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 ,לקוחות נכבדים
 

מודה  לכם  על  שרכשתם'  אייץ-אס-חברת  בי
 .BOSCHמקרר זה מתוצרת חברת

 
  קראו  בעיון  את  הוראות  ההפעלהאנא

שבחוברת  זו  על  מנת  שתוכלו  להפיק  את  מרב
תוך  הקפדה  על  הוראות,  התועלת  מהמקרר

 .הבטיחות
 

 ,בברכה
 'אייץ-אס-חברת בי
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 הוראות לפינוי
  פינוי אריזה

  מפני האריזה  מגינה  על  המכשיר  שלכם
כל  החומרים  הנמצאים .  נזקי  הובלה

בשימוש  הינם  ידידותיים  לסביבה  וניתנים 
פנו  את  האריזה :  נא  עזרו  לנו.  למיחזור

 . באופן ידידותי לסביבה
אנא  התעדכנו  בנושא  אמצעי  פינוי  חדשים 

 .אצל המוכר שלכם או בעירייה

  פינוי מכשיר ישן
! מכשירים  ישנים  הם  לא  אשפה  חסרת  ערך

דידותי  לסביבה  מאפשר  למחזר פינוי  י
 . חומרי גלם בעלי ערך

מכשיר  זה  מתאים  לתקן  האירופאי 
2002/96/EG על  מכשירים  

חשמליים  ומכשירי  קירור  חשמליים 
)WEEE  –  waste electrical and 

electronic equipment  .( התקן
מספק  הנחיה  במסגרת  תקנות 
החזר  ושימוש  של  מכשירים  ישנים 

 .ד האירופיהתקפה בארצות האיחו

  אזהרה
 במכשירים שיצאו מכלל שימוש

 .להוציא את התקע משקע החשמל .1
לנתק את כבל החיבור ולהרחיקו  .2

 .ום עם התקעמהמק
  וצנרת מכשירי  קירור  מכילים  אמצעי  קירור

יש  לפנות  באופן .  הבידוד  מכילה  גזים
אין  לפגוע .  מקצועי  אמצעי  קירור  וגזים

בצינורות  מעגל  אמצעי  הקירור  עד  לפינויים 
 . על ידי איש מקצוע

 

הוראות בטיחות ונקיטת אמצעי 
 זהירות

לפני הפעלה ראשונה של 
 המכשיר

וראות  השימוש  וההתקנה קראו  את  ה
 !במלואן ובעיון רב

, הם  כוללים  מידע  חשוב  בנושאי  התקנה
 .שימוש ואחזקה של המכשיר

שמרו  על  כל  המסמכים  לשימוש  מאוחר 
או  עבור  הבעלים  הבאים  של ,  יותר

 .המכשיר

 בטיחות טכנית
המכשיר  מכיל  כמויות  קטנות  של  אמצעי  •

חומר  זה  הוא  ידידותי .  R600aקירור  
 .  דליקלסביבה אך

הקפידו על כך שהצינורות של מחזור 
אמצעי הקירור לא יינזקו בעת ההובלה 

חומר קירור שניתז עשוי . או ההתקנה
 .לגרום לפגיעה בעיניים או להתלקח

 במקרה של נזק
להרחיק  מן  המכשיר  אש  •

 .פתוחה או מקורות דליקים
להוציא  את  התקע  מן  השקע  •

 החשמלי
לאוורר  את  החדר  היטב  במשך  •

 דקותמספר 
 לדווח לשירות הלקוחות •

כך ,  ככל  שהמכשיר  מכיל  יותר  חומר  קירור
, שבו  נמצא  המכשיר,  צריך  להיות  החדר

בחדרים  קטנים  מדי  עשויה .  גדול  בהתאם
אויר  דליקה  בעת -להיווצר  תערובת  גז

 . דליפה
חומר  קירור  גודל  חדר  של  לפחות '    ג8לכל  

כמות  אמצעי  הקירור  של  המכשיר .  ק"  מ1
  על  תווית  היצרן  בחלק שלכם  נמצאת

 . הפנימי של המכשיר
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החלפת  צנרת  החיבור  לחשמל  ותיקונים  •
אחרים  צריכים  להתבצע  על  ידי  שרות 

התקנות  ותיקונים  שלא  בוצעו .  הלקוחות
על  ידי  איש  מקצוע  עלולים  להוות  סכנה 

 .גדולה למשתמש

 בזמן השימוש
אף  פעם  לא  להשתמש  במכשירים  •

, למשל(חשמליים  בתוך  המכשיר  
מכונת  גלידה  חשמלית ,  שירי  חימוםמכ
 !סכנת פיצוץ). 'וכו

אף  פעם  לא  להפשיר  או  לנקות  את  •
המכשיר  באמצעות  מכשיר  ניקוי 

האדים  עלולים  לחדור !  בהפעלת  קיטור
. לחלקים  החשמליים  ולגרום  לקצר

 !סכנת התחשמלות
לא  לאחסן  מוצרים  המכילים  גזים  •

ולא )  תרסיסים,  למשל(מתלקחים  
 !כנת פיצוץס. חומרים נפיצים

, )צוקלים(לא  להשתמש  בבסיסים   •
כמדרגה  או  כשטח '  דלתות  וכו,  שוליים
 . מדרך

בעת  הפשרה  למטרת  ניקוי  יש  להוציא  •
את  התקע  מנקודת  החשמל  או  להוריד 

להוציא  את .  את  המפסק  החשמלי
ולא  למשוך התקע  משקע  החשמל  

  בכבל החשמל
בקבוקים  המכילים  אחוז  אלכוהול  גבוה  •

סגורים  היטב יש  לאחסן  רק  כשהם  
 . ובעמידה

לא  ללכלך  חלקים  מפלסטיק  ופסי  איטום  •
כדי  למנוע ,  של  דלתות  בשמן  או  בשומן

 . הפיכתם לספוגיים
לא  לכסות  או  לחסום  פתחים  המיועדים  •

 . לאוורור המכשיר
לא  לאחסן  משקאות  בבקבוקים  ובפחיות  •

בעיקר  משקאות (בחלל  ההקפאה  
בקבוקים  ופחיות  עלולים ).  תוססים
  !להתפוצץ

לא  להכניס  לפה  מוצרי  מזון  קפואים  מיד  •
  סכנה  של .לאחר  הוצאתם  מן  המקפיא

  !כווית קור
דיים  עם הימנעו  ממגע  ממושך  של  הי •

קרח  או  צינורות ,  המוצרים  הקפואים
 !סכנה של כוויות קור. 'המאייד וכו

לא  לגרד  שכבת קרח או מוצרים קפואים  •
. היטב  באמצעות  סכין  או  חפצים  חדים

פגוע  בצינורות  אמצעי אתם  עלולים  ל
חומר  קירור  שניתז  עלול .  הקירור

  .להתלקח או לגרום לפגיעה בעין

 ילדים בבית
. להרחיק  אריזה  וחלקי  אריזה  מילדים •

 תסכנת  חנק  מקרטון  מתקפל  וגיליונו
 !פוליו גדולים

המכשיר  אינו  נועד  להיות  משחק  •
 !לילדים

לשמור  על :  במכשיר  עם  נעילת  דלת •
 ! של ילדיםהמפתח מחוץ להישג ידם

 תקנות כלליות
 :המכשיר מיועד ל

 ,קירור והקפאה של מוצרי מזון •
 הכנת קרח •

 .המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד
המכשיר  מוגן  מפני  השפעות  הנגרמות 
מהפרעות  אלקטרומגנטיות  לפי  תקן 

89/336/EEC של  ארצות  האיחוד  
 .האירופאי

 . מעגל הקירור נבדק בהקשר לאטימות
תקנות  הבטיחות מוצר  זה  עונה  על  

 הרלוונטיות  של  מכשירי  חשמל 
(EN 60335/2/24). 
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 מיקום המכשיר
מיקום  אופטימלי  של  המכשיר  הוא  חדר 

אין  להציב  את  המכשיר .  יבש  ומאוורר
במקום  חשוף  לקרני  שמש  ישירות  ולא 

גופי  הסקה ,  בקרבת  מקור  חום  כמו  כיריים
אם  הצבת  המכשיר  בקרבת  מקור  חום .  'וכו

השתמשו  בלוח  בידוד ,  תהיא  בלתי  נמנע
או  שימרו  על  מרחק  מינימלי ,  מתאים

 :ממקור החום כמפורט להלן
 מ" ס3מכיריים חשמליים 

 מ" ס30מתנורי נפט או פחם 
מכשירים  עם  ידיות  ניתנות  להסרה 

מ "  ס55מצריכים  שמירת  מרחק  צידי  של  
כדי  לאפשר  פתיחת  דלת ,  לפחות  מן  הקיר

 .º90-ב
 

 הצבת המכשיר
 תמונה 
 .  ולהתקין מכשיר במקום המיועדלהציב

לכוונון  הרגליות  המוברגות  יש  להשתמש 
 . במפתח ברגים

יש ,  אם  יש  צורך  לדחוף  את  המקרר
, להבריג  את  הרגליות  הקדמיות  עד  הסוף

כך  שניתן  יהיה  להשתמש  בגלגלים 
 תמונה . הקדמיים לצורך הדחיפה

, אם  יש  צורך  להעביר  את  המקרר  בנשיאה
באמצעות  הידיות ניתן  לאחוז  במכשיר  

הנמצאות  בחלק  התחתון  בחזית  המכשיר 
 תמונה . ובחלק העליון בגב המכשיר

 

 
 החלפת מנגנון 
 סגירת דלת

להחלפת  מנגנון  סגירת  הדלת  אנו  ממליצים 
 . לפנות לשירות הלקוחות שלנו

יש  להוציא  את  התקע ,  לפני  ביצוע  ההחלפה
מן  השקע  בחשמל  או  להוריד  את  המפסק 

 .החשמלי
להניח את המכשיר על חלקו ! תזהירו

 .האחורי בזהירות
. ההרכבה  תתבצע  לפי  סדר  המספרים

 תמונה 
 

 הכרת המכשיר

 
 . נא לעיין בעמוד האחרון הכולל איורים

 .הוראת שימוש זו רלוונטית לדגמים רבים
 .  באיוריםייתכנו חריגות

 דוגמה לציוד
 תמונה 

 )לא בכל הדגמים(* 
 לוח שירות 4-1
כפתור כוונון טמפרטורה לחלל  5

 קירור
 אור-מתג 6
 תאורה פנימית 7
 )מגירת קירור(מגירת אחסון קר  8
 מתקן אחסון בקבוקים 9

 פתח יציאת אויר 10
 משטחי אחסון בחלל המקרר 11
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מגירות עמוקות לאחסון לפירות  12
 וירקות

 מגירות למוצרי מזון קפואים 13
 רגליות מתברגות 14
 מדף אחסון לביצים 15
 מדף אחסון בקבוקים קטנים 16
 מדף אחסון לבקבוקים גדולים 17

לוח זמני , כריות קירור נטענות 18*
 הקפאה

A חלל המקרר 
B חלל המקפיא 
 

 לוח שירות
 תמונה 

 כיבוי/כפתור הדלקה 1
 כפתור כוונון טמפרטורה 2

 מקפיאחלל ה
 ºC 24- עד ºC 16--ניתן לכוון מ

ללחוץ  על  הכפתור  מספר  פעמים  עד 
אשר  נורית  הטמפרטורה  הרצויה 

 . דולקת
 .כרוןיהערך הנבחר האחרון יישמר בז

 נורית הצגת טמפרטורה 3
 חלל המקפיא

המספרים  בנורית  הצגת  טמפרטורה 
מצביעים  על  טמפרטורה  קיימת 

 . במעלות צלסיוס
עה  על  גובה הנורית  הדולקת  מצבי

 .טמפרטורה נבחר
 כפתור הקפאה עמוקה 4

משמש  להדלקה  ולכיבוי  הקפאה 
 .עמוקה

הנורית  הדולקת  מצביעה  על  מצב 
 . הפעלה

שמירה על טמפרטורת חדר ועל 
 אוורור

טווח  מעלות  טמפרטורה  רשום  על  גבי 
ממנו  ניתן  לדעת  באיזה  טווח .  תווית  היצרן

מעלות  טמפרטורת  חדר  יש  להפעיל  את 
 . רהמכשי

טמפרטורת חדר 
 מותרת

מעלות 
 טמפרטורה

+10 ºC 32 עד ºC SN 
+16 ºC 32 עד ºC N 
+18 ºC 38 עד ºC ST 
+18 ºC 43 עד ºC T 

 אוורור
 תמונה 

האוויר  בחלק  האחורי  של  המכשיר 
יש  לאפשר  יציאת  אויר  חם  ללא .  מתחמם
 . הפרעה

אחרת  יעלה  העומס  על  מכונת  הקירור  מה 
: על  כן.  יה  מוגברתשיגרום  לצריכת  אנרג

אף  פעם  לא  לכסות  או  לחסום  את  פתחי 
 !היניקה והפליטה של אוויר
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 חיבור המכשיר

לאחר  הצבת  המכשיר  יש  להמתין  חצי  שעה 
. עד  אשר  המכשיר  יתחיל  לפעול,  לפחות

במהלך  ההובלה  עלול  שמן  המדחס 
 . להצטבר במערכת הקירור

לפני  הפעלת  המכשיר  בפעם  הראשונה  יש 
חלל  הפנימי  של  המכשיר לנקות  את  ה

 ). ראה ניקוי(
 .שקע החשמל צריך להיות נגיש

 V/50 Hz 220-240לחבר  את  המכשיר  לחשמל  
. באמצעות  שקע  שהותקן  בהתאם  לכללים

השקע  החשמלי  צריך  להיות  מאובטח  על 
 .  אמפר או יותר10ידי מפסק חשמלי 

במכשירים שנועדו להפעלה בארצות 
 היצרן מחוץ לאירופה יש לבדוק בתווית

הרשום וסוג ) וולט(אם המתח החשמלי 
. החשמל מתאימים לערכי המתח שלכם

תווית היצרן נמצאת בצידו השמאלי של 
אם יש צורך בהחלפת . המכשיר למטה

נא לפנות לאיש , כבל החיבור לרשת
 . מקצוע בלבד

 
 הדלקת המכשיר

 . כיבוי/ללחוץ על כפתור הדלקה
 1/תמונה 

  .המכשיר מתחיל לקרר
ורה  הפנימית  בחלל  המקרר  דולקת התא

 . בעת פתיחת הדלת
המכשיר  מכוונן  באופן  בסיסי  על  פי  המלצת 

 :יצרן ל
 ºC 4+-כ :חלל קירור

 ºC 18--כ :חלל הקפאה

 הוראות תפעול
קפיאה  אוטומטית  אינה -מערכת  אל •

מאפשרת  היווצרות  קרח  בחללי 
 .אין צורך בהפשרה. המקפיא והמקרר

מית  של צידי  החזית  של  המעטפת  הפני •
, המכשיר  מחוממים  קלות  באופן  חלקי

למניעת  היווצרות  אדים  בפס  האיטום 
 .בדלת

לדלתות  המכשיר  יש  שתי  זוויות  פתיחת  •
 . דלת שונות

בפתיחת דלת אחת של המכשיר עלולה 
התופעה . הדלת השנייה לנוע קמעה

היא טכנית בלבד ואינה צריכה 
 . להטרידכם

אם  דלת  המקפיא  אינה  נפתחת  שוב  •
חכו  בבקשה  שתיים ,  אחר  סגירתהמיד  ל

-או  שלוש  דקות  עד  אשר  יתאזן  תת
 . הלחץ שנוצר

 
 כוונון טמפרטורה

 חלל קירור
לסובב  את  כפתור  בחירת  הטמפרטורה 

 . לערך רצוי5/תמונה 
ערך  גבוה  יוצר  טמפרטורה  נמוכה  בחלל 

 .המקרר
 :אנו ממליצים

 :טווח של מוצרי מזון-עבור אחסון ארוך •
  בינונירהכוונון ערך טמפרטו •
רק  באופן   גבוה  טמפרטורה  לבחור  ערך •

 :זמני במקרים של
אחסון , פתיחת דלת לעיתים קרובות

כמות גדולה של מוצרי מזון בחלל 
 . המקרר

עבור  מוצרי  מזון  רגישים  אנו  ממליצים  לא 
לאחסן  את  מוצרי  המזון  בטמפרטורה 

 .ºC 4+-גבוהה מ
בכוונון  ערך  טמפרטורה  בינוני  ניתן  להגיע 

 .ºC 4+-ל

  הקפאהחלל
 . ראו לוח שירות, ערכי הכוונון ניתנים לשינוי
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 סידור מוצרי מזון
 :בעת סידור מוצרי המזון יש להקפיד על

סידור  מוצרי  המזון  כשהם  ארוזים  או  •
וכן  צבע ,  כך  תישמר  הארומה.  מכוסים

 .וטריות המוצר
כך יימנע מעבר של ריחות , מעבר לזאת

 . וצבע מחלקי הפלסטיק
ים  ומשקאות  חמים  לפני צינון  מאכל •

 .אחסנתם במכשיר
אי  חסימת  פתחי  יציאת  אויר  בחלל  •

כדי  לא ,  המקרר  על  ידי  מוצרי  מזון
 .להפריע למעגל האוויר

מוצרי מזון שיאוחסנו קרוב לפתחי 
יציאת האוויר עלולים לקפוא בשל 

 . האוויר הקר היוצא
 :אנו ממליצים לסדר את מוצרי המזון כך

קוביות ,  מזון  קפוא:  בתא  ההקפאה •
 .גלידה, קרח

): מלמעלה  למטה(במקרר  על  המדפים   •
מוצרי ,  מאכלים  מבושלים,  דברי  מאפה

 .בשר ונקניק, חלב
 .פירות, חסה,  ירקות:במגירות הירקות •
גבינה ,  חמאה):  מלמעלה  למטה(בדלת   •

בקבוקים ,  שפופרות,  ביצים,  צהובה
שקיות ,  חלב,  בקבוקים  גדולים,  קטנים
 . מיץ

 

 
 ציוד

 דגמיםלא בכל ה

 )מגירת קירור(מגירת אחסון קר 
 תמונה 

במגירת  האחסון  הקר  הטמפרטורה  נמוכה 
 . מזו שבחלל המקרר

. ºC0-תיתכן  גם  טמפרטורה  מתחת  ל
בשר ,  טמפרטורה  אידיאלית  לאחסון  דגים

 . ונקניק
לירקות  ולמוצרי  מזון ,    לסלטיםמיועדלא  

 . רגישים לקור
 :עצה

שר תפקוד  מגירת  האחסון  הקר  אפשרי  כא
המגירה  תמצא  בצד  שמאל  מתחת  ללוח 

). מיקומה  בעת  האספקה(הזכוכית  העליון  
במקומות  אחרים  תהיה  טמפרטורת 

 . המגירה כמו בשאר חלקי המקרר

 מתקן אחסון בקבוקים
 תמונה 

במתקן  אחסון  בקבוקים  ניתן  לאחסן 
מיקום  המתקן  ניתן .  בקבוקים  בבטחה

 .לשינוי

 לוח זמני הקפאה* 
 18/תמונה 

פרים  המופיעים  ליד  הסמלים  מורים המס
על  משך  אחסון  מותר  של  מזון  קפוא 

יש  לבדוק  את  תאריך  הייצור  ואת .  בחודשים
התאריך  האחרון  לשימוש  על  אריזות  מזון 

 . קפוא מוכן המצוי בשווקים
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 הקפאה ואחסנה

 קניית מזון קפוא
 .האריזה צריכה להיות שלמה וללא נזקים

  .שימושאחרון ליש לשים לב לתאריך ה
 ºC 18-הטמפרטורה  במקפיא  צריכה  להיות  

 . ומטה
לנייד  מזון  קפוא  בשקית  הקפאה  ולהכניס 

 .מיד למקפיא

 סידור מוצרי מזון
כמויות  מזון  גדולות  עדיף  להקפיא  במדפים 
העליונים  שבהם  ההקפאה  מהירה  במיוחד 

להניח  את  המזון  על .  ולכן  יישמרו  טוב  יותר
ניח  במיכל או  לה,  המדפים  שטוח  ככל  הניתן

 .ההקפאה
מוצרי  מזון  קפואים  לא  יובאו  במגע  עם 
. מוצרי  מזון  טריים  המוכנסים  להקפאה

במידת  הצורך  להזיז  את  מיקום  מוצרי 
 .המזון הקפואים במיכל ההקפאה

 אחסון מזון קפוא
לסירקולציית  אוויר  אופטימלית  במכשיר  •

חשוב  לשנות  את  מיקום  המיכלים  לכיוון 
 . לקצה העליון של הדלת

אם  צריך  להקפיא  כמות  גדולה  של  •
מוצרי  מזון  אפשר  להוציא  מן  המקפיא 
את  כל  מיכלי  המקפיא  עד  למיכל 
התחתון  ולהערים  את  המוצרים  ישירות 

 .על גבי מדפי המקפיא
יש למשוך אותם עד , להוצאת המיכלים

להרים את החלק הקדמי , קצה הדלת
 . ולהוציא

 ייצור קוביות קרח
 3/4  גובה  למלא  תבנית  הקרח  במים  עד

. ולהניח  על  גבי  רצפת  מגירת  ההקפאה
לשחרור  הקרח  מן  התבנית  יש  להשתמש 

 ).ידית של כף(בחפץ קהה בלבד 
יש  להחזיק  את ,  לשחרור  קוביות  הקרח

תבנית  הקרח  מתחת  למים  זורמים  או 
 .לסובב אותה קלות

 
 הקפאת מזון טרי

 הקפאה עצמית של מוצרי מזון
להקפאה  עצמית  של  מוצרי  מזון  יש 

 .להשתמש במזון טרי ואיכותי
 : מוצרים מתאימים להקפאה הם

, דגים,  עופות  ובשר  ציד,  מוצרי  בשר  ונקניק
, מוצרי  מאפה,  פירות,  עשבי  תיבול,  ירקות
חלמון ,  שאריות  מזון,  מאכלים  מוכנים,  פיצה

 . ביצה וחלבון ביצה
 :המוצרים אינם מתאימים להקפאה הם

שמנת  חמוצה ,  ביצים  שלמות  בקליפתן
 . צנון ובצל, צנוניות, עלי חסה, יונזומ

 פירותירקות ושל ) Blanching (חליטה
  של  ירקות  ופירות  לפני  ההקפאה חליטה

הארומה ,  הטעם,  מומלץ  לשם  שימור  הצבע
 ".C"וויטמין 

בתהליך  בישול  זה  מכניסים  את  הפירות 
 . והירקות לתוך מים רותחים לזמן קצר מאד

ת  העוסקת בחנויות  הספרים  יש  ספרו
שם  גם  מתואר  תהליך ,  בנושא  ההקפאה

 .החליטה
 



 

11 

 
 הקפאה עמוקה

אם  במקפיא  כבר  מאוחסנים  מוצרי  מזון  יש 
שעות  ספורות "  הקפאה  עמוקה"להפעיל  את  ה

בדרך .  לפני  הוספת  מוצרי  מזון  טריים  למקפיא
 .  שעות6 עד 4כלל נדרשים לשם כך 

במידה  ויכולת  הקיבול  של  המקפיא  נוצלה 
 .  שעות להקפאה24נדרשים , אהבמלו

ניתן )  ג"  ק2עד  (כמויות  מזון  קטנות  יותר  
 ".הקפאה עמוקה"להקפיא ללא הפעלת 

להפעלה  נא  ללחוץ  על  כפתור  הקפאה 
 .4/תמונה . עמוקה

ההקפאה  העמוקה  נכבית  אוטומטית  לאחר 
 . יומיים וחצי לכל המאוחר

 
 יכולת הקפאה מקסימלית
  להיות תהליך  הקפאת  מוצרי  מזון  צריך

רק .  מהיר  ככל  הניתן  עד  להקפאה  מלאה
, ערכים  תזונתיים,  כך  יישמרו  ויטמינים
לכן  אין  לחצות  את .  מראה  חיצוני  וטעם

 . גבול יכולת ההקפאה המקסימלית

 יכולת הקפאה
נתונים  על  יכולת  הקפאה  מקסימלית  בתוך 

 . שעות תוכלו למצוא בתווית היצרן24
 

 הפשרת מזון קפוא
אפשרויות  ההפשרה אפשר  לבחור  בין  

 :בהתאם לסוג השימוש, הבאות
 בטמפרטורת חדר •
 בתוך מקרר •
 ללא אויר חם/עם, בתוך תנור אפיה חשמלי •
 בתוך מיקרוגל •

 :עצה
, אין  להקפיא  שנית  מזון  קפוא  שהופשר

 . אלא רק לאחר בישולו או צלייתו
לא  לנצל  יותר  את  משך  האחסון  המקסימלי 

  .של מזון קפוא עד תום

 והשבתתוכיבוי מכשיר 
 כיבוי מכשיר

 .כיבוי/ללחוץ על כפתוח הדלקה
 1/תמונה 

 השבתת מכשיר
אם  אין  כוונה  להשתמש  במכשיר  במשך 

 : תקופה ארוכה
 .להוציא את התקע מן השקע .1
 .לנקות את המכשיר .2
 .להשאיר את דלתות המכשיר פתוחות .3
 

 ניקוי המכשיר
להוציא  את  התקע  מן  השקע  בחשמל  או  •

 .סק החשמלילהוריד את המפ
להוציא  את  המזון  הקפוא  ולאחסן  •

להניח  כריות  קירור  נטענות .  במקום  קר
 .על מוצרי המזון) אם יש(

נקו  את  המכשיר  במים  פושרים  ועם  •
 .מעט משחת כלים

  אזהרה
ם לנקות  את  פס  איטום  דלת  רק  עם  מי

 .נקיים ולייבש ביסודיות
נא  להקפיד  שמי  הניקוי  לא  יחדרו  ללוח 

 . השירות
לא  להשתמש  בחומרי  ניקוי  או  בתמיסות 

 . עם תכולת חול או חומצה
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 חיסכון באנרגיה

למקם  את  המכשיר  בחדר  יבש  ומאוורר  •
למנוע  חשיפה  לקרני  שמש ;  היטב

, למשל(ישירות  או  קירבה  למקור  חום  
  במקרה  זה  יש ).כיריים,  גופי  חימום

 . לנקוט אמצעי הגנה בעזרת לוח בידוד
לקרר  מחוץ  למכשיר  מאכלים  חמים  •

 . ושתייה חמה
להכניס  את  המזון  הקפוא  להפשרה  •

לנצל  את  המזון  הקפוא  לקירור .  במקרר
 . מוצרי מזון אחרים

לפתוח  את  דלת  המקפיא  לזמן  קצר  ככל  •
 .שאפשר

יש  לנקות  מדי  פעם  את  הצד  האחורי  •
צעות  שואב  אבק  או של  המכשיר  באמ

כדי  למנוע  צריכת  חשמל ,  מברשת
 . מוגברת

 

 
 רעשים במהלך התפעול

 רעשים רגילים לגמרי
  קירור פועלמדחס –קולות שריקה 
  חומר –זמזום  או  גרגור  ,  קולות  בעבוע

 .קירור זורם דרך הצינורות
 . המנוע נדלק או נכבה–נקישות 

  הפשרה אוטומטית– סדק/קולות בקע

  להתגבר עליהםרעשים שקל
 המכשיר אינו יציב

. נא  ישרו  את  המכשיר  בעזרת  פלס  מים
לשם  כך  השתמשו  ברגליות  המתברגות  או 

 . תחבו משהו מתחתן
 "דחוס"המכשיר 

נא  הרחיקו  את  המכשיר  מרהיטים  או 
 .ממכשירים קרובים

סלסילות או מדפים מתנדנדים , מגירות
 או צמודים מדי

זירו נא  בידקו  את  החלקים  הניידים  והח
 . אותם למקומם שוב במידת הצורך

 מיכלים נוגעים אחד בשני
נא  הרחיקו  קלות  את  הבקבוקים  או  את 

 . המיכלים זה מזה
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 תיקון עצמי של תקלות קלות
 לפני שתתקשרו לשירות הלקוחות

 .בידקו אם אתם יכולים לפתור בעצמכם את התקלה על סמך ההנחיות הבאות
 

 סוג תקלה סיבה אפשרית פתרון
 תמונה : החלפת נורה

להוציא את התקע או להוריד .1
 .את המפסק החשמלי

נורה (להחליף את הנורה  .2
,  ואט15חליפית מקסימום 

,  וולט זרם חילופין220-240
 ).E14מסד 

 הנורה נשרפה

 ".נתקע"מתג האור  .זיז אותולבדוק אם ניתן לה
 6/ תמונה 

 התאורה אינה פועלת

להעלות מעט את הטמפרטורות 
 . בחלל המקרר

למשל , אם אין זה מספיק
נא , סביבה נמוכות מדי' בטמפ

 .חלל המקפיא' העלו את טמפ

טמפרטורות נמוכות מדי בחלל 
המקפיא עלולות להשפיע על 

 .טמפרטורות חלל המקרר
התופעה היא טיפוסית לטכניקת 

 .קירור

הטמפרטורה בחלל 
 המקרר נמוכה מדי

להפעיל , לבדוק אם יש חשמל
 .את המפסק החשמלי

המפסק ; הפסקת חשמל
התקע אינו " קפץ"החשמלי 

 .בשקע" יושב טוב"

 לוח התצוגה כבוי

 .דלת המקפיא פתוחה • .לסגור את הדלת •
להבטיח פתחי יניקה ופליטה •

 .של אוויר פתוחים
פתחי היניקה והפליטה של  •

 .האוויר מכוסים
לא לחצות את סף הקיבולת  •

 .המקסימלית של המקפיא
למקפיא הוכנסו יותר מדי  •

 .מוצרי מזון בבת אחת

הטמפרטורה בחלל 
 המקפיא גבוהה מדי
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 סוג תקלה סיבה אפשרית פתרון
 להוציא את –להפשרת המאייד 

המזון הקפוא יחד עם המגירות 
ולאחסן בבידוד אופטימלי 

 . במקום קר
לכבות את המכשיר ולהרחיקו 

לפתוח את . ימן הקיר האחור
 . דלת המכשיר

 דקות יתחיל הקרח 20-לאחר כ
המופשר לזרום אל קערית מים 

הנמצאת בצד האחורי של 
יש לספוג את המים . המכשיר

שהצטברו בקערית על מנת 
 . למנוע גלישת מים החוצה

אם לא מצטברים יותר מים 
פירושו של דבר הוא , בקערית

 . שהמאייד הופשר
. לנקות את החלל הפנימי
 . להפעיל שוב את המכשיר

במערכת ) מחולל קור(המאייד 
קפיאה קפוא מאד ואינו -האל

 .מפשיר אוטומטית

דלת חלל המקפיא 
; היתה פתוחה זמן רב

לא ניתן להגיע 
 .לטמפרטורה הרצויה

 
 שירות לקוחות

תחנת  שירות  לקוחות  קרובה  למקום 
בכריכה  האחורית  של מגוריכם  תמצאו  

לשירות  הלקוחות  את נא  מסרו  .  החוברת
  ואת  מספר  הייצור ).E-Nr(מספר  המוצר  

(FD)של המכשיר  . 
 . נתונים אלו תמצאו על גבי תווית היצרן

 תמונה 
נא  עזרו  לנו  למנוע  נסיעות  מיותרות  על  ידי 

בכך  תחסכו .  מסירת  מספרי  מוצר  וייצור
  .תוספת הוצאות הכרוכות בה

 
 
 

הזכות החברה שומרת לעצמה את 
להכניס תיקונים ושינויים ללא הודעה 

 .מוקדמת
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 CSB שירות - חיפה והצפון

 חיפה, 273ות ההסתדר' שד
 8419919-04: טל

 
 

 ירושלים
 ם-תלפיות י, 7הסדנא , אלרם

 6403000-02: טל
 
 

 באר שבע
 CSBשירות 

 שבע-באר, 18יאיר ' רח
 9777200-08: טל
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