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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

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��210ש"ח�(נכון�לתאריך�1.1.2006).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!
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  SHARPברוכים הבאים לעולם של 

  לקוחות נכבדים
  .Sharpמתוצרת  הזה המעולה המקררודה על שרכשתם את ת

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

 .לשימוש בעתיד
 מוצרי מזוןקירור והקפאת, המקרר מיועד ליצירת קוביות קרח . 
 סביבתיות כפי שמצויין בטבלה מטה' בטמפ, המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד .

  .דירוג האקלים מצויין בתווית המפרט הטכני
' הפעלת המקרר בטמפ. המתאים לדירוג האקלימי' המקרר יפעל כראוי בטווח הטמפ

 .לא תפגע בפעות המקרר, +5°Cעד , נמוכה יותר
 10°--נמוכה מ' אין לחשוף את המקרר לטמפCלזמן ארוך . 
  

  סביבתית' טווח טמפ  םדירוג אקלי
SN  +10°C - 32°C  
N +16°C - 32°C 

ST 16°C - 38°C 
T 16°C - 43°C 

  
  

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

. ת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיבישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברי לא בואןהי
  . האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד

 בהתאם לצורך מבלי מוצרהיצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים ב
  .לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר

  
  

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

הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות . החשמליים והאלקטרוניים
אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים . הסביבה

רשויות המתאימות או לחנות בה לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו ל. בסביבתכם
  .רכשתם את המוצר

  



4 
 

  

  תוכן העניינים
  5.......................................................................הוראות בטיחות ואמצעי זהירות
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  הוראות בטיחות ואמצעי זהירות
  .המשמעות שקיימת סכנה ממשית לגרימת מוות או פציעה קשה   אזהרה

  .המשמעות שקיימת סכנה ממשית לנזק לרכוש או פציעה   זהירות

  

   אזהרה
  גז קרר

באות כדי למנוע יש להקפיד על הוראות הבטיחות ה. (R600a)המקרר מכיל גז קרר דליק 
  .הצתה ושליקה

 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

 רראל תפעילו מכשירים חשמליים בתוך המק. 
 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

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

  
  התקנה

 רטיבות . הדבר יכול לגרום נזק לבידוד. אין להתקין את המקרר במקום לח או רטוב
 .עלולה להצטבר על המארז החיצוני ולגרום לחלודה

 יציב ושטוח שיכול לשאת את המשקל ללא , משטח ישר יש להציב את המקרר על
 .רעידות

  
  התקע ושקע החשמל, כבל החשמל

  .דליקהלמניעת התחשמלות ו
 אין להשתמש בכבל מאריך בממיר . חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה

  .מעביר/ מתח
 אין להשתמש בכבל מאריך.חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה . 
 חברו את התקע לשקע המחובר לרשת עם מתח מתאים לרשום בתווית המפרט. 
 חברו כראוי את פין ההארקה לחיבור המתאים. 
 אם הכבל או התקע . ל הזינה לא ניזוק בזמן ההעברה או ההתקנהוודאו שכב

  .משוחררים אל תחברו את המקרר לשקע
 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. 
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 לרגל נסיעה וכד(כוונים להשתמש במקרר בתקופה הקרובה במידה ואינכם מת'( ,

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

  בזמן השימוש
 ולים על' אלכוהול נקי וכד, דבקים, גז פרופאן, דלק, חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר

  .אל תאחסנו חומרים אלה במקרר. להתפוצץ
 הדבר עלול .'אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד 

 .וצריםלפגוע באיכות המ
 פעולה כזו עלולה לגרום נזק. אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. 
 ליפול ולגרום לנזקהחפצים עלולים. אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים . 
  חושית או ,  ואנשים מוגבלים פיזית8מעל גיל המקרר מותאם לשימוש של ילדים

אם הם נתונים לפיקוח של בוגר או אלא רק מנטלית או החסרים את הנסיון והידע 
 .מי שאחראי לבטיחותם

  
  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. לבשקע החשמ
  

  בזמן ההובלה
  הגלגליות מאפשרות להזיז את המקרר קדימה

 . ואחורה
 אחזו בידיות המותקנות בגב , להעברת המקרר

  .המקרר ובחלקו התחתון
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  השלכת המקרר הישן

 לת פרקו את הד, למניעת לכידת ילדים או חיות מחמד במקרר. המקרר אטום לגמרי
  .לפני שאתם מפנים אותו

 העבירו את המקרר והדלתות . פ ההוראות"סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע
  .לאתר סילוק ומחזור

  
  בזמן השימוש

  אין לגעת במדחס או ברכיבים החיצוניים כיון שהם מתלהטים בזמן שהם פועלים
 .וקצות המתכת עלולים לגרום לפציעה

  שבתא ההקפאה בידים לחות הדבר עלול לגרום אל תגעו במזון או במכלי המתכת
 לכוויות קור

 אל תכניסו בקבוקי משקה או פחיות לתא ההקפאה.  
 ".קירור מהיר"בקבוקי הזכוכית עלולים להתפוצץ במיוחד אם הופעלה פונקציה 

 אל תשתמשו במים למעט מי שתיה לצורך יצירת קוביות הקרח. 
 ת ידיו ליד הדלת הדבר עלול אל תפתחו ותסגרו את הדלתות כשמישהו הניח א

 .לגרום ללכידת היד
  פול מהתא הוא עלול יאם הפריט י.  גדולים מדי לתאים בדלתותפריטיםאל תכניסו

  .לגרום לפציעה
  

  הצבה והתקנה
  .הקפידו על מרווחי איוורור נאותים סביב המקרר .1

באיור מצויינים מרווחי המינימום להצבת המקרר 
מקרר בוצעה עם מדידת הצריכה של ה. במקומו

  .מרווחים שונים
הגדלת המרווחים עשויה להפחית את צריכת 

  .החשמל
הפעלת המקרר עם מרווחים קטנים מהרשום באיור 

רעשים או , במקרר' עלול לגרום לעלית הטמפ
  .תקלות

  .מ" מ75- אבל פחות ממ או יותר" מ60המרווח בין גב המקרר לקיר אמור להיות 
תם עלולים להפצע ממגע עם המדחס או הרכיבים מ א" מ75-אם המרווח גדול מ

 .החיצוניים שמתלהטים בזמן שהם פועלים
  

  כ המרווח הנדרש"סה
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. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות לפילוס והתאמה .2

סובבו אותן תחילה כדי לאפשר להכניס את תומכות 
למקום ) מגיעות באריזה בתוך תא הקירור(הרגליות 

 כדי לפלס ולאזן את ולאחר מכן השתמשו ברגליות
 .המקרר

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 הברגים מחלקו 2הוציאו את  .3

התחתון של המארז והתקינו את 
מגיעות באריזה (כיסוי הרגליות 

 הברגים 2עם ) בתוך תא הקירור
 .שהוצאתם

  
  :הערות

 יש להציב את המקרר קרוב לשקע חשמל. 
 קנים פולטי הציבו אותו במקום שאינו חשוף לשמש ישירה או למכשירי חשמל או מת

 .חום
 הניחו אותו על מעמד מתאים כגון משטח . אל תציבו את המקרר ישירות על הריצפה

 .עץ
 הזמזם משמיע צלצול , כשמחברים את התקע לשקע החשמל כשהדלת פתוחה

  .הוא מופסק ברגע שסוגרים את הדלת. התראת דלת פתוחה
  

  לפני השימוש בפעם הראשונה
 אם השתמשתם בתמיסת סבון .  מטלית לחהנקו את החלל הפנימי של המקרר עם

 .ייבשו ונגבו היטב, כלים
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  חלקי המקרר

  
  
 תאורה בתא ההקפאה .1
מדף בתא  .2

 ההקפאה
מייצר קוביות  .3

 קרח
  אין למלא את

התבנית יותר מדי 
כדי למנוע 
הידבקות 
 .הקוביות

  אחרי שהקוביות
סובבו את הידית בכיוון השעון , מוכנות

ל אחסון כדי להעביר את הקוביות למיכ
 .הקוביות

 מיכל אחסון קוביות הקרח .4
 תא עם דלת לאחסון מזון טרי .5
 פנל הבקרה .6

   

 יחידה להסרת ריחות רעים .7
ממוקמת במעברי 

לא . האוויר הקר
נדרשות פעולות 
ניקוי , כלשהן לטיפול

 .או תחזוקה
 תאורת תא הקירור .8
 מדף במקרר .9

 .ניתן לשלוף אותו החוצה
 מדפים בתא הקירור .10

)SJ-D5610 :1חידה י, SJ-D5620/ 
 ) יחידות2: 5777

 פנל קירור היברידי .11
. הפנל מקרר מאחור את תא הקירור
בצורה זו המזון מתקרר בלי להיות 

 .חשוף לזרם אוויר הקר
 מדף מעל מגירת פירות וירקות .12
 שתי מגירות לפירות וירקות  .13
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 2(רגליים מתכוננות  .14

 )יחידות
)  יחידות4(גלגלים  .15

להזזת המקרר קדימה 
 .ורהואח

 כיסוי הרגליות .16
אטמים מגנטים בדלת  .17

 2(תא ההקפאה 
 )יחידות

 2(תאים בדלת תא ההקפאה  .18
 )יחידות

  מעצור לתבנית לביצים .19

  תבנית לביצים .20
)SJ-D5610 :2 יחידות   

SJ-D5620/ 5777 :1יחידה ( 

        
לאחסון בדלת תא ) עליון(תא  .21

  הקירור
  )SJ-D5620/ 5777-רק ב(

 מדף לאחסון בקבוקים בדלת .22
לאחסון בדלת תא ) תחתון(תא  .23

  הקירור
  

  :ניתן לאחסן מזון נוסף על ידי הוצאת חלק מהאביזרים המקוריים לדוגמה
 מדף תא ההקפאה  .2
  מייצר קוביות הקרח  .3
  מיכל אחסון קוביות הקרח  .4
  תא עם דלת לאחסון מזון טרי  .5
  מדף במקרר  .9

  מדפים בתא הקירור  .10
  שתי מגירות לפירות וירקות  .13
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  מצבי הפעלה מיוחדים

  

  

  
  

 Extra Cool Express  מצב הפעלה
freezing  

Express Cool   

מצב זה מיועד   הסבר
לקירור משקאות 

או מוצרי מזון 
לטמפרטורה של 

  קפיאה

קיצור זמן 
הנדרש 

 להקפאת מזון

מצב זה מיועד לקירור משקאות 
  ומזון במהירות

  אהתא ההקפ  תא ההקפאה  מגירת מזון טרי  מיקום
הם . אין להכניס בקבוקי זכוכית

  .עלולים להתפוצץ
  זמן פעולה   דקות30  1* שעות 2  1* שעות 6
 מצב זה מסתיים אוטומטית 
 לא נשמע צלצול התראה  

 מצב זה מסתיים אוטומטית.  
 יש צליל התראה. 

  :2*להפסקת צליל ההתראה 

    Enterלחצו על לחצן 
  או 

  Express freezingלחצו על לחצן 

  
אין צורך להוציא את   ום הפעולהבסי

  .המשקאות או המזון
 יש , כשמושמע צליל התראה

להוציא את המשקאות 
 .והמזון

  אם משאירים אותם בתא
 דקות הם 30ההקפאה מעל 
  .עלולים לקפוא

אם יש 
הפסקת 

חשמל בזמן 
  הפעולה

 מצב זה מתבטל אוטומטית.    מצב זה ממשיך אוטומטית
מהנקודה שבה היא הופסקה 

  .סקת החשמלעקב הפ
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  :הערות

ניתן להפעיל מצב אחד בכל . שלושת מצבי ההפעלה שלעיל אינם זמינים בו זמנית  1*
 .פעם

  . השתדלו לפתוח את הדלתות כמה שפחות, במצבי ההפעלה האלה  2*
  

  :הערות
 Extra Cool ,Express freezingו -Express coolלא ניתנים להפעלה בו זמנית . 
 ם האלה המנעו ככל האפשר מפתיחת הדלתבזמן הפעלת אחד המצבי. 
  

  )קוטל חיידקים (–מקבצי פלסמה 
 .השתמשו באפשרות זו כדי לשמור על החלל הפנימי של המקרר נקי
  . המיינן משחרר מקבצים של יונים חיוביים ושליליים לחלל תא הקירור

, וירוסים, מקבצי הפלסמה מפרקים חיידקים
  .עובש וריחות רעים

הריח נגרם . ריח קל במקררייתכן ותחושו 
כמות האוזון המשתחרר . מהפעולה של המיינן

  .היא מינימלית והוא נעלם בחלל המקרר
  

  חסכון בחשמל
  )SJ-D5777רק בדגם (

  .השתמשו בפונקציה הזו כשאתם רוצים לעבור למצב חסכון בחשמל
ת למצב פעולה בתאי הקירור וההקפאה עולה יחסי' בזמן שהפונקציה מופעלת הטמפ

  .לא תשתנה' תצוגת הטמפ. רגיל
  תא קירור  תא הקפאה  

  2°Cבערך   1°Cבערך   Energy savingבמצב 
  ).3°C- לבתא הקירור, 18°C--למכוונת בתא הקפאה ' כשהטמפ(

  .הפסיקו את הפונקציה אם המשקאות לא קרים דיים או ייצור הקרח נמשך זמן רב
  

  :הערה
  טמפ, נשלטת' טמפ(בתנאי ההפעלה של המקרר יעילות החסכון בחשמל תלויה '

 . ועוד)כמות המזון, תכיפות פתיחת הדלתות, סביבתית
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  פנל ההפעלה
  SJ-D5777דגם 

  
  :הערות

  כשלוחצים על אחד הלחצנים כל האייקונים יהבהבו פעם אחת ויציגו את
המצבים , אם המקרר מפסיק לפעול עקב הפסקת חשמל. מצב ההמתנה

 ימשיכו לפעול כמו לפני הפסקת Express freezing- וExtra coolלמעט 
 .החשמל

 הפעולה לא תקלט אם דלת תא הקירור פתוחה. 
  כש.  בתצוגה ידלקו בתצוגת מצב ההמתנהםהחיווייאייקוני המצבים או-

Express coolמופעל האייקון יהבהב בתצוגת ההמתנה . 
 לתצוגת אם לא בוצעה כל פעולה משך כדקה התצוגה תחזור אוטומטית 

ההמתנה תכבה אם לא בוצעה כל פעולה מצב תצוגת . מצב המתנה
 . נוספתמשך דקהב
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  הפעלת מצבים שימושיים
1.  

  בחרו באייקון המצב 

  )Extra coolלדוגמה (

  
2  

   On/ Off-בחרו ב

    
)Off(  

3  

  ).ביפ(השלימו את הכיוון 
  Extra coolרק במצב 

השלימו את הכיוון בלחיצה ארוכה 
  )ביפ, ביפ, פבי(

  
אייקון המצב 

  .דולק
 Extraקר במצב 

cool   
  )מהבהב(

  
אייקון המצב 

יכבה בתצוגת 
  .המתנה

  :פ הסדר המוצג מטה"האייקונים מתחלפים ע כשלוחצים על הלחצן 

  
  

  :הפעלת מצבים נוספים
  תצוגה  ביטול הפעולה  סיכום  

התראת 
 דלת

  פתוחה

  כשדלת המקרר נשארת פתוחה
שמע התראה ת, מעבר לדקה

 .אחת ושוב אחרי דקה
  כשהדלת נשארת פתוחה

 דקות ההתראה 3-מעבר ל
 .תשמע ברציפות

  סגירת עם ההתראה תופסק
  .הדלת

לחצו לחיצה ארוכה בו 
 - וזמנית על 

  )ביפ, ביפ, ביפ(
  

החיווי 
  כבה
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צליל 

לחיצה על 
  הלחצנים

  לביטול צליל הלחיצה על
  .הלחצנים

לחצו לחיצה ארוכה בו 
 - ות על זמני

  )ביפ, ביפ, ביפ(
  

החיווי 
  כבה

  :הערה
  ).החיווי ידלק(להפעלת מצב נוסף בצעו את הפעולות מעלה 

  
  

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

  בדיקת כיוון הטמפרטורה הנוכחי

  .-ל כדי לבחור בין לחצו על הלחצן 
  כיווני ברירת המחדל

  
  הקפאה/ כיוון תא הקירור

  תא ההקפאה
  .1°C בהפרש של 21°C-~13-כיוון בטווח 

  :תא הקירור
  .1°C בהפרש של 6°C~0כיוון בטווח 
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  :פ הסדר המוצג מטה" האייקונים מתחלפים עכשלוחצים על הלחצן 

  
  

  קירור/ כיוונים מתקדמים לתאי ההקפאה
-י ביצוע שלבים א" עC° 0.5בתאי הקירור וההקפאה בהפרשים של ' יתן לכוון את הטמפנ
  .ג
לחצו לחיצה ארוכה על לחצן " הפעלת מצבים שימושיים" בסעיף 1אחרי ביצוע שלב   .א

.  
 ).ראו איור בהמשך(ברירת המחדל ' שכוונה מוחזרת לטמפ' הטמפ

 .- ובלחיצה על הלחצנים ' כוונו את הטמפ  .ב
 ".הפעלת מצבים שימושיים" בסעיף 3בדומה לשלב (השלימו את הכיוון   .ג
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  .ג- בצעו שוב את השלבים א1°Cבהפרש של ' לחזרה לכיוון הטמפ

  
  

  פנל ההפעלה
 SJ-D5610/ 5620דגמים 

  
  . אוטומטית עם חיבור המקרר לשקע החשמלהמיינן מתחיל לפעול  * 

  .לכבות אותו/אין צורך להפעיל  
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  :הערה

  )תא ההקפאה (Fאו ) תא הקירור (Rלחצו על לחצן , אם ברצונכם שהמחוון יידלק
  

  ביטול מצבי ההפעלה המיוחדים/הפעלה
  )למעט פעולת המיינן(

  
  

  התראת דלת פתוחה
  דקה לאחר פתיחת 1ל לפעול  הזמזם יתחיה פתוחהמקררכשמשאירים את דלת 

 . נוספת דקהאחרהוא יזמזם , הדלת ובהמשך
  הזמזום יושמע ברציפות,  דקות3אם הדלת נשארת פתוחה מעל. 
 הזמזם מפסיק כשסוגרים את הדלת. 
  

  לא מפסיק" דלת פתוחה"אם צלצול התראת 
התקשרו למחלקת , במקרה זה. יש תקלה, אם הוא לא מפסיק לאחר סגירת הדלת

  . של היבואןהתמיכה
  

  "דלת פתוחה"ביטול מצב התראת 
  לחצו על לחצניםFו -R שניות בו זמנית3 במשך . 
  תופעל שוב לאחר יומיים" דלת פתוחה"התראת. 
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  בקרת הטמפרטורה
  .פ הצורך"כוונו את הטמפרטורה ע. המקרר קובע את הטמפרטורה בצורה אוטומטית

  בדיקת כיוון הטמפרטורה הנוכחי
המחוון מציג את , F או R כשלוחצים על

  .הטמפרטורה הנוכחית בתא הנבחר
  בתא ההקפאה: Fלחצו על לחצן 
  בתא הקירור: Rלחצו על לחצן 

  
  בתא ההקפאה' קביעת הטמפ

  Fלחצו על לחצן   .1

    
 כדי לשנות Fלחצו לחיצות חוזרות על   .2

  .את הטמפרטורה
    

  בתא הקירור' קביעת הטמפ
  Rלחצו על לחצן   .1

    
 כדי לשנות R לחיצות חוזרות על לחצו  .2

  .את הטמפרטורה
  

  

  
  שניות מסיום כיוון 5לאחר 

 .המחוון נכבה, הטמפרטורה
  כיוון הטמפרטורה לא משתנה גם

  .לאחר הפסקת חשמל
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  כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה
  .אופן הבא דרגות ב9-ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה ב

  בתא ההקפאה
 Fלחצו לחיצה ממושכת על לחצן   .ד

 Expressולאחר מכן לחצו על לחצן 
freezing שניות לפחות3 במשך .  

 
  .המחוון חוזר למצב ברירת המחדל

 כדי לשנות Fלחצו לחיצות חוזרות על   .ה
אם ברצונכם . את הטמפרטורה

,  דרגות5-לשנות את הטמפרטורה ב
 .ב שלעיל-בצעו את שלבים א ו

  
  בתא הקירור

 Rלחצו לחיצה ממושכת על לחצן   .א
 Expressולאחר מכן לחצו על לחצן 

freezing שניות לפחות3 במשך .  

 
  המחוון חוזר למצב ברירת המחדל

 כדי לשנות Fלחצו לחיצות חוזרות על   .ב
אם ברצונכם . את הטמפרטורה

,  דרגות5-לשנות את הטמפרטורה ב
  ב שלעיל-בצעו את שלבים א ו

 מעבירה לדרגה R או Fעל כל לחיצה 
  :הבאה באופן הבא
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  אחסון מזון
, 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( אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון כדי להקטין את

תפוזים (אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה . והכניסו למגירת הירקות או הפירות
  ).'וכו
  

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

 . המתאימה ביותר לאחסוןהעטיפה רשומה גם הטמפרטורה
 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, חתיכות גדולות של בשר. 
 ודאו שכל המזון המבושל עטוף או הוכנס לקופסאות אטומות .  
 הדבר עלול לגרום לקפיאת המזון. ת לפני פתחי האוורוראין להניח את המזון ישירו.  
 יש לפזר את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר קירור נאות. 
 אחרי הבישול יש להניח למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר. 
  אין לחסום את יציאות האוויר כדי לאפשר סחרור מלא של האוויר בכל התא וקירור

 .נאות
  

  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. 
 סמנו את המכלים כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם  
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  מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור
 הוא עלול להפריע לסגור ', המידה ומזון בולט או נפל וכד.  לסגור את הדלתהקפידו

 .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

 .קר בצורה טובהלאפשר פיזור אוויר 
  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. 
  
  
  
  

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

  טיפים לחיסכון באנרגיה
  סביב ) 7בעמוד " הצבה והתקנה"ראו סעיף (שמרו על מרווחי האוורור הדרושים

 .המקרר
 הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות או ממקורות פולטי חום. 
 השתדלו לפתוח את הדלת כמה שפחות על מנת שהקור יישמר. 
  לטמפרטורת חדר לפני הכנסתו למקרריש לאפשר למזון להתקרר. 
  יש לפזר את המזון באופן אחיד על המדפים כדי לאפשר לאוויר הקר להגיע לכל

  .מקום
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  צריכת אנרגיה
צריכת האנרגיה של מקרר זה נמדדה בהתאם לתקן בינלאומי 

הבדיקות נעשו כשכל האביזרים . של ביצועי מקררים
  .וא מוצב במקום מוצלהוצאו ממנו וה) 'המגירות וכד, המדפים(
  
  
  
  
  
  
  
  
  הוצאו ) 'המגירות וכד, המדפים(צריכת האנרגיה לדגם זה נעשתה שכל האביזרים

 .ממנו והוא מוצב במקום מוצל
  הבדיקות בוצעו כשהמקרר מוצב עם מרווחי

  :האוורור הבאים סביבו
  
  
  
  

  טיפול ותחזוקה, ניקוי
  חשוב

  : עלופידהק, הפלסטיקלמניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי 
 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 . 
  

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

  .טבשטפו ונגבו הי
 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. 
 נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים. 
 נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה. 
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  :הערות

 מים רותחים וכו, בנזין, קהאל תשתמשו בחומרי הבר'. 
 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש5יש להמתין , כשמנתקים את המקרר מהחשמל . 
 אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר. ג" ק3-כל מדף זכוכית שוקל כ. 
 הדבר עלול לגרום לסדיקת . אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית

  .המשטח הפנימי
  

  הפשרה
  .ההפשרה במקרר זה נעשית בצורה אוטומטית לפי הצורך

  
  החלפת נורה שרופה

החלפת הנורה תבוצע רק בידי . התקשרו לשירות של היבואן כדי להזמין החלפת נורה
  .טכנאי מוסמך

  
  לפני ההעברה

לפני הניגוב המתינו . נגבו את המים ממגש האידוי
לפחות שעה אחרי ניתוק המקרר מהחשמל כיון 

  .רכת הקירור חמה ביותרשכל מע
  )מגש האידוי מותקן מגב המקרר(
  
  

  כיבוי המקרר
יש להוציא את כל המזון מתוכו ולנקות אותו , כשמנתקים את המקרר לפרק זמן ארוך

יש להשאיר את הדלתות פתוחות קמעה למניעת היווצרות עובש וריחות , בסיום. היטב
  .רעים
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  פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי
  : הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאיםלפני

  
  פיתרון אפשרי  הבעיה

חלקו החיצוני של 
  המקרר חם

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

כשנשמעים רעשים 
  מהמקרר

  :הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר
  עש פוחת  הר–רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו

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

 .נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה
  הרעש עשוי ( זרימת נוזל הקרר בצנרת –רעשי זרימה

 ).להתגבר מדי פעם
  רעש הנשמע עקב התרחבות –רעשי גריסה ופיצוח 

 .הדפנות הפנימיים והחיבורים
  שמע עקב התרחבות הדפנות  רעש הנ-צפצופים

  .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

 כשהלחות החיצונית גבוהה. 
 כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. 
 יש לעטוף אותו. (ותכאשר מאחסנים מזנון עתיר בלח.(  

SJ-D5777  בתא הקירור ' האם המקרר מופעל משך זמן רב כשהטמפ
  .0°C-מכוונת ל

 .'שנו את כיוון הטמפ
 של ' האם המקרר מופעל משך זמן ארוך כשבורר הטמפ

  ?הנמוכה ביותר' תא ההקפאה מכוון לטמפ
 .'שנו את כיוון הטמפ

 ה המזון עלול לקפוא למרות הסביבתית נמוכ' אם הטמפ
  .6°C-בתא הקירור מכוונת ל' שהטמפ

המזון 
בתא 

הקירור 
  קופא

SJ-D5616 
SJ-D5620  

 של ' האם המקרר מופעל משך זמן ארוך כשבורר הטמפ
  ?הנמוכה ביותר' תא הקירור מכוון לטמפ

 .'שנו את כיוון הטמפ
 של ' האם המקרר מופעל משך זמן ארוך כשבורר הטמפ

  ?רהנמוכה ביות' תא ההקפאה מכוון לטמפ
 .'שנו את כיוון הטמפ

 הסביבתית נמוכה המזון עלול לקפוא למרות ' אם הטמפ
  .MIN-בתא הקירור מכוונת ל' שהטמפ
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  ..המשך

 
  פיתרון אפשרי  הבעיה

שאריות ריח באחד 
  התאים

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

  .הריחות
  ים לשירותאם אתם עדין נזקק

  .פנו למעבדת השירות של ראלקו הקרובה למקום מגוריכם
  
  

  SJ-5610 / SJ-5620)דגמים (מצב שבת 
   שעות40 בתא הקירור במשך (S)הפעלת מצב שבת 

המשיכו ללחוץ עליו , לאחר מכן.  שניות3 במשך [EXPRESS FREEZING]לחצו על לחצן 
) ביפ( צלצולים 2יישמעו . ות נוספות שני3במשך ) תא המזון (Rובמקביל לחצו על לחצן 

  .הנורית מהבהבת פעם אחת, בזמן הצלצול.  שעות40ומצב שבת יופעל במשך 
  

   שעות80 בתא ההקפאה במשך (S)הפעלת מצב שבת 
לאחר .  שניות3 במשך [EXPRESS FREEZING]לחצו על לחצן 

תא  (Fהמשיכו ללחוץ עליו ובמקביל לחצו על לחצן , מכן
) ביפ( צלצולים 3יישמעו .  שניות נוספות3 במשך) ההקפאה

הנורית , בזמן הצלצול.  שעות80ומצב שבת יופעל במשך 
  .מהבהבת פעמיים

  
  )S(ביטול מצב שבת 

ההקפאה בסדר פעולות /ניתן לבטל מצב שבת בתא הקירור
  . זהה להפעלת מצב זה

  .מצב שבת מתבטל) ביפ(כשנשמע צלצול 
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£Æ„·Ï·†¯¯˜Ó‰†ÒÁ„Ó†˙‡†˙ÏÏÂÎ†˙ÂÈ¯Á‡‰

£Æ‰Â˘‡¯‰†‰˘Ï†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙„ÂÚ˙·†≥†¨≤†¨±†ß‰†ÌÈÙÈÚÒ·†ÌÈË¯ÂÙÓ‰†ÌÈ¯˜Ó·†‰Ù˜˙†‰È‡†˙ÂÈ¯Á‡‰

£˙È¯Â˜Ó‰†‰ÈÈ˜‰†˙ÈÂ·˘ÁÏÂ†¯¯˜Ó‰†ÏÏÎ†Ï˘†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙„ÂÚ˙Ï†„ÂÓˆ·†‰Ù˜˙†˙ÂÈ¯Á‡‰
Æ‰˘ÈÎ¯‰†ÍÈ¯‡˙Ó†‰˙ÏÂÁ˙Â†®‰¯·Á‰†È„¯˘Ó·†ÔÂÈÚÏ†‡ˆÓ©†Úˆ·Ó‰†ÔÂ˜˙Ï†‰ÙÂÙÎÂ

£ÆÂÊ†˙ÂÈ¯Á‡†ÏÚ†ÏÁ†ÂÈ‡†®‰˙Ó‰†˙ÂÚ˘©†ÌÈ‡ÎË‰†˜ÂÁ



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

ÆÆÆ˘È˘†·ÂË†ÈÎ‰

˙ÂÈ¯Á‡†˙„ÂÚ˙

‰È˜˙‰†Â˙ÏÂÚÙÏ†‰Ê·†ÌÈ‡¯Á‡†¨∞≥≠∂μ∞∏≤¥μ†Ò˜Ù†∞≥≠∂μ∞∏≤∏≤†∫ÏË†¯ÂÊ‡†≥±†‰„ÂˆÓ‰†ßÁ¯Ó†¨μ±≥∑∏π¥≥∏†ÙÆÁ†¨Ó¢Ú·†‰ÎÈ¯ˆ†È¯ˆÂÓ†Â˜Ï‡¯†¨Â‡
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Æ±¯ˆÂÓ‰†ÔÂ˜È˙Ï†ÌÈ˘Â¯„†ÂÈ‰È˘†ÌÈÙÏÁ†˙ÙÏÁ‰†ÏÏÂÎ†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙ÙÂ˜˙·†‰Ï‚˙‰˘†¯ˆÂÓ·†ÏÂ˜Ï˜†ÏÎ†‰¯ÂÓ˙†‡ÏÏ†Ô˜˙Ï†ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó†Â‡
ÆÌÈÈ¯Â˜ÓÂ†ÌÈ˘„Á†ÌÈÙÏÁ·

®‡©ÔÎ¯ˆÏ†·È˘†Â‡†Í¯Ú†‰ÂÂ˘Â†ÌÈÓÂ„†˙ÂÎÈ‡Â†‚ÂÒÓ†Â‡†‰‰Ê†˘„Á†¯ˆÂÓ†ÔÎ¯ˆÏ†˜ÙÒ†ÏÈÚÏ†¯ÂÓ‡‰†˙‡†ÌÈÈ˜†‡ÏÂ†‰„ÈÓ·˘†ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó†Â‡
ÆÂ˙Ú„†ÏÂ˜È˘†ÈÙÏ†¯ˆÂÓ‰†„Ú·†ÌÏ˘˘†‰¯ÂÓ˙‰†˙‡

®·©¨ÔÈÈÚ‰†ÈÙÏ†¨‰ÙÏÁ‰‰†˙Â‰Ó†Â‡†ÚˆÂ·˘†ÔÂ˜È˙‰†˙Â‰Ó†Ë¯ÂÙÈ†Â·Â†·˙Î·†¯Â˘È‡†ÁÂ˜ÏÏ†Ô˙ÈÈ†¨‰ÙÏÁ‰‰†ÚÂˆÈ·†Â‡†ÏÂ˜Ï˜‰†ÔÂ˜È˙†¯Á‡Ï
ÆÂÊ†˙ÂÈ¯Á‡†˙„ÂÚ˙†ÈÙÏ†‰È·ÂÈÁÓ†‰¯ÂËÙ†‰¯·Á‰†‡‰˙†ÈÊ‡†¨˙ÂÏ˘¯·†Â‡†ÔÂ„Ê·†ÁÂ˜Ï‰†È„È†ÏÚ†Ì¯‚†ÏÂ˜Ï˜‰Â†‰È‰†ÈÎ†¨¯‰·ÂÈ

®‚©Æ‰¯·Á‰†È„È†ÏÚ†‰ÚˆÂ·†‰˜˙‰‰˘†„·Ï·Â†‰˜˙‰‰†ÏÚ†Ì‚†ÂÊ†˙ÂÈ¯Á‡†ÏÂÁ˙†¨¯ˆÂÓ‰†˙ÏÚÙ‰Ï†È‡˙Î†‰„È†ÏÚ†¯ˆÂÓ‰†˙˜˙‰†‰¯·Á‰†‰·ÈÈÁ
¯ˆÂÓ·†˘ÂÓÈ˘†ÁÂ˜Ï‰†‰˘Ú†‡Ï†¨¯ˆÂÓ‰†˙˜˙‰†„ÚÂÓÏ†„Ú˘†„·Ï·Â†‰˜˙‰‰†ÌÂÈÒ†„ÚÂÓ·†‰¯·Á‰†Ï˘†˙ÂÈ¯Á‡‰†˙ÙÂ˜˙†ÏÁ˙†¨‰ÊÎ†‰¯˜Ó·

Æ˙È¯Â˜Ó‰†Â˙ÊÈ¯‡·Â†‰¯·Á‰†˙˘È¯„Ï†ÌÈÂÚ‰†ÌÈÈÂ‡¯†ÌÈ‡˙·†¯Ó˘†¯ˆÂÓ‰Â†ÂÏ†¯ÒÓ˘
®„©ÌÈ‡ÈÙ˜Ó†¨ÌÈ¯¯˜Ó†∫ÔÓ˜Ï„Î†¯ˆÂÓ‰†„ÚÂÈÓ†ÂÓ˘Ï˘†È¯˜ÈÚ‰†˘ÂÓÈ˘‰†˙‡†ÚÂÓ†ÏÂ˜Ï˜‰†Ì‰·†ÌÈ¯˜Ó·†ÌÈ¯ˆÂÓ‰†˙‡†Ô˜˙Ï†ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó†Â‡

¨‰ÈÙ‡Â†ÏÂ˘È·†¯Â˙†¨ÌÈÁÈ„Ó†¨‰ÒÈ·ÎÆÓ†Æ‰‡È¯˜‰†˙Ï·˜†ÌÂÈÓ†ÌÈÈÓÂÈ†ÍÂ˙†ÏÓ˘Á·Â†Ê‚·†ÏÂ˘È·Ï†ÌÈÈ¯ÈÎ†Æ‰‡È¯˜‰†˙Ï·˜†ÌÂÈÓ†¨ÌÂÈ†ÍÂ˙
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®‰©∫ÌÈ‡·‰†ÌÈ¯˜Ó‰†ÔÓ†„Á‡†ÏÎ·†ÔÂ˜È˙‰†˙Â‡ˆÂ‰·†‡˘È†¯È˘ÎÓ‰†ÏÚ·Â†‰¯ÂÓ˙†‡ÏÏ†¯ˆÂÓ‰†˙‡†Ô˜˙Ï†ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó†Â‡†ÔÈ‡
®±©¨ÔÂÈÏÚ†ÁÎ†È„È†ÏÚ†Ì¯‚˘†Â‡†¯ˆÂÓ‰†˘ÎÂ¯Ï†·˙Î·†Â¯ÒÓ˘†˘ÂÓÈ˘‰†˙Â‡¯Â‰†˙‡†„‚Â‰†˘ÂÓÈ˘†È„È†ÏÚ†Ì¯‚†ÏÂ˜Ï˜‰

ÆÏÓ˘Á‰†˙˘¯·†ÌÈ˘Â·È˘Ó†Â‡
®≤©ÆÂÈ˙Â·ÈÁ˙‰†˙‡†Â¯Ù‰†‡Ï†Â‡˘†‰Ú˘·†ÂÈ„È†ÏÚ†ÍÎÏ†ÍÓÒÂ‰†‡Ï˘†Ì„‡†È„È†ÏÚ†Â‡†Ô˜Â˙†¯ˆÂÓ‰

ÆÂÈ„È†ÏÚ†ÍÎÏ†ÍÓÒÂ‰†‡Ï˘†Ì„‡†È„È†ÏÚ†ÌÈÈÂÈ˘†Â·†ÂÒÎÂ‰˘†Â‡
®≥©ÆÂÓÚËÓ†‰˘ÂÚ†Â‡†¨ÂÁÈÏ˘†¨ÂÊ†˙ÂÈ¯Á‡‰†Ô˙Â†È„È†ÏÚ†‡Ï˘†˙ÂÏ˘¯·†Â‡†ÔÂ„Ê·†Ì¯‚†ÏÂ˜Ï˜‰

‰„ÂÚ˙‰†ÈÙÏ†˙ÂÈ¯Á‡‰†Æ¯Á‡†Ì„‡Ï†˙ÂÏÚ·‰†˙¯·Ú‰†ÏÚ†‰„ÂÚ˙‰†ÏÚ·†ÂÏ†ÚÈ„ÂÈ†¨¯ˆÂÓ‰†ÏÚ†˙ÂÏÚ·‰†˙¯·Ú‰†Ï˘†‰¯˜Ó·
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Æ¯ˆÂÓÏ†‰Ú·˜˘
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