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לקוח�נכבד�שים�לב!

חובת�המוביל�להוציא�את�המקרר�מהאריזה,�להציבו�במקום,�לחברו�לחשמל1.
ולכוון�את�וסת�הטמפרטורה.

באם�החלטת�להשאיר�את�המקרר�באריזה�-�אשר�בקשתך�על�גבי�תעודת�המשלוח.
(ראה�נוהל�הקפאת�אחריות�מקררים�-�רצ"ב)

חתום�על�שני�העתקים�של�תעודת�במשלוח�כאישור�לביצוע�האספקה�וקבלת�המקרר2.
ללא�פגיעות.

לשירות�איכותי�ואדיב
חברת�ראלקו�מוצרי�צריכה�בע"מ

ספח�-�תעודת�אחריות�בגב�החוברת
�הפרטים �כל �את �למלא יש

�בספח �הרשומה �לכתובת �הספח �את ולשלוח

בדוק�את�המקרר�היטב�-�פגיעות�שלא�ידווחו�מיידית
(תוך��24שעות�למוקד�השרות�בלבד)�לא�יתקבלו.
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מקרר�אשר�חובר�למערכת�החשמל,�לא�יוחלף�בשום�מקרה�-�בגלל�נזק�חיצוני

לקוח�שקיבל�מקרר�ואינו�משתמש�בו,�יכול�להקפיא�את�האחריות
לתקופה�של�עד�שנה�בתנאים�כדלהלן:

לפני�תחילת�השימוש�יזמין�הלקוח�טכנאי�(באמצעות�שירות�ראלקו)1.
לבדיקת�המקרר.

אחרי�אישור�הטכנאי,�תופעל�האחריות�מיידית.2.

הלקוח�ישלם�עבור�בדיקת�הטכנאי�סך��250ש"ח�(נכון�לתאריך�1.5.2016).3.

נזק�פיזי�שייגרם�למקרר,�בתקופת�ההקפאה,�לא�יכלל�במסגרת�האחריות.4.

בעת�הבדיקה�על�הלקוח�להציג�את�חשבונית�הרכישה.5.

עם�קבלת�דו"ח�הטכנאי,�תישלח�לבית�הלקוח�תעודת�אחריות6.
תקפה�ויעודכן�המחשב,�עם�ציון�העובדה�כי�"האחריות�הוקפאה".

נוהל�הקפאת�אחריות�-�מקררים



בהפעלה�הראשונה�מומלץ�להמתין�כ-�4שעות�לפני�הכנסת�המוצרים�למקרר�וזאת�כדי�לאפשר�למקרר
להגיע�לטמפרטורת�העבודה.

לפני�הכנסת�המוצרים�למקרר�בדוק�כי�המקרר�הגיע�לטמפ'�עבודה�-��50בתא�המזון.

המקרר�שברשותך�עובד�בשיטת�ה-�NO FROST,�שיטה�זו�דורשת�מעבר�חופשי�לזרימת�אויר�קר�בתוך
המקרר,�אין�לדחוס�את�המוצרים�בתוך�חלל�המקרר,�יש�לסדרם�בצורה�שתאפשר�זרימת�אויר�חופשית.

בברכה
חברת�ראלקו�מוצרי�צריכה�בע"מ

לקוח�שארפ,�שלום�רב!

תודה�על�שקנית�מקרר�שארפ�הידוע�באמינותו,
באיכותו�ובטכנולוגיה�המתקדמת�שלו.

פנים�המקרר�מיוצר�מחומר�פלסטי�מיוחד,�בעל�איכות�גבוהה�ביותר,�הנקרא��ABSובו�משתמשים
רוב�היצרנים�בעולם.

(מצורפת�בזאת�כתבה�מעיתון�"ידיעות�אחרונות"�המתייחסת�לכך).
לפיכך�נקה�את�פנים�המקרר�בחומרים�רכים�כגון:�סבון,�אמה,�וכדומה.

שמוש�בחומרים�ממיסים�עלול�לגרום�לנזק�אשר�אינו�מכוסה�בכתב�האחריות.
אנא�הקפד�על�כך!

אנו�מאחלים�לך�הנאה�מלאה�מהמוצר�שרכשת�ונשמח�לעמוד�לשירותך�בכל�עת.

אנו�ממליצים�על�שמירת�מספר�כללים�בסיסיים:

אין�לנקות�את�פנים�המקרר�בתרסיסים�וחומרים�תוקפים�פלסטיק.

מגירת�הירקות�משמשת�לאחסון�ירקות�ופירות.�אך�אם�ברצונך�להשתמש�במדפי�המקרר
לאחסון�ירקות�ופירות,�יש�לאחסנם�כך�שלא�יהיו�צמודים�לגב�המקרר�או�לפתחי�יציאת�האויר

הקר�אשר�בגב�המקרר.
מזון�הצמוד�לפתחים�עלול�לקפוא!

Ó ¢ Ú · † ‰ Î È ¯ ˆ † È ¯ ˆ Â Ó † Â ˜ Ï ‡ ¯
μ ∏ ∞ ∞ ± ∑ ¥ † ¯ Â Ê ‡ † ≥ ± † ‰ „ Â ˆ Ó ‰



Ó ¢ Ú · † ‰ Î È ¯ ˆ † È ¯ ˆ Â Ó † Â ˜ Ï ‡ ¯
μ ∏ ∞ ∞ ± ∑ ¥ † ¯ Â Ê ‡ † ≥ ± † ‰ „ Â ˆ Ó ‰



°†„·Î†ÁÂ˜Ï

È¯ˆÂÓ†ÔÂÂ‚Ó†ÍÂ˙Ó†‰Ê†ÈÏÓ˘Á†¯ˆÂÓ†˙˘ÈÎ¯†Ï‚¯Ï†Í˙Â‡†˙Î¯·Ó†Â˜Ï‡¯†˙ˆÂ·˜

˜Ú‰†Ô¯ˆÂ˜Â†SHARP†ÈÙÈ‰†˜Ú‰†Ô¯ˆÂ˜†ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰†ÌÈ¯ˆÈ‰†Ï˘†˙ÂÎÈ‡‰

ÆÏ‡¯˘È·†˙È„ÚÏ·‰†Ô˙‚Èˆ†‰È‰†Â˜Ï‡¯†˙ˆÂ·˜˘†ZANUSSI†È‡ÙÂ¯È‡‰

˘ÂÎ¯Ï†¯˜È†ÁÂ˜Ï†ÍÏ†ÌÈˆÈÏÓÓ†Â‰†‰ÎÂ¯‡†ÌÈÈÁ†˙ÏÁÂ˙Â†¯ˆÂÓ‰†ÏÚ†‰¯ÈÓ˘†ÔÚÓÏ

∫ÌÈ‡·‰†ÌÈ¯ÊÈ·‡‰†˙‡†‰Î¯„‰Ø‰˜˙‰‰†˙Ú·

˙˜ÙÒ‡†ÈÙ·†‰‚‰†ÍÏ†˜ÈÚÓ‰†Q-TRADE†˙¯ˆÂ˙Ó†ÌÈ˜¯·Â†Á˙Ó†ÈÏÂ˘Á†ÈÙ·†Ô‚Ó

Æ˙ÂÈ¯Á‡‰†˙¯‚ÒÓ·†ÌÈÒÂÎÓ†ÌÈ‡†¯˘‡†ÌÈ˜¯·Â†‰¯È„Ò†È˙Ï·†ÏÓ˘Á

Ô‚Ó‰†Ï˘†Ï˘Î†ÈÙ·†˙ÂÈ¯Á‡†˙Â¯˘‰†È¢Ú†˙˜ÚÂÓ†˙Â¯˘‰†˙Á˙Ó†Ô‚Ó‰†˙‡†˘ÎÂ¯Ï

˙˜ÙÒ‡Ó†˜Ê†Ì‚†ÏÂÏÎ˙†¯ˆÂÓÏ†˙ÂÈ¯Á‡‰Â†˙˘Î¯˘†¯ˆÂÓÏ†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙ÙÂ˜˙†ÏÎ·

Æ˜¯·†˙ÚÈ‚Ù†Â‡ØÂ†‰¯È„Ò†È˙Ï·†ÏÓ˘Á

Æ‰„ÂÚ˙·†ÌÈ‚¯ÁÂÓ‰†ÌÈ˜ÊÏ†˙ÂÈ¯Á‡†˜ÈÚÓ†ÂÈ‡†˙Â¯˘‰†˙Á˙Ó†˘Î¯†‡Ï˘†Ô‚Ó™

˙¯ˆÓ†ÌÈ¯Á‡†ÌÈÓ‰ÊÓÂ†Ô·‡†˙Â¯ˆÂÂÈ‰†ÚÂÓ‰†ÁÈ„ÓÂ†‰ÒÈ·Î††˙ÂÎÓÏ†˙È·‡†ÚÂÓ

Æ¯ˆÂÓ‰†ÈÈÁ†˙‡†ÍÈ¯‡ÓÂ†ÌÈÓ‰

ÌÈ˜ÊÏ†˙Ó¯Â‚†‰È‡Â†˙˘Î¯˘†‰ÒÈ·Î‰†˙ÂÎÓÏ†‰ÓÈ‡˙Ó‰†‰ÒÈ·Î†˙ÂÎÓÏ†‰Ï‚Ú

‰„Â¯È†˙ÂÎÈ‡Â†‰Ó‡˙‰†¯ÒÂÁÓ†‰‡ˆÂ˙Î†‰ÂÎÓÏ

®¯ˆÂÓÏ†˙ÂÈ¯Á‡·†ÌÈÏÂÏÎ†ÌÈ‡˘†ÌÈ˜Ê©

Æ‰ÈÊÈÂÏË‰†ÍÒÓÏ†ÌÈ˜Ê†ÚÂÓÂ†˙„ÁÂÈÓ†˙ÈÏËÓ†ÏÏÂÎ‰†LCD†ÈÎÒÓ†ÈÂ˜È†¯ÓÂÁ

·¯†„Â·Î·

Ó¢Ú·†˙ÂÈÂÎÂÒ†Â˜Ï‡¯

Ó ¢ Ú · † ˙ Â È Â  Î Â Ò † Â ˜ Ï ‡ ¯
μ∏∞∞±∑¥† ¯ÂÊ‡† ≥±† ‰„ÂˆÓ‰°·Â˘Á



  2

  
  לקוחות נכבדים

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

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

מ מודה לכם על שרכשתם מקרר איכותי ומשוכלל "חברת ראלקו סוכנויות בע
 .Sharpזה מתוצרת 

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק 
  .את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות

אנא פנו למעבדת , או שתתגלה תקלה, במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה
 .קרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריותהשרות ה

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

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

צר בהתאם לצורך היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במו
  .מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר, ולטובת המשתמש
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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 (אין להשתמש בהתקנים מכאניים או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה
 ).כולל מנגנון הפשרה אוטומטי

 אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן. 
 אין להשתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרר. 
 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 . הדבר יכול לגרום נזק לבידוד.  את המקרר במקום לח או רטובלהציבאין
 .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
 אין להשתמש בכבל מאריך בממיר . חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה

  .מעביר/ מתח
 בדקו וודאו שהכבל תקין ולא ניזוק בזמן .חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה

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

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

  בזמן השימוש
 עלולים '  וכדאלכוהול נקי, דבקים, גז פרופאן, דלק, חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר

  .אל תאחסנו חומרים אלה במקרר. להתפוצץ
 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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 ם לנזקהחפצים עלולים ליפול ולגרו. אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. 
 אל תניחו להם לפתוח או לטפל בדרך . המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים

 .כל שהיא במקרר
  אל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו מכיוון שהם עשויים להגיע לחום גבוה

 .בזמן הפעולה וחלקי המתכת עלולים לגרום לפציעה
 מגע ישיר במזון מוקפא עלול לגרום כוויות .  חשופותאל תוציאו מזון מהמקפיא בידיים

 .קור
 הם עלולים להתפוצץ. אל תכניסו בקבוקים או כלי אחסון סגורים למקפיא. 
 הכניסו לתבנית הקרח מי שתייה להכנת קוביות.  
  

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

  .בבידוד החשמלי
  

  במקרה של בעיה או תקלה
 נתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנאי, אם אתה מריחים ריח שרוף. 
 אין לגעת במקרר או . אווררו את האזור על ידי פתיחת חלון, במקרה של דליפת גז

  .יש להזמין טכנאי לבדוק ולתקן את הדליפה.  החשמלבשקע
  

  בזמן ההובלה
  מומלץ להציב את המקרר עם שטיחון לינוליאום

כדי לא לשרוט ולא להשאיר סימנים על ' וכד
 .הרצפה בזמן הזזת המקרר

 אחזו בידיות המותקנות בגב , להעברת המקרר
  .לקו התחתוןהמקרר ובח

  
  

  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"סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע

  .לאתר סילוק ומחזור



SJ-2124 SJ-2131
980mm 1080mm
1113mm 1215mm

b

a

מרחק נדרש לשימוש
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  .השתמשו בהן כדי לפלס את המקרר. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות להתאמה .2

  
  
  :הערות

 הציבו את המקרר כך שתוכלו להגיע לשקע בקלות.  
 הציבו אותו במקום מוגן מקרינת שמש ישירה. 
 אל תציבו את המקרר בקרבת מקורות חום. 
 הציבו אותו על משטח מתאים. אל תציבו אותו ישירות על הרציפה. 
  
  

  לפני השימוש בפעם הראשונה
  .אם השתמשתם במי סבון נגבו היטב. נקו את פנים המקרר עם מטלית לחה
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  חלקי המקרר
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 בורר הטמפרטורה .1
 דף בתא ההקפאהמ .2
 מייצר קוביות קרח .3
 

 
  תבנית כדי באין למלא יותר מדי מים

 .למנוע הידבקות הקוביות
 סובבו את , אחרי שהקוביות מוכנות

הידית בכיוון השעון כדי להעביר את 
 .הקוביות למיכל אחסון הקוביות

  
  מיכל אחסון קוביות הקרח .4
  אין להכניס שמן למיכל קוביות הקרח

 .ואין לייצר בו קרח
  

  מצבים בתא המזון2דלת בעלת  .5

  
 מדף למזון טרי .6
 EXTRA ECOלחצן  .7
 בורר הטמפרטורה בתא המזון .8
  פנימיתLEDתאורת  .9

 מדף בתא המזון .10
 מדף לפירות וירקות .11
 מגירה לפירות וירקות .12
 רגליות פילוס מתכווננות .13
 אטם דלת מגנטי .14
 תא אחסון בדלת תא ההקפאה .15
 תבנית לאחסון ביצים .16
 תא לאחסון בדלת תא הקירור .17
 תא לאחסון בקבוקים בדלת .18
 תא לאחסון כללי בדלת .19
  

  איך לפתוח את הדלת 
  
  .הרימו את הדלת  .1
ודחפו אותה חזרה עד   הכניסו את הדלת לתוך המסגרת   .2

  .המעצור כדי שתינעל במצב פתוח
  

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

  המקרר
  

  אחסון פריטים גדולים בתא המזון
  17, 16, 15, 12, 11, 10, 6, 4, 3, 2(ניתן להסיר את המדפים או את תאי אחסון ,

 .שבתרשים המקרר) 19- ו18
  וללא קוביות קרח בתא צריכת החשמל של המקרר נמדדה ללא מייצר הקרח

  .בהתאם לתקני מדידה בינלאומיים, האחסון
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  (Extra Eco)מצב הפעלה חסכוני 
הטמפרטורה בתא המזון , במצב הפעלה זה. השתמשו במצב זה כדי לחסוך באנרגיה

  .ובתא ההקפאה גבוהות יותר מאשר במצב הפעלה רגיל
  2°-בגבוהה     :בתא המזון

  .1°-בגבוהה   :בתא ההקפאה
  

  EXTRA ECOמצב הפעלת 
  .EXTRA ECOלחצו על לחצן 

  
  
  
  
  

  ביטול מצב הפעלה חסכוני
  .EXTRA ECOלחצו שוב על לחצן 

  
  
  
  

  הערה
, בקרת הטמפרטורה הפנימי(ויה בסביבה שבה המקרר מוצב לתסכון בחשמל ייעילות הח

  ).כמות המזון ועוד, תדירות פתיחת וסגירת הדלתות, טמפרטורת הסביבה
  

  טיפים לחסכון באנרגיה
 הציבו את המקרר במקום מאוורר היטב ו  
  

  טיפים לחיסכון באנרגיה
  הצבה והתקנה"סעיף (שמרו על מרווחי האוורור הדרושים"(  
 הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות או ממקורות פולטי חום. 
 השתדלו לפתוח את הדלת כמה שפחות על מנת שהקור יישמר. 
 יש לאפשר למזון להתקרר לטמפרטורת חדר לפני הכנסתו למקרר. 
  יש לפזר את המזון באופן אחיד על המדפים כדי לאפשר לאוויר הקר להגיע לכל

  מקום
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  הטמפרטורהבורר 
 בתא המזון

 בורר זה משמש לבחירת זמן ההפעלה של המדחס של מערכת הקירור. 
 כשהבורר מכוון ל-MAX , מקוררים בצורה  טובה)  וההקפאההמזון(שני התאים. 
 מצב קירור רגיל מושג כשהבורר מכוון למרכז.  

    
  

  בתא ההקפאה
  . למרכזהסמןהביאו את : מצב הפעלה רגיל

    
  
  
  

  ןהסממיקום 
  .חזקבתא המזון  אוורורה.  לתא המזוןמתקר זורכמות גדולה יותר של אוויר    :משמאל
 ההקפאהבתא  אוורורה. ההקפאה לתא מתקר זורכמות גדולה יותר של אוויר   :מימין
  .חזק    

  

  הבתאי המזון וההקפאמומלצות ות טמפרטור
  טורההטמפרבורר    מצב הקירורציין   
  ילגר

   
  )35°C- למעל(בקיץ 

  
צד שמאל ולא לאותו  הסיטו

    .ימיןצד ל
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 ...המשך
  )10°C-מתחת ל( בחורף

  
צד ימין ולא לאותו  הסיטו

  .צד שמאלל
  

  

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

 .המדף של המזון שלכם
  

  ירקות/פירות
פתוחה ) 'שקית וכו(יסו את הירקות לעטיפת ניילון כדי להקטין את אובדן הלחות הכנ
תפוזים (אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה . והכניסו למגירת הירקות או הפירות

  ).'דוכ
  

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

  .אחסוןהעטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר ל
 אחסנו את הביצים בתאי הביצים. 
 

  עופות/ דגים / בשר 
 הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.  
 דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים, נתחים גדולים של בשר. 
 ודאו שכל המזון המבושל עטוף או הוכנס לקופסאות אטומות . 
  

  הקפאה יעילה
 יש להקפיד על טריות המזון.  
 יש להקפיא כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות. 
 יש להקפיד שהכלים יהיו סגורים כראוי ואטומים. 
 יש לפזר את המזון בצורה אחידה במקפיא. 
  ואולש כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם 'השקיות וכד/הכליםסמנו את. 
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  מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור
 הוא עלול להפריע לסגור ',  בולט או נפל וכדהמידה ומזון. הקפידו לסגור את הדלת

  .החזירו אותו למקום וודאו שהדלת סגורה הרמטית. את הדלת
 יש לאחסן מזון עם תכולת נוזל גבוהה במיכל אטום למים או באריזה אטומה. 
  
  

  :הערות
 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 של האוויר בכל התא וקירור

 .נאות
 הקפידו שדלתות המקרר יישארו סגורות.   
  
  

  
  

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

 .לקפיאתו

. תניחו את המזון באזורים המוצליםאל 
 ולקפיאת הדבר עלול לגרום
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  טיפול ותחזוקה, ניקוי
  :שימו לב

כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים פעלו 
  :פ ההוראות"ע
  נגבו את השומנים שנזלו מהמזון

  .ונדבקו לחלקי הפלסטיק
  חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים

לגרום נזק לכן יש להשתמש רק 
  ).מי סבון(בחומרים מדוללים 

  במקרה שנעשה שימוש בחומרי ניקוי
לא מדוללים או שלא ניגבתם את מי 

הסבון הם עלולים לגרום לסדקים 
  .בחלקי הפלסטיק

  
הסירו את המדפים והתאים מתוך  .1

שטפו אותם במים . המקרר והדלת
  .שטפו ונגבו היטב. חמים וסבון

נגבו את פנים המקרר בעזרת מטלית  .2
שטפו במים , טבולה במי סבון חמים

 .קרים ונגבו היטב
נגבו את המעטפת החיצונית בעזרת  .3

 .פ הצורך"מטלית רכה ע
נקו את האטם המגנטי של הדלת  .4

 מברשת שיניים ומי סבון בעזרת
 .חמים

  

  :הערות
 אל תשתמשו בחומרי ניקוי חריפים ,

 .'דבנזין מים רותחים וכ
  במקרה של ניתוק המקרר משקע

 דקות לפחות 5יש להמתין , החשמל
 .לחני חיבורו מחדש

 א"ג כ" ק2-מדפי הזכוכית שוקלים כ .
אחזו אותם בצורה יציבה בעת 
 .הכנסתם או הוצאתם מהמקרר

 דסירים וכ, זהרו לא להפיל חפציםיה '
ולא לפגוע בדפנות בזמן הכנסת או 

הדבר עלול לגרום . הוצאת כלים ממנו
 .בדפנות המקרר' דלסדק וכ

  

  הפשרה
גמרי הודות למנגנון ההפשרה אוטומטית ל

  .חסכון בחשמל
  

  החלפת הנורה
התקשרו לתחנת השירות הקרובה של 

מ כדי להזמין "ראלקו מוצרי צריכה בע
החלפת הנורה . טכנאי לשם החלפת נורה

 .תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך
  

  ניתוק המקרר ממערכת החשמל
כשאתם מתכוונים לנתק את המקרר 

הוציאו ממנו את כל המזון , לתקופה ארוכה
נתקו אותו . ונקו היטב את התאים

מהחשמל והשאירו את הדלתות פתוחות 
מעט על מנת למנוע הצטברות עובש 

  .םוריחות רעי
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  פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי
  :לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים

  פיתרון אפשרי  הבעיה

  חלקו החיצוני של המקרר חם
הצינור . התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה

  .החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות

  רעש מושמע מהמקרר

  : הבאים רגילים לפעולת המקררהרעשים
  הרעש –רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו 

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

הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת 
 .מחזור הפשרה

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

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

  רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות -צפצופים 
  .הפנימיים והחיבורים

הצטברות של לחות או קרח 
  בתוך או מחוץ למקרר

 יש . הדבר עלול לקרות במקרים הבאים
להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד ייבש 

  .ת הלחותכדי לנגב א
 כשהלחות החיצונית גבוהה. 
 כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. 
 יש לעטוף . (כאשר מאחסנים מזנון עתיר בלחות

  ).אותו

  המזון בתא המזון קפא

 של ' האם תא המזון פועל זמן ממושך על טמפ
MAX? 

 סביבה נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא ' טמפ
  .MIN°-מכוונת ל' אפילו אם הטמפ

  שאריות ריח באחד התאים
 יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. 
  יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את

  .כל הריחות
  
  

  :במקרים בהם נדרש שירות
  .התקשרו לתחנת השירות הקרובה
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‡¢˙†π¥†‰ÓÏÒ†¨¢ÌÈÂ˜È˙†È„¢†≠†„·Ï·†‰¯ÈÒÓ†˙Á˙

‰Ú¯†±∂†·‚‰†¨¢ÔÂ¯˘‰¢†˙„·ÚÓ¢≠†„·Ï·†‰¯ÈÒÓ†˙Á˙

‰È¯·Ë†¨±≥†È‡ÎÊ†Ô·†ÔÁÂÈ†¨¢‰‡†˙Â¯˘¢†≠†„·Ï·†‰¯ÈÒÓ†˙Á˙

‰È˙†±∂†ÌÂ„¯‚‰†ÈÏÂÚ†¨¢Ï‡È¯Âˆ†Ï‚Ò¢†≠†„·Ï·†‰¯ÈÒÓ†˙Á˙

∞∏≠π∑∑∑≤∂∞

∞¥≠∏¥π¥∞±∞

∞¥≠∂¥∂∂μ≥≤

∞¥≠∂≥∏≥μμ∑

∞≤≠∂¥∞≥∞∞∞

∞∏≠∏μ≤±±π¥Ø∞∏≠∏μμμ∂±∑

∞∏≠∂∑±∏±π±

∞∏≠∂≤∑∑π¥±

∞¥≠∂≥∏πππ¥

∞∏≠∂≥±∑≤∞¥

∞¥≠∂¥≤∞±±¥

∞¥≠∂πμπ¥≥∞

∞≥≠∂∏≤∞ππμ

∞π≠∑¥±≤∂±∂

∞¥≠∂∑∑≥∞∞∞

∞π≠∏∂±∞∂∑∏
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