מקררים מובנים
דגמים
,BI-36F ,BI-36RG ,BI-36R
,BI-30UG ,BI-30U
,BI-36S ,BI-36UG ,BI-36U
,BI-42SD ,BI-42S
BI-48SD ,BI-48S
 התקנה וטיפול,הוראות שימוש

לקוחות נכבדים,
אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת המטבח הדיגיטלי.
במקררים המובנים 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 המובנה ואנו
משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיו
ואמינותו.
חוברת זו ,מספקת מידע מדויק באשר להפעלת המקרר המובנה.

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
 לאחר הפעלת המקרר ,אל תגעו
במשטחים הקפואים בתא ההקפאה
בידיים רטובות .העור עלול להידבק
למשטחים קרים במיוחד.
 אין להקפיא מחדש מזון קפוא שהפשיר.
 אל תאחסנו בקבוקים בתא ההקפאה -
הם עלולים להתבקע בעת הקפיאה
ולגרום לנזק.
 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.

אזהרה :יש לחבר את המקרר לברז
אספקת מי שתייה בלבד!
 בעת חיבור המקרר לאספקת המים יש
להשתמש בצנרת חדשה בלבד .אין
להשתמש בצנרת שהיתה בשימוש קודם.

המקרר המובנה של
אנו מודים לכם

קירור כפול

אנו מודים לכם על רכישת מקרר
המובנה החדש שלכם .עם
תוכלו לסמוך על מסורת בת 60
שנה של איכות ואמינות .הקו המובנה
משלב את התכונות העדכניות ביותר
והטובות ביותר של הקירור הביתי כדי
להעניק לכם את מוצרי המזון הטריים
ביותר האפשריים.

קו המוצרים המובנים ממשיך את מסורת
.
האיכות והאמינות המעולים של
חלוצה בפיתוח מערכת הקירור
הכפולה שלה ,המעניקה לכם תנאי אחסון
והקפאת מזון מיטביים אחסון טריים בתא
ההקפאה בתוך תאי האחסון העצמאיים
הנפרדים .גם תא המזון הטרי וגם תא
ההקפאה שומרים בדיוק ובעקביות על
טמפרטורות האחסון .מערכת הקירור
הכפולה שומרת את המזון טרי יותר מאשר
בכל מערכת זמינה אחרת.

העיצוב של
 ,היופי והאיכות
באים לידי ביטוי במגוון רחב של תכונות
סטנדרטיות המהווים מעמד יוקרתי
כשלעצמו.
העיצוב המותאם אישית של קו המוצרים
המובנים של
 ,מעניק לכם
אפשרויות שלא מציעים קווי עיצוב אחרים,
אם בחרתם יחידה ממוסגרת ,בולטת או
שקועה ,עם דלת מעוצבת מנירוסטה או
מזכוכית.
מקרר ה-
שלכם מכוסה בתנאי
אחריות מהטובים 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
המקרר המובנה שלכם .אם יש לכם
שאלות נוספות שלא מפורטות בחוברת זו,
אנא פנו למוקד שרות 'ישפאר' בטלפון:
 1-800-308-090או בקרו באתר
האינטרנט .www.subzero.com

עם מערכת הקירור הכפולה ,תא ההקפאה
שומר על טמפרטורה קבועה בתחום של
מעלה אחת בטווח טמפרטורות שבין
 -210Cל -150C -ללא לחות וריחות לא
רצויים מתא המזון .כמו כן ,תוכלו להתאים
את הטמפרטורה בתא המזון הטרי בטווח
טמפרטורות שבין  10Cל 70C -ברמות
לחות הניתנות להתאמה אישית כדי
להבטיח תוחלת חיים ארוכה יותר למזון.
מערכת הקירור הכפולה מבטיחה שלא
תתקיים העברת ריחות ממזון טרי למזון
קפוא או קרח .מערכת הקירור של
לא תקפיא את האוויר הלח
מחוץ לתא המזון הטרי.
צריכת האנרגיה של מערכת הקירור
יותר יעילה
הכפולה של
משמעותית ממערכות הקירור הבודדות
המיושנות .כאשר אתם משתמשים בתא
המזון לעתים תכופות במהלך היום ,לא
נדרש מתא ההקפאה להזרים את האוויר
הקר והיבש שלו לתוך תא המזון הטרי.
במקום זאת ,תא המזון משתמש באוויר לח
כדי לשמור על טריות המזון תוך כדי צריכת
אנרגיה מינימאלית.
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תכונות המקרר המובנה של
 הדגמים הממוסגרים הקלאסיים  -המראה
למפורסמת -
שעשה את
העיצוב החדשני של רשת האוורור והידית.
 הדגמים החופפים מתמזגים בצורה
חלקה לתוך העיצוב הכללי שלכם
ומשתלבים בריהוט הסביבתי.
 היישום החדש של ההתקנה השקועה
מאפשר ליישר את היחידה עם הארונות
הסובבים .ניתן לבצע את ההתקנה
באמצעות פאנלים מותאמים אישית או
באמצעות אביזרי פנלים קלאסיים,
פלטינה ונירוסטה בגימור פחמן של
 .דגמים קלאסיים עם דלתות
מצופות נירוסטה ,ידיות מנירוסטה
צינורית ורשתות אוורור שתוכננו במיוחד
כדי לשפר את האסתטיקה העכשווית של
המטבחים המקצועיים.
 דגמי  BI-30UG ,BI-36RGוBI-36UG -
מציעים תכונה ייחודית של דלת זכוכית .כל
אחת מיחידות אלה יכולה להיות מסופקת
בעיצוב כיסוי ממוסגר ,שקוע/מצופה ,או
קלאסי מנירוסטה כדי לעמוד בדרישות
צריכת האנרגיה המחמירות.
 דגמי דלת הזכוכית מוסיפים מראה עכשווי
ייחודי וחדשני ,עם תאורת פנים עמומה.
 עיצוב העומק הרדוד מאפשר גישה קלה
לכל שטח המקרר.
 הדגמים המובנים המשולבים מצוידים
במערכת הקירור הכפולה של
המבטיחה טריות מזון מיטבית ובו זמנית
יעילות אנרגטית גבוהה עם בקרה מדויקת
של פעולת תא המזון ותא ההקפאה.
 כל הדגמים המובנים מצוידים במעבד
המאפשר לכם שליטה טובה יותר,
וחיישני הפשרה אוטומטית המתאימים
את עצמם לדפוסי השימוש שלכם.
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המעבד מפקח ברציפות על כל פעולה
ובמקרה ונוצרת בעיה ,המעבד מפעיל
את חיווי התקלה
בלוח ההפעלה.
 הבקרים קלים לשימוש ,ממוקמים בחלק
הקדמי העליון של המקרר ,ומאפשרים
לכם קריאה דיגיטלית במבט עין מהיר
וקל לקריאה .בנוסף ,בקרי החזית
העליונים מיידעים אתכם בקביעות על
ביצועי היחידה.
 כל הדגמים המובנים מצוידים ברשת
אוורור נפתחת כלפי מעלה ,מה שהופך
לקלה יותר את הגישה לרשת המעבה
ולמסנן המים.
 סינון המים  -מסנן המים המיקרוביולוגי
שלנו מבטיח לכם את הקרח והמים
הנקיים ביותר.
 טיהור אוויר  -חיידקים ,ריחות וגזים
יסולקו באמצעות מערכת טיהור אוויר
מתקדמת.
 תאורה בהירה מתפשטת בצורה אחידה
בכל אחד מתאי המקרר .מקור התאורה
מוסתר.
 התרעת דלת פתוחה תודיע לכם
באמצעות צליל פעמון כאשר דלת תא
המזון או תא ההקפאה נשארה פתוחה.
 מגירת)ות( אחסון הירקות בלחות גבוהה
הנשלפת)ות( לכל אורכן ,רחבות
ועמוקות ,עם דפנות חלקות ומחיצות
נשלפות במרבית הדגמים.
 מדפי הזכוכית המחוסמת עם מסגרות
הפלדה מאפשרים גישה מהירה וקלה,
אוטמים גלישת מזון וקלים לניקוי.
 מדפי הדלת מתכווננים במרווחים של
אינטש אחד כדי לאפשר גמישות
מוחלטת.

 תא מוצרי החלב מתכוונן עם דלת גישה
בודדת .מדף מוצרי החלב נאטם מגנטית
כדי לשמור על טריות מוצרי החלב.
 דגמי תא הקפאה עליון או תחתון מציעים
מגירה הנשלפת החוצה לכל אורכה.
 מייצר הקרח מספק סהרוני קרח באיכות
גבוהה.
 תכונת ייצור הקרח המרבי מגבירה את
קצב ייצור קרח בפרק זמן של  24שעות.
 אטמים מגנטיים סביב כל הדלתות
מעניקים אטימה צמודה מיוחדת.
 דלתות הליבה הקשיחה שלנו משפרות
את הבידוד ואת החוזק המבני.
 לוח המסד הקשיח המתכוונן מעניק
מראה מובנה אמיתי התואם לסטנדרטים
של המכון האמריקאי לאדריכלות.

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
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דגם BI-36R
מקרר בלבד
רשת מתרוממת קלה לגישה
מנגנון סגירת
הדלת
מיקום תווית
הנתונים
תא מתכוונן
למוצרי חלב
מדפי דלת
מתכווננים

מדפי דלת
קבועים
אטמים
מגנטיים
מרובעים
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לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
מערכת טיהור
אוויר
מדפי זכוכית
מתכווננים
לאטימת גלישת
מזון
מגירות אחסון
תא מזון טרי
הוראות הפעלה
מקוצרות
מגירת פירות
וירקות לחה
לוח מסד נשלף

דגם BI-36RG
מקרר עם דלת זכוכית
רשת מתרוממת קלה לגישה
מנגנון סגירת
הדלת

לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
מערכת טיהור
אוויר

דלת זכוכית
תלת-שכבתית
עמידה לקרינת
UV

מדפי זכוכית
מתכווננים
לאטימת גלישת
מזון

מיקום תווית
הנתונים

אטמים
מגנטיים
מרובעים

מגירות אחסון
תא מזון טרי
הוראות הפעלה
מקוצרות
מגירת פירות
וירקות לחה
לוח מסד נשלף
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דגם BI-36F
מקפיא בלבד
מערכת סינון מים
מנגנון סגירת
הדלת
מיקום תווית
הנתונים

רשת מתרוממת
קלה לגישה
לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
מדפי רשת
מתכווננים

מדפי דלת
מתכווננים

מייצר קרח
אוטומטי
מיכל קוביות
קרח נשלף

אטמים
מגנטיים
מרובעים
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סלסילות אחסון
תא הקפאה
לוח מסד נשלף

דגם BI-30U
דגם תא הקפאה תחתון
מערכת סינון מים
מנגנון סגירת
הדלת
מיקום תווית
הנתונים
תא מתכוונן
למוצרי חלב
מדפי דלת
מתכווננים
הוראות הפעלה
מקוצרות
אטמים מגנטיים
מרובעים
סלסילות אחסון
תא הקפאה דו-
קומתיות
מגירת תא הקפאה עם מסילות
טלסקופיות לפתיחה מלאה

רשת מתרוממת
קלה לגישה
לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
מערכת טיהור
אוויר
מדפי זכוכית
מתכווננים לאטימת
גלישת מזון
מגירת אחסון תא
מזון טרי
מגירת פירות
וירקות לחה
מייצר קרח
אוטומטי
מיכל קוביות
קרח נשלף
לוח מסד נשלף
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דגם BI-30UG
דגם תא הקפאה תחתון עם דלת זכוכית
מערכת סינון מים
מנגנון סגירת
הדלת
מיקום תווית
הנתונים
דלת זכוכית
תלת-שכבתית
עמידה לקרינת
UV
הוראות הפעלה
מקוצרות
אטמים מגנטיים
מרובעים
סלסילות אחסון
תא הקפאה דו-
קומתיות
מגירת תא הקפאה עם מסילות
טלסקופיות לפתיחה מלאה
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רשת מתרוממת
קלה לגישה
לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
מערכת טיהור
אוויר
מדפי זכוכית
מתכווננים לאטימת
גלישת מזון
מגירת אחסון תא
מזון טרי
מגירת פירות
וירקות לחה
מייצר קרח
אוטומטי
מיכל קוביות
קרח נשלף
לוח מסד נשלף

דגם BI-36U
דגם תא הקפאה תחתון
מערכת סינון מים
מנגנון סגירת
הדלת
מיקום תווית
הנתונים
תא מתכוונן
למוצרי חלב
מדפי דלת
מתכווננים
הוראות
הפעלה
מקוצרות
אטמים
מגנטיים
סלסילות אחסון
תא הקפאה דו-
קומתיות
מגירת תא הקפאה עם
מסילות טלסקופיות לפתיחה
מלאה

רשת מתרוממת
קלה לגישה
לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
מערכת טיהור
אוויר
מדפי זכוכית
מתכווננים לאטימת
גלישת מזון
מגירת אחסון
תא מזון טרי
מגירת פירות
וירקות לחה
מייצר קרח
אוטומטי
מיכל קוביות
קרח נשלף
לוח מסד
נשלף
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דגם BI-36UG
דגם תא הקפאה תחתון עם דלת זכוכית
מערכת סינון מים
מנגנון סגירת
הדלת
מיקום תווית
הנתונים
דלת זכוכית
תלת-
שכבתית
עמידה
לקרינת UV
הוראות
הפעלה
מקוצרות
אטמים
מגנטיים
מרובעים
סלסילות אחסון תא
הקפאה דו-קומתיות
מגירת תא הקפאה עם
מסילות טלסקופיות לפתיחה
מלאה
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רשת מתרוממת
קלה לגישה
לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
מערכת טיהור
אוויר
מדפי זכוכית
מתכווננים לאטימת
גלישת מזון
מגירת אחסון
תא מזון טרי
מגירת פירות
וירקות לחה
מייצר קרח
אוטומטי
מיכל קוביות
קרח נשלף
לוח מסד
נשלף

דגם BI-36S
תאי מזון טרי/הקפאה דלת ליד דלת
מערכת סינון מים
לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
תא מתכוונן
למוצרי חלב
מערכת טיהור
אוויר
מדפי זכוכית
מתכווננים
לאטימת גלישת
מזון
מדפי דלת
מתכווננים
מגירת פירות
וירקות לחה
הוראות
הפעלה
מקוצרות
מגירות אחסון
תא מזון טרי

רשת מתרוממת
קלה לגישה
מנגנוני
סגירת הדלת
מיקום תווית
הנתונים
מדפי דלת
מתכווננים
מייצר קרח
אוטומטי
מיכל קוביות
קרח נשלף
סלסילות אחסון תא
הקפאה
אטמים
מגנטיים
מרובעים
לוח מסד
נשלף
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דגם BI-42S
תאי מזון טרי/הקפאה דלת ליד דלת
מערכת סינון מים
לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
תא מתכוונן
למוצרי חלב
מערכת טיהור
אוויר
מדפי זכוכית
מתכווננים
לאטימת גלישת
מזון
מדפי דלת
מתכווננים
מגירת פירות
וירקות לחה
הוראות
הפעלה
מקוצרות
מגירות אחסון
תא מזון טרי
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רשת מתרוממת
קלה לגישה
מנגנוני
סגירת הדלת
מיקום תווית
הנתונים
מדפי דלת
מתכווננים
מייצר קרח
אוטומטי
מיכל קוביות
קרח נשלף
סלסילות אחסון תא
הקפאה
אטמים
מגנטיים
מרובעים
לוח מסד
נשלף

דגם BI-42SD
דלת ליד דלת עם קיוסק קרח/מים
מערכת סינון מים
מנגנוני סגירת
הדלת
תא מתכוונן
למוצרי חלב
מערכת טיהור
אוויר
קיוסק קרח
מדפי זכוכית
מתכווננים
לאטימת גלישת
מזון
מדפי דלת
מתכווננים
מגירת פירות
וירקות לחה
הוראות
הפעלה
מקוצרות
מגירות אחסון
תא מזון טרי

רשת מתרוממת
קלה לגישה
לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
מיקום תווית
הנתונים
מיכל קוביות
קרח נשלף
מייצר קרח
אוטומטי
מדפי דלת
מתכווננים
סלסילות אחסון תא
הקפאה
אטמים מגנטיים
מרובעים
לוח מסד נשלף
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דגם BI-48S
תאי מזון טרי/הקפאה דלת ליד דלת
מערכת סינון מים
לוח הפעלה
אלקטרוני
מואר
תא מתכוונן
למוצרי חלב
מערכת
טיהור אוויר
מדפי זכוכית
מתכווננים
לאטימת גלישת
מזון
מדפי דלת
מתכווננים
מגירת פירות
וירקות לחה
הוראות
הפעלה
מקוצרות
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רשת מתרוממת
קלה לגישה
מנגנוני
סגירת הדלת
מיקום תווית
הנתונים
מדפי דלת
מתכווננים
מייצר קרח
אוטומטי
מיכל קוביות
קרח נשלף
סלסילות אחסון
תא הקפאה
אטמים
מגנטיים
מרובעים

מגירות אחסון
תא מזון טרי

לוח מסד
נשלף

דגם BI-48SD
דלת ליד דלת עם קיוסק קרח/מים
מערכת סינון מים
מנגנוני סגירת
הדלת
תא מתכוונן
למוצרי חלב
מערכת
טיהור אוויר
קיוסק קרח
מדפי זכוכית
מתכווננים
לאטימת
גלישת מזון
מדפי דלת
מתכווננים
מגירת פירות
וירקות לחה
הוראות
הפעלה
מקוצרות
מגירות אחסון
תא מזון טרי

רשת מתרוממת
קלה לגישה
לוח הפעלה
אלקטרוני מואר
מיקום תווית
הנתונים
מייצר קרח
אוטומטי
מיכל קוביות
קרח נשלף
מדפי דלת
מתכווננים
סלסילות אחסון
תא הקפאה
אטמים מגנטיים
מרובעים
לוח מסד
נשלף
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מערכת בקרה אלקטרונית
מערכת הבקרה האלקטרונית של מקרר ה-
שלכם מפקחת ומציגה במדויק
טמפרטורות בטווח של מעלה אחת מזו
שקבעתם .היא מפקחת גם על פעולת
המקרר ומתריעה במקרה של בעיה .לוח
ההפעלה האלקטרוני ממוקם בכל הדגמים
בתא המזון הטרי ,מלבד בדגם  BI-36Fבו
הוא ממוקם בתא ההקפאה .עיינו באיור
הבא.

לחצני בקרת הטמפרטורה

לחצו על לחצני בקרת טמפרטורה
 COLDERאו  WARMERהמתאימים בלוח
ההפעלה ,לקביעת טמפרטורות תא המזון
הטרי או תא ההקפאה.
טווח הטמפרטורה בתא ההקפאה היא בין
 -21°Cל ,-15°C-ובין  1°Cל 7°C-בתא
המזון הטרי .הטמפרטורות עשויות
להשתנות במעט ,בהתאם לגורמים
חיצוניים כגון דלת פתוחה ,מידת הלחות
וטמפרטורת החדר.
הערה חשובה :תמיד אפשרו למקרר 24
שעות להגיע לטמפרטורה שקבעתם.

המקרר החדש שלכם נבדק ונבחן ביסודיות
לפני שעזב את שערי מפעל
.
טמפרטורת ברירת המחדל של תא המזון
הטרי היא  3°Cושל תא ההקפאה היא
 .-18°Cהטמפרטורות מוצגות בחלון
התצוגה בלוח ההפעלה.
לוח ההפעלה בדגמים משולבים כולל שני
זוגות לחצני בקרת הטמפרטורה COLDER
ו ,WARMER-אחד עבור תא המזון הטרי
והשני עבור תא ההקפאה .דגמים ,BI-36R
 BI-36RGו BI-36F-כוללים זוג לחצני
בקרת טמפרטורה אחד בלבד.

כל המקררים המובנים של
כוללים לחצן  POWERבלוח ההפעלה.
לחצן זה מכבה את המקרר .נורית OFF
מאירה בחלון התצוגה בלוח ההפעלה
כשהמקרר כבוי .השתמשו בלחצן
 POWERלכיבוי המקרר ,במקום לנתק
אותו משקע החשמל .השתמשו בלחצן
 POWERבעת ביצוע פעולות שרות או
לפני יציאה לחופשות ארוכות.

חלון התצוגה בלוח ההפעלה האלקטרוני

לחצני בקרת הטמפרטורה.
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לחצן הפעלה

שימוש וטיפול במקרר המובנה
התרעת דלת פתוחה

מצב שבת )(STAR-K

כל הדגמים המובנים כוללים פונקציית
התרעה המשמיעה צפצוף כשמשאירים
את הדלת פתוחה.
ההתרעה מושמעת לאחר  30שניות
והחיווי
מוצג בחלון התצוגה בלוח
ההפעלה .ניתן לבטל את ההתרעה
בלחיצה על לחצן .ALARM

כל הדגמים המובנים כוללים מצב שבת.
מצב זה מיועד לשימוש במועדים בהם יש
צורך בכיבוי תאורת המקרר ומתקן ייצור
הקרח.
להפעלת מצב השבת ,לחצו על לחצן
 POWERכשהמקרר פועל ,כך שהחיווי
 OFFמוצג בחלון התצוגה בלוח ההפעלה.
המקרר יכובה.
לחצו על לחצן  POWERלמשך  10שניות.
דבר זה יפעיל שוב את המקרר ויכבה את
התאורה ומתקן ייצור הקרח .לחצו שנית
על לחצן  POWERלהחזרת המקרר למצב
רגיל.
נא בקרו באתר האינטרנט של ועדת
הכשרות האמריקאית ,www.star-k.org
למידע נוסף.

לוח הפעלת מתקן ייצור הקרח
לוח ההפעלה בדגמים מובנים המצוידים
במתקן ייצור קרח כולל לחצן.ICE MAKER
לחצן זה מפעיל או מכבה את מתקן ייצור
הקרח .החיווי
מאיר בחלון התצוגה
בלוח ההפעלה כשמתקן ייצור הקרח
מופעל .ניתן להפעיל גם את מתקן ייצור
הקרח בלחיצה על לחצן ,MAX ICE
המפעיל את פונקציית ייצור הקרח המרבי.
החיווי
מוצג בחלון התצוגה בלוח
ההפעלה כשפונקציית ייצור הקרח המרבי
מופעלת .השתמשו בלחצן ICE MAKER
לכיבוי מתקן ייצור הקרח לפני יציאה
לחופשות ארוכות.

תצוגת שרות ויזואלית
לוח ההפעלה מפקח על טמפרטורות תא
המזון הטרי ותא ההקפאה כמו גם על
מאיר
מתקן ייצור הקרח .חיווי התקלה
או מהבהב בחלון התצוגה בלוח ההפעלה.
חיווי התקלה
עשוי להאיר כשיש צורך
בניקוי המעבה .נא עיינו בסעיף "ניקוי
המעבה" בעמ' .35

לוח ההפעלה )דגם (BI-30UG

חלון התצוגה
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אחסון בתא המזון הטרי
מגירות אחסון

מדפי הדלת ותא מוצרי החלב

להסרת מגירה מתא המזון הטרי ,משכו
אותה החוצה עד לעצירתה .הרימו קמעה
את חזית המגירה ומשכו אותה היישר
קדימה .עיינו באיור הבא.
הערה חשובה :יש להסיר את מדפי הדלת
הרדודים מתחתית הדלת על מנת להסיר
את המגירה כשזווית פתיחת הדלת
מוגבלת ל 90-מעלות.
להתקנה המגירה מחדש ,הניחו אותה על
המסילות הטלסקופיות שבתא המזון הטרי.
יישרו את המגירה עם המסילות ולאחר מכן
דחפו אותה פנימה עד לעצירתה .על חזית
המגירה ליפול קמעה ולהשמיע נקישת
נעילה )"קליק"( כשהיא מונחת כראוי על
המסילות.

מדפי הדלת ותא מוצרי החלב ניתנים
לסידור מחדש באמצעות מסילות הדלת.
הערה :דגמי דלתות זכוכית אינם מצוידים
במדפי דלת או בתא מוצרי חלב.
להסרת מדף או תא מוצרי החלב ,הרימו
אותו מהתחתית מעלה והחוצה .להתקנה
מחדש ,דחפו אותו מטה למסילות .עיינו
באיור הבא.

הסרת מגירת האחסון מתא המזון הטרי
22

אביזרים
ניתן לרכוש אביזרים אופציונליים דרך
מוקד שרות 'ישפאר' בטלפון:
 1-800-308-090או בקרו באתר
האינטרנט .www.subzero.com

הסרת מדף הדלת

מדפי זכוכית מתכווננים
הקפידו לקרוא ולהבין את ההוראות הבאות
לפני הסרת מדפים או להתקנתם .להסרת
מדפים או להתקנתם ,הטו מעלה תחילה
את חזית המדף ,ולאחר מכן הרימו אותו
מעלה והחוצה מהמסילות שבדופן
האחורית של תא המזון הטרי .עיינו באיור
הבא.
יש להסיר את מדפי הדלת על מנת להסיר
מדף כשזווית פתיחת הדלת מוגבלת ל90-
מעלות .הרימו מעלה את קצה המדף
הקרוב ביותר לדלת ,סובבו אותו על צירו
והסירו את המדף.
להתקנת מדף ,הכניסו אותו למסילות
שבדופן האחורית של תא המזון הטרי
כשחזיתו מורמת קמעה .הנמיכו את חזית
המדף במקביל לדחיפתו פנימה ,עד
לנעילתו במקומו.
הערה חשובה :היזהרו תמיד בעת הטיפול
במדפי זכוכית למניעת שבירתם או שריטת
דפנות תא המזון הטרי.

זהירות
יש לחמם את מדפי הזכוכית לטמפרטורת
החדר לפני טבילתם במים חמים.

הסרת מדף זכוכית מתכוונן
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אחסון בתא ההקפאה
מקפיאים ומקררי דלת ליד דלת :הסירו
תחילה את פריטי המזון מסלסילת תא
ההקפאה .להסרת הסלסילה ,משכו אותה
החוצה עד לעצירתה .מאחורי שתי הפינות
התחתונות של חזית הסלסילה ישנם
אטבי מתכת .משכו את האטבים לכיוון
חזית הסלסילה ,הרימו מעלה את
הסלסילה וסובבו אותה.
הערה חשובה :להסרת הסלסילה בדגמים
 BI-42S ,BI-36Sאו  BI-42SDיש להרים
למשוך אותה דרך הפתח במסילות הדלת
לאחר ניתוקה מהמסילות הטלסקופיות.
הערה חשובה :ייתכן ויהיה צורך בהסרת
הסלסילה ו/או המדף שמעליה על מנת
להסיר את הסלסילה כשזווית פתיחת
הדלת בדגמים  BI-36Fאו  BI-36Sמוגבלת
ל 90-מעלות.
להתקנה המגירה מחדש ,הניחו אותה על
המסילות הטלסקופיות שבתא ההקפאה.

יישרו את המגירה עם המסילות ולאחר מכן
דחפו אותה פנימה עד לעצירתה .לחצו
מטה על חזית הסלסילה לחיבור אטבי
הסלסילה למסילות.
דגמים עם תא הקפאה תחתון :הסירו
תחילה את פריטי המזון מסלסילת תא
ההקפאה .להסרת סלסילת תא ההקפאה
העליונה ,הרימו מעלה מחזית הסלסילה
ומשכו קדימה לשחרורה .להסרת סלסילת
תא ההקפאה התחתונה ,הרימו אותה
ישירות מעלה והחוצה .עיינו באיור הבא.
להתקנת סלסילת תא ההקפאה התחתונה,
הכניסו את הסלסילה לארבע פינות
התושבת .להתקנת סלסילת תא ההקפאה
העליונה ,הניחו אותה על המסילות
הטלסקופיות .החליקו אחורה את
הסלסילה .עליכם לשמוע "קליק" נעילה
כשהסלסילה מחוברת למסילות.
הערה חשובה :הסירו את פריטי המזון
מסלסילות תא ההקפאה לפני הסרתן.

הסרת סלסילת תא ההקפאה –
מקפיאים ומקררים דלת ליד דלת

הסרת סלסילת תא ההקפאה – דגמים עם
תא הקפאה תחתון

הסרת סלסילת תא ההקפאה
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הסרת מיכל קוביות הקרח
דגמים עם תא הקפאה תחתון ודגם
:BI-36F
להסרת מיכל קוביות הקרח ,משכו החוצה
את מגירת תא ההקפאה עד לעצירתה
והרימו החוצה את מיכל קוביות הקרח.

דגמים  BI-42SDו:BI-48SD-
להסרת מיכל קוביות הקרח ,משכו חלקית
את המיכל החוצה ,ולאחר מכן סובבו את
הדופן הימנית שלו תוך משיכתו החוצה.
עיינו באיור הבא.

דגמים  BI-42S ,BI-36Sו:BI-48S-
להסרת מיכל קוביות הקרח ,משכו אותו
קדימה עד לעצירתו .לאחר מכן ,הרימו את
המיכל לניתוק מוביל קוביות הקרח
שלאורך גב המיכל .לאחר ניתוק המיכל
ממוביל קוביות הקרח ,המשיכו למשוך את
המיכל קדימה והחוצה .חזרו על התהליך
כשזווית פתיחת הדלת מוגבלת ל90-
מעלות ,אך סובבו את הדופן הימנית של
המיכל כלפיכם והחוצה ,בעת הרמת
המיכל החוצה .דבר זה יאפשר למיכל
לעבור את הדלת .עיינו באיור הבא.

הסרת מיכל קוביות הקרח –
דגמים  BI-42S ,BI-36SוBI-48S-

הסרת מיכל קוביות הקרח -
דגמים  BI-42SDוBI-48SD-
25

הפעלת מייצר הקרח
מתקן ייצור הקרח בתא ההקפאה
שלכם הינו אוטומטי לחלוטין
ה-
והוא נבדק במפעל .לחצו על לחצן ICE
 MAKERבלוח ההפעלה ,להתחלת ייצור
קרח.
מערכת ייצור הקרח אינה נפסקת כשמיכל
קוביות הקרח אינו מותקן.
כבו את מתקן ייצור הקרח בלחיצה על
לחצן  ICE MAKERבלוח ההפעלה ,בעת
הסרת מיכל קוביות הקרח לפרק זמן
ממושך.

ייצור קרח
מתקן ייצור הקרח מיועד לייצור מספיק
קרח לשימוש משפחתי רגיל .תזמון מחזורי
ייצור הקרח משתנים בהתאם למספר
פריטי המזון בתא ההקפאה ,בתכיפות
פתיחת הדלת ובטמפרטורת החדר.
בממוצע ,ניתן לצפות למחזור ייצור קרח
)שמונה קוביות בכל מחזור( בכל שעתיים.
מתקן ייצור הקרח פועל בלחץ מים של 30-
 2.1-6.9) 100 psiבאר( .בחלק
מהמקרים ,מערכת סינון מים בשיטת
אוסמוזה הפוכה עלולה לפגוע בלחץ המים
המינימלי הנדרש.
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הערה חשובה :קוביות הקרח נוטות
להידבק זו לזו כשלא משתמשים בקרח
באופן סדיר .במקרה כזה ,רוקנו את מיכל
קוביות הקרח והתקינו אותו מחדש.

פונקציית ייצור קרח מרבי
פונקציית ייצור הקרח המרבי מאיצה את
קצב ייצור הקרח לרגעים בהם אתם
זקוקים לכמות קרח גבוהה מהרגיל .פעולת
ייצור הקרח המרבי נמשכת  24שעות
שלאחריהן היא חוזרת לקצב ייצור רגיל.
ניתן לצפות לתפוקת קרח גדולה בכ40%-
בעת השימוש בפונקציה זו.
לחצו על לחצן  MAX ICEבלוח ההפעלה,
להפעלת פונקציית ייצור הקרח המרבי ,כך
שהחיווי
מוצג בחלון התצוגה .עיינו
באיור הבא.
פשוט לחצו על לחצן  MAX ICEלהפסקת
פונקציית ייצור הקרח המרבי ומתקן ייצור
הקרח יחזור לייצר קרח בקצב רגיל.

מערכת טיהור אוויר
לחצו במשך  5שניות על לחצן PURE AIR

כל הדגמים המובנים של
בלוח ההפעלה לאחר החלפת המחסנית.
)מלבד דגם  (BI-36Fכוללים מערכת
טיהור אוויר מתקדמת .מערכת זו מצמצמת פעולה זו מאתחלת את חיווי החלפת
המחסנית ,והוא אינו מוצג.
בקטריות ,ריחות ואפילו גז אתילן ,הגורם
להבשלה טרם הזמן בפירות ובירקות.
מחסניות תחליפיות
מחסנית טיהור האוויר מותקנת מראש
לרכישת מחסניות תחליפיות ,אנא פנו
במפעל והיא ממוקמת בתוך המקרר ,בצד
למוקד שרות 'ישפאר' בטלפון:
ימין של הדופן האחורית.
 1-800-308-090או בקרו באתר
מחסנית טיהור האוויר אפקטיבית למשך
האינטרנט .www.subzero.com
כשנה אחת .החיווי
מהבהב בחלון
התצוגה בלוח ההפעלה כשיש צורך
זהירות
להחליף את המחסנית .להסרת המחסנית,
תפסו בתחתית הכיסוי החיצוני ומשכו אותו
נורת כספית
קדימה .הכיסוי מתרומם וחושף חיפוי נוסף
נא פעלו בהתאם להוראות
ואת המחסנית .עיינו באיור הבא .אחזו
המשרד להגנה על הסביבה.
בחלקו העליון של החיפוי ומשכו אותו
.
ממקומה
קדימה ,להקפצת המחסנית
הערה חשובה :האחריות עבור מחסנית
הסירו אותה.
טיהור האוויר המסופקת עם המקרר מכסה
להחלפת המחסנית ,הכניסו את המחסנית רק פגמים בחומרים או בייצור ואינה מכסה
החדשה למקומה ,כשהמחבר פונה מטה.
החלפה כתוצאה מבלאי הנגרם במהלך
לאחר הכנסת המחסנית למקומה ,סגרו
שימוש רגיל.
את החיפוי עד להישמע נקישת הנעילה.
הורידו מטה את הכיסוי החיצוני עד
לסגירתו נגד דופן תא המזון הטרי.

מחסנית טיהור אוויר
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מערכת סינון מים
אזהרה :יש לחבר את המקרר לברז
אספקת מי שתייה בלבד!
הערה :חיבור המים נדרש רק במידה
והמקרר מצויד בקיוסק לקרח ומים.
מלבד
כל הדגמים המובנים של
דגמים  BI-36Rו BI-36RG-כוללים מערכת
סינון מים מיקרוביולוגית המספקת מים
מסוננים למתקן ייצור הקרח ולקיוסק המים
להענקת קרח ומים טעימים .מסנן המים
מותקן מראש במפעל מאחורי מכלול
הרשת .עיינו באיור הבא.
חשוב לבצע במועדן את דרישות ההפעלה,
התחזוקה והחלפת המסנן.

שימוש במסנן המים בפעם הראשונה
בעת השימוש במסנן המים בפעם
הראשונה ,יש לרוקן את האוויר ממערכת
הזנת המים ולאפשר למסנן לסייע בניקוי
צינורות המים .בדגמים ללא קיוסק ,פעולה
זו מתבצעת באמצעות ריקון שני מיכלי
קוביות הקרח המלאים הראשונים .בדגמים
עם קיוסק ,מלאו מספר כוסות מים במשך
שתי דקות ורוקנו את תכולתן.

פיקוח על מחסנית מסנן המים
מחסנית מסנן המים מדורגת ל 890-ליטר
או לשנה אחת ,המוקדם מביניהם .מערכת
הבקרה האלקטרונית מפקחת על חיי
השרות של מחסנית מסנן המים ומתריעה
כשיש צורך בהחלפתה .החיווי
מוצג
בחלון התצוגה בלוח ההפעלה כשהגיעה
העת להחלפת המחסנית .פעלו בהתאם
לשלבי החלפת המחסנית בעמוד הבא.
לחצו במשך  5שניות על לחצן אתחול מסנן
המים לאחר החלפת מחסנית המסנן.
פעולה זו מאתחלת את חיווי החלפת
המחסנית ,והוא אינו מוצג .עיינו באיור
הבא למידע על מיקום לחצן אתחול המסנן.
למרות שמחסנית המסנן מתוכננת לעמוד
בעד שנה של שימוש ,אורך חיי השרות
שלה בפועל עשוי להשתנות בהתאם
לתנאי הזנת המים .לכן ,מומלץ להחליף
את מחסנית המסנן כשהחיווי
מוצג,
כשקוביות הופכות חלולות או קטנות ,או
כשזרימת המים מהקיוסק מואטת
משמעותית.
הערה חשובה :האחריות עבור מחסנית
מסנן המים המסופקת עם המקרר מכסה
רק פגמים בחומרים או בייצור ואינה מכסה
החלפה כתוצאה מבלאי הנגרם במהלך
שימוש רגיל.

מיקום מסנן המים
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החלפת מחסנית מסנן מים
 (1הרימו את מכלול הרשת על מנת לגשת
למסנן המים .להרמת הרשת ,משכו
אותה החוצה מחלקה התחתון והטו את
מסגרת הרשת קדימה.
 (2להסרת מחסנית המסנן הישנה ,פשוט
דחפו אותה פנימה ואז משכו אותה
החוצה .המחסנית מכילה מים כך
שכמות קטנה של מים עשויה להישפך.
עיינו באיור הבא.
 (3הוציאו את המחסנית החדשה מאריזתה
והסירו בזהירות את הפקקים.
 (4ישרו את המחסנית באופן שמאפשר
להכניס את לשוניות הנעילה לראש
המסנן.
 (5דחפו פנימה את המחסנית עד להישמע
נקישת הנעילה .המחסנית החדשה
מותקנת כראוי במקומה כשלא ניתן
להסיר אותה באמצעות משיכתה קלות
מעלה.

 (6בדגמים ללא קיוסק ,יש לרוקן את שני
מיכלי קוביות הקרח המלאים הראשונים
שנוצרו לאחר החלפת המחסנית.
המתינו  24שעות לפני ריקון מיכל
קוביות הקרח הראשון .בדגמים עם
קיוסק ,מלאו מספר כוסות מים במשך
שתי דקות ורוקנו את תכולתן .פעולה
מסייעת בניקוי מערכת הזנת מים
ובריקון אוויר מהצנרת.
 (7הקפידו ללחוץ במשך  5שניות על לחצן
אתחול מסנן המים לאחר החלפת
המסנן .עיינו באיור בעמוד .28

מחסניות תחליפיות
לרכישת מחסניות תחליפיות ,אנא פנו
למוקד שרות 'ישפאר' בטלפון:
 1-800-308-090או בקרו באתר
האינטרנט .www.subzero.com

הסרת מחסנית מסנן המים
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קיוסק קרח ומים
קיוסק הקרח והמים האוטומטי בדגמים
 BI-42SDו BI-48SD-מספק קרח ומים
צוננים מבלי צורך בפתיחת הדלתות.

הפעלת קיוסק הקרח
קיוסק הקרח והמים בדגמים  BI-42SDו-
 ,BI-48SDהניחו כוס על רשת המים
בקיוסק ולחצו ממושכות על לחצן ICE
בקיוסק עד למזיגת כמות הקרח הרצויה.
לכמויות גדולות יותר של קרח ,פתחו את
דלת המקרר ,הניחו מיכל קרח מתחת
לצינור הקיוסק ,ולחצו על לחצן BULK ICE
בדופן השמאלית הפנימית של תא המזון
הטרי .עיינו באיור הבא.
השליכו את מקבצי קוביות הקרח
הראשונים לאחר הפעלת מתקן ייצור
הקרח בפעם הראשונה – הם עלולים
להיות עכורים בגלל צנרת המים החדשה.

זהירות
השתמשו בכוס עמידה לאיסוף סהרוני
הקרח .כוסות שבירות עלולות להיסדק.
כמו כן ,למניעת שבר ,ודאו שהכוס עומדת
על רשת המים.

קיוסק – דגמים  BI-42SDוBI-48SD-
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מזיגת קרח
דגמים  BI-42SDו BI-48SD-כוללים
פונקציה המגבילה את כמות הקרח
המרבית הנמזגת עם כל לחיצה על לחצן
 ICEבקיוסק .לחצו במשך כשתי שניות על
לחצן  ,ICEלמזיגת קרח .הקיוסק מודד את
כמות הקרח במשך כשתי שניות ,אוגר את
קוביות הקרח ישירות מעל הכוס ואז מפיל
אותן לתוכה .למזיגת כמות קטנה יותר,
לחצו על לחצן  ICEלזמן קצר משתי שניות.
למזיגת כמות גדולה יותר ,לחצו על לחצן
 ICEעד לחידוש מחזור המזיגה.
הערה חשובה :ודאו שלחצני הקיוסק נקיים
ויבשים בעת הלחיצה למניעת בעיות
בתפעול הקיוסק.

טיפים לשימוש בקיוסק הקרח
 כשאין קרח ,ודאו שמתקן ייצור הקרח פועל
ושהחיווי מואר בחלון התצוגה.
 ודאו שמחסנית מסנן המים מותקנת
במקומה או שמערכת סינון המים נמצאת
במצב מעקף .יש צורך בתקע מעקף נפרד,
לעקיפת מערכת סינון המים .לרכישת תקע
מעקף )מק"ט  ,(7005018אנא פנו למוקד
שרות 'ישפאר' בטלפון.1-800-308-090 :
עיינו בחוברת הוראות ההתקנה המסופקת
עם התקע.

קיוסק דלי קרח

 ודאו שיש קוביות קרח במיכל קוביות
הקרח .ראו סעיף "הסרת מיכל קוביות
הקרח" בעמוד .25
 ודאו שמיכל קוביות הקרח מוכנס פנימה
עד הסוף ושמנוע הכותש מותקן כראוי בגב
המיכל .דחפו פנימה את המיכל ולחצו
במקביל על לחצן  ICEבקיוסק כשהמיכל
אינו מוכנס עד הסוף.
 לחצו על לחצן  ICEבקיוסק .המתינו חמש
דקות ונסו שנית כשאינכם שומעים את
צליל מנוע כותש הקרח .פנו למוקד שרות
'ישפאר' כשאינכם שומעים את צליל
המנוע גם לאחר הניסיון השני.
 קוביות הקרח נוטות להידבק זו לזו כשלא
משתמשים בקיוסק הקרח לפרק זמן
ממושך .במקרה כזה ,רוקנו את מיכל
קוביות הקרח כנדרש.

הפעלת קיוסק המים
להפעלת קיוסק המים בדגמים  BI-42SDו-
 ,BI-48SDהניחו כוס על רשת המים
בקיוסק ולחצו ממושכות על לחצן WATER
עד שהכוס מלאה.
טהרו את מערכת הזנת המים ומיכל
האגירה למשך  3דקות בעת השימוש
בקיוסק המים בפעם הראשונה .פעולה זו
מרוקנת את האוויר מהמערכת ,ביחד עם
גופים זרים בחיבור הצנרת החדש.
על מנת לאפשר זרימת מים תקינה ,יש
ללחוץ תחילה על לחצן  WATERעד
שהמים זורמים מהקיוסק .ייתכן ותצטרכו
ללחוץ על הלחצן במשך  60שניות עד
למילוי מיכל האגירה הפנימי במים.
הערה חשובה :מיכל אגירת המים הקרים
מובנה בתוך תא המזון הטרי .קירור המים
לטמפרטורת המקרר עשוי לארוך זמן מה
בעת מילוי המיכל בפעם הראשונה או
לאחר שימוש ממושך בקיוסק.

זהירות
אל תשתמשו בקיוסק הקרח ו/או המים
מעבר לשבע דקות ברציפות ,למניעת נזק
למקרר.

תאורת הקיוסק
ניתן לעבור בדגמים עם קיוסק בין שלושה
מצבי תאורה בלחיצה על לחצן LIGHT
בקיוסק.
 כל הנוריות כבויות
 כל הנוריות מאירות )תאורת לחצנים
כחולה ותאורת קיוסק לבנה(
 תאורת לחצנים בלבד
כל הנוריות מאירות בזמן מזיגת קרח ,עד
לסיום המזיגה ,וחוזרות לאחר מכן למצבן
הקודם.

רשת המים
בדגמים עם קיוסק ,רשת המים בבסיס
הקיוסק סופחת ומאדה כמויות קטנות מים
שנשפכו .אל תשפכו מים לרשת המים ,היות
ואזור זה אינו מנוקז .לניקוי האזור ,הסירו את
רשת המים באמצעות לחיצה על הפינה
השמאלית הקדמית שלה והרמתה החוצה.

נעילה
פעולת הנעילה בדגמים עם קיוסק משמשת
למניעת מזיגת קרח ומים לא רצויה.
כשהקיוסק נעול ,כל הלחצנים בקיוסק אינם
פעילים על מנת לאפשר ניקוי או למניעת
שימוש בקיוסק ע"י ילדים קטנים.
להפעלת הנעילה ,לחצו ממושכות במשך
כחמש שניות על לחצן  LIGHTבקיוסק עד
שתאורת הלחצנים מהבהבת פעם אחת
והאייקון  LOCKמאיר באדום .הנוריות
נשארות במצב בהן היו לפני הפעלת
פעולת הנעילה.
לביטול הנעילה ,לחצו ממושכות במשך
כחמש שניות על לחצן  LIGHTבקיוסק עד
שתאורת הלחצנים מהבהבת פעם אחת
והאייקון  LOCKכובה .הנוריות נשארות
במצב בהן היו לפני ביטול פעולת הנעילה.
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לפני יציאה לחופשה
נתקו את המקרר מהשקע לפני יציאה
לחופשות ארוכות .רוקנו את המקרר
והשאירו את הדלתות פתוחות קמעה.
מרווח של כ 25-מ"מ מאפשר כניסת אוויר
טרי פנימה לשמירה על תאי המזון
וההקפאה יבשים ורעננים.
הסירו את כל הפריטים המתכלים לפני
יציאה לחופשות קצרות .כבו את מתקן
ייצור הקרח ורוקנו את מיכל קוביות הקרח.
אל תשנו את הגדרות לוח ההפעלה.
נתקו את המקרר מהשקע ,פתחו את
דלתות המקרר ומנעו את סגירתן כשאינכם
מתכוונים להשתמש במקרר למשך זמן
רב ,על מנת לאפשר לאוויר הטרי
להסתחרר בתוך המקרר .הקפידו לנתק
את המקרר מהשקע.
ראו סעיף "מצב שבת ) "(STAR-Kבעמוד
 21לשימוש במקרר במועדים בהם יש
צורך בכיבוי תאורת המקרר ומתקן ייצור
הקרח.

זהירות
הקפידו למנוע את סגירת דלתות המקרר
כשהמקרר אינו בשימוש משך זמן רב.
הצטברות לחות ,גם בפרק הזמן הקצר
ביותר ,עלולה לפגוע במשטחי המתכת
הפנימיים.
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הפעלה
סגירת הדלת והמגירה

הפשרה אוטומטית

דגמים עם תא הקפאה תחתון :דלת
המקרר מצוידת בזיז המסייע בסגירתה.
הזיז מחזיק את הדלת במצב פתוח
כשמרפים ממנה בזווית פתיחה של כ100-
מעלות .כשסוגרים את הדלת ,הזיז נכנס
לפעולה בזווית של כ 15-מעלות לסיוע
בסגירתה.
מגירת תא ההקפאה מצוידת במנגנון
סגירה עצמית .השיפוע המובנה במסילות
הגלגלת במגירה משתמש בכוח הכבידה
לסיוע בסגירתה.
ייתכן ותרצו להתקין מעצור דלת אופציונלי,
המגביל את פתיחת הדלת ל 90-מעלות,
כשהמקרר המובנה שלכם מוצב בפינה.
מעצור דלת זה מסופק עם כל דגם מובנה
והוא נמצא בשקית פלסטיק באזור הרשת.

שלכם מצוידת
יחידת ה-
במערכת הפשרה אוטומטית .אזור תא
המזון הטרי מופשר בסיום מחזורי פעולת
מדחס תא המזון הטרי .אזור תא ההקפאה
משלט ע"י מערכת הפשרה חסכונית חכמה
המבצעת הפשרה בעת הצורך.

סגירת הדלת
מקררים בלבד ,מקפיאים בלבד ודגמי
דלת ליד דלת :דלתות תאי המזון הטרי
וההקפאה מצוידות במנגננו סגירה
קפיציים .מנגנון הסגירה מופעל
כשהדלתות סגורות לסיוע בסגירתן
ובאטימתן .מעצור דלת  90מעלות מסופק
עם כל יחידה והוא נמצא בשקית פלסטיק
באזור הרשת.

מנוע מאוורר המעבה
כל הדגמים המובנים של
כוללים מאוורר מאחורי הרשת לקירור אזור
המדחס .מנוע זה פועל במקביל למדחסים.

רעשים
ייתכן ותשמעו רעשים שונים במהלך
פעולת היחידה .האקוסטיקה הסביבתית
כגון קירות ,רצפות וארונות עשויה להשפיע
על רעשי היחידה .לדוגמה ,צליל גרגור או
מים זורמים נובע כנראה מנוזל הקירור
הזורם בצנרת .בדגמים BI-42SD
ו ,BI-48SD-מנוע קיוסק הקרח בתוך דלת
תא המזון הטרי נסגר חמש שניות לאחר
שמרפים מהלחיצה על לחצנים  ICEאו
.WATER
ייתכן ותשמעו את רעש קוביות הקרח
הנופלות למיכל במהלך פעולת מתקן ייצור
הקרח או את שסתום המים הפועל במהלך
מילוי מתקן ייצור הקרח במים .ייתכן
ותשמעו רעשי פיצוח ו/או תסיסה במהלך
הפשרת תא ההקפאה כשהחום מגוף
החימום מסיר את הכפור מסליל תא
ההקפאה והמים זורמים לאגן המים.
ייתכן ותשמעו המהום קל במהלך פעולת
המדחסים .ייתכן ותחושו רעידות למשך
מספר שניות במהלך הפעלת המדחס
וכיבויו.
חלק מרעשים אלה עשויים להתגבר
כשדלתות היחידה פתוחות.
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ניקוי
משטחי נירוסטה חיצוניים
נירוסטה קלאסית ופלטינה :השתמשו
בחומר ניקוי לנירוסטה שאינו שורט ונגבו
במטלית רכה ונטולת סיבים.
נירוסטה בגימור פחמן:
ניתן להשתמש בתמיסת מים וסבון.
משטח הנירוסטה בגימור פחמן עשוי
נירוסטה מוברשת להשגת ברק מתכתי
מקסימלי של הרקע המפוחם.
סוגי תאורה שונים ומיקום הצבת היחידה
מטילים צל באופן שונה על הרכיבים
והמשטחים השונים של מכשירים חשמליים
גדולים .שינויים אלה אופייניים לנירוסטה
בגימור פחמן והן מוסיפות לנופך הייחודי
של נירוסטה צבועה.
להשגת הברק הטבעי של כל שלושת סוגי
המשטחים ,נגבו אותם קלות במטלית
מיקרופייבר טבולה במים ולאחר מכן נגבו
בג'ילדה יבשה .יש לבצע את הניקוי בכיוון
גרגרי המשטח .תוצאות טובות יותר
מושגות באמצעות שמירה על מגע מתמיד
של המטלית ומשטח הנירוסטה.

זהירות
בשום פנים ואופן אין להשתמש בחומר
ניקוי או מטלית מתכתיים או שורטים ,היות
ודבר זה מסיר את ציפוי הפחמן או שורט
את משטח הנירוסטה הקלאסית או
הפלטינה.

ניקוי המשטחים הפנימיים
השתמשו בתמיסת מים פושרים וסבון עם
מעט אבקת אפייה ,לניקוי המשטחים
הפנימיים והחלקים הנשלפים .שטפו וייבשו
היטב .הימנעו מהתזת מים על גופי
התאורה ,לוח ההפעלה וחלון התצוגה.
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זהירות
אל תטבלו ואל תתיזו מים חמים על מדפי
זכוכית קרים.

זהירות
אל תשתמשו בחומץ ,בספירט או בחומרי
ניקוי אלכוהוליים אחרים לניקוי המשטחים
הפנימיים.

ניקוי הקיוסק
השתמשו בתמיסת מים פושרים וסבון עם
מעט אבקת אפייה ,לניקוי הקיוסק בדגמים
 BI-42SDו .BI-48SD-נגבו שאריות מים
לאחר הסרת רשת המים.
ניתן לנקות את אזורי הנירוסטה בקיוסק
בדגמים  BI-42SDו BI-48SD-באופן זהה
לניקוי משטחי הנירוסטה החיצוניים.

ניקוי המעבה

ניקוי יחידות משולבות

המעבה ממוקם מאחורי הרשת בכל
 .תחילה
הדגמים המובנים של
אחזו בתחתית הרשת ,משכו אותה החוצה
והטו אותה קדימה .השתמשו לאחר מכן
השתמשו בשואב אבק עם פיית בעלת
מברשת רכה להסרת אבק וסיבים
מהמעבה .עיינו באיור הבא למיקום
המעבה .הערה :הקפידו לשאוב בכיוון
צלעות המעבה )מעלה ומטה( ,למניעת
כיפופן .נקו את אזור המעבה אחת
לשלושה עד שישה חודשים.

ניתן לכבות תא אחד של היחידה
המשולבת לפרק זמן ממושך בדגמים עם
תא הקפאה תחתון ובדגמי דלת ליד דלת,
מבלי להפריע לתא השני.
כבו תחילה את היחידה .לחצו ממושכות
על לחצן  WARMERשל התא אותו
ברצונכם להפסיק .לחצו במקביל על לחצן
 .POWERהרפו לאחר מכן מהלחיצה על
שני הלחצנים .התא המופסק אינו מוצג
בחלון התצוגה בלוח ההפעלה .חזרו על
התהליך לעיל לחידוש פעולת התא .ראו
סעיף "מערכת בקרה אלקטרונית" בעמוד
.20

זהירות
כבו את היחידה באמצעות לחצן
ההפעלה/כיבוי בלוח ההפעלה ,לפני
ניקויה .לבשו כפפות בעת ניקוי המעבה,
למניעת פציעה מצלעות המעבה החדות.

זהירות
מעבה מלוכלך עלול לגרום לפגיעה בביצועי
הקירור ,לתקלה מכנית ,או לנזק.

מיקום המעבה

חלון התצוגה בלוח ההפעלה
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תאורת המקרר
הערה חשובה :התאורה עשויה לכבות
כשדלתות תאי המזון הטרי או ההקפאה
נשארות פתוחות משך זמן רב .דבר זה
מגן על החלקים הפנימיים מהתחממות
יתר .סגרו את הדלת למשך  15-30דקות
לחידוש פעולת מערכת התאורה.
תא המזון הטרי וההקפאה ביחידת ה-
המובנית שלכם מצוידים
בנורות מיוחדות בהספק  40ואט )מק"ט
.(7006999

תאורה עילית
יש צורך להסיר את כיסוי הנורה בראש תא
המזון הטרי או ההקפאה להחלפתה .הניחו
את ידיכם מתחת לכיסוי הנורה והחליקו
באיטיות אחורה עד שחריצי המפתח
בדפנות כיסוי הנורה עוברים את זיזי
הנעילה בתושבות העליונות והסירו את
הכיסוי .כעת הנורות נגישות .עיינו באיור
הבא.
דגמים BI-30UG ,BI-36RG
ו :BI-36UG-כמו בכל הדגמים המובנים של
 ,הנורות בדגמים עם דלתות
זכוכית מאירות במלוא עוצמתן כשהדלת
פתוחה .יחד עם זאת ,באפשרותכם
להשאיר תאורה עמומה בדגמים BI-
36RG, BI-30UG

ו BI-36UG-גם כשהדלת סגורה .ניתן
לכבות פונקציה זו בקלות בלחיצה על לחצן
 LIGHT ON/OFFבלוח ההפעלה .החיווי
מוצג כשהפונקציה פעילה.

הסרת כיסוי הנורה
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תאורת תא ההקפאה

תאורת מגירת הצינון

דגמים BI-36U ,BI-30UG ,BI-30U
ו :BI-36UG-תאורת תא ההקפאה

תאורת מגירת הצינון ממוקמת מאחורי
המגירה ומעוגנת לדופן האחורית של תא
המזון הטרי .הסירו תחילה את המגירה,
להסרת כיסוי הנורה .הסירו לאחר מכן את
ממדף הצינון העליון .הניחו את שתי ידיכם
מתחת לדפנות הימנית והשמאלית של
הכיסוי ומשכו מעלה .עיינו באיור הבא.

ממוקמת בחלק העליון של חזית תא
ההקפאה .להסרת כיסוי הנורה ,לחצו עליה
בעדינות משני צדיה לשחרורה מהמסילות.
דגמים  BI-42Sו :BI-48S-תאורת סלסילת
תא ההקפאה ממוקמת מאחורי מיכל
קוביות הקרח .הסירו את המיכל ,לגישה
לנורות .דחפו לאחר מכן את מכלול מיכל
קוביות הקרח לגב היחידה .הנורה נגישה
מתחת למדף הקבוע בחזית מתקן ייצור
הקרח לאחר שמכלול המיכל צמוד לדופן
האחורית של היחידה.
דגמים  BI-42SDו :BI-48SD-תאורת תא
ההקפאה מעל מיכל קוביות הקרח נגישה
באמצעות הסרת מיכל קוביות הקרח .ראו
סעיף "הסרת מיכל קוביות הקרח" בעמוד
 .25הסירו את כיסוי הנורה לאחר הסרת
מיכל קוביות הקרח .ראו סעיף "תאורה
עילית" בעמוד .36

הסרת כיסוי הנורה
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שמירת מזון מיטבית
שמירה על טריות המזון
המלצות לטיפול

שלכם מצוידת
יחידת ה-
הייחודית
המדחס
כפולת
הקירור
במערכת
 עקבו אחר הטמפרטורות וזמני האחסון
.
זמן
לאורך
המזון
טריות
על
לשמירה
שלנו
המומלצים במדריך זה .יחידת ה-
אולם ,האיכות והתקינות של המזון תלויות
שלכם מסייעת בהאטת תהליך
גם באופן הטיפול בו.
ההבשלה ע"י התאמת הטמפרטורות לכל
המידע בסעיף זה מעניק לכם את
תא כנדרש.
ההמלצות העדכניות ביותר לטיפול
 השתמשו בתאים הייעודיים למוצרי חלבי,
ולאחסון על מנת לסייע לכם בהשגת
מוצרי מעדנייה ,ולמוצרים טריים .תאים
שמירה על המזון במיטבו .למידע נוסף ,נא
אלה שומרים על רמות טמפרטורה ולחות
פנו למשרד הבריאות.
השומרות על הטריות של סוגי מזון
מרבית מוצרי המזון מתקלקלים עם הזמן
ספציפיים.
באופן בלתי נמנע .המזון עובר שינויים
 ארגנו את המזון בתא המזון הטרי בשיטת
מראשיתו ועד לצריכתו .מיקרואורגניזמים
נכנס ראשון-יוצא ראשון.
חודרים למזון ,מתרבים ומקלקלים אותו.
 מזון מקולקל מציג בד"כ סימנים ברורים.
אנזימים המתקיימים באופן טבעי במזון
הוא מעלה עובש ,הוא בעל ריח לוואי ,והוא
ממשיכים את תהליך ההבשלה גם לאחר
נראה רקוב .אך ישנן פעמים בהן הקלקול
שהמזון נקטף .טמפרטורות לא מתאימות
אינו ברור כל-כך .השליכו את המזון אם
גורמות למזון להתקלקל מהר יותר .שינויים
אתם חושבים שהוא אוחסן למשך זמן
בלחות גורמים לנבילה ולקמילה העלולים
ארוך מדי .אל תטעמו אותו על מנת לוודא
לגרום לקלקול.
את תקינותו.
מערכת הקירור הכפולה של
מתוכננת במיוחד ללחימה בשינויים אלה
ולשמור על טריות המזון לאורך זמן.
מערכות הקירור וההקפאה הנפרדות
תוכננו לשמירה על טמפרטורות עקביות
מדויקות ועל רמות לחות מתאימות להשגת
חיי מדף ארוכים יותר .קירור כפול מונע
מעבר ריחות מהמזון הטרי למזון הקפוא או
לקרח ואינו מקפיא את הלחות באוויר בתא
המזון הטרי.
בנוסף ,שמירה על נוהלי טיפול טובים
יכולה להאט את קצב השינויים במזון.
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שמירה על מזון בטוח לאכילה
מרבית המחלות שמקורן במזון נגרמות ע"י
בקטריות כגון סטפילוקוקוס ,סלמונלה ,אי-
קולי ו-קלוסטרידיום בוטולינום ,הבקטריה
הגורמת לבוטוליזם .בקטריות אלה
מתרבות במהירות בטמפרטורות בין 4°C
ו ,60°C-טווח הנקרא אזור הסכנה .לעולם
אל תשאירו מזון באזור הסכנה מעבר
לשעתיים .הבקטריות גורמות למחלות
כשכמותן מוכפלת למיליונים בטמפרטורות
חמות .חלק מהבקטריות גורמות
לסימפטומים דמויי שפעת ,בעוד שאחרות
גורמות למחלות קשות ואף למוות .ילדים
קטנים ,קשישים וחולים חשופים יותר
לחולי כתוצאה מהרעלת מזון.
להקטנת הסיכון במחלות שמקורן במזון,
השתמשו בטכניקות הבאות לשמירה על
מזון בטוח לאכילה:

בעת הקנייה
 הניחו אריזות בשר נא או עוף בשקיות
פלסטיק על מנת למנוע מהן מלטפטף על
מוצרי מזון אחרים.
 שמרו את קניית הבשר והעוף לסוף
הקנייה .אל תשאירו מוצרי מזון אלה
במכונית לוהטת בסיום הקנייה .קחו אתכם
צידנית במזג אוויר חם או כשעליכם לנסוע
למרחקים ארוכים.
 בדקו את התאריך האחרון לשיווק ואת
תאריך התפוגה על המוצרים על מנת
לוודא את טריותם .נקטו משנה זהירות
בעת רכישת מוצרי מעדנייה .קנו רק את
הכמות אותה תצרכו תוך יום-יומיים.
השליכו מוצרי מעדנייה חמים או קרים
שהושארו בטמפרטורת החדר מעבר
לשעתיים.

בעת אחסון מזון
 עקבו אחר טמפרטורות תאי המזון הטרי
וההקפאה בלוח ההפעלה האלקטרוני של
יחידת ה-
שלכם .שמרו על
טמפרטורה של  4°Cומטה בתא המזון
הטרי ושל  -18°Cבתא ההקפאה.
 עקבו אחר הטמפרטורות וזמני האחסון
המומלצים במדריך זה.
 אחסנו בשר ועוף בנפרד ממוצרי מזון
אחרים .מנעו מהנוזלים מאריזות אלה
מלטפטף על מוצרים אחרים.
 לעולם אל תטעמו מזון בעל מראה או ריח
חריגים על מנת לבדוק את טריותו .השליכו
אותו.
 אחסנו בשר נא ועוף בתא המזון הטרי
באריזתם המקורית אלא אם היא קרועה.
טיפול חוזר ונשנה עלול לגרום לחדירת
בקטריות למוצרי אלה.
 עטפו מזון המאוחסן בתא המזון הטרי
ברדיד אלומיניום או בניילון נצמד ,או הניחו
אותו בשקיות פלסטיק או במיכלים אטומים
על מנת למנוע ממנו להתייבש .רשמו את
תאריכי האריזה.
 לאחסון בתא ההקפאה ,עטפו את אריזות
המזון המקוריות בניילון נצמד לשימוש
בתא הקפאה ,בשקיות פלסטיק לשימוש
בתא ההקפאה או ברדיד אלומיניום,
כשבכוונתכם לאחסן את המזון לפרק זמן
ארוך ממספר חודשים .דבר זה מצמצם
את אובדן הלחות והאיכות .רדידי
אלומיניום דקים עלולים להיקרע ולגרום
כוויית קור.
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בעת הכנת מזון
 נקו כל דבר הבא במגע עם מזון.
 שטפו את ידיכם במשך  20שניות לפני
ואחרי טיפול במזון.
 חטאו את משטח העבודה ,ציוד וכלי
בישול לאחר טיפול בבשר נא או בעוף.
שטפו בתמיסת אקונומיקה וכפית מים.
 השתמשו במגבות מטבח ,במטליות
ובספוגים נקיים .החליפו ספוגים אחת
לכמה שבועות.
 השתמשו בכפפות חד-פעמיות כשאתם
סובלים מחתך מוגלתי או מכווייה
בידיכם.
 הפשירו מזון בתא המזון הטרי או בתנור
המיקרוגל ,ולא על גבי משטח העבודה.
בשלו מיד מזון לאחר הפשרתו בתנור
המיקרוגל.
 השרו מזון במרינדה רק בתא המזון
הטרי.
 שטפו עופות במים קרים לפני הבישול.
 הימנעו מזיהום נגדי בעת הכנת מזון.
הרחיקו בשר נא ועופות ואת נוזליהם
ממוצרי מזון אחרים .לדוגמה ,אל
תשתמשו באותו משטח ובאותם כלי
בישול להכנת בשר נא ועופות בהם אתם
משתמשים להכנת סלטים.
 נקו היטב את לוחות החיתוך העשויים
פלסטיק או עץ .שטפו בסבון ובמים חמים
ובתמיסת אקונומיקה וכפית מים.

בעת בישול מזון
 בשלו בשר לטמפרטורה פנימית של
 75°Cלפחות ועוף לטמפרטורה של
 80°Cלפחות .השתמשו בתרמומטר
לבשר לבדיקת טמפרטורת הבשר בעת
בישול נתחים עבים מ 51-מ"מ .מיצים
נקיים )ולא ורודים( הם סימן למוכנות
נתחים דקים יותר.
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 האריכו את זמן הבישול פי אחת וחצי
מהזמן הנדרש לבישול מוצרים מופשרים
בעת בישול בשר או עופות קפואים שלא
הופשרו.
 צלו בשרים או עופות בטמפרטורות תנור
של  165°Cלפחות.
 בשלו ביצים עד שהחלמון והחלבון
מוצקים ,ולא נוזליים.
 אל תשתמשו במתכונים בהם ביצים
נשארות נא או מבושלות חלקית.
 השתמשו בגשש הטמפרטורה של תנור
המיקרוגל ,אם הוא מצויד בכזה .בדקו
את טמפרטורות הבשר והעוף בשלוש
נקודות לפחות .הפכו את המזון במהלך
הבישול במיקרוגל.
 אל תטעמו בשר ,עופות ,ביצים או דגים
נאים או מבושלים חלקית.

שאריות מזון
 קררו או הקפיאו שאריות מבושלות
במיכלים רדודים ומכוסים תוך שעתיים
לאחר הבישול .ודאו שאיש מספיק אוויר
סביב המיכלים כך שהמזון יכול להתקרר
במהירות.
 הסירו את המילוי מבשר או עופות
ואחסנו אותו בנפרד.
 סמנו את תאריכי אריזת השאריות וצרכו
אותן בפרק זמן בטוח.
 כסו וחממו היטב שאריות לפני הגשתן.
 הרתיחו רטבים ,מרקים וצירים .חממו
סוגי מזון אחרים ל.75°C-
 השליכו את המזון בעת חשד לקלקול.

אחסון מזון טרי

אתילן

חיי המדף של מוצרי מזון טריים משתנים
בהתאם לדרגת טריות המזון בעת רכישתו.
פעלו בהתאם לעצות האחסון המומלץ
לשמירה על טריות המזון לזמן ממושך
יותר.
ירקות :שטפו ירקות במים קרים ונקזו את
המים .אחסנו במיכלים אטומים או בניילון
נצמד .ירקות נשארים טריים לזמן ממושך
יותר באחסון בלחות גבוהה.
פירות :שטפו וייבשו פירות טריים .אחסנו
פירות ארומטיים יותר בשקיות פלסטיק.
מרבית הפירות נשארים טריים לזמן
ממושך יותר באחסון בלחות נמוכה.
בשרים ארוזים מראש :אחסנו באריזה
המקורית .עטפו היטב בניילון נצמד או
ברדיד אלומיניום לאחר הפתיחה.
בשרים ,דגים ועופות טריים :הסירו את
העטיפות ועטפו בניילון נצמד ,ברדיד
אלומיניום או בנייר שעווה והניחו מיד
במקרר.
ביצים :אחסנו ביצים לא שטופות באריזת
הקרטון שלהן או במגש ביצים נייד .צרכו
תוך  3שבועות.
גבינות חלב ,שמנת וקוטג' :שמרו על
אריזות סגורות .אחסנו במדף תא המזון
הטרי וצרכו תוך שבוע-שבועיים.
גבינה צהובה :אחסנו באריזה המקורית
עד לצריכה .עטפו היטב בניילון נצמד או
ברדיד אלומיניום לאחר הפתיחה.
שאריות :הניחו להתקרר וכסו היטב בניילון
נצמד או ברדיד אלומיניום .מיכלי פלסטיק
אטומים מתאימים מאוד למניעת
התייבשות והעברת ריח.

חלק מהפירות והירקות מפיקים אתילן ,גז
המתחיל את תהליך ההבשלה .אתילן יכול
לגרום להבשלה מוקדמת בחלק מסוגי
המזון ,בעוד שהוא יכול לגרום נזק
למוצרים אחרים .אל תאחסנו פירות וירקות
המפיקים אתילן ביחד עם פירות וירקות
אחרים הרגישים לאתילן ,לצמצום קלקול
לא נחוץ של תוצרת טרייה .עיינו בטבלה
בעמוד .47
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אחסון מזון קפוא
אחסון בתא ההקפאה :עטפו מוצרים
בחומר המיועד לאחסון מזון קפוא .על
העטיפה להיות אטומה לאוויר וללחות .אל
תקפיאו מחדש בשרים מופשרים.
גלידה :מוצקות הגלידה תלויה בתכולת
השמנת שבה .גלידות איכותיות מכילות
בד"כ תכולת שמנת גבוהה ,ומצריכות
טמפרטורות הקפאה קרות יותר לשמירה
על מוצקותן .גלידה רכה אינה מעידה תמיד
על בעיית טמפרטורה.
ודאו שדלתות תאי המזון הטרי וההקפאה
נסגרות בחופשיות ולחלוטין .העמסת
היחידה משפיעה על הטמפרטורה
הפנימית .אל תמלאו את תא ההקפאה
בכמויות גדולות של מזון בלתי תוך ציפייה
להקפאתן המלאה .העניקו לתא ההקפאה
זמן מספיק לסחרור האוויר הקר סביב
הפריטים הלא מוקפאים לפני הוספת
פריטים נוספים.

אחסון מזון מומלץ
טבלאות אחסון המזון בעמודים הבאים
מעניקות מידע ספציפי על מנת לסייע לכם
בשמירה על בטיחות המזון ואיכותו
הגבוהה ביותר .טמפרטורות האחסון
המומלצות יסייעו לכם לקבוע את תנאי
האחסון האופטימליים עבור מזונכם .ככלל,
בטוח לאכול מזון המטופל כראוי והנשמר
בטמפרטורות נמוכות מ.4°C-
אחסון מזון בטמפרטורות נמוכות מ4°C-
שומר אותו מחות לאזור הסכנה .זמני
האחסון עבור הקירור יסייעו בשמירה על
המזון מקלקול או מלהיות מסוכן למאכל.
מגבלות הזמן למזון קפוא הן לשמירה על
הטעם והמרקם .מזון הנשמר בהקפאה
לזמן ממושך מהזמן המומלץ עדיין יהיה
בטוח למאכל ,אולם איכותו עשויה להיפגע.
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המלצות לאחסון מזון
דגים ,בשר ,ועוף
טמפ'
מומלצת

זמן אחסון
)תא מזון
טרי(

זמן אחסון
)תא
הקפאה(*

הערות

דגים טריים
קוד ,דג סנדל,
חמור ים

1°C

יומיים

 6חודשים

סול כחול

1°C

יומיים

2-3
חודשים

מקרל ,סלמון

1°C

 4ימים

5-9
חודשים

הקפיאו באריזה המקורית עד
שבועיים .עטפו את אריזות
המזון המקוריות בניילון נצמד
לשימוש במקפיא ,בשקיות
פלסטיק לשימוש במקפיא או
ברדיד אלומיניום ,כשבכוונתכם
לאחסן את המזון לפרק זמן
ארוך ממספר חודשים.

בשר טרי
סטייק בקר,
צלי
צלעות כבש,
צלי

1-2°C

 3-5ימים

1-2°C

 3-5ימים

צלעות עגל ,צלי

1-2°C

 3-5ימים

חלקי בקר
פנימיים

1-2°C

יום-יומיים

6-12
חודשים
6-9
חודשים
4-6
חודשים
3-4
חודשים

הקפיאו באריזה המקורית עד
שבועיים .עטפו את אריזות
המזון המקוריות בניילון נצמד
לשימוש במקפיא ,בשקיות
פלסטיק לשימוש בתא
ההקפאה או ברדיד אלומיניום,
כשבכוונתכם לאחסן את המזון
לפרק זמן ארוך ממספר
חודשים.

המבורגר ,בשרים טחונים ומבושלים
המבורגר ,בשר
מבושל ,עוף
טחון ,עגל,
כבש ותערובות

1-2°C

יום-יומיים

חודש-
חודשיים

הקפיאו באריזה המקורית עד
שבועיים .עטפו את אריזות
המזון המקוריות בניילון נצמד
לשימוש במקפיא ,בשקיות
פלסטיק לשימוש במקפיא או
ברדיד אלומיניום ,כשבכוונתכם
לאחסן את המזון לפרק זמן
ארוך ממספר חודשים.
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טמפ'
מומלצת

זמן אחסון
)תא מזון
טרי(

זמן אחסון
)תא
הקפאה(*

הערות

נקניקיות וארוחות בשריות
נקניקיות
)אריזה
פתוחה(
נקניקיות
)אריזה סגורה(
ארוחות
בשריות )אריזה
פתוחה(
ארוחות
בשריות )אריזה
סגורה(

1-2°C

שבוע

חודש-
חודשיים

1-2°C

שבועיים

חודש-
חודשיים

1-2°C

 3-5ימים

חודש-
חודשיים

1-2°C

שבועיים

חודש-
חודשיים

הקפיאו בניילון נצמד לשימוש
במקפיא .בדקו את התאריך
האחרון לשיווק .אל תצרכו
מעבר לשבוע לאחר תאריך
זה.

נקניקים
נקניק בקר/
הודו
קציצות
מעושנות
נקניק סלמי

1-2°C

יום-יומיים

1-2°C

שבוע

1-2°C

2-3
שבועות

חודש-
חודשיים
חודש-
חודשיים
חודש-
חודשיים

שמרו ללא אריזה ואחסנו
בטמפרטורות הקירור
המומלצות.

עוף טרי
שנה
יום-יומיים
1-2°C
עוף/הודו שלם
הקפיאו באריזה המקורית עד
יום-יומיים  9חודשים שבועיים .עטפו את אריזות
1-2°C
נתחי עוף/הודו
המזון המקוריות בניילון נצמד
לשימוש במקפיא ,בשקיות
פלסטיק לשימוש במקפיא או
יום-יומיים  6חודשים
1-2°C
ברווז או אווז
ברדיד אלומיניום ,כשבכוונתכם
לאחסן את המזון לפרק זמן
ארוך ממספר חודשים.
* טמפרטורת האחסון המומלצת בתא ההקפאה היא .-18°C
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ירקות טריים
טמפ'
מומלצת

זמן אחסון )תא
מזון טרי(

1-2°C
1°C
1-2°C
4-7°C
1°C
2-3°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C

 2-3שבועות
שבוע-שבועיים
 2-3שבועות
 7-10ימים
 3-4חודשים
 2-4שבועות
שבוע-שבועיים
 3-5שבועות
 3-6שבועות
 1-5חודשים
 3-4שבועות
 6-8חודשים
חודש-חודשיים
 10-14ימים
 2-3חודשים
 5-8ימים
 10-14ימים
שבוע-שבועיים
 2-3שבועות
 6-7חודשים
 10-12חודשים

הערות

ירקות טריים
אניס
ארטישוק
שטפו ירקות במים קרים ונקזו את
אספרגוס
המים .אחסנו במיכלים אטומים או
בניילון נצמד .יש לאחסן את מרבית
שעועית*
הירקות בלחות גבוהה.
נבטים
אנדיב בלגי
ברוקולי
כרוב ניצנים
השליכו ירקות טריים המעלים עובש
כרוב
או המראים סימני קלקול אחרים ונקו
גזר
את תא המזון הטרי.
כרובית
פעלו בהתאם להוראות על גבי
כרפס
אריזות תוצרת חתוכה טרייה.
סלרי
ברוקולי סיני
כרוב סיני
תירס מתוק
מלפפונים*
 .עיינו ברשימת הירקות והפירות
חציל*
הרגישים לאתילן או המפיקים אתילן
אנדיב /עולש
שום
חזרת
ארטישוק
שבוע-שבועיים
1°C
ירושלמי
חודש-חודשיים
1°C
כרוב עלים
 10-14ימים
1°C
קולרבי
חודשיים
1°C
כרישה
 2-3שבועות
1°C
חסה
שבוע-שבועיים
1°C
פטריות
שבוע-שבועיים
7°C
במיה*
 1-6חודשים
1°C
בצל
* רגישים למכת קור ,הגורמת לקלקול .הנזק עשוי להיראות לעין רק לאחר החזרת הירק
לטמפרטורה חמה יותר.
הערה :ראו מדריך שימור המזון להוראות מלאות להקפאת ירקות .טמפרטורת האחסון
המומלצת בתא ההקפאה היא .-18°C
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טמפ'
מומלצת
1°C
1°C
1°C
1°C
7°C
7°C
3-7°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
4-7°C

זמן אחסון )תא
מזון טרי(
 7-10ימים
חודש-חודשיים
 4-5חודשים
שבוע-שבועיים
 2-3שבועות
 2-3שבועות
 3-4חודשים
 2-3שבועות
חודש-חודשיים
 2-3שבועות
 4-6חודשים
 6חודשים
שבוע-שבועיים
 10-14ימים
שבוע-שבועיים

הערות

בצל ירוק
פטרוזיליה
גזר לבן
אפונת גינה
פלפלים*
פלפל צ'ילי
דלעת*
עלי עולש
צנון
חסה רומית
שטפו ירקות במים קרים ונקזו את
לפת צהובה
המים .אחסנו במיכלים אטומים או
בצלי שאלוט
בניילון נצמד .יש לאחסן את מרבית
אפונת שלג
הירקות בלחות גבוהה.
תרד
דלורית
עגבניות
השליכו ירקות טריים המעלים עובש
 1-3שבועות
8-10°C
בשלות
או המראים סימני קלקול אחרים ונקו
את תא המזון הטרי.
 4-5חודשים
1°C
לפת
פעלו בהתאם להוראות על גבי
 1-5חודשים
1-2°C
ערמוני מים
אריזות תוצרת חתוכה טרייה.
 3-4שבועות
1°C
גרגר הנחלים
* רגישים למכת קור ,הגורמת לקלקול .הנזק עשוי להיראות לעין רק לאחר החזרת הירק
לטמפרטורה חמה יותר.
הערה :ראו מדריך שימור המזון להוראות מלאות להקפאת ירקות .טמפרטורת האחסון
המומלצת בתא ההקפאה היא .-18°C
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גז אתילן
מצרכים המפיקים אתילן
תפוחי עץ
משמשים
אבוקדו
בננות בשלות
מלון

אנונה
תאנים
גויאבות
טל דבש
קיווי

ספוטה לבנה
מנגו
מנגוסטין
נקטרינות
פפאיות

פסיפלורה
אפרסקים
אגסים
אפרסמונים
לחך

שזיפים
שזיפים
מיובשים
חבוש
עגבניות

מצרכי מזון הרגישים לאתילן
גרגר הנחלים
אבטיחים

אפונה
חציל
כרוב
בננות בוסר
פלפלים
קיווי בוסר
שעועית ירוקה גזר
תרד
עלים ירוקים
כרובית
אנדיב בלגי
דלעת
חסה
סלק עלים
ברוקולי
בטטות
במיה
מלפפונים
כרוב ניצנים
הערה :אל תאחסנו מוצרי מזון המפיקים אתילן עם מוצרים הרגישים לאתילן.
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פירות טריים
טמפ'
מומלצת
תפוחי עץ*
)מקינטוש,
גולדן דלישס,
יונתן(
תפוחי עץ
משמשים
אגסים
אסייתיים
אבוקדו*
פטל שחור
תפוזי דם
אוכמניות
מלון*

זמן אחסון )תא
מזון טרי(

הערות

1-4°C

חודש-חודשיים

-1°C
1°C

 3-6חודשים
שבוע-שבועיים

1°C

 5-6חודשים

4°C
1°C
4-7°C
1°C
2-5°C

 2-4שבועות
 2-3ימים
 3-8שבועות
 10-18ימים
 2-3שבועות

שטפו וייבשו את מרבית הפירות
ואחסנו בתא הצינון )שטפו אוכמניות
ודובדבנים רק לפני צריכתם(.
יש לאחסן את מרבית הפירות
בלחות נמוכה.

1°C

 2-3שבועות

4°C
2-4°C
1°C
1°C
4-7°C

 2-4שבועות
 2-4חודשים
 7-10ימים
 2-3שבועות
 2-3שבועות

טל דבש

7°C

 3-4שבועות

יש לאחסן פירות בשלים בתא המזון
הטרי בטמפרטורות המומלצות על
מנת להאט את תהליך ההבשלה.
ניתן להאיץ את תהליך ההבשלה
באמצעות הנחת פירות בוסר בשקית
נייר מנוקבת .סגרו את השקית
והניחו אותה על משטח העבודה.
הפרי מפיק אתילן ,גז המתחיל את
תהליך ההבשלה .בדקו את מצב
הפרי השקית מדי יום

קיווי

1°C

 4-6שבועות

דובדבנים
קלמנטינות
חמוציות*
תאנים טריות
ענבים
גויאבות*

השליכו פירות טריים המעלים עובש
או המראים סימני קלקול אחרים ונקו
את תא המזון הטרי.
עיינו ברשימת הירקות והפירות
הרגישים לאתילן או המפיקים אתילן.

 3-5שבועות
2°C
ליצ'י
 2-4שבועות
1°C
נקטרינות
 3-8שבועות
1-7°C
תפוזים*
 1-3שבועות
7°C
פפאיה*
 2-4שבועות
1°C
אפרסקים
 2-3שבועות
1°C
אגסים
* רגישים למכת קור ,הגורמת לקלקול .הנזק עשוי להיראות לעין רק לאחר החזרת הירק
לטמפרטורה חמה יותר.
הערה :ראו מדריך שימור המזון להוראות מלאות להקפאת ירקות .טמפרטורת האחסון
המומלצת בתא ההקפאה היא .-18°C
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טמפ'
מומלצת
1°C
7°C

זמן אחסון )תא
מזון טרי(
 3-4חודשים
 2-4שבועות

הערות

אפרסמון
אננס*
שזיפים
 2-5שבועות
1°C
ושזיפים
מיובשים
 2-3חודשים
4°C
רימונים*
 2-3חודשים
1°C
חבושים
 3-6ימים
1°C
פטל
 7-10ימים
1°C
תות-שדה
 2-4שבועות
4°C
מנדרינות
 2-3שבועות
7°C
אבטיח*
* רגישים למכת קור ,הגורמת לקלקול .הנזק עשוי להיראות לעין רק לאחר החזרת הירק
לטמפרטורה חמה יותר.
הערה :ראו מדריך שימור המזון להוראות מלאות להקפאת ירקות .טמפרטורת האחסון
המומלצת בתא ההקפאה היא .-18°C
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מוצרי מעדנייה ,מוצרי חלב ומוצרי מזונן אחרים
טמפ'
מומלצת

זמן אחסון
)תא מזון
טרי(

זמן אחסון
)תא
הקפאה(*

הערות

מוצרי מעדנייה
פרוסות נקניק
דקות
סלטי ביצים,
עוף ,וטונה
צלעות
ממולאות ,חזה
עוף
ארוחות מוכנות

1-2°C

יום-יומיים

לא מומלץ

1-2°C

 3-5ימים

לא מומלץ

1-2°C

יום אחד

לא מומלץ

1-2°C

יום-יומיים

לא מומלץ

בדקו את התאריך האחרון
לשיווק ואת תאריך התפוגה על
מוצרי המזון .הם אינם קופאים
היטב .הקפיאו מיד במידת
הצורך ולא לאחר הנחתם
בתא המזון הטרי.

מוצרי חלב
חמאה
גבינת קוטג' או
ריקוטה
גבינת שמנת
גבינה טבעית
)צ'דר וכד'(

1-2°C
1-2°C
1-2°C
1-2°C

גבינה מעובדת

1-2°C

פרמזן מגוררת
יוגורט
חלב מלא או
דל שומן

1-2°C
1-2°C
1-2°C

 3חודשים
שבוע-
שבועיים
שבועיים
3-6
חודשים
3-4
שבועות
שנה אחת
חודש אחד
שבוע-
שבועיים

שנה

6-8
חודשים
6-8
חודשים

בדקו את התאריך האחרון
לשיווק.

אחסנו את הגבינה באריזתה
המקורית עד לצריכתה .עטפו
היטב בניילון נצמד או ברדיד
אלומיניום לאחר הפתיחה.
הפשירו גבינה קפואה בתא
המזון הטרי לצמצום
התפוררות.

ביצים
טריות בקליפתן

1°C

 3שבועות

לא מומלץ

1-2°C

שבוע אחד

לא מומלץ

שמרו ביצים טריות בתא
המזון הטרי.

ביצים קשות
ביצים רכות
אל תאכלו ביצים קשות
מפוסטרות או
שהושארו בטמפרטורת החדר
תחליפי ביצים
מעבר לשעתיים.
לא מומלץ
 3ימים
1-2°C
אריזה פתוחה
שנה אחת
 10ימים
1-2°C
אריזה סגורה
* טמפרטורת האחסון המומלצת בתא ההקפאה היא .-18°C
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טמפ'
מומלצת

זמן אחסון
)תא מזון
טרי(

זמן אחסון
)תא
הקפאה(*

הערות

שאריות בשר ועוף מבושלות
בשר ומנות
בשל מבושלים

1-2°C

 3-4ימים

ציר ומרק בשר

1-2°C

יום-יומיים

1-2°C

 3-4ימים

 4חודשים

1-2°C

 3-4ימים

4-6
חודשים

1-2°C

יום-יומיים

 6חודשים

1-2°C

יום-יומיים

1-3
חודשים

נתחי עוף או
עוף מטוגן
מנות עוף
מבושלות
נתחים מכוסים
במרק ,ציר
נגיסי עוף,
קציצות

2-3
חודשים
2-3
חודשים

קררו או הקפיאו שאריות
במיכלים רדודים מכוסים תוך
שעתיים לאחר הבישול .חממו
מחדש בטמפרטורה של
.74°C

מרקים ונזידים
2-3
1-2°C
 3-4ימים
ירקות
חודשים
חממו מחדש לטמפרטורה של
 74°Cלפחות לפני ההגשה.
2-3
1-2°C
 3-4ימים
חודשים
* טמפרטורת האחסון המומלצת בתא ההקפאה היא .-18°C
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מדריך פתרון בעיות
שאלות נפוצות
ייצור קרח

טמפרטורה

הערה חשובה :ודאו שהיחידה פועלת,
הערה חשובה :ודאו שמתקן ייצור הקרח
אלא אם מבצעים בה פעולות שרות
מופעל .החיווי
מאיר בחלון התצוגה
ותחזוקה .החיווי  OFFמוצג בחלון התצוגה
בלוח ההפעלה.
הערה חשובה :השליכו את מקבצי קוביות בלוח ההפעלה כשהיחידה כבויה.
ש :איך מווסתים את הטמפרטורה?
הקרח הראשונים לאחר הפעלת מתקן
ייצור הקרח בפעם הראשונה – הם עלולים ת :עיינו בסעיף "לחצני בקרת
להיות עכורים בגלל צנרת המים החדשה.
הטמפרטורה" בעמוד .20
ש :מתקן ייצור הקרח אינו מפיק כמות קרח ש :מהן הגדרות הטמפרטורה המומלצות?
מספקת.
ת :הטמפרטורות המומלצות הן  3°Cעבור
ת :בממוצע ,ניתן לצפות למחזור ייצור קרח תא המזון הטרי ו  -18°Cעבור תא
)שמונה קוביות בכל מחזור( בכל שעתיים .ההקפאה.
ניתן להגביר את ייצור הקרח ע"י שימוש
ש :נוצרת התעבות בתוך היחידה ומחוצה
בפונקציית .Max Ice
לה.
.
לזו
זו
נדבקות
ש :קוביות הקרח
ת :באופן טבעי ,נוצרת התעבות באקלימים
ת :קוביות הקרח נוטות להידבק זו לזו
עם לחות גבוהה יותר .השארת הדלת
כשלא משתמשים בקרח באופן סדיר.
פתוחה לפרק זמן ממושך עשויה אף היא
במקרה כזה ,רוקנו את מיכל קוביות הקרח לתרום להיווצרות התעבות בתוך המקרר.
והתקינו אותו מחדש.
ש :היחידה אינה מקררת כראוי.
ש :קוביות הקרח עכורות וטעמן מוזר.
ת :נקו את אזור המעבה כמתואר בעמוד
ת :הדגמים המובנים של
.35
מצוידים במערכת טיהור מים .בדקו האם
פעולת הדלת
מוצג בחלון התצוגה בלוח
החיווי
ש :מדוע קשה לפתוח את הדלת?
ההפעלה .במקרה כזה יש להחליף את
מסנן המים.
ת :היחידה מתוכננת לאטימה הרמטית.
עלול להיווצר ואקום לאחר סגירת הדלת.
ש :קוביות הקרח קטנות מהרגיל או
המתינו מספר שניות להשוואת הלחץ לפני
שהמים נמזגים באיטיות.
פתיחת הדלת מחדש.
ת :ייתכן ויש צורך בהחלפת מסנן המים.
ש :הדלת נפתחת מהר מדי ופוגעת
רעש
בקירות או בארונות הסמוכים.
ש :מדוע היחידה פועלת ללא הפסקה?
ת :ייתכן שהיחידה אינה מפולסת כראוי או
שיש צורך במעצור הדלת .התקינו את
ת :אלו הם צלילי פעולת המאווררים
מעצור הדלת -90מעלות האופציונלי
והמנועים .ייתכן והם יוגברו בהתאם
המסופק עם היחידה.
למיקום הצבת היחידה והעיצוב הכולל של
החדר.
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פתרון בעיות
פעלו בהתאם למדריך פתרון הבעיות לפני
הפנייה למוקד שרות התיקונים )עיינו
ברשימה שבגב החוברת( או לנקודת
המכירה בה רכשתם את המוצר,
כשהיחידה המובנית אינה פועלת כראוי.

מאיר או מהבהב בחלון
החיווי
התצוגה בלוח ההפעלה
 המיקרו-מעבד זיהה בעיה במערכת
ההפעלה .ייתכן ומוצגות הוראות לפתרון
הבעיה בחלון התצוגה בלוח ההפעלה.
 ייתכן ודבר זה מצביע על צורך בניקוי
המעבה .נקו את אזור המעבה כמתואר
בעמוד .35
 במקרה כזה ,כבו את היחידה בלחיצה על
לחצן  POWERואתחלו אותה בלחיצה
נוספת על הלחצן .פנו למוקד שרות
התיקונים כשהחיווי
עדיין מוצג.

ו -מהבהבים בחלון
החיוויים
התצוגה בלוח ההפעלה בליווי חיווי
קולי
 בדקו אחר נזילות מים בקרבת היחידה.
במקרה כזה ,סגרו את ברז הזנת המים.
כמו כן ,בדקו את הטמפרטורות בתוך
היחידה וארגנו את התכולה בהתאם .פנו
למוקד שרות התיקונים כשהתקלה
נמשכת .להפסקת החיווי הקולי למשך 24
שעות ,לחצו והחזיקו את לחצן ALARM
ולחצו על לחצן .POWER

המקרר/תא ההקפאה אינו פועל
 האם היחידה מחוברת לשקע?
 האם מפסק הפחת "קפץ" או שהנתיך
)"פיוז"( שרוף?
 האם המקרר/תא ההקפאה מופעל?
 האם אזור המעבה נקי?
 האם דלת או מגירה הושארו פתוחות
לפרק זמן ממושך? הפעילו שהמזון אינו
מונע את סגירת הדלת או המגירה.

 האם כיביתם ידנית את אחד התאים?
ראו סעיף "ניקוי יחידות משולבות"
בעמוד .35
 האם היחידה במצב הדגמה? פנו למוקד
שרות התיקונים להוראות הוצאת
היחידה ממצב זה.
 ייתכן והיחידה במצב הפשרה כשהיא
עדיין אינה פועלת.
 המתינו  30דקות ונסו להפעיל את
היחידה שוב.

המקרר/תא ההקפאה חם מהרגיל
 האם הטמפרטורה מווסתת כראוי?
 האם אזור המעבה נקי?
 האם דלת או מגירה הושארו פתוחות
לפרק זמן ממושך? הפעילו שהמזון אינו
מונע את סגירת הדלת או המגירה.
 האם הוספתם לאחרונה כמות מזון
גדולה?
 המנוע פועל למשך זמן ארוך מהרגיל
בימים חמים בטמפרטורות חדר גבוהות.
 ייתכן ויהיו רעשי פעולה רגילים הקשורים
לסחרור נוזל הקירור ,פעולת המאווררים,
פעולת מתקן ייצור הקרח ,מחזור
ההפשרה או פעולת המדחס.

המקרר/תא ההקפאה קפוא
 האם דלת או מגירה הושארו פתוחות
לפרק זמן ממושך? הפעילו שהמזון אינו
מונע את סגירת הדלת או המגירה.
 האם הדלתות ו/או המגירה נסגרות
ואטומות כראוי? פנו למוקד שרות
התיקונים כשהדלתות אינן מכוונות
כראוי .הערה :ייתכן ותבחינו בתזוזה
מצד לצד במגירת תא ההקפאה ,בעת
פתיחתה .זוהי תנועה רגילה שמקורה
בתנועת המגירה על גבי המסילות.
המגירה מכווננת אוטומטית וננעלת
בכיוון הנכון עם סגירתה.
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אתם שומעים רעשים חריגים
 האם צנרת הזנת המים מחוברת למתקן
ייצור הקרח והברז פתוח?

נוצרת התעבות בתוך היחידה
 זוהי תופעה רגילה האופיינית לתקופת
הקיץ ולתדירות פתיחת דלת גבוהה.
 האם הדלתות ו/או המגירה נסגרות
ואטומות כראוי?

נוצרת התעבות על גוף היחידה
 התעבות עשויה להיווצר על גבי משטחים
חיצוניים כשיש לחות גבוהה באוויר.
ההתעבות נעלמת כשהלחות יורדת .ודאו
שהדלתות ו/או המגירה נסגרות ואטומות
כראוי .פנו למוקד שרות התיקונים
כשההתעבות נמשכת.

חלקו החיצוני של תא ההקפאה
מתחמם
 נקו את אזור המעבה.

אין קוביות קרח
 האם מיכל קוביות הקרח מותקן
במקומו?
 האם מתקן ייצור הקרח מופעל?
 האם המסנן או תקע המעקף מותקנים?
 האם צנרת הזנת המים מחוברת?

יש ריח בתוך היחידה
 החליפו את מחסנית טיהור האוויר.
 נקו את היחידה ביסודיות.
 כסו היטב את כל מוצרי המזון.
 נקו את צינור הניקוז של היחידה.
 נקו את מגש הניקוז.

יש צורך בהחלפת הנורה
 עיינו בסעיף "תאורת המקרר" בעמודים
.37-36
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זהירות
כבו את היחידה באמצעות לחצן
ההפעלה/כיבוי בלוח ההפעלה לפני
החלפת נורות .לבשו כפפות מגן בעת
טיפול בנורות.

קבלת מידע על מוצרים
 נא פנו למוקד שרות התיקונים לקבלת
מידע ,ספרות ,חלקי חילוף או שירות.

מידע לגבי השרות
 נא פנו למוקד שרות התיקונים כשיש
צורך בשרות ,וזאת על מנת לשמור על
איכות היחידה.
 בעת בקשת מידע ,ספרות ,חלקי חילוף
או שירות ,מסרו את מספר הדגם ואת
המספר הסידורי של היחידה שלכם .שני
המספרים רשומים בתווית הנתונים
הממוקמת בראש מסגרת הדופן בתוך
היחידה ,בסמוך לציר.
 העתיקו את הפרטים שעל גבי תווית
הנתונים לכל צורך בשימוש עתידי.
מספר הדגם____________________
המספר הסידורי_________________
תאריך ההתקנה_________________
מספר הטלפון של מרכז התמיכה
של המטבח הדיגיטאלי_____________

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!

