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  مشتري عزيز
   Haierيد محصول با تشكر از خر

وحه رلطفاً اين دسـتورالعملها و روشـهاي مـش        .  از كيفيت عالي و عملكرد بااليي برخوردار است        Haierمحصول  
در صورت هر گونه سؤالي لطفاً با       . شويد  مند مي   بهره Haierالمللي   شما از خدمات استاندارد بين    . زير را بخوانيد  

وشته شده در ضمانتنامه تماس بگيريد و درخواست خـود را مطـرح   مراكز خدمات ما با شماره تلفنها يا آدرس ن       
  .نماييد

Haierارادتمند هميشگي شماست  .  
  

  .يابند گاهي تغيير مي هاي محصول به دليل ارتقاء محصول بدون اطالع قبلي گاه ويژگي
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  مشخصه ها 
 يخ سازي   •

  . سازد االستفاده مي   شما به صورت سهلهاي يخ را بنا ه انتخاب يك يخ ساز اتوماتيك كار مكعب
 كننده براي اغذيه  كشو خنك •

  .  استc ˚2- تا c ˚ 3+كشوي اغذيه در كف بدنه يخچال براي نگهداري اغذيه با دماي 
 قفسه كشويي براي دسترسي آسان به مواد غذايي •

هـا را     يـن قفـسه   ا. شـود   هاي كشويي براي گذاشتن و برداشتن آسان آن منجـر مـي             بدنه يخچال يه قفسه   
  . كه در زاويه قائمه است بيرون آورد توان هنگامي مي

 ( AI )هوش مصنوعي  •

  .شود عملكرد بهينه يخچال بر اساس دماي داخلي و دماي مطلق بدون مداخله فهرست راهنما تضمين مي
 دار و بسيار شيك  بسيار باريك، بسيار جا •

  .ريزر، طراحي داخلي و خاجي عاليدار يخچال و ف ابعاد فشرده، ظرفيت زياد، بدنه جا
  و بدون برفك با سيستم خنك كننده مفيدCFCانجماد  •

 آوري پوشش هوا فن •

پرده هوا در قسمت انتهاي جلوي بدنه يخچال قرار دارد و با جلـوگيري از ورود هـواي گـرم و تـسهيل                       
  .انتشار يكنواخت هواي سرد نگهداري مواد غذايي را مطلوب مي سازد

  از يخ زدايي براي جلوگيري از آب شدنخنك سازي قبل •

شود تا از اثر زيـان بخـش افـزايش            سازي، دماي داخلي اندازه گيري شده فعال مي         يك فرآيند پيش خنك   
  .دما روي مواد غذايي نگهداري شده در يخچال جلوگيري كند

 اراموعملكرد بهينه خنك سازي و عمر طوالني كمپرسور با موتور فن و دستگاه متراكم كننده ك •

  .LCDسيستم هشدار كننده بازماندن درب، دكمه حسي و صفحه نمايش بزرگ  •

  براي تازه نگهداشتن مواد غذايي Cآوري ويتامين  فن •

دارد و در عين حال بوي نا مطلـوب           تري تازه نگه مي      مواد غذايي را به مدت طوالني      Cآوري ويتامين     فن
  . برد را از بين مي

 خت كشو مسير لغزنده آسان و يكنوا •

  
  
  
  
  



  اسامي قطعات 
  نورافكن تازه نگه داشتن مواد غذايي

  بخش مواد غذايي تازه 

  
  
  

نچه در آها ممكن است برخي مدلها به لحاظ ظاهر با  سي اين فهرست راهنما در مورد مشخصهر برهنگام: توجه
  . اين راهنما نشان داده شده فرق كند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 C ويتامين كشوي

  بدنه مواد لبني
محصوالت لبني كه در اينجا نگهداري مـي        

  شود
  بطري/ قفسه شراب 

  قفسه متحرك آسان و يكنواخت
  جات و سبزيجات طبقه گوشت، ميوه

  جاي بطري
  جاي مخصوص وسيع

  ساز كشوي فريزر، يخ
 كشوي پايين انجماد زياد

  يخ ساز   
يخ يا بخش مواد غذايي منجمد            

  بخش فريزر  
 اشق يخق

ــشو   ــده كـــــ ــسيم كننـــــ      تقـــــ
 كشوي پايين فريزر



  نمادهاي هشدار دهنده ايمني
  زمشتري عزي

اده امـن از ايـن    جهـت درك بهتـر ايـن فهرسـت راهنمـاي اسـتفاده و اسـتف               . Haierبا تشكر از استفاده محصول      
  .محصول لطفاً پيامهاي ايمني پيرو نمادهاي ايمني زير را رعايت كنيد

   ممنوع
يك نماد ممنوع نشان دهنده اعمالي است كه احتمـاالً موجـب خـسارت بـه محـصول يـا                    

  .بنابراين آنها قدغن هستند. شود آسيب به خود مي

   هشدار
يب به خود را نشان مي دهـد و         يك نماد هشدار اطالعات مربوط به ايمني محصول و آس         

  .العملهاي پيرو اين نماد بايستي فوراً اجرا شوند  دستور

دهـد و   يك نماد احتياط اطالعات مربوط به ايمني محصول و آسيب به خود را نشان مـي       احتياط
  . العملهاي پيرو اين نماد بايستي فوراً اجرا شوند دستور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  پيش بيني هاي احتياطي
ن دستگاه بايستي به يك خروجي اختصاصي وصـل شـود           اي

سـيم بـرق ايـن      . كه سيم متصل به زمـين امـن داشـته باشـد           
دستگاه به بدنه سه شاخه وصل است كه مطابق خروجي سه  

هيچگـاه شـاخه سـوم آن را قطـع          . باشد  شاخه استاندارد مي  
يخچال بايستي در جايي گذاشته شود كـه        . نكنيد يا بر نداريد   

دو شاخه بايستي به سوكت     .  در دسترس باشد   دو شاخه آن  
  .گيرد وصل شود يا در غير اين صورت آتش مي

  

   AC220V/50 HZمنبع انرژي 
 ~ 242Vبـيش از    ( اگر ولتـاژ شـديداً نوسـان كنـد          

ــي      ) 187 ــوگيري از خراب ــراي جل ــاالي آن ب ــا ب ي
شوند،   هايي كه در شروع يك برنامه اجرا مي         برنامه

ا كمپرسور يا صـداهاي     صفحه كنترل آسيب ديده ي    
  . استفاده شودغير عادي 

  
  وقتي سيم برق آسيب ببينيد

استفاده از سيم ترك خورده يـا دو شـاخه سـائيده            
اگر سيم برق آسيب ببيند،     . شده شديداً ممنوع است   

بايستي آن توسط يك مركز خدماتي مجاز تعويض        
  . شود

  

  .دقت كنيد به سيم برق صدمه نزنيد
ز خود سيم را بكشيد تا دسـتگاه        هميشه دو شاخه غير ا     •

 .از خروجي قطع شود

سيم برق را به نحوي حركت دهيد تا خطر آسيب ايجـاد             •
 .شده با وزن يخچال يا كف پله آن از بين رود

دقت كنيد هنگام حركت دادن دستگاه به سمت بيرون به           •
 . سيم برق آسيب نرسانيد

  
اد داشـته   هميشه براي از برق كشيدن دستگاه موارد زيـر را بـه يـ             

  .باشيد
 .دستگاه را قبل از پاك كردن و تعمير از برق بكشيد •

استفاده را قبل از تعويض المپ قديمي بـراي جلـوگيري            •
 . از شوك الكتريكي از برق بكشيد

  

  .وقتي نشتي گاز وجود داشته باشد
 .شير گاز را ببنديد •

 ها را براي تهويه باز كنيد درها و پنجره •

 به برق وصل نكنيد يـا   يخچال يا ديگر وسايل برقي     •
 .از برق درآوريد

  
  
  
  



  پيش بيني هاي احتياطي
يخچــال را از مكانهــاي . يدشــاآب را بــه يخچــال نپ

بسيار مرطوب كه ممكن است اثر زيان بخشي روي         
  .عملكرد عايق الكتريكي بگذارد قرار ندهيد

  

. هنگام بـاز و بـستن درب، دسـتگيره را نگـه داريـد             
اقـالم را   . است نت خيلي كم    فاصله بين درها و كابي    

هميشه كودكان را به    . نبايستي به همديگر بچسبانيد   
  .هنگام باز و بستن دور نگه داريد

  
بطري آب جو يا بطري مشروب نبايستي در فريـزر          

   .خطر انفجار دارد. نگهداري شود

  

بدون مجوز دستگاه را تعمير يا قطعات آن را پيـاده           
. داً قـدغن اسـت    آسيب به سيستم يخچال شدي    . نكنيد

  .تعمير بايستي توسط كاركنان مجاز انجام شود

  
هـا را قبـل از        لطفاً درب، الستيك دور درب و قفـسه       

ــد و آن را دور از    ــتگاه برداريـ ــداختن دسـ دور انـ
   . دسترس كودكان در محل امن بگذاريد

  

در صورت قطعي برق يا پاك كردن دو شاخه را از برق            
 دقيقه مجـدداً بـه      5س از   دستگاه مي تواند تنها پ    . بكشيد

برق وصل شود تا از آسيب به كمپرسور آن كه در اثـر             
  . برنامه هاي اوليه مكرر ايجاد شده جلوگيري كند

  
  
  

  
  
  
  
  



  محل 
  تراز بندي 

براي تكيه گاه از آن از اليي هـاي سـفت و محكـم قابـل                . دستگاه بايستي روي يك كف ثابت قرار گيرد       
دسـتگاه را  . گاه از مواد بسته بندي براي تكيه گاه يا تثبيت آن استفاده نكنيـد   هيچ. اشتعال استفاده كنيد  

در جهـت عقربـه هـاي سـاعت بچرخانيـد تـا ارتفـاع        . با پايه هاي قابل تنظيم در هنگام لزوم تراز كنيـد         
  . يخچال زياد و جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا آن كوتاه شود

  
هويه مطبوع گذاشته   دستگاه بايستي در يك اتاق با ت      

فاصـله از  هـر دو طـرف و از            10cmحداقل  . شود
  .عقب الزم است

  
  

دستگاه را در برابـر نـور مـستقيم خورشـيد يـا             
  . منبع حرارتي قرار ندهيد

  

بــه منظــور جلــوگيري از آســيب و هرگونــه حادثــه 
ــال    ــاالي يخچ ــاي آب را ب اجــسام ســنگين و ظرفه

   . نگذاريد

  

.  رطوبت قـرار ندهيـد     دستگاه را در معرض باران يا     
از زنـگ زدن و     . دستگاه را خشك و تميز نگه داريـد       

  .خرابي عايق الكتريكي جلوگيري شود

  
  

  
  
  
  
  



  برداشتن و گذاشتن در 
براي جلوگيري از هر گونه آسيب، صدمه يا خسارت به يخچال، همه مـواد غـذايي را از قفـسه هـاي روي درب يخچـال و                  

داريد، دو شاخه برق يخچال را بيرون بكشيد و آب را قبل از برداشتن و تعويض درب قطع                  را بر ) ها  ( سپس قفسه بطري    
دستورات زير بايد اجـرا     .  نفر يا بيشتر برداريد يا عوض كنيد       2براي جلوگيري از آسيب به دستگاه، درب را با كمك           . كنيد
ت ا جلـوگيري از خطـر خفگـي، كودكـان و حيوانـ            به منظور . دقت كنيد تا هنگام بلند كردن در از لوال روي شما نيفتد           . شود

  . در اين صورت ممكن است آنها در كشوها گير بيفتند. تان را دور از كشوها نگه داريد خانگي
  برداشتن و تعويض درب راست يخچال

 .سرپوش لوالي راست باال را به وسيله آچار پيچ گوشتي باز كنيد و سرپوش لوال را درآوريد )1

  
 .  را به وسيله آچار پيچ گوشتي شش گوش باز كنيد و لوال را درآوريدلوالي راست بااليي )2

 
 .درب را درآوريد و آن را در يك محل مناسب بگذاريد )3

 
 .در صورت نياز لوالي وسط را برداريد )4

 
 .درب را در يك ترتيب معكوس برداشتن تعويض كنيد )5

  
  برداشتن و تعويض درب چپ يخچال

  .ه آچار پيچ گوشتي باز كنيد و سرپوش لوال را درآوريدسرپوش لوالي چپ بااليي را به وسيل )1

  
 . لوالي چپ بااليي را به وسيله آچار پيچ گوشتي شش گوش باز كنيد و سپس لوال را درآوريد )2

 



  برداشتن و تعويض در 
  .درب را برداريد و آن را در يك محل مناسب بگذاريد) 3

 
  .در صورت نياز لوالي وسط را برداريد )4

 
 . در يك ترتيب معكوس برداشتن تعويض كنيددرب را )5

 
 برداشتن و تعويض جا يخي

 .جا يخي را كامالً بيرون بكشيد و آن را از يخچال بيرون آوريد )1

  
 .جا يخي را به ترتيب معكوس برداشتن تعويض كنيد )2

  
  برداشتن و تعويض كشوي فريزر

  .ريدكشوي فريزر را كامالً بيرون بكشيد و آن را از يخچال بيرون آو )1

  
 .كشوي فريزر را به ترتيب معكوس برداشتن تعويض كنيد )2

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 آماده سازي

  .همه مواد بسته بندي را برداريد )1

  .فوم و برچسبها بايستي برداشته شوند
 

 . لوازم جانبي و نوشته ها را چك كنيد )2

لــوازم جــانبي را مطــابق ليــست بــسته بنــدي چــك كنيــد ، در  
  .ريدصورت شك با واسطه تماس بگي

  
 .بخش محل را ببينيد. دستگاه را در يك محل مناسب قار دهيد )3

  
 .قبل از كار توصيه مي شود دستگاه را تميز كنيد )4

  
 بدون حركت  )5

 ساعت  6براي اطمينان از عملكرد عادي، بگذاريد دستگاه به مدت          
  . يا بيشتر پس از نصب و پاك كردن بي حركت بماند

  
  
  
  
  
  
  



  آماده سازي 
  كفنصب صفحه  )6

آن را به كف يخچال با پيچهـا بـه صـورتي كـه در شـكل                 . در يخچال را باز كنيد و صفحه كف را بيرون بكشيد          
  .نشان داده شده ببنديد

  
يك جفت دستكش دست كنيد تا هنگام برداشتن يا نصب صفحه كف و پايه هاي قابـل تنظـيم يخچـال بـه                       : توجه

  .  دستتان آسيب نرسد

  
  غذايينصب كاور جلويي كشوي مواد  )7

جات، سبزيجات بيـرون بكـشيد ،         كاور جلوي كشوي مواد غذايي را از كاور ميوه        . در يخچال را باز كنيد    
گاه بگذاريد و كاور جلـويي كـشوي          سپس ميله گردان را در انتهاي هر دو طرف كشو داخل سوراخ تكيه            

  . مواد غذايي را بچرخانيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  آماده سازي
  بستن دستگيره درب )8

دو دستگيره بلند بايـستي روي يخچـال و يـك دسـتگيره كوتـاه               . ره هاي درب را از بدنه يخچال باز كنيد        دستگي
  . دستورات زير را اجرا كنيد . روي فريزر نصب شود

  بستن دستگيره درب يخچال
  : لطفاً به هنگام بستن دستگيره درب يخچال موارد زير را انجام دهيد

بـه  . (  راست درب يخچال به كمك آچار پيچ گوشـتي بگذاريـد           بست دستگيره را داخل سوراخهاي سمت      )1
  ) با پيكانها نشان داده شده 1صورتي كه در شكل 

دستگيره درب يخچال را داخل گيره دستگيره بگذاريد و سوراخ گيره دستگيره و بـست دسـتگيره را بـه         )2
 )  با پيكانها نشان داده شده 2طبق شكل(طرف راست در جهت عمودي قرار دهيد 

يچ اتصال دستگيره را داخل دو سوراخ جا دستگيره به كمك آچار پيچ گوشتي شش گـوش فـرو كنيـد                     پ )3
 ) نشان داده شده 2 در شكل 1همانطور كه با پيكانهاي (

 نـشان داده    2 در شـكل     2همانطور كـه بـا پيكانهـاي        (كاور پيچهاي بااليي را به طرف راست تثبيت كنيد           )4
 ) شده 

 .  يخچال، لطفاً به صورت معكوس سوار كردن آن عمل كنيدهنگام جدا كردن دستگيره در )5

  
  : توجه

در صورت نياز به تغيير دسـتگيره بـا         . در صورت عدم هر گونه نياز خاص دستگيره درب يخچال را جدا نكنيد            
  . ها تماس بگيريد تكنسين

  



 آماده سازي

  بستن دستگيره درب فريزر
  : موارد زير را انجام دهيدلطفاً به هنگام بستن دستگيره درب فريزر 

به . ( بست دستگيره را داخل سوراخهاي سمت راست درب فريزر به كمك آچار پيچ گوشتي بگذاريد               )1
  ). با پيكانها نشان داده شده 1صورتي كه در شكل 

دستگيره درب فريزر را داخل گيره دستگيره بگذاريد و سوراخ گيره دستگيره و بست دستگيره را به               )2
  )  با پيكانها نشان داده شده 2طبق شكل(جهت عمودي قرار دهيد طرف راست در 

پيچ اتصال دستگيره را داخل دو سوراخ جا دستگيره به كمك آچار پيچ گوشتي شش گوش فرو كنيد     )3
 ) نشان داده شده 2 در شكل 1همانطور كه با پيكانهاي (

 . ن آن عمل كنيدهنگام جدا كردن دستگيره درب فريزر، لطفاً به  صورت معكوس سوار كرد )4
 

  : توجه
در صورت نياز به تغييـر دسـتگيره بـا          . در صورت عدم هر گونه نياز خاص دستگيره درب فريزر را جدا نكنيد            

  . ها تماس بگيريد تكنسين

  
  نصب قفسه نوشيدني )9

قفسه شيشه اي را به طرف      . در يخچال را باز كنيد، قفسه مواد غذايي در گوشه باالي سمت چپ برداريد             
قفـسه  . سپس قفسه نوشيدني را از كشوي مواد غذايي در كف بيرون بكشيد   .  روي يك ميز بگذاريد    پايين

همانطور كـه در  ( ها را از هر دو طرف نگه داريد و آن را به قفسه مواد غذايي بچسبانيد                     نوشيدني
 زيـر نـشان     3 همانطور كـه در شـكل     (و سپس آن را در جايش قرار دهيد         )  زير نشان داده شده      1شكل  

   )داده شده 

  
  
  
  
  



  استفاده اوليه 
  . دستگاه را به منبع برق وصل كنيد )1

بخـش حافظـه    . ( شـوند   دستگاه يك حافظه پشتيبان دارد و تنظيمـات قبـل از قطـع بـرق ذخيـره مـي                  
  ).  را جهت كسب اطالعات مشروح ببينيد18پشتيباني ص 

  
  حالتهاي عمليات )2

باشد بـا وجوديكـه       شود، نياز به تنظيم د دامنه دماي تعيين شده نمي            انتخاب مي  ALت  وقتي حال : توجه
  . دماي مطلق تغيير يافته است

  
  .توانيد يكي از حالتهاي عمليات زير را انتخاب كنيد شما مي

1( AI :  شود كه حالت      توصيه ميAI         دكمـه   .  استفاده شود مگر اينكه طور ديگر مورد نياز باشدAI 
. ( استفاده عمليـات اتوماتيـك را شـروع خواهـد كـرد           .  شاخص روشن خواهد شد     يد،را فشار ده  

  ). ببينيد 15 را در صفحه ALبخش حالت 
. ( توانيد دماي داخلي را به وسيله دكمه كنتـرل دمـا تنظـيم كنيـد          به طور متناوب، شما مي    : راهنما )2

  ). ببينيد 17بخش تنظيم دما را در صفحه 
 پر كردن يخچال  )3

لي به قدر كافي سرد و پس از ساعتها كار بدون مواد غذايي آمده نگهداري مـواد غـذايي    بدنه داخ 
  .باشد مي

  
اين دوره بسته به دماي منطقه،      . كشد تا به دماي داخلي مطلوب برسد        هنگام تنظيم دما، مقداري طول مي     :  توجه

  .  بودمقدار مواد غذاي و تعداد باز شدن درب يخچال طوالني تر يا كوتاه تر خواهد



  وظايف
 كنترل پانل  )1

  
A : دكمهAI  
B :دكمه كنترل دماي فريزر  
C : باز كردن قفل/ دكمه قفل  
D :خاموش يخ ساز / دكمه روشن  
E : دكمه كنترل دماي يخچال  
F :دكمه انجماد سريع  
G  :صفحه نمايش دماي فريزر  

H :صفحه نمايش دماي يخچال  
I : تصويرAL  
J :تصوير خاموش بودن يخ ساز  

K:تصوير انجماد سريع  
L : تصوير قفل  

M : تصوير روشن بودن يخ ساز سريع  

  
  

  ALحالت  )2

  
باشد و تنظيم دما به طور خودكار در راستاي دماي   بدين معناست كه نيازي به مداخله دستي نمي  ALحالت  

براي نـشان   ممكن است   ) الف   ( ALتحت حالت باز كردن قفل،  دكمه        . مطلق و دماي داخل تغيير خواهد كرد      
 مجـدداً  ( A ) را AL ، دكمـه  ALبراي غير فعال شدن حالت . و فعال شود ) 1(  زده شود ALدادن تصوير 

  . رود  ميAL ( L )تصوير . بزنيد
  
  
  
  



  قفل و باز كردن قفل  ) 3
د وارد شـو   نمايان مي( L ) را زده و تصوير قفل ( C )باز كردن قفل / تحت حالت باز كردن قفل، دكمه قفل 

تصوير .  را دوباره بزنيد( C )باز كردن قفل / براي غير فعال كردن حالت قفل، دكمه قفل . شود حالت قفل مي
  . شود  محو مي( L )قفل 
هـا مثـل انجمـاد سـريع، سـرماي سـريع،              هاي يخچال و فريزر و تـابع        ها در بدنه    كنترلهاي انتخاب دما  : توجه
  .تحت حالت قفل در دسترس نيستند) هوش مصنوعي  ( ALخاموش يخ و / روشن

  
  انجماد سريع ) 4

    اين تابع مواد معدني گنجانده شده در مواد غذايي نگهداري شـده در فريـزر را بـا انجمـاد كامـل     مـواد                 
  .كند غذايي طي يك مدت زمان كوتاه حفظ مي

 نـشان داده شـده و   ( K )بدون سرعت  را بزنيد تا نماد ( F )تحت حالت باز كردن قفل، دكمه انجماد سريع .
 را ( F )شود، براي غير فعال كردن حالت انجماد سـريع، دكمـه انجمـاد سـريع      حالت انجماد سريع فعال مي

  .شود  محو مي( K )نماد انجماد سريع . مجدداً فشار دهيد
  . باشد  در دسترس نميALحالت انجماد سريع تحت حالت : توجه

  

  
  

  ساز خاموش يخ/ تنظيم روشن  )5

  

 



اگـر  .  تيـره اسـت  ( J )سـاز    يـخ OFFنمـاد تـصويري   . شود با روشن كردن اولين بار يخچال، يخ ساز فعال مي
نمـاد  . سـاز خـاموش شـود     فشار دهيد تا يخ( D )ساز را   يخON/ OFFخواهيد، دكمه  ساز را براي حال نمي يخ

  . محو مي شودOFF ( J ) تصويري 
  
  ساز سريع يخ ) 6

زنگ به صدا . نمايان شود( M ) قفل، دكمه انجماد سريع را فشار دهيد تا نماد تصويري انجامد سريع زير حالت
 را ( F )سازي، دكمه انجماد سريع       براي غير فعال كردن حالت يخ. شود سازي سريع فعال مي آيد و يخ در مي

  . شود  مح مي( M )سازي سريع  آيد و نماد تصويري يخ زنگ يك بار به صدا در مي. دوباره فشار دهيد

  
 تنظيم دما  ) 7

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وظايف
 فعـال  ( E )تحت حالت باز كردن قفل، دكمه ممكن اسـت دكمـه كنتـرل دمـاي يخچـال      : براي تنظيم دماي يخچال

 زده ( E )        هر بار كه دكمه كنترل دماي يخچـال .  روشن خواهد شد( H )صفحه نمايش دماي يخچال . باشد
  .باشد توي صفحه نمايش به صورت زير ميود، ش

7 ˚C – 5˚C  - 3˚C  - 2 ˚C - 1 ˚C - 7˚C 
 فعـال  ( B ) فريـزر تحت حالت باز كردن قفل، دكمه ممكن است دكمـه كنتـرل دمـاي    :  : براي تنظيم دماي فريزر

 زده ( B )          فريزر هر بار كه دكمه كنترل دماي .  روشن خواهد شد( G ) فريزرصفحه نمايش دماي . باشد
  .باشد شود، توي صفحه نمايش به صورت زير مي

-16 ˚C – -17˚C  - -18˚C  - -20 ˚C - -22 ˚C - -16˚C 
  
  ن دربهشدار دهنده باز بود) 8

دهـد تـا    وقتي درب باز نگه داشته شود يا خوب بسته نشود، سيستم هشدار دهنده صوتي به دفعات هـشدار مـي             
  . كه درب بسته نشود زماني

  
  كنترل نمايش اقتصادي) 9

ايـن صـفحه    . شـود   مـي ) تيـره   (  ثانيه خـاموش     30شود، صفحه نمايش پس از        وقتي عمليات كنترل پانل تمام مي     
با ايـن حـال، ايـن دكمـه عمليـات           . شود  نمايش هنگاميكه دكمه كنترل فشار داده شود يا درب باز شود ذخيره مي            

  . دتنظيمات موجود يخچال را تغيير نخواهد دا
  

  خاموش يخچال / كنترل روشن ) 10
  

صـفحه نمـايش   .  ثانيه نگه داريد تا يخچـال خـاموش شـود   3 را ( E )تحت حالت قفل، دكمه كنترل دماي يخچال 
 3 را ( E )دكمه كنترل دمـاي يخچـال   كند   محو خواهد شد در عين حال المپ يخچال كار مي( H )دماي يخچال 

 روشن خواهد شد و يخچال مجدداً كار ( E )صفحه نمايش دماي يخچال . شودثانيه نگه داريد تا يخچال روشن 
  .خواهد كرد

  
  حافظه پشتيبان ) 11

تنظيمات دما به حافظه سپرده خواهد شد، در صورت قطع برق پس از تمام شدن قطعي برق به حالـت اوليـه بـر                        
  .گردد مي

  

 



  در مورد بدنه يخچال
  .شود ي كوتاه مدت مواد غذايي استفاده ميدر يخچال براي نگهدار

بنـابراين آن فقـط بـراي    . اسـت )  در كـشوي مـواد غـذايي    C ) -2 ~ 3 ˚C ˚ 10 ~ 0دماي متوسط بدنـه حـدود   
رود و براي تـازه نگهداشـتن مـواد غـذايي در طـوالني مـدت مناسـب                    كار مي   نگهداري كوتاه مدت مواد غذايي به     

  .باشد نمي

  
   تنظيم با ارتفاع قابل قفسه

  .هاي نگهداري شما تنظيم شود تواند مطابق نياز ارتفاع قفسه مي
  :باشند مراحل به صورت زير مي. براي تنظيم ارتفاع قفسه، اول قفسه را برداريد

براي تعـويض  . ها بيرون بياوريد قفسه را به طرف باال به جلو كج كنيد و آن را به طرف باال بلند كرده و از سيني         
سيني قفسه جلويي را پايين آوريد تـا        . ها وارد كنيد    ها را در سيني      جلويي كه كمي بلند شده آويزه      قفسه، با قفسه  

  . زمانيكه در محل خود فيكس شود

  
  . ريزد افتد يا غذا نمي اطمينان حاصل كنيد كه قفسه به درستي نصب شده باشد و در اين سطح قفسه نمي: توجه

  جات نحوه استفاده از محل سبزيجات و ميوه
توانيد رطوبت را  شما مي. جات و سبزيجات به يك محفظه مخصوص مجهز است          اين دستگاه براي نگهداري ميوه    

  .طبق نيازهاي نگهداري خود تنظيم كنيد
بـه طـرف بـاال      ) كه در گوشه راست باالي محفظه مخـصوص سـبزيجات قـرار دارد              ( رگالتور رطوبت    •

 .ور، كيوي و خرمالو و غيره مناسب شودبپيچانيد تا رطوبت براي نگهداري خيار، انگ

بـه طـرف پـايين      ) كه در گوشه راست باالي محفظه مخصوص سبزيجات قـرار دارد            ( رگالتور رطوبت    •
بپيچانيد تا رطوبت براي نگهداري توت فرنگي، پرتغال، حبوبات، سير، ليمو ، آلو ،گوجـه فرنگـي و غيـره                    

 .مناسب شود

  
  
  



  نه يخچال در مورد بد
  برداشتن كاور محفظه مخصوص ميوه و سبزيجات

   ).2( و آن را برداريد  ) 1( انتهاي كاور را بلند كرده . اين محفظه را برداشته و بيرون بياوريد

  
  نحوه استفاده از كشوي مواد غذايي

تواند با كنترل هوا طبق نيـاز شـما    دما مي.  مجهز استC˚ 3 ~ 2-اين دستگاه به يك كشوي مواد غذايي با دماي 
  .تنظيم شود

بپيچانيد تا هواي سرد در حال حركت در كـشوي مـواد غـذايي    ) كمي ( دكمه كنترل هوا را به طرف چپ   •
 . كاهش يابد و دماي باالتر حفظ شود

در كـشوي مـواد   بپيچانيد تـا هـواي سـرد در حـال حركـت           )  زياد  ( دكمه كنترل هوا را به طرف راست         •
 .تر حفظ شود غذايي كاهش يابد و دماي پايين

  
به منظور جلوگيري از آسيب، وسط كاور كشوي مواد غذايي را هنگام ريختن مواد غذايي يا برداشتن آنها      : توجه

  .به منظور جلوگيري از هر گونه آسيب، دكمه كنترل هوا را با فشار نپيچانيد. فشار ندهيد
  چيدمان مواد غذايي

  :ها بايستي بر طبق آن چيده شوند غذا. تر هستند  نتيجه جريان هوا در بدنه يخچال، برخي نواحي گرمتر و برخي خنكدر
  تخم مرغ، كره، پنير و غيره )1
  دار، غذاي كنسروي، ادويه و غيره مشروبات گاز )2

 دار و غيره  مشروبات و مواد غذايي بطري )3

 ها و غذاهاي كنسروي و غيره سركه )4

 ها و غيره سوسيس و اسنك )5

 شيريني، غذاي كنسروي، شير و كشك و غيره )6

 جات، سبزيجات و ساالد و غيره ميوه )7

 اغذيه و سوسيس و غيره )8

  
  
  
  



  در مورد بدنه يخچال
  تعويض المپ 

   220V~ , 25W: مشخصات المپ
  ). استفاده نكنيد 25Wاز يك المپ بيش از  ( E 14: سوكت

  :براي تعويض المپ
 .را از برق بكشيددستگاه  •

 براي برداشتن محافظ المپ، درپوش عقب سوراخ مربع را فشار دهيد ) 1 •

  . محافظ را به طرف عقب بكشيد تا زمانيكه گيره از سوراخ مربع جدا شود) 2     
المپ با همان مشخصات مثل خود اين المپ را در جهت           . حباب را بر خالف جهت عقربه ساعت بپيچانيد        •

 .آن تعويض كنيدمعكوس برداشتن 

، گيرنده را درون سوراخ مربع جا دهيـد و عقـب محـافظ را بـه طـرف جلـو                    : براي تعويض محافظ المپ    •
 . فشار دهيد تا زمانيكه درپوش در سوراخ مربع قفل شود

  
  پاك كردن قفسه هاي روي درب يخچال

 از تميز كردن قفـسه را در جهـت          پس ). 2( و آن را به طرف خودتان بكشيد         ) 1( ها را به طرف باال آورده         قفسه
  .معكوس برداشتن سر جاي خود قرار دهيد

  
  
  
  



  نگهداري غذا در بدنه يخچال
مطمئن شويد غذا تميز بوده و آب اضافي را قبـل از            

  . گذاشتن در يخچال خشك كنيد

  

قبل از گذاشتن مواد غذايي به داخل يخچال بگذاريد         
  .غذاهاي گرم سرد بشوند

  
  بل از نگهداريدسته بندي ق

تـا در   . مواد غذايي را به صورت دسته دسته سوا كنيـد         
مورد آنهايي كه قرار است بزودي مصرف شـوند، آنهـا           
را در جلــوي قفــسه بگذاريــد، بنــابراين از بازمانــدنهاي 

  .شود طوالني و مكرر و خرابي غذا جلوگيري مي

  

كند   اين كمك مي  . قبل از گذاشتن غذا آن را بپوشانيد      
جـــات و   آب آن از بـــين نـــرود، ميـــوهمحتويـــات

سبزيجات را تازه نگه دارد و از بوي بـد جلـوگيري            
  . شود

  
  .مواد غذايي بايستي دور از جداره داخلي نگه داشته شود

غذاي با محتوي رطوبت باال بايستي دور از جداره داخلي نگه 
ــا از انجمــاد و چــسبيدن بــه ديــواره داخلــي    داشــته شــود ت

  .جلوگيري شود

  

  .تان را بيش از حد پر نكنيديخچال
به اندازه كافي بين غـذاهاي نگهـداري شـده در يخچـال             

سـازي بهتـر در    فضا بگذاريد تا جريان هوا بـراي خنـك     
  .يخچال حفظ شود

  
هنگام گذاشتن يا برداشتن قفسه مواد لبني، قفسه را به نحوي باز و بسته كنيد كه به صـورت زيـر نـشان                       

  . داده شده است

                                                 
   

آنهـا را دور از ديـواره هـاي    . بندي شود هاي چرب ممكن است به تدريج موجب فاسد شدن مواد درز    غذا: توجه
  . هاي چربي نگه داريد بدنه داخلي را تميز و به دور از لكه. داخلي بدنه نگه داريد



  نكات مفيد
مواد غذايي منجمد را در بدنه يخچال آب كنيد، ايـن           

يخچـال و حفـظ     سازي مواد غذايي در بدنه        به خنك 
  . كند انرژي كمك مي

  

برگهاي هويج و تربچه را قبل از گذاشتن در يخچال          
  .جدا كنيد، تا از فقدان مواد معدني جلوگيري شود

  

هايي مثل هندوانه، به، خربـزه شـيرين، مـوز و             ميوه
تـر    تـر سـريع     تواند تحت دماهـاي پـايين       آناناس مي 

هــا بــراي نگهــداري در يخچــال  برســند، ايــن ميــوه
  . مناسب نيستند مگر اينكه نخواهيد زودتر برسند

  

تواننـد تحـت دمـاي مطلـق          در مورد غذاهايي كه مي    
اي  تازه نگه داشته شود مثل پياز، سير و مواد ريشه  

  .ديگر، الزم نيست آنها را در يخچال نگه داشت

  

  
 يخچال بسيار پايين است هاي زمستان باشد، دماي داخلي بدنه  در طول ماهC ˚10 ~ 0وقتي دماي مطلق : توجه

  . جات و سبزيجات را در قسمت بااليي بدنه يخچال بگذاريد شود كه ميوه بنابراين توصيه مي. C˚ 0حداقل 
  
  
  
  
  
  



  در مورد بدنه فريزر
  .مدت است  فريزر براي نگهداري طوالني■

شـود در زمـان       بينـي مـي     براي غـذاهايي كـه پـيش      . دماي فريزر بسيار پايين است در نتيجه براي نگهداري مواد منجمد مطلوب است            
  . شود آنها را در فريزر بگذاريد اما بايد به تاريخ انقضي روي بسته بندي آن توجه شود طوالني استفاده مي

  
   جاي يخي■

 . شود ساز توليد شده استفاده مي هاي يخ كه با يخ براي نگهداري قالب •

  هاي يخ نحوه برداشتن قالب
 .هاي يخ را برداريد يا در صورت لزوم جا يخي را در بياوريد  بيرون بكشيد، با قاشق قالبجا يخي را كامالً •

  ساز  كاربرد يخ■
  آماده سازي) 1

  .تواند مستقيماً به منبع آب معدني از طريق يك پمپ آب خارجي جهت يخ سازي وصل شود اين يخ ساز مي
 متر داشته باشد 5معموالً شيلنگ بايستي طولي كمتر از . د نپيچانيدشيلنگ را با طول مناسب آماده كنيد و اين شيلنگ را زيا  •

 .شود سازي كمتر مي شود و يخ يا در غير اين صورت فشار آب كمتر مي

 .شيلنگ ضد گرمايشي است و بايستي دور از منابع حرارتي قرار گيرد •

 .شيلنگ بايستي توسط يك تكنسين واجد شرايط نصب شود •

  يهاي احتياط بيني پيش) 2
 .پمپ آب بايستي به خروجي اختصاصي متصل شود •

تعميرات يخ ساز بايـستي     . نبايستي بدون اجازه يا آسيب زدن به خط منبع آب پمپ آب را تعويض و قطعات آن را جدا كرد                    •
 .هاي واجد شرايط انجام شود توسط تكنسين

 .پمپ آب استفاده نكنيد يا نگه نداريدبه منظور جلوگيري از خطر آتش سوزي، از مواد قابل اشتعال يا بنزين نزديك  •

هاي  ها، مشروبات با تكه     اين پمپ آب بايستي با آب معدني در دماي اتاق استفاده شود و نبايستي با مواد شيميايي، عصاره                  •
 . خرد شده ميوه، قهوه يا مايعات داغ استفاده شود

 . طع شوداگر براي طوالني مدت استفاده نشود، پمپ آب بايستي از منابع برق ق •

 . هر از چند گاهي چك كنيد كه منبع آب معدني آب كافي داشته باشد •

 .پمپ آب را با فشار يا ضربه نزنيد •

 . پمپ آب و منبع مواد معدني بايستي در يك سطح صاف و سفت نصب شود •

ا طول مناسب بـه     شكستگي ب . سرپوش كوچكي از منبع مواد معدني را باز كنيد، و آن را با يك در پوش ضد غبار بپوشانيد                   •
انتهاي ديگر شيلنگ   . وصل كنيد  ) INLETبا عالمت   ( انتهاي ديگر شيلنگ را به ورودي پمپ آب               . كف منبع آب وارد كنيد    

 . را به ورودي شير آب كه در قسمت پايين پشت قرار دارد وصل كنيد

 . يخ بزند نرود، چون ممكن استc ˚0ساز را در جايي نصب نكنيد كه دما زير  شيلنگ آب يخ •

 . نشتي اطراف رابط چك كنيد. شير آب را باز كنيد تا آب در شيلنگ جاري شود تا زماني كه آب صاف شود •

شود را دور بريزيد  اول چند گروه يخ ساخته مي( سازد  يا كمتر قالبهاي يخ را مسي  c ˚15 -ساز تنها پس از اينكه دما ،  يخ •
 )رداشته شودكشي آب ب تا مواد خارجي احتمالي در لوله

 . هنگام نصب يخچال ، اطمينان حاصل كنيد شيلنگ به طور مناسب قرار گرفته تا از هر گونه آسيب جلوگيري شود •

 . يخ ساز فقط بايستي توسط يك تكنسين مجرب نصب شود •

 . يخ بايستي به يك منبع آب قابل شرب وصل شود •



  در مورد بدنه فريزر
  ساز  ده از يخنحوه استفا) 3
دماي مطلق، تكرار باز شدن در و دماي داخل بدنه فريزر سازي به  ظرفيت يخ. ساز  قالب يخ8تواند در يك زمان  ساز مي يخ

  .بستگي دارد
  . ساعت خنك شود24سازي اوليه بگذاريد بدنه فريزر تا  پس از نصب و راه اندازي يخچال، قبل از يخ: توجه
سـاز    اين در صورتي بايد صورت گيرد كه يـخ        . هاي اول قطعات يخ ساخته شده را دور بريزيد          سازي اوليه، سري    يخبراي  

 تكه يخ 8. يخي بريزيد تا از حداكثر نگهداري مطمئن شويد        گاهي در جا    هاي يخ را گاه     تكه. طي مدت طوالني كار نكرده است     
  . بزندمتداول است كه برخي از آنها با همديگر يخ. شود در يك زمان ساخته مي

سـاز در حـال كـار كـردن اسـت             شما ممكن است صداي ترك خوردن را به هنگاميكـه يـخ           : ساز شماست   اگر اين اولين يخ   
  .بشنويد عادي است

  .اگر قطعات يخ طوالني مدت بمانند) 4
.  پـاك كنيـد    يخي را با آب گرم به طور منظم         لطفاً آن را دور نريزيد و جا      . ممكن است آنها خاكستري رنگ و بي مزه شوند        

 در غيـر اينـصورت       يخي، اطمينان حاصل كنيد كه آن به دماي مطلق و خـشكي هـوا خنـك شـده باشـد،                     قبل از گذاشتن جا   
  .سازي را كاهش دهد ساز بچسبد و يخ هاي يخ ممكن است به قسمتهاي ديگر يخ تكه

  شود يخي در طول زمستان استفاده نمي اگر جا) 5
يخي بيرون آوريـد و بـا آب          والني مدت نيازي به يخ ساز نداريد لطفا، قالبهاي يخ را از جا            هاي زمستان، اگر ط     در طول ماه  

  .را ببنديد را به يخچال Fمنبع آب . گرم بشوييد، سپس ، پس از خشك كردن آن را در سر جاي خود قرار دهيد
  :شود ساز استفاده نمي اگر يخ) 6

  .ر بياوريد و از آنجا به عنوان محفظه فريزر استفاده كنيدساز را د ساز نداريد، قفسه يخ اگر نيازي به يخ
توانيـد بنـا  بـه       شما مي . كند  ديواره پارتيشن متحرك در كشوي فريزر گذاشته شده است، كشو را به دو قسمت تقسيم مي               

  . نياز خود ديواره پارتيشن را به راست يا چپ حركت بدهيد
  

  تعويض المپ 
   220V~ , 25W: مشخصات المپ

  ). استفاده نكنيد 25Wاز يك المپ بيش از  ( E 14: كتسو
  :براي تعويض المپ

 .دستگاه را از برق بكشيد •

 براي برداشتن محافظ المپ، درپوش عقب سوراخ مربع را فشار دهيد ) 1 •

  . محافظ را به طرف عقب بكشيد تا زمانيكه گيره از سوراخ مربع جدا شود) 2     
المپ با همان مشخصات مثل خود اين المپ را در جهت معكوس            . عت بپيچانيد حباب را بر خالف جهت عقربه سا       •

 .برداشتن آن تعويض كنيد

، گيرنده را درون سوراخ مربع جا دهيد و عقب محافظ را به طرف جلو فشار دهيد تا             : براي تعويض محافظ المپ    •
 . زمانيكه درپوش در سوراخ مربع قفل شود



  فريزرنگهداري مواد غذايي در بدنه
ايـن انجمـاد    . مواد غذايي را در بسته بندي كوچـك نگهداريـد         

سـازد و هنگـام       تـر مـي     مواد غذايي را به طـور كامـل آسـان         
توصــيه . مــصرف آنهــا از كيفيــت بهتــري برخــوردار اســت 

  . كيلو گرم نشود5/2شود كه هر بسته بيش از  مي

  

قبل از گذاشتن مواد غذايي گرم در فريـزر بگذاريـد           
  .وندآنها سرد ش

  

بسته بندي مواد غذايي بايد اطالعاتي مثل نـام غـذا،           
  .تاريخ نگهداري و تاريخ انقضا داشته باشد

  

مطمئن شويد  . قبل از نگهداري مواد غذايي را بسته بندي كنيد        
هـا خـشك هـستند تـا از چـسبيدن بـه همـديگر                 كه اين بـسته   

بو،   بندي مورد استفاده بايستي بي      مواد بسته . پيشگيري شود 
 ناپذير، ضد نشت، غيره باشد تـا از بـوي نـا مطلـوب يـا                 هوا

  .فساد مواد غذايي جلوگيري شود

  
ظرفيـت  . غذاهاي تازه را در فريزرتان زياد نگذاريـد       

  .بايستي رعايت شود) طبق برگه داده فني ( انجماد 

  

تواند دوباره به فريزر برگرداند       وقتي غذا آب شود، نمي    
 آب كـردن مطـابق      هميـشه بـراي   . مگر اينكه پخته شـود    

  . هاي واقعي غذاي منجمد را از فريزر بر داريد نياز

  
  
  



  زدايي، پاك كردن يخ
  زدايي بدنه فريزر  يخ■

  . باشد زدايي بدنه فريزر اتوماتيك است و نيازي به انجام آن با دست نمي چرخه يخ
  
   تميز كردن ■

  . دوده شود و بوهاي نا مطلوب از بين برودبدنه داخلي را تميز كنيد تا بقاياي مواد غذايي از ان ز
 .  قبل از پاك كردن دستگاه را از برق بكشيد •

 . از اسفنج يا پارچه براي شستن بدنه داخلي با آب ولرم و مواد شوينده معمولي استفاده كنيد •

 .سطح خارجي را با يك پارچه خشك، خشك كنيد •

  
  :توجه
 در طول تميز كردن يا سرويس مجبور است حركـت داده شـود              كه دستگاه   در صورتي . اين دستگاه سنگين است    )1

  .ها باشيد مواظب رنگ و جالي طبقه
 .كاري الكتريكي، به دستگاه آب نپاشيد به خاطر عايق )2

ها قبل از پاك كردن با يك دستمال خشك مطمئن شويد         ها و نورافكن    براي پاك كردن قسمتهاي برقي مثل سوئيچ       )3
 . دستگاه به برق وصل نيست

هاي زبر، بنزين، اميل استات، استون يا حاللهـاي آلـي ديگـر،               دار، پاك كننده    گام پاك كردن ، از برس زبر، نوك       هن )4
 . آب جوش ، اسيد يا باز استفاده نكنيد

 . كه دستانتان مرطوب هستند به سطح فلزي سرد دست نزنيد هنگامي )5

ممكـن اسـت بـه دليـل شـوك      . اسـتفاده نكنيـد  اي از آب داغ  هاي شيـشه    براي پاك كردن قفسه     هنگام تميز كردن،     )6
 . گرمايي شيشه بشكند و موجب آسيب و از بين بردن مال شود

 .گاهي تميز كنيد درزگير درب را گاه )7

 . شود سوزي مي هيچگاه از اميل استات براي از بين بردن بوي بد استفاده نكنيد آن موجب خطر آتش )8

 . ال استفاده كنيدهنگام پاك كردن، از مواد شوينده فقط براي يخچ )9

  
  گاهي درزگير درب را تميز كنيد گاه •

  
  
  
  



  حالت وقفه دستگاه
   خرابي برق■

  .توانند تا چند ساعت حفظ شوند در صورت خرابي برق حتي اگر تابستان باشد مواد غذايي مي
 . بسته نگهداريد هنگام وقوع خرابي برق غذاهاي ديگري در يخچال نگذاريد و تا جاي ممكن دربها را •

سـازي كنـد و آنهـا را در يـك ظـرف       اگر از قبل خرابي برق اعالم شود، قطعات يخ اضافي را بگذاريد يخ        •
 .طرف را در قسمت باالي بدنه يخچال بگذاريد. ضد نشت نگه داريد

  
ثـر بـدي    افزايش دماي فريزر به دليل قطعي برق يا عيوب ديگر ممكن است عمر قفسه را كوتاه سـاخته و ا                   : توجه

  . روي كيفيت غذا بگذارد
  
   توقف در استفاده ■

بـراي جلـوگيري از     . را تميـز كنيـد      » لطفاً در صورت عدم استفاده در طوالني مدت دستگاه را از برق بكشيد و آ              
  . بوي نا مطبوع ناشي از بقاياي مواد غذايي درب را باز نگهداريد

  
  .تگاه را بال استفاده نگذاريدبراي تضمين عمر طوالني خدمات، به تكرر دس: توجه

  
  .قبل از وصل كردن آن به منبع برق صبر كنيد  )  حداقل(  دقيقه 5پس از قطع برق دستگاه، : توجه

  
  



  تعطيالت
  رويد كه براي تعطيالت مي  هنگامي■

زدايـي    ، يـخ  رويد الزم است برق را قطع كنيد همه مـواد غـذايي را برداريـد                اگر براي مدت طوالني به تعطيالت مي      
  .دستگاه را خشك نمده و براي جلوگيري از بوي بد درب را باز كنيد. كنيد، و دستگاه را تميز نماييد

  
 شود يا در غير اين صورت اثـر نـا مطلـوبي              تعويض اي  يك دستگاه معيوب بايستي توسط پرسنل حرفه      : هشدار

  .شود گذارد يا موجب خطرات ديگر مي روي محيط مي
  
  ادن يخچال هنگام حركت د■

  . مواد غذايي را از دستگاه خارج كنيد .قبل از عمل برق دستگاه را قطع كنيد
هاي فريزر را در جـاي خـود          ها را در يخچال محفظه مخصوص و قفسه         قفسه

  .ها فيكس كنيد با نوار چسب
  .در طول حمل درب را با نوار چسب نگه داريد

زاويـه بـر    ( خـم شـود      درجـه    45هنگام حركت دادن يخچال نبايستي بيش از        
ــستم   ) جهــت عمــود  ــن صــورت، ممكــن اســت خطــر خرابــي سي ــر اي در غي

  . شود سازي را موجب مي خنك
  

  . يخچال را به صورت عمودي نه افقي نگه داريد: هشدار      
  
  
  



  يابي نكات اشكال
عادي است كه يخچال وقتي اولين بار به برق وصل          

ني كه زما. كند همهمه شود    شود يا شروع به كار مي     
  .شود يخچال به حالت ثابت در آمد صدا نيز قطع مي

  

معمولي اسـت كـه هنگـام اولـين بـار وصـل شـدن               
يخچال، كمپرسـور طـي طـوالني مـدت كـار كنـد و              

ــسيار طــول . شــود مكــرراً روشــن خــاموش مــي  ب
  .كشد كه دماي داخلي به مقدار مطلوب برسد مي

  
ممكن است كمپرسور در طول كـار صـداي همهمـه           

هــا صــداي  ي روشــن و خــاموش شــدنبدهــد و طــ
CLICKشود  مي .  

  

عادي است كه در نتيجه طراحـي ضـد عـرق سـطح             
خارجي يخچال گرم شود مخـصوصاً وقتـي اولـين          

  . شود بار به برق وصل مي

  

زدايــي شــده  ريــزي حاصــل از افــت دمــاي يــخ  آب
تواند موجب صداي جلز و ولز يا وزوز در طول            مي

زدايي،   ن چرخه يخ  در پايا . زدايي شود   يك چرخه يخ  
ممكن است يك صداي انفجار مختصر شنيده شـود         
و دستگاه تبخير نيز ممكن است صداي شرشر مثل         

  . صداي جوش آمدن ايجاد كند

  

ــك ــان خن ــيم   جري ــا ســر س ــيچ  ســازي در ســر ت پ
ايـن  . قـل بدهـد    سازي ممكن است صـداي قـل        خنك

كننــده ايجــاد  صــدا معمــوالً در كمپرســور و تبخيــر
شـود، جريـان      كمپرسـور قطـع مـي     وقتـي   . شود  مي

كن صداي شبيه حركـت آب بـه طـور            برگشت سرد 
  . شود متناوب يا دائم ايجاد مي

  
  
  
  



  يابي نكات اشكال
كننــده و  هــاي تبخيــر پــيچ انبــساط و انقبــاض ســيم

توانـد موجـب يـك        كننده به دليل تغيير دما مـي        خنك
  ..صداي ترق تروق يا تركيدن بشود

  

ول كار صداي چرخيـدن فـن       معمولي است كه در ط    
  . شنيده شود

  
مصرف برق ارزيابي شده تعيين شـده در برگـه مشخـصات            

 ساعت تحت كار ثابـت در يـك دمـاي مطلـق             24فني در طول    
25 ˚c 5 با يخچال و فريزر كه به ترتيب در دماي˚c  18- و 

˚c   مـصرف واقعـي بـرق    . گردد  گيري مي    نگهداري شده اندازه
  . داري شده در يخچال بستگي داردبه مقدار غذاي تازه نگه

 

ها   رطوبت ممكن است در خارج يخچال و ميان درب        
  .هاي رطوبت باال تشكيل شود در طول دوره

  

هنگام بستن درب چپ بدنه يخچـال، مطمـئن شـويد           
طبـق شـكل    ( تير عمودي درب سمت راسـت اسـت         

در غير ايـن صـورت درب بـه طـور مناسـب             ). زير  
يابد و در     ي افزايش مي  بسته نمي شود و دماي داخل     

   . شود نهايت موجب هشدار مي

  

معمولي است كـه تيـر عمـودي در درب چـپ بدنـه              
هــاي  يخچــال پــس از اينكــه يخچــال در چرخــه    

تير عمودي عنـصر    . مدت كار كند گرم شود      طوالني
حرارتـــي دارد كـــه از غلظـــت و حجـــم فـــشردگي 

   . كنند جلوگيري مي

  
  
  
  



  خدمات پس از فروش
شـرح داده شـده در پـالك اسـم          ( ماس براي خدمات، نام مـدل، ليـست لـوازم جـانبي و شـماره سـريال                  هنگام ت 

  . را داشته باشيد) محصول 
  

  .توانيد خودتان مسائل زير را حل كنيد قبل از تماس براي خدمات نكات زير را چك كنيد تا ببينيد كه شما مي 
  

                                                  يخچال كار نمي كند                    ولتاژ بسيار پايين است      

                                                                                     
  )دو شاخه، خروجي و فيوز ( يخچال به برق وصل نيست 

  . تنظيم شده استOFFيا كنترل برق روي 
  

  .بدنه ها كمتر از حد انتظار هستند
  . ر طوالني باز نگهداشته مي شودشود تا بسيا درب كامالً بسته نيست يا مكرراً باز مي
  ) ببينيد 18 تا 15بخش توابع را از صفحه . ( دما روي تنظيم گرمتر گذاشته شده است

  .دستگاه در معرض نور مستقيم خورشيد قرار دارد يا نزديك بخاري يا رادياتور گذاشته شده است
  . چك كنيد كه تشعشع حرارتي در قسمت عقب مسدود است. تهويه ضعيف

  
  

  كند المپ داخلي كار نمي

  
  المپ سوخته است            يخچال به برق وصل 

  ست                                                            ني

  صداي غير عادي

  
  يخچال تراز نيست          يخچال به ديوار يا  
.                                     مبل سائيده ميشود



  خدمات پس از فروش 
  .  قبل از تماس با خدمات نكات زير را چك كنيد تا ببينيد شايد خودتان بتوانيد مشكالت را حل كنيد■
  

  . كند خاموش به طور مكرر كار مي/ هاي روشن  كمپرسور براي طوالني مدت يا دوره
 .شود عادي است كه اولين بار يخچال به برق وصل مي هنگامي •

 غذا براي نگهداري يا انجماد در يخچال گذاشته شدهمقدار زيادي  •

 درب باز مانده يا به خاطر بسته بندي مواد غذاييي باز است •

 هوا بسيار گرم است •

 شود در به طور مكرر باز مي •

 . بخش استفاده اوليه را ببينيد. تر است دما روي تنظيم گرم •

  تهويه ضعيف  •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مانت  ض■
هنگام تماس با مركز خدمات،     . ضمانتنامه را در جاي امن نگه داريد      : نامه    ضمانت) 1

  .الزم است كه ضمانتنامه و فاكتور را ارائه دهيد
هـاي     سال ضمانت رايگان بـراي بدنـه       3يك سال خدمات رايگان براي كل دستگاه و         

  )  از تاريخ خريد مندرج در فاكتور ( اصلي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  : دشون بلورهاي يخ يا برفك روي غذا تشكيل مي
 .يخ در بسته بندي عادي است •

در باز مانده است با به خاطر بسته بندي          •
 مواد غذايي باز نگه داشته شده

شود يا طـوالني مـدت        درب مكرراً باز مي    •
  . باز نگه داشته مي شود

  بوي نا مطبوع 
غذا با بوهاي شـديد بايـستي محكـم          •

 بسته شود

 غذا خراب شده است •

 بدنه ها بايستي پاك شود  •
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  ليست بسته بندي
قاشق يخ  تعداد

  

كــــــــاور 

بــــــــست 

جاي گالن
  

  
جــاي مــواد 

محفظــــــه 

كـــــــــادر 

كــــــشوي 

قفــــــــسه 

قفــــــــسه 

 جاســــــــيني 
يخي

  

كــــــشوي 

تقـــــــسيم 

دستگسره
صفحه كف  

  

پايه
ضماتنا  

مه
  

فهرست
راهنما  
مــــــــدل    

  نام
1 1 8 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1   

  
  
  

  . گيرند گاهي دستخوش تغيير قرار مي  مشخصات محصول به دليل ارتقاء محصول بدون اعالم قبلي گاه: توجه
  
  

  
 


