתי- האחסון הרב
  .  -C60טמפרטורה של 

 

  תוכלו -C60בטמפרטורה של 
ופה של עד לאחסן בשר לתק

מצב זה מאפשר . שבועיים
 .לפרוס את הבשר בקלות

  

 

הטמפרטורה הרצויה מושגת 
באמצעות שסתום הממוקם 

בגב ) בתא המדחס(באזור הסגור 
בעת הפעולה יישמע . המקרר

 שעון לתקתוקרעש הדומה 
אלו רעשי פעולה רגילים . אנלוגי

 . כלשהיתקלהואינם מעידים על 

  
  ל אחסון סיבובייכמ 5.16

  )דגמים מסוימיםב(
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אביזר זה מיועד להגדת שטח האחסון 
  .השימושי של מדפי הדלתות

בעת שמיכל האחסון הסיבובי 
אל תסגרו את דלת תא , פתוח
 .המזון

אל תעמיסו יתר על המידה 
 .מוצרי מזון בתוך מיכל האחסון

   נורה כחולה 5.17
  )בדגמים מסוימים(

ם בתא הירקות מצרכי מזון המאוחסני
ומוארים בתאורה הכחולה ממשיכים 

באמצעות ) הטמעת הפחמן(בפוטוסינתזה 
אפקט פעולת גלים ארוכים של התאורה 

הכחולה ובכך נשמרת טריותם וגדלה כמות 
  .הויטמינים בתוכם

  

   יוניזטור 5.18
  )בדגמים מסוימים(

היוניזטור האוויר מיונן באמצעות מערכת 
. תא המזוןבהממוקמת בתעלת האוויר 

חיידקים נמנעת הפצת , הודות למערכת זו
 .אוויר ריח שבומולקולות

   מסנן ריחות 5.19
  )בדגמים מסוימים(
 )בחלק מהדגמים( 

 האוויר של תא ריחות שבתעלתמסנן 
ריחות לא נעימים  מונע הצטברות המזון

  .בתוך המקרר

   השימוש במתקן המזיגה 5.20
  )בדגמים מסוימים(
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טבעי הדבר שמספר הכוסות 
הראשונות של מים הנמזגים 
 .ממתקן המזיגה יהיו חמים

 

אם לא נעשה זמן ממושך 
שפכו , שימוש במתקן המזיגה

את הכוסות הראשונות של מים 
 . עד קבלת מים טריים

 -כ להמתין עליכם, שימוש ראשוניה עתב
אפשר למים שעות למים כדי ל 12
 .התקררל

ו  בחר,ן למזיגת מיםלהגדרת המתק
ולאחר מכן ,  המיםמזיגת באפשרות תחילה
על ת הכוס  לחיצבאמצעות את המים מזגו

 .מנוף המזיגה
מזיגת המים תיפסק מספר שניות לאחר 

שתשחררו את לחיצת הכוס ממנוף 
  .  המזיגה

  מגש איסוף טפטופים 5.21
  )בדגמים מסוימים(

מתקן בשימוש כדי ה תוך  המטפטפיםמים
. פיםהטפטואיסוף  במגש אספיםהמזיגה נ

 ,במשיכה כלפיכם קדימהמגש ה את וריהס
או באמצעות לחיצה על לחצן השחרור 

  .ורוקנו אותו מעת לעת )בהתאם לדגם(
ספגו את המים מתוך החלל הפנימי 

  . באמצעות מטלית לחה

  

  בר- מיני5.22
  )בדגמים מסוימים(

בר הביתי מעניק לכם נוחיות -המיני
תוכלו . מוש במקררמיוחדת בעת השי

בר הביתי ללא -לגשת בקלות לאזור המיני
בכך . פתיחת דלת תא המזון הראשית

מתאפשר לכם להגיע בקלות למזון 
, ומשקאות שאתם צורכים לעתים קרובות

וכמו כן תוכלו להפחית את צריכת 
  .האנרגיה

 מופעלת המקררבר של -מינידלת תא ה
  כשתרצו.באמצעות מנגנון לחיצה ומשיכה

מספיק , בר-המיניתא דלת תוח את לפ
חץ כדי לפתוח או לסגור הללחוץ בכיוון 

 .בצורה חלקהאותה 
 .תיפתח באיטיותבר -המיניתא 
, בר-דלת תא המיני לסגור את תרצואם 

 קדימה את החלק העליון שלה פשוט דחפו

  

    

 אל תטפסו תעמדו או :אזהרה
בר ואל -תיתלו על דלת המיני
כבדים תניחו עליה חפצים 

העלולים לגרום לפציעה או נזק 
   . בר-לדלת המיני
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תוכלו להשתמש , בעת שהדלת פתוחה
  .בקבוקים וכוסות, בדלת כמדף למשקאות

  

 אל תשתמשו בדלת :אזהרה
הבר הביתי כמשטח חיתוך 
והקפידו שלא יגרם לה נזק 

 .  מחפצים חדים

  

   מנגנון כוונון גובה המדף 5.23
  )ים מסוימיםבדגמ

מציע פתרונות  "מנגנן כוונון גובה המדף"
 שבגלל גובהם 'וכו, בקבוקים, כלים, סיריםל

נתקלים בבעיות להציבם על מדפי  אתם
הוא  "מנגנן כוונון גובה המדף ".הזכוכית

מנגנון אוטומטי המאפשר תנועה מעלה 
 באמצעות לחיצהומטה של מדף הזכוכית 

  .על לחצן אחד

  
המדף המתכוונן  גובה כדי להתאים את

השתמשו בלחצן הממוקם בדופן תא 
תחיל לנוע מנגנון כוונון גובה המדף י .המזון

עד שיגיע למפלס הגובה העליון בכיוון החץ 
הרפו את הלחיצה . או התחתון המרבי

. מהלחצן ברגע שהמדף יגיע לגובה הרצוי
בעת פעולת מנגנון כוונון גובה המדף 

וע החשמלי ישמעו רעשי הפעולה של המנ
 . והתמסורת המכאנית

תחילה , המתכוונןמדף להסרת ה
משכו ולאחר מכן הרימו אותו 
 .והוציאו אותו אותו כלפיכם

  
מנגנון כוונון הגובה מעלה כאשר 

 כי אין וודא, או מוריד את המדף
 שעלול גוף או חפץ כלשהו
ולגרום לניפוץ למנוע את תנועתו 

 שמעליו או מתחתיומדף ה
  

שלא מונח  וודא, י ההפעלהלפנ
כלי המכיל  על המדף המתכוונן

 על נוזלים שעשויים להישפך
 .המדף המתכוונן

  
הקפידו על חלוקת עומס שווה 

של פריטים המונחים על המדף 
 .המתכוונן

  
 וודאו, הלחצןלפני הלחיצה על 

הכלים ומצרכי המזון כי עומס 
 לא כבד המדף המתכוונןעל ש
   .ג" ק10 -מ
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  במנגנוןמקרה של בעיה כלשהיב
 ואל תנס, כוונון גובה המדף

. עצמכם אותה בכוחותלתקן 
התקשרו למוקד שרות קריסטל 

 )עיינו ברשימה שבגב החוברת(
כדי שטכנאי מורשה ומיומן 

 .יבדוק ויטפל בבעיה
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 וכמות, יתארכו המקררשירות של החיי 
לעתים קרובות בהם  שתם נתקליםבעיות ה

  .תנקו בקביעות את המקרראם תקטן 

 נתקו את המקרר :אזהרה
מרשת החשמל לפני תחילת 

 .פעולות הניקוי והתחזוקה

 אלכוהול או , אל תשתמשו בבנזין לעולם
  .בחומרים ממסים אחרים לניקוי המקרר

  לעולם אל תשתמשו לניקוי החלל הפנימי
 בתכשירי בכלים חדים או, המקררשל 

, מכשירי ניקוי ביתיים, סבון, קרצוף
) וקס(דטרגנטים או משחת שעווה 

 ) . פוליש(והברקה 
  השתמשו במטלית לחה הטבולה

בתמיסה של כף סודה לשתייה בחצי 
ליטר מים כדי לנקות את החלל הפנימי 

 .נגבו ויבשו היטב. ררשל המק
  השתמשו במים פושרים כדי לנקות את

 .בשונגבו וי. ררגוף המק
 אורה תוודאו שמים לא חדרו לתוך נורת ה

 .או לרכיבי החשמל
  אם אין בכוונתכם להשתמש תקופה

הוציאו את כל , כבו אותו, ארוכה במקרר
מצרכי המזון והשאירו את הדלת מעט  

 . פתוחה
 ם כדי לוודא שהות הדלתמיבדקו את אט 

 .שאריות מזוןהם  ולא נדבקו ביםנקי
 מצרכי רוקנו את, להסרת מדפי הדלת 

 .הרימו ומשכו החוצה את המדף, המזון
  לעולם אל תשתמשו בכלור או בתמיסת

מים וכלור כדי לנקות את המשטחים 
וחלקים המצופים , החיצוניים של המקרר

הכלור עלול לגרום לחלודה על . בכרום
 .המשטחים המתכתיים

  

  מניעת ריחות לא נעימים 6.1
בתהליך הייצור של המקרר היצרן לא 

חומרים שעלולים לגרום לריח בהשתמש 
בשל תנאי שימור מזון , עם זאת. לא נעים

ואי ניקוי כנדרש של בלתי הולמים 
 עלולות , של המקררים הפנימיהמשטחים
. ריחות לא נעימים בתוך המקרר להיווצר

נקטו בפעולות המפורטות להלן כדי למנוע 
 :ריחות לא נעימים

  המקרר חשובהנקיון שמירה על .
 לגרום עלולים, 'וכו, כתמים, וןשאריות מז

תמיסת  את המקרר עם נקו, לכן. לריח
לעולם אל .  ימים15 בכלסודה לשתייה 

 . בחומרי ניקוי או סבוןותשתמש
 את המזון במיכלים סגוריםאחסנו  .

המתפשטים מכלים מיקרואורגניזמים 
 לגרום לריחות לא עלולים חשופים
 .נעימים

  בתוך  ומזון שפג תוקפאל תשאירו לעולם
  .המקרר

  
  הגנה על משטחי פלסטיק 6.2

אל תאחסנו במקרר שומן נוזלי או מוצרי 
מזון שבושלו או טוגנו בשמן בתוך מיכלים 
לא אטומים מכיוון שהם עלולים לגרום נזק 

. בלתי הפיך למשטחי פלסטיק במקרר
במקרה של גלישה או טפטוף של שמן על 

שטפו מיד את האזור , משטח מפלסטיק
  .  ם וסלקו את שאריות השמןבמים חמי

   

  

  
  

  תחזוקה ניקוי ו 6
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  איתור תקלות 7
אנא עיינו בטבלאות שלהלן , במקרה והמקרר אינו פועל כראוי או שמתגלית בעיה כלשהי

ייתכן . לפני הפנייה לשרות התיקונים, המכילות רשימה של הבעיות הנפוצות ביותר
   .ותוכלו לפתור את הבעיה בכוחות עצמכם ובכך לחסוך זמן וכסף

  .  תכונות מסוימות המתוארות בפרק זה ייתכן ולא קיימות במקרר שברשותכם:רההע

  המקרר אינו פועל

 הכניסו היטב את תקע החשמל לשקע  >>>. האם תקע החשמל הוכנס היטב לשקע בקיר
  .בקיר

 בדקו את הנתיך >>>. האם הנתיך של קו החשמל המזין את המקרר ירד או  נשרף.  

      המזוןעיבוי בדפנות הצד של תא

 אל תציבו את המקרר במקום בו הטמפרטורה נמוכה מ>>> . תנאי סביבה מאד קרים - 
C100.  

  אל תפתחו ותסגרו את הדלת לעתים קרובות >>>  .לעתים קרובותנפתחה ונסגרה דלת
 .מדי

 אל תציבו את המקרר במקום לח מדי>>>  .לחות הסביבה גבוהה מאד. 
 אל תאחסנו מזון ונוזלים בכלים  >>> .פתוחיםמזון המכיל נוזלים בכלים חסנתם א

  .פתוחים
 סגרו את הדלת כראוי>>> . דלת נשארה מעט פתוחה  . 
 כוונו את התרמוסטט לטמפרטורה >>> . התרמוסטט מכוון לטמפרטורה קרה מדי

 .המתאימה
 נגבו את ההתעבות באמצעות מטלית יבשה.  

  המדחס אינו פועל

 יתר נכנס לפעולה כתוצאה מתקלה באספקת החשמל מנגנון ההגנה התרמי מפני חימום 
המקרר יחזור אוטומטית לפעולה  .או ניתוק וחיבור מיד חזרה של המקרר לרשת החשמל

 .פנו לתחנת השרות הקרובה, אם המקרר לא חוזר לפעולה.  דקות6 - רגילה לאחר כ
 זאת פעולה רגילה במקרר עם הפשרה אוטומטית>>>   .המקרר במחזור הפשרה .

 .שרה אוטומטית מתבצעת במחזוריותהפ
 וודאו שתקע החשמל מוכנס היטב לשקע בקיר>>>  .המקרר אינו מחובר לרשת החשמל. 
 הגדירו את הטמפרטורה הנכונה>>>. האם כוונתם כראוי את בקר הטמפרטורה . 
  המקרר יחזור לפעולה רגילה לאחר חידוש אספקת החשמל>>>  .חשמלהפסקת קיימת.  

  .גברים בעת פעולת המקרררעשי הפעולה מת

 ביצועי הפעולה של המקרר עשויים להשתנות בהתאם בהתאם לשינויים בטמפרטורת 
  .זאת תופעה רגילה. הסביבה
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  המקרר פועל לעתים קרובות בפרקי זמן ארוכים

 זה טבעי שמקררים בנפח אחסון גדול .ייתכן ונפח המקרר החדש שלכם גדול מהקודם 
 .פעלו לעתים קרובות יותריותר י

 שהמקרר יפעל זאת תופעה טבעית >>> .ייתכן וטמפרטורת הסביבה גבוהה מדי 
 .לעתים קרובות בפרקי זמן ארוכים יותר

 זמן  >>>.ייתכן והמקרר זה עתה חובר לרשת החשמל או נטען בכמות מזון גדולה
 .ההתקררות של המקרר עשוי להימשך מספר שעות

 אל תכניסו מזון חם למקרר>>>  .ם הוכנסה זה עתה למקררכמות גדולה של מזון ח .  
 אוויר חם חדר >>>  .ייתכן והדלת נפתחה לעתים קרובות או היא נשארה מעט פתוחה

 .השתדלו להמעיט בפתיחת הדלתות. למקרר וגורם למדחס לפעול זמן ארוך יותר
  דלת וודאו שה  >>>.נשארה מעט פתוחהאו תא ההקפאה ייתכן ודלת תא המזון

  .סגורה היטב
 כוונו את טמפרטורת המקרר >>>  .התרמוסטט של המקרר מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי

 .בלחמה יותר והמתינו עד שהטמפרטורה תתייצ
 נקרע או אינו מותקן כראוי, השתחרר, ייתכן והאטם בדלת המזון או תא ההקפאה מלוכלך. 

וויר חם לתוך המקרר ולזמן אטם פגום גורם לכניסת א. נקו או החליפו את האטם>>> 
  .פעולה ארוך יותר של המדחס

  .טמפרטורת תא ההקפאה קרה מדי ובתא המזון היא רגילה

 כוונו את הטמפרטורה >>>  .הטמפרטורה בתא ההקפאה מכוונת לדרגה קרה מדי
  .בתא ההקפאה לדרגה חמה יותר

  .טמפרטורת תא המזון קרה מדי ובתא ההקפאה היא רגילה

  כוונו את הטמפרטורה בתא >>>  .בתא המזון מכוונת לדרגה קרה מדיהטמפרטורה
  .המזון לדרגה חמה יותר

  .מזון המאוחסן במגירות תא המזון קופא

 כוונו את הטמפרטורה בתא >>>  .הטמפרטורה בתא המזון מכוונת לדרגה קרה מדי
  .המזון לדרגה חמה יותר

  .הטמפרטורה בתא המזון או בתא ההקפאה חמה מאד

 כוונו את טמפרטורת תא  .מפרטורת תא המזון ובתא ההקפאה מכוונת לדרגה חמה מאדט
 .המזון ותא ההקפאה לטמפרטורה הנכונה

 מכוונת לדרגה חמה מאד והיא משפיעה על טמפרטורת תא ההקפאהפרטורת תא טמ . 
 .טמפרטורות הנכונותלכוונו את הטמפרטורות בתא המזון ובתא ההקפאה >>> 

  ככל המעיטו>>>  .נפתחו לעתים קרובות מדי ולפרקי זמן ארוכים מדיייתכן והדלתות 
 .שניתן בפתיחת הדלתות

 וודאו שהדלת סגורה היטב >>> .ייתכן ודלת נשארה מעט פתוחה.  
 זמן >>> .ייתכן והמקרר זה עתה חובר לרשת החשמל או נטען בכמות מזון גדולה

 .ההתקררות של המקרר עשוי להימשך מספר שעות
 אל תכניסו מזון חם >>>  .מות גדולה מדי של מזון חם הוכנסה זה עתה למקררייתכן וכ

  .  לתוך המקרר
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  .רעידות או רעשים

 אזנו את הרגליות , המקרר מתנדנד בעת הזזתואם >>> . הרצפה לא מאוזנת או לא יציבה
 .ל המקרריציבה ומסוגלת לשאת את משק, וודאו שהרצפה מאוזנת ,כמו כן. המתכוונות

 הסירו את החפץ המונח על המקרר>>>  .חפץ המונח על החלק העליון מתנדנד.  

  .רעשים הדומים לשפיכת מים או ריסוס

 נוזל או גז הקירור הזורמים במערכת הקירור הסגורה בהתאם למצב הפעולה של המקרר .
  .זאת תופעה טבעית ולא תקלה

  .רעש הדומה לרוח נושבת

 זאת תופעה טבעית ולא תקלה.  מזרים את האוויר הקר לתוך המקררמאוורר מחזור האוויר. 

  .התעבות בדפנות הפנימיות של המקרר

 זאת תופעה טבעית ואין היא  .אקלים חם ולח מגביר את היווצרות ההתעבות והקרח
 .מעידה על תקלה כלשהי

 וודאו שדלתות המקרר סגורות היטב>>>  .דלתות המקרר מעט פתוחות. 
 הקפידו >>>  .ר נפתחות לעתים קרובות מדי או לפרקי זמן ארוכים מדידלתות המקר

  .להמעיט בפתיחת הדלתות

  .לחות נוצרת בחלק החיצוני של המקרר או בין הדלתות

 כשהלחות באוויר . זאת תופעה טבעית במזג אוויר לח .יתכן ומזג האוויר לח מאד
  .תיעלם ההתעבות, תפחת

  .ריחות רעים במקרר

  החלל הפנימי שלאת בקביעות  ונק>>> . עולות ניקוי קבועות של המקררבצעתם פלא 
  . במיםלת מדולסודה לשתייהמים פושרים או , ספוגהמקרר עם 

 במיכלים או חומרי  השתמשו>>> .  לגרום לריחיםעלולמסוימים  או חומרי אריזה םמיכלי
  .אריזה אחרים

  מיקרואורגניזמים . לים סגורים את המזון במיכאחסנו>>> . בכלים פתוחים מאוחסןמזון
  . לגרום לריחות לא נעימיםעלולים המתפשטים ממיכלים פתוחים

 הוציאו מהמקרר מזון שפג תוקף האחסון שלו או מזון שהתקלקל.  

  .לחות נוצרת בחלק החיצוני של המקרר או בין הדלתות

 וויר כשהלחות בא. זאת תופעה טבעית במזג אוויר לח .ייתכן ומזג האוויר לח מאד
נקו את החלל הפנימי של המקרר עם ספוגית הטבולה  .תיעלם ההתעבות, תפחת

 .בתמיסת נוזל ניקוי או סודה
 השתמשו בכלי אחסון או  .ייתכן ומיכלי אחסון או חומרי אריזה גורמים לריחות הרעים

  .חומרי אריזה אחרים
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  .דלת לא נסגרת

 סדרו מחדש את האריזות המפריעות >>>  .רת הדלתותייתכן ואריזות מזון מונעות את סגי
 .לסגירת הדלת

 ייתכן והמקרר אינו מוצב אנכית על הרצפה או ייתכן והוא מתנדנד בעת שהוא נדחף מעט. 
 .כוונו את הרגליות המתכווננות>>> 

 יציבה ומסוגלת לשאת את ,וודאו שהרצפה מאוזנת>>>  .הרצפה אינה מאוזנת או יציבה
  משקל המקרר

  .גירת הירקות נתפסתמ

 סדרו מחדש את המזון במגירה>>>  .ייתכן והמזון נוגע בתקרת המגירה.  

  

 

 אם לא תצליחו לפתור את הבעיה גם לאחר ביצוע כל ההנחיות :אזהרה
עיינו ברשימה שבגב (התקשרו למוקד שרות קריסטל , המפורטות בפרק זה

אל תנסו . רר שלכםכדי שטכנאי מורשה ומיומן יבדוק ויטפל במק) החוברת
 . לתקן או לבצע שינויים כלשהם במקרר
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