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اطالعات ایمنی
g gلطفا ً قبل از اسـتفاده از این دسـتگاه ،دفترچه راهنما
را بـه طـور کامـل مطالعه کـرده و برای مراجعـه بعدی در
محلی مناسـب در نزدیکی دسـتگاه بگذارید.
g gاز ایـن دسـتگاه فقـط بـرای منظوراتـی کـه در ایـن
دفترچه راهنمای اسـتفاده ،توصیف شـده اسـتفاده کنید.
 g gایـن دسـتگاه بـه منظـور اسـتفاده کـودکان نیسـت
مگراینکـه توسـط شـخصی کـه مسـئول ایمنی آنهاسـت،
نظـارت یـا دسـتوراتی را در رابطه با اسـتفاده از دسـتگاه
دریافـت کرده باشـند.
g gهشـدارها و دسـتورالعمل هـای ایمنـی مهـم در ایـن
دفترچـه راهنمـا همه شـرایط و موقعیت هـای احتمالی را
پوشـش نمـی دهد.
g gلطفا ً با دقت و مراقبت از دستگاه استفاده نمایید.
g gباتوجـه بـه اینکـه دسـتورات اسـتفاده زیر مـدل های
گوناگونـی را پوشـش مـی دهد ،ممکن اسـت مشـخصات
یخچـال شـما قـدری بـا آنچـه در ایـن دفترچـه راهنمـا
توصیـف شـده تفـاوت داشـته باشـد و ممکن اسـت همه
عالئـم هشـدار را شـامل نباشـند .اگـر پرسشـی در رابطه
بـا محصـول داریـد ،بـا مرکـز خدمـات تمـاس بگیرید.
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عالئم و احتیاط های ایمنی مهم

g gعملکردهـای خطرنـاک یـا غیرایمـن کـه ممکـن اسـت
منجـر بـه مصدومیـت شـخصی شـدید شـود.

هشدار

g gعملکردهـای خطرنـاک یا غیرایمن که ممکن اسـت منجر
به مصدومیت شـخصی خفیف یا آسـیب به دارائی شـود.

احتیاط

g gاینکار را نکنید.
g gخودسرانه تعمیر نکنید.
g gدست نزنید.
g gدستورات را با دقت مراعات کنید.
g gدوشاخه را از پریز برق بکشید.
g gمطمئـن شـوید کـه دسـتگاه بـرای جلوگیـری از شـوک
برقـی اتصـال بـه زمیـن شـده باشـد.
g gبرای دریافت راهنمائی با مرکز تماس بگیرید
g gتذکر
ایـن عالئم هشـدار بـرای جلوگیـری از مصدومیت شـما و
دیگـران آمـده اسـت .لطفا ًآنهـا را با دقت مراعـات کنید.
ایـن قسـمت را پـس از مطالعـه ،بـرای مراجعـه بعدی در
محـل امنـی نگـه داری کنید.
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عالئم هشدار جدی برای حمل و نقل
هشدار

هنـگام حمل و نقل و نصب دسـتگاه ،بایسـتی دقت شـود تـا به هیچ
بخشـی از مدار سـرد کننده آسـیب وارد نشود.

g gاز  R-600aیا  R-134aبه عنوان سرد ساز استفاده شده است.
g gبرچسـب کمپرسـور در پشـت دسـتگاه یا برچسـب پالک در داخل یخچال را
کنترل کنید تا ببینید از چه سردسـازی برای یخچال شـما اسـتفاده شـده اسـت.
هنگامیکه این محصول حاوی گاز قابل اشتعال است (سردساز :)R-600a
g gسردسـازی که از شـبکه لوله ای نشـت می کند ممکن اسـت محترق شـده و
موجب مصدومیت چشـم شـود .اگر نشـت مشـاهده شـد ،از هرگونه شـعله باز
یـا منابـع بالقـوه حریق اجتنـاب کرده و اتاقی که در آن دسـتگاه قـرار دارد را برای
چندیـن دقیقـه با هـوای تازه تهویـه کنید.
g gبـرای جلوگیـری از ترکیـب گاز و هـوای قابل اشـتعال ،در صورت ایجاد نشـت
در مـدار سـردکننده،دقت کنیـد ،انـدازه اتاقی که مـی توان دسـتگاه را در آن قرار
داد متناسـب با مقدار سردسـازی که اسـتفاده شـده اسـت ،داشـته باشد.
g gهرگـز دسـتگاهی که نشـانه های آسـیب دارد را به کار نیاندازیـد .اگر مطمئن
نیسـتید ،بـا فروشـنده خود مشـورت کنیـد .اتاقی که یخچـال در آن قـرار خواهد
گرفـت بایسـتی بـرای هر  ۸گـرم سردسـاز  R-600aدر داخل دسـتگاه به اندازه
 ۱متر مربع باشـد.
g gمقـدار سردسـاز در دسـتگاه خـاص شـما در پالک شناسـائی داخل آن نشـان
داده شـده است.
g gاگر دسـتگاه حاوی سردسـاز ایزوبوتان ( )R-600aمی باشـد .این گاز طبیعی
سـازگاری زیـادی بـا محیط زیسـت داشـته ولی قابـل احتراق نیـز می باشـد .هنگام
حمـل و نقـل و نصـب دسـتگاه .بایسـتی مراقب بود تـا اطمینان حاصل شـود به
هیچ بخشـی از مدار سـرد کننده آسـیب وارد نشـود.
g gمنافـذ تهویه را درمحفظه یا در سـاختار توکار وسـیله بـاز نگهدارید و گرفتگی
(انسـداد) را برطرف نمایید.
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عالئم هشدار جدی برای نصب
هشدار

این دستگاه را در محل مرطوب ،روغنی یا پر گرد و خاک یا در محلی که
در معرض نور مستقیم خورشید و آب (قطرات باران) باشد نصب نکنید.

 g gفرسـودگی در عایـق بنـدی بخـش هـای برقـی ممکـن اسـت موجـب شـوک
برقـی یـا آتش سـوزی شـود.
g gایـن یخچـال را در معـرض نـور مسـتقیم خورشـید یـا گرمـای اجاق ،بخـاری یا
سـایر دسـتگاه ها قـرار ندهید.
 g gچندین دستگاه را به یک پریز برق چندگانه نزنید.
g gیخچـال بایسـتی همیشـه بـه پریز بـرق جداگانه خودش زده شـود کـه درجه
ولتـاژ آن بـا پلاک محصـول برابـر اسـت .ایـن کار بهتریـن نحـوه کارآئـی را ارائـه
کـرده و از افزایـش مدارهـای سـیمی خانگـی نیـز جلوگیـری مـی کنـد کـه ممکـن
اسـت موجـب خطـر آتـش سـوزی در سـیم هـای زیاد داغ شـده شـود.
g gاگـر پریـز شـل اسـت ،دوشـاخه را بـه آن نزنیـد .خطـر شـوک برقی يـا آتش
سـوزی وجود دارد.
g gاز سـیمی کـه در امتـداد طولـش یـا در هـر دو انتهایـش نشـانه هـای تـرک
خوردگـی یـا سـائیدگی وجـود دارد اسـتفاده نکنیـد.
g gسیم برق را زیادی خم نکنید یا اشیاء سنگین را بر روی آن قرار ندهید.
g gاز افشـانه هـای ایروسـول در نزدیکـی یخچـال اسـتفاده نکنیـد .اسـتفاده از
افشـانه هـای ایروسـول در نزدیکـی یخچـال ممکن اسـت موجب انفجـار یا آتش
سـوزی شود.
g gایـن دسـتگاه را در محلـی کـه ممکـن اسـت گاز نشـت کنـد نصـب نکنیـد.
اینـکار ممکـن اسـت منجـر بـه شـوک برقـی یـا آتـش سـوزی شـود.
توصیـه مـی شـود که نصـب یـا هرگونـه تعمیـر این دسـتگاه توسـط
تعــمیرکار مجـرب یـا شـرکت تعمیراتـی انجام شـود.

g gقصـور در انجـام اینـکار ممکـن اسـت منجـر بـه شـوک برقـی ،آتش سـوزی،
انفجـار و مشـکالتی بـرای محصـول یـا مصدومیـت شـود.
g gیخچـال بایسـتی قبـل از اسـتفاده برطبق دفترچـه راهنمای اسـتفاده به طور
مناسـب نصب و مسـتقر شود.
g gدوشاخه را در محل مناسب و در حالیکه سیم آویزان است وصل کنید.
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عالئم هشدار جدی برای نصب
هشدار

g gاگـر دوشـاخه را سـر و تـه وصـل کنیـد ،ممکـن اسـت که سـیم قطع شـده و
موجـب آتـش سـوزی یا شـوک برقی شـود.
g gمطمئن شـوید که دوشـاخه در پشـت یخچال فشـرده نشـده یا به آن آسیب
وارد نشود.
g gهنگام حرکت دادن یخچال ،مراقبت باشـید که آن را روی سـیم برق نغلطانید
یا به سـیم آسـیب وارد نکنید .این موضوع خطر آتش سـوزی دربر دارد.
g gایـن دسـتگاه بایسـتی بـه صورتی قرار داده شـود که دوشـاخه پـس از نصب
قابل دسترسـی باشد.
g gاین دستگاه بایستی به صورتی قرار داده شود که خیلی آسان به پریز برق
برسد .قصور در انجام این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی
به واسطه نشت برق شود.
یخچال بایستی به لحاظ برقی اتصال به زمین (ارت) شود.

 g gبایسـتی بـرای جلوگیـری از نشـت بـرق یـا شـوک برقـی کـه توسـط نشـت
جریـان بـرق از یخچـال ایجـاد مـی شـود ،یخچـال را اتصـال بـه زمیـن کـرد.
 g gهرگـز از لولـه هـای گاز ،خطـوط تلفن یا سـایر میله هـای برق گیـر بالقوه به
عنـوان اتصـال به زمین اسـتفاده نکنید.
 g gاسـتفاده نادرسـت از دوشـاخه اتصال به زمین ممکن اسـت منجر به شـوک
برقی شود.
اگر سـیم بـرق صدمه دیـده ،فـورا ً برنامه تعویض آنرا توسـط سـازنده
یـا متصـدی تعمیراتـی انجـام بدهیـد و یـا سـیم سـالم تحویـل گرفتـه
شـده را بـا احتیاط کامـل تعویـض کنید.

g gفیـوز یخچـال بایسـتی توسـط تعمیـرکار مجـرب یا شـرکت تعمیراتـی تعویض
شـود .قصـور در انجـام این کار ممکن اسـت منجر به شـوک برقی یـا مصدومیت
شـخصی شود.
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عالئم احتیاط برای نصب
احتیاط

نگذاریـد کـه روزنـه هواگیـری در محفظه دسـتگاه یا سـاختار سـوار
کردن ،مسـدود شـود.

g gاجـازه بدهیـد کـه دسـتگاه پـس از نصـب و قبـل از روشـن شـدن ،بـرای ۶
سـاعت بـه طـور ایسـتاده باقـی بمانـد.

عالئم هشدار جدی برای استفاده
هشدار

دوشاخه برق را با دست های خیس لمس نکنید.

g gاشـیاء را بـر روی دسـتگاه انبـار نکنیـد .زیـرا هنگامیکـه در را بـاز یـا بسـته
مـی کنیـد ،ممکـن اسـت کـه اشـیاء بیافتنـد و موجـب مصدومیـت شـخصی و یا
آسـیب به مـواد شـوند.
g gظروفی که با آب پرشده اند را روی یخچال قرار ندهید.
g gاگر آب به بیرون بپاشد ،خطر آتش سوزی یا شوک برقی وجود دارد.
g gاجـازه ندهیـد که کـودکان به در آویزان شـوند .قصـور در انجام اینـکار ممکن
اسـت موجب مصدومیت شـخصی شـدید شود.
 g gدرهـای یخچـال را بـدون اسـتفاده بـه صـورت بـاز ،رهـا نکنیـد و نگذارید که
کـودکان داخـل یخچال شـوند.
 g gاجـازه ندهیـد کـه نـوزادان یـا کـودکان بـه داخل کشـو برونـد .اینـکار ممکن
اسـت موجـب گیـر افتـادن و در نتیجـه خفگـی و مصدومیـت جبـران ناپذیـر
شـخص شـود.
g gروی در فریـزر ننشـینید .ممکـن اسـت کـه در بشـکند و موجـب مصدومیت
شـخصی شود.
 g gبـرای جلوگیـری از محبـوس شـدن کـودکان ،اگـر جداکننـده را از روی کشـو
برداشـتید بایسـتی جداکننـده را پـس از تمیـز کردن بـا اقدامات دیگر با اسـتفاده
از پیـچ هـای ارائـه شـده دوباره نصـب کنید.
g gاز مـواد فـرار یـا قابـل اشـتعال از قبیـل بنـزن ،تینـر ،الکل ،اتـر یـا گاز  LPدر
یخچـال نگهـداری نکنیـد .نگهـداری از چنیـن محصوالتـی ممکـن اسـت موجـب
انفجار شـود.

7

عالئم هشدار جدی برای استفاده
هشدار

g gایـن محصـول بـرای مصـارف عـادی خانگـی اسـت ،لـذا از محصـوالت داروئی
حسـاس بـه دمـای پائیـن ،مـواد علمی پژوهشـی یا سـایر محصوالت حسـاس به
دمـای پاییـن در یخچـال نگهـداری نکنیـد .محصوالتـی کـه بـه کنترل شـدید دما
نیـاز دارنـد نبایسـتی در این یخچـال نگهداری شـوند.
g gوسـائل برقـی را در یخچـال قـرار نداده و از آنها اسـتفاده نکنید .مگـر اینکه از
نوعی هسـتند که توسـط سـازنده برای اینکار توصیه شـده باشـند.
g gاز سشوار برای خشک کردن داخل یخچال استفاده نکنید.
g gشـمع مشـتعل را در داخـل یخچـال بـرای از بیـن بـردن بـوی متعفـن قـرار
ندهیـد .اینـکار ممکـن اسـت منجـر بـه شـوک برقـی یـا آتـش سـوزی شـود.
g gدیـواره هـای داخـل فریزر یـا محصوالتی که در فریزر گذاشـته شـده انـد را با
دسـت هـای خیس لمـس نکنید .اینکار ممکن اسـت موجب سـرمازدگی شـود.
g gاز وسـائل مکانیکـی یـا هـر روش دیگـری بـه غیـر از روش هائـی کـه توسـط
سـازنده توصیـه شـده بـرای تسـریع روال یـخ زدائـی اسـتفاده نکنیـد.
g gبه مدار سردساز آسیب وارد نکنید.
g gهرگـز بـرای مـدت طوالنـی بـه طور مسـتقیم بـه المـپ  LEDمـاورای بنفش
خیـره نشـوید .اینـکار ممکـن اسـت بـه واسـطه اشـعه مـاورای بنفـش منجر به
آسـیب وارد شـدن به چشـم شـود.
ایـن محصـوالت فقـط بـه منظـور نگهـداری مـواد غذایـی در محیـط
خانگـی می باشـد.

g gبطری ها بایستی تنگ هم قرار داده شوند تا نیفتند.
g gدر صـورت نشـت گاز (از قبیـل گاز پروپـان ،گاز  LPو غیره) بدون دسـت زدن
بـه دوشـاخه فـورا ً پنجـره هـا را بـاز کنید و به دسـتگاه یا سـیم برق دسـت نزنید
و از پنکـه تهویـه اسـتفاده نکنیـد .چـون یک جرقه ممکن اسـت منجر بـه انفجار
یا آتش سـوزی شـود.
 g gتنهـا از چـراغ هـای  LEDکـه توسـط سـازنده یا سـرویس کار تعمیـرات ارائه
شـده اسـتفاده کنید.
g gکـودکان بایسـتی مراقبـت شـوند تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه بـا دسـتگاه
بـازی نمـی کننـد و یـا از آن بـاال نمـی رونـد.
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عالئم هشدار جدی برای استفاده
هشدار

یخچال را خودتان اوراق یا تعمیر نکنید.

g gاینـکار ممکـن اسـت موجـب خطـر آتـش سـوزی ،خـراب کار کـردن و یـا
مصدومیـت شـخصی شـود .در صـورت خـراب کار کـردن لطفـا ً بـا متصـدی
تعمیـرات تمـاس بگیریـد.
اگر دستگاه یک صدای غیر عادی ،بوی سوختگی یا دود ایجاد می کند
فورا ًدوشاخه را کشیده و با نزدیکترین مرکز تعمیراتی خود تماس بگیرید.

g gقصـور در انجـام اینـکار ممکـن اسـت منجر به خطـرات برق گرفتگـی یا آتش
سـوزی شود.
g gاگـر در هنـگام عـوض کـردن چـراغ با مشـکالتی روبرو شـدید ،دو شـاخه را از
بـرق جـدا کنیـد و بـا سـرویس کار تعمیـرات تمـاس بگیریـد .اگر محصـول مجهز
بـه المـپ  LEDمـی باشـد ،خودتـان پوشـش المـپ و المـپ  LEDرا تعویـض
نکنیـد .لطفـا ًبـا سـرویس کارتعمیـرات خـود تمـاس بگیرید.
g gاگـر هرگونـه گـرد و غبـار یـا آب در یخچـال وجود دارد .دو شـاخه را کشـیده و
بـا مرکـز خدمات تمـاس بگیریـد .خطر آتش سـوزی وجـود دارد.
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عالئم احتیاط برای استفاده
احتیاط

برای کسب بهترین عملکرد از این محصول

g gغذاهـا را زیـاد نزدیـک هواکـش هـا و در عقـب دسـتگاه قـرار ندهیـد ،چـون
ممکـن اسـت جلـوی گـردش آزاد هـوا را در محفظـه یخچـال بگیـرد.
g gغـذا را قبل از گذاشـتن در یخچال درسـت بپوشـانید یـا در محفظه های کیپ
و در بسـته قرار دهید.
g gغذاهـای تـازه را بـرای منجمد شـدن در کنـار غذاهائی که قبال گذاشـته شـده
قـرار ندهید.
g gنوشابه های گازدار یا پر کف را در محفظه فریزر قرار ندهید.
g gبطـری یـا محفظـه هـای شیشـه ای را در فریـزر قـرار ندهیـد .زیـرا هنگامـی
کـه محتویـات شیشـه منجمد شـود ،ممکن اسـت بشـکند و موجـب مصدومیت
شـخصی و آسـیب وارد شـدن بـه اموال شـود.
g gعملکـرد یخچـال را تغییـر یا تعدیـل نکنید .تغییـرات یا تعدیالت ممکن اسـت
منجـر بـه مصدومیـت شـخصی و یـا آسـیب وارد شـدن به امـوال شـود .هرگونه
تغییـرات یـا تعدیالتی که توسـط شـخصی ثالث بـر روی این دسـتگاه کامل انجام
شـود تحـت پوشـش خدمـات ضمانـت شـرکت سـینجر نبـوده و سـینجر بـرای
موضوعـات مربـوط بـه ایمنـی و صدماتـی کـه در نتیجـه تغییـرات شـخص ثالـث
ایجاد شـود مسـئول نخواهـد بود.
g gمنفذهـای هـوا را مسـدود نکنیـد .اگـر منفـذ های هـوا ،بخصوص توسـط یک
کیسـه پالسـتیکی مسـدود شـوند ممکـن اسـت کـه یخچـال زیادی سـرد شـود و
اگـر ایـن دوره سـرد شـدن زیـادی طول بکشـد ممکن اسـت فیلتر آب شکسـته و
موجب نشـت آب شـود.
g gلطفا ً حداکثر مدت نگهداری و تاریخ مصرف مواد منجمد را رعایت کنید.
g gمنبع آب ،جایخی و محفظه های آب را فقط با آب آشامیدنی پر کنید.
g gمنبـع آب ایـن یخچـال فقـط بایسـتی توسـط یـک شـخص مجـرب نصـب و
وصـل شـده و فقـط بـه منبـع آب قابـل شـرب وصـل شـود.
g gبـرای کارکـرد صحیـح یـخ سـاز ،الزم اسـت فشـار آب بیـن  138تـا 862
کیلوپاسـکال ( 1/4تـا 8/8کیلوگـرم نیـرو بـر سـانتی مترمکعـب) باشـد.
g gمـواد فـرار ،از قبیـل حشـره کـش را بـر روی سـطح دسـتگاه اسـپری نکنیـد.
علاوه بـر اینکـه بـرای انسـان مضـر اسـت ممکـن اسـت منجر بـه شـوک برقی،
آتـش سـوزی یـا مشـکالتی بـرای محصول شـود.
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عالئم احتیاط برای استفاده
احتیاط

g gضربه یا فشـار بیش از حد به سـطح شیشـه وارد نکنید .شیشـه خرد شـده
ممکـن اسـت منجـر بـه مصدومیـت شـخصی و یـا آسـیب وارد شـده بـه امـوال
شود.

عالئم احتیاط برای تمیز کردن و حفظ و نگهداری
احتیاط

به طور مستقیم به داخل یا خارج یخچال آب نپاشید.

g gخطر آتش سوزی یا شوک برقی وجود دارد.
g gموادی که در مقابل دما حسـاس هسـتند از قبیل افشـانه های قابل اشـتعال،
اشـیاء قابل اشـتعال ،یخ خشـک ،دارو یا مواد شـیمیائی را در نزدیک یخچال قرار
ندهیـد .اشـیاء یـا مـواد فرار یا قابل اشـتعال (بنـزن ،تینـر ،گاز پروپـان و غیره) را
در یخچـال نگهـداری نکنیـد .ایـن یخچـال فقـط بـرای نگهـداری مـواد غذائی می
باشـد .اینـکار ممکـن اسـت منجر به آتش سـوزی یا شـوک برقی شـود.
g gمحصـوالت تمیـز کننـده را مسـتقیما ً روی نمایشـگر اسـپری نکنیـد .حـروف
چـاپ شـده بـر روی نمایشـگر ممکـن اسـت پـاک شـوند.
g gهرگونـه ذرات خارجـی یـا گـرد و غبـار را از خارهـای دوشـاخه پـاک کنید .ولی
هنـگام تمیـز کـردن دو شـاخه از پارچـه خیـس یـا نـم دار اسـتفاده نکنیـد .در
غیرایـن صـورت خطـر آتـش سـوزی یـا شـوک برقـی وجـود دارد.
g gهرشـش مـاه یکبـار ،حفـاظ پشـت محصـول را باز کـرده و غبـار موجـود را با
جاروبرقـی بـه دقـت تمیـز کنید.
یخچال را قبل از تمیز کردن و اجرای عملیات حفظ و نگهداری از پریز
بکشید.
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عالئم هشدار جدی برای دور انداختن
احتیاط

قبـل از دور انداختـن محصـول ،مطمئـن شـوید کـه بـه هیـچ یـک از
لولـه هـا در پشـت دسـتگاه آسـیب وارد نشـده باشـد.

g gاز  R-600aیا  R-134aبه عنوان سردسـاز اسـتفاده شـده است .برچسب
کمپرسـور در پشـت دسـتگاه یا برچسـب درجه بنـدی در داخل یخچـال را کنترل
کنید تا ببینید از چه سردسـازی برای یخچال شـما اسـتفاده شـده اسـت.
هنگامیکه این محصول حاوی گاز قابل اشتعال است:
g gسردسـاز  :R-600aدر مـورد روش دور انداختـن ایمـن ایـن محصـول بـا
مقامـات محلـی تمـاس بگیریـد.
g gاز سـیکلوپنتان بـه عنـوان گاز دمـش عایـق بندی اسـتفاده شـده اسـت .این
گازهـا در مـواد عایـق بنـدی ،نیاز بـه شـیوه دور انداختن ویـژه دارد.
g gلطفـا ًدر مـورد دور انداختـن ایمـن ایـن محصـول از لحـاظ محیـط زیسـت بـا
مقامـات محلـی تـان تمـاس بگیریـد .قبـل از دور انداختـن مطمئن شـوید که به
هیـچ یـک از لولـه هـا در پشـت دسـتگاه آسـیب وارد نشـده باشـد .لولـه هـا در
فضـای بـاز شکسـته خواهند شـد.
g gهنـگام دور انداختـن ایـن محصـول یـا سـایر یخچـال هـا ،السـتیک هـای دور
در و چفـت در را جـدا کنیـد تـا کـودکان یـا حیوانـات کوچـک نتواننـد در داخـل
محبـوس شـوند .طبقـات یخچال را خـارج نکنید تا کـودکان نتوانند بـه راحتی به
داخـل آن برونـد .کودکان بایسـتی سرپرسـتی شـوند تا اطمینان حاصل شـود که
بـا دسـتگاه قدیمی بـازی نمـی کنند.
g gلطفـا ً مـواد بسـته بنـدی بـرای ایـن محصول را بـه صورتـی دور بریزیـد که به
محیط زیسـت آسـیب نرسـاند و دوسـتدار محیط زیسـت باشـید.
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راهنمائی های اضافی برای استفاده مناسب
g gدر صـورت قطـع شـدن بـرق ،بـا مأمور محلی شـرکت بـرق تماس گرفتـه و از
وی بپرسـید کـه ایـن قطـع شـدگی چه مدت طـول خواهید کشـید .بیشـتر قطع
شـدگی هـای بـرق کـه در ظـرف یکـی دو سـاعت برطـرف شـوند بـر روی دمـای
یخچـال تأثیـری نخواهنـد گذاشـت .بـا ایـن وجـود بایسـتی هنـگام قطـع بـرق،
تعـداد بـاز کـردن در یخچـال را بـه حداقل برسـانید.
g gاگـر قطـع بـرق بیـش از  24سـاعت طـول کشـید .همـه غذاهـای منجمـد را
خـارج کنید.
g gاگـر کلیدهائـی بـرای یخچـال در نظـر گرفتـه شـده ،ایـن کلیدهـا بایسـتی از
دسـترس کـودکان بـه دور بـوده و در اطـراف دسـتگاه قـرار داده نشـوند.
g gایـن دسـتگاه هنگامیکـه بـرای مـدت طوالنی در کمتریـن درجه سـرما ،که این
یخچـال بـرای آن طراحـی شـده ،قرار داده شـود ممکن اسـت به انـدازه کافی کار
نکنـد (احتمـال زیاد گرم شـدن دما در داخـل یخچال) .در چنین شـرایطی می توانید
درجـه سـرما را زیاد کنید.
 g gاز غذاهائـی از قبیـل مـوز و طالبـی که به آسـانی خراب می شـوند ،در درمای
پایین نگـه داری نکنید.
 g gایـن دسـتگاه برفـک نمی زند ،یعنی الزم نیسـت بـه طور دسـتی آن را یخ زدائی
کـرد چـون ایـن کار به طور خـودکار انجام می شـود.
 g gافزایـش دمـا در طـول یـخ زدائی بایسـتی با شـرایط  ISOسـازگار باشـد .ولی
اگـر مـی خواهیـد از افزایـش بیـش از حـد دمای غـذای منجمد در طول یـخ زدائی
دسـتگاه جلوگیـری کنیـد ،لطفا ً غـذای منجمد را در چنـد الیه روزنامـه بپیچید.
g gافزایـش دمـای غـذای منجمـد در طـول یـخ زدائـی ممکـن اسـت طـول عمـر
نگهـداری آن را کوتـاه کنـد.
g gسـرمای قسـمت هـا یـا محفظـه هـای دو سـتاره کـه عالمـت دو سـتاره (**)
دارنـد قـدری کمتـر از سـرمای محفظـه هـای دیگر فریزر اسـت .محل قسـمت ها
یـا محفظـه هـای دو سـتاره بـر اسـاس دسـتور العمـل و یـا وضعیـت در هنـگام
تحویل اسـت.
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نکاتی در مورد صرفه جوئی در انرژی

g gایـن دسـتگاه را در یـک اتـاق خنـک و خشـک نصـب
کنیـد کـه بـه انـدازه کافـی تهویـه می شـود.
g gمطمئـن شـوید کـه در معرض نور مسـتقیم خورشـید
قـرار داده نشـده و هرگـز آن را نزدیک یک منبع مسـتقیم
گرمـا (برای مثال شـوفاژ) قـرار ندهید.
g gهرگـز منفذهـای تهویـه یـا هواکـش هـای مشـبک
دسـتگاه را مسـدود نکنیـد.
g gقبـل از قـرار دادن غـذای گـرم در داخـل دسـتگاه
بگذاریـد خنـک شـود.
g gغـذای منجمـد را بـرای آمـاده شـدن در یخچـال
بگذاریـد .سـپس مـی توانیـد از دماهای پاییـن محصوالت
منجمـد بـرای خنک کردن غـذا در یخچال اسـتفاده کنید.
g gدر دسـتگاه را هنـگام قـراردادن یـا خـارج کـردن غـذا
بـرای مـدت طوالنـی بـاز نگذاریـد .هرچـه کمتـر در بـاز
باشـد یـخ کمتـری در فریـزر ایجـاد مـی شـود.
g gپشـت یخچـال /فریـزر را بـه طـور مرتب تمیـز کنید.
گـرد و غبـار مصـرف انـرژی را افزایـش مـی دهد.
g gدما را سردتر از میزان الزم تنظیم نکنید.
g gمطمئـن شـوید که هـوای کافـی از زیر یخچـال /فریزر
و دیـواره پشـتی آن خـارج می شـود .روزنه هـای هواکش
را نپوشانید.
g gهنـگام نصب ،فضای کافی را در سـمت راسـت ،چپ،
پشـت و بـاال قائل شـوید .ایـن موضوع بـه کاهش مصرف
بـرق کمـک کرده و میـزان برق مصرفی در قبـض های برق
شـما را کمتـر خواهد کرد.
ً
g gبـرای اسـتفاده مؤثـر از انـرژی لطفـا اقلام داخلـی از
قبیل سـبدها ،کشـوها ،قفسـه ها را در محلـی قرار دهید
که توسـط سـازنده ارائه شـده اسـت.
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به کار اندازی یخچال /فریزر
استفاده از یخچال /فریزر
رفع اشکاالت
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به کار اندازی یخچال /فریزر
آماده شدن برای نصب یخچال
خریـد یخچـال /فریـزر را بـه شـما تبریـک میگوئیـم امیدواریـم از بکارگیـری آن،
لـذت ببرید.
انتخاب بهترین محل برای یخچال /فریزر
g gمحلی که در معرض نور مستقیم خورشید نیست.
g gمحلی که زمین تراز یا تقریبا تراز دارد.
g gمحلی که برای باز کردن آسان در یخچال به اندازه کافی جا دارد.
g gفضـای کافـی را بـرای جریـان هوا در سـمت راسـت ،چپ ،پشـت و بـاال قائل
شوید.
اگـر یخچال به اندازه کافی فضا نداشـته باشـد ،سیسـتم سـرد کننـده داخلی
ممکن اسـت بـه طور صحیـح کار نکند.

g gلطفـا ً مطمئـن شـویدکه بتوان دسـتگاه را در مواقع حفظ و نگهـداری و تعمیر
به راحتـی حرکت داد.
g gیخچال را در محلی که دما زیر  ۱۶درجه سانتی گراد می رود ،نصب نکنید.
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به کار اندازی یخچال /فریزر

نمای یخچال
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

۱.قفسه های یخچال
۲.کشوی میوه و سبزی تازه
۳.محفظه تازه
۴.چراغ یخچال (المپ )LED
 ۵.محفظه لبنیات
۶.محفظه بطری
۷.آب سردکن
۸.قفسه های روی درب

کاغذ روی اسپیسـر را برداشـته و سپس دو اسپیسر (بلوک خاکستری)
را بـرای عملکـرد بهتـر ،به پشـت یخچـال وصـل کنید .مطمئن شـوید
کـه اسپیسـرها به صـورت تصویر زیـر در هنگام نصـب یخچال متصل
شـده باشـند .اینکار عملکـرد یخچال را بهبـود می دهد.

18

۵

٤
١
۶
١

٨

٣

٧

١

١

٨

٢

۶

۲

یخچال
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به کار اندازی یخچال /فریزر

نمای فریزر
۱
۲
۳
۴
۵

۱.یخ ساز
۲.کشوی کناری فریزر
۳.کشوی فریزر
۴.کشوی زیر یخساز (نگهداری یخ)
۵.قفسه های روی درب
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فریزر
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استفاده از یخچال /فریزر
بررسی صفحه کنترل

فریزر

یخچال

هـر بـار کـه ایـن دکمـه را فشـار مـی دهید یـک بیـپ کوتاه بـه صدا
در خواهـد آمد.

یخچال
دکمـه ( Fridgeیخچـال) را بـرای تنظیـم یخچـال روی دمـای دلخـواه از  1تـا 7
درجـه سـانتیگراد فشـار دهیـد .دمای از پیـش تنظیم شـده  ۴درجه سـانتی گراد
اسـت و هـر بـار کـه دکمـه ( Fridgeیخچـال) را فشـار مـی دهید دما بـه ترتیب
زیـر تغییـر کـرده و نشـانگر دمـا مقادیر دلخـواه را نشـان خواهد داد.

ایـن دکمـه را بـرای فعـال کـردن عملکـرد ( Power coolخنـک سـازی
پرقـدرت) فشـار دهید.نشـانگر ( Power coolخنـک سـازی پرقـدرت) روشـن
شـده و محصـول بـه مدت  ۲/۵سـاعت به خنک سـازی مداوم خواهـد پرداخت.
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استفاده از یخچال /فریزر

بررسی صفحه کنترل
پـس از ایـن زمـان عملکـرد بـه طـور اتوماتیک خامـوش شـده و محصول به
تنظیمـات قبلی برمـی گردد.

فریزر
دکمـه ( Freezerفریـزر) را بـرای تنظیـم فریـزر روی دمـای دلخـواه از  -14تـا
 -۲۲درجـه سـانتیگراد فشـار دهیـد.
دمـای از پیـش تنظیـم شـده  -١۸درجـه سـانتیگراد اسـت و هـر بـار کـه دکمه
( Freezerفریـزر) را فشـار مـی دهیـد دمـا به ترتیب زیـر تغییر کرده و نشـانگر
دمـا مقادیـر دلخـواه را نشـان خواهد داد.

نشـانگر دمـای ( Fridgeیخچـال) یـا ( Freezerفریـزر) هنگامیکـه
دمـای داخـل محفظـه یخچـال یـا فریـزر توسـط قـرار دادن غـذای
گـرم یـا بـاز کـردن مکـرر در به طـور قابـل مالحظـه ای باال مـی رود
چشـمک خواهـد زد.

نشـانگر دمـای ( Fridgeیخچـال) یـا ( Freezerفریـزر) هنگامیکـه دمـای
یخچـال یـا فریـزر بـه حـد عـادی بـر مـی گـردد دیگـر چشـمک نخواهـد زد.
اگـر چشـمک زدن نشـانگر دمـا بعـد از  ٢٤سـاعت متوقف نشـد لطفا بـا مرکز
تعمیـرات تمـاس بگیرید.
ایـن دکمـه را بـرای فعال کـردن عملکـرد ( Power Freezeانجماد پر قدرت)،
فشـار دهید.
نشـانگر ( Power Freezeانجمـاد پـر قدرت) روشـن شـده و محصول زمانی
کـه بـرای منجمـد کـردن محصـوالت در فریزر الزم اسـت را تسـریع خواهـد کرد.
ایـن عملکـرد بـرای  ۸سـاعت فعـال خواهـد شـد .ایـن عملکـرد بـه طور خـودکار
خامـوش می شـود.

23

استفاده از یخچال /فریزر

بررسی صفحه کنترل
هنگامیکـه فرآینـد ( Power Freezeانجمـاد پـر قـدرت) خاتمـه پیـدا کـرد،
نشـانگر ( Power Freezeیـخ زدن پـر قـدرت) خامـوش شـده و فریـزر بـه
تنظیمـات دمـای قبلـی بـر مـی گـردد.
هنگامـی کـه از ایـن عملکـرد اسـتفاده مـی کنیـد ،مصـرف انـرژی افزایـش پیدا
خواهـد کرد.
اگـر الزم اسـت کـه مقدار زیاد غـذا را منجمـد کنید عملکـرد Power
( Freezeیـخ زدن پـر قـدرت) را  ۴سـاعت قبل فعـال کنید.

زنگ اخبار ( Alarm

)

این دکمه را برای فعال کردن عملکرد آالرم فشار دهید.
نشـانگر ( Alarmزنـگ اخبـار) روشـن شـده و یخچـال بـا صدای آالرم به شـما
هشـدار مـی دهـد کـه در یخچـال بـرای بیش از مـدت معمـول باز مانده اسـت.
برای غیرفعال کردن عملکرد ( Alarmزنگ اخبار) ،این دکمه را فشار دهید.
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استفاده از یخچال /فریزر

قراردادن غذا در یخچال
دستورالعمل های زیر را در هنگام قرار دادن غذا در دستگاه دنبال کنید.

 g gقبـل از قـرار دادن غذا و نوشـیدنی های گـرم در داخل این دسـتگاه ،بگذارید
در محیـط ،قدری خنک شـوند.
 g gمطمئـن شـوید کـه غذا قبـل از قـرار دادن در محفظه ها ،درسـت پیچیده یا
پوشـانده شـده باشـد .ایـن کار از خشـک شـدن ،بـد رنگ شـدن یا از بیـن رفتن
طعـم غـذا جلوگیـری کـرده و تازگـی را حفـظ خواهـد کـرد .همچنیـن از مخلـوط
کـردن طعـم غذاهـا جلوگیری خواهـد کرد.
g gهرگـز نگذاریـد کـه روغـن یـا گریـس در تمـاس بـا قطعـات پالسـتیکی یـا
السـتیک هـای دور در قـرار بگیـرد چـون ایـن مـواد به آسـانی پرروزن می شـوند.
 g gهرگـز مـواد منفجـره را در داخـل ایـن دسـتگاه قـرار ندهیـد .الـکل بـا درصد
بـاال بایسـتی فقـط در محفظـه هـای کیـپ و به طور ایسـتاده قـرار داده شـوند.
۱. ۱قفسه شیشه ای شفاف و ایمن

g gغـذا را در محفظـه هـای ذخیره سـازی قرار داده و اقالم را در فواصل مناسـب
بگذارید.
g gقفسـه ذخیره سـازی از مواد نشـکن و شـفاف سـاخته شـده .بنابراین می توانید
بـا ایمنـی از آن اسـتفاده کنید.
۲. ۲کشوی میوه و سبزی تازه

g gمیوه و سبزیجات را می توان در این محفظه قرار داد.
g gاگـر بـرای ذخیـره سـازی میـوه و سـبزیجات بـه فضـای بیشـتری نیـاز دارید،
امـکان برداشـتن ایـن کشـوها وجـود دارد.
g gظرفیـت ذخیـره سـازی اعلام شـده محفظـه ذخیـره سـازی غـذای تـازه در
حالتـی محاسـبه شـده کـه کشـوهای میـوه و سـبزی تازه برداشـته شـده باشـند
۳. ۳محفظه تازه

g gبـه حفـظ طعـم غـذا و طوالنـی کـردن تازگـی آن کمک می کنـد .از این کشـو
بـرای ذخیـره سـازی پنیـر ،گوشـت ،گوشـت جوجـه ،ماهـی و یـا سـایر غذاهـا
اسـتفاده کنید.

25

استفاده از یخچال /فریزر

قراردادن غذا در یخچال
g gبرای ذخیره سازی ماهی ،گوشت و سوسیس ایده آل است.
g gظرفیـت ذخیـره سـازی اعلام شـده محفظه غـذای تـازه در حالتی محاسـبه
شـده کـه محفظه تـازه خارج شـده باشـد.

میوه یا سبزیجات را در محفظه تازه قرار ندهید.
میوه یا سبزیجات ممکن است یخ بزنند.
۴. ۴محفظه لبنیات و اقالم گوناگون

g gغذاهای چرب از قبیل کره و پنیر را قرار دهید.
g gغذاهای کوچک ،از قبیل شیر ،ماست و نوشابه ها را قرار دهید.
۵. ۵محفظه بطری

g gبطـری هـا و کارتـن هـای کوچـک ( ۱لیتـری) ،شـیر و آب میـوه را در بخـش
فوقانـی و بطـری هـا و کارتـن هـای بـزرگ ( ۱ .۵لیتـری) را در بخـش تحتانی قرار
د هید .
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استفاده از یخچال /فریزر

قراردادن غذا در فریزر
کشوی باالی فریزر

g gغذاهای یخ زده بسته ای از قبیل بستنی و پیتزا را ذخیره کنید.
g gجایخی را در این کشو قرار دهید تا یخ ایده آل تهیه شود.
کشوی پائینی /باالئی فریزر

g gگوشـت و ماهـی تـازه یـا غذاهـای خشـک را کـه بـه تکـه هایـی بـه انـدازه
مناسـب تقسـیم شـده انـد قـرار دهیـد.
g gغذاهائـی از قبیـل مـوز و طالبـی را کـه به آسـانی خـراب می شـوند در دمای
پاییـن نگـه داری نکنید.
g gغذاهای تازه را برای منجمد شدن در کنار غذاهای منجمد قرار ندهید.
g gنوشابه های گازدار یا پرکف را در محفظه فریزر قرار ندهید.
ایـن دسـتگاه برفک نمـی زند ،یعنـی الزم نیسـت به طور دسـتی آنرا
یـخ زدائـی کرد چـون اینکار بـه طور خـودکار انجام می شـود.

g gدمائـی کـه در طـول یخ زدائی بـاال می رود می تواند با شـرایط  ISOسـازگاری
داشـته باشـد .ولـی اگر می خواهیـد از افزایش نامناسـب دمای غـذای منجمد در
حیـن یـخ زدائـی دسـتگاه جلوگیـری کنیـد لطفـا ًغـذای منجمـد را در چندین الیه
روزنامـه بپیچید.
g gایـن دسـتگاه هنگامیکـه بـرای مـدت طوالنی در کمتریـن درجه سـرما ،که این
فریـزر بـرای آن طراحـی شـده قـرار داده شـود ممکـن اسـت بـه طور مـداوم کار
نکنـد (احتمـال زیـاد گرم شـدن دمـا در داخل فریـزر) .در چنین شـرایطی می توانید
درجه سـرما را زیـاد کنید.
g gبـرای ایجـاد فضـای بیشـتر در فریـزر ،مـی توانیـد ( )1کشـوها را برداریـد .اگر
قفسـه فریـزر اضافـی (انتخابـی) ارائـه شـده باشـد .مـی توانیـد همه کشـوها به
غیـر از کشـوی تحتانـی ( )2را برداریـد.
اینکار بر روی خصوصیات دمائی و مکانیکی تأثیری ندارد.
ظرفیـت ذخیره سـازی اعالم شـده محفظه غـذای منجمد در حالتی محاسـبه
شـده که این کشـوها خارج شـده باشند.
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تهیه یخ

اقالم غذائی را در باالی این سرحد قرار ندهید.

۱
۲
۳
۴

۱.آب را در یخ ساز بریزید.
۲.یخ ساز را تا حدود  ۸۰درصد با آب پر کنید.
۳.یخ ساز را در کشوی باالی فریزر قرار دهید.
۴.برای خارج کردن یخ قالبی :یخ ساز را کمی تاب دهید.

خطر انفجار

هشدار

پنـل پشـتی سـردترین بخـش فریـزر می باشـد .اینجـا بهتریـن محل
بـرای ذخیـره سـازی غذاهـای آسـیب پذیر می باشـد.
بطـری هـای شیشـه ای حـاوی مایعـات کـه ممکـن اسـت یـخ بزننـد
هرگز نبایسـتی در فریزر گذاشـته شـوند چون ممکن اسـت هنگامیکه
محتویـات آن یـخ زد ،شیشـه منفجر شـود.

تهیه سریع یخ
بـرای تهیه مقدار زیادی یـخ ،دکمه «( »Super Freezeسـوپر فریز)
را فشـار دهید تا عملکرد یخ زدن سـریع انتخاب شـود.
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استفاده از آب سردکن
پر کردن آب

مـی توانیـد آب را بـا قـراردادن مخـزن آب در داخـل یخچـال پر کنید یا مـی توانید
مخـزن آب را بـرای پـر کردن خـارج کنید.
۱. ۱درپوش گرد را باز کرده و مخزن آب را با آب قابل شرب پر کنید.
مخـزن آب را زیـادی پـر نکنیـد (فقـط کمـی بیشـتر از  4.2لیتـر) چـون ممکن
اسـت هنـگام بـاز و بسـته شـدن در لبریز شـود.
۲. ۲سـرپوش گـرد را بـا فشـار دادن روی آن به پائیـن ببندید تا سـرجایش کلیک
کند .

هیچگونه مایع دیگری را به غیر از آب در مخزن آب نریزید.
احتیاط

برداشت آب از آب سردکن

۱. ۱لیوان را زیر خروجی آب قرار دهید.
۲. ۲با مالیمت روی اهرم آب سردکن با لیوان فشار وارد کنید.
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استفاده از آب سردکن

احتیاط

مطمئـن شـوید که لیـوان با آب سـردکن ،همتراز باشـد تا از پاشـیدن
آب بـه خارج جلوگیری شـود.
آب سردکن ممکن است بستگی به مدل موجود نباشد.

نصب بطری عادی

۱. ۱اهرم ثبوت را فشار داده ،مخزن آب را به سمت باال بلند و خارج کنید.
۲. ۲شیر آب سردکن را از مخزن آب جدا کنید.
۳. ۳شـیر آب سـردکن را روی بطـری عـادی آب معدنـی قرار داده و آنـرا در جهت
عقربه سـاعت بگردانید تا شـیر آب سـردکن قفل شـود.
۴. ۴بطری آب را به همراه شیر پخشگر در سوراخ آب سردکن قرار دهید.
ممکـن اسـت هنگامیکـه هـوا از بطـری هـای آب معدنـی عـادی یـا
نوشـابه بـه آب وارد مـی شـود .صـدای قـل قـل بـه گـوش برسـد.

g gبرخـی بطـری هـای عـادی آب معدنـی یـا نوشـانه ممکـن اسـت بسـتگی بـه
انـدازه آنهـا ،در شـیر آب سـردکن جـا نگیرنـد.
g gاگـر هنگامیکـه اهـرم را فشـار مـی دهیـد آب بـه طـور رضایـت بخـش خارج
نمـی شـود ،اهـرم را دوبـاره فشـار دهید.
g gاز نوشـیدنی هـای گازدار اسـتفاده نکنیـد .هنگامیکه اهرم را فشـار می دهید،
ممکـن اسـت بـه خاطـر فشـار گازی کـه در بخـش باالتـر بطـری نوشـابه جمـع
شـده .نوشـابه به خارج پاشـیده شـود.
g gبـرای بهداشـت بهتـر نوشـابه هائـی کـه محتوای قنـدی بیشـتری دارنـد (آب
میـوه ،نوشـابه گازدار) توصیـه نمـی شـوند.
g gمی توانید از آب معدنی بطری شـده با آب شـیر جوشـیده اسـتفاده کنید که
حاوی هیچگونه ذراتی نباشـند.
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استفاده از یخچال /فریزر

جداسازی قطعات داخلی
هنگامی که از آب سردکن استفاده نشده است

۱. ۱شیرآب سردکن را محکم به سوراخ آن پیچ کنید.
هنگامیکه شـیر آب سـردکن برای مدت زیادی به بیرون کشـیده شـده باشـد،
ممکـن اسـت که یخچال درسـت کار نکند چون هوای سـرد ،نشسـت خواهد
کرد.
۲. ۲یـک محافـظ  Varietyرا در محـل مخـزن آب گذاشـته و بطـری نوشـابه را
قـرار دهيد.
دو بطری  1.5لیتری را می توان قرار داد.
تعویض المپ داخلی
لطفا برای تعویض آن با تکنسین تعمیراتی تماس بگیرید.
کشوها

ابزار قفل کردن را در پشـت پوشـش کشـو در قسـمت چپ و راسـت فشـار داده
و پوشـش کشـو را برای برداشتن آن بکشـید( .انتخابی)
مخزن آب

مخـزن آب را بـا هـردو دسـت محکـم گرفته و بـا مالیمت به طرف خودتـان به باال
بکشـید تا مخزن های آب برداشـته شود.
مخزن آب ممکن است بستگی به مدل موجود نباشد.
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استفاده از یخچال /فریزر

معکوس کردن نحوه باز شدن در
این دستورالعمل ها را به طور کامل و با دقت مطالعه کنید

هشدار

توصیه می شـود که برعکس کردن درب یخچال تنها توسـط سـرویس
کاران مجـاز انجـام شـود .ایـن کار در مقابـل دریافـت دسـتمزد و به
هزینه مشـتری،خواهد بود.
هرگونـه آسـیبی کـه در هنـگام برعکـس کـردن در یخچـال ایجـاد
شـود تحت پوشـش گارانتـی سـازندگان دسـتگاه نمی باشـد هرگونه
تعمیـرات درخواسـت شـده بـه واسـطه چنیـن شـرایطی در مقابـل
دریافـت دسـتمزد و بـه هزینـه مشـتری انجـام خواهـد شـد.

۱. ۱درب یخچـال /فریـزر را ابتـدا از قسـمت بـاال و بـا الگویی که در شـکل نشـان
داده شـده ،آزاد کنید.
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استفاده از یخچال /فریزر

معکوس کردن نحوه باز شدن در
۲. ۲بـا کشـیدن درب به جلو و سـپس بـاال ،آن را از محل خود خـارج کنید و محل
دسـتگیره را به سـمت دیگر منتقل کنید.

۳. ۳محـل اسـتقرار درب یخچـال /فریزر بر روی قسـمت پاییـن درب را بـا الگو گیری
از شـکل تغییـر دهید.
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استفاده از یخچال /فریزر

معکوس کردن نحوه باز شدن در
۴. ۴درب محصول را با فعالیتی معکوس حالت دوم در محل خود قرار دهید.
۵. ۵قسـمت بـاالی نگهدارنـده یخچـال را بـا الگو بـرداری از شـکل تغییـر دهید و
درب را بـا فعالیـت هـای معکـوس حالـت اول ،در محـل خـود نصـب کنید.
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رفع اشکاالت
دستگاه اصال کار نمی کند یا دمازیادی باالست.

 g gکنترل کنید که دوشاخه به طور صحیح وصل شده باشد.
g gآیا کنترل دما در صفحه جلو درست تنظیم شده است؟
g gآیا آفتاب بر روی دستگاه می تابد یا منبع حرارتی در نزدیکی هست؟
g gآیا پشت دستگاه زیادی به دیوار نزدیک است؟
غذای داخل یخچال منجمد شده است

g gآیا کنترل دما در صفحه جلوئی روی سردترین دما تنظیم شده است؟
g gآیا دمای محیط زیادی پائین است؟
g gآیاغذای گرمی را در یخچال قرار دادید؟
سروصدای غیرعادی وجود دارد

g gکنترل کنید که دستگاه روی کف اتاق ثابت و هم تراز نصب شده باشد.
g gآیا پشت دستگاه زیادی به دیوار نزدیک است؟
g gآيا اشیای خارجی در پشت یا زیر دستگاه افتاده اند؟
g gآيا سر و صدا از کمپرسور دستگاه می آید؟
g gصـدای تیـک تیک ممکن اسـت از داخل دسـتگاه شـنیده شـود؛ ایـن موضوع
عادیسـت .ایـن صـدا هنگامـی ایجـاد می شـود کـه ملحقـات گوناگـون منقبض و
منبسـط می شـوند.
گوشه های جلو و کنار دستگاه گرم بوده و ایجاد تقطیر شروع می شود

g gلولـه هـای آنتـی کندانـس در گوشـه هـای جلـوی دسـتگاه نصب شـده اند تا
از ایجـاد تقطیـر جلوگیـری شـود .هنگامیکـه دمـای محیـط بـاال مـی رود .این کار
ممکـن اسـت همیشـه موثـر نباشـد .بـا این وجـود ایـن موضوع عادیسـت.
g gدر هـوای بسـیار مرطـوب ،تقطیـر ممکـن اسـت در سـطح خارجـی دسـتگاه
ایجـاد شـود هنگامیکـه هـوا در تمـاس بـا سـطح سـرد دسـتگاه قـرار مـی گیرد.
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رفع اشکاالت

می توانید صدای قلقل آب در دستگاه را بشنوید.

g gاین سردساز است که داخل دستگاه را سرد می کند.
بوی متعفنی در داخل دستگاه به مشام می رسد.

g gروی غذا را کیپ نبستید.
g gکنتـرل کنیـد کـه غـذا پوشـیده شـده باشـد .مطمئن شـوید که ورودی سـرما
تمیز اسـت.
الیه ای از شبنم یخ زده روی دیواره دستگاه ایجاد شده است.

g gآیا خروجی هوا در دستگاه مسدود شده است؟
g gدر بین غذاها تا حد امکان فاصله قائل شوید تا هواگیری بهبود پیدا کند.
g gآیا در کامال ًبسته شده است؟
اگر تقطیر در دیواره داخلی دستگاه و در اطراف سبزیجات ایجاد می شود

g gاگـر غـذا بـا محتـوای آب زیاد به طـور درباز با سـطح رطوبـت زیاد قـرار داده
شـده یـا در بـرای مـدت طوالنـی بـاز گذاشـته شـده باشـد .ممکـن اسـت اتفاق
بیا فتد .
g gغذا را با پوشش یا در محفظه کیپ قرار دهید.
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محدوده های دمای محیط اتاق
ایـن یخچـال فریـزر طـوری طراحـی شـده کـه در دماهـای محیـط ،توسـط طبقه
بنـدی دمائـی کـه در پلاک درجـه بنـدی آن قیـد شـده کار کند.
گستره دمای محیط (درجه سانتی گراد)

طبقه بندی

عالمت

متعادل تمدید شده

SN

متعادل

N

+16

نیمه حاره

ST

+16

حاره

T

 +10تا

+32

تا

+32

تا

+38

 +16تا

+43

دماهـای داخلـی ممکـن اسـت تحـت تأثیـر عواملـی از قبیـل محـل
یخچـال /فریـزر ،دمـای محیـط و دفعاتـی که دریچـه را باز مـی کنید،
قـرار گیرنـد .دمـا را در صـورت لزوم بـرای جبـران این عوامـل تنظیم
کنید .
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نحوه به دوراندازی صحیح این محصول
زباله وسائل برقی و الکترونیک

gg

(به کشورهایی که سیستم های

جمع آوری جداگانه دارند مربوط می شود)

g gایـن عالمـت بـر روی محصـول ،ملحقات و نوشـته ها
نشـان مـی دهد کـه این محصـول و ملحقـات الکترونیکی
آن (برای مثال ،شـارژر گوشـی ،کابل  )USBنبایسـتی در
پایـان عمـر کاری شـان به همراه سـایر زباله هـای خانگی
بـه دور ریخته شـوند .برای جلوگیری از زیـان احتمالی به
محیط زیسـت یا سلامت انسـانی در نتیجه دور انداختن
کنتـرل نشـده زبالـه ،لطفـا ً ایـن اقلام را از انـواع دیگـر
زبالـه جـدا کـرده و بـرای اشـاعه اسـتفاده دوبـاره منابـع
مـادی قابل محافظـت ،بازیابـی کنید.
g gکاربـران خانگـی بـرای جزئیـات محـل و نحـوه بازیابی
ایمـن ایـن اقلام از لحـاظ محیـط زیسـت ،بایسـتی بـا
فروشـنده ای کـه ایـن محصـول را از وی خریـداری کردند
یـا دفتـر دولـت محلـی شـان تمـاس بگیرند.
g gکاربـران بازرگانـی بایسـتی بـا پیمانـکاران خـود تماس
گرفتـه و شـرایط و ضوابـط قـرارداد خریـد را کنتـرل کنند.
ایـن محصـول و ملحقـات الکترونیکـی آن را نبایسـتی بـا
زبالـه هـای بازرگانـی دیگر بـرای دورانداختن مخلـوط کرد.
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دفتر خدمات پس از فروش۵١۰۷۲ :

