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הוראות הפעלה
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הקדמה

לקוחות יקרים!
אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית שאוליאן סחר בע"מ )1983(.
איכות גבוהה ושירות אמין הם היסודות החשובים של חברת שאוליאן.

מוצרי החברה הינם מוצרים איכותיים בעלי תקנים בינלאומיים מהמחמירים 
ביותר בעולם.

עשרות תחנות בפריסה ארצית משרתות את לקוחותינו במתן שירותי הדרכה, 
התקנה ותיקון בתקופת האחריות ומעבר לה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב 
התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת 

בטחונכם!
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
אולם תצוגה ראשי: "בית שאוליאן", מגדלי אקרשטיין ,שדרות אבא אבן 12 

הרצליה פיתוח. שעות פתיחה: 10:00 - 18:00.

פינוי
מקרר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על 

המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 
 ,)WEEE( לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש EC/2002/96

שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת 
תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת 

המכשיר, יש לפרק את דלתותיו ולפנות אותו למקום שאינו נגיש לילדים. כמו כן 
הקפידו לחתוך את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר את המכשיר לרשת 

החשמל. 
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כללי בטיחות

 כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש  •

עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש 
במכשיר שלא בהתאם להוראות.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו  •
התאמות לשימוש אחר. 

המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים מתחת לגיל 8( מוגבלים  •
גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה,  •
שריפה או התחשמלות!

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע״י היצרן - סכנת פציעה,  •
שריפה או התחשמלות!

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול  •
או ניקוי.

התקנה
ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן! •
מקרר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד )למעט מבנה נייד(, בסביבה מאווררת )אך  •

מוגנת מרוח חזקה( ובמרחק בטוח מחומרים דליקים. אין לחבר אותו לגנרטור!

אין להתקין את המקרר במקום רטוב או בצמוד למקור חום כגון תנור. •

מקמו את המקרר באופן שלא יהיה חשוף לפגעי מזג אוויר )גשם, שמש וכו'(.  •

מקמו את המקרר על משטח ישר, קשה, ויציב. יש לוודא שיפוע קל כך שהדלתות  •
תסגרנה מעצמן. 

מקמו את המקרר באופן שישאר סביבו מרווח אוורור מתאים )לפחות 10 ס"מ(  •
אבל שהחלקים החמים שבגבו לא יהיו נגישים )הציבו אותו עם הגב לקיר(.

יש לוודא שפתחי האיוורור שבתחתית המקרר אינם חסומים. •

יש לאפשר פתיחת דלתות המקרר ללא הפרעה. •
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כללי בטיחות

גלגלי הסעה, אם קיימים, מיועדים להזזות קלות ולא להובלת המקרר ממקום  •
למקום.

 אם המקרר הובל ב"שכיבה" על הצד, יש להעמיד אותו ולהמתין כשעתיים לפני  •
חיבורו לחשמל כדי למנוע נזק למכשיר.

בדגמים המחוברים למערכת אספקת מים, לחץ המים המסופק צ"ל בין 8 בר. אם  •
הלחץ גבוה מ-5 בר, יש להשתמש בווסת לחץ. המים המסופקים חייבים לעמוד 

בתקני האיכות למי שתיה.

חשמל
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקה תקנית  •

ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. 
אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י 

חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

מכשיר זה יש לחבר לקו מתח   נפרד עם מפסק ונתיך הגנה בלעדי המותאם  •
להספק החשמלי המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התוית המצורפת.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר  •
מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או 
עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת 
הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק )מפסק( ייעודי שישמר 

במצב תפעולי מוכן לשימוש. 

יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור  •
לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא 

ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו  •
או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה. •

אין להפעיל את המקרר מיד לאחר ניתוקו מהחשמל אלא רק לאחר 10 דקות!  •
מומלץ להתקין מגן ברקים ונחשולי מתח שגם משהה את חידוש זרם החשמל 

לאחר הפסקת חשמל.
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כללי בטיחות

שימוש
אין לגעת במקרר בידיים רטובות או לחות ואין להשתמש במקרר יחפים. •

זהירות מכוויות קור בעת אחיזת או אכילת מוצרי מזון ישירות מהמקפיא.  •

אין להיתמך בדלת המקרר. •

אין לאכסן במקרר מכלי לחץ )כגון מכלי תרסיס( המכילים חומרים מתלקחים או  •
נדיפים וכן בקבוקים או פחיות של משקאות מוגזים - סכנת התבקעות או פיצוץ!

אין לאחסן במקפיא בקבוקי זכוכית ופחיות סגורים המכילים נוזל אלא אם הם לא  •
מלאים עד הסוף - סכנת התבקעות או פיצוץ!

אין לאחסן במקפיא אין להפעיל בתוך המקפיא מכשירים חשמליים, כגון מכשיר  •
להכנת גלידה. 

אין להפשיר את המקרר באמצעות שימוש בקיטור או בחומרים וכלים מכל סוג  •
שהוא.

אין להפעיל את המקרר ליד אדים של חומרים מתלקחים. •

אין להציב על המקרר מקור אש חשופה, כגון נרות דולקים.  •

יש להקפיד שלא להניח דברי מזון בתוך המקרר בצורה שתחסום את מעברי  •
האוויר.

 אין לגעת בחלקים נעים כמו למשל חלקי מכונת קרח. •

זהירות!  מדפים מזכוכית מחוסמת עלולים להישבר באופן פתאומי גם משינויי  •
טמפרטורה. 

יש לנתק את המקרר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי, או תחזוקה. •

אין להשתמש במקרר אם תא הלוח האלקטרוני שלו פתוח.  •

במקרה של פגיעה בצנרת נוזל הקירור,  יש לאוורר מיד את החדר על ידי פתיחת  •
כל החלונות. אין בחדר להפעיל שום ציוד חשמלי או ציוד אחר כל שעלול לחולל 

ניצוצות חשמליים. יש להזמין מיידית טכנאי שרות מוסמך.

במקרה של כשל תפעולי, נתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנאי שרות מוסמך.  •
הימנעו מכל התעסקות נוספת בו!  
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לתשומת הלב

לפני הפעלה ראשונה
הקפידו לפנות את חומרי אריזת המקרר - ובפרט סיכות, חבקים ונילונים הרחק 	 

מהישג יד של ילדים.

וודאו שהמקרר עומד יציב והדלתות שלו נסגרות מאליהן.	 

וודאו שכל המדפים מחוזקים במקומם בצורה יציבה. 	 

המתינו לפחות 3 שעות לפני חיבור המקרר לחשמל.	 

יש לקחת בחשבון שטמפרטורת המקרר מתייצבת רק לאחר 24 שעות מחיבורו 	 
לחשמל.

בהפעלה ראשונה ייתכן ריח לא נעים שייעלם בהמשך.	 

בדגמים המנפיקים קרח ומים אין להשתמש בארבעת ליטר המים הראשונים 	 
ובשלושת מחזורי הנפקת הקרח הראשונים.

 כוונו את טמפרטורות המקרר והמקפיא בהתאמה לתנאי הסביבה: טמפרטורה 	 
ולחות. כיוון ראשוני יעשה בהתאם להמלצת המתקין. ברירת המחדל היא מצב 

האמצע. במשך הזמן בצעו התאמות לפי העונה: קיץ/חורף ולא פחות חשוב: 
לפי תדירות פתיחת הדלתות, לפי כמות המזון המאוחסנת  ולפי תדירות 

הכנסת מוצרי מזון חדשים. 

רעשי פעולה
מקרר NO FROST מקרר את המזון באמצעות סחרור אוויר קר ויבש. יש לאחסן 

את המזון בתוכו תוך השארת מרווחים למעבר האוויר. 
הרעשים הבאים נובעים מפעולה נורמלית ואינם מעידים על בעייה כלשהי:

רעש פעולת המדחס.	 

רעש פעולת המאוורר.	 

רעש פיכפוך מים )מזכיר רעש רתיחת מים(.	 

פיצפוצים במשך פעולת ההפשרה האוטומטית.	 

נקישות ממש לפני התחלת פעולת המדחס.	 

עירבול אוויר כתוצאה מפעולת מנגנון בקרת זרימת האוויר.	 
כמו כן דפנות המקרר עלולים להיות חמות יחסית לסביבה כתוצאה מפעולת 

המקרר.
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עצות חשובות

שמרו על טמפרטורה נכונה: בדרך כלל מומלץ לכוון את המקרר לטמפרטורה 
של פלוס 4 מעלות צלזיוס ואת המקפיא לטמפרטורה של מינוס 18 מעלות 

צלזיוס. 

לחיסכון בחשמל: המעיטו בפתיחת וסגירת דלת המקרר.

ארגון המקרר: מקמו את כלי האכסון או המזון באופן המאפשר זרימת אוויר 
חופשית סביבם. הקפידו שלא לחסום את חיישני הטמפרטורה ואת פתחי 

האיוורור ואל תמקמו בסמוך אליהם דברי מזון שאסור להקפיא. מצד שני אל 
תשימו דברי מזון שמתקלקלים בקלות, כגון מיונז, בדלת המקרר. הקפידו 

לזרוק ירקות שהרקיבו ממגרת המקרר.

מגרת הצינון: במגרה זו הטמפרטורה נמוכה מזו של כל חלל המקרר ויכולה 
אפילו לרדת מתחת לאפס. שמרו במגרה זו בשר ודגים במצב צינון. אין 

לאכסן במגרה זו דברי מזון שאסור להקפיא, כגון ירקות ופירות. 
מומלץ להניח במגרה זו דברי מזון לצורך הפשרה במקום להפשירם על מדף 

השיש במטבח.

קרור מזון מבושל: אין להכניס למקרר מזון מהביל - מדיף אדים, או 
שהטמפרטורה שלו גבוהה מטמפרטורת החדר ובכלל מומלץ לאכסן מזון 
בכלים אטומים. אחרת, המזון עלול להתייבש בעוד הלחות הנפלטת ממנו 

עלולה להצטבר בצורת כפור על דברי מזון אחרים. כמו כן, הריח עלול 
להתפשט בכל המקרר.

הקפאת מזון: דלת המקפיא והאזורים הפחות קרים במקפיא מיועדים 
לשמירת מזון  קפוא ולא להקפאת מזון שטרם קפא ובכל מקרה, אל תצמידו 
דברי מזון לפני הקפאה לדברי מזון שכבר קפאו והרחיקו אותם מהטרמוסטט.

הקפידו להקפיא בשר ועוף טרי בסמוך לקנייה. אם בישלתם כמות גדולה, 
חלקו לקופסאות קטנות והקפיאו בסמוך לבישול. כשתרצו להשתמש תוכלו 
להפשיר מזון בכמות המתאימה לכם. מומלץ לרשום את תאריך ההקפאה. 

אל תקפיאו מחדש דברי מזון שהופשרו.
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חלקים

מנפיק קוביות קרח. זהירות! אין . 1
לדחוף פנימה אצבעות וכל דבר 

אחר - סכנת נזקי גוף ורכוש.

מדפים למזון קפוא.. 2

תאים למזון קפוא.. 3

מגרות למזון קפוא.. 4

תא למוצרים חלביים.. 5

מדפים לכל סוגי המזון.. 6

מגש ביצים.. 7

מדף דלת )אופצינלי(.. 8

מדף נשלף )אופצינלי(.. 9

מגרת פירות וירקות.. 10

תאי אחסון.. 11

מגרת קוביות קרח. זהירות! אין . 12
לדחוף פנימה אצבעות וכל דבר 

אחר - סכנת נזקי גוף ורכוש.
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לוח הבקרה

1
הפעלה מוגברת של המקפיא. למשל לאחר הכנסת כמות גדולה יחסית 

של מוצרים טריים. 

2
כיוון טמפרטורת המקפיא בין 15°C- לבין 23°C- )לחיצות קצרות(. 5 שניות 

לאחר סיום הכיוון, התצוגה תחזור להראות את הטמפרטורה בפועל.
בחירת אופי הקרח המונפק: קוביות קרח, קרח גרוס או כיבוי.3
כפתור איפוס התזכורת לאחר החלפת המסנן )לחיצה בת 3 שניות(.4
כפתור השבתת המקרר ביציאה לחופשה )בעוד המקפיא ממשיך לעבוד(.5

6
לחיצה בת 3 שניות על הכפתורים 5+7 בו זמנית, נועלת )או משחררת( 

את כפתורי המכשיר בפני שימוש בלתי מורשה )למשל ע"י ילדים(. 

7
כיוון טמפרטורת המקרר בין 7°C לבין 1°C. )לחיצות קצרות(. 5 שניות 

לאחר סיום הכיוון, התצוגה תחזור להראות את הטמפרטורה בפועל.
חיווי דלת פתוחה.8
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תפעול

שימוש במנפיק הקרח
לחצו על כפתור 3 לבחירה בין קוביות קרח וקרח גרוס )או כיבוי(.

דחפו בעדינות בעזרת כוס את ידית הנפקת הקרח. הקפידו שהכוס תהיה מתחת 
לפתח יציאת הקרח כדי לקלוט אותו.

שימוש במנפיק המים הקרים
דחפו בעדינות בעזרת כוס את ידית הנפקת המים. הקפידו שהכוס תהיה מתחת 

לפתח יציאת המים כדי לקלוט אותם.

זהירות
אין לדחוף פנימה אצבעות וכל דבר אחר - סכנת נזקי גוף ורכוש.	 

יש להשתמש אך ואר במנפיק הקרח המסופק עם הְמָקֵרר.	 
• יש להקפיד לחבר את המקרר לצנרת מי שתיה באמצעות שרברב מורשה.

.kPa 862 ~ 138 נדרש לחץ מים בצנרת של •

אם לא מתכוונים להשתמש במנפיק הקרח/מים במשך תקופה ארוכה, יש 	 
לכבות ולסגור את הברז המוליך אליו. יש לנגב עודפי לחות מבפנים להשאיר 

את הדלתות פתוחות למניעת התפתחות ריח רע ועובש.
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תפעול

הגדלת חלל האחסון
להגדלת נפח חלל האחסון, ניתן להחליף את מנפיק הקרח במתקן האופציונלי 

 .GUARD FRE-UPP
יתר על כן, ניתן להוציא את מגירות המקפיא העליונה והתחתונה ולהתקין 

.SHELF-BOTTOM בתחתית המקפיא את המתקן

CoolSelect Zone שימוש במגירה אופציונלית ™

 Quick
Cool

הפעלת תכונה זו במגירה האופציונלית מאפשרת לקרר 1~3 פחיות 
שתיה תוך שעה.

יש ללחוץ על כפתור “Quick Cool” להפעלת התכונה או לביטולה. 
.”Cool“ :לאחר הביטול, המגירה האופציונלית עוברת למצב

Thaw

הפעלת תכונה זו במגירה האופציונלית מזרימה אליה אוויר קר וחם 
לסירוגין כדי להפשיר בשר בצורה מבוקרת השומרת על טריותו.

יש ללחוץ על כפתור “Thaw” להפעלת התכונה במשך הזמן הרצוי: 4 
שעות להפשרת כ-360 גרם, 6 שעות להפשרת כ-590 גרם, 10 שעות 

להפשרת כ-770 גרם, או 12 שעות להפשרת כ-1000 גרם.
.”Zero Zone“ :לאחר סיום הזמן, המגירה האופציונלית עוברת למצב

 Zero
Zone

הפעלת תכונה זו במגירה האופציונלית מגדירה עבורה טמפרטורה 
בת 0°C בלי קשר לטמפרטורה שהוגדרה לכל המקרר.

יש ללחוץ על כפתור “Zero Zone” להפעלת התכונה או לביטולה. 

Cool

הפעלת תכונה זו במגירה האופצינלית מגדירה עבורה את אותה 
טמפרטורה שהוגדרה לכל המקרר.

יש ללחוץ על כפתור “Cool” להפעלת התכונה או לביטולה. 
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ניקוי ותחזוקה

ניקיון כללי
הקפידו על ניתוק המקרר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי!	 
נקו את פנים המקרר )לאחר ניתוקו מהחשמל!( באמצעות מטלית לחה. ניתן 	 

להשתמש במי סבון - נוזל עדין לניקוי כלים בתנאי שתקפידו לעבור פעם 
נוספת עם מטלית ללא מי סבון כדי לנגב אותו היטב. ניתן להשתמש בסודה 

לשתייה במקום במי סבון. 
בשום מקרה  אין לנקות את פנים המקרר בחומרי ניקוי משפשפים או 	 

ממיסים העלולים להזיק לפלסטיק.
יש להימנע משימוש בחומרי ניקוי אנטי בקטריאליים העלולים לגרום לחלודה 	 

של רכיבי מתכת ולסדקים ברכיבי פלסטיק. 
בדקו מדי פעם את שלמות אטמי הגומי שבדלתות. נגבו אותם בזהירות 	 

והסירו מהם לכלוך שעלול להפריע לסגירה הרמטית.
חובה לנקות פעם בחצי שנה )לאחר ניתוקו מהחשמל!( את המעבה  	 

)קונדנסור( של המקרר - מומלץ לנקותו באמצעות שואב אבק – אי ניקוי 
יגרום לבזבוז חשמל.

כאשר לא מתכוונים להשתמש במקרר תקופה ארוכה, יש לרוקנו מדברי 	 
מזון, לנתק אותו מהחשמל ולהשאיר אותו פתוח לצורך איוורור.
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ניקוי ותחזוקה

הסירו את מדף הזכוכית . 1
באמצעות משיכה עד הסוף 

ואחר כך הרמה.

הסירו את תא הדלת באמצעות . 2
הרמה בשתי הידיים.

הסירו את מגירת הפלסטיק . 3
באמצעות משיכה החוצה ואחר 

כך הרמה.

הסירו את מנפיק הקרח . 4
מהמקפיא באמצעות משיכה 

החוצה תוך אחיזה בידיות 
כמתואר באיור.

הסרת אביזרי המקפיא
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ניקוי ותחזוקה

הסירו את מדף הזכוכית . 1
באמצעות משיכה עד הסוף 

ואחר כך הרמה.

הסירו את מגירת הפירות . 2
והירקות באמצעות לחיצה על 
החריצים שבשני הצדדים על 

המכסה מבפנים ומשיכה החוצה 
תוך הרמה מעלה.

הסירו את תא הדלת באמצעות . 3
הרמה בשתי הידיים.

הסרת אביזרי המקרר
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ניקוי ותחזוקה

אזהרות
יש להחליף את מסנן המים כאשר החיווי המתריע על הצורך להחליף את מסנן 	 

המים -   נדלק באדום.

מקררי LOFRA מתוכננים לעבוד רק עם מסנן מים של LOFRA. נזק שיגרם 	 
עקב שימוש במסנן לא מקורי אינו מכוסה במסגרת אחריות היצרן.

)HAFIN2/EXP( החלפת דגם פנימי

הוציאו את המסנן החדש מהקופסה שלו.. 1

הדביקו עליו מדבקה עם תאריך תפוגה המתוארך חצי שנה לאחר התקנתו.. 2

פתחו את המכסה של המסנן החדש בסיבוב נגד כיוון השעון.. 3

הסירו את מכסה המסנן החדש ופרקו את המסנן הישן ממקומו.. 4

הרכיבו את המסנן החדש במקום הישן תוך סיבוב של 90° בכיוון השעון. . 5
שימו לב למיקום הסימון מול הכתובית "lock" ואל תהדקו יותר מדי.

ניקוי מסנן המים
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ניקוי ותחזוקה

)HAFEX/EXP( החלפת דגם חיצוני

סגרו את ברז אספקת המים.. 1

בדקו את סימון כיוון זרימת המים על גבי המסנן.. 2

הרכיבו את צינור כניסת המים על פתח כניסת המים של המסנן עד לנקודת . 3
העצירה. יש לוודא קודם שהצינור חתוך ישר ואינו פגום!

כיוון הזרימה

הרכיבו את התפס המהדק את הצינור למקומו.. 4

פתחו את ברז אספקת המים ובדקו שאין דליפה.. 5

לחצו על כפתור איפוס התזכורת לאחר החלפת המסנן )לחיצה בת 3 . 6
שניות(.

רוקנו ליטר מים ראשונים שאינם ראויים לשימוש )תתכן גם זליגת מים . 7
מברז מים הקרים בשל בועות אוויר(.


