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לקו ח נ כ ב ד שים לב!

 .1חובתהמוביללהוציאאתהמקררמהאריזה,להציבובמקום,לחברולחשמל
ולכווןאתוסתהטמפרטורה.
באםהחלטתלהשאיראתהמקררבאריזה-אשרבקשתךעלגביתעודתהמשלוח.
)ראהנוהלהקפאתאחריותמקררים-רצ"ב(

בדוק את המקרר היטב  -פגיעות שלא ידווחו מיידית
)תוך  24שעות למוקד השרות בלבד( לא יתקבלו.
 .2חתוםעלשניהעתקיםשלתעודתבמשלוחכאישורלביצועהאספקהוקבלתהמקרר
ללאפגיעות.

ספח  -תעודת אחריות בגב החוברת
יש למלא את כל הפרטים
ולשלוח את הספח לכתובת הרשומה בספח

לשירותאיכותיואדיב

חברתראלקו מוצרי צריכה בע"מ

נוהל הקפאת אחריות  -מקררים
לקוחשקיבלמקררואינומשתמשבו,יכוללהקפיא את האחריות
לתקופהשלעדשנהבתנאיםכדלהלן:
 .1לפניתחילתהשימושיזמיןהלקוחטכנאי)באמצעותשירותראלקו(
לבדיקתהמקרר.
 .2אחריאישורהטכנאי,תופעלהאחריותמיידית.
 .3הלקוחישלםעבורבדיקתהטכנאיסך 210ש"ח)נכוןלתאריך.(1.1.2006
 .4נזק פיזי שייגרם למקרר ,בתקופת ההקפאה ,לא יכלל במסגרת האחריות.
 .5בעתהבדיקהעלהלקוחלהציגאתחשבוניתהרכישה.
 .6עםקבלתדו"חהטכנאי,תישלחלביתהלקוחתעודתאחריות
תקפהויעודכןהמחשב,עםציוןהעובדהכי"האחריותהוקפאה".

מקרראשרחוברלמערכתהחשמל,לא יוחלף בשום מקרה-בגללנזקחיצוני

לקוח שארפ ,שלום רב!
תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו,
באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.
אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:

בהפעלההראשונהמומלץלהמתיןכ4-שעותלפניהכנסתהמוצריםלמקררוזאתכדילאפשרלמקרר
להגיעלטמפרטורתהעבודה.
0
לפניהכנסתהמוצריםלמקררבדוקכיהמקררהגיעלטמפ'עבודה5 -בתאהמזון.
המקררשברשותךעובדבשיטתה,NO FROST-שיטהזודורשתמעברחופשילזרימתאוירקרבתוך
המקרר,איןלדחוסאתהמוצריםבתוךחללהמקרר,ישלסדרםבצורהשתאפשרזרימתאוירחופשית.

מגירתהירקותמשמשתלאחסוןירקותופירות.אךאםברצונךלהשתמשבמדפיהמקרר
לאחסוןירקותופירות,ישלאחסנםכךשלאיהיוצמודיםלגבהמקרראולפתחייציאתהאויר
הקראשרבגבהמקרר.
מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!

פניםהמקררמיוצרמחומרפלסטימיוחד,בעלאיכותגבוההביותר,הנקראABSובומשתמשים
רובהיצרניםבעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

)מצורפתבזאתכתבהמעיתון"ידיעותאחרונות"המתייחסתלכך(.
לפיכךנקהאתפניםהמקררבחומריםרכיםכגון:סבון,אמה,וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנאהקפדעלכך!
אנומאחליםלךהנאהמלאהמהמוצרשרכשתונשמחלעמודלשירותךבכלעת.
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 .2שתי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמה .השתמשו
אזהרות
בהן כדי לפלס את המקרר.
 חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר ,דלק ,גז פרופאן,
דבקים ,אלכוהול נקי וכו' עלולים להתפוצץ .אל תאחסנו
חומרים אלה במקרר.
 אבק שהצטבר על התקע עלול לגרום לשריפה .נקו
אותו בזהירות.
 אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם .פעולה
כזו עלולה לגרום נזק.
 המקרר אטום לגמרי .למניעת לכידת ילדים במקרר,
הסירו את הדלת לגמרי לפני שאתם מפנים אותו.
.
ההוראות
 סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע"פ
 .3פלסו את המקרר עם הרגליות המתכוננות.
העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומחזור.

זהירות














הדלתות לא מקבילות

אל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו כיון שהם
עשויים להגיע לחום גבוה תוך כדי פעולה וחלקי
המתכת עלולים לגרום לפציעה.
אל תוציאו מזון מהמקפיא בידיים חשופות .מגע ישיר
במזון מוקפא עלול לגרום כוויות קור.
אל תחברו את המקרר לחשמל בעזרת כבל מאריך או
ממיר מתח /מעביר.
אל תכניסו בקבוקים או כלי אחסון סגורים למקפיא .הם
עלולים להתפוצץ.
בעת הצבת המקרר או העברתו שמרו על שלמות
הכבל .כבל פגום עלול לגרום להתחשמלות.
לניתוק המקרר מהחשמל הוציאו את התקע מהשקע.
 .4הסירו את  4הברגים מחלקו התחתון של המקרר והתקינו
אל תמשכו בכבל.
את כיסוי הרגליות )מסופק בתוך תא הקירור( בעזרתם.
מערכת הקירור המותקנת על גב המקרר ובתוכו מכילה
נוזל קרר .דליפה מהמערכת עלולה לגרום נזק למקרר.
אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור.
כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעם
.SHARP
במקרה של דליפה אוורורו את החדר .אל תגעו במקרר
או בכבל.
אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים.
החפצים עלולים לפול ולגרום לנזק.
המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים .אל תניחו
לילדים קטנים לפתוח או לטפל בדרך כל שהיא במקרר.

הערות:

הצבה והתקנה






אין להציב את המקרר במקום רטוב או לח .הדבר יכול לגרום
נזק לבידוד ולדליפת גז ,וכן להיווצרות חלודה.
 .1כדי לאפשר אוורור טוב למקרר הציבו אותו כך שיהיה
מרווח של לפחות  6ס"מ משני צידיו ומאחור ו 9-ס"מ מעליו.
מרווחי אוורור קטנים יותר לא יאפשרו אוורור נאות ויגרמו

להתחממות המקרר ולצריכת חשמל מוגברת.

חברו את המקרר לשקע נגיש.
הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות.
אל תציבו את המקרר בקרבת מקורות חום.
אל תציבו את המקרר ישירות על הרצפה .הציבו אותו על
משטח מתאים.
בעת חיבור המקרר לחשמל כשהדלת פתוחה ,נשמע זמזום
אך זו אינה תקלה .הזמזום פוסק כשסוגרים את הדלת.

לפני השימוש בפעם הראשונה
נקו את החלל הפנימי עם תמיסת סבון כלים פושרת .לאחר מכן
נגבו וייבשו היטב.

4

תיאור החלקים

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

תאי הדלת ) 3יחידות(
מדף בתא המזון ) 2יחידות(
מדף
תא בקבוקים )שמאל(
מגירת ירקות
מכסה התא נפתח כשמושכים את המגירה החוצה.
 3מגירות בתא הקפאה )קטנותה(
 2מגירות בתא הקפאה )גדולות(
גלגלים
רגליים מתכוננות ) 4יחידות(
כיסוי הרגליים
פנל אלומיניום
הפנל מקורר מאחור וכך מקרר את פנים התא .בצורה זו
מקורר המזון בלי לבוא במגע עם זרם האוויר הקר.
תאורת לד
מכסה תא שירות
תא שירות
מתקן לביצים
תא לאחסון ביצים בדלת
מגירת פירות
תא בקבוקים )ימני(
לאחסון בקבוקים גדולים
העבירו את המחיצה לאחור
מגירת מזון טרי

.21
.22
.23

.24

התקן אחסון קוביות הקרח ) 2יחידות(
אין לייצר בו קוביות קרח ואין לשפוך לתוכו שמן כדי למנוע
נזק להתקן.
אטם דלת מגנטי ) 4יחידות(
התראת דלת פתוחה )דגמים (SJ-R8711/SJ-R8710
כשמשאירים את הדלת של תא הקירור פתוחה זמן ממושך,
צבע הנורה משתנה בהדרגה מכחול לכתום ,לציון
שהטמפרטורה בתא המזון עולה.
פנל הפעלה

יחידת טיהור אוויר )סילוק ריחות רעים(
היחידה מובנית במקרר ולא מצריכה כל פעולה כיון שהיא מופעלת
אוטומטית עם הפעלת המקרר.
ניתן לאחסן עוד מזון על ידי הוצאת חלק מהמדפים הפנימיים
ומהתאים.

 .20תבנית לייצור קוביות קרח ) 2יחידות(
 אל תמלאו את התבנית יותר מדי
כדי למנוע הדבקות הקוביות.
 אחרי יצור הקרח סובבו את הידית
בכיוון השעון כדי להעביר את
הקוביות לתא המתאים.
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פנל ההפעלה

חיווי השתקת הזמזם
כשהזמזם מושתק החיווי
מוצג.

OFF

חיווי התראת דלת פתוחה
כשהדלת פתוחה החיווי  ONמוצג.

לחצן בחירה
לחצו כדי לבחור באיקון המצב
הרצוי ובסוג הצלצול שיישמע
במקרה של דלת פתוחה
חצים
בחרו אם להפעיל/לכבות מצב
הפעלה וכן לכוון את הטמפרטורה
לחצן
)אישור(
משמש לאישור הפעולה.

איקונים של מצבי ההפעלה
מקבץ פלאסמה
מצב הפעלה חסכוני

הערות

איקונים של הטמפרטורה



טמפרטורה בתא המזון /
הקירור



טמפרטורה בתא ההקפאה


מצב חופשה


הקפאה מהירה
בקרת הורים

הצג כבה לאחר דקה מביצוע הפעולה
האחרונה.
כשלוחצים על לחצן כלשהו ,האיקונים יהבהבו
פעם אחת והצג יציג תצוגת מצב המתנה.
בסיום הפסקת חשמל או עם חיבור תקע כבל
החשמל לשקע ,הצג יראה את אותם נתונים
שהוצגו לפני ניתוק החשמל
אולם ,במקרה של הפסקת חשמל בזמן
"הקפאה מהירה" ,הפעולה תופסק כשהחשמל
יחזור )דגמים (SJ-R8711, SJ-R8710

זמזם )הפעלה/ביטול(



במצב ברירת המחדל ,הזמזם פעיל.
בצעו את הפעולה במידה ואתם רוצים לבטל את ה"ביפ" הנלווה ללחיצה על לחצני ההפעלה בפנל ההפעלה.

ביטול החיווי הקולי

הפעלת החיווי הקולי

במשך  3שניות
ועל חץ
לחצו בו זמנית על לחצן
לפחות) .יישמעו  3ביפים( .עתה ,החיווי הקולי לא פעיל.

במשך  3שניות
ועל חץ
לחצו בו זמנית על לחצן
לפחות) .יישמעו  3ביפים( .עתה ,החיווי הקולי פעיל.
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מצב הפעלה חסכוני

מקבצי פלסמה – )קוטל חיידקים(

דגמים  SJ-R8711/SJ-R8710בלבד

דגמים  SJ-R8711/SJ-R8710בלבד
המתקן משחרר
מקבצים של יונים
חיוביים ושליליים לחלל
תא הקירור.
מקבצי הפלסמה מפרקים חיידקים ,וירוסים ,עובש וריחות רעים.

הפעילו מצב הפעלה חסכוני במידת הצורך.

הפעלת שחרור מקבצי הפלאסמה

הפעלת מצב הפעלה חסכוני

 .1בחרו באיקון מקבצי הפלסמה

 .2בחרו  ONעם חץ

 .3לחצו על

.

.

.1

בחרו באיקון מצב הפעלה חסכוני

.2

בחרו  ONעם חץ

.3

לחצו על

.

.

לביטול הפעולה

לביטול הפעולה

בצעו שוב את השלבים בסעיף "הפעלת שחרור מקבצי בצעו שוב את השלבים בסעיף "הפעלת מצב הפעלה חסכוני"
שלעיל אולם בשלב  ,2בחרו במצב  OFFעם חץ
הפלאסמה" שלעיל אולם בשלב  ,2בחרו ב OFF-עם חץ

הערות
הערה
כשמצב הפעלה חסכוני מופעל ,הטמפרטורה בתא
קיימת אפשרות של ריח אופייני במקרר .זה הריח של אוויר 
ההקפאה ובתא הקירור יהיו גבוהות יותר מהטמפרטורות
מיונן .כמות האוזון מועטה ומתנדפת במהירות.
שכיוונתם במטרה לחסוך באנרגיה:
בתא הקירור :ב +1°C-ובתא ההקפאה ב +2°C-מעלות.
הטמפרטורה המוצגת לא משתנה.
היעילות של מצב ההפעלה החסכוני תלויה בסביבה שבה

המקרר נמצא )טמפרטורת הסביבה ,תכיפות פתיחת
הדלתות ,כמות המזון שמאוחסנת במקרר ,חשיפה לשמש
ישירה ועוד(.
במידה והמשקאות במקרר לא קרים מספיק או שתהליך

ייצור הקרח ארוך מדי ,בטלו את מצב ההפעלה החסכוני.
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מצב חופשה

הקפאה מהירה

דגמים  SJ-R8711/SJ-R8710בלבד

דגמים  SJ-R8711/SJ-R8710בלבד

הפעילו את הפונקציה כשאתם יוצאים לחופשה ארוכה.

פעולה זו יכולה לשמש אתכם להקפאת מזון מתוצרת עצמית.
לא ניתן לבצע פעולה זו במקביל לייצור מהיר של קרח.

 .1בחרו בסימול "מצב חופשה".

 .1בחרו בסימול ההקפאה המהירה

 .2בחרו ב ON-עם חץ

.
 .2בחרו ב ON-עם חץ

.

 .3לאישור ,לחצו על
 .3לאישור ,לחצו על

.

הטמפרטורה במקרר תתייצב על .10°C

ביטול מצב חופשה

ביטול ההקפאה המהירה

בשלב  2בחרו ב.OFF-

בשלב  2בחרו ב.OFF-

הערה:




הערות:

ל10C-

במצב זה ,הטמפרטורה בתא הקירור מגיעה

משך אחסון המזון האפקטיבי יורד ל 1/2-או  1/3מזמן
האחסון הרגיל.

לא ניתן לשנות את הטמפרטורה בתא הקירור ).(10C
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משך השלב ההקפאה הוא כ-שעתיים .לאחר מכן המקרר
חוזר למצב הפעלה רגיל )האיקון נעלם(.
אין אפשרות להקפיא כמויות גדולות של מזון בהפעלה
יחידה.
אם שלב ההקפאה המהירה מתבצע מיד לאחר ביצוע
ההפשרה ,ייתכן והזמן יתארך )מעל שעתיים(.
השתדלו לא לפתוח את הדלת בזמן הפעולה.

התראת דלת פתוחה

בקרת הורים
דגמים  SJ-R8711/SJ-R8710בלבד




במצב "בקרת הורים" ,לא ניתן לשנות את הנתונים/הערכים
בלחיצה על לחצן הפעלה כלשהו .השתמשו בתכונה זו כדי לנעול
את פנל ההפעלה משינויים בשוגג ,או שינויים כתוצאה ממשחק 
של הילדים.


במצב ברירת המחדל ,מצב התראת "דלת פתוחה" פעיל.
כשמשאירים את דלת תא הקירור פתוחה ,הזמזם ישמיע
חיווי קולי )התראה(.
הזמזם יתחיל לפעול  1דקה לאחר פתיחת הדלת
ובהמשך ,הוא יזמזם כל דקה.
אם הדלת נשארת פתוחה מעל  3דקות ,הזמזום יושמע
ברציפות.

ביטול מצב התראת "דלת פתוחה"

הפעלת מצב "בקרת הורים"
.1

בחרו באיקון " בקרת הורים".

.2

בחרו במצב  ONעם חץ

.3

לאישור ,לחצו על

 .1בחרו באיקון התראת "דלת פתוחה".

 .2בחרו במצב  OFFעם חץ

.

 .3לאישור ,לחצו על
במצב המתנה

.

.

.

החיווי נעלם

לביטול מצב "בקרת הורים"

להפעלת מצב ההתראה

בצעו שוב את השלבים שלעיל אולם בשלב  ,2בחרו .OFF

בצעו שוב את השלבים בסעיף "ביטול מצב התראת דלת
פתוחה" שלעיל אולם בשלב  ,2בחרו .ON
במצב המתנה

התראת דלת
פעילה
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חיווי דלת פתוחה
מופעל

בקרת הטמפרטורה
המקרר קובע את הטמפרטורה בצורה אוטומטית .כוונו את הטמפרטורה ע"פ הצורך.

בתא הקירור

בתא ההקפאה

ניתן לכוון את הטמפרטורה בין  0Cל 6C-במרווח של .1C
לשמירת טריות המזון לאורך זמן כשנדרשת
0C
טמפ' נמוכה יותר.
לשימוש רגיל.
3-5C
כשהמזון קר מדי.
6C

ניתן לכוון את הטמפרטורה בין  -13Cל -21C-במרווח של .C1
להקפאה או יצור קרח מהירים.
-21C

-18C
-13C

להקפאה רגילה.
כשבמקפיא אין מזון או גלידה.

.
 .1בחרו באיקון
בצג תוצג הטמפרטורה שכוונה מראש.

.
 .1בחרו באיקון
בצג תוצג הטמפרטורה שכוונה מראש.

 .2כוונו את הטמפרטורה )
 .2כוונו את הטמפרטורה )

 .3לאישור ,לחצו על

.

מעלה,

מעלה,

מטה(.

מטה((.

 .3לאישור ,לחצו על

.

כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה
ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה במרווחים של  .0.5Cלשם כך ,בצעו את שלבים  1-3שלהלן.

בתא הקירור
.
 .1בחרו באיקון
 .יישמעו  3זמזומים )ביפ ביפ ביפ(
 .2לחצו במשך  3שניות רצופות על
תצוגת הטמפרטורה שנקבעה בתא ההקפאה ,תתחלף עם הערך 3.0C
)ראה איור מימין(.
 .3כוונו את הטמפרטורה כמו בשלבים  2-3בסעיף "בקרת הטמפרטורה" שלעיל.
לחזרה לכיוון הטמפ' במרווחים של  ,1.0Cבצעו שוב את שלבים  1-2שלעיל.

בתא ההקפאה
.
 .1בחרו באיקון
 .יישמעו  3זמזומים )ביפ ביפ ביפ(
 .2לחצו במשך  3שניות רצופות על
תצוגת הטמפרטורה שנקבעה בתא ההקפאה ,תתחלף עם הערך -18.0C
) 2הערכים:יוצגו לסירוגין – ראה משמאל(.
 .3כוונו את הטמפרטורה כמו בשלבים  2-3בסעיף "בקרת הטמפרטורה" שלעיל.
לחזרה לכיוון הטמפרטורה במרווחים של  ,1.0Cבצעו שוב את שלבים  1-2שלעיל.
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אחסון מזון

הקירור מאט את מהירות קלקול המזון .כדי להאריך את חיי
המדף של המזון המאוחסן ,ודאו שהמזון טרי ומאיכות טובה
ביותר .ההוראות הבאות הן הנחיות כלליות להארכת חיי המדף
של המזון שלכם.

הערות:



פירות/ירקות



כדי להקטין את אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון
)שקית וכד'( פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות .אין
צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה )תפוזים וכד'(.



פזרו את המזון בצורה אחידה על
המדפים כדי לאפשר קירור נאות.
אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר
לפני הכנסתו למקרר.
אל תחסמו את יציאות האוויר כדי
לאפשר סחרור מלא של האוויר בכל
התא וקירור נאות.
הקפידו להשאיר את הדלתות
סגורות.

מוצרי חלב וביצים




רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום
על העטיפה שלהם .על העטיפה רשומה גם הטמפרטורה
המתאימה ביותר לאחסון.
אחסנו את הביצים בתאי הביצים.

אל תניחו את המזון ישירות לפני פתחי
האוורור .הדבר עלול לגרום לקפיאת
המזון.

הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.
חתיכות גדולות של בשר ,דגים או עוף יש להניח על החלק
האחורי של המדפים.
וודאו שכל המזון המבושל נעטף או הוכנס לקופסאות
אטומות.

הקפאה יעילה

בשר  /דגים  /עופות
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הקפידו על טריות המזון.
הקפיאו כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו
במהירות.
הקפידו שהכלים יהיו סגורים כראוי ואטומים.
פזרו את המזון בצורה אחידה במקפיא.
סמנו את המכלים כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם.
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פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי
לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:
הבעיה
חלקו החיצוני של המקרר חם

רעש מושמע מהמקרר

הצטברות של לחות או קרח
בתוך או מחוץ למקרר

המזון בתא הקירור קפא
יש ריחות חריפים במקרר
פנל ההפעלה לא מגיב
ללחיצה עליו.

פיתרון אפשרי
התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה .הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות

לחות.
הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר:
רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות.

רעש גבוה המושמע ע"י המדחס פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת

מחזור הפשרה.
רעשי זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת )הרעש עשוי להתגבר מדי פעם(.

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

צפצופים  -רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים.

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

כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות.

כאשר מאחסנים מזנון עתיר בלחות) .יש לעטוף אותו(.

האם המקרר פועל זמן ממושך על טמפ' של ?0°

האם המקפיא פועל זמן ממושך על טמפ' של ?-21°

טמפ' חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו אם הטמפ' מכוונת ל.6°-

יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים.

יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.

יכול לנבוע ממספר גורמים:
מצב "בקרת הורים" מופעל..


אם אתם עדין נזקקים לשירות
פנו לתחנת השרות הקרובה של ראלקו מוצרי צריכה בע"מ..
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