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  SHARPברוכים הבאים לעולם של 
  לקוחות נכבדים

  
  

  
  

  
  
  
  

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

ש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכו
 .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 
  .פגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצרמבלי ל, ולטובת המשתמש

  איכותי ומשוכלל זהמקררודה לכם על שרכשתם מ מ"עראלקו מוצרי צריכה ב
  .Sharpמתוצרת 
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 

 והקפאת מוצרי מזוןקירור, המקרר מיועד ליצירת קוביות קרח . 
 המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד. 
10°-אין להשתמש במקרר בטמפרטורות סביבה נמוכות מCזמן ממושך .  
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  הוראות בטיחות ואמצעי זהירות
  גז קרר

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

  לגרום נזק למערכת הקרראין. 
 מערכת הקירור הממוקמת . אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור

 .מכילה גז קררמאחורי ובתוך המקרר 
 המקרר ( או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה םאין להשתמש בהתקנים מכאניי

 ).כולל מנגנון הפשרה אוטומטי
  תוך המקררבמכשירי חשמל או בהתקנים אחרים להשתמש באין. 
 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 , ררבמקרה של תקלה של מערכת הק

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

  
  התקע ושקע החשמל, כבל החשמל

  .למניעת התחשמלות ודליקה
  אל תחברו , הוא רופףאם  .ל בזמן ההתקנה ובזמן ההובלהמשחלהגן על כבל היש

 .אותו לשקע
  להשתמש במפצלי שקע אלא לחבר את המקרר לשקע ייעודיאין. 
 אין להשתמש בכבל מאריך בממיר . חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה

  .מעביר/ מתח
 וודאו שהכבל תקין ולא ניזוק בזמן ובדק. תקינהת התקע לשקע עם הארקה חברו א 

 .אל תחברו אותו לשקע, במקרה של חשש. המשלוח
  בארץאת המקרר לשקע עם ערכי חשמל של מערכת החשמל חברו.  
 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(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. 
  

  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 , יש להציב את המקרר על משטח ישר

 .ויברציות וללא בעיה



 5

  
  

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

  .ים אלה במקרראל תאחסנו חומר. להתפוצץ
 אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד'. 
 פעולה כזו עלולה לגרום נזק. אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. 
 החפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק. 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 .  חשופותםאל תוציאו מזון מהמקפיא בידיי

 . קורתכוויו
 הם עלולים להתפוצץ. ו בקבוקים או כלי אחסון סגורים למקפיאאל תכניס. 
 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

  .וד החשמליבביד
  

  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. בשקע החשמל
  

  בזמן ההובלה
 כדי לא לשרוט ולא להשאיר ' טיחון לינוליאום וכדמומלץ להציב את המקרר עם ש

 .סימנים על הרצפה בזמן הזזת המקרר
 אחזו בידיות המותקנות בגב המקרר , להעברת המקרר

  .ובחלקו התחתון
  
  
  

  השלכת המקרר הישן
 יש לפרק את , במקררלמניעת לכידת ילדים או חיות מחמד . 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
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  בזמן השימוש

 הם לוהטים בזמן הפעולה . אין לגעת במדחס או בחלקים הקשורים אליו. 
  ההקפאה עם ידיים רטובותאין לגעת במזון ובכלי אחסון מתכתיים שנמצאים בתא .

 .הדבר יכול לגרום לכוויות קור
 הם עלולים להתפוצץ לאחר . אין להכניס בקבוקי משקה ופחיות בתא ההקפאה

 .שהנוזל קופא בתוכם
 יש להכין קוביות קרח ממי שתייה בלבד. 
 אין לאחסן כלים או פריטים גדולים מדי בתאי האחסון בדלתות. 
  נפילה . לשים לב לא לגרום נזק למדפי הזכוכית בזמן ההתקנה או ההסרה שלהםיש

  .עלולה לשבור או לסדוק את המדף
  



1372 מ�מ 1380 מ�מ

895 מ�מ 895 מ�מ

742 מ�מ 750 מ�מ
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 )4(תאי הדלת  .1
 )3(מדף בתא הקירור  .2
 מכסה מעל מגירות הירקות .3
 מוצרים טרייםשמירת ל תא .4
  בדלתקיםבקבולתא  .5
 )2(מגש תא ההקפאה  .6
 )4(מגירת תא ההקפאה  .7
 )2(רגליות פילוס מתכוננות  .8
 תאורת לד .9

   פלזמהמקבץ .10
 .Plasmaclusterהחיוויים ידלקו כשפותחים את הדלת אחרי כיוון 

  הירקות והפירות מגירתשל ' בקרת טמפ .11
 "הפעלה"לפרטים עיינו בפרק 

  כיוון הלחות .12
 "הפעלה"לפרטים עיינו בפרק 

 יותאזור טר .13
 פנל הפעלה .14
  קורה אנכית .15

 

    
הקורה במצב הנכון כדי לאפשר את 

 .סגירת הדלת
לא , הקורה האנכית לא במצב המתאים

 להחזיר את יש, ניתן לסגור את הדלת
 .1הקורה למצבה כפי שנראה באיור 

 )2(מדף תא ההקפאה  .16
  

  . כלולים באריזה ונמצאים באחת ממגירות תא ההקפאההבאיםהפריטים 
  יציםתבנית ב
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  קוביות קרחלמגש 

  
  
  

  הכנת קוביות קרח
 מזגו מים לתאים במגש הקוביות.  
  
  
  
  
  אחרי ההקפאה הפכו את המגש ופטלו אותו תוך אחיזה בשני

  הקצוות כדי לשחרר את הקוביות מהמגש
  
  

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

  המקרר
  

  התראת דלת פתוחה
 אם דלתות תא הקירור או תא ההקפאה נשארות פתוחות משך יותר מדקה ,

  ).ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ( פעמים 5ההתראה תושמע 
 . שניות30 ההתראה תושמע כל ,אם לא סוגרים את הדלתות

 ההתראה תושתק אחרי סגירת הדלתות.  
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  הפעלה
  ' הטמפכיוון חיווי

  .המדוייקת בתוך התאים' המוצגת בפנל ההפעלה היא לא הטמפ' הטמפ

  
  

  :הערות
 התצוגה מוארת מיד עם הלחיצה על אחד הלחצנים. 
 ברירת המחדל היא שכל המצבים כבויים. 
  התצוגה תכבה אוטומטית, דקות2משך באם לא לחצתם על אחד הלחצנים .  
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  נעילת פנל ההפעלה

 אחרי הלחיצה האחרונה על אחד הלחצנים '  שנ20טית פנל ההפעלה ננעל אוטומ
 ).דלק בתצוגה אחרי הביפי יאיקון המצב (

  טמפ( מיד אחרי שאיקוני המצב על הלחצן '  שנ3משך בלנעילת הפנל לחצו '
 .ידלקו) נבחרות

 על האייקון '  שנ3משך ב לחצו שוב ,לביטול הנעילה.  
  

  כיוון הטמפרטורות
  .פ הצורך"ע'  לכוון את הטמפניתן. שכיוונתם' מפהמקרר שולט אוטומטית בט

  תא הקירור
  .1⁰C במרווח של 2-8⁰Cבתא הקירור בטווח של ' ניתן לכוון את הטמפ

  .)הכיוון תקף בכל המצבים למעט במצב חסכון בחשמל ומצב חופשה(
  

  כיוון הטמפרטורה

 ).'כל לחיצה משנה את הטמפ. ( לחצו על הלחצן' לכיוון הטמפ .1

              
  

2.   
  
  
  
  
  

  קפאהתא הה
  .C�1 במרווח של C�14-22בתא הקירור בטווח של ' ניתן לכוון את הטמפ

  .)הכיוון תקף בכל המצבים למעט במצב חסכון בחשמל ומצב הקפאה מהירה(
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  כיוון הטמפרטורה

  ).'כל לחיצה משנה את הטמפ. (לחצו על הלחצן ' לכיוון הטמפ .1

  
  
  

2.   
  
  
  
  
  

  חסכון בחשמל 
  .המקרר למצב חסכון בחשמלהשתמשו במצב זה כדי להעביר את 

  
  הפעלת המצב

    לחצו על איקון המצב .1
  

  
  

2.   
  
  
  

  ).האייקון יכבה. (2-  ו1 בצעו שוב את שלבים "חסכון בחשמל "לכיבוי מצב
 המתאימה תוצג בתצוגה' הטמפ. בסביבה' במקרר תותאם יחסית לטמפ' הטמפ.  

 הלחצנים לחיצה על אחרי  .במקרר' במצב זה לא ניתן יהיה לבצע כיווני טמפ 

' לא ניתן לשנות את הטמפ שלציון. ( פעמים3 יהבהב האייקון .  או
  .)המוצגת

 אם אתם חשים שהמשקאות לא קרים מספיק או הכנת הקרח נמשכת זמן ארוך, 
  .מיד בטלו את המצב

  
  טיפים למצב החסכון
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 התקינו את המקרר במקום מאוורר כראוי והשאירו מרווחי איוורור.  
 מקרינת שמש ישירה ואל תציבו אותו בקרבת מקורות חוםהרחיקו את המקרר . 
 המנעו ככל האפשר מפתיחת דלתות. 
 יש לצנן את המזון החם לפני הכנסתו למקרר. 
  חלקו את המזון בצורה אחידה על המדפים והשאירו מרווחים כדי לאפשר את

  . הקראווירתנועת ה

  מצב חופשה 
  .צאים מהבית לתקופה ארוכההשתמשו במצב זה כשאתם יוצאים לנסיעה או יו

  הפעלת המצב

   .לחצו על איקון המצב .1
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2.   
  ).האייקון יכבה. (2- ו1 בצעו שוב את שלבים ," חופשהמצב"לכיבוי 

 17⁰-תכוון אוטומטית ל' הטמפ. ('במצב זה לא ניתן יהיה לכוון את הטמפC(.  

  שלא ניתןלציון. ( פעמים3 יהבהב  האייקון לחיצה על הלחצנים אחרי  
  .)המוצגת' לשנות את הטמפ

  במצב זה הם'הטמפכיווני :  
  ).לא ניתן לכיוון(      17⁰Cתא הקירור 

 ).ניתן לכיוון(  22⁰C-~14-תא ההקפאה 
  

  :הערה
 תא הקירור כשהמצב מופעלל אל תכניסו מזון ,ינהימסיבות היג.  
  

  הקפאה מהירה 
  .המצב מיועד להקפאה מהירה של המזון כדי למנוע את אובדן הטעמים

  
  הפעלת המצב

  . לחצו על איקון המצב .1
  

2.   
  
  
  
  

  ).האייקון יכבה. (2- ו1 בצעו שוב את שלבים ,"הקפאה מהירה "מצבלכיבוי 
 היא נקבעת אוטומטית ל. (בתא ההקפאה' במצב זה לא ניתן לכוון את הטמפ--

25⁰C(.  
 צב זה הםבמ' כיווני הטמפ:  

  )ניתן לכיוון(      8⁰C~2 –תא הקירור 
  )לא ניתן לכיוון(      25⁰C- -תא ההקפאה 

  מציין שלא ניתן . ( פעמים3 יהבהב  האייקון אחרי לחיצה על הלחצנים
  .)המוצגת' לשנות את הטמפ
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  :הערות

  אחתלא ניתן להקפיא מנות גדולות בהפעלה.  
 חת הדלתותמנעו ככל האפשר מפתייבזמן שהמצב מופעל ה.  
 יתכן שרעשי הפעולה יתגברו בזמן הפעלת המצב אולם זו אינה תקלה.  
  

    פלזמהמקבץ
 של יונים שמורכב מיונים חיוביים ושליליים לאוויר מקבציםהמיינן בתוך המקרר משחרר 

  .ים האלה מתחברים לחלקיקי העובש המרחפים באווירמקבצה. בתאי המקרר

  
  

  הפעלת המצב

  . שניות3משך ב לחצו על הלחצן  .1
  

2.   

  
  האיקון יכבה (1-2לכיבוי המצב בצעו שוב את הפעולות(.  
  

  :הערה
כמו האוזון היא . י המיינן"זה הריח של האוזון שנוצר ע. יתכן שיהיה ריח קל במקררי

  .מינימלית והאוזון מתפרק במהירות במקרר
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  באזור הטריות' בקרת הטמפ

  . לסוג המזון שאוחסןבאזור הטריות בהתאם' ניתן לכוון את הטמפ
 מצב ל כווןכשהבורר מCrisper תוכלו להשתמש באזור הטריות כאזור לשמירת 

  .לירקות ופירותוהלחות המתאימים ' האזור מותאם לשמירה על הטמפ. טריות
  כשהבורר מכוון למצבFresh האזור מתאים לאחסון קצר מועד של דגים או מזון טרי 

' במקרה זה מומלץ לכוון את הטמפ. ריותהוא מותאם במיוחד לשמירת הט. אחר
  . ימים3 ולהשתמש במזון תוך 4⁰C-בתא הקירור לנמוכה מ
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  כיוון הלחות באזור שמירת הטריות

  .אתם יכולים לכוון את רמת הלחות באזור שמירת הטריות
 כשהבורר במצב ימני הלחות מתאימה לשמירת הטריות של ירקות.  
 ה לשמירת הטריות של פירותכשהבורר במצב שמאלי הלחות מתאימ.  

  
  
  

  טיפול ותחזוקה, ניקוי
  חשוב

  : עלוהקפיד, הפלסטיקלמניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי 
 נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.  
  חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר 
 בו היטבלניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונג . 
  

  ניקוי
  . הקפידו לבצע את הפעולות הבאות בקביעות,נהימטעמי היגי

  שטפו אותם במים חמים . ות והדלתהתאים מתוך והמגירותהסירו את המדפים
  .שטפו ונגבו היטב. וסבון

 נגבו ,  ומים פושריםנהנגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדי
 .במים קרים וייבשו היטב

 בו את הגוף החיצוני עם מטלית רכהנג. 
 נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים. 
 נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה. 
  

  :הערות
  ניקוי או כל מוצר ניקוי תכשיריתרסיסים או , אבקות ניקוי, במים חמיםאל תשתמשו 

 .אחר שמכילים מינרלים
 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש5 יש להמתין ,כשמנתקים את המקרר מהחשמל . 
 אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר.מדפי הזכוכית כבדים . 
 לסדקים הדבר עלול לגרום . אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית

  . הפנימיבחלל
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  ירקות/ פירות

והניחו ) אל תאטמו אותן(אחסנו את הפירות והירקות בשקיות או אריזות נילון גדולות 
  .אותם באזור שמירת הטריות של הירקות או הפירות כדי להפחית את אובדן הלחות

  
  מוצרי חלב וביצים

'  שמצינים את משך האחסון והטמפריך תפוגהמרבית מוצרי החלב מסומנים בתא
  .המומלצת

 מומלץ לאחסן את הביצים במגש הביצים.  
  

  עוף, דגים, בשר
 הניחו על צלחת וכסו בעטיפת נייר או נילון. 
 דגים או עוף יש לאחסן בחלק האחורי של המדף, מנות גדולות של בשר.  
 מההקפידו שכל המזון המבושל יארז היטב או יאוחסן באריזה אטו.  
  :מזון טרי  *

דבר , כדי למנוע את קלקולו, יאוחסן למשך זמן מוגבל) עטוף כראוי(מזון טרי 
  .שישפיע לרעה על המזון האחרו שמאוחסן במקרר

  
  המלצות להקפאה

 וודאו שהמזון טרי ביותר.  
 הקפיאו מנות קטנות בכל פעם כדי להקפיא אותן במהירות.  
 הקפידו לארוז או לאטום את המזון כראוי.  
 פזרו את המזון בצורה אחידה מקפיא.  
 לים כדי שתדעו את תכולתםכסמנו את האריזות או המ.  
  

  המלצות למניעת אדים או כפור במקרר
 יתכן שהסיבה לכך היא שיש , אם המזון נפל. הקפידו על סגירה מלאה של הדלת

  .דחפו את תא או המדף פנימה. רווח בין הדלתות לתאים
 מיכל אטום או באריזה אטומה יש לאחסן במזון לח במיוחד.  
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  :הערות

  פזרו את המזון בצורה אחידה במקרר והשאירו מרווחים
  .כדי לאפשר את זרימת האוויר

 הכנסת . יש לצנן את המזון החם לפני הכנסתו למקרר
בתא ועלולה לגרום ' מזון חם למקרר תביא לעלית הטמפ

  .להתקלקלות המזון
 ה משמעותית של פתיחת הדלתות לזמן ארוך תביא לעלי

  .המקרר' הטמפ
 אל תחסמו את פתחי הכניסה והיציאה של האוויר הקר ,

הדבר עלול לגרום . י הצבת מכלים או מזון לפניהם"ע
  .לקירור לא אחיד של המזון

  
  
  
  
  

הדבר . אל תציבו את המזון ישירות מול פתח יציאת האוויר
  .עלול לגרום לקפיאת המזון
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   לטכנאיפעולות לביצוע לפני הקריאה
  :לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים

  
  פיתרון אפשרי  הבעיה

חלקו החיצוני של 
  המקרר חם

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

רעש מושמע 
  מהמקרר

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

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

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

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

  .הפנימיים והחיבורים
של לחות הצטברות 

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. (כאשר מאחסנים מזנון עתיר בלחות
המזון בתא הקירור 

  קפא
 2°של ' ירור פועל זמן רב בטמפהאם תא הקC ?5° -כוונו לC 
 22°של ' האם המקפיא פועל זמן רב בטמפC- ?  

 - 18°C-כוונו ל
  טמפרטורה חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו

  8°Cשל ' טמפאם הטמפרטורה מכוונת ל
שאריות ריח באחד 

  התאים
 יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. 
 חות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחותיחידת סילוק הרי.  

התראת הדלת לא 
  .כובה

 ההתראה תכבה מיד אחרי סגירת הדלתות.  

פנל ההפעלה לא 
  .מגיב

  :הדבר עלול לקרות באחד המקרים הבאים
  שניות אחרי הלחיצה האחרונה25הפנל ננעל אוטומטית  .

 .כדי לבטל את הנעילה'  שנ3משך ב לחצו על הלחצן 
 טיפות וכד, ע מלוכלכים בשמןהפנל או האצב'. 
 תחבושת מסמר או חפץ אחר, כשנוגעים בפנל עם כפפה. 
 מדבקה או סרט דביק הודבקו על הלחצנים. 
 הלחיצה לא בדיוק על הלחצן' נק. 
 מדי קצרהיתה יהלחיצה ה.  
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 ...המשך

חיווי תקלה מוצג 
  בתצוגה

  

  

 התקשרו למרכז השירות.  

  
  אם אתם עדין נזקקים לשירות

  .הקרובה למקום מגוריכםו למעבדת השירות המורשית פנ
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