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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

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

כות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך היצרן שומר לעצמו את הז
  .מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר, ולטובת המשתמש

  איכותי ומשוכלל זהמקררמ מודה לכם על שרכשתם "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 בעתידנגישחוברת במקום ה
 קירור והקפאת מוצרי מזון, 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

 מערכת הקירור הממוקמת . רר או למערכת הקירוראל תקרבו חפצים חדים למק
 .מאחורי ובתוך המקרר מכילה גז קרר

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

 אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן. 
 יקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרראין להשתמש בתרסיסים דל. 
 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

  
  התקע ושקע החשמל, כבל החשמל

  .למניעת התחשמלות ודליקה
 אין להשתמש בכבל מאריך בממיר . ע בצורה יציבהחברו את תקע כבל החשמל לשק

  .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. ק שהצטבר על התקע יכול לגרום לדליקהאב. 
  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. להתקין את המקרר במקום לח או רטובאין

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

 .בעיהויברציות וללא 
  
  

  בזמן השימוש
 עלולים ' אלכוהול נקי וכד, דבקים, ופאןגז פר, 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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 ים ליפול ולגרום לנזקהחפצים עלול. 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 . חשופות םאל תוציאו מזון מהמקפיא בידיי

 . קורתכוויו
 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 .  על גוף המקרר או בתוכואין להתיז מים ישירות

  .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

  .דוק ולתקן את הדליפהיש להזמין טכנאי לב. בשקע החשמל
  

  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

בידיות המותקנות בגב 
  .המקרר ובחלקו התחתון

    
  
  

  מקרר הישןהשלכת ה
 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
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  בזמן השימוש

  זמן הפעולה הם לוהטים ב. מדחס או בחלקים הקשורים אליובאין לגעת. 
 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
 יש להכין קוביות קרח ממי שתייה בלבד. 
 ם גדולים מדי בתאי האחסון בדלתותאין לאחסן כלים או פריטי.  
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  הצבה והתקנה
 .הקפידו על מרווחי אוורור נאותים סביב המקרר .1
  באיור מצוינים מרווחי המינימום להצבת המקרר

מדידת הצריכה של המקרר בוצעה עם . במקומו
 .מרווחים שונים

  הגדלת המרווחים עשויה להפחית את צריכת
 .החשמל

 טנים מהרשום באיור הפעלת המקרר עם מרווחים ק
רעשים או , במקרר' עלול לגרום לעלית הטמפ

 .תקלות
  מ" מ75-מ או יותר אבל פחות מ" מ50המרווח בין גב המקרר לקיר אמור להיות. 
 מ אתם עלולים להיפצע ממגע עם המדחס או הרכיבים " מ75-אם המרווח גדול מ

 .החיצוניים שמתלהטים בזמן שהם פועלים

  
  
  
השתמשו בהן כדי לפלס את . מיות ניתנות לפילוס והתאמהשתי הרגליות הקד .2

 .המקרר
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 .אם הדלתות לא מיושרות פלסו את המקרר בעזרת הרגליות .3
 

  
  
 
 הברגים מחלקו התחתון של המקרר והתקינו את כיסוי הרגליות 4הסירו את  .4

  .בעזרתם) מסופק בתוך תא הקירור(

  
  

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

 .הזמזום פוסק כשסוגרים את הדלת
  

  לפני השימוש בפעם הראשונה
  .לאחר מכן נגבו וייבשו היטב. נימי עם תמיסת סבון כלים פושרתנקו את החלל הפ
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   המקררחלקי
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 )3(תאי הדלת  .1
 )2(מדף בתא הקירור  .2
 מדף .3
 )שמאלי(תא בקבוקים  .4
  מגירת ירקות .5

 .המכסה נפתח כשמוציאים את המגירה
 )3(תא אחסון קטן בתא ההקפאה  .6
 )2(תא אחסון גדול בתא ההקפאה  .7
  )4(גלגיליות  .8

 זת המקרר קדימה ואחורהמאפשרות הז
 )2(רגליות פילוס מתכוננות  .9

 כיסוי הרגליות .10
 )היברידי(פנל אלומיניום  .11

. הפנל מקורר מאחור וכך מקרר את פנים התא הקירור  
  . לאוויר הקרלהיחשףבצורה זו המזון מתקרר בלי   

 תאורה .12
  תא כללי בדלת ימין  .13

 
 תבנית לביצים .14
 )ימני(תא בקבוקים  .15

  ים העבירו את המחיצה לאחורלאחסון בקבוקים גדול  
 )עליון(תא למזון טרי  .16
 )תחתון(תא למזון טרי  .17
 ) יחידות2(מייצר קוביות קרח  .18
 אין למלא את התבנית יותר מדי מים כדי למנוע הידבקות הקוביות. 
 סובבו את הידית בכיוון השעון כדי להעביר , אחרי שהקוביות מוכנות

 .את הקוביות למיכל אחסון הקוביות
 ) יחידות2(סון קוביות הקרח מיכל אח .19
 אין להכניס שמן למיכל קוביות הקרח ואין לייצר בו קרח. 

 אטם מגנטי בדלת .20
 פנל הבקרה .21

  
  

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

  המקרר
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  :הוצאת חלק מהאביזרים המקוריים לדוגמהניתן לאחסון מזון נוסף על ידי 
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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 
  תומזון במהירו

  תא ההקפאה  תא ההקפאה  מגירת מזון טרי  מיקום
אין להכניס בקבוקי ! זהירות
  .הם עלולים להתפוצץ. זכוכית

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

 מצב זה מסתיים אוטומטית.  
 יש צליל התראה. 
  

  :2*להפסקת צליל ההתראה 

   לחצו על לחצן
אין צורך להוציא את   בסיום הפעולה

  .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.   צב זה ממשיך אוטומטית מ
מהנקודה שבה היא הופסקה 

  .עקב הפסקת החשמל

מצב זה מופעל בסיום . ייקח יותר זמן להשלים אותה, אם הפעולה חופפת להפשרה  1*
  .ההפשרה  

  . דקות רצופות30הוא מצלצל במשך , "ביפ"אם לא מפסיקים ידנית את ה  2*
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  פנל ההפעלה
 כל , הרי שבסיומה, מלאם המקרר מפסיק לעבוד עקב הפסקת חש

 יחזרו לפעול Express Freezing- וExtra Coolמצבי ההפעלה למעט 
 .באותו מצב כמו לפני הפסקת החשמל

 מאירים בתצוגת מצב , איקונים ומחוונים של מצבי ההפעלה הפעילים
האיקון מהבהב ,  מופעלExpress Freezingכאשר מצב . המתנה

 .בתצוגת מצב המתנה
 התצוגה חוזרת ,  דקה1- פעולה במשך כלאחר שלא מתבצעת

תצוגה זו כובה לאחר דקה של אי ביצוע . אוטומטית למצב המתנה
  .פעולה
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  כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה
 באופן 0.5°Cר ובתא ההקפאה במרווחים של ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא הקירו

  .הבא
  
פעולות " בסעיף 1בסיום שלב   . א

 לחצו על , בעמוד הקודם" בסיסיות
". ביפים "3יושמעו .  שניות3במשך 

הטמפרטורה הנוכחית תחזור לכיוון 
ראה איור ) [ברירת המחדל(הראשוני 
  ].משמאל

  
  

- וכוונו את הטמפרטורה עם חצים   .ב

.  
  
  
 בסעיף 3שלב (ימו את הכיוון סי  .ג

  ). בעמוד הקודם" פעולות בסיסיות"
  
  

  אחסון מזון
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  .הקירור מאט את מהירות קלקול המזון

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

  
  ירקות/פירות

פתוחה ) 'שקית וכו(כדי להקטין את אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון 
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

 .ה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסוןהעטיפ
 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 .  
  

  ה יעילההקפא
 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. 
  כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינםהאריזות/הכליםסמנו את .  
  

  א הקירורמניעת לחות או כפור בתוך ת
 הוא עלול להפריע לסגור ', המידה ומזון בולט או נפל וכד. 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.  
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  :הערות

  פזרו את המזון בצורה אחידה על המדפים
 .שר פיזור אוויר קר בצורה טובהכדי לאפ

  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 פתחי 
  . לקפיאת המזוןהדבר עלול לגרום. האוורור

  
  
  

  טיפים לחיסכון באנרגיה
  7בעמוד " 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. 
 רר לטמפרטורת חדר לפני הכנסתו למקרריש לאפשר למזון להתק. 
  יש לפזר את המזון באופן אחיד על המדפים כדי לאפשר לאוויר הקר להגיע לכל

  .מקום
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  טיפול ותחזוקה, ניקוי
  חשוב

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

  ניקוי
. שטפו אותם במים חמים וסבון. הסירו את המדפים והתאים מתוך המקרר והדלת .1

  .שטפו ונגבו היטב
 נגבו, נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדין ומים פושרים .2

 .במים קרים וייבשו היטב
 .נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה .3
 .נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים .4
 .נגבו את לוח הבקרה עם מטלית יבשה .5
  

  :הערות
 מים רותחים וכד, בנזין, אל תשתמשו בחומרי הברקה'. 
 ת לפני חיבורו מחדש דקות לפחו5יש 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
  

  העברת המכשיר
 לפני כן נתקו את שקע החשמל והמתינו כשעה כדי. נגבו את המים במגש האידוי

  ). מגש האידוי ממוקם בחלק האחורי של המקרר(שהמקרר יתקרר 

    
  

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

יש להשאיר את הדלתות פתוחות קמעה , בסיום. אותו היטבולייבש החשמל לנקות 
  .למניעת היווצרות עובש וריחות רעים
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  הפשרה
  .רה במקרר זה נעשית בצורה אוטומטית לפי הצורךההפש

  

  החלפת נורה שרופה
החלפת .  כדי להזמין טכנאי"מ"ראלקו מוצרי צריכה בע"התקשרו למחלקת השירות של 

  .הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך
  
  

  טיפים לחיסכון באנרגיה
צריכת האנרגיה של מקרר זה נמדדה בהתאם לתקן 

  . רריםבינלאומי של ביצועי מק
) 'המגירות וכד, המדפים(הבדיקות נעשו כשכל האביזרים 

  .הוצאו ממנו והוא מוצב במקום מוצל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  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

  
  
  



 22

  

  פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי
  :לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים

  
  פיתרון אפשרי  הבעיה

המקרר לא מקרר 
הנוריות בפנל (כלל 

הבקרה מהבהבות 
  )לפי הסדר

  תצוגה בחנות"המקרר מכוון למצב." 
 בצעו את השלבים הבאים, לביטול מצב זה:  

  .פתחו את דלת תא הקירור. א
 שניות לפחות כשהדלת 5 במשך Enterצו על לחצן לח. ב

  .ומצב זה יתבטל" ביפים "3יישמעו . פתוחה
חלקו החיצוני של 

  המקרר חם
הצינור החם עובר . התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה

  .בדופן כדי למנוע הצטברות לחות

האזור סביב ידיות 
  .הדלתות חם למגע

 
 מקור החום למניעת . תופעה רגילה

  .התעבות מותקן בתוך הדלת

רעש מושמע 
  מהמקרר

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

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

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

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

 .הפנימיים והחיבורים
  רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים -צפצופים 

  .והחיבורים
הצטברות של לחות 

או כפור בתוך או 
  מחוץ למקרר

יש להשתמש בבד רטוב . הדבר עלול לקרות במקרים הבאים
  .ח ובבד ייבש כדי לנגב את הלחותלניגוב הקר

 כשהלחות החיצונית גבוהה. 
 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- 
 מפרטורה חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו ט

  .°6-אם הטמפרטורה מכוונת ל
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 ...המשך

שאריות ריח באחד 
  התאים

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

  אם אתם עדין נזקקים לשירות
  .מקום מגוריכםהקרובה לפנו למעבדת השירות המורשית 

  

  מצב שבת
  הפעלת מצב שבת 

  
   שעות80הפעלת מצב שבת במשך 

והמשיכו ללחוץ ) בחירה (לחצו לחיצה ממושכת על לחצן 
  .עליו

  ). שניות לפחות3( עד שיישמע צלצול לחצו על חץ 
  

   שעות40הפעלת מצב שבת במשך 

והמשיכו ללחוץ ) בחירה (לחצו לחיצה ממושכת על לחצן 
  .עליו

  ) שניות לפחות3( עד שיישמע צלצול לחצו על חץ 
  

   שעות40/80ביטול מצב שבת 

  ). שניות לפחות5 (עד שישמע צלצול) אישור( לחצן על לחצו 

 פנל ההפעלה
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