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לכבוד
חברת 'מיני-ליין'
גרניט  ,12קרית אריה
פתח תקוה
שלום רב,

א י ש ו ר
הרינו מאשרים בזאת כי המקררים המשווקים על ידכם בשם
פריז'ידר Frigidaire -
דגם  600ליטר  GLTQ23V7GM1וGLTQ23V7GW1 -
ודגם  500ליטר FGTD20V4FW1

מצוידים* בהתקן שבת למהדרין
* * *

שיטת הפעולה של המקרר:
מדי כ 20-דקות המדחס )המנוע( פועל למשך כ 3-שניות בכל מקרה .כאשר הטמפ'
עולה ונדרש קירור  -לא מתרחש דבר .רק בעת ההפעלה המחזורית הקבועה הנ"ל
המנוע ימשיך לקרר עד לטמפרטורה הרצויה .השפעת האדם לעולם היא רק על
'המשכיות הפעולה' ,ולא גורמת לשום הפעלה חשמלית כתוצאה מפתיחת הדלת,
בדיוק כמו פתיחת דלת המקרר רק כאשר המנוע פועל.

כאשר המתג במצב 'שבת':
 .1התאורה בתא המזון מנותקת )ללא מתח(.
לקבּע לשבת את
ֵ
אם יש נורה בתא ההקפאה  -יש לבטל אותה בקיעות או
הלחיץ כך שהנורה תישאר כבויה.
 .2מונה פתיחות/סגירות מנותק** )ללא מתח(

בברכת שבת שלום

אישור הגאון הרב יהושע נויבירט שליט"א
מחבר ספר שמירת שבת כהלכתה:

הרב ישראל רוזן,מהנדס
ראש מכון 'צומת'
*

לבדיקה עצמית )ביום חול(
לוודא קיומו של התקן השבת:
בשעה שהמנוע לא פועל ,נתק את המקרר
מסכים עם הצעת מכון צומת למהדרין
המנוע
מהחשמל ,המתן מס' שניות וחבר שוב.
והלואי שתמשיכו לחיזוק שמירת השבת.
יפעל  3שניות ויפסיק.
בבה"ת )= בברכת התורה(  -יהושע נויבירט
מס' סידורי של התקן השבת מופיע על מדבקת
"מנגנון שבת" של מכון 'צומת' בתוך תא הקירור.
במידה שהוחלף התקן השבת )עקב קלקול( בבית הלקוח ,יש לוודא שהמדבקה תוחלף בהתאם.

** לבדיקה עצמית )ביום חול( לוודא שמונה פתיחות/סגירות מנותק:
העבירו המפסק למצב 'חול' .בשעה שהמנוע פועל ,לחצו  5פעמים רצופות על מפסק התאורה.
התוצאה :המנוע מופסק .לחיצת  5פעמים נוספות ברציפות גורמת להחזרת פעולתו .עתה ,העבירו
את המפסק למצב 'שבת' ,ובדקו שלחיצות רצופות על מפסק התאורה לא גורמות להפסקת המנוע.
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