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ללא�פגיעות.
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חברת�ראלקו�מוצרי�צריכה�בע"מ
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  SHARPברוכים הבאים לעולם של 
  לקוחות נכבדים

  
  

  
  

  
  
  
  

משמעו שהמוצר לא יטופל ) איור מימין(על המוצר או על האריזה  הסימול
במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך . כאשפה ביתית רגילה

הקפדה על הוראות המחזור . מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים
אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע . תבטיח את שמירת איכות הסביבה

לפרטים נוספים בנושא . באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם
  . או לחנות בה רכשתם את המוצרהמחזור התקשרו לרשויות המתאימות

  

י טכנאי מוסמך או במעבדת "במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק ע
.היבואן

ק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש היבואן אינו אחראי לכל נז
 .בלתי תקני במוצר

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס 
  .האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. וכתיב

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך 
  .מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר,שתמשולטובת המ

 איכותי ומשוכלל מקררמ מודה לכם על שרכשתם "עצריכה בראלקו מוצרי חברת 
  .Sharp מתוצרת זה

אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות , ידידותי ונוח לשימוש,  קלהמקרר
 אתשמרו . בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר לאורך זמן

 . לשימוש בעתידנגישהחוברת במקום 
 קירור והקפאת מוצרי מזון, ת קרחהמקרר מיועד ליצירת קוביו. 
 המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד. 
 10°-אין להשתמש במקרר בטמפרטורות סביבה נמוכות מCזמן ממושך .  
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  תוכן העניינים
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 36 יצרן קרח אוטומטי

 36 תיאור
 37 ייצור קוביות הקרח

 38 דרכי השימוש ביצרן הקרח
 41 ביטול ייצור הקרח
 42 ניקוי מגש הקרח
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 48 טיפול וניקוי

 48 חשוב
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 49 כיבוי המקרר
 49 הפשרה

 49 החלפת נורה שרופה
 52 הפעלת שעון שבת 
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  הוראות בטיחות ואמצעי זהירות
  גז קרר

יש להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע . (R600a)המקרר מכיל גז קרר דליק 
  .ליקהדהצתה ו

 מערכת הקירור הממוקמת  .אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור
 .מאחורי ובתוך המקרר מכילה גז קרר

 המקרר ( או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה םאין להשתמש בהתקנים מכאניי
 ).כולל מנגנון הפשרה אוטומטי

 אין להשתמש במכשירי חשמל בתוך המקרר. 
 אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן. 
 שתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרראין לה. 
  במקרר)למשל תרסיס צבע(לאחסן תרסיסים דליקים אין . 
 אין לגעת בתקע החשמל ואין להשתמש , במקרה של תקלה של מערכת הקרר

יש לפתוח חלון ולאוורר את החדר ולאחר מכן להזמין טכנאי לתיקון . בלהבות גלויות
 .התקלה

  התקנה
 רטיבות . נזק לבידודהדבר יכול לגרום . אין להתקין את המקרר במקום לח או רטוב

 .עלולה להצטבר על המארז החיצוני ולגרום לחלודה
 יציב ושטוח שיכול לשאת את המשקל ללא , יש להציב את המקרר על משטח ישר

 .ויברציות וללא קושי
  התקע ושקע החשמל, כבל החשמל

  .למניעת התחשמלות ודליקה
 בממיר ל מאריך אין להשתמש בכב. חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה

  .מעביר/ מתח
  וודאו שהכבל תקין ולא ניזוק בזמן ובדק. תקינהחברו את התקע לשקע עם הארקה 

 .אל תחברו אותו לשקע, במקרה של חשש. המשלוח
  את תקע הכבל לשקע עם הארקה תקינהחברו.  
 אין לחבר או לנתק את הכבל עם ידיים רטובות. 
 משכו בתקע ולא בכבל עצמו, לניתוק מהשקע שבקיר. 
  יש לנגב את האבק מדי פעם. לדליקהאבק שהצטבר על התקע יכול לגרום. 
  לרגל נסיעה וכד(במידה ואינכם מתכוונים להשתמש במקרר בתקופה הקרובה'( ,

 .נתקו אותו מהחשמל והשאירו אותו פתוח קמעה למניעת היווצרות עובד
  כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעםSHARP. 
  

  בזמן השימוש
  אלכוהול נקי , דבקים, גז פרופאן, דלק, פיצים כגון אתרחומרים דליקים ונאל תאחסנו

  . עלולים להתפוצץהם . במקרר' דוכ
 אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד'. 
 פעולה כזו עלולה לגרום נזק. אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. 
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 פול ולגרום לנזקי עלולים להם. אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. 
 לפתוח או לטפל בדרך הםאל תניחו ל. המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים 

 .כל שהיא במקרר
  ון שהם עשויים להגיע לחום גבוה וכימאל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו

 .בזמן הפעולה וחלקי המתכת עלולים לגרום לפציעה
 דגמים (וכית אין להפעיל כוח על דלת הזכSJ-9811, SJ-9812, SJ-9711, SJ-9712 .(

 .היא עלולה להיסדק
  לגעת ברכיבי חשמלייםאין. 
  עלולות להיתפס בה האצבעות . לגעת בדלת של מתקן הקרח כשהיא מסתובבתאין

 .) בלבדSJ-9811/SJ-9812דגמים (
  8מעל גיל ילדים  ,מופחתותחושיות ונפשיות , פיזיות,  חושיותיכולותעם אנשים 

רק אם קבלו יכולים להשתמש במקרר , ואנשים חזרי ניסיון וידע בשימוש במקרר
 והם מודעים לסיכונים הכרוכות הדרכה מתאימה מהאדם האחראי על בטחונם

  .בהפעלה ובשימוש
  תחזוקה שוטפת

 הטיפול יש לנתק את המקרר מהחשמל כדי למנוע התחשמלות/לפני הניקוי. 
 הדבר יכול לגרום לחלודה או פגיעה .  או בתוכואין להתיז מים ישירות על גוף המקרר

  .בבידוד החשמלי
  

  במקרה של בעיה או תקלה
  ינתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנא, שרוףריח אם אתה מריחים. 
 אין לגעת במקרר או . אווררו את האזור על ידי פתיחת חלון, במקרה של דליפת גז

  .יש להזמין טכנאי לבדוק ולתקן את הדליפה. בשקע החשמל
  

  השלכת המקרר הישן
 יש לפרק את , למניעת לכידת ילדים או חיות מחמד במקרר. המקרר אטום לגמרי

  .הדלת לפני שאתם מפנים אותו
 העבירו את המקרר והדלתות . פ ההוראות"ז דליק או נפיץ עסלקו מהמקרר כל ג

  .לאתר סילוק ומחזור
  

  בזמן ההובלה
 כדי לא לשרוט ולא להשאיר ' מומלץ להציב את המקרר עם שטיחון לינוליאום וכד

סימנים על הרצפה בזמן 
 .הזזת המקרר

  הגלגליות מאפשרות להזיז
את המקרר קדימה 

 . ואחורה
 אחזו , להעברת המקרר

דיות המותקנות בגב בי
  .המקרר ובחלקו התחתון
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  בזמן השימוש

 אין לגעת במזון ובכלי אחסון מתכתיים שנמצאים בתא ההקפאה עם ידיים רטובות .
 .הדבר יכול לגרום לכוויות קור

 הם עלולים להתפוצץ לאחר . אין להכניס בקבוקי משקה ופחיות בתא ההקפאה
 .שהנוזל קופא בתוכם

 ח ממי שתייה בלבדיש להכין קוביות קר. 
 בזמן פתיחה או סגירה של הדלת היזהרו שהאצבעות לא ייתפסו בדלת. 
  הם לוהטים בזמן הפעולה . דחס או בחלקים הקשורים אליובמאין לגעת. 
 יש להתקין ולהסיר את  .אין לאחסן כלים או פריטים גדולים מדי בתאי האחסון בדלת

  .ישברהם עלולים ליפול ולה. מדפי הזכוכית בזהירות
  

  הצבה והתקנה
הדבר יכול לגרום נזק לבידוד . אין להציב את המקרר במקום רטוב או לח  .1

 .כן לגרימת חלודה וולדליפת גז  
כדי לאפשר אוורור טוב למקרר הציבו אותו 

מרווחי אוורור . במרווחים המופיעים באיור
 ויגרמו טובקטנים יותר לא יאפשרו אוורור 
חשמל להתחממות המקרר ולצריכת 

 .מוגברת
  
  
  
  
  
  
  
  

  : מרווחים נדרשים
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סובבו אותן תחילה כדי . תי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמהש  .2

) מגיעות באריזה בתוך תא הקירור(לאפשר להכניס את תומכות הרגליות 
 .למקום ולאחר מכן השתמשו ברגליות כדי לפלס ולאזן את המקרר

         
  
 

 .גליות המתכוננותפלסו את המקרר עם הר
  
  
  
  
  אם הדלתות לא מקבילות  .3

 
 סובבו את הרגליות עד שהרגלית בצד השני תהיה מעל המשטח ולא תיגע בו.  
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  .חברו את המכשיר לשקע חשמלי תקין  .4
  
  

  :הערות
 חברו את המקרר לשקע נגיש. 
 הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות. 
 םאל תציבו את המקרר ליד מקורות פולטי חו. 
 זו אינה תקלה. נשמע זמזום, בעת חיבור המקרר לחשמל כשהדלת פתוחה .

 .הזמזום פוסק כשסוגרים את הדלת
  
   גלגיליות ממוקמות בחלק התחתון של המקרר4
 הן מאפשרות להסיע את המקרר קדימה ואחורה.  

        
  

  לפני השימוש בפעם הראשונה
 אחר מכן נגבו וייבשו היטבל. נקו את החלל הפנימי עם תמיסת סבון כלים פושרת.  
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  חלקי המקרר
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  ) תאיםSJ-9811/ SJ-9812 5 םדגמי (תאי הדלת

 )תאים SJ-9711/ SJ-9712/ SJ-9610 6 םדגמי(
  ) מדףSJ-9811/ SJ-9812/ SJ-9711/ SJ-9712 1דגמים (דף בתא הקירור מ
 ) מדפיםSJ-96102דגם (

  )משך החוברתהראו ב( רב תכליתי מדף
 SJ-9811/ SJ-9812/ SJ-9711/ SJ-9712רק בדגמים 
 מדף קבוע

  מגירת ירקות
  מכסה הלחות מותקן רק בצד ימין

 .המכסה מותאם לשמירת הטריות של ירקות עם תכולת מים גבוהה

 
  

   
  ) ( 

  SJ-9811/ SJ-9812( 
 

  
     

             . 
   

   
 
   

    
              

   . 
  

 )   (  
)  SJ-9811 / SJ-9812 / SJ- 9711 / SJ- 9712(  

 )   SJ-9811 / SJ-9812( 
   

)   SJ-9811 / SJ-9812 / SJ-9711 / SJ-9712( 
          ,  )  

 (   .  
      '     .  

)
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 כיון (כשהחלק הקדמי נדחף פנימה , אל תניחו מזון רק על החלק האחורי של המדף

שהמדף עלול 
 ).להתהפך

  אל תשתמשו במדף
כשהחלק הקדמי 
של המדף נדחף 

חלקית לאורך 
המדף . (המסילה

משכו .) עלול ליפול
אותו החוצה עד 
 .שיגע בלשונית

  
  

  SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712רק בדגמים 
  

  חיישן התנועה
  אוטומטית כשהחיישן מזהה את התנועה שלכם נדלקיםלוח ההפעלה ונורית החיווי 

 ).כולל חיות מחמד(
  זוהה לוח ההפעלה יכבה תוך כדקהמאם התנועה לא. 
  לוח ההפעלה יידלק כשהחיישן ).חום(החיישן פועל על זיהוי השינוי באינפרה אדום 

החיישן לא מגיב כשאתם עומדים מולו בלי . יזהה את השינוי גם אם לא בסביבה
 .תנועה

  יתכן שהחיישן לא . הקירורחיישן התנועה מותקן בתחתית הצד השמאלי של דלת
הסביבתית ' בין הטמפ' בהתאם למקום העמידה שלכם או הפרשי הטמפ, יגיב

 .הגוף' לטמפ
 יתכן שהחיישן לא יפעל אם הוא חשוף לקרינת שמש ישירה. 
 
  

  אזור החישה
  אזור החישה מסומן בקווי האלכסון

החיישן מגיב כשאתם מתקרבים . באיור
  .קררמ מהמ" ס50-לאזור במרחק של כ
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   פתוחההתראת דלת

 פתוחה* ההתראה תשמע אם הדלת נשארת. 
 פעם אחת ( דקה אחרי פתיחת הדלת ושוב כעבור דקה 1-התראת הדלת תשמע כ

 ).בכל התראה
 דקות ההתראה תשמע ברצף3-משך כ* אם הדלת נשארת פתוחה . 
 ההתראה תכבה אחרי סגירת הדלת. 
  .רק דלת תא הקירור ותא ההקפאה השמאלי* 
 

  )סילוק ריחות רעים(דת טיהור אוויר יחי
  היחידה מובנית במקרר ולא מצריכה כל פעולה כיון שהיא מופעלת אוטומטית עם

 הפעלת המקרר
  

  אחסון מזון
  וודאו שהמזון באיכות וטריות הגבוהות ביותר שאפשר כדי להבטיח את משך

 .בהמשך יובאו עצות איך להאריך את משך האחסון. האחסון הארוך ביותר
 י היצרן"הקפידו לא לאחסן מזון מעבר למועד שצויין ע. מזון יש זמן אחסון מוגבלל. 
  

  תא הקירור
  ירקות/פירות

 שקית ( הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון ,כדי להקטין את אובדן הלחות
אין צורך לעטוף פירות . פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות) 'וכו

  ).'תפוזים וכו(עם קליפה עבה 
 אחסנו מזון רגיש לקור במקומות קרירים מחוץ למקרר. 
  

  מוצרי חלב וביצים
 על . רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום על העטיפה שלהם

 .העטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסון
 אחסנו את הביצים בתאי הביצים. 
  

  עופות/ דגים / בשר 
 יר או ניילוןהניחו על צלחת ועטפו בני. 
 דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים, נתחים גדולים של בשר. 
 ודאו שכל המזון המבושל עטוף או הוכנס לקופסאות אטומות .  
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  תא הקפאה

 יש להקפיא כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות. 
 יש להקפיד שהכלים יהיו סגורים כראוי ואטומים. 
 לפזר את המזון בצורה אחידה במקפיאיש . 
 סמנו את המכלים כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם.  
  
  

  תא רב תכליתי
לפרטים בנושא בחירת הכיוון עיינו . ' אזורי טמפ4-ניתן לבחור באחת מ

  ".'תא מרובה טמפ"בסעיף 

  מזון מאוחסן  מצב  'אזור טמפ

  
  'מנות אחרונות וכד, מנה יומית, משקאות  קירור

  
  ' יומיות וכדתמנו, דגים, בשר  טרי

  
  'דגים וכד, בשר  הקפאה קלה

  
  מזון קפוא  הקפאה

  
  הקפאה קלה

ניתן יהיה לחתוך בקלות גם אם . מצב זה מתאים לאחסון מזון ללא הקפאה קשיחה
  . גדולחהנת

  . דקות על קרש החיתוך ונסו שוב5-15משך בהשאירו אותו , אם המזון קשה לחיתוך
  . שמצב זה לא מיועד לאחסון ארוך טווח של מזון קפואשימו לב

  .מומלץ להשתמש במזון המאוחסן תוך שבוע
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  מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור
 הוא עלול להפריע לסגור ', המידה ומזון בולט או נפל וכד. הקפידו לסגור את הדלת

 .החזירו אותו למקום וודאו שהדלת סגורה הרמטית. את הדלת
 ן מזון עם תכולת נוזל גבוהה במיכל אטום למים או באריזה אטומהיש לאחס.  
  

  טיפים לאחסון המזון
  פזרו את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר

 .פיזור אוויר קר בצורה טובה
  אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר לפני הכנסתו

 .למקרר
  אל תחסמו את יציאות האוויר כדי לאפשר סחרור מלא

 .ויר בכל התא וקירור נאותשל האו
  אל תציבו את המזון ישירות לפני פתח יציאת האוויר

 .מזון עלול לקפוא. הקר
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  םאייקוני

  .OFFמצב ברירת המחדל של כל המצבים הוא 
  מצבים עיקריים

  
  חסכון באנרגיה

  
  מצב חופשה

  
  הקפאה מהירה

  
  מקבצי פלסמה

  
  ייצור קרח

  
  קוי מגש הקרחני

  
 מצבי כיוון התא הרב תכליתי

  
  קירור מהיר

  
  קירור רב עוצמה

  
  הפשרת מזון

  
  צינון

  
 כיוונים נוספים

 

  נעילת הקיוסק 
    )SJ-9811/ 9812רק בדגמים (

  כיבוי התראת דלת

  
  נעילת לחצנים    כיבוי התראות קוליות

  
  

  בסיום הפסקת חשמל
 עלת ההקפאה המהירה או ניקוי מגש הקרח במקרה של הפסקת חשמל בזמן הפ

 .הפעולה תיעצר
  תא רב תכליתי"לפרטים עיינו בסעיף." 
 הכיוונים האחרים יישארו כמו שהיו לפני הפסקת החשמל. 
  

  הדלקת התאורה בלוח ההפעלה
  )SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712דגמים (

  .ופעל ולוח ההפעלה יואר אוטומטיתמ חיישן התנועה ,כשמתקרבים למקרר
  .)ENTERאם לוח ההפעלה לא מואר לחצו על לחצן (
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  )SJ-9610דגם (

  .ENTERלחצו על לחצן 
  

  . מצב ההפעלהיאייקונשל כל אחד מהתאים ואת ' לוח ההפעלה יציג את כיווני הטמפ
  ).OFFון שכיוון ברירת המחדל שלהם הוא וכימהאייקונים לא יוצגו (

  
  .נקציות העזר מופעלת בזמן שאחת מפולא מוצגת בתצוגה' הטמפ* 
  

  :הערות
 ידיים רטובות לא יפעילו את הלחצנים. לחצו על הלחצנים בידיים חשופות. 
 הכיוון לא ייקלט כשהדלת פתוחה.* 
 אם , כמו כן. כשלא מבוצע כיוון תוך דקה התצוגה תעבור אוטומטית למצב המתנה

. לא בוצעה פעולה תוך דקה נוספת אחרי שהתרחקתם מהמקרר התצוגה תכבה
 /SJ-9811/ 9812רק בדגמים (התצוגה לא תכבה כל עוד חיישן התנועה מופעל (

9711/9712.(( 
 התצוגה תואר כדי להציג את הכיוונים הפעילים* כשפותחים את הדלת.  

 .)רק דלת תא הקירור ותא ההקפאה השמאלי(* 
  

  יםיקרימצבי הפעלה ע
  בקרת טמפרטורה

 כפי שמוסבר בהמשך' את הטמפניתן לכוון . אוטומטית' המקרר שולט בטמפ. 
 תא רב תכליתי"בתא הרב תכליתי עיינו בסעיף ' לפרטים אודות כיוון הטמפ." 
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  תא הקירור

  3°כיוון ברירת המחדל הואC. 
 0-6°בטווח של ' ניתן לכוון את הטמפC מעלה1 בהפרשים של . 

  תצוגה  ביצוע  
1  

  
  .ENTERלחצו על לחצן 

  

2  

  
  בחרו את התא

  
  כיוון פעיל

  .בהתאם ללחיצה על הלחצנים, הבאהתאים מתחלפים בסדר 

 
3  

  
 .'כוונו את הטמפ

 

4  

 
  .ENTERלחצו על לחצן 

 

  
  תא הקפאה

  18°-כיוון ברירת המחדל הואC. 
 13°-בטווח של ' ניתן לכוון את הטמפC 21°- עדC מעלה1בהפרשים של . 

  
  תצוגה  שלבים  
1  

  
  .ENTERלחצו על לחצן 

  

2  

  
 ת התאבחרו א

  
  הכיוון הנוכחי
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  .בהתאם ללחיצה על הלחצנים, הבאהתאים מתחלפים בסדר 

 
3  

  
 .'כוונו את הטמפ

 

4  

 
  .ENTERלחצו על לחצן 

 

  
  כיוונים מתקדמים

 3י ביצוע הפעולות הבאות בשלב " מעלה ע0.5-ב' ניתן לכוון את הטמפ. 
  לדוגמה תא הקירור

  תצוגה  ביצוע  
3  

  
 .'כוונו את הטמפ

 

 .'כוונו שוב את הטמפ  

 
  

  :הערות
 המדויקת בתוך התא' המצוינת בתצוגה אינה הטמפ' הטמפ. 
 הטמפ, גורמים כגון מיקום המקררמ יכולה להיות מושפעת תהפנימי' הטמפ '

 .בסביבה ותכיפות פתיחת הדלתות
  

  ת הטמפרטורהיחיווי עלי
  : המצבים הבאיםדהפנימית מגיעה לאח' אם הטמפהחיווי יופעל 
  .10°Cעולה על '  הטמפ–תא הקירור 

  .10°C-עולה על '  הטמפ–תא ההקפאה 
 בדקו את איכות המזון לפני שאתם אוכלים אותו. 
 החיווי יכבה אחרי פתיחה וסגירה של . החיווי עלול להידלק בזמן חזרת החשמל

 .כשהחיווי מופעל, הדלת של התא שנבחר בעזרת לחצני התאים
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   חסכון באנרגיה
 במצב זה כדי להעביר את המקרר למצב חסכון בחשמלהשתמשו   

  הפעלה
  תצוגה  שלבים  
1  

  
  .ENTERלחצו על לחצן 

  

2  

  
 לחצו על האייקון

  
  ).OFFחיווי זה מציין (כיוון פעיל 

3  

  
  .לחצו שוב על האייקון

  
  .השתנההכיוון 

  .OFF- לONכל לחיצה משנה את המצב בין 
4  

  
  .ENTERלחצו על לחצן 

  

 בתאי הקירור וההקפאה עולה מעל לטמפ' פונקציה הזו מופעלת הטמפכשה '
 .המוצגת' אין לשנות את הטמפ. הרגילה

  תא קירור  תא הקפאה
  במצב חסכון באנרגיה

   גבוהה יותר1°C-בערך ב   גבוהה יותר2°C-בערך ב
  בטלו את המצב אם המשקאות לא קרים מספיק או ייצור הקרח מצריך זמן ארוך

 .מדי
  

  הערה
' טמפ, בקרת טמפרטורה(היעילות של החיסכון באנרגיה תלויה בסביבת השימוש 

 ).כמות המזון המאוחסנות ועוד, תדירות פתיחת הדלתות, סביבה
  

   מצב חופשה
 הפעילו את המצב הזה כשאתם יוצאים לטיול או לחופשה ארוכה. 
 10°-בתא הקירור מכוונת אוטומטית ל' הטמפC. 
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  הפעלה

  תצוגה  שלבים  
1  

  
  .ENTERלחצו על לחצן 

  

  
2  

  
 לחצו על האייקון

  
  ).OFFחיווי זה מציין (כיוון פעיל 

3  

  
  .לחצו שוב על האייקון

  
  .הכיוון שונה

  .OFF- לONכל לחיצה משנה את המצב בין 
4  

  
  .ENTERלחצו על לחצן 

  

  :הערות
 אים  ממשך האחסון בתנ1/2-1/3-משך האחסון של המזון בתא הקירור יהפוך ל

  .רגילים
 .הפעילו את המצב רק אם במקרר אין מזון שעלול להתקלקל

 10°' בתצוגה תוצג הטמפ(בתא הקירור ' אין אפשרות לכוון את הטמפC.  

  
  

  טיפים לחסכון באנרגיה
 התקינו את המקרר במקום מאוורר היטב והקפידו על מרווחי האיוורור. 
 קרבת מקורות חוםאל תתקינו את המקרר במקום חשוף לקרינת שמש או ב. 
 הימנעו מפתיחת הדלתות ללא צורך. 
 אפשרו למזון החם להתקרר לפני שאתם מכניסים אותו למקרר. 
  הכניסו את המזון בצורה מאוזנת על המדפים כדי לאפשר זרימה נאותה של האוויר

 .הקר
 צריכת האנרגיה של דגם זה היא כפי שרשום באיור הבא. 
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  הקפאה מהירה
מרבית הנוזלים במזון קופאים .  להקפאה מהירה כדי לשמר את הטעמיםמצב זה מיועד

 כדי לשמר את 5°C-של ' חשוב להאיץ את הקפיאה לטמפ. 5°C- עד 1°C-של ' בטמפ
  .איכות המזון

  הפעלה
  תצוגה  שלבים  
    .הכניסו את המזון  1
2  

  
  .ENTERלחצו על לחצן 

  

3  

  
 לחצו על האייקון

  
  ).OFFיין חיווי זה מצ(כיוון פעיל 

4  

  
  .לחצו שוב על האייקון

  
  .הכיוון שונה

  .OFF- לONכל לחיצה משנה את המצב בין 
5  

  
  .ENTERלחצו על לחצן 

  

  ).האייקון יכבה( שעות 2-4ההקפאה המהירה מופסקת אוטומטית כעבור 
  

  :הערות
 אין אפשרות להקפיא בהפעלה אחת נתחים גדולים. 
 אם הפעולה חופפת לפעולת ,  שעות4- מיתכן שההקפאה המהירה תמשך יותר

 .ההפשרה של יחידת הקירור
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  פעולת ההקפאה הימנעו ככל האפשר מפתיחת הדלתבזמן. 
 יתכן שרעשי הפעולה של המקרר יהיו רמים יותר אבל זו אינה תקלה. 
  

  טיפים להקפאה מהירה
  הכניסו את המזון לשקיות אטומות או כלים עם מכסים כדי למנוע כוויות קור על

  .המזון
 .כדי לזרז את ההקפאה מומלץ לארוז את המזון בשכבות דקות

 מתחת למגש אחסון הקרח, הניחו את המזון שטוח בתא. 
 יתכן שתצטרכו להוציא את תיבת ההקפאה , כשרוצים להקפיא פריטים גדולים

  .ון על המדפיםולהניח את המז
  

   מקבצי פלסמה
המיינן משחרר מקבצים של יונים 

חיוביים ושליליים לחלל תא 
  .הקירור

מקבצי הפלסמה מפרקים 
  .עובש וריחות רעים, וירוסים, חיידקים

  
  

  הפעלה
  תצוגה  שלבים  
1  

  
  .ENTERלחצו על לחצן 

  

2  

  
 לחצו על האייקון

  
  ).OFFחיווי זה מציין (כיוון פעיל 

3  

  
  .לחצו שוב על האייקון

  
  .הכיוון שונה

  .OFF- לONכל לחיצה משנה את המצב בין 
4  

  
  .ENTERלחצו על לחצן 
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4  

  
  ENTERלחצו על לחצן 

  

  
  :הערות

 בתאהמדויקת' המוצגת בתצוגה אינה הטמפ' הטמפ . 
 ניתן לכוון את כל אזורי הטמפ'. 
 18°-' כשהתא הרב תכליתי מכוון לטמפCמשתנה בהתאם לכיוון תא '  הטמפ

 .המקפיא
 סביבתית ' טמפ, י גורמים כגון מיקום המקרר"ת תושפע עהפנימי' יתכן שהטמפ

 .ותכיפות פתיחת הדלתות
  

  מצבי עזר
 לפרטים אודות ההפעלה עיינו בהמשך החוברת. 
 כל מצבי העזר מסתיימים אוטומטית.  

 ).עיינו בהמשך החוברת (3°C או 0°C-מכוונת אוטומטית ל' הטמפ
 הפשרת מזון ,  קירור רב עוצמה,לא ניתן להפעיל בו זמנית את המצבים קירור מהיר

 .וצינון
  מצב  מאפיינים
  הערות/ השפעה

  
  קירור מהיר

  .מצב זה מתאים לקירור משקאות או מזון במהירות

  
  קירור רב עוצמה

  .מצב זה מתאים לקירור משקאות או מזון לרמת קרח
  .מזון עם תכולת נוזלים גבוהה עשויים לקפוא

  
  הפשרת מזון

  .שרת מזון קפואמצב זה מיועד להפ
  .המצב מותאם להפשרה איטית של המזון

כדי לשמור את , הקפידו לא להפשיר לגמרי מזון שעלול להתקלקל
  .הטעמים והערכים התזונתיים

  
  צינון

  .מצב זה מיועד לצינון מזון חם
  כשרוצים לצנן מזון נוזלי חם מאוד הקפידו שהכלי יהיה

 .טוםמכוסה כראוי או הכניסו את המזון לכלי א
 60°הדפנות שלו ' אל תכניסו כלי שטמפCהתא הרב .  ומעלה

  .תכליתי עלול להתעוות כתוצאה מהחום
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  :הערות

 בזמן הפעלת מצבים אלה הימנעו ככל האפשר מפתיחת הדלתות. 
 כל המצבים האלה מופסקים במקרה של הפסקת חשמל.  

 .היעד של כל אחד מהמצבים' מכוונת לטמפ' בזמן החזרת הזרם הטמפ
 

  אודות התא הרב תכליתי
 כשאתם רוצים להשתמש במצבי העזר העבירו את המזון לתאים אחרים. 
  8°-('  דקות אחרי שינוי אזור הטמפ30המתינוC 18°- אוC( .בתא הרב ' הטמפ

 .מידיתתכליתי לא משתנה 
 המשטח עלול להחליד. אל תניחו מזונות מלוחים ישירות על משטח הנירוסטה. 
  הריח עלול להתפשט בתאים . יש להכניס לשקית או כלי אטומיםמזון עשיר בריחות

 .האחרים
  

  התא הרב תכליתי
  לבחירה במצב

  
  

  קירור מהיר 
  תצוגה  שלבים  
4  

  
  לחצו על האייקון

  
  ).OFFחיווי זה מציין (כיוון פעיל 

5  

 
 לחצו שוב על האייקון

  
  .הכיוון שונה

6  

  
 ENTERלחצו על לחצן 
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   דקות60-כ  *1משך הפעולה 

 3°C  *2בתא אחרי השלמת הפעולה ' טמפ
  

  קירור רב עוצמה 
  תצוגה  שלבים  
4  

  
  לחצו על האייקון

  
  ).OFFחיווי זה מציין (כיוון פעיל 

5  

  
 לחצו שוב על האייקון

  
  .הכיוון שונה

6  

  
 ENTERלחצו על לחצן 

 

  
   דקות60-כ  *1משך הפעולה 

 0°C  *2בתא אחרי השלמת הפעולה ' טמפ
  

   הפשרת מזון
  תצוגה  שלבים  
4  

  
  לחצו על האייקון

  
  ).OFFחיווי זה מציין (כיוון פעיל 

5  

  
 לחצו שוב על האייקון

  
  .הכיוון שונה

6  

  
 ENTERלחצו על לחצן 

 

  



 30

  
   שעות6-כ  *1משך הפעולה 

  

   צינון
  תצוגה  שלבים  
4  

  
  אייקוןלחצו על ה

  
  ).OFFחיווי זה מציין (כיוון פעיל 

5  

  
 לחצו שוב על האייקון

  
  .השתנההכיוון 

6  

  
 ENTERלחצו על לחצן 

 

  
   דקות30-90בין   *1משך הפעולה 

פעולה נמשכת יותר זמן כשהיא חופפת להפשרה של מערכת הקרר כיון שהמצב ה* 1
  .השלמת ההפשרהמופעל אחרי 

  .נשארת זהה'  הטמפ,אחרי ביטול הפעולה.* 2
  

  כיוונים נוספים
  בחירת המצב

  כיוון אפשרי
  )SJ-9811/ 9812רק בדגמים ( נעילת הקיוסק 

   ביטול התראת הדלת

   השתקת התראות קוליות
   נעילת לחצנים
  )SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712רק בדגמים (ביטול חיישן התנועה 

  )SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712רק בדגמים (יות החיווי ביטול נור
  

  3°C  *2בתא אחרי השלמת הפעולה ' טמפ

  3°C  *2בתא אחרי השלמת הפעולה ' טמפ
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1  

  
 ENTERלחצו על לחצן 

2    
 ENTERלחצו לחיצה ארוכה על לחצן 

ותוך כך לחצו על לחצן הבחירה עד 
 .שישמע הזמזם

 האייקון הנבחר יהבהב

  
  ) בכיוון הפוך- . (פ הסדר הנראה באיור" האייקון משתנה עבכל לחיצה על 

  
  )SJ-9811/ 9812רק בדגמים (
  

  נעילת הקיוסק 
  תצוגה  שלבים  
3  

  
  .בחרו את האייקון

  

4  

  
 ENTERלחצו על לחצן 

  
  כיוון פעיל

5  

   
  .OFF- לONכל לחיצה משנה את המצב בין 
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6  

  
 כדי להפעיל ENTERלחצו על לחצן 
 .את הבחירה

  

  

  ביטול התראת הדלת
 פונקציה כדי להעביר את התראת הדלת למצב השתמשו בOFF. 
  השתמשו בפונקציה כדי להעביר את התראת דלת הקיוסק למצבOFF)  רק בדגמי

SJ-9811/ 9812.( 
  תצוגה  שלבים  
3  

  
  .בחרו את האייקון

  

4  

  
 ENTERלחצו על לחצן 

  
  כיוון פעיל

5  

   
  לחצו על הלחצןselect כדי לעבור ממצב ONל -OFFפך ולהי. 
6  

 
 כדי להפעיל ENTERלחצו על לחצן 
 .את הבחירה

  

  
  .ON כדי להעביר למצב ENTERלחצו על הלחצן 
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   השתקת התראות קוליות
  השתמשו בפונקציה זו כדי להעביר את מצב התראות לוח ההפעלה והתראת הסיום

 .OFFשל ניקוי מגש הקרח למצב 
  תצוגה  שלבים  
3  

  
  .בחרו את האייקון

  

4  

  
 ENTERחצו על לחצן ל

  
  כיוון פעיל

5  

    
  לחצו על הלחצןSelect כדי לעבור ממצב ONל -OFFולהיפך . 
6  

 
 כדי להפעיל ENTERלחצו על לחצן 
 .את הבחירה

  

  .ON כדי להעביר למצב ENTERלחצו על הלחצן 
  

   נעילת לחצנים
 למצב נעול  את הפעלת הלחצנים ממצב פתוח לכלהשתמשו בפונקציה זו כדי להעביר

  .בפני ילדים ואחרים
  תצוגה  שלבים  
3  

  
  .בחרו את האייקון

  

4  

  
 ENTERלחצו על לחצן 

  
  כיוון פעיל
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5  

   
  לחצו על הלחצןselect כדי לעבור ממצב ONל -OFFולהיפך . 
6  

  
 כדי להפעיל ENTERלחצו על לחצן 
 .את הבחירה

  

  .ON כדי להעביר למצב ENTERלחצו על הלחצן 
  

  ביטול נעילת הלחצנים
  תצוגה  שלבים  
1  

  
  ENTERלחצו לחיצה ארוכה על לחצן 

  

2  

  
  .OFF-בחרו ב

 

3  

  
 לחצו על OFF-לאישור הבחירה ב

 ENTERלחצן 

 

  
  .SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712רק בדגמי 

  כיבוי חיישן התנועה
 השתמשו בפונקציה כדי לכבות את חיישן התנועה. 

  תצוגה  שלבים  
3  

  
  ).שמאל(חרו את החיווי ב

  

4  

  
 ENTERלחצו על לחצן 

  
  כיוון פעיל
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5  

   
  לחצו על הלחצןSelect כדי לעבור ממצב ONל -OFFולהיפך . 
6  

  
 כדי להפעיל ENTERלחצו על לחצן 
 .את הבחירה

  

  
  

  .SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712רק בדגמי 

  כיבוי נורית החיווי
 ת את נורית החיוויהשתמשו בפונקציה זו כדי לכבו.  

  תצוגה  שלבים  
3  

  
  ).ימין(בחרו את החיווי 

  

4  

  
 ENTERלחצו על לחצן 

  
  כיוון פעיל

5  

   
  לחצו על הלחצןSelect כדי לעבור ממצב ONל -OFFולהיפך . 
6  

  
 כדי להפעיל ENTERלחצו על לחצן 
 .את הבחירה
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  יצרן קרח אוטומטי
  תיאור
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  ייצור קוביות הקרח
  אספקת המים

 המים מוזרמים ממכל המים למגש הקוביות.  

  
  ייצור הקרח

  בכל פעם'  יח8(הקוביות מיוצרות( 
 הקוביות בכל מחזור עשוי להשתנות לפעמים' מס. 

  
 

  שחרור
  מגש הקוביות מסתובב כדי לשחרר את הקוביות

 .ולחזור למצב מילוי המים
  מגש הקוביות לא יסתובב אם קופסת הקוביות

  .מלאה

  ידית החישה
כמות הקרח בקופסה 
  .י הידית"נבדקת בקביעות ע

  
להיות כמות הקרח עשויה 

 אם הקוביות לא קטנה יותר
  .חלקות

  
  )בערך חצי הכמות(

  

   ייצור הקרח
  .ניתן לבחור בין שני גדלים

  משך ההכנה הנדרש  אייקון  מצב
  קוביות רגילות

  
  בערך שעתיים

  קוביות גדולות
  

   שעות3.5בערך 

  
  :הערה

 נמדד בטמפ וכפי שהוא רשום מעלה הוא הערכה בלבד, משך ייצור הקוביות '
-תא הקפאה , 3°Cתא קירור (מכוון לברירת המחדל ' כיוון הטמפ, 30°C של הסביב
18°C( ,מצב חסכון באנרגיה כבוי והדלתות נשארות סגורות. 
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  הפעלת ייצור הקרח

  כבוייםכיוון ברירת המחדל היא כל מצבי ייצור הקרח. 
  תצוגה  שלבים  
1  

  
  ENTERלחצו על לחצן 

  

2  

  
 .לחצו על האייקון

  
  )החיווי מציין מצב כבוי(כיוון פעיל 

 

  

3  

 
הכיוון   .לחצו שוב על האייקון

  השתנה
ייצור קוביות (כיוון פעיל 

  )רגילות
  . הבאאיורל בהתאםכל לחיצה משנה את גודל הקוביות 

 
4  

  
  ENTERלחצו על לחצן 

  

  
  

  דרכי השימוש ביצרן הקרח
  לפני השימוש הראשון

 שטפו את מכל המים וקופסת קוביות הקרח. 
 יתכן . הפעילו את מצב ניקוי מגש קוביות הקרח כדי לנקות את המגש ואת הצנרת

 .)שיהיה מעט ריח או לכלוך במערכת ייצור הקרח
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  :הערות

  שעות24ייצור הכמות הראשונית של קוביות נמשך בערך . 
 מטעמי ניקיון מלאו את מכל המים אחת לשבוע אפילו אם המיכל לא מתרוקן. 
 פרקו את מכל המים אחת לשבוע ושטפו אותו. 
 זו אינה תקלה. כשמשאירים את המכל ירק הוא עשוי להשמיע חריקות. 
 הדבר עלול להפריע לפעולה התקינה . יחו את הכף או מזון על קוביות הקרחאל תנ

החזירו את . או למנוע את הוצאת הקופסה) 'נזק לידית החישה וכד(של יצרן הקרח 
 .הכף למקומה

 
 המים כמתיתכן שלא ייוצרו קוביות גדולות אם , למרות הבחירה בקוביות גדולות 

  .קטנהבמכל 
  

  צפים במכלחלקיקים רח או קתוך ה לבנים בקיםחלקי
 המינרלים הופכים .  ולהלבין את הקרחהמינרלים המומסים במים עלולים להתגבש

למוצק שאי אפשר להמיסו אחרי שקפא ולכן המסת הקוביות תשאיר את החלקיקים 
 .זו אינה תקלה. הלבנים צפים במים

  ם של לדוגמה קושי מי(הדבר עלול לקרות במיוחד אם אתם משתמשים במים קשים
 ).או יותר' ל/ ג" מ100

  
  :ייצור הקרח מתארך

 החדר גבוהה' כשטמפ. 
 לדוגמה בחורף, המקרר פועל פחות. 
 אחסנתם כמות גדולה של מזון במקרר. 
 המקרר מפשיר את מערכת הקירור. 
 הדלת נפתחת לעיתים קרובות. 
 כשמפעילים מחדש את ייצור הקרח. 
 במצב חסכון באנרגיה. 
  

  ינוי המצבייצור הקרח מיד אחרי ש
 כמות הקוביות שיוצרה מיד אחרי שינוי מצב הפעולה לא מראה את השינוי בגודל .

כמות . הדבר נובע מכך שבמגש היו עדין קוביות מוכנות למחצה בזמן שינוי המצב
 .הקוביות הבאה תראה את השינוי
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  ישנם כמה חריצים במגש: בליטות בקוביות הקרח

 י "טות שנוצרו עמסיבה זו יהיו בקוביות הקרח בלי
 .החריצים

 כשאתם והיזהר. הבליטות עשויות להיות מחודדות 
 . ישר לפההמכניסים את הקוביי

  
  

  ביטול ייצור הקרח 
  חורףתקופת הבלילה או בבטלו את ייצור הקוביות. 
 נוסף בתא ההקפאהניתן להשתמש בקופסת הקרח כתא אחסון . 

  הפעלה
  תצוגה  שלבים  
1  

  
  ENTERלחצו על לחצן 

  

2  

  
 .לחצו על האייקון

  
  )החיווי מציין מצב כבוי(כיוון פעיל 

3  

  
  .לחצו שנית על האייקון

 

  
  

  
 הכיוון מבוטל

  .פ הסדר מטה"כל לחיצה על הלחצן משנה את גודל קוביות הקרח ע

  



 42

  
4  

  
  ENTERלחצו על לחצן 

  

  
  .רוקנו את מכל המים  .5

 .ייבשו אותו היטב והחזירו אותו למקומו  

    
  
  

  אחרי ביטול ייצור הקרח
 מגש הקרח וידית החישה ימשיכו לפעול כיון , גם אחרי ביטול מצב ייצור הקרח

 .שיצרן הקרח יבצע את שחרור הקרח עוד פעם אחת
  שעות אחרי ביטול ייצור הקרח כדי לפני שאתם מכניסים מזון לקופסה5המתינו . 
  

  הפעלה מחדש
  ".הפעלת ייצור הקרח"עיינו בסעיף 

  

  ניקוי מגש הקרח 
 מצב זה מיועד לניקוי מגש הקרח והצנרת. 
 לפני ייצור הקרח הראשון או אחרי שהמקרר לא היה בשימוש משך : מתי להפעיל

 .זמן ארוך
 המים מוזרמים בעוצמה ממכל המים למגש. 
  ל"מ100כמות המים שתוזרם בהפעלה אחת תהיה.  

-המים המוזרמים תגיע לאם מופעל מצב ייצור הקוביות הגדולות כמות , במצב זה
 .ל" מ230

  
  הכנות

 מזגו מים למכל המים והחזירו אותו למקומו. 
 רוקנו את קופסת הקרח. 
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  הפעלה

  תצוגה  ביצוע  
1  

  
  ENTERלחצו על לחצן 

  

2  

  
 .לחצו על האייקון

  
  ).החיווי מראה מצב כבוי(כיוון פעיל 

3  

  
 .לחצו שנית על האייקון

  
 .הכיוון השתנה

 .OFF- לONמשנה את המצב בין על האיקון כל לחיצה 
4  

  
ניקוי המגש  (ENTERלחצו על לחצן 

 ).יופעל

  

  שניות40הפעולה נמשכת בערך .  
 .בזמן הפעולה אל תוציאו את קופסת הקרח

 .הניקוי מתבצע  

  
  

  הפעולה הסתיימה 

 
  .3-4בצעו שוב שלבים   .5
  .ופסת הקרחרוקנו את המים מק. ENTERלהשלמה לחצו על לחצן   .6

  .ייבשו היטב והחזירו את הקופסה למקומה  
  

  :הערה
 כיוון ייצור הקרח יחזור לכיוון שהיה פעיל לפני הניקוי. 
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  SJ-9811/ 9812/ 9812רק בדגמים 

  

  )מזיגת מים(קיוסק 
  תיאור

 
  

  )אספקת מים(דלת הקיוסק 
 לחצו על החיישן כדי לפתוח את הדלת. 
 שנפתחהדלת הקיוסק נסגרת בערך דקה אחרי . 
 כל עוד חיישן התנועה מזהה אתכםרהדלת לא תיסג . 
 התראת דלת הקיוסק תשמע לפני סגירת הדלת. 
  לחצו על החיישן או פתחו את דלת תא הקירור או תא ההקפאה השמאלי כדי

 .להאריך את משך הזמן בו נשארת דלת הקיוסק פתוחה
  

  :אם נלכדו חפצים או היד שלכם בדלת הקיוסק בזמן סגירתה
 דלת הקיוסק נסגרת אוטומטית כעבור זמן מה. ( באמצע התנועהרהדלת תיעצ .

  .)לחצו על החיישן כדי לפתוח שוב את הדלת
  

  :אם תנועת דלת הקיוסק נעצרת עקב הפסקת חשמל
 אוטומטית אחרי החזרת המערכת לתיקנהרהדלת תיסג . 
  

  :אזהרה
  חודלת בכהאל תפתחו את. 
  מסתובבתאל תגעו בדלת כשהיא. 
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  אחרי הניקוי

  הרכיבו את מכל המים. 1
  .)בסדר פעולות הפוך לסדר הפירוק(

 .כדי למנוע דליפה וודאו חיבור יציב של כל חלק
  .התקינו את מכל המים במקומו. 2

 במקוםהרכיבו את מכל המים 
אחרת יכול להיווצר עיבוי של 

 .אדים בתוך המקרר
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  :הערות

 כשהלחות גבוהה יתכן שתיווצר התעבות על הצינור או הפיה של המכל. 
 ם כשאתם מפרקים את המכלהקפידו לא לאבד את האט. 
  

  טיפול וניקוי
  חשוב

  :הקפידו על, למניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי הפלסטיק
 נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.  
  חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר 
 לניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונגבו היטב .  
  

  קויני
 שטפו אותם במים חמים וסבון. הסירו את המדפים והתאים מתוך המקרר והדלת .

  .שטפו ונגבו היטב
 נגבו , נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדין ומים פושרים

 .במים קרים וייבשו היטב
 נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה. 
 שיניים ומי סבון חמיםנקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת . 
 נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה.  

 )SJ-9610רק בדגם (
  

  :הערות
 מים רותחים וכד, בנזין, אל תשתמשו בחומרי הברקה'. 
 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש5יש להמתין , כשמנתקים את המקרר מהחשמל . 
 ם למקרראחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסת. ג" ק3-כל מדף זכוכית שוקל כ. 
 הדבר עלול לגרום לסדיקת . אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית

 .המשטח הפנימי
 החלקים הכהים בתמונה אינם ניתנים להסרה. 
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  תרון אפשריפ  הבעיה

רעש מושמע 
  מהמקרר

  :הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר
  הרעש פוחת אחרי –רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו 

 .כמה דקות
 י המדחס פעם ביום "רעש גבוה המושמע ע–   

הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור  -
 .הפשרה

  רעשי זרימה–   
 ).הרעש עשוי להתגבר מדי פעם(רת זרימת נוזל הקרר בצנ-

  רעשי גריסה ופיצוח–   
.רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים -

הצטברות של לחות 
או כפור בתוך או 

  מחוץ למקרר

יש להשתמש בבד רטוב . הדבר עלול לקרות במקרים הבאים
  .לניגוב הקרח ובבד ייבש כדי לנגב את הלחות

 וההכשהלחות החיצונית גב. 
 כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. 
 יש לעטוף אותו. (כאשר מאחסנים מזנון עתיר בלחות.(  

המזון בתא הקירור 
  קפא

 °3 -כוונו ל? °0של ' האם תא הקירור פועל זמן רב בטמפ 
 °18-כוונו ל? -°21של ' האם המקפיא פועל זמן רב בטמפ- 
 ו טמפרטורה חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפיל

  .°6-אם הטמפרטורה מכוונת ל
שאריות ריח באחד 

  התאים
 יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. 
 יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.  

התראת הדלת לא 
  נפסקת

 ההתראה תכבה אחרי סגירת הדלת.  

לוח ההפעלה לא 
  פועל

  :הדבר עלול לקרות במקרים הבאים
 משומנים או רטובים, וכלכיםהלוח או האצבע שלכם מל. 
 פלסטר על האצבע או בעזרת , כשנוגעים בלוח עם כפפה

 .הציפורן
 הלחצנים מצופים בסרט דביק וכד'. 
 לא נגעתם בדיוק בלחצן. 
 משך הלחיצה לא מספיק כדי להפעיל את הלחצן.  
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  יצרן הקרח
  תרון אפשריפ  הבעיה

 ?האם יש מים במכל  יצרן הקרח לא פועל
 תקן במקומו האם המכל מו

 ?כראוי
  האם הכף בקופסה או

 ?שהכנסתם לקופסה מזון
  האם כל מצבי ייצור הקרח

 ?OFFבמצב 
 פזרו (? האם הצטברו קוביות בחלק האחורי של הקופסה

 .)אותן בצורה אחידה בכל הקופסה
 אם הניקוי פועל כראוי המתינו יום . הפעילו את ניקוי המגש

  . יצור הקרח יופעל מחדש.אחד
קוביות נמשך ייצור ה
  זמן רב

 האם זה מחזור הייצור הראשון? 
 האם מילאתם את מכל המים בדיוק לפני תחילת הייצור?  

קוביות הקרח 
מעוגלות או , קטנות

  .מחוברות
  .בקוביות יש בליטות
  .יש חורים בקוביות

 יתכן שהקוביות יהיו קטנות , אם רמת המים במכל נמוכה
 .מהרגיל

 מן מה יתכן שהן יקטנואם מאחסנים את הקוביות משך ז ,
 .יתעגלו או ידבקו

 הבליטות בקוביות נובעות מהחריצים במגש. 
 י בועות אוויר הנלכדים במים הקופאים"החורים נגרמים ע.  

 ?האם במכל נשארו מים משך זמן ארוך או שיש להם ריח   לקוביות יש ריח
 במכל אחרי השטיפה' האם יש שאריות דטרגנט וכד? 
 יתכן , ת מקופסה משך זמן ארוךאם השארתם את הקוביו

  .שהן יצברו ריחות מהמקרר
לא נפלטים מים או 

אפילו , קרח
כשמפעילים את 

  ".ניקוי המגש"

 האם הכף או פריטים אחרים ? האם הקופסה מלאה בקרח
 ).רוקנו את הקופסה(? הוכנסו לקופסה

 האם יש מים במכל?  

  SJ-9811/SJ-9812ם מירק בדג
  קיוסק
  פתרון אפשרי  הבעיה

 ?האם מכל המים מותקן במקומו כראוי   המים לא נמזגים
 האם יש מים במכל?  

דלת הקיוסק לא 
  נפתחת

  במצב (האם הופעלה נעילת הדלתON(?  

. זו אינה תקלה. מעט מים עשויים להיפלט מהצינור או הפיה   נשארים מים במגש
  .שפכו את המים

  אם אתם עדין נזקקים לשירות
  ו הקרובה למקום מגוריכםפנו למעבדת השירות של ראלק
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  )SJ-9811/ 9812/ 9711/ 9712/ 9610דגמים (הפעלת שעון שבת 
 

  
  Aתצוגה 
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   שעות80-כיוון ל

 לחצו על לחצן . וודאו שדלתות התאים סגורותENTER  עד להצגת תצוגה A. 

  לחצו לחיצה ארוכה על לחצןENTER  ותוך כדי הלחיצה לחצו לחיצה ארוכה על 
 .עד שישמע הצלצול) ימינה ( לחצן הבחירה

  
   שעות40-כיוון ל

 לחצו על לחצן . וודאו שדלתות התאים סגורותENTER 

 .A עד להצגת תצוגה 

  לחצו לחיצה ארוכה על לחצןENTER  ותוך כדי 
 הלחיצה לחצו לחיצה ארוכה על לחצן הבחירה 

 .עד שישמע הצלצול) שמאלה(
  

   שעות80/40שעון כיבוי ה

  לחצו לחיצה ארוכה על לחצןENTER עד שישמע הצלצול . 
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