מקררי אחסון יין
הוראות שימוש ,התקנה וטיפול

לקוחות נכבדים,
אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת המטבח הדיגיטלי.
במקררי אחסון היין החדישים והיוקרתיים מתוצרת
המיובאים על-ידי חברת המטבח הדיגיטלי ,מיושמות הטכנולוגיות
החדישות ביותר .טכנולוגיות אלו מאפשרות ביצועים מעולים ,בטיחות
מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.
חברת המטבח הדיגיטלי ,רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת
ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה ביותר.
נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם הפעלת המקרר לאחסון יין ,ואנו
משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיו
ואמינותו.
חוברת זו ,מספקת מידע מדויק באשר להפעלת המקרר לאחסון היין.

באיחולי הנאה והצלחה
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כאשר אתם קוראים את חוברת הוראות
השימוש ,ההתקנה והטיפול הזו ,שימו לב
במיוחד לסימני הזהירות והאזהרות כאשר
הם מופיעים בחוברת.
מידע זה חשוב לשימוש יעיל ובטוח בציוד
מתוצרת חברת
.

זהירות
מאותת על מצב העלול לגרום לפגיעה
גופנית קלה או נזק למוצר אם לא תפעלו
בהתאם להנחיות.

אזהרה
מתריע על מצב מסוכן העלול לגרום
לפציעה חמורה או מוות ,אם לא תנקטו
באמצעי הזהירות הנדרשים.
בנוסף ,חוברת הוראות שימוש ,התקנה
וטיפול זו ,מדגישה מידע והערות חשובות
במיוחד.

הוראות בטיחות

 מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי
אנשים )כולל ילדים( עם ירידה ביכולות
הגופניות ,התחושתיות או הנפשיות ,או
חסרי ניסיון וידע המונע מהם להשתמש
במכשירם בבטיחות ללא השגחה או
הנחיה של אדם בוגר האחראי לבטיחותם.
 יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא
יישחקו במקרר ובבקרים.
 תקע החשמל של המקרר חייב להיות נגיש
בכל עת כדי לאפשר בעת הצורך ,ניתוק
מהיר של המקרר מהחשמל.
 אם כבל החשמל ניזוק ,כדי להימנע מסכנה,
החלפתו תיעשה על ידי היצרן ,על ידי סוכן
השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
 לעולם אל תנתקו את המקרר מרשת
החשמל במשיכת כבל החשמל .אחזו
בתקע בלבד.
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סכנת התחשמלות

לפני החלפת נורת תאורה שרופה ,נתקו
את המקרר מרשת החשמל באמצעות
הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר ,או
נתקו בלוח החשמל הביתי את קו
החשמל המזין את המקרר.
 למניעת התחשמלות ,יש לחבר את
המקרר לשקע המצויד בהארקה תקנית.
שימוש בשקע שאינו מוארק ,עשוי לגרום
להתחשמלות .במקרה של ספק,
התייעצו עם חשמלאי מוסמך  .מומלץ
לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן
במפסק זרם דלף )מפסק פחת( נגד
התחשמלות בזרם דלף של .30mA
 אל תאחסנו ואל תשתמשו בדלק ,נוזלים
וגזים דליקים בקרבת המקרר.

סכנה :ילדים עלולים
להילכד בתוך המקרר
לפני השלכת המקרר הישן:

 הסירו את דלתות המקרר.
 השאירו את מדפי המקרר במקומם ,כדי
שילדים לא יוכלו לטפס פנימה בקלות.


מקרר היין של
אנו מודים לכם
תודה שרכשתם את היחידה החדשה של
לאחסון יין .היופי האולטימטיבי,
התכנון ההנדסי ,הפרטים והתפקוד ,של
הציוד לאחסון יין זה ,ממשיך את המסורת
של
לאיכות ואמינות מעולה,
ונותן לכם את השקט הנפשי שהיין שלכם
מאוחסן כראוי ,בטמפרטורה המדויקת
שתבחרו.
מקרר ה-
לאחסון יין שלכם
מכוסה בתנאי אחריות הטובים בענף
הקירור .קחו רגע מזמנכם כדי לקרוא את
תנאי האחריות המתייחסים לשרות
שלאחר המכירה.
חוברת הוראות שימוש התקנה וטיפול זו
מיועדת לענות על מרבית השאלות שלכם
לגבי התכונות ,התפעול התחזוקה של
מקרר אחסון היין שלכם .אם יש לך שאלות
נוספות שלא מופרטות בחוברת זו ,אנא פנו
למוקד שרות 'ישפאר' בטלפון:
 1-800-308-090או בקרו באתר
האינטרנט www.subzero.com
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תכונות מקרר אחסון היין של
תכונות מקרר היין
















6

אזורי טמפרטורה כפולה  -כל דגמי
מקררי האחסון ליין מאפשרים לכם לבקר
במדויק טמפרטורה עצמאית מדויקת
בתחום של מעלה אחת ,בטמפרטורה
הקבועה מראש שלכם ,בכל אחד משני
אזורי הטמפרטורה.
בדגם  RG427קיים אזור טמפרטורה
שלישי  -מגירות אחסון בתפזורת -
לפריטים שיש לאחסן בטמפרטורה
קרירה יותר מהיין שלכם.
בקרה אלקטרונית  -מעבד אלקטרוני
מבקר את כל הפעולות האלקטרוניות
ומאפשר לכם לנטר את הטמפרטורה
המדויקת שקבעתם מראש ולבצע
התאמות בקלות.
טמפרטורה נכונה  -לכל אזור טמפרטורה
של מקרר אחסון היין שלכם קיים מגוון
טמפרטורות מ 40C -ל ,180C -והטמפרטורה
המוגדרת שלכם מוצגת בצג  ,LEDהממוקם
בלוח הבקרה.
לחות מתאימה נשמרת בכל חלל מקרר
אחסון היין.
תאורה פנימית מוסתרת  -התאורה הרכה
בהספק נמוך ניתנת לבקרה באופן עצמאי
שלא קשורה לפתיחת הדלת ,ומאפשרת
לכם להציג את אוסף היין שלכם.
מדפי נירוסטה יציבים מרשת ,יכולים
לאחסן בקבוקי  750מל' רגילים ,בקבוקים
בחצי נפח ,כמו גם בקבוקי מגנום בנפח
גדול .מעטפת גימור עץ דובדבן טבעי בכל
המדפים מבטיח שהיין מאוחסן כראוי,
כשפקקי השעם באים במגע עם היין.
מדפי יין עם גלגיליות החלקה נשלפים עד
¾ מאורכם לגישה קלה לכל הבקבוקים
המאוחסנים.
מדף תצוגה מואר )בדגמי 427RG ,G427
ו (WS-30 -מאפשר לכם להציג את
הבקבוקים היקרים באוסף היין שלכם.












התרעת שירות  -נורית חיווי בצג ה-
 LEDבלוח הבקרה מאפשרת לכם לדעת
האם נדרשת פעולת שרות כלשהי.
מערכת ההתרעה הביתית  -ערכת חיווט
מאפשרת לכם לחבר את המקרר לאחסון
יין למערכת האבטחה הביתית שלכם.
בדגם  427RGקיימת תכונת התרעה
שתשמיע צליל צפצוף אם מגירה הושארה
פתוחה.
מצב שבת יאפשר להשאיר את התאורה
במצב כבוי במהלך שבתות וחגים.
זכוכית דלת למבט מלא ,מסננת קרינת
 UVמזיקה.
מערכת נעילה ניתנת לרכישה בנפרד
באמצעות החנויות המורשות של
.
אטמים מגנטיים מסביב לדלתות מעניקים
אטימה מהודקת.
חזית מאווררת  -כל דגמי מקררי היין של
מצוידים במערכת מכאנית
המזרימה אוויר בחלק הקדמי של
המקרר.
מוצרי
 ,מכוסים על ידי שתי,
חמש ו 12 -שנות אחריות )בהתאם
לתנאי האחריות( .עיינו בתעודת האחריות
המסופקת עם המקרר.

באמצעות ערכת החיווט ,מקרר זה מאושר
על ידי וועדת הכשרות האמריקאית
 K-Starכדי לעמוד בדרישות ההלכתיות
הקפדניות ביותר יחד עם הנחיות מפורטות
שאותן תוכלו למצוא באתר האינטרנט
www.star-k.org

דגמי מקררי אחסון היין של
דגם 424G
מקרר יין מתחת לדלפק

דגם 424FSG
מקרר יין עומד
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דגמי מקררי אחסון היין של
דגם 427G
כל מקררי אחסון יין
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דגמי מקררי אחסון היין של
דגם 427RG
מקרר יין עם מגירות אחסון גדולות
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דגמי מקררי אחסון היין של
דגם WS-30
כל מקררי אחסון יין
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שימוש וטיפול במקרר אחסון היין של
מערכת בקרה אלקטרונית
מערכת הבקרה האלקטרונית של מקרר
לאחסון היין שלכם ,מאפשרת
לכם לבקר את הטמפרטורה המדויקת
ביותר לשקט הנפשי שלכם .תוכלו להיות
סמוכים ובטוחים שהיין שלכם מאוחסן
בטמפרטורה שבחרתם ,בין אם זה לטווח
ארוך לצורך התיישנות או לצריכת יין באותו
הערב.

מקש המגע קרה יותר  COLDERבלוח
הבקרה מאפשר לכם להנמיך את
הטמפרטורה באזור המתאים במעלה אחת
בכל לחיצה על המקש .בדומה למקש קרה
יותר  ,COLDERתוכלו להעלות את
הטמפרטורה באזור המתאים במעלה אחת
בכל לחיצה על מקש חמה יותר WARMER
בלוח הבקרה.

מעבד המיקרופרוססור דוגם במדויק את
הטמפרטורה בכל שנייה בכל אזור ,כדי
להבטיח שהטמפרטורה המוגדרת מראש
שלכם נשמרת בתחום של מעלה אחת.
המעבד גם עוקב אחר פעילות המקרר
ומאפשר לכם לדעת אם נדרשת פעולת
שירות.

תצוגת הטמפרטורה
מערכת הבקרה האלקטרונית יכולה להציג
טמפרטורות במעלות פרנהייט ) (0Fאו
צלזיוס ).(0C

כדי להמיר את טמפרטורות מפרנהייט
לצלזיוס ,כבו את המקרר והפעילו אותו
חזרה .בדקה הראשונה לאחר הפעלת
המקרר ,לחצו והחזיקו בו זמנית לחוצים
בקרת הטמפרטורה
במשך כ 5 -שניות את מקש
ואת מקש
לכל דגמי
לאחסון יין יש את
היכולות להגדיר שתי טמפרטורות שונות בשני ההפעלה/כיבוי  ,UNIT ON/OFFושחררו
אזורי המקרר שלכם .טווח הטמפרטורות בכל את הלחיצה 'C' .יופיע בפינה הימנית
העליונה של תצוגת הטמפרטורה בצג ה-
אזור הוא בין  40Cל.180C -
 .LEDבצעו את אותו התהליך כדי להמיר
מקרר אחסון היין שלכם נבדק ונבחן לפני
את תצוגת הטמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט.
שהוא יוצא ממפעל הייצור .הטמפרטורה
המוגדרת מראש היא  70Cבאזור הקטן ו-
 130Cבאזור הגדול יותר.
קיימות שתי ערכות של מקשי מגע :למקשי
חמה יותר  WARMERולמקשי קרה יותר
 COLDERבלוח הבקרה .אחד לכל אחד
משני אזורי הטמפרטורה הנפרדים .חץ שליד
תצוגת הטמפרטורה בצג ה ,LED -יציין את
הטמפרטורה מתאימה לכל אזור.
עיינו באיור שבעמודה השמאלית.
לוח הבקרה
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שימוש וטיפול במקרר אחסון היין של
מערכת בקרה אלקטרונית
צג LED

תכונת התרעה

פעולות מערכת הבקרה האלקטרונית ,כמו
למשל ,תצוגת טמפרטורות דיגיטליות וחיוויי
שירות ,מוצגים בצג ה ,LED -הממוקם
בלוח הבקרה .הטמפרטורות של כל אזור
תיראנה מבעד לדלת הזכוכית של מקרר
אחסון היין שלכם .אם אתם משתמשים
במקרר היין שלכם לעתים קרובות,
המספרים עשויים מעט להשתנות.

אם מעבד המיקרופרוססור מזהה תנודות
בטמפרטורה או רכיב פגום ,ישמע צפצוף
וחיווי
יהבהב בצג ה LED -בלוח הבקרה.
כמו כן ,אם המקרר מקושר למערכת האבטחה
בביתכם ,הוא יתריע באמצעות מערכת זו.
כאשר מופעלת תכונת ההתרעה ,חיווי
יהיה גלוי בצג ה .LED -תוכלו לבטל את
ההתרעה ואת צליל הצפצוף באמצעות
לחיצה על מקש
בלוח הבקרה .כאשר
ההתרעה מבוטלת ,חיווי
ייעלם מהצג.

הפעלת כיבוי מקרר אחסון היין
מקש ההפעלה/כיבוי  UNIT ON/OFFבלוח
הבקרה ,מיועד לכבות את מקרר אחסון היין
לפני תחילת הפעולות לניקוי או שירות.
הגדרות הטמפרטורות המועדפות שלכם
תישארנה ללא שינוי ,כאשר המקרר מופעל
חזרה.

מצב שבת (K-STAR) MODE

כוללים
כל מקררי אחסון היין של
מצב שבת .תכונה זו מופעלת בשבתות
וחגים בהם יש לכבות את התאורה.
להפעלת מצב השבת ,כשהמקרר מופעל,
לחצו על מקש ההפעלה/כיבוי ON/OFF
הפעלת כיבוי התאורה הפנימית
 UNITכך שכבוי ' 'OFFיופיע בצג הLED -
יש
לכל מקררי אחסון היין של
בלוח הבקרה .המקרר שלכם ייכבה.
את היכולת להפעיל ולכבות את התאורה
לאחר מכן לחצו במשך כ 10 -שניות על מקש
בלי קשר לפתיחה וסגירה של הדלת .בכך
ההפעלה/כיבוי  UNIT ON/OFFשיפעיל את
יתאפשר לכם להציג את אוסף היין שלכם
המקרר חזרה ויגבה את התאורה הפנימית.
באירועים מיוחדים.
כדי להחזיר את תאורת המקרר למצב תאורה
כדי שהתאורה תישאר פעילה במקרר אחסון
רגיל ,לחצו ושחררו את הלחיצה ממקש
מקש
היין שלכם כאשר הדלת סגורה ,לחצו כל
ההפעלה/כיבוי .UNIT ON/OFF
הפעלת/כיבוי התאורה .LIGHTS ON/OFF
אם יש לכם שאלות לגבי תאימות ל-Star -
לחצו לחיצה נוספת על המקש תיכבה את
 ,Kבקרו באתר .www.star-k.org
התאורה בעת סגירת הדלת.

זהירות
אל תפעילו את התאורה הפנימית לפרקי
זמן ארוכים מדי .החום הנפלט מהתאורה
עלול לגרום למקרר לפעול קשה יותר
שלא לצורך.

12

תצוגת שירות חזותית
מערכת הבקרה האלקטרונית מנטרת
טמפרטורות כמו יחידת הפעלה .כשהמערכת
מזהה בעיה כלשהי ,הודעת שרות ''SEVICE
תואר בצג לוח הבקרה .לפני הפניה לשירות,
בדקו האם לוח המעבה בגב המקרר זקוק
לניקוי )עיינו בעמ'  .(20אם נדרש שירות ,פנו
לתחנת השרות המורשית הקרובה למקום
מגוריכם )עיינו בגב החוברת(.

שימוש וטיפול במקרר אחסון היין של
מגירות אחסון בתפזורת  -בדגם 427RG
בקרת הטמפרטורה

הגדרות הטמפרטורה

בדגם  ,427RGלמגירות האחסון בתפזורת לכל דגמי
לאחסון יין יש את
יש מעבד מיקרופרוססור ולוח בקרה
היכולות להגדיר שתי טמפרטורות שונות בשני
הממוקם במגירה העליונה .הטמפרטורה
אזורי המקרר שלכם .טווח הטמפרטורות בכל
המוגדרת מראש בעת הייצור היא  ,40Cאבל אזור הוא בין  40Cל .180C -תוכלו להגדיר כל
תוכלו להתאים את הטמפרטורה לצרכיכם.
אזור בטמפרטורה המדויקת שאתם חושבים
צג ה LCD -בלוח הבקרה מציג את
שהיא הטובה ביותר ,בין אם זה לצריכה או
הטמפרטורה של שתי המגירות במקרר
לשמירת הטמפרטורות הזהות למרתפי יין
שלכם.
עבור אחסון לטווח ארוך.
מקש קרה יותר  COLDERבלוח הבקרה
בכל המקרים ,הגדרות טמפרטורה
מאפשר לכם להנמיך את הטמפרטורה של
מתבצעות לפי ההעדפה האישית שלכם,
המגירות במעלה אחת בכל לחיצה על
לאחסון יין שלכם,
ועם מקרר
המקש .תוכלו להעלות את הטמפרטורה
תוכלו להיות בטוחים שטמפרטורות אלו
במגירות במעלה אחת בכל לחיצה על מקש
תישמרנה .הטבלה בעמוד  22מציעה מספר
חמה יותר  WARMERבלוח הבקרה.
טמפרטורות אחסון והגשה מקובלות ליינות
הנפוצים ביותר הנצרכים כיום.
מערכת ההתרעה
בדגם  ,427RGמערכת ההתרעה תשמיע
צפצוף אם המגירה הושארה בטעות פתוחה.
מקש הפעלת/כיבוי ההתרעה
בלוח
הבקרה מאפשר לכם להפעיל או לבטל את
מערכת ההתרעה .כאשר ההתרעה מופעלת,
חיווי
יופיע בצג לוח הבקרה .כאשר
לא
מערכת ההתרעה מבוטלת ,חיווי
יהיה גלוי.

זהירות
אל תפעילו את התאורה הפנימית לפרקי
זמן ארוכים מדי .החום הנפלט מהתאורה
עלול לגרום למקרר לפעול קשה יותר
שלא לצורך.
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שימוש וטיפול במקרר אחסון היין של
אחסון יין
מדפי אחסון יין

הסרת מדף אחסון ליין

בכל דגמי
לאחסון יין קיימים
מדפים עם גלגיליות החלקה נשלפים עד ¾
מאורכם לגישה קלה לכל הבקבוקים
המאוחסנים .בדגמים  424GוFSG424 -
כל המדפים הם מדפי גלגיליות החלקה
נשלפים ,למעט המדף הנייח התחתון.

כדי להסיר מדף אחסון ליין ,משכו את
המדף החוצה לכל אורכו ,בעדינות ובצורה
אחידה .הרימו את שני צידי חזית המדף
והסירו אותו .עיינו באיור שלהלן.
הרכיבו את המדף מחדש ,בסדר פעולות
הפוך.

מדפי אחסון היין יש מעטפת עץ דובדבן
טבעי מוצק שניתן להחליפה בעץ אחר
שיתאים לארונות שלכם .פרטים על אופן
ההחלפה של ציפוי העץ של המדפים תוכלו
.
למצוא במדריך לעיצוב של
למידע נוסף פנו לאולם התצוגה של המטבח
הדיגיטאלי ,רח' אבא אבן  ,8הרצליה פיתוח
טל 09-9545435 :או באתר האינטרנט
שלנו בכתובת www.digital-kitchen.co.il

זהירות
וודאו שהסרתם את כל בקבוקי היין לפני
הסרת המדף.

הערה חשובה :אם תבחרו לצבוע או לאטום
עץ הדובדבן הטבעי של מעטפת המדפים,
עליכם להיות מודעים לכך שחלק מתכשירים
אלו מסוכנים ועלולים לפגוע ביין המאוחסן.
מקרר אחסון היין שלכם מיועד למקסם את
הזמן האחסון של הבקבוקים בסביבה
אידיאלית שבו היין נשאר במגע עם פקק
השעם בטמפרטורה אחידה .בקבוקי 750
מ"ל רגילים ,מתאימים לכל המדפים בכל
.
מקררי אחסון היין של
בקבוקים בחצי נפח ובקבוקי 'מגנום' גדולים
תוכלו לסדרים כמו בקבוקי  750מ"ל .לסידור
הנכון של בקבוקים על המדפים עיינו
באיורים שבעמודה השמאלית.

סידור בקבוקי היין

זהירות
בעת אחסון בקבוקי 'מגנום' גדולים,
עליכם להסיר את המדף שמעל כדי
לאחסן בקבוקים גדולים אלו ,כדי למנוע
מהם להישבר.
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הסרת מדף אחסון ליין

שימוש וטיפול במקרר אחסון היין של
אחסון יין
מדפי תצוגה

הסרת מדף התצוגה

בדגמי  427RG ,427Gו WS-30 -קיים
מדף תצוגה שמאפשר לכם להציג את
הבקבוקים היקרים שבאוסף היין שלכם.
הוא מואר בתאורה מוסתרת המתוקנת
בלוח הבקרה .מדף התצוגה תוכנן כך שהיין
יישאר במגע נכון עם פקק השעם .עיינו
באיור שלהלן .דגמי  424Gו424FSG -
אינם כוללים מדף תצוגה.

כדי להסיר את מדף התצוגה ,משכו את
המדף החוצה לכל אורכו ,בעדינות ובצורה
אחידה .הרימו את שני צידי חזית המדף
והסירו אותו.
הרכיבו את המדף מחדש ,בסדר פעולות
הפוך.

הערה חשובה :מדף התצוגה מיועד לשורה
אחת בלבד של בקבוקים שהונחו כך
שהחלק התחתון של הבקבוק מונח נגד
מעקה העץ ואילו החלק העליון של הבקבוק
ופקק השעם מופנה בכיוון החלק האחורי
של מקרר אחסון היין.

זהירות
וודאו שהסרתם את כל בקבוקי היין לפני
הסרת המדף.

מדף תצוגה
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שימוש וטיפול במקרר אחסון היין של
מגירות אחסון בתפזורת  -דגם 427RG
הסרת המגירה
הערה חשובה :בדגם  ,427RGיש לנתק את
כבל הבקרה לפני הסרת המגירה העליונה.
עיינו באיור שלהלן.
הערה חשובה :הקפידו להוציא את כל
התכולה לפני הסרת המגירה.
להסרת המגירה בדגם  ,427RGמשכו את
המגירה הפתוחה עד שתיעצר .הרימו
בצורה אחידה את שני צידי חזית המגירה
ומשכו אותה החוצה כמתואר באיור שלהלן.
להרכבת המגירה ,הרימו את חזית המגירה
והניחו אותה על גבי מסילות ההחלקה.
וודאו שהחורים הקדמיים של המסילות
במגירה יתחברו לבליטות הקטנות בקצה
של כל מסילה .חברו את כבל הבקרה.

זהירות
לפני הסרת המגירה העליונה בדגם
 ,427RGעליכם לנתק את כבל הבקרה.

כבל הבקרה
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הסרת המגירה

מחיצת המגירה
בכל מגירה בדגם  427RGקיימת מחיצה
שניתן להסירה בקלות.
להסרה ,משכו את מחיצת המגירה קדימה
וסובבו את הקצה האחורי של המחיצה
מהחלק האחורי של המגירה .התקינו את
המחיצה חזרה ,בסדר פעולות הפוך.
עיינו באיור שלהלן.

מחיצת המגירה

שימוש וטיפול במקרר אחסון היין של
פעולת הדלת
סגירת הדלת
בדלת של מקרר אחסון היין שלכם קיים מנגנון
סגירה קפיצי .כאשר הדלת סגורה ,נועל
הדלת מתחבר כדי לסייע לאטום את הדלת.

מעצור הדלת ב900 -

אם מקרר אחסון היין שלכם ממוקם בפינה,
ייתכן שתרצו להגביל את פתיחת הדלת עד
.900
הערה חשובה :מעצור דלת ב 900 -אינו
זמין בדגמי  424Gו.424FSG -
בדגמי  427Gו 427RG -מעצור הדלת ב-
 900מובנה בתוך מערכת הצירים .תוכלו
בקלות להפעיל את המעצור באמצעות
שימוש במברג שטוח כדי להעביר קדימה
את הבליטה בשני צירי הדלת העליון
והתחתון .עליכם להעביר את שני
המעצורים לזווית של  900אם אתם רוצים
להשתמש בדלת בצורה בטוחה .תוכלו
להגיע לזווית פתיחה מרבית של 1050
באמצעות שימוש במברג והעברת הבליטה
למעצור הבא .עיין באיור שלהלן.

מעצור דלת (WS-30) 900

זהירות
צירי הדלת בדגמי  427Gו427RG -
עלולים לגרום לצביטה חמורה של
האצבעות .השגיחו כי אצבעות ידיכם לא
יונחו בצירי הדלת בעת סגירתה.

בדגם  ,WS-30הדלת מסופקת עם מעצור
דלת ב 900 -הממוקם מאחורי רשת האוורור
העליונה .התקנה מוצגת באיור שלהלן.

מעצור דלת  427G) 900ו(427RG -
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שימוש וטיפול במקרר אחסון היין של
מידע לגבי התאורה
תאורת גוף המקרר

תאורת מגירה  -דגם 427RG

בדגמי  424Gו 424FSG -מותקנת
מחרוזת תאורה בחלק העליון של גוף
המקרר ,ויוצרת מפל תאורה לאורך כל
החזית של מקרר אחסון היין .עיינו באיור
שלהלן.

התאורה שקועה באזור העליון של מגירת
אחסון בתפזורת בדגם  .427RGעיינו באיור
שלהלן.

בדגמי  427RG ,427Gו WS-30 -קיימת
תאורה פנימית מוסתרת המסופקת משני
מקומות .מחרוזת תאורה בחלק העליון של
גוף המקרר ,ותאורה נוספת המותקנת בלוח
הבקרה כדי להאיר את מדף התצוגה.

כדי להחליף נורה בתא המגירה ,עליכם
למשוך את המגירה החוצה ככל שניתן.
מומלץ להסיר את המגירה .עיינו בהסרת
המגירה שבעמוד .16
הסירו את נורת ה 15W -באמצעות שחרור
הברגים מהתושבת והחלפת הנורה .החזירו
את המגירה למקומה כמתואר בעמוד .16

לגופי תאורה אלו אורך חיים ארוך .מאידך
אם אתם נתקלים בבעיות עם תאורת גוף
המקרר ,אנא פנו למוקד שרות 'ישפאר'
בטלפון.1-800-308-090 :

תאורת מגירה )(427RG

תאורת גוף המקרר
) 427RG ,427Gו(WS-30 -
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אזהרה
נתקו את המקרר מרשת החשמל לפני
החלפת הנורה.
חבשו כפפות מגן בעת החלפת נורת
התאורה.

שימוש וטיפול במקרר אחסון היין של
ניקוי
משטחים חיצוניים מנירוסטה

ניקוי זכוכית הדלת

כדי לנקות את המשטחים החיצוניים של
דגם העשוי מנירוסטה ,השתמשו בתכשיר
ניקוי עדין שאינו שוחק לנירוסטה ,כמו
למשל משחת ליטוש ,ומרחו אותה במטלית
רכה נטולת מוך.

את זכוכית הדלת תוכלו לנקות בכל תכשיר
ניקוי רגיל לזכוכית הקיים היום בשוק.

מומלץ להשתמש במשחת ליטוש לנירוסטה
מתוצרת Signature Limited Laboratory
או דומה הניתנת לרכישה בתחנות השרות
המוסמכות.
כדי להבליט את הברק הטבעי של
הנירוסטה ,נגבו בעדינות את המשטח
במטלית מסיבים מיקרונים )מיקרופייבר(
לחה לאחר שמשחת הליטוש התייבשה.
בצעו את פעולת הליטוש בכיוון סמני
המרקם של הנירוסטה .תוצאות טובות יותר
מתקבלות באמצעות שמירה על קשר רציף
של המטלית עם משטח הנירוסטה.

ניקוי החלל הפנימי
לניקוי המשטחים הפנימיים וחלקים
נשלפים ,השתמשו בתמיסת מים פושרים
ונוזל ניקוי עדין עם מעט סודה לשתייה .אל
תשתמשו בחומץ .בחומץ .שטפו ויבשו
היטב ,כדי להימנע מהיווצרות סימני טיפות
מים על לוח הבקרה ומשטחי עץ הדובדבן
שעל מדפי אחסון היין.
אל תשתמשו בתכשירי ניקוי חריפים או
בכריות קרצוף לניקוי המשטחים החיצוניים
או הפנימיים ,כולל זכוכית הדלת.

זהירות
לפני ניקוי המקרר ,נתקו את המקרר
מרשת החשמל.

זהירות
כדי למנוע נזק לגימור משטחי הנירוסטה,
אל תשתמשו בתכשירי ניקוי שוחקים או
בכריות קרצוף מתכתיות.
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שימוש וטיפול במקרר אחסון היין של
ניקוי
ניקוי המעבה
נקו את אזור המעבה )קונדנסר( כל שלושה
עד שישה חודשים .זמני הניקוי תלויים
בכמות האבק והמוך המצטברת באזור זה.
בדגמים  424Gו ,424FSG -המעבה
ממוקם מאחורי לוח המסד התחתון .הסירו
את הלוח התחתון וחשפו את אזור המעבה.
עיינו באיור שלהלן.

בדגם  ,WS-30המעבה ממוקם מאחורי
רשת האוורור .משכו החוצה את הקצה
התחתון של רשת האוורור ,והטו אותה
קדימה כדי לאפשר גישה לאזור המעבה.
עיינו באיור שלהלן.

המעבה

המעבה

בדגמים  427Gו ,427RG -המעבה ממוקם
מאחורי הלוח/רשת בתחתית המקרר .הסירו
את הברגים המחזיקים את הלוח/רשת.
החליקו קדימה את המכלול כדי לאפשר
גישה לאזור המעבה .עיינו באיור שלהלן.

השתמשו במברשת רכה ושואב אבק כדי
להסיר אבק ומוך מאזור המעבה.
הערה חשובה :כדי למנוע כיפוף סנפירי
המעבה ,הקפידו לשאוב בכיוון הסנפירים
)מלמעלה למטה(.

זהירות
לפני ניקוי המעבה ,נתקו את המקרר
מרשת החשמל .חבשו כפפות מגן כדי
למנוע פציעה מסנפירי המעבה החדים.

המעבה

זהירות
אי ניקוי המעבה עלול לגרום להתחממות
יתר ,בזבוז אנרגיה ונזק למערכת הקירור.
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שמירת היין במיטבו
אחסון והגשת היין
קיימת דרך נכונה לאחסון והגשת יין .ואין דרך
לא נכונה .ציוד אחסון היין של
מחויב לדרך הנכונה .חובבי יין יודעים
שהיין ,חייב להיות מאוחסן בצורה המיטבית
במשך פרקי זמן ארוכים ללא תנודות
במערות אפלות ולחות ,בטמפרטורה קבועה
של  .130Cעם זאת ,לכמה מאתנו יש את
התנאים האלה זמינים?
כאשר אתם חושבים על יין ,חשבו על שימור
פירות ואת העובדה שאתם חייבים לקרר
אותם בטמפרטורה הנכונה לפני שהם
מתקלקלים .אחרי הכל ,יין הוא מיץ ענבים
בפרשנותו הפשוטה ביותר.
יין צריך להיבחר ולהיות מטופל כראוי .חובב
היין יודע שאחסון נאות יבטיח שהיין יוגש
בתנאים הטובים ביותר.
לקחתם את הצעד הנוסף כדי להבטיח
שהיין שלכם ישמר בסביבה הטובה ביותר
האפשרית באמצעות רכישת מקרר אחסון
שלכם .כעת ,כיצד אתם
היין
משתמשים במקרר אחסון היין תלויה רק
בכם.

תוכלו להקדיש את כל מקרר אחסון היין
לאחסון לטווח ארוך בטמפרטורה של 130C
בשני אזורי האחסון  -הטמפרטורה
האידיאלית לאחסון לטווח ארוך או יישון של
היין .אם ,לעומת זאת ,תרצו להקדיש רק
חלק קטן של המקרר לתנאים אלו ,תוכלו
להתאים את הטמפרטורה באזור האחסון
לטווח ארוך הקטן יותר ולהתאים את
טמפרטורת האזור האחר ליין שתרצו להנות
ממנו בקרוב.
הטמפרטורה באזור זה יכולה להיות כל
טמפרטורה שתבחרו .בטוח שקיימות
טמפרטורות אידיאליות להגשת יין ,אבל זה
מאוד סובייקטיבי ,חיכו וטעמו של כל אחד
מגיב בצורה שונה לטמפרטורות שונות.
הטבלה בעמוד הבא מציעה מספר
טמפרטורות אחסון והגשה מקובלות ליינות
הנפוצים ביותר הנצרכים כיום.
תיהנו ממקרר אחסון היין
ותודה לכם על האמון שלכם ב-

שלכם.
.
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שמירת היין במיטבו
טמפרטורת אחסון והגשת היין
טמפרטורות אחסון והגשת יין
יינות נתזים ויינות לבנים מתוקים
50C

Asti Spumante

60C

שמפניה ללא בציר ויין מבעבעCava ,Crement ,

70C

 ,Eiswein ,Sauternesיין צרפתי מתוק ,רוזה ,Tavel ,זינפנדל לבן

80C

שמפניה משובחת ויין נתזים ,יין שולחן גרמני ,מוסקט ,ריזלינג וגוורצקמינר

יינות יבשים
80C

יינות לבנים מעמק הלואר ,ריזלינג אלזס ,ויינות איטלקיים לבנים

90C

סוביניון בלאן ,שאבלים ,שהנין בלאן ,יין בורדו לבן

100C

שרדונה ,סמיליון אוסטרלי

110C

בורדונה לבןCondrieu ,Viognier ,

120C

שרדונה מלא ובורגונדי לבןGraves ,

יינות אדומים קלים עד בינוניים
120C

בוז'ולה ,ולפופיצ'לה איטלקי

130C

טמפרטורת אחסון אידיאלית לטווח ארוך לכל היינות ,קוט-דו-רון ,יין צעיר ספרדי
ויינות פורטוגזיים

140C

פורט צהבהב ,ברברה ,Sanglovese ,מדיירה ,שינון ,יין דובדבנים אמוננזילדו

150C

קיאנטי ,זינפנדל קל

160C

בורדו צעיר ,קברנה צעיר ,פינו-נואר ,ריוחה ספרדי ,מרלו

יינות אדומים מלאים
170C

רולו ,קיאנטי רזרב ,קברנה סוביניון ,בורגונדי אדום

180C

גרנד בורדו ,שיראז ,קברנה מבוגר מקליפורניה ,רון וזינפנדל מבוגרים

190C

פורט משובח
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מדריך לאיתור תקלות
איתור תקלות
אם מקרר אחסון היין שלכם אינו פועל כראוי,
השתמשו במדריך לאיתור תקלות שלהלן
לפני שתפנו לשירות מורשה של
.
מדריך זה יחסוך לכם זמן וטרחה ועשוי לעזור
לכם למנוע את ההוצאה של שיחת שירות.
מקרר אחסון היין אינו פועל.
 האם מגיע מתח החשמל מגיע למקרר?
 האם מקרר מופעל? לחצו על מקש
ההפעלה/כיבוי .UNIT ON/OFF
 בדקו את הנתיך בלוח החשמל הדירתי
או את המפסק בקו החשמל המזין את
המקרר כדי לוודא שהם לא "ירדו" .גם
הפסקת חשמל עלולה לגרום לשיבוש
בפעולת המקרר.
 האם אזור המעבה )קונדנסר( נקי?

נוצר עיבוי במשטחים החיצוניים של
המקרר.
 בתקופות של לחות גבוהה ,עיבוי מסוים
עשוי להופיע על המשטחים החיצוניים.
העיבוי ייעלם כאשר הלחות תרד .הקפידו
שהדלת והמגירות )דגם  (RG427יהיו
סגורות ואטומות כראוי .אם העיבוי
נמשך ,פנו למוקד שרות 'ישפאר' )עיינו
ברשימה שבגב החוברת(.
אתם זקוקים למידע לגבי המוצר.
 אם אתם זקוקים למדע לגבי התכנון,
ההתקנה והמוצר ,פנו למרכז המידע של
המטבח הדיגיטאלי ברח' אבא אבן ,8
הרצליה פיתוח טל 09-9545435 :או
באמצעות אתר האינטרנט:
www.digital-kitchen.co.il

מקרר אחסון היין חם יותר מרגיל.
אתם זקוקים לשרות.
 האם בקרי הטמפרטורה מוגדרים
 אם נדרשת פעולת שרות ,שמרו על
כהלכה?
האיכות המובנית במקרר ה-
 האם אזור המעבה )קונדנסר( נקי?
שלכם באמצעות פנייה לשרות 'ישפאר',
 האם הדלת או המגירות )דגם (427RG
נותן השרות המורשה של
היין פתוחים זמן רב מדי?
בישראל )עיינו ברשימה שבגב החוברת(.
מקרר אחסון היין פועל לפרקי זמן
 בעת הפנייה לשירות ,תצטרכו למסור
ארוכים.
למוקד השרות את הדגם והמספר סידורי
 האם אזור המעבה )קונדנסר( נקי?
של המקרר שלכם .שני המספרים
,
חמה
 בימים חמים ובטמפרטורת חדר
רשומים על לוחית הנתונים של המוצר.
המדחס פועל זמן רב יותר.
בדגמים  424Gו ,427RG -לוחית
 האם הדלת או המגירות )דגם (427RG
הנתונים ממוקמת בחלק התחתון של
היין פתוחים זמן רב מדי?
הקיר העליון .בדגמים  427RG ,427Gו-
?
יין
גדולה
יין
כמות
 האם לאחרונה הוספתם
 ,WS-30היא ממוקמת בחלק התחתון
של לוח הבקרה
נוצר עיבוי ר בתוך המקרר.
 זאת תופעה רגילה בתקופות של לחות
גבוהה יותר )בקיץ( ודלת הנפתחת
לעתים קרובות.
 האם הדלת או המגירות )דגם (427RG
היין פתוחים זמן רב מדי?
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מדריך לאיתור תקלות
שאלות הנשאלות לעתים קרובות
ש :איך אני מכוון את הטמפרטורות במקרר
אחסון היין שלי?
ת :כדי להתאים את הטמפרטורות ,עיינו
בפרק "בקרת הטמפרטורה" בעמוד .11
בדגם  ,427RGעיינו בגם עמוד .13
ש :מה הן הגדרות הטמפרטורה המומלצת
למקרר אחסון היין שלי?
ת :יש לכם את האפשרות להגדיר שתי
טמפרטורות שונות בתוך שני האזורים
של מקרר אחסון היין שלכם.
טווח הטמפרטורות בכל אזור בין  40Cל-
 .130Cטמפרטורות ברירת המחדל
שנקבעו מראש בעת ייצור המקרר הן
 70Cבאזור הקטן ,ו 130C -באזור הגדול
יותר .הטבלה בעמוד  22מציעה מגוון
טמפרטורות אחסון והגשה מקובלת
ליינות הנפוצים ביותר הנצרכים כיום.
ש :מה גודל בקבוקים המתאימים לאחסון
במקרר היין שלי?
ת :בקבוקים רגילים בנפח של  750מ"ל
מתאימים לכל המדפים בכל מקררי
אחסון היין .ניתן לסדר בקבוקים בחצי
נפח ובקבוקי 'מגנום' גדולים על המדפים
בדומה לבקבוקי  750מ"ל ,אולם בעת
אחסון בקבוקי 'מגנום' ,עליכם להסיר את
המדף שמעל כדי שתוכלו לאחסן
בקבוקים גדולים אלה .הימנעות מלעשות
זאת עלולה לגרום לבקבוקים להישבר.
ש :מקרר אחסון היין שלי לא מקרר כמו
שצריך.
ת :נקו את אזור המעבה )קונדנסר( כפי
שמתואר בעמוד .20
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ש :מדוע אני שומע שמקרר אחסון היין שלי
פועל בתדירות גבוהה?
ת :אלו רעשי פעולה רגילים של המאווררים
והמדחס .עוצמת הרעשים הנשמעים
תלויה במקום הצבת המקרר ,היחידה
בה הוא מותקן והעיצוב הכללי של החדר.
ש :נוצר עיבוי בתוך ועל המשטחים
החיצוניים של מקרר אחסון היין שלי.
ת :באקלים עם לחות גבוהה ,תופעת העיבוי
היא רגילה .השארת את הדלת פתוחה
לפרקי זמן ארוכים יכולה אף היא לתרום
להתעבות מים בחלק הפנימי של מקרר
אחסון היין שלכם.

שירות לאחר המכירה
מידע לגבי השרות
בעת בקשת מידע ,ספרות ,חלקי חילוף או
שירות ,מסרו את מספר הדגם ואת
המספר הסידורי של מקרר אחסון היין
שלכם .שני המספרים הרשומים על לוחית
הנתונים.
בדגמים  424Gו ,427RG -לוחית הנתונים
ממוקמת בחלק התחתון של הקיר העליון.
בדגמים  427RG ,427Gו,WS-30 -
לוחית הנתונים ממוקמת בחלק התחתון
של לוח הבקרה .העתיקו את הפרטים
שעל גבי לוחית הנתונים לכול צורך
בשימוש עתידי.

לפני הפנייה לשרות התיקונים
לפני הפנייה למוקד שרות התיקונים )עיינו
ברשימה שבגב החוברת( או לנקודת
המכירה בה רכשתם את המוצר ,אנא עיינו
בפרק "איתור תקלות" שבעמוד הקודם.
בדקו את הנתיך או את המפסק של קו
החשמל המזין את המוצר בלוח החשמל
הביתי ,כדי לוודא שקו החשמל תקין.
הפסקת חשמל עשויה אף היא לגרום
לשיבושים בפעולת המוצר.

מספר הדגם____________________
המספר הסידורי_________________
תאריך ההתקנה_________________
מספר הטלפון של מרכז התמיכה
של המטבח הדיגיטאלי_____________
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רשימות אישיות
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רשימות אישיות
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שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם ,חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי
שהוסמך על ידי חברת "ישפאר".
על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר ,בעת
שתתקשרו תתבקשו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם
)סוג ודגם( .פרטים אלו ,מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או
בחזית המוצר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים.
אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה מתקלות
והפרעות חיצוניות ,או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו.
מחלקת השרות של חברת "ישפאר" תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה,
הדרכה ,ייעוץ ושרות בכל עת ,בין הימים א' – ה' בין השעות  08:00עד
 17:00ובימי שישי וערבי חג ,בין השעות  08:00עד .12:00

ליצירת קשר עם מוקד השרות ,נא חייגו:

1-800-308-090
Email: sherut@isfar.co.il
פקס09-9554776 :
לשירותכם בכל עת!

