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دستورالعمل هاي مربوط به ایمنـی دستگاه

عالیم و نشانه هاي کاربـردي دفترچه راهنما

سخـنی با  خریـــــــدار
از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم.

بــا تشــکر از حســن انتخــاب شــما خواهشــمندیم پیــش از اســتفاده از دســتگاه جدیــد، دفترچه را بــا دقــت مطالعه نماییــد. این دســتورالعمل 
حــاوي اطالعــات مهمــی در زمینــه اســتفاده ایمــن، نصــب و مراقبــت از دســتگاه حاضــر مــی باشــند . درصــورت بــی توجهــی بــه توصیــه ها و 

هشــدارهاي منــدرج، هــر گونــه مســئولیتی از تولیــد کننــده ســاقط می گــردد.
لطفا در حفظ و نگهداري این دفترچه کوشا باشید .

ایمنــی ایــن محصــول مطابــق بــا اســتانداردهاي شــناخته شــده و قوانیــن مربــوط بــه آن دســتگاه م یباشــد. با وجــود این الزم اســت بــا این 
دســتورالعم لها آشــنا شــوید :

استفاده صحیح از دستگاه
دســتگاه شــما بــراي اســتفاده خانگــی طراحــی شــده اســت. ایــن دســتگاه بــراي انجمــاد یــا نگهــداري مــواد غذایــی بصــورت تــازه  و نیز 
تهیــه یــخ مناســب م یباشــد. تولیــد کننــده هیچگونــه مســئولیتی در قبــال خســارات ناشــی از اســتفاده نامناســب دســتگاه بــراي مقاصدي 

غیــر از مقاصــد طراحــی شــده بــر عهــده نــدارد.

در صورتیکــه شــما از دســتگاه بصــورت تجــاري و یــا بــراي مقاصــدي غیــر از نگهــداري مــواد غذایــی منجمد و یــا تازه اســتفاده مــی کنید، 
خواهشــمند اســت که تمامــی مقــررات قانونی مربــوط بــه کار بادســتگاه را رعایــت نمائید.

این عالمت توضیحات مرتبط با فریزرهاي نوفراست را شامل میشود.
این عالمت توضیحات مربوط به محصول با کنترل الکترونیکی را شامل میشود.

تذکراتــی کــه بــراي ایمنــی خودتــان و یــا کارکــرد مناســب دســتگاه حائــز اهمیــت هســتند بــه شــکل مثلــث اخطاریــه و یــا کلمــات 
نشــانگر ایــن امــر )اخطــار! ، تذکــر! ، توجــه!( مــورد تاکیــد قــرار گرفــت هانــد.

ایــن عالمــت بــه صورت دســتورالعم لهاي شــماره بنــدي شــده، شــما را در جهــت کار با دســتگاه بصــورت گام بــه گام هدایت مــی نمایند.
اطالعات اضافی مرتبط با کار و کاربردهاي عملی دستگاه با این عالمت نشا نداده شد هاند.

ایــن عالمــت نشــان دهنــده توصــی ه هــا و تذکراتــی اســت کــه در ارتبــاط بــا صــرف هجویــی در مصــرف انرژي و مســائل زیســت 
محیطــی مربــوط بــه دســتگاه می باشــد.

توضیحات مربوط به اصطالحات فنی مورداستفاده دردستورالعمل ها،درانتها ودر بخش اصطالحات فنی ارایه شده اند.

اعمــال هرگونــه تغییــر در مــدار الکتریکی یــا ســایر موارد 
مربــوط بــه ایمنــی دســتگاه، مجــاز نمی باشــد.
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پیش از شروع بکار اولیه
دســتگاه را از لحــاظ خســارات ناشــی از حمــل و نقــل، بررســی نمائیــد. تحــت هیــچ شــرایطی دســتگاه معیــوب را بــه بــرق متصــل نکنید! 

در صــورت وجــود خســارت، لطفــًا بــا خدمــات پــس از فــروش تمــاس حاصــل نمائیــد.

ایمنی مربوط به کودکان
● به کودکان اجازه ندهید با وسایل برقی بازي کنند.

● در صــورت وجــود دســتگاه قدیمــی و جایگزیــن کــردن دســتگاه جدیــد، بــرق آن را غیــر فعــال کنیــد و از دســترس کــودکان دور نگهدارید 
خطــر خفگــی و محبوس شــدن )بــه هنــگام بــازي کــودکان( وجــود دارد.

● مــواد مربــوط بــه بســته بنــدي دســتگاه )بــراي مثــال روکــش هــا، فــوم هــا( میتوانند بــراي کــودکان خطــر آفرین باشــند. خطــر خفگی 
! خطر مســمومیت ! مــواد مزبــور را از دســترس کــودکان دور نگاهدارید!

کار روزانه

● بطــر ي هــا و قــوط ی هــاي کنســرو را نمیتــوان در داخــل محفظــه فریــزر قــرار داد . آنهــا میتواننــد در زمانیکــه محتویــات آنهــا منجمد م 
یشــود دچــار ترکیدگــی شــده و یــا حتــی در صورتیکه محتویــات مربوطه حــاوي اســید کربنیک باشــند، منفجــر شــوند ! هرگــز آب گاز دار، 

آب میــوه، مــاء الشــعیر و... را در داخــل فریــزر قــرار ندهید.
● هرگز مواد منجمد را با دستان مرطوب لمس نکنید. زیرا دس تها ممکن است به مواد منجمد بچسبند.

● هیچگونــه ابــزار مکانیکــی ) چاقــو یــا اشــیاء نــوك تیــز ( و یــا دیگــر ابــزار مصنوعــی ) سشــوار ( بــراي تســریع در آب  شــدن یــخ، مورد 
اســتفاده قــرار ندهیــد، مگــر آنکــه ابــزار مزبــور توســط تولیــد کننــده توصیه شــده باشــند.

● از بــکار انداختــن دســتگا ههــاي برقــی در داخــل دســتگاه، کــه از ســوي تولیــد کننده مــورد تائید قــرار نگرفتــه خــودداري نمائیــد. )براي 
مثــال یخســازهاي برقــی، مخلــو ط کن هــا و...(.

● قــرار دادن مــواد منجمــد بــر روي ســقف دســتگاه منجــر به تشــکیل میعاناتــی) قطــرات آب( در زیرســقف می شــود کــه درصــورت نفوذ 
ایــن میعانــات بــه داخــل بــرد الکترونیکــی نصب شــده بــر روي ســقف، دســتگاه دچــار اتصال شــده و ســبب ســوختن برد میشــود.

● پیش از تمیزکردن دستگاه آنرا خاموش کرده و دو شاخه را ازجریان برق جدا نمائید و یا اینکه فیوز مربوطه را قطع کنید.
● براي آنکه به کارکرد دستگاه صدمه اي وارد نشود هرگزمنافذ تهویه را نپوشانید و یا آنها را مسدود ننمائید.

● مواد غذایی داخل کابین یخچال را به صفحات سردساز نچسبانید، زیرا باعث یخ زدگی در محل تماس میشود.

قــوط ی هــاي حــاوي گازهــاي فشــرده و یــا مایعــات قابــل اشــتعال 
میتواننــد از طریــق تمــاس بــا ســرما دچــار نشــتی شــوند، از قــرار 

دادن آنهــا در داخــل کابیــن فریــزر خــودداري نمائیــد. خطــر انفجــار!
در زمــان جــدا کــردن دو شــاخه نباید از قســمت کابل اقــدام به کشــیدن نمائید.
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بازیافــــــت

پیــش از بازیافــت، دســتگاه هــاي قدیمــی را غیر قابــل اســتفاده نمائید، 
دو شــاخه را از دســتگاه جــدا نمائید،

کابــل بــرق را بُبریــد، کلیــه دریچــه و قفــل هــا را برداشــته و یــا نابــود 
کنیــد. ایــن امــر، خطــر اینکــه کــودکان در هنــگام بــازي خــود را در 

داخــل دســتگاه حبــس نماینــد )خطــر خفگــی! ( و یــا اینکــه خــود را 
در دیگــر موقعیــت هــاي خطــر آفریــن قــرار دهنــد، ازمیــان مــی بــرد.

اخـــطار

موارد ایمنی در صورت کارکرد نا مناسب دستگاه
● در صورتیکــه عیبــی درکار دســتگاه مالحظــه شــود، ابتدا بــه بخش عیب یابــی اولیه دســتگاه مراجعــه نمائیــد. در صورتیکه دســتورالعمل هاي 
موجــود درایــن بخــش کافــی نبودنــد، لطفــا بــا قســمت خدمــات مشــتري مــا بــراي امــور تعمیــرات تمــاس بگیریــد وکار دیگــري بــه روي 

دســتگاه خــود انجــام ندهید.
● دســتگاه بایــد توســط پرســنل آمــوزش دیــده و مجــرب تعمیــر شــود . دســتکاري توســط افــراد متفرقــه و آمــوزش ندیــده ممکــن اســت 

منجــر بــه آســیب اساســی دســتگاه شــود. لطفــا بــا قســمت خدمــات مشــتري مــا بــراي امــور تعمیراتــی تمــاس حاصــل نمائیــد.

دستگا ههاي قدیمی
              بدالیل زیست محیطی، دستگا ههاي سردکننده بایستی بطورمناسب بازیافت شوند.

اطالعات مربوط به بسته بندي دستگاه
● مــواد بســته بنــدي دســتگاه خــود را بصــورت صحیــح بازیافــت نمائیــد. تمامــی مــواد بســته بنــدي بــراي محیــط زیســت فاقــد ضــرر 

بــوده و مــی تواننــد بازیافــت شــوند.
● قســمت هــاي مقوایــی از کاغــذ تهیــه شــد هانــد و بایســتی در مــح لهایــی کــه بــه منظــور بازیافــت زبالــه هــاي کاغــذي در نظــر گرفتــه 

ــرار گیرند. ــده، ق ش
● مواد پالستیکی )از قبیل کاور حبابدار( براي محیط زیست مضربوده و جهت دفع آن بایستی تحویل مامورین بازیافت گردد.
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برداشتن حفاظ حمل و نقل

دســتگاه بــراي محافظــت بیشــتر درهنــگام حمــل و نقــل، بســته بنــدي شــده اســت. پیــش از جابجایی به نــکات زیــر توجــه نمایید :
1 -تسمه بسته بندي روي کارتن را جدا کرده و کارتن را از روي دستگاه خارج نمائید.

2- نایلون را از روي دستگاه جدا نمائید.
3- اگر درب دستگاه توسط نوار چسب به بدنه متصل شده است، نوار مربوطه را از روي درب بردارید.

4 -تمامی نوارچسب ها را از داخل دستگاه بردارید. )آثار به جا مانده از چسب را می توانید با الکل پاك نمایید(
5- دو نفر براي حمل دستگاه مورد نیاز می باشند. دستگاه را همانند شکل محکم بگیرید و آ نگاه آن را حمل نمائید.

چر خ ها براي قرار دادن دستگاه درمکان مناسب در نظرگرفته شده، دستگاه را در نزدیکی محل مورد نظر فرود آوردید
آنــگاه بــاالي درب راکمــی بســمت عقــب فشــار داده تا قســمت جلــوي دســتگاه از زمیــن فاصلــه بگیــرد. در نتیجه ایــن عمل وزن دســتگاه 

بــه غلطــک هاي پشــت منتقــل شــده و دســتگاه را مــی تــوان ب ه ســهولت حرکــت داد.

اگردســتگاه حــاوي ســرد کننــده    R600a  باشــد بــا محیــط زیســت ســازگاري داشــته ولــی قابل اشــتعال اســت، در هنــگام انتقــال و نصب 
دســتگاه بایــد بســیار دقت شــود تــا هیــج یــک از مدارهــاي ســردکننده صدمــه نبیند.

حمــل و نقــل دستــگاه

ــل 3  ــت حداق ــی بایس ــب م ــل مناس ــال در مح ــرار دادن یخچ ــد از ق بع
ــی  ــورکه براثرافق ــود در کمپرس ــن موج ــا روغ ــد ت ــر کنی ــاعت صب س

کــردن دســتگاه بــه ســمت کندانســور حرکــت کــرده بــه محــل اولیــه 
خــود بازگــردد . ســپس میتوانیــد دســتگاه را بــه جریــان بــرق متصــل 

کنیــد.

اخـــطار



1213

ــردکننده  ــاده س ــت م ــانید نش ــیب نرس ــرد آس ــردش مب ــیر گ ــه مس ب
از لولــه هــا باعــث آتــش ســوزي یــا جراحــت چشــم مــی 

ــا  ــش و ی ــردن آت ــه کار ب ــت از ب ــاهده نش ــورت مش ــود، در ص ش
منابــع آتــش زا خــودداري نمــوده و اتاقــی کــه دســتگاه در آن 

ــد. ــه نمایی ــه تهوی ــد دقیق ــدت چن ــه م ــت را ب ــده اس ــب ش نص

اخـــطار

منافــظ تهویــه را در محفظــه یــا در ســاختار تــوکار وســیله بــاز نگــه داریــد و 
گرفتگــی یــا انســداد را برطــرف نمایید.

معرفی محصـــــول
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براي قرار دادن اقالم با حجم و ارتفاع بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.محفظه کوچک روي درب یخچال1

براي قرار دادن اقالم با حجم و ارتفاع کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.محفظه بزرگ روي درب یخچال2

براي قرار دادن اقالم با حجم و ارتفاع بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.محفظه روي درب فریزر3

براي قرار دادن نان یا مواد غذایی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.کشوي متحرك4

این طبقه با قابلیت جمع شدن این امکان را به طبقه پایین می دهد که ظروف با ارتفاع بلندرا قرار دهید.طبقه متحرك یخچال5

نماي پایین محصوالت با این قطعه پوشیده می شود.جلوپایی6

بافراهم کردن دماي بین 0و 2 درجه فضاي مناسبی براي تازه نگه داشتن موادغذایی مهیا میکند.کشوي چیلر )محفظه دما پایین(7

سبدهاي جامیوه اي قابلیت تنظیم رطوبت براي نگهداري میوه و سبزیجات می باشند.کشوي جامیوه اي8
این پیچ جهت تراز کردن محصول به کار می رود.پیچ تنظیم ارتفاع9
براي قرار دادن مواد غذایی با اندازه کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.سبد کوچک فریزر10
براي مواد غذایی با ارتفاع و یا حجم زیاد می توانید از این سبد بهره ببرید.سبد بزرگ فریزر11
درهنگام بازشدن درب فریزر این چراغ روشن می شود.روشنایی زیر درب12
این سینی زیر مجموعه یخساز قرار دارد و محل ذخیره یخ می باشد.سبد ذخیره یخ13
درهنگام بازشدن درب یخچال این چراغ روشن می شود.چراغ روشنایی داخل یخچال14
تولید کننده یون ضد باکتري براي طراوت طوالنی مدت میوه و سبزیجاتاوزونایزر15

نصــــــــب

مکان نصب
دستگاه بایستی در محل داراي تهویه مناسب و خشک را ه اندازي شود.

● بــه منظــور جلوگیــري از ایجــاد ترکیــب گاز - هــوا قابــل اشــتعال، در صــورت مشــاهده نشــت از مــدار ســرد کننده، انــدازه اتــاق محل 
نصــب دســتگاه متناســب بــا مــواد ســرد کننــده در نظــر گرفته شــود.

● اتاقــی کــه یخچــال در آن نصــب شــده اســت بایــد بــراي هــر 8 گــرم مــاده ســردکننده R600a یــک متــر مکعــب وســعت داشــته باشــد. 
مقــدار مایــع ســردکننده داخــل یخچــال شــما بــر روي پــالك شناســایی در داخــل محصــول نصــب محصــول نصــب شــده اســت.

 مصرف انرژي و عملکرد بهینه دستگاه تحت تاثیر دماي محیط محل نصب می باشد.
بنابراین دستگاه بایستی :

●در معرض نور مستقیم خورشید نباشد.
●در نزدیکی رادیاتور هاي حرارتی، اجاق گاز، و یا دیگر منابع حرارتی نصب نشود. 

●تنهــا در مکانــی نصــب شــود کــه دمــاي محیطــی مطابــق بــا کالس ه بنــدي آب و هوایــی طراحی شــده بــراي دســتگاه باشد.کالســه بندي 

ــه  ــال ب ــیم اتص ــه داراي س ــردد ک ــب گ ــی نص ــت در محل ــی بایس ــتگاه م دس
ــد. ــن)ِارت( باش زمی
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آب و هوایــی را م یتــوان بــر روي پــالك مشــخصات کــه در قســمت چــپ و در داخــل دســتگاه وجــود دارد مالحظــه نمــود.
جدول ذیل نشان می دهد که چه دماي محیطی براي هریک از کالسه بندي هاي آب و هوایی مناسب می باشد :

محدوده دمایی محیطنماد شناساییکالسه بندي آب و هوایی

0 تا 32 + درجه سانتیگرادSNنیمه معتدله
16 تا 32 + درجه سانتیگرادNمعتدله

6 تا 38 + درجه سانتیگرادSTنیمه گرمسیري
6 تا 43 + درجه سانتیگرادTگرمسیري

درصورتیکــه نصــب دســتگاه درنزدیکــی منابــع حرارتــی اجتنــاب ناپذیــر باشــد، حداقــل فواصــل ذیــل بایســتی دراطــراف  دســتگاه 
رعایــت شــوند :

 ▪  3 سانتیمتر براي اجا قهاي برقی
 ▪30 سانتیمتر براي شعل ه هاي حرارتی سوخ تهاي فسیلی

 ▪  5 سانتیمتر براي سایر وسایل 
در صورتیکه فواصل فوق الذکر ممکن نباشند، قرار دادن پوششی عایق ما بین اجاق گاز و دستگاه الزم می باشد.

دستگاه نیاز به تهویه دارد.
هوا از زیر درب و ازطریق درزهاي تهویه درقسمت زیرین وارد شده و از باال و در طول دیواره پشتی خارج می گردد.

براي تضمین گردش هوا هرگز منافذ تهویه را نپوشانید و یا آنها را مسدود نکنید.

چنانچــه یخچــال فریــزر ) خصوصــًا یخچــال فریزرهایــی کــه تنظیــم دمــاي آن 
بــا یــک کلیــد انجــام مــی گیــرد - نــوع یــک (را در محلــی اســتفاده نمائیــد کــه 

دمــاي محیــط در آن محــل کمتــر از حــد پائینــی اشــاره شــده در جــدول کالســه 
بنــدي آب و هوایــی باشــد، امــکان دارد دمــاي داخــل کابین فریــزر بیــش از اندازه 

افزایــش پیــدا کنــد و مــواد غذایــی داخــل کابیــن، زودتــر از حــد معمــول فاســد 
. ند شو

درصورتیکــه دســتگاه زیرکابینــت نصــب شــود فاصلــه اي بــه میــزان حداقــل 
10 ســانتیمترمابین بــاالي دســتگاه و کابینــت مربوطــه مــورد نیــاز می باشــد.
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حداکثرفضاي مورد نیاز جهت نصب دستگاه
درشــکل زیــر، حداکثــر فضــاي خارجــی مــورد نیــاز ) بــر حســب میلیمتــر( جهــت بــاز شــدن در بهــاي یخچــال و فریــزر را مالحظه می 

کنیــد. بدیهــی اســت در انتخــاب محــل اســتقرار دســتگاه ایــن ابعــاد بایســتی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

تنظیم و تراز بندي دستگاه
انتخاب محل مناسب براي قرار دادن دستگاه در کارایی و طول عمر آن بسیار موثر می باشد.

 دســتگاه بایســتی داراي زیربنــدي ثابــت و تــراز باشــد. لطفــا ناصافــی کــف را بــا اســتفاده از دو پایــه موجــود در جلــو دســتگاه 
تنظیــم کنید.

 لطفــا داخــل دســتگاه و تمــام وســایل مربوطــه را پیــش از شــروع بــکار اولیــه تمیــز کنیــد. ) بخــش تمیــز کــردن و نگهــداري را مالحظــه کنید (
بــراي اولیــن را ه انــدازي، دســتگاه بایســتی بصــورت صحیــح نصــب گــردد. توجه داشــته باشــید قبــل از نصــب  ولتــاژ و فرکانس شــبکه 

مطابــق بــا مشــخصات ذکــر شــده در پالك مشــخصات دســتگاه باشــد.

پیش از شروع کار اولیــه

دستگاه می بایست حتما در محلی که داراي سیم ِارت است نصب شود.
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راه انــدازی )اتصال به برق شهر(

 ● در جهــت ایمنــی وحفاظــت کامــل دســتگاه بهتــر اســت درمــدار الکتریکــی کــه دســتگاه از آن تغذیــه میکنــد یــک فیــوز حداقــل 10 
آمپــري، تعبیــه شــود.

● بهتــر اســت دوشــاخه دســتگاه مســتقیمًا بــه پریــز بــرق وصــل شــود. از بــکار بــردن ســیم هــاي رابــط یــا ســه راهــی کــه وســیله 
برقــی دیگــري از آن اســتفاده مــی کنــد پرهیــز نمائیــد.

● در صورتیکــه ناچاربــه اســتفاده از ســیم رابــط هســتیدمقطع ســیم هــاي رابــط بایســتی حداقــل یــک میلیمترمربــع )بــراي مدلهــاي 
یخســا زدار 1/5 میلیمتــر مربــع ( باشــد. 

● در صورتیکــه دوشــاخه دســتگاه پــس از نصــب در دســترس نباشــد ، م یبایســت پیــش بینــی هــاي الزم اعمــال شــود تــا بتوان دســتگاه 
را در مواقــع ضــروري قطــع نمــود. )بــراي مثــال فیــوز، مــدار شــکن، ســوئیچ ایمنی قطــع جریــان و... (

● چنانچه کابل تغذیه صدمه ببیند، می بایست توسط تعمیر کار مجاز شرکت جایگزین گردد. 
●ایــن وســیله توســط افــراد )از جملــه کــودکان( بــا ناتوانــی فیزیکــی، حســی یــا عقلی و یــا افــراد بــی تجربــه و نــاآگاه ، مورد اســتفاده 

ــرار نگیرد. ق
●از بازي کردن کودکان با این وسیله خودداري شود.

ــتگاه  ــن دس ــاخه ای ــی دو ش ــرق گرفتگ ــال ب ــري از احتم ــور جلوگی ــه منظ ب
مجهــز بــه ســیم اتصــال زمیــن ) ارت ( میباشــد. بنابراین بهتــر اســت از پریزي 

اســتفاده نمائیــد کــه داراي ســیم اتصــال زمیــن باشــد.

پیــش از شــروع بــکار اولیــه، بــه پــالك مشــخصات دســتگاه )داخــل کابیــن( 
مراجعــه کــرده و مطمئــن شــوید کــه مقادیــر ولتــاژ و شــدت جریــان مربوطه 

مطابــق بــا مقادیــر جریــان بــرق موجــود در محــل نصــب مــی باشــند.

بــراي جلوگیــري از خطــر الکتریســیته ســاکن، در صورتیکــه رابــط اتصــال بــرق این دســتگاه آســیب دیده 
باشــد، بایســتی آنــرا توســط نمایندگــی خدمــات مشــتري مــا و یــا فــردي کــه داراي تجربیــات و توانایــی 

هــاي مشــابه میباشــد، تعویــض نمود.

اخـــطار
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تحــت هیــچ شــرایطی دســتگاه نبایســتی بــه پریزهاي صرفــه جویــی کننــده در مصــرف انــرژي و یامبدل 
AC- کــه مســتقیما بــه جریــان 220 ولتــی متغیــر وصــل مــی شــوند متصــل گــردد )مثــال دســتگاه هــاي

DC هــاي خورشــیدي، شــبکه هاي کشــتی(

اخـــطار

شــروع به کار اولـیـــــــــــه

خامـــوش کردن دستگاه به مدت طوالنـــی

راهنمـاي استفاده از بــرد کنــترل
 دو شاخه دستگاه را به پریز برق متصل کنید.

ابتدا محصول خودش را در مدت 5 دقیقــــــه چک می کند و بعد شروع به کار می کند.

  از نظــر علــم تغذیــه، دمــاي 18 - درجــه ســانتیگراد بایســتی بعنــوان دمــاي نگهــداري مــواد غذایــی منجمــد در نظــر گرفتــه شــود. 
پــس بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی پــس از قــراردادن مــواد غذایــی داخــل کابیــن، حالتــی را بــراي دســتگاها انتخــاب کنیــد )بــا کلید 

هــاي تنظیــم و تصحیــح دمــا( کــه دمــاي داخلــی کابیــن بطــور میانگیــن 18 - درجه ســانتیگراد باشــد.

در صورتیکه تصمیم دارید براي مدت طوالنی از دستگاه استفاده نکنید :
1 -دستگاه را از منبع برق جدا کنید.

2 -یخ محفظه یخساز را خارج کنید و دستگاه را کامال خشک و تمیز نمایید.
3 -درب را براي جلوگیري از تجمع بوي نامطبوع نیمه باز بگذارید.

توجــه داشــته باشــید کــه پــس از روش نکــردن دســتگاه به منظــور بارگــذاري 
آن مــی بایســت صبرکنیــد تــا دســتگاه بــه دمــاي مطلــوب رســیده باشــد و 

ســپس بــه تدریــج بارگــذاري نماییــد.
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     بــا لمــس ایــن کلیــد، نمایشــگر دمــاي یخچــال شــروع بــه چشــمک زدن مــی کنــد و بــا هــر بــار لمــس مجــدد عــدد نمایشــگر 
تغییرمــی کنــد. درضمــن بــا نگــه داشــتن 3 ثانیــه ایــن کلیــد، دمــاي واقعــی یخچــال نمایــش داده مــی شــود.

    بــا لمــس ایــن کلیــد، نمایشــگر دمــاي فریــزر شــروع بــه چشــمک زدن مــی کنــد و بــا هــر بــار لمــس مجــدد عــدد نمایشــگر 
تغییرمــی کنــد. درضمــن بــا نگــه داشــتن 3 ثانیــه ایــن کلیــد، دمــاي واقعــی فریــزر نمایــش داده مــی شــود.

   بــا لمــس ایــن کلیــد، آالرم فعــال یــا غیرفعــال مــی شــود. پــس از فعــال شــدن آالرم، نمــاد    روشــن مــی شــود و پــس از بــی 
صــدا شــدن، خامــوش مــی شــود. در حالیکــه درب بــاز اســت و آالرم فعــال مــی شــود بــا لمــس ایــن کلیــد، بــه مــدت 10 دقیقــه آالرم بــاز 

بــودن درب غیــر فعــال مــی شــود.
     بــا لمــس 3 ثانیــه ایــن کلیــد، حالــت ســرمایش ســریع فعــال مــی شــود و پــس از فعــال شــدن 5 ثانیــه فرصــت داریــد  کلیــد 
 را بــراي فعــال کــردن حالــت ســرمایش ســریع یخچــال و کلیــد  را بــراي فعــال کــردن کــردن حالــت ســرمایش فریــزر 
را فعــال کنیــد. پــس از فعــال شــدن حالــت ســرمایش ســریع یخچــال و فریــزر نمادهــاي     بــراي فریــزر و نمادهــاي 
 بــراي یخچــال روشــن خواهــد شــد. در صورتیکــه هیــچ کــدام از حالــت هــاي ســوپر یخچــال و فریــزر را انتخــاب 

نکنیــد، پــس از 5 ثانیــه یخچــال و فریــزر هــردو وارد حالــت ســرمایش ســریع مــی شــوند.
   بــا لمــس 3 ثانیــه ایــن کلیــد، نمایشــگر قفــل یــا از قفــل خــارج مــی شــود. پــس از قفــل شــدن، نمــاد  خامــوش مــی شــود و 

پــس از قفــل شــدن، ایــن نمــاد روشــن مــی شــود.
   بــا لمــس 3 ثانیــه ایــن کلیــد، حالــت اقتصــادي فعــال یــا غیــر فعــال مــی شــود، پــس از فعال شــدن نمــاد  روشــن می شــود 

و پــس از غیــر فعــال کــردن خامــوش می شــود.

ایــن محصــول قابلیــت فعالیــت در 6 مــد کاري بــا جزئیــات زیــر مــی باشــد. بــا هــر بــار لمــس 3 ثانیــه این کلیــد، حالــت هاي 
زیــر بــراي محصــول فعــال می شــود :

                   در ایــن حالــت هــر دو قســمت یخچــال و فریــزرکار عــادي خــود را انجــام مــی دهنــد. در ایــن حالــت نمــاد  
بــراي فریــزر و نمــاد    بــراي یخچــال روشــن مــی شــود.

ــاد  ــت نم ــن حال ــد. در ای ــی ده ــام م ــود را انج ــادي خ ــزر کارع ــود وفری ــی ش ــوش م ــال خام ــت یخچ ــن حال                    در ای
ــود. ــی ش ــال م ــردکن غیرفع ــت آب س ــن حال ــود. در ای ــی ش ــن م ــال روش ــراي یخچ ــاد    ب ــزر و نم ــراي فری  ب

                                      در ایــن حالــت فریــزر خامــوش مــی شــود و یخچــال کار عــادي خــود را انجــام مــی دهــد. در ایــن حالــت 
نمــاد  بــراي فریــزر و نمــاد   بــراي یخچــال روشــن مــی شــود. در ایــن حالــت یخســاز غیــر فعــال مــی شــود.

                             در ایــن حالــت فریــزر تبدیــل بــه یخچــال مــی شــود و یخچــال کار عــادي خــود را انجــام مــی دهــد. در ایــن 
حالــت نمــاد  بــراي فریــزر و نمــاد   بــراي یخچــال روشــن مــی شــود. در ایــن حالــت یخســاز غیرفعــال مــی شــود.

                                در ایــن حالــت یخچــال خامــوش مــی شــود و فریــزر تبدیــل بــه یخچــال مــی شــود. در این حالــت نماد  
بــراي فریــزر و نمــاد    بــراي یخچال روشــن می شــود.

                             ایــن حالــت ماننــد  مــی باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه مانــدگاري مــواد غذایــی بیشــتر مــی شــود ایــن حالــت 
نمــاد   بــراي یخچــال روشــن می شــود.
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بــا لمــس 3 ثانیــه ایــن کلیــد، یخســاز فعــال یــا غیــر فعــال مــی شــود. پــس از فعــال شــدن، نمــاد  بــه رنــگ ســفید و در 
صــورت غیــر فعــال بــودن بــه رنــگ قرمــز در مــی آیــد.

         بــا لمــس 3 ثانیــه ایــن کلیــد، آبســردکن فعــال یــا غیــر فعــال مــی شــود. پــس از فعــال شــدن، نمــاد  بــه رنــگ ســفید و 
در صــورت غیــر فعــال بــودن بــه رنــگ قرمــز در مــی آیــد.

ایــن نمــاد مربــوط بــه عملکــرد فیلتــرآب مــی باشــد کــه در پشــت محصــول قــرار دارد. درحالــت عــادي بــه رنــگ ســفید مــی باشــد 
ولــی بعــد از 6 مــاه از کارکــرد محصــول، بــه رنــگ زرد در مــی آیــد. پــس از تعویــض فیلتــرآب بــا نگــه داشــتن 3 ثانیــه دکمــه هــاي  و  

 عملیــات ریســت فیلتــر انجــام مــی شــود.

منجمــــد کردن مواد غذایــــــی

●لطفــا ظرفیــت انجمــاد نشــان داده شــده بــر روي پــالك مشــخصات را رعایــت کنیــد. ظرفیــت انجمــاد حداکثــر میــزان مــواد تــاز ه اي 
کــه مــی تــوان ظــرف مــدت 24 ســاعت منجمدکــرد را نشــان مــی دهــد.

●مــواد غذایــی کــه یــخ آنهــا آب شــده و مــورد فــرآوري دیگــري قــرار نگرفــت ه انــد )مثــال پختــه نشــده انــد( را نمــی تــوان تحــت هیــچ 
شــرایطی بــراي بــار دوم منجمــد کرد.

●تمامــی مــواد غذایــی بایســتی پیــش از انجمــاد بصــورت عــاري از هــوا بســت ه بنــدي شــوند تــا خشــک نشــده و یــا طعــم خــود را از 
دســت ندهنــد و همچنیــن موجــب خــراب شــدن طعــم مــواد غذایــی منجمــد دیگــر نشــوند.

●مــواد غذایــی بســته بنــدي شــده را در داخــل محفظــه هــا و یــا کشــوها قــرار دهیــد . مــواد غذایــی غیــر منجمــد را نمیتــوان  در تمــاس 
بــا مــواد غذایــی منجمــد قــرار داد در اینصــورت ممکــن اســت مــواد غذایــی منجمــد شــروع بــه ذوب شــدن کننــد.

 سیســتم کنتــرل دســتگاه زمــان پایــان کارکــرد ســرمایش ســریع را تشــخیص داده و بصــورت خــودکار خامــوش میکنــد. شــما 
میتوانیــد کارکــرد ســرمایش ســریع را بصــورت دســتی از طریــق فشــار دادن مجــدد دکمــه ســوپر پایــان دهیــد.

 ●بــراي انجمــاد غیــر معمــول مــواد غذایــی )بیــش از ارتفــاع کشــوهاي فریــزر(، کشــوهاي دســتگاه بــه صــورت منفــرد قابل برداشــتن 
. هستند
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 ●موارد ذیل براي بسته بندي مواد غذایی منجمد حائز اهمیت می باشند :
 ▪استفاده از کیسه هاي بسته بندي هاي پلی اتیلنی

▪ قوطی هاي حلبی مخصوص براي مواد غذایی منجمد
▪ فویل هاي آلومینیومی بسیار ضخیم و قوي

 ● گیره هاي پالستیکی ، تسمه هاي الستیکی و یا نوار چسب براي آب بندي کیسه هاي بسته بندي مناسب می باشند.
 ●کیســه هــاي بســته بنــدي موادغذایــی را پیــش از بســتن درب آ ن، از هــوا خالــی کنیدبدلیــل آنکــه هــوا ،خشــک شــدن  مــواد منجمــد را 

تقویــت مــی کنــد.
 ● بسته هاي مواد غذایی را بشکل مسطح درآورید ، چون اینگونه بسته ها زودتر منجمد می شوند. 

 ● قوطــی هــاي حلبــی بــراي نگهــداري مــواد غذایــی منجمــد را بصــورت لــب بــه لــب از مایــع پــر نکنیــد زیــرا مایعــات در طــی انجماد 
منبســط شــده و امــکان ســر ریــز آ نهــا وجــود دارد.

روش انجماد بعضی از مـواد غذایی در فریـزر

نگهـــــداري مواد منجمـــد

میوه ها را میتوان به سه روش منجمد نمود. قبل از انجماد به این نکته توجه کنید:
میوه ها را قبل از منجمد کردن خوب بشوئید و خشک کنید. میوه هاي هسته دار را از هسته جدا کنید.

1 -میــو ه هــا رادر ســینی یــا بشــقاب بافاصلــه ازهــم قــرار داده بــه مــدت یــک شــب داخــل فریزرقــرار دهیــد تــا جداگانــه یــخ ببندنــد. 
پــس از آن در ظــرف یــا پاکــت پالســتیکی ریختــه و در فریــزر نگهــداري کنیــد . هــر نــوع میــوه بــه جــز مــوز را مــی توانیــد بــا ایــن

روش منجمد کنید.
2- بعضــی از میــوه هــا را مــی تــوان بــا مخلــوط کــردن شــکر بــه آن منجمــد کرد.بــه ایــن ترتیــب کــه بــراي هــر کیلو میــوه یــک فنجان 
شــکر در نظــر گرفتــه  و میــوه را در شــکر بغلتانیــد و در ظــرف دردار بریزیــد ولــی ســر ظــرف خالــی بمانــد. میــوه هایــی نظیرتــوت، 

تــوت فرنگی،شــاه تــوت، تمشــک، آلبالــو و گیــالس را بــه ایــن روش میتــوان فریــز کــرد.
3 -روش دیگــر اینکــه میتوانیــد میــوه هــا را در شــربت قنــد متوســط یــا غلیــظ بریزیــد  توجــه داشــته باشــیدکه ایــن مخلــوط بایســتی 

روي میــوه هــا را بگیــرد و ســر ظــرف کمــی خالــی باشــد ســپس ظــرف را داخــل فریــزر قــرار داده، نگهــداري کنیــد.

پیــش از پــر کــردن محفظــه دســتگاه بــا مــواد غذایــی، دمــاي داخــل کابیــن 
بایســتی بــه 18 - درجــه ســانتیگراد رســیده باشــد.



3031

 ● تنهــا مــواد غذایــی بســته بنــدي شــده را در دســتگاه قــرار دهیــد تــا مــواد غذایــی خشــک نشــده و یــا طعــم خــود را از دســت ندهنــد 
و موجــب خــراب شــدن طعــم مــواد غذایــی منجمــد دیگــر نیــز نشــوند.

● لطفا حداکثر زما نهاي نگهداري و تاریخ انقضاي مصرف مواد غذایی منجمد را رعایت کنید.
● بــر روي بســته هــاي مــواد غذایــی بــر چســبی حــاوي اطالعاتــی نظیــر تاریــخ - نــوع مــواد غذایــی و ... نصــب کنیــد تــا در هنــگام 
مصــرف و انتخــاب بســته هــا ، آنهائــی کــه تاریــخ قدیمــی تــري دارنــد زودتــر مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و انتخــاب بســته هــا نیــز به

سهولت و در اسرع وقت انجام گیرد.
● بهترین عملکرد وقتی حاصل می شود که تقریبا  از تمامی حجم مفید کابین به یکسان استفاده شود. 

● از گستردن نایلون یاکاغذ برروي طبقات یاسبدها خودداري نمایید زیرا ازگردش هوا داخل کابین جلوگیري می کند.

 تــا حــد امــکان مــواد غذایــی را بــه صــورت مجــزا و مطابــق بــا نــوع آن هــا در محفظه هــا و کشــوها نگهــداري کنیــد. در نتیجــه این 
عمــل، شــما مدیریــت بهتــري بــر کشــوهاي فریــزر داشــته و از بــاز کــردن درب بــراي مــدت طوالنــی جلوگیــري مــی کنیــد کــه منفجــر 

بــه صرفــه جویــی در مصــرف انــرژي مــی گــردد.

● دســتگاه را در نزدیکــی شــعله گازهــا ، رادیاتورهــاي حرارتــی و یــا دیگــر منابــع گرمایــی قــرار ندهیــد. دمــاي بــاالي محیــط موجــب 
کارکــرد طــوالن یتــر و بیشــتر کمپرســور میشــود.

● جریــان هــواي کافــی و خروجــی موجــود در قســمت پایینــی دســتگاه و در پشــت دیــواره دســتگاه را چــک نمــوده و از آنهــا مطمئــن 
شــوید. هرگــز منافــذ تهویــه هــوا را نپوشــانید.

● مــواد غذایــی گــرم را در داخــل دســتگاه قــرار ندهیــد. ابتــدا بگذارید با دماي محیط هماهنگ شــوند و ســپس آنهــا را به درون  دســتگاه انتقــال دهید.
● درب دستگاه را براي مدت زمان طوالنی باز نگذارید.

● برودت داخل کابین را بیشتر از حد الزم پایین نیاورید. 
● مــواد غذایــی منجمــد را قبــل از اســتفاده، در داخــل کابیــن یخچالتــان قــرار دهیدتــا یــخ آنهــا ذوب شــود. در نتیجــه ایــن عمــل از 

ــه از مــواد غذایــی منجمــد بــراي خنــک کــردن داخــل یخچــال اســتفاده خواهــد شــد. ســرماي حاصل
● همواره کندانسور موجود در پشت دستگاه را تمیز نگهدارید. 

● در هنــگام قطــع بــرق ســعی شــود درب کابیــن بــاز نشــودچرا کــه دمــاي مــواد غذایــی داخــل کابیــن بــه حــد چشــمگیري افزایــش مییابد.
● تــا حــد امــکان مــوا دغذایــی را بصــورت مجــزا و مطابــق بــا نــوع آنهــا در محفظــه هــا و کشــوها نگهــداري کنیــد. در نتیجــه ایــن  
عمــل، شــما مدیریــت بهتــري بــر کشــوهاي فریــزر داشــته و از بــاز کــردن درب بــراي مــدت طوالنــی جلوگیــري م یکنیــد کــه منجــر بــه 

صرفــه جویــی در مصــرف انــرژي میگــردد.

محصــول را بــراي مــدت زمــان طوالنــی در ســرماي بیــش از حــد قــرار ندهیــد. 
)بــه دلیــل امــکان برفــک زدایــی یــا اینکــه ممکن اســت دمــا در محفظــه فریزر 

ــی گرم شــود( خیل

نکات مربوط به صرفه جویی در مصرف انـرژي
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تقویم زمان بندي انجمــــادبرفـــــــک زدایــی
در سیســتم بــدون برفــک )نوفراســت ( انجمــاد مــواد غذایــی بــه گونــه اي اســت کــه نگهــداري مــواد غذایــی منجمــد یــا انجمــاد مــواد 
غذایــی تــازه را بوســیله گــردش هــواي ســرد ممکــن میســازد . توســط سیســتم تهویــه، هــواي خنــک در کل کابیــن جابجــا شــده و باعث 
میشــود کــه هــواي خنــک داخــل کابیــن داراي نوســانات حرارتــی بســیار پائینــی باشــد تبخیــر کننده)اواپراتــور( در مواقع لــزوم بصورت 
خــودکار از برفــک زدوده خواهــد شــد. آب حاصــل از برفــک زدایــی بــه بیــرون از کابیــن هدایــت شــده و در موتورخانــه دســتگاه از طریق 
گرمــاي ایجــاد شــده توســط کمپرســور، تبخیــر مــی شــود. بنابرایــن، دســتگاه و مــواد غذایــی منجمــد آن همــواره تــازه و عــاري از یــخ 

خواهنــد بــود. انجــام عمــل برفــک زدایــی بصــورت دســتی مــورد نیــاز نمــی باشــد .

مدت زمان نگهداري برخی از مواد غذایی در کابین یخچال یا فریزر را در جدول زیر می توانید مشاهده نمائید :

مدت زمان نگهداري در کابین فریزرمدت زمان نگهداري در کابین یخچالنوع مواد غذایی
لبنیات

------------5 تا 7 روزشیر تازه

------------1 تا 2 هفتــهشیرپرچرب

------------10 روزخامه
------------7 روزماست و پنیر محلی

9 مــاه2 هفتهکره
------------3 تا 5 روزشیر بسته بندي که بسته بندي آن باز شده

2 ماه------------بستنی
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مدت زمان نگهداري در کابین فریزرمدت زمان نگهداري در کابین یخچالنوع مواد غذایی
میوه جات

8 تا 12 ماه1 مــاهسیب

8 تا 12 ماه3 تا 5 روززرد آلو-هلو-گالبی-آلوچه-شلیل

8 تا 12 ماه------------موز
4 تا 6 ماه2 هفتهانواع مرکبات

4 تا 6 ماه3 تا 5 روزکیوي
8 تا 12 ماه3 تا 5 روزخربزه و هندوانه

4 تا 6 ماه2 تا 3 روزآناناس

مدت زمان نگهداري در کابین فریزرمدت زمان نگهداري در کابین یخچالنوع مواد غذایی
انواع گوشت

6 تا 12 ماه3 تا 5 روزگوشت گاو و گوساله

9 تا 12 ماه1 تا 2 روزگوشت مرغ

12 ماه------------گوشت مرغ منجمد
3 تا 4 ماه1 تا 2 روزدل و جگر مرغ

3 تا 4 ماه1 تا 2 روزگوشت پخته آب پز
1 تا 6 ماه1 تا 2 روزسوسیس

3 تا 6 ماه1 تا 2 روزانواع ماهی
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مدت زمان نگهداري در کابین فریزرمدت زمان نگهداري در کابین یخچالنوع مواد غذایی
سبزیجات

8 تا 12 ماه2 هفتههویج - چغندر

8 تا 12 ماه1 هفتهگوجه-کرفس-کلم-لوبیاسبز

------------1 هفتهکاهو
8 تا 10 ماه2 تا 5 روزانواع سبریجات خام

8 تا 12 ماه1 تا 2 روزقارچ
4 تا 6 ماه------------نان

تمیز کردن و نگهـــــــداري

بدالیــل بهداشــتی قســمت داخلــی دســتگاه و نیــز متعلقــات داخلــی آن، بایســتی بصــورت منظــم تمیــز شــوند. بــراي اینکــه دمــاي مــواد 
درون فریــزر تــا پایــان تمیزکــردن دســتگاه حفــظ شــود بــه روش پیشــنهادي زیــر عمــل کــرده و ســپس دســتگاه را تمیــز نماییــد:

1 -حالــت ســوپر فریــز را حــدود 4 ســاعت قبــل از تمیــز کــردن فعــال کنیــد تــا مــواد غذایــی منجمــد بتواننــد حفــاظ ســرمایی مناســبی 
بــه دور خــود ایجــاد کننــد.

2 -مــواد غذایــی منجمد را برداشــته، آنهــا را در چندین الیــه روزنامه بپوشــانید و درمکانــی خنک، مثاًل داخــل کابین یخچال نگهــداري کنید.
3 -در طــول مــدت تمیــز کــردن، دســتگاه نبایــد بــه جریــان بــرق متصــل باشــد. ) خطــر بــرق گرفتگــی ( پیــش از تمیز کــردن، دســتگاه 

را خامــوش کــرده و دو شــاخه را از پریــز جــدا کنیــد و یــا اینکــه فیــوز را قطــع کنید.
▪ هرگــز دســتگاه را بــا تمیــز کننــده هایــی کــه بخــار آب از خــود منتشــر مــی کننــد، تمیز نکنیــد. رطوبــت میتوانــد بــا تجمــع در اجزاي 

الکتریکــی، خطــر بــرق گرفتگــی ایجــاد نمایــد! آب داغ میتوانــد به قســمت هــاي پالســتیکی آســیب وارد نماید.
▪ بــراي شستشــوي بدنــه داخلــی محلولــی از یــک قاشــق غــذا خــوري جــوش شــیرین در یــک لیتــر آب نیمــه گــرم تهیــه کــرده و بــا 

اســتفاده از یــک اســفنج نــرم کلیــه قســمت هــاي داخلــی را شستشــو دهیــد.
توجه!

▪  از شستن دستگاه با مواد قلیایی یا اسیدي و پودرهاي شستشو خوداري کنید.
▪ از ریختن نوشیدنی هاي رسوبدار مانند شکر و همچنین نوشابه هاي گاز دار در مخزن خوداري نمایید.
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▪ محلول هاي آلی می توانند به قسمت هاي پالستیکی دستگاه صدمه وارد کنند. )مانند آب لیمو(
▪ از هیچگونه تمیز کننده و اجسام زبر مانند اسکاچ یا سیم ظرف شویی استفاده نکنید .

4 -پس از تمیز کردن ، داخل و بیرون کابین را خشک کنید و تمامی متعلقات دستگاه را مجددا در جاي خود قرار دهید.
5- از اسپري در نزدیکی محصول استفاده نکنید، استفاده از اسپري می تواند باعث آتش سوزي یا انفجار شود.

6- هرگــز مــواد فــرار و یــا آتــش زا از قبیــل بنزیــن، تینــر، الــکل و یــا ســایر مــواد قابــل اشــتعال را در داخــل محصــول نگهــداري نکنیــد، 
نگهــداري هــر یــک از ایــن مــواد باعــث انفجــار مــی شــود.

7 -در مواقعــی کــه تصمیــم داریــد از دســتگاه بــه مــدت طوالنــی اســتفاده ننمائیــد، پــس از تمیــز کــردن، در ب هــا و درب اصلی دســتگاه 
را بحالــت نیمــه بــاز قــرار دهیــد. ایــن عمــل از بــو گرفتــن کابیــن جلوگیــري م ی کند.

8- جهــت تمیــز کــردن الســتیک دور درب )گســکت( از یــک اســفنج تمیــز یــا دســتمال نــرم و یــک مــاده شــوینده مالیــم در آب گــرم 
اســتفاده کنیــد.

9 -تجمــع گــرد و غبــار در داخــل کندانســور ) لولــه هــاي ســیاه رنــگ پشــت دســتگاه ( موجــب افزایــش مصــرف انــرژي میشــود. حداقل 
ســالی یــک مرتبــه بــا اســتفاده از یــک بــرس و یــا جــارو برقــی بــه دقــت، تمیــز کنید.

جهت تنظیم میزان برودت متناسب، می توانید زبانه کشوي مورد نظر را مابین حداقل )MIN( و حداکثر ) MAX( قرار دهید.
کشیــــدن کشــویی بــه ســمت  MAX باعــث افزایــش میــزان بــرودت و بالعکــس کشــیدن  کشــویی بــه ســمت MIN باعــث کاهــش میزان 

ــود. رطوبت میش

بــرروي محفظــه باالیــی کشــوهاي جامیــو هــاي و ســبزیجات ، دریچــه تنظیــم گــردش هــوا قــرار گرفتــه اســت )مطابــق تصویــر زیــر( 
کــه مــی توانیــد جهــت تنظیــم میــزان رطوبــت متناســب بــا مــواد غذایــی، زبانــه کشــوي مــورد نظــر را روي نــام مرتبــط قراردهیــد.

تنظیم برودت کشوي چیلــر

نحوه استفاده از کشوهاي جامیـوه اي
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خارج کردن قطعات داخل کابیـن

تعویض المپ زیر درب یخچــال

مطابــق تصویــر روبــرو، محفظــه هــا و بطــري گیــر را بــه ســمت بــاال هدایــت کــرده تــا از محــل نصــب خــارج گردنــد. بــراي نصــب 
مجــدد، همیــن مرحلــه را بــه شــکل برعکــس انجــام دهیــد.

کشوهاي جاي میو ه و سبزیجات و کشوي فریزر
مطابــق تصویــر، کشــو را بــه ســمت خــود )بیــرون( کشــیده و ســپس از جــاي خــود خــارج کنیــد. در هنــگام خــارج کــردن کشــوها، 
اســتپ تعبیــه شــده مانــع خــروج کامــل کشــوي جــا میــو هــاي مــی شــود کــه بــا حرکــت دورانــی بــه ســمت بــاال مــی توانیــد کشــو را 

آزاد و بیــرون آوریــد.

طبقات شیش هاي
ابتــدا جلــوي طبقــه شیشــه اي را مطابــق تصویرکمی بــاال داده تــا قفل حرکتــی طبقه آزاد گــردد، ســپس طبقه را به ســمت بیرون بکشــید.

احتیاط !
 تعویض چراغ می بایست توسط سرویسکار مجاز شرکت انجام شود.



4243

درب یخچــال را بازکــرده، ابتــدا 2عــدد پیــچ نگهدارنــده قــاب و چــراغ را مطابــق تصویــر روبــرو ) از زیــر درب یخچــال ( توســط پیــچ 
گوشــتی 4ســو بــاز کــرده تــا قطعــات ذکــر شــده آزاد شــوند. ســپس ســوکت چــراغ را جــدا کــرده وبعــد از بازکــردن پیــچ بســته شــده 

بــه پایــه چــراغ و تعویــض آن بــا چــراغ جدیــد، جهــت نصــب مجــدد قطعــات، مراحــل بازکــردن را بلعکــس انجــام دهیــد.

جهت تعویض چراغ داخل یخچال، ابتدا قطعات داخل یخچال رابیرون آورده سپس مراحل زیررا انجام دهید.

1-ابتدا دریچه هاي محفظه هواکش باال را با استفاده از نوك پیچ گوشتی تخت)دوسو( ازجاي خود خارج کنید)1(
2- پس از آن دو پیچ تعبیه شده داخل آن محفظه را بازکنید )2(

3- سپس چهار پیچ مشخص شده درپایین داکت هوا را بازکنید)3(

تعویض المــــپ کابین یخچــال

احتیاط !
 تعویض چراغ می بایست توسط سرویسکار مجاز شرکت انجام شود.

اخطار!
یــک دفعــه داکــت را بــه بیــرون نکشید.ابتداســوکت هــاي داکــت کــه متصــل به 

بدنــه مــی باشــند را جــدا کــرده و پــس از اطمینــان از آزاد بــودن داکــت، آن را 
بیــرون آوریــد.
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در انتهــا مطابــق تصویــر روبــرو ) 4( ازمحــل نشــان داده شــده ،داکــت را کمــی بــه ســمت بــاال داده 
و آنــرا بــه ســمت بیــرون کشــیده تــا خارهــاي نگهدارنــده از جــاي خــود جــدا شــده و داکــت از بدنــه 

جــدا گــردد.

جهــت دسترســی بــه چــراغ ، مــی بایســت در ابتــدا 4 عــدد پیــچ تعبیــه شــده بــرروي پایــه فــن و پیچ 
پاییــن داکــت را بــاز کــرده تــا قطعــه محافــظ روي المــپ بــاز شــود. )تصویــر روبرو(

6 -در انتهــا ، ابتــدا ســوکت چــراغ را بــاز کــرده و پــس از جــدا کــردن چســب هــاي اتصــال دهنــده 
روي چــراغ ، چــراغ را از جــاي خــود خــارج کنیــد . بعــد از جایگــذاري چــراغ جدیــد ، ســوکت چــراغ 
را مجــددا وصــل نمــوده ، چــراغ را توســط چســب کاغــذي پهــن )مطابــق نمونــه اولیــه( بــه داکــت 

فیکــس کــرده و مراحــل نصــب داکــت را بلعکــس ) بازکــردن ( ،انجــام دهیــد.
از نصب صحیح و کامل سوکت ها و داکت اطمینان حاصل کنید.

تاخیر در ساختن یخ براي اولین بار
سیستم یخساز مجهز به سنسور دما بوده و عملکرد آن پس از رسیدن برودت الزم، به صورت اتوماتیک انجام می گردد.

پــس از نصــب فریــزر بــراي اولین بــار کلیه لولــه ها خالــی از آب بــوده که ایــن امر موجــب تاخیر در ســاختن یــخ پس از نصــب اولیه مــی گردد.
خاموش کردن یخساز براي مدت طوالنی

چنانچــه قصــد مســافرت داریــد و یــا بــه مــدت طوالنــی از یخســاز اســتفاده نمــی کنیــد، جهــت جلوگیــري از نشــتی احتمالــی آب یــا هر 
گونــه مشــکل دیگــري، شــیر آب را ببندیــد و یخســاز را خامــوش کنید.

توجه 
چنانچــه بــراي مدتــی از یخســاز اســتفاده نکنیــد یــخ هــا ممکــن اســت بــه یکدیگــر بچســبند و بــه شــکل یــک تــوده یکپارچــه تبدیــل 

شــوند. در ایــن صــورت بایــد یــخ هــا را از مخــزن خــارج نماییــد.
2- چنانچه رنگ یخ ها تغییر کرده است سریعا با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

3 -توجــه نماییــد چنانچــه دســتگاه بــه دلیــل تفــاوت فشــار آب در مناطــق مختلــف قالــب هــاي یــخ کوچــک درســت مــی کنــد و یــا 
قطعــات یــخ بــه یکدیگــر مــی چســبند، بایــد مقــدار ســطح آب در داخــل یخســاز کنتــرل شــده و تنظیــم گردد.مــی توانیــد بــا نمایندگــی 

مجــاز شــرکت تمــاس بگیریــد.

توجه ! 
دقــت شــودجهت نصــب مجــدد، مــی بایســت هــر ســوکت بــه پایــه همرنــگ 

خــودش متصــل گــردد.

یخســــــاز
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صـــداها و گرمــــاي حین کار

صداهاي ذیل مشخصه هاي معمول دستگاه سردساز می باشند: 
کلیک ها

هر زمان که کمپرسور روشن و یا خاموش میشود، صداي کلیکی شنیده  ی شود.
اغتشاش صوتی

به محض اینکه کمپرسور بکار می افتد شما می توانید صداي این اغتشاش صوتی را بشنوید.
صداي شبیه به جوشیدن / ریزش مایعات

زمانیکــه مــاده ســردکننده درداخــل لولــه مویــی جریــان پیــدا مــی کند، شــما مــی توانیدصــداي جوشــیدن مایعــات / ریــزش مایعــات را 
بشــنوید.حتی پــس از آنکــه کمپرســورخاموش شــده باشــد نیــز ایــن صــدا هــا ممکــن اســت ادامه داشــته باشــند.

صداي گردش هوا
دستگاه تهویه جریان هوایی ایجاد م یکند که در نتیجه این عمل ، ممکن است صدایی به گوش برسد.

صداي دیفراست
صدایی که گاهی اوقات در هنگام ذوب برفک به گوش می رسد.

گرماي قسمت هاي جانبی
گرماي قسمت بیرونی محصول و دور درب و تیرك وسط براي عملکرد بهترمحصول بوده و طبیعی است.

قبــل از نصــب شــلنگ هــاي محصــول، بایــد درپــوش شــیر برقــی کــه بــا 3 پیــچ متصــل شــده 
اســت را بــاز کنیــد. ســپس شــیر فلــزي موجــود در محصــول را بــه خروجــی آب شــهر وصــل 
کنیــد و بــا شــلنگ نمــره 6 ســفید بــه ورودي فیلتــر آب وصــل کنیــد. ســپس با شــیلنگ نمــره 6 

بــه ورودي شــیر برقــی اتصــال و درپــوش شــیر برقــی را مــی بندیــم.

نحوه اتصال شلنگ هاي آبسردکن و یخساز

هشـــدار ! 
فقط به شبکه آب اشامیدنی متصل شود.

هر شش ماه یکبار فیلتر آب تعویض گردد.
جهــت اتصــال بــه آب آشــامیدنی حتمــا از شــلنگ هــاي داخــل محصــول یــا 

شــلنگ نــو اســتفاده کنیــد.
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اصطالحات فنیآبســــردکن

مقررات و استاندارد ها

می توانید با فشار لیوان به پدال آبسرد کن از آب خنک شده بدون بازکردن درب محصول بهره مند شوید.
تانــک آبســردکن درداخــل محصــول تعبیــه شــده و پــس ازاتصــال شــلنگ ورودي درپشــت محصــول بــه شــیرآب لوله کشــی، متناســب با 

تنظیمــات روي بــرد کنتــرل بــه صــورت اتوماتیــک ُپــر می شــود

 ●سرد کننده ) مبرد (
ســیاالتی کــه بــراي ســرد کــردن مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد اصطالحًا ســرد کننــده خوانــده مــی شــوند. آنهــا داراي نقطــه جوش 
نســبتا پائینــی هســتند، آن قــدر کــه گرماي مــواد غذایــی در داخل دســتگاه سردســاز م یتوانــد موجب جــوش آمدن و یــا تبخیر آنها بشــود.

 ●مدار سرد کننده ) سیکل تبرید (
سیســتم چرخشــی آب بنــدي شــده کــه در آن مــاده ســرد کننــده وجــود دارد. مــدار ســرد کننــده بــراي بیشــتر قســمت هــا از یــک تبخیــر 

کننــده، کمپرســور، کندانســور و لولــه کشــی هــاي مربوطه تشــکیل شــده اســت.
 ●تبخیر کننده ) اواپراتور (

ســرد کننــده در داخــل اواپراتــور تبخیــر م یشــود. هماننــد تمامــی ســیاالت، مــواد ســرد کننده بــراي تبخیــر نیــاز بــه گرمــا دارند.گرما از 
داخــل کابیــن دســتگاه جــذب شــده و در نتیجــه موجــب خنک شــدن آن م یشــود.

●کمپرسور 
کمپرســور همانند یک صندوقچه کوچک می باشــد و توســط موتور الکتریکی تغذیه شــده و در پشــت دســتگاه )موتورخانه( مســتقر اســت. 
کمپرســور مــواد ســرد کننــده بخــار شــده را از داخل تبخیــر کننده جــذب می کنــد آنهــا را متراکم نمــوده و بــدرون کندانســور وارد مــی کند.

کندانسور ●
کندانســور معمــوال بشــکل شــبکه م یباشــد. مــاده ســرد کننــده متراکــم شــده از کمپرســور در داخــل کندانســور بصــورت مایــع در مــی آیــد. 

ایــن دســتگاه بــراي اســتفاده خانگــی طراحــی شــده و مطابــق بــا اســتانداردهاي مربوطــه تولیــد شــده اســت. پیــش بینــی هــاي الزم 
مطابــق بــا مقــررات و قوانیــن ایمنــی اســتاندارد ملــی ایــران در تولیــد ایــن دســتگاه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .

توجه ! 
فقط به شبکه آب آشامیدنی متصل کنید.
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بنابرایــن گرمــا آزاد مــی شــود کــه ایــن گرمــا در هــواي محیــط در ســطح کندانســور آزاد میشــود. کندانســور در خــارج از دســتگاه و 
معمــواًل در پشــت آن قــرار دارد.

شــاید کارکــرد ناصحیــح دســتگاه بوســیله خطایــی کوچــک ایجــاد شــده باشــد که شــما مــی توانیــد خودتــان آن را بــا دســتورالعمل هاي 
ذیــل تصحیــح کنید.

عیب یابی اولیه دستگاه

اخطار ! 
ــرب  ــده و مج ــوزش دی ــنل آم ــط پرس ــا توس ــتگاه تنه ــر روي دس ــرات ب تعمی

انجــام شــود. دســتکاري توســط افــراد نــا وارد آمــوزش ندیــده ممکــن اســت 
آســیب اساســی بــه دســتگاه وارد کنــد. لطفــا در صــورت نیــاز بــا قســمت

خدمات مشتري ما براي انجام امور تعمیراتی تماس بگیرید.
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مشخصات فنـی محصولخدمات مشتري

در صورتیکــه در ایــن دســتورالعمل نمــی توانیــد راه حلــی بــراي برطــرف کــردن کارکــرد ناصحیــح دســتگاه خــود بیابیــد، لطفــا بــا 
قســمت خدمــات مشــتري مــا تمــاس حاصــل بگیریــد. آدرس و شــماره تلفــن هــا در برگــه ضمیمه تحــت عنــوان لیســت نماینــدگان مجاز 

خدمــات پــس از فــروش ارائــه شــده اســت.
انتخــاب ســفارش صحیــح، تعویــض قطعــات یــا ســایرخدمات مــی توانــد موجــب صرفــه جویــی در هزینــه هــاي مربــوط بــه ایــاب 

ذهــاب و دیگــر هزینــه هــا شــود. بــه همیــن دلیــل همــواره اطالعــات ذیــل را در مــورد دســتگاه خــود ارائــه دهیــد :

ایــن اطالعــات را مــی توانیــد در پــالك مشــخصات موجــود در داخــل کابیــن دســتگاه بیابیــد . توصیــه مــی شــود کــه شــما ایــن اطالعــات را 
در محــل هــاي فــوق وارد نمائیــد تــا در صــورت نیــاز بــه ســهولت در دســترس باشــند.
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