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  בטיחות חשובותהוראות 
את הוראות הבטיחות לפני שימוש בעיון יש לקרוא 

  .במכשיר
 מוות או פציעה חמורה ,התחשמלות ,שריפה מפריצת סכנה לצמצם מנת על

 הבסיסיים לאמצעי הזהירות בהתאם ופעל ,במקרר השימוש בעת

  .להלן המפורטים

  

   אזהרה

 ולא במידה חמורה לפגיעה או למוות להוביל עשוי אשר מסוכן מצב מציינת

 .להוראות תצייתו

  אזהרות
 .הבטיחות תקני לכל בהתאם פעלו
 .תקנית בהארקה מוארק שהמקרר וודאו
 שיבצע מורשה הזמינו חשמלאי ,כהלכה מוארק שהמכשיר בטוחים אינכם באם

  .יסודית בדיקה
י טכנאי מורשה מטעם היבואן "החלפתו תעשה ע, במידה ופתיל הזינה ניזוק

  .בלבד
 .גז לצינור ההארקה את תחברו אל
 .מים לצינור ההארקה את תחברו אל

 בתווית הנקוב שמתח ההפעלה וודאו ,בקיר החשמל לשקע המקרר חיבור לפני
   . : 230V – 50 Hzבארץ רשת החשמל למתח תואם הנתונים

 מכיוון ,המקרר בקרבת בהתזה צבע כמו דליקים בתרסיסים תשתמשו אל
 .אש להתלקחות שקיימת סכנה

התפוצצות  או אש התלקחות למנוע כדי גז מקור בקרבת המקרר את תציבו אל
 .גז דליפת של במקרה
עלול  החשמל רכיבי של שהבידוד המקרר מכיוון גב על מים להתיז לא היזהרו

 .מהמים ינזקלה
שהם  מכיוון המקרר שבגב םיהמכני ובחלקים המקרר בדפנות ובגב תגעו אל

  .מאד חמים להיות עלולים
לתחנת  ופנו החשמל מרשת המקרר את מיד נתקו, ניזוק החשמל כבל אם

את  לבצע רשאי, ומורשה מיומן רק טכנאי. מגוריכם למקום הקרובה השרות
  .החשמל כבל להחלפת הפעולות

 במפורש אם מומלץ אלא ,במקרר כלשהו חלק להחליף או לתקן תנסו אל
 מודפסות בהוראות או השימוש והתחזוקה הוראות בחוברת זאת לעשות
שהן  או מובנות אינן ההוראות אם במקרר פעולות תנסו לבצע אל. לכם שנמסרו
 .כישוריכם לרמת מעבר

 לנקות  כדי'וכו נפט ,בנזין ,טינר ,צבע מסירי, דטרגנטים, בחומצות תשתמשו אל
 ודלקים עלולים רותחים מים. במקרר אלא במטלית לחה בלבד חלק כלשהו



  .לחלקי פלסטיק הפיך בלתי נזק לגרום
כלשהו  חלק החלפת ונדרשת במקרה  או ,כראוי פועלות לא התאורה נורות אם

 מיומן טכנאילקרוא ל מומלץ ,לסכנות מיותרות חשיפה למנוע כדי ,במקרר
  .ומורשה
, המקרר בקרבת חופשית אוויר  לתנועת חסימות וסלקו אוורור פתחי קיום וודאו

 .גומחה בתוך מוצב שהמקררכבמיוחד 
 .הסגורה הקירור מערכת לצנרת נזק תגרמו או תטפלו אל

 .ותחזוקה לניקוי תחילת הפעולות לפני החשמל מרשת המקרר את תמיד נתקו
 !החשמל בכבל שכותמ אל .בקיר מהשקע והוציאו אותו החשמל בתקע אחזו
 או בו לפגוע המקרר עלולים נפילת או חבטה .תקין במצב המקרר את שמרו
 לתחנת פנו ,נזק ונגרם במקרה. לדלוף כהלכה או שלא לתפקד למקרר לגרום

 את ומיומן יבדוק מורשה שרות טכנאיש כדי במגוריכם למקום השירות הקרובה
 .המקרר

 .במקרר חלק כלשהו על מודלע או להיתלות ,לטפס לילדים להרשות אין
 .קטנים ילדים על ידי לשימוש מיועד אינו המכשיר
 .המקרר והבקרים עם ישחקו לא קטנים שילדים וודאו השגיחו

אין לעשות . השימוש במכשיר הינו אך ורק לפי המתואר במדריך למשתמש
  .במכשיר זה שימושים אחרים

  .ר ישירות לחשמלאלא חברו את המכשי, אל תשתמשו בכבל מאריך או מפצל
  .אין לנקות את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל

  .אין להשתמש במכשיר בסמוך לגזים או אדים דליקים או נפיצים
  .כאשר המכשיר אינו בשימוש או בעת העברתו יש להוציאו מהחשמל

  . סגוראין להכניס מכשיר זה לארון
  .המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד

  .או מכשיר חימום, תנור חימום,  לאש פתוחהאין להשתמש במכשיר בסמוך
  .אין להציב את המקרר למול אור שמש ישיר

  .השימוש בתוספות שאינן מסופקות על ידי היצרן אינו מומלץ
  .על המקרר להיות מוצב על משטח יבש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  הפעלההוראות 

  לפני שימוש במקרר יין

  .הסר את כל האריזות הפנימיות והחיצוניות

השאר את המקרר עומד במצב מאוזן לפחות , חיבור לרשת החשמללפני 

  .חיבור מיידי של המקרר לחשמל עלול לגרום לנזקים למערכת הקירור. שעתיים

  התקנת מקרר היין

  .אין למקם את המקרר באזור המוקרן ישירות על ידי השמש

  .חשוב למקמו במקום מוצל וקריר

  . הייןמ בין הקיר האחורי למקרר" ס12יש להשאיר 

  .יש למקם את המקרר על משטח ישר ולאזנו בעזרת הרגליות

  .אין להכניס את המקרר לארון או למקום לא מאוורר

תנור בישול ,  תנור חימום–אין למקם את המקרר בקרבת מקור חום כלשהו 

  ...'וכו

  .אלא חברו את המכשיר ישירות לחשמל, אל תשתמשו בכבל מאריך או מפצל

 לתקנות בהתאם חייבים להתבצע וההארקה החשמל רשתכל החיבורים ל

 .מיומן מורשה טכנאי בידי לבצעם יש ובעת הצורך החשמל וחוקי הבטיחות

  

  הוראות לאחסון יין

  . בקבוקים סגורים בלבדאחסןיש ל

  .אין להעמיס יתר את המקרר

  .אל תפתח את הדלת אלא אם נחוץ

  .אין לכסות את המדפים ולמנוע את תנועת האוויר

מומלץ להוציאו , ה ומקרר היין נשאר לתקופה ארוכה ללא שימושבמיד

  .ולפתוח את דלת על מנת לאפשר זרימה של אוויר, מהחשמל

  

  

  



  

  

  התקנת הידית

יש להתקין את הידית בצדה של הדלת  .1

 .י שני הברגים המצורפים "ע

יש להקפיד שהברגים מותאמים אל  .2

 .החורים שבדלת

  

  

  

  תיאור המכשיר 

לשליטה על  :טרמוסטט.1

  .הטמפרטורה בתוך מקרר היין

 לניקוי -פים נשלמדפי עץ או כרום .2

  .קל

  לוח בקרה דיגיטאלי. 3

אטם דלת מהודק  :אטם מגנטי.4

תוך למניעת  בריחה של קור מ

  .המקרר

ת מאפשר :דלת זכוכית אטומה.5

  .ראות קלה פנימה

  .ארון. 6

  

  

  

  

  

  

  

  
  .בורג .1

   . ידית .2

 .פנל הדלת .3



  

  

  

  

  

  :מדפים מתכווננים
  . באופן אופציונלי על המובילים בתוך המכשיר המתאיםמדפים ניתן להציבאת ה

  :מ להסיר מדף"ע
 .הסר את כל הבקבוקים מהמדף. 1
  .הרם את המדף כלפי מעלה ולאחר מכן משוך החוצה. 2
  : מדףהתקיןמ ל"ע

ל סרגל התמיכה של המקרר ולדחוף לאחור עד עיש לשים את צידי המדף 
  .שלשונית המדף ממוזגת במקום

  . כל בקבוקיםהכנסת במקום לפני תשוניות המדף ממוזגודא של: הערה
  

  

  :יציאה להפשרת מים
  .י צלחת קירור המותקנת בקיר האחורי של המקרר"פנים המקרר מקורר ע

  .תחת הצלחת ישנו ערוץ ניקוז ויציאה למים מופשרים
  .בדוק באופן קבוע את ערוץ הניקוז והיציאה מסתימות

  .לקיקיםיש לשמור על החלקים נקיים וללא ח
  

  

  :בקרת ותצוגת הטמפרטורה

  ).ºc  ~18ºc / +) - 3ºc 4טווח הטמפרטורה של מקרר היין מיועד ל

  .ºc 10 עד º 6ליין לבן היא  ºc, 16עד ºc 12 טמפרטורה ממוצעת ליין אדום היא

התצוגה בדרך כלל מציגה את הטמפרטורה הממוצעת של המכשיר באותו 

  .הרגע
 

 

  

 

 

  :אשאזורי יין מוגדרים מר

לבחירת תנאי אחסון מוגדרים מראש ליין ] לבן[או ] אדום[  הרפידותלחץ על
  .) בהתאםידלק' לבן'או ' אדום'המדד ( .אדום או לבן

  .ליין אדום או לבן תוצג למשך מספר שניותובנית הטמפרטורה המ



  
  

 :הגדרת טמפרטורה ידנית

  18ºc ל ºc 4טמפרטורה של מקרר היין יכולה להיות מוגדרת בכל ערך בין ה
 : כדלקמן▼ ▲ על ידי לחיצה על הלחצנים 

 ). שניות2כ " (ביפ" צליל לשמיעתעד , ]SET [- על לחצן לחץ )1(
 את הטמפרטורה במרווחים של מעלה ורידאו לההעלות  כדי ל▼לחץ על  ) 2(

 .אחת
 אם אישור לא נעשה -כדי לאשר את הבחירה שלך ] SET [- על לחצן לחץ) 3(

 עשר נלחצה בתוך לא אם , היחידה תחזור להגדרה הקודמתתוך עשר שניות 
  .הבחירה שלך תאושר באופן אוטומטיאף לחיצה שניות 

  
  :הערות

י לחיצה והחזקה של "ניתן לשנות את חיווי המעלות בין צלסיוס לפרנהייט ע
  .  שניות2 - למשך כ▲הלחצן 
  . ור מצביע על מהלך מחזור הקירהמדד 
  .הוא יופיע כאשר מחזור הקירור עובד .1
 .הוא יתכבה כאשר המקרר נמצא במהלך סרק .2

  . -להדליק ולכבות את הנורה הפנימית יש ללחוץ על הלחצן 
  

 תחזוקה וניקוי

  .כבה את המכשיר ונתק את המקרר מהחשמל לפני כל נקיון
  .יש לרוקן את בקבוקי היין והמדפים

  ).ולסחוט לפני הניקוי(יתן לנקות עם מטלית טבולה במי סודה נ
  .ולבסוף עם יבשה. לאחר מכן עם מטלית לחה ממים

  .אין להשתמש במים לניקוי בתוך המקרר או במעטפת שלו
  .אין להשתמש בדטרגנטים למיניהם או בחומרי ניקוי חריפים

  .האחריות אינה מכסה נזק שיגרם מחומרי ניקוי חריפים
  

  .את המכשיר כאשר הוא אינו בשימושכבה 
נתק את אספקת , אם אינך מתכוון להשתמש במקרר למשך פרק זמן ממושך

  .והשאר את הדלת פתוחה במקצת, הפשר ונקה את המכשיר,  החשמל
  

 ,מדריך לפתרון בעיות

לפעמים אתה עלול להיתקל בבעיות שוליות שברוב המקרים אינן דורש קריאת 
או התקנה / ייתכן שהבעיה נובעת מטיפול לא נכון ו  .לות בקתקנםשירות וניתן ל
פתרון כדי לסייע לך בזיהוי הגורם ובאנא עיין במדריך שלהלן . של המכשיר

מוסמכת  לתחנת שירותפנה , בעיה עדיין נמשכתבמקרה וה.  לבעיהאפשרי
  .לקבלת עזרה

  



  

  גורמים אפשריים  בעיה

  .מקרר היין אינו מחובר  מקרר אינו פועל
  .קרר כבויהמ

  .)פיוז(ך נשרף נתי

  .בדוק את הטמפטורה המכוונת  מקרר היין אינו מקרר מספיק

  .סביבה חיצונית דורשת טמפרטורה נמוכה יותר

  .הדלת פתוחה לעיתים קרובות

  . מושלםןהדלת אינה נסגרת באופ

  .האטם אינו תקין

  .בדוק האם מקרר היין מאוזן   ויברציות-תנודות 

עושה רעש רב נדמה כי מקרר יין 
  מדי

  . רעש טבעי-  בעת הפעולה המעבה מרעיש מאוורר
  . טבעי–בסיום מחזור קרור יש רעש של נקישות 
 –תכווצות הצליל של נקישות מהקירות עקב הרחבה ו

  טבעי
  .בדוק האם מקרר היין מאוזן

  
  האחוריתתהיווצרות קרח על הדופן הפנימי

, על המדחסשמ דף החיצונילמ כוערוץ ודרזורמים ל המופשרים כאשר המים 
 .הפשרה אוטומטית של המכשיר מובטחת

יש , .)1/8-1/5in(היווצרות הקרח על הקיר האחורי הפנימי מוגברת שבמקרה 
 .להפשיר את הקרח באופן ידני כדלהלן

. והמתן להפשרת הקרח את הדלת פתוחה השאר, תק את אספקת החשמלנ
 כמו כן אין לגרד את הקרח .לעולם אל תשתמש במכשירים חשמליים להפשרה

 .בעזרת חפצים חדים
 .סובב את הכפתור למצב רצוי וסגור את הדלת, הפשרה מלאהלאחר 

 :הסיבה להיווצרות קרח מוגברת עשויה להיות אחת מהפעולות הבאות
או להחליף אותו אם , לנקות את האטם אם הוא מזוהם( היטב סגורההדלת לא 
  ; זמן רב מדיהבות או נותרת פתוחהדלת נפתחת לעתים קרו; )הוא פגום

  .בקבוקים שצמודים לדופן האחורי של המקרר
  

 מים דולפים מהמכשיר

  . יש לוודא ששקע הפריקה אינו סתוםכאשר מים דולפים מהמכשיר
 


