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  Haierתודה על שרכשתם מוצר של 

  .  הייןקראו בקפידה את ההוראות לפני השימוש במקרר
  הייןההוראות כוללות מידע חיוני שיסייע לכם להפיק את המיטב ממקרר

  . וחים ונאותיםשימוש ותחזוקה בט, ולהבטיח התקנה
שמרו את החוברת במקום נוח כך שתוכלו תמיד לעיין בה כדי להבטיח 

  .  הייןשימוש בטוח ומתאים במקרר
מוסרים אותו או משאירים אותו ,  הייןכשאתם מוכרים את מקרר

הקפידו להעביר גם את החוברת כדי , מאחוריכם בעת מעבר דירה
  .ואת הוראות הבטיחות  הייןשהבעלים החדשים יוכלו להכיר את מקרר
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  הוראות בטיחות חשובות
בטיחות ה אמצעי נקטו תמיד בכל,  זהקרר ייןבעת השימוש במ

  : את הפעולות הבאותיםכוללה, יםבסיסיה

  . זהמקרר ייןימוש ב את כל ההוראות לפני השוקרא. 1
,  זה אך ורק למטרה שלשמה נועדמקרר יין בהשתמשו. 2

  .חוברת הוראות הפעלה וטיפול זאתכמפורט ב
 כראוי בהתאם להוראות ההתקנה זה יש להתקין יין מקרר. 3

 בסעיף עיינו בהנחיות הבטיחות. לפני שנעשה בו שימוש
  .ההתקנה

 בו עושים ם אתאם.  בלבדזה מיועד לשימוש ביתימקרר יין . 4
 התקנים לשמור על והקפיד, שימוש תעשייתי או מסחרי

  . רלוונטיותהתקנות הו
 בני אדם ו8ילדים מעל גיל  זה יכול להיות בשימוש מקרר יין

 חסרי או ותחושיות או נפשיות מופחת, בעלי יכולות פיזיות
 הודרכו כיצד להשתמש או נמצאים בפיקוחאם הם , ניסיון וידע

 הסכנות כל והם הבינו את, בצורה בטוחה ייןהמקרר ב
. ייןהמקרר ב לשחקילדים אל תאפשרו ל.  בתפעולוהכרוכות

  . על ידי ילדים ללא השגחהיבוצעומשתמש לא הניקוי ותחזוקת 
  . בקלות יהיה נגישתקע החשמל כך שייןהמקרר יש למקם את . 5
 על החלפתו תבוצע, למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק. 6

  .או אדם מוסמך אחרשלו סוכן השירות , היצרןידי 
ביחידת  או ייןהמקרר  בגוף אוורורהפתחי הקפידו שכל . 7

  . יהיו חופשיים מחסימות כלשהן, המבנה
שלא שתמשו בהתקנים מכאניים או באמצעים אחרים תאל . 8

  .כדי להאיץ את תהליך ההפשרההומלץ על ידי היצרן 
  .קירורלמערכת האין לגרום נזק . 9

אחסון של ה חשמליים בתוך תאי במכשיריםאין להשתמש . 10
.על ידי היצרן המומלץאלא אם הם מהסוג , ייןהמקרר 
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החלפתה , למניעת סיכונים, ה ניזוקהתאורה הפנימיתאם . 11
   .או אדם מוסמך אחרשלו שירות הסוכן ,  על ידי היצרןתבוצע

  .ייןבקבוקי  לאחסון מיועד אך ורק זה מקרר יין. 12
 היין משליכים את מקררלפני שאתם . יםסכנת הילכדות ילד. 13

השאר את המדפים ו,  את הדלתותהסירו, כםהישן של
  .לתוכו בקלות יוכלו לטפס כדי שילדים לא מםבמקו

אין לסלק מכשירי חשמל ואלקטרוניקה כחלק מאשפה 
. ויש לפנותם לאתרי סילוק נפרדים, לא ממוינת

י לקבל את המידע התקשרו לרשות המתאימה כד
אם משליכים . אודות מערכות האיסוף הקיימות

, מכשירים חשמליים עם האשפה הביתית הרגילה
להגיע , חומרים מסוכנים עלולים לחדור למי התהום

בעת החלפת . ולגרום נזק לבריאותכם, לשרשרת המזון
פ תקנות "מחויב ע, המשווק, מכשירים ישנים בחדשים

  .לצורך מחזור, הישן שלכםלסלק את המכשיר , המחזור

  התקנת מקרר היין
  

  הסרת חומרי האריזה של מקרר היין שלכם
סרטי מוקצף וכל הבסיס ה את  הכולליםהסירו את כל חומרי האריזה. 1

  .בתוך ומחוץ למקרר הייןהאביזרים את  יםמחזיקה ההדבקה

 או חומרים י הדבקהסרט, אריזהה שאריות חומרי את כל בדקו והסירו. 2
  . הייןהפעלת מקררפסים לפני מוד

    איזון מקרר היין שלכם
   ממוקמות בפינות הקדמיות ה כם מותקנות רגליות מתכווננותהיין שלבמקרר

 ,מקרר היין שלכם במיקומו הסופילאחר הצבת . מקרר היין של והאחוריות
 .אזנו את המקרר באמצעות כוונון הרגליות המתכווננות

  או נגד כיוון , את מקרר היין שלכם רים כדי להעוןסובבו את הרגליות בכיוון הש
וודאו שכל ארבע הרגליות מוצבות , לאחר איזון המקרר. השעון כדי להנמיכו
.  קל יותר יהיה לסגור את הדלת, כשמקרר היין מאוזן . כהלכה על הרצפה
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  זרימת אוויר נאותה
  יכם על ,את יעילותו המרבית המתוכננת של מקרר היין שלכםכדי להבטיח

  .חשמלה חיבורי ותשתית,  זרימת אוויר נאותהקיימת במקום שבו להתקינו
  הייןלמקררסביב מ מרווחי האוורור המומלציםלהלן :  

  מ" מ50............מצדי המקרר
  מ" מ50.............מעל המקרר

  מ" מ50.........מאחורי המקרר
 ל המידהאל תמלאו את המקרר יין יתר ע, כדי להבטיח צינון יין בראוי.  

,  מקרר היין שלכם הובל בשכיבה או בהטיה מכל סיבה שהיא אם :הערה
    . שעות לפני חיבורו לרשת החשמל24 -המתינו כ

  חשמלחיבורי ה
 וודאו שמתח ההפעלה שעל לוחית , לפני חיבור מקרר היין לרשת החשמל

   230V~50Hz.: הנתונים המודבקת למקרר תואם למתח רשת החשמל בארץ
  המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של חברו את

A10את מוליך  לעולם אל תנתקו, למניעת סכנת התחשמלות.  לפחות
מומלץ לחבר את המקרר , להגברת בטיחותכם .ההארקה מכל סיבה שהיא

   30mA.בזרם דלף מרבי של ) ממסר פחת(לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף 

  מקום הצבת מקרר היין
 או כהלכה  מבודד שאינו במקום כלשהו שלך מקרר היין קינו אתאל תת

 לא תוכנן מקרר היין שלכם .ב"מרפסת וכיוצ, מוסך,  למשלכמו, מחומם
    .C160 -מתחת לשת סביבה וטמפרטורבלפעול 

 הרחק  יציב ומאוזן, קשיח על משטח מקרר הייןלהצבת  מיקום מתאים ובחר
 ,ם רדיאטורי,כלשהם כמו למשלאו מקורות חום  מקרינה ישירה של השמש

 יש לקזז חוסר איזון של הרצפה. 'מכשירי בישול וכו, מחממים ריצפתים
 ות והאחריות הקדמינותפינות התחתובאמצעות כיוון הרגליות המתכווננות ב

  .מקרר הייןשל 
  ואין להתקינו בתוך יחידות , להצבה חופשית בלבד מיועד כםהיין שלמקרר

   . ריהוט מובנות

   בכבל מאריךשימוש
  העלולה בנסיבות מסוימות לחשוף אתכםיש להימנע משימוש בכבל מאריך 

, אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך. )התחממות יתר ופריצת אש(לסיכונים 
עם מוליכים ששטח , המוארק בהארקה תקניתרק בכבל מאריך אך השתמש 

  .לפחות 2מ" מ1.5החתך שלהם הוא 
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  ושימוש במקרר היין, תכונות 
  

  הגדרה ראשונית
ולהתייצב  למקרר לפעול אפשרו, לאחר חיבור מקרר היין לרשת החשמל

  .כיוונים כלשהם דקות לפחות לפני ביצוע 30במשך 
  

  אחסון מומלץ של בקבוקי היין
  

 JC-162Sדגם              

            
קבוקי יין ב25כ " בקבוקי יין                              סה49כ "סה          

 JC-87דגם   
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  :טמפרטורההתאמות ה
  

   JC-162Sדגם 

  
  יינות אדומיםנורית חיווי  
נורית חיווי יינות לבנים   
צג טמפרטורת התא העליון   
צג טמפרטורת התא התחתון   
לחצן הגדרת הטמפרטורה   
 לחצן הפעלת התאורה הפנימית  

  מטה/מעלה(לחצני כיוון הטמפרטורה(  
 ידית דלת שקועה   
מפסק תאורה אוטומטית   
 רגליות מתכווננות לאיזון המקרר   
 מדפים פנימיים   
דלת זכוכית כפולה   

 במפעל הייצור להתאמה אוטומטית של תנאי האקלים  מוגדר מראש מקרר היין
  .בכל אחד מתאי המקרר או לבנים יינות אדומיםוהטמפרטורות הנדרשים לאחסון 
ל התא המתאים בעת אחסון יינות ש לחצו על לחצן היינות האדומים 

 . בעת אחסון יינות לבניםאו לחצן היינות הלבנים , לבנים
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  בין שכל טמפרטורה ל להגדירתוכלו  מקרר הייןבאת הטמפרטורה הפנימית
C60ו  - C180כם לדרישות אחסון היין שלמםתאים כדי להתאיה  בכל .  

  שניות3 - כשך במ Set" "לחצו על לחצן ההגדרות ,  הטמפרטורהלהגדרת
לחצו על . תתחיל להבהב   התא העליוןשלטמפרטורה התצוגת עד ש

  את הטמפרטורהלהוריד או העלות כדי ל מעלה או מטהלחצני החצים 
לחצו שוב על לחצן , מושגת הטמפרטורה הרצויהשלאחר . המוגדרת

חזור י הטמפרטורה צג . כדי לשמור את ההגדרה בזיכרוןSet" "ההגדרות 
יחלוף זמן מה עד שתושג .  בתא העליוןהנוכחית את הטמפרטורה להציג

    .הטמפרטורה המוגדרת
  של התא טמפרטורה התצוגת , הטמפרטורה בתא העליוןלאחר הגדרת

  מעלה או מטהלחצני החצים על שוב לחצו  .תתחיל להבהב התחתון 
הטמפרטורה שלאחר .  המוגדרת את הטמפרטורהלהוריד או העלותכדי ל
 כדי לשמור את Set" "לחצו שוב על לחצן ההגדרות , מושגת יההרצו

הנוכחית חזור להציג את הטמפרטורה י הטמפרטורה צג .ההגדרה בזיכרון
    .יחלוף זמן מה עד שתושג הטמפרטורה המוגדרת. בתא התחתון
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  JC-87דגם 

  

  יינות לבניםנורית חיווי  
הורדת / לחצן אחסון יינות לבנים

  הטמפרטורה
 נורית חיווי יינות אדומים  
העלאת / לחצן אחסון יינות לבנים

  הטמפרטורה
 הנורית חיווי תאור  
 לחצן הפעלת התאורה הפנימית  

 צג הטמפרטורה  
 מדף מעץ    
 מדף מעץ   
  מגירת מים   
  מוצלביםמדפי אחסון  
מפסק תאורה אוטומטית   
רגליות מתכווננות לאיזון המקרר   
  דלת זכוכית 

 
 במפעל הייצור להתאמה אוטומטית של תנאי  מוגדר מראש מקרר היין

  .  או לבנים יינות אדומיםהאקלים והטמפרטורות הנדרשים לאחסון 
 White " " היינות הלבנים לחצןעלחצו ל,  בעיקר יינות לבניםנואם תאחס
 אם תאחסנו.C100 -  לC70 ביןשטמפרטורה ממוצעת מור על  ישומקרר היין
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 ומקרר היין Red ""לחצו על לחצן היינות האדומים , ינות אדומיםבעיקר י
  .  C160 -  לC130 ביןשטמפרטורה ממוצעת מור על יש

 לכל טמפרטורה תוכלו להגדיר מקרר הייןאת הטמפרטורה הפנימית ב 
צו בו לח, להגדרת הטמפרטורה. כםלדרישות אחסון היין שלהמתאימה 
 לחצן היינות האדומיםעל  וWhite ""  היינות הלבניםלחצןזמנית על 

"Red "הטמפרטורההגדרתמצב ל כדי להיכנס,  שניות3 - משך כ ב  .
  והעלוWhite " "בלחיצה על לחצן היינות הלבנים את הטמפרטורה ידוהור

כל לחיצה . Red ""האדומים  בלחיצה על לחצן היינותאת הטמפרטורה 
 לחיצות יעלו או יורידו 3: לדוגמא. C10תשנה את הטמפרטורה בפסיעות של 

  .  וכך הלאה, C40 -  לחיצות בC30 ,4 -בהתאמה את הטמפרטורה ב
 כדי לשמור את לחצו התאורה , הרצויה את הטמפרטורה םלאחר שבחרת

הנוכחית חזור להציג את הטמפרטורה י הטמפרטורה צג .ההגדרה בזיכרון
    .יחלוף זמן מה עד שתושג הטמפרטורה המוגדרת. במקרר

  :ערהה
 מלאו מים במגירת המים , כם שלמקרר היין הלחות בתוך פר את רמתלשכדי 

  .שמתחת למדף השני במקרר

  מדפים
  וניקוי קלבחזות מהודרת עוצבוהמדפים  .  

 בקלות רבה יותר על לאחסןמגנום ניתן בקבוקי גדולים יותר או בקבוקים 
  .מקרר הייןבתחתית המוצלבים המדפים 

 כםהיין שלבקבוקי של קלה  והוצאהמדפים לאחסון במספר  מקרר היין מצויד.  

  התאורה הפנימית
 מובנית בתוך מקרר היין , כדי להשלים את המראה של אוסף היינות שלכם

 ללחוץ על לחצן התאורה לעשות הוא כםכל שעלי. תאורה פנימית הדורה

לחיצה . כדי להפעיל את התאורה) בהתאם לדגם מקרר היין" ("או " "
השאירו את , מרבית תיטיעילות אנרגל. ת על הלחצן תכבה את התאורהנוספ

  .כםשלהיינות  באוסף אתם לא צופיםכאשר התאורה כבויה 
  עם סגירת הדלת. מקרר היין נפתחתדלת התאורה הפנימית מוארת כאשר ,

  .התאורה כבית

   ר היין ררעשי פעולה הנשמעים ממק
  קלות רעידות או י בעבוערעש, מים רותחיםרעשי פעולה הדומים לרעשי 

  . הקירורי צנרתסלילבם מיהקרר הזורמ נגרמים
 תשמיע נקישות בעת הפעלה וכיבוי של מחזורי הקירורתרמוסטט ה בקרת.
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  ניקוי וטיפול במקרר היין

  ניקוי ותחזוקה

 כם שלאת מקרר היין תמיד נתקו, התחשמלותסכנת כדי למנוע   :אזהרה
ות מאזהרה זו עלולה לגרום התעלמ. הניקויתחילת פעולות לפני 

  .מוות או לפציעהסכנת ל

 ופעלו בהתאםתמיד קראו ,  ניקויתכשירילפני השימוש ב  :זהירות
והאזהרות של היצרן כדי למנוע פציעה או נזק השימוש הוראות ל
  .מקרר הייןל

 כפות אבקת סודה לשתייה 3-4המכילה  ניקוי הכינו תמיסת   :ניקוי כללי
, ספוג או מטלית רכהב ו השתמש.מים חמיםבמעורבבת ה

מקרר היין כדי לנגב את ,  וסחוטים הניקויבתמיסת הטבולים
  .שלכם

 עם מטלית רכהו במים חמים נקיים ויבששטפו .  
 כלור ,  אמוניה,תכשירי קרצוף, אל תשתמשו בחומרים כימיים

 כריות קרצוףממסים או , חומרי ניקוי מרוכזים, אקונומיקה
לגרום , ם הללו עלולים להתמוססחלק מהכימיקלי. יותמתכת

    .גרום לדהיית הגוון של מקרר היין שלכםאו ל/ונזק 

הנחיות ל בהתאםדלת כל שלושה חודשים האטמי נקו את   :אטם הדלת
אטמים חייבים להישמר נקיים ה ".ניקוי כללי"שבסעיף 

  .אטימה כהלכהוגמישים כדי להבטיח 
   כדי לשמור  אטמיםה שלציר בצד הוזילין משחת מרחו מעט

  . אטימה טובהולהבטיח, מיםאטעל גמישות ה

  הפסקות חשמל
  הוציאו . לפעמים הפסקות חשמל בשל סופות רעמים או סיבות אחרותייתכנו

אספקת כאשר . חשמלההפסקת בעת  מהשקע בקיר החשמל תקעאת 
  .חברו מחדש את מקרר היין לרשת החשמל, החשמל חוזרת

  יציאה לחופשה והעברת המקרר
 נתקו את מקרר היין מרשת , ה או היעדרויות ארוכהחופשי יציאה ללפנ

את השאירו . "ניקוי כללי" אותו ואת אטמי הדלת כמפורט בסעיף החשמל ונקו
  . לזרום פנימהוכלהאוויר יש כדיהדלתות פתוחות 

  תובילו את אל .  אנכיבמצבתמיד שנעו אותו  ,הובלת מקרר המקררבעת
  .   נזק למערכת הקירור הסגורהמקרר היין בשכיבה כדי למנוע

. לרשת החשמלהייןמקרר  שעות לפני חיבור 24 המתינו, ההובלה לאחר :הערה
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  איתור תקלות

  : אינו פועלמקרר היין
 חשמלרשת ה מחובר למקרר הייןאם ה קובד.  
 באמצעות בדיקת הנתיך בלוח החשמל ,  החשמלקו בקיים מתחאם ה בדקו

  .הדירתי

  :נראה שהיין חם מדי
 מדיתכופותמקרר היין נפתחה לעתים ת דל .  
 שנוספו לאחרונה להגיע לטמפרטורה הרצויהו לבקבוקי ייןאפשר .  
 שאטם מקרר היין אוטם כראוי בדקו.  
   המעבה בגב המקררסלילי נקו את.  
 יותר קרהטמפרטורהטמפרטורה לה בקרת כוונו את .  

  :יין קרה מדיהטמפרטורת 
 חמה  טמפרטורהטמפרטורה להרת בקכוונו את , אם הטמפרטורה קרה מדי

  .יותר

  : פועל בתדירות גבוהה מדימקרר היין
 בימים חמים  לשמור על טמפרטורה קבועה ייתכן וזאת פעולה רגילה על מנת

  . ולחים
 לפרקי זמן ממושכים מדידלתות נפתחו לעתים קרובות או ייתכן וה.  
 סלילי קבל נקי.  
   המעבה בגב המקררסלילי נקו את.  
  המקרר סגורה כהלכהוודאו שדלת.  

  :מקרר היין הפנימיים או החיצוניים של במשטחים מצטברתלחות 
 זוהי תופעה רגילה בתקופות של לחות גבוהה.  
 הדלת נפתחה לעתים קרובות או לפרקי זמן ארוכים מדי.  
 וודאו שהם אוטמים כהלכהדלת האטמי את  בדקו.  

  :כראוי נסגרת לא מקרר הייןדלת 
  מקרר הייןאזנו את.  
 מדפים, בקבוקי ייןמ, כמו למשל,  חסימותדקוב.
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