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 RF53مدل دفترچه راهنمای یخچال فریزر 

 

 ها اخطاراطالعات ایمنی و 

مهمترین قسمتی   .این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید   از آن، بهتر استبرای ایمنی و استفاده صحیح  پیش از نصب دستگاه و  

غیر ضروری،   کارهایاشتباه و اقدامات برای جلوگیری از  می باشد.نکات و هشدارهای آنکه باید در این دفترچه مطالعه کنید، 

که کلیه افرادی که از دستگاه استفاده می کنند، با عملکرد و مشخصات ایمنی آن کاماًل  کنید الزم است که اطمینان حاصل 

،  دستگاهن یا فروخت دستگاه در صورت جابجایی اطمینان حاصل کنید،و  در دسترس نگه دارید را  رچهدفتاین . آشنا هستند 

 اطالعات، در مورد  استفاده از دستگاه  تا زمانبه طوری که هرکسی    دفترچه راهنمای آن را به صاحب جدید تحویل داده می شود.

راهنما را به دقت بخوانید و آن را ، اقدامات احتیاطی این دستگاه برای ایمنیداشته باشد. استفاده و ایمنی آن به درستی آگاه 

 به عهده نمی گیرد.را  سهل انگاریزیرا سازنده مسئولیت خسارت های ناشی از  نگه دارید،

 

 .خطرناک که می توانند به دستگاه آسیب بزنند ایمنی برای کودکان و افراداطالعات 

  ENاستاندارد مطابق •

افراد بدون افراد دارای توانایی جسمی، حسی یا روانی کاهش یافته و یا  ،سال به باال 8کودکان  افرادی از قبیلعالوه بر شما 

از دستگاه به روش ایمن استفاده کرد ها، می توان  دستورالعمل و به کارگیری صحیح در صورت داشتن نظارت ،تجربه و دانش

، زیرا باعث مختل شدن عملکرد آن کودکان نباید با دستگاه بازی کنند دقت کنید . پیشگیری کردآن  استفاده از خطراتاز و 

 .بدون نظارت انجام شود نباید  توسط کودکان از دستگاه هنگام استفاده از دستگاه. تمیز کردن و نگهداری می شود

  ICEاستاندارد مطابق •

یا عدم تجربه و کم حسی یا ذهنی  و نایی های جسمیتوا میزانبرای استفاده توسط اشخاص از جمله کودکان با  دستگاهاین 

را بر عهده  آنمگر اینکه در مورد استفاده از این وسیله توسط شخصی که مسئولیت ایمنی  .دانش در نظر گرفته نشده است

  .باشد  داشته ا دستورالعمل ارائه شدهب، نظارت دارد

 .دارید زیرا خطر خفگی وجود داردتمام بسته بندی ها را از کودکان دور نگه شما باید  •

 ممکن است قدر کهچ کابل اتصال هر .جدا کنید  برقرا از  یا پریز برق ، پالگین دارید دستگاه را قصد دور انداختن اگر  •

تا کودکان در اثر شوک الکتریکی دچار  ببندید آن را  سررا برش داده و  . برای این منظور آندستگاه نزدیک باشد  به 

 .می توانید برای پیشگیری از این اتفاقات، آن را ببندید و به درون دستگاه بفرستید  .نشوند عارضه
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درب مغناطیسی است، برای جایگزین کردن لوازم قدیمی تر که دارای یک قفل و اگر این وسیله دارای مهر و موم  •

تا  کنید  خرابتگاه قدیمی، دس انداختنرا قبل از دور یا همان چفت حتماً قفل بهاری هستند،  چفتیا همان بهاری 

 .. این امر از تبدیل شدن آن به دام مرگ برای کودک جلوگیری می کند کسی نتواند از آن استفاده کند 

 

 کلی دستگاه ایمنی 

 :باشد موارد زیر می وسایل خانگی و برنامه های مشابه از قبیل به عنوان یکی از ین دستگاه برای استفادها - ر هشدا

 .فاتر و سایر محیط های کار استفاده می شودد ، ها  مغازه در آشپزخانه کار محل −

 .مسکونی مشابهتوسط مشتری ها در هتل ها و سایر محیط های  ، خانه های مسکونی −

 .غذاییدیگر وعده های صبحانه و  ارائه دهندهمحیط های   −

 آن. مشابهو برنامه های غیر خرده فروشی  درپذیرایی  −

 .پر کنید از جمله بطری آب معدنی قابل حمل  های با آب دستگاه را تنها - هشدار  •

 .نکنید   نگهداریدر این دستگاه    هستند  با یک شعله قابل اشتعال  کهمواد منفجره مانند قوطی های آئروسل    -هشدار   •

، نماینده خدمات آن یا سازنده شرکتاگر سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطر  باید آن را با  - هشدار  •

 .اطالع دهید  جایگزین  از این شرکت و یا شرکت هایافراد دارای مجوز 

 .یا ساختار داخلی را حفظ کنید جلوگیری کنید و از انسداد  دهانه های تهویه  در محفظه لوازم خانگی  - هشدار  •

غیر از  البته به از دستگاههای مکانیکی یا وسایل دیگری برای تسریع در فرآیند یخ زدگی استفاده نکنید  -هشدار  •

 .سازنده توصیه شده استشرکت مواردی که توسط 

 .آسیب نرسانید  یخچال به مدار - هشدار  •

توصیه شده توسط  موارداز وسایل برقی در محفظه های نگهداری دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه آنها از  - هشدار  •

 .سازنده باشند شرکت 

، این کار را فقط هستید  دستگاه مرتب سازی و تمیز کردنقابل اشتعال است. هنگام  آن و عایق گاز  یخچال - هشدار  •

به برخی مناطق دستگاه که حساس می باشند و به روش کار با آنها آشنایی انجام دهید.    هستید مجاز    متهابرخی قسدر  

 .ندهیدقرار ندارید، دست نزنید و چیزی را در معرض آن 

 تادام نیفتد جایی گیر نکند و به قولی هنگام قرار گیری دستگاه، اطمینان حاصل کنید که سیم برق به  - هشدار  •

 .آسیب نبیند 

. بهتری است اگر چند پریز چند پریز برق یا منبع تغذیه قابل حمل را در قسمت عقب دستگاه قرار ندهید  - هشدار  •

 در کنار پریز دستگاه قرار دارند از آنها استفاده نکنید.
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 LEDتعویض 

آسیب دیده دستگاه گر المپ های روشنایی ! تعویض شوند  شخص شماالمپ های روشنایی نباید توسط  - هشدار 

همچنین می توانید از کسی که  .با شماره تلفن مشتری تماس بگیرید  بیشتر بهتر است ، برای دریافت راهنماییباشد 

این هشدار فقط برای یخچال و در این زمینه تخصص کافی دارد درخواست کنید تا آن را برای شما تعویض کند. 

 .می باشندفریزرهایی است که دارای المپ های روشنایی 

 یخچال

یک گاز طبیعی با سطح باالیی از سازگاری محیطی است که با این وجود  . دارد قراردر مدار دستگاه مبرد، ایزوبوتن 

 یخچالدستگاه، اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از اجزای مدار    و جابجایی  نصب  ،در هنگام حمل.  قابل اشتعال است

 می باشد.قابل اشتعال   R600a مبرددقت کنید که  .آسیب نبینند 

مبرد و گازها باید به صورت حرفه ای از بین می باشند. دقت کنید که  حاوی گازهای مبرد در عایق    یخچال و فریزرها  -  هشدار 

قبل از  یخچالمدار  های اطمینان حاصل کنید که لولهدارند. اشتعال  و قابلیت می شوند  چشم زدن بهزیرا باعث آسیب  ،بروند 

 .آسیب نبیند  دور انداختن

 : خطر آتش سوزیاحتیاط 

 چه اقداماتی باید انجام داد؟ از جمله این اقدامات می توان موارد زیر را نام برد: آسیب ببیند  یخچالاگر مدار 

 .از باز کردن شعله ها و منابع احتراق خودداری کنید  −

 .را که دستگاه در آن قرار دارد کامالً تهویه کنید مکانی −

 .تغییر مشخصات و یا اصالح این محصول به هر شکلی خطرناک است −

 .کوتاه، آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود یممکن است باعث ایجاد یک اتصال سیمهرگونه صدمه به  −

 الکتریکی ایمنی 

 .باشدسیم برق نباید طوالنی  .1

یک منبع تغذیه آسیب دیده ممکن است بیش از حد . یا آسیب دیده نیست لهیدهاطمینان حاصل کنید که سیم برق  .2

 .گرم شود و باعث آتش سوزی شود

 .اصلی دستگاه دسترسی پیدا کنید  پریز برقمطمئن شوید که می توانید به  .3

 .کابل اصلی را نکشید  .4
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 .خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد. اگر پریز برق شل است، سیم برق را وارد نکنید  .5

 .کنید راه اندازی یا روشنشما نباید دستگاه را بدون پوشش چراغ روشنایی داخلی  .6

اگر نوسان ولتاژ در . اعمال می شود  220V~ 240V / 50Hzیخچال فقط با منبع تغذیه جریان متناوب تک فاز از  .7

را تنظیم  A.C حتماًبیشتر ایمنی  رایمنه فوق تجاوز می کند، ببه حدی است که ولتاژ از دا محل زندگی شمامنطقه 

استفاده کند و سوکت آن باید سوکت برق یک باید از نسایر وسایل برقی به همراه  ومشترک  طوریخچال به . کنید 

 .با سیم زمین مطابقت داشته باشد   حتماًآن  به خود آن باشد. دقت کنید سیم برق مخصوص

 روزانهاستفاده 

 .نکنید، خطر انفجار وجود دارد نگهداریگاز و مایعات قابل اشتعال را در دستگاه  •

 ه عنوان مثال بستنی های برقی ، میکسر و غیره. بنکنید  روشندستگاه کنار هیچ وسیله الکتریکی را در  •

 .کابل را نکشید  .را از پریز برق بکشید  سیم برق، همیشه دستگاهوصل کردن قطع و هنگام  •

 .سایل داغ را در نزدیکی اجزای پالستیکی این دستگاه قرار ندهید و •

 .در دیواره عقب قرار ندهید و محصوالت غذایی را مستقیمًا در مقابل پریز هوا  •

 .کنید  نگهداریمواد غذایی منجمد را از قبل بسته بندی شده مطابق با دستورالعمل های تولید مواد غذایی منجمد  •

نگهداری را باید کامالً رعایت کرد. برای دستورالعمل های مربوط به نگهداری از دستورالعمل رد  در مو  سازندهتوصیه های   •

 .های مرتبط استفاده کنید 

نوشیدنی های گازدار یا مایع را در محفظه انجماد قرار ندهید زیرا فشار به ظرف وارد می شود و ممکن است باعث  •

 .رسدمیانفجار آن شود و در نتیجه به دستگاه آسیب 

 .مستقیم از قسمت فریزر ، مواد غذایی منجمد می تواند باعث سوختگی یخبندان شود استفادهدر صورت  •

 .دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید  •

 .شمع ، المپ و سایر وسایل را با شعله های برهنه از دستگاه دور نگه دارید تا دستگاه را به آتش نکشید  •

 راهنماهمانطور که در این  .نگهداری مواد غذایی و /یا نوشیدنی ها در خانه در نظر گرفته شده استدستگاه برای  •

 آن باشید.هنگام حرکت باید مراقبت  ،توضیح داده شده لوازم خانگی سنگین هستند 

باعث ساییدگی   زیرا این امر می تواند   .، موارد را از قسمت فریزر جدا نکنید و لمس نکنید استاگر دستان شما مرطوب   •

 .یخ زدگی شودبر اثر پوست یا سوختگی 

 .یا به عنوان پشتیبان بایستید  آناستفاده نکنید تا روی  یخچال به عنوان پشتیباندرب  یا هرگز از پایه  •

 .داد در فریزر قرارمواد غذایی منجمد را نباید پس از ذوب شدن مجدداً  •

 .شودشما می د ، زیرا این می تواند باعث سوختگی دهان و لب ها مکعب های یخ را مستقیماً از فریزر استفاده نکنی •

نکنید و  سنگینرا بیش از حد  و کشاب ها وسایل و ایجاد صدمه به دستگاه، قفسه های در ریزشبرای جلوگیری از  •

 .نریزید  آنهابیش از حد مواد غذایی را در 
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 !احتیاط

 پاکسازی دستگاهمراقبت و 

 .تعمیر، دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را از پریز برق جدا کنیدانجام قبل از  •

 .، حاللهای ارگانیک یا پاک کننده های ساینده تمیز نکنید رقیقبخار، روغنهای  و دستگاه دستگاه را با اشیاء فلزی •

 .اسکرابر پالستیکی استفاده کنید از . بهتر است برای از بین بردن یخ زدگی از دستگاه از اشیای تیز استفاده نکنید  •

 دستگاه!نصب نکات مهم هنگام 

 .با دقت دستورالعمل های ذکر شده در این دفترچه را دنبال کنید  ، برقدستگاه به برای اتصال  •

 .دستگاه را باز کرده و بررسی کنید که آیا صدمه ای به آن وارد شده است •

های احتمالی را بالفاصله به مکانی که خریداری کرده اید خسارت و  در صورت آسیب دیدن دستگاه را وصل نکنید  •

 .در این حالت بسته بندی را حفظ کنید . گزارش دهید 

 .بهتر است حداقل چهار ساعت قبل از اتصال دستگاه صبر کنید تا روغن مجدداً در کمپرسور جریان یابد  •

 .منجر به گرمای بیش از حد می شودنکته این  رعایتگردش کافی هوا باید در اطراف دستگاه باشد ، عدم  •

 .برای دستیابی به تهویه کافی، دستورالعمل های مربوط به نصب را دنبال کنید  •

ا قطعات گرم ببرای جلوگیری از تماس  ،قسمت پشتی محصول نباید به دیوار نزدیک باشد  استکه ممکن  تا جایی •

 .دستورالعمل های مربوط به نصب را دنبال کنید برای جلوگیری از خطر آتش سوزی،  .کمپرسور ، کندانسورمانند 

 .دستگاه نباید نزدیک رادیاتور یا اجاق گاز باشد •

 .اطمینان حاصل کنید که پس از نصب دستگاه، سیم برق قابل دسترسی باشد •

 خدمات

 .انجام شود تکنسینهرگونه کار الکتریکی الزم برای انجام سرویس دهی دستگاه باید توسط برقکار واجد شرایط یا  •

 .این محصول باید توسط یک مرکز خدمات مجاز سرویس دهی شود و فقط باید از قطعات یدکی اصلی استفاده شود •

 یخ می زند. دستگاه در صورتی که .1

 .ظه فریزر استدستگاه دارای محف در صورتی که .2

 

 دستگاه جدیدنصب 

 .، باید از نکات زیر مطلع شوید ستفاده از دستگاه برای اولین بارقبل از ا

 !هشدار 

، قرار داده است ی یک سطح از جنس مواد سخت که هم ارتفاع بقیه کفروآن را فریزر باید  این یخچالبرای نصب مناسب 
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 .پشتیبانی کند  راه اندازی شدهاین سطح باید به اندازه کافی قوی باشد که از یخچال . شود

پهلو ممکن  بهجابجایی یخچال و فریزر  .نیستند ، فقط باید برای حرکت رو به جلو یا عقب استفاده شوند  ثابتغلطک ها که 

 .است به کف و غلتک شما آسیب برساند 

 

 تهویه دستگاه 

توصیه می کنیم حداقل   .در فضای آزاد نصب کنید و سطح پایداری از تهویه مناسب را برای آن ایجاد کنیددستگاه را   هشدار!

 در یک فضا با اندازه های زیر قرار داده شود:

 میلیمتر از پشت تا دیوار 75 – 50 −

 میلیمتر از باال تا سقف  100 −

 میلیمتر از دو طرف کنار 100 −

زیر نشان داده  رها به راحتی باز شوند، همانطور که در تصاویرید وجود داشته باشد تا دفضای کافی در قسمت جلوی دستگاه با

 .شده است
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 :توجه داشته باشید

ممکن است اگر  .عملکرد خوبی دارد که در جدول زیر نشان داده شده است T تا N این دستگاه در کالس آب و هوا از •

 .مشخص شده برای مدت طوالنی باقی بماند به درستی کار نکند در دمای باالتر یا پایین تر از محدوده 

 

 .دستگاه خود را در جای خشک قرار دهید تا از رطوبت زیاد جلوگیری شود •

ی مانند اجاق گاز، دستگاه را از منابع گرمای .دستگاه را از نور مستقیم خورشید ، باران یا یخ زدگی خودداری کنید  •

 .رید آتش سوزی یا بخاری دور نگه دا

 تراز دستگاه

می توانید آنها را به صورت . د نهای پایینی تنظیم شویه پا باید ، ی و گردش هوا در قسمت عقب دستگاهبرای تراز کاف •

 .دستی یا با استفاده از یک ابزار مناسب تنظیم کنید 

 .میلیمتر شیب دهید  15-10 اندازهبرای اینکه بتوانید درها را ببندید ، باال را به 
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 خارج کردن درب 

 .و دسترسی را برای شما سخت کرده، درب یخچال و فریزر را بردارید  ر عبور درب یخچال خیلی باریک باشددر صورتی که مسی
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 "نصب خطوط آب"ازی به برداشتن درهای دستگاه ندارید، به مرحله یخچال و فریزر را به صورت جانبی عبور دهید. اگر نی

 بروید. در صورتی که قصد برداشتن درب را دارید، مراحل زیر را دنبال کنید.

خاموش کنید. عدم انجام این کار می تواند منجر به مرگ یا آسیب   را  قبل از خارج کردن درب یا کشوها ، برق یخچال  !  هشدار 

 .جدی شود

 

 

 جداسازی درب یخچال

های نشان داده شده در دستگاه شما یافت  اگر بعضی از قسمت برخی از مدل ها ممکن است کمی متفاوت از تصاویر باشند.

 .را نادیده بگیرید غیر مرتبط ، لطفاً توضیحات نشد 

را با پیچ گوشتی فیلیپس )+( باز و خارج کنید. سپس تمام  (A) پیچ نگهدارنده پوشش باال سهبا بسته بودن درب ،  .1

 .اتصاالت پوشش باالیی را بردارید 

 

 

 

را بردارید. همانطور که در تصویر میبینید، قسمت  یاتصاالت آب را از گیره نصب خارج کنید. دو اتصال دهنده سیم .2

را باید فشار دهید و از قسمت دیگری جدا کنید.  درب سمت چپ آن را بگیرید. برای جدا کردن  (B) باالی اتصال

 (D) را هنگام جابجایی (C) خط اتصال آب از لوال ، پیچ و گیره ها را از کوپلر جدا کنید و اتصال آب را خارج کنید.

 اتصال دهنده خط آب، باید فشار دهید.
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با پیچ گوشتی فیلیپس   را   (C)پیچ    یکمیلیمتری و    8که بر روی لوال به صورت ثابت قرار دارند را با آچار   (B) پیچ سه .3

 .را بردارید  )+(، باز کنید. لوالی باال و درب راست

 

 درجه استفاده کنید. آن را رو به باال بکشید و برخیزید. 90از هر دو دست خود برای باز کردن درب بیشتر از  .4
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پیچ دیگر را با پیچ گوشتی جدا کنید. سپس لوالی دربهای  دومیلیمتر جدا کنید و    4را با آچار آلن   حلقه پیچ سر چهار .5

 .پایین، سمت چپ و راست را بردارید 

 

 

 وصل کردن مجدد درهای یخچال  

به ترتیب باال و معکوس برای وصل مجدد در های یخچال بعد از اینکه دستگاه را به محل نهایی خود منتقل کردید، قطعات را 

 ببندید.

برای جلوگیری از نشت آب، خط آب باید کامالً در موقعیت اتصال خود قرار گیرد. خطوط راهنما باید دقیقاً با سر  .1

 .قسمت متحرک هماهنگ شوند 

 
 

 اشاره گر روی اتصال دهنده خط آب به جهت درب اشاره می کند. توجه کنید!
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 .اطمینان حاصل کنید که گیره ها خاصیت اتصال به کوپلر را دارند  .2

 

 !احتیاط

در صورت عدم دسترسی به درب یخچال، لطفاً هنگام برداشتن یا وصل مجدد درهای یخچال، اطمینان حاصل کنید که درب 

 .درجه باز می شود 90بیش از 

 
 

 جدا کردن درب فریزر 

 را در جهت نهایی فلش بکشید. (A) جدید کشوی  .1

 
 

 .را با یک پیچ گوشتی فیلیپس )+( جدا کنید  (B) یسیم دو پیچ .2
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 .را فشار داده و آن را از جدا کنید  (D) باالی اتصالناحیه  برای جدا کردن اتصال سیم،  .  را بردارید  (C) یهای سیم  پیچ .3

 

 

 .کنید   خارجرا با پیچ گوشتی فیلیپس )+(  (E) قاب پشتیدو پیچ متصل به  .4
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 درب جدید را بیرون بکشید و در جهت فلش رو به باال بکشید. .5

 

 

 

 مونتاژ مجدد درب جدید

 .جمع کنید  روش باز کردن، معکوسو ، قطعات را به ترتیب جدید برای اتصال مجدد درب 

 :توجه داشته باشید

 .کار نمی کند  دستگاه به درستی ،اگر وصل نشده باشد . را وصل کنید  (E) تغییرحتماً اتصال سیم درب 

 جدا کردن درب فریزر 

 .وضعیت نهایی بکشید   تارا  (A) درب فریزر و کشوی فریزر فوقانی .1

 
 

 .را بیرون بیاورید   (A)فریزر  ، کشوی باالییبا باال بردن آن در جهت فلش .2
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 .را بیرون بیاورید  (B)فریزر  ، کشوی پایینریلیلند کردن آن از سیستم با ب .3

 
 

 .جدا کنید رو به باال  کشیدنرا با  (C) سبد پیتزا .4

 
 

 .را بردارید  (D) پنج پیچ متصل به قاب پشتی .5

 
 

 .درب فریزر را بیرون بکشید و آن را در جهت فلش بلند کنید  .6
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 درب فریزر مونتاژ مجدد 

مراحل باال ، قطعات را به ترتیب معکوس ز انتقال دستگاه به محل نهایی آنپس ا هاکشودرب فریزر و برای اتصال مجدد   

 .جمع کنید 

 

 

 

 

 کنیدرا نصب کرده  و فیلتر خطوط آب  

 فیلتر آب

 .، مراحل نصب زیر را دنبال کنید برای جاگذاری فیلتر آب

 

 .خارج کنید . فیلتر آب و خطوط آب را از یخچال 1

در پشت شود می توجه داشته باشید فیلتر آب باید در جائی که راحت تعویض . محل نصب فیلتر خارجی را تعیین کنید  .2

  دستگاه نصب شود.

.  را به عنوان طول های مورد نیاز آماده کنید   اندازه  .و فاصله از فیلتر تا یخچال را تعیین کنید آب  بین فیلتر و شیر    حد فاصل.  3

  کنید.وصل و  ورودی یا خروجی فیلتر برش دهید  و بهمناسب از خطوط آب را تعیین کنید  ازه هایاند 

 .فیلتر آب را وصل کنید سپس و  ببندید  هبا استفاده از پیچ گوشتی فیلتر را روی دیوار . 4
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 :توجه داشته باشید

 قرار داده شوند.، خطوط آب باید کامالً داخل صافی فیلتر برای جلوگیری از نشتی آب •

، ممکن است یخ و آب سرد به متر 5 یعنی بیش از  ، اگر خط آب خیلی طوالنی باشد متر است  5طول خط آب کمتر از   •

 . دلیل فشار نامناسب تحت تأثیر قرار گیرد

 .و از عبور خطوط آب جلوگیری کنید  برش دهید خط آب را به طول موردنیاز  •

 .کنید  درخواست همکاریتوصیه می شود برای نصب محصول از یک فرد واجد شرایط  •

 نصب خطوط فیلتر آب 

 .دنبال کنید  آن ارائه شده است، دستورالعمل های نصب مراحل زیر را که مربوط به آببرای نصب خطوط فیلتر 

 .فیلتر آب را بیرون بکشید  2، سپس گیره را بیرون بیاورید 2 .1

 

 .را به طور کامل درون ورودی و خروجی فیلتر آب قرار دهید خطوط آب  .2

 

بسته که هر گیره خط آب را محکم  اطمینان حاصل کنید گیره را در وضعیت مناسب مانند شکل زیر قرار دهید و  3 .3

 اید.

 

 اتصال خط ورودی فیلتر به منبع آب 
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. قدیمی استفاده کنید   و نه چندانجدید    اتصاالتشما باید حتماً از  های مهم می باشند.    به عنوان قسمتکنترل  و شیر    تاتصاال

برای این  از سیم بازکن .قرار دهید و از آن برای روشنایی استفاده کنید  BSP اینچی 3/4آداپتور را بر روی پریز برق کانکتور 

 .ید و سپس گیره را در بسته نصب مانند شکل زیر قرار دهید خط آب را به طور کامل در شیر کنترل قرار ده  .استفاده کنید   کار

 

 
 :توجه داشته باشید

 .دقیقه قبل از استفاده تنظیم شود 5، شیر آب را باز کنید تا فیلتر به مدت لطفاً بعد از نصب فیلتر

 

 .تغییر رنگ آب اولیه طبیعی است •

 .آب قابل شرب متصل هستند  خطوط آب فقط به •

 می باشد.  kpa 689-207یخ ساز نیاز به فشار آب  دیگر قسمت ها مانندبرای بهره برداری از  •

 

 

 خط پریز فیلتر به یخچال وصل کردن 

برای جلوگیری از نشت آب، باید . وصل شود یخچال خط خروجی فیلتر آب باید توسط یک کانکتور دو طرفه به خط ورودی

نصب وارد   قطعهبست را در  2همانطور که در نمودار نشان داده شده است ،  .کامالً داخل مرکز اتصال قرار گیردخطوط آب 

 .به طور محکم خط را نگه می دارد گیرهکنید که هر  اطمینان حاصلکرده و سپس 



19 
 

 

در هر گونه نشتی  در صورت مشاهدهدریچه آب را برای شستشوی خطوط باز کنید و نشتی را در اتصاالت آب بررسی کنید. 

 باشند. بسته شده، لطفاً دوباره آنها را نصب کنید و مطمئن شوید که خطوط کامالً و اتصاالتخطوط 

 

 :توجه داشته باشید

لطفاً چندین فنجان آب را  ،ر که در نمودار زیر نشان داده شده استهمانطویخچال، پس از اتصال خط پریز فیلتر با  •

 از آن تست کنید و آنها را دور بریزید. برای پر کردن 

 

 .شود یدهسنگین فشرده شود و نباید خیلی خم مواردخطوط آب نباید توسط  •

 !هشدار 

در صورت وجود  .خطوط آب نشتی وجود نداردپس از روشن کردن شیر آب، اطمینان حاصل کنید که در همه نقاط اتصال 

 .قرار دهید  ت خودخطوط را به طور کامل در اتصاال .کنید  چکآب را  تو اتصاال ببندید ، شیر را فوراً  ینشت

 .آسیب برساند  آن، ممکن است به سیستم محکم نکشید خطوط آب را 

 

 

 

 

 توضیحات دستگاه
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 درب قفسه         .1

 محفظه عمودی         .2

 درب یخچال          .3

 متحرک محفظهقسمت           .4
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 محفظه میوه و سبزیجات           .5

 کشو چند منظوره           .6

 کشو فوقانی   .7

 کشو پایین    .8

 قابل تنظیم هپای   .9

 پوشش باال .10

 چراغ یخچال و فریزر  .11

 عمودی محفظهبلوک راهنمای  .12

 صفحه نمایش .13

 قسمت کانال باد .14

 شیشه ایقفسه  .15

 پوشش پر پیچ و خم .16

 صرفه جویی نماد .17

 سازیخ .18

 چرخ  .19

 دستگاه پخش کننده آب .20

 درب یخچال .21

 درب فریزر  .22

 توجه داشته باشید

اما  و دستورالعمل متفاوت باشد  با توجه به تغییر مداوم محصوالت ما یخچال شما ممکن است کمی با این راهنمای •

 .عملکرد و روشهای آن یکسان است

را در موقعیت اصلی خود   آن، لطفاً تمام کشوها و سبدهای  رین بهره وری انرژی از این محصولبرای به دست آوردن بهت •

 .به تصویر باال قرار دهید با توجه 

 

 

 کنترل ها نمایشگر

زیر دستگاه شما عملکردها و حالت های مربوطه  . با توجه به تصویر زیر  مطابق مقررات کنترلی زیر از دستگاه خود استفاده کنید 

 .را دارد
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اگر هیچ دکمه .  د ننور پس زمینه در صفحه نمایش شروع به کار می کنبا  هنگامی که دستگاه برای اولین بار روشن شده، نمادها  

 .ثانیه خاموش می شود 60، نور پس زمینه بعد از رده نشده باشد و درها بسته باشند ای فش

 .دما و حالت های مختلف استقسمت صفحه کنترل شامل دو 

 !احتیاط

بسته به میزان غذای شما و محل نگهداری .  تعیین می کنید را  دمای متوسط  در واقع    ،فریزر  برای کل یخچال  هنگام تنظیم دما  

دمای زیاد یا پایین  . متفاوت باشد نمایش  صفحهآن، دمای داخل هر محفظه ممکن است بسته به دمای نمایش داده شده در 

یخچال و  شما  دمای درون، دمای دما هنگام تنظیم .اتاق نیز ممکن است دمای واقعی داخل دستگاه را تحت تأثیر قرار دهد 

، دمای  ید و دمای آنها در کجا قرار داردبسته به میزان غذای مورد نظر خود که در آن ذخیره کرده ا. فریزر را تنظیم می کنید 

دمای محیط همچنین ممکن است . باشد نمایش ممکن است متفاوت از دمای نمایش داده شده در صفحه  قسمتداخل هر 

 .ر دهد دمای واقعی دستگاه را تحت تأثیر قرا

 کنترل یخ

 نمادهنگامی که . را لمس کنید  "Ice on/Off"ساز می توانید دکمه . برای کنترل یخساز را کنترل می کند این دکمه یخ

 Ice"، دوباره دکمه . اگر می خواهید یخساز را خاموش کنید ساز در حال کار استروشن است، یخ "Ice on/Off"عملکرد 

on/Off"  را لمس کنید. 

 فریزر فوق العاده

روشن   "Super freezer".  این دکمه را لمس کنید خود را کاهش دهید،در یخچال    را  محصوالت   انجماداگر می خواهید زمان  

 شود.می داده درجه سانتیگراد نمایش  -24خواهد شد و تنظیم دمای یخچال در دمای 

می تواند حالت این . ا را سریعتر از حد معمول منجمد کند می تواند به سرعت دما را کاهش داده و مواد غذایی شم این حالت

حالت یخ  .ی شما را طوالنی تر کندهاغذاماندگاری بیشتر ویتامین ها و مواد مغذی موجود در مواد غذایی تازه را حفظ کرده و 

  6می کنیم ابتدا به مدت توصیه ببندند. با حداکثر سرعت یخ فریزر زدایی فوق العاده به شما امکان می دهد تا اقالم داخل 

ساعت به طور خودکار خاموش می شود و تنظیم دمای فریزر به تنظیم   26سوپر فریزر پس از . ساعت دستگاه را به کار بگیرید 

را لمس کنید تا آن را   "Super freezer"، می توانید دوباره دکمه روشن استعملکرد این هنگامی که . قبلی باز می گردد

 .یخچال در هنگام خاموش شدن عملکرد یخچال فریزر را حفظ نخواهد کرد. خاموش کنید

 فیلتر آب
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بعد از ریختن حدود کنید.  تعویضماه یکبار فیلتر آب را  6، باید هر مینان از باالترین کیفیت ممکن آببه طور کلی ، برای اط

جایگزین  باید  به شما یادآوری می کند فیلتر آب را  کند کهمی  را فعال ""نماد فیلتر  یخچال و فریزر ،گالن آب 300

که یخچال خود یا سیستم  فروشگاهیشما می توانید فیلتر جدید را از . اول از همه ، نیاز به خرید فیلتر آب جدید دارید . کنید 

مان نوع فیلتر است قبل از آن، لطفاً بررسی کنید که فیلتر جدید ه. خریداری کنید  ،خدمات پس از فروش خریداری کرده اید 

و  "Ice on/off"، دکمه های تعویض فیلتر آببعد از . شودمی و به درستی در یخچال استفاده  بودهکه همراه با یخچال شما 

"Super freezer"  هنگام تعویض فیلتر آب، ممکن است مقداری آب از فیلتر و  ثانیه فشار داده و نگه دارید.  3ت را به مد

 حذفجاری شود و هرگونه نشتی را که ممکن است رخ داده باشد  ظرفاجازه دهید آب در یک این . بنابرخطوط نشت کند 

 .کنید 

 

 کنترل دمای فریزر

ر مداوم هنگامی که دکمه را به طو .را لمس کنید  "Freezer"برای فعال کردن حالت کنترل دمای فریزر می توانید دکمه 

 :شود، دما به ترتیب زیر تنظیم می فشار می دهید

 

 کنترل دما یخچال 

کمه را به طور مداوم لمس هنگامی که د.  را لمس کنید   "Fridge"برای فعال کردن حالت کنترل دمای یخچال می توانید نماد  

 :.، دما به ترتیب زیر تنظیم می شودمی کنید 

 

 سرمای فوق العاده

روشن می شود و  ""نماد . دهید، این دکمه را لمس کنید محصوالت در یخچال را کاهش خواهید زمان خنکسازی اگر می 

ساعت به طور خودکار خاموش  3بعد از  سرمای فوق العاده .شودمی  داده درجه سانتیگراد نمایش 2تنظیم دمای یخچال در 

می توانید  عملکرد خاموش است،این هنگامی که . می شود و تنظیم درجه حرارت یخچال و فریزر به تنظیم قبلی باز می گردد
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را حفظ نخواهد  عملکرداین یخچال هنگام خاموش شدن ، . کنید  روشنرا لمس کنید تا آن را  "Super Cool" دوباره دکمه

 .کرد

 تعطیالت

 کهاین عملکرد را فعال کنید  "Holiday"، می توانید با فشار دادن دکمه داشته باشید اگر قصد دارید تعطیالت یا سفر کاری 

درجه  15هنگامی که عملکرد تعطیالت فعال می شود، دمای یخچال به طور خودکار به  .روشن خواهد شد " "نماد 

وقتی عملکرد تعطیالت روشن  .می شود تا مصرف انرژی به حداقل برسد تنظیمدرجه سانتیگراد  -18سانتیگراد و فریزر به 

وقتی عملکرد   .شودخاموش خواهد    " "نماد    که  کنید دوباره خاموش  آن را    "Holiday"خاموش کردن  است، می توانید با  

تنظیمات را حفظ می این فریزر هنگام خاموش شدن،  یخچال .ساز به طور خودکار خاموش می شود، یختعطیالت روشن است

 .کند 

 :توجه داشته باشید

 .کیفیت آن بدتر می شودزیرا هیچ غذایی را در یخچال نگهداری نکنید  "Holiday" هنگتم انتخاب گزینه •

 .، دمای یخچال به تنظیمات قبلی برگرددپس از خاموش شدن عملکرد تعطیالت •

در زیر این دکمه قرار دارد، می توانید با فشار دادن این دکمه دستگاه خود را روشن یا خاموش On/ Off 3s""کلمه  •

 .ثانیه فشار دهید، پس از صدای وزوز ، دستگاه خاموش یا روشن می شود 3به مدت . آن را کنید 

 روشن / خاموش کردن

 .با فشار دادن این دکمه می توانید دستگاه خود را روشن یا خاموش کنید 

 هشدار

 آیدمی در صدا به دقیقه  1 یکبار در  3صورت زنگ خطر  به، زنگ درب بماند دقیقه باز  2وقتی درب یخچال یا فریزر بیش از 

. ، از باز نگه داشتن درب جلوگیری کنید دقیقه جهت صرفه جویی در مصرف انرژی 8پس از  .و به طور خودکار هشدار می دهد 

 خاموش می شود.با بسته شدن درب می توان زنگ درب 

 

 دستگاهاستفاده از طرز 

توصیه می کنیم قبل از استفاده از . استفاده از بسیاری از ویژگی های مفید به شما توضیح داده می شوددر این بخش نحوه 

 .آنها را با دقت بخوانید  حتماًدستگاه 
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 یخچال  های استفاده از محفظه .1

و  ا نفوذ طعمبرای جلوگیری از از بین رفتن رطوبت ی. سبزیجات و میوه ها مناسب است نگهداریمحفظه یخچال و فریزر برای 

 کنید.بسته بندی  رادر سایر مواد غذایی، مواد غذایی  بو

در یخچال به ممکن است هم به آنها و هم  .بندید نهرگز درب یخچال را ، هستند  باز کشوها و در حالی که قفسه ها !احتیاط

 .د یآسیب برسان

 قفسه های شیشه ای و قفسه های درب 

نوشیدنی   ،چندین قفسه شیشه ای و چندین قفسه درب است که برای نگهداری تخم مرغ، بطریمحفظه یخچال و فریزر دارای  

 اجساماما  تنظیم شوند ها و مواد غذایی بسته بندی شده مناسب هستند. آنها بسته به نیاز شما می توانند در ارتفاعات مختلف 

درب را به صورت عمودی باال بیاورید، مواد غذایی را بیرون  قبل از اینکه قفسه .زیاد را در قفسه ها قرار ندهید با تعداد سنگین 

 .بیاورید 

 

 کنید.تا تمیز  بیاورید بیرون  ید قفسه ها را می تواندیگر قفسه های درب و  توجه:

می  هنگامی که قفسه ها را بر .قفسه پاک نشود یهنگامی که قفسه ها را جدا می کنید، آنها را به آرامی بکشید تا راهنما

 .نید، اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی در پشت نیست و به آرامی قفسه را به حالت عقب برگردانید گردا

 کشوها

، ابتدا برای بیرون آوردن آنها .کرد به راحتی تمیزمی توان آنرا  است کهمیوه و سبزیجات مناسب  نگهداریبرای  قسمتاین 

و به  را کج کنید  و رو به باال آن سپس کشو را بیرون بکشید و بعد از کمی حرکت در جهت جلوی ، باز کنید  تا آخر درب را

 بیرون بکشید.
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 آب   پخش صفحه

شما می توانید نوار لغزنده . جلوگیری کند  انگیاهمواد غذایی موجود در میوه و آب تا حدی می تواند از دفع آب  صفحه پخش

 کنید کنترل  زیر صفحه را از  به دو جهت راست و چپ حرکت دهید  را پتیین آن 

 :توجه داشته باشید

 .صفحه تأثیر بگذارداین ممکن است بر عملکرد  یخچالقرار دادن بیش از حد مواد غذایی در 

 

 استفاده از دستگاه پخش کننده .2

 خارجیخ از دستگاه پخش کننده . خود فشار دهید  لیوانرا به آرامی با  پخش کنندههنگامی که نوع یخ را انتخاب می کنید، 

 .شودمی  لیوان وارد صحیحو یخ به طور تصویر قرار گرفته است مطابق  لیواناطمینان حاصل کنید که  .خواهد شد 

 

 

 :توجه داشته باشید

شده  خرداگر بعد از استفاده از ویژگی یخ خرد شده، یخ مکعب را انتخاب کنید، ممکن است مقدار کمی از یخ های  •

 .شما بیفتد لیوانباقیمانده در 
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ثانیه صبر  3یا  2شما باید . جدا نکنید  پنسریا لیوان خود را از زیر دیس کاپبعد از ریختن آب یا یخ مورد نیاز، فوراً  •

 .کنید 

 .شکند و ممکن است آن را بصدمه می زند   کار به آنبیرون نکشید زیرا این اهرم را  •

 .استفاده نکنید تا از گرمای بیش از حد موتور یخ شکن جلوگیری شود آنبیش از یک دقیقه از  •

با آن را  و سپسکنید  اضافهوقتی می خواهید آب سردتر از یخ باشد، ابتدا یخ را به لیوان خود . آب سرد سرد نیست •

 .آب پر کنید 

 پدیده آب بستگی 

، فشار آبی که از فیلتر خارج شده . در فرآیند فیلترتمام آب ارائه شده به یخچال از طریق یک فیلتر آب قلیایی، جریان می یابد 

هنگامی که این آب در هوا جاری می شود، فشارهای اکسیژن و نیتروژن . اشباع می شوداکسیژن ت افزایش یافته و آب با اس

، ممکن است ه دلیل وجود این حباب های اکسیژنب. حباب های گازی می شودایجاد که منجر به  بیش از حد اشباع می شود

 .به نظر می رسد  و شفاف بعد از چند ثانیه  آب واضحاما   رسد بیا خنثی به نظر  کدرآب 

 فریزر  های استفاده از محفظه .3

مناسب  مشابهمانند گوشت، ماهی، بستنی و سایر مواد  انجماد موادی جهتمحفظه یخچال فریزر برای نگهداری مواد غذایی 

 .است

ممکن است باعث آنها  طمینان حاصل کنید که بطری ها بیش از حد مورد نیاز در فریزر باقی نمی مانند زیرا یخ زدن  ا   !احتیاط

بنابراین نباید در   می باشد،بطری در معرض خطر منفجر شدن ناشی از گسترش حجم درون مایع . شکسته شدن بوت ها شود

 .محفظه فریزر نگهداری شود

 یخساز اتوماتیک 

 تیک توانایی ساخت یخ را به صورت اتوماتیک دارد:امیخساز اتو

 :توجه داشته باشید

 .می اندازد، هر صدایی که می شنوید بخشی از عملکرد طبیعی است ظرفساز یخ را درون وقتی یخ •

در صورت بروز این اتفاق، تمام یخ ها را برداشته و . ریخته شود ظرفنزنید، ممکن است یخ در  رااگر مدت طوالنی یخ  •

 .را خالی کنید  یخ ظرف

لطفاً ،از دستگاه پخش آب یا یخساز برای مدتی استفاده نمی کنید  دارید و کوتاهاگر قصد مسافرت طوالنی یا مسافرت  •

 .شیر آب را ببندید تا از بروز نشتی جلوگیری کنید 

 .نمی توان برای غذا خوردن یا آشامیدنی استفاده کرد زیرا ناسالم استرا  یخ های اول ساخته شده توسط یخساز •

 .نمی توانید قوطی های مایع را در جعبه یخ ذخیره کنید ، ممکن است باعث ترکیدن شود •

 !هشدار 
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می  آسیب جدیمی تواند باعث  کار این بکشند.یخچال را از یخساز به فرزندان خود اجازه ندهید که دستگاه را قطع کرده یا 

 .شود

 

 

 تمیز کردن و مراقبت

 .د نحداقل هر دو ماه تمیز شوو لوازم جانبی بیرونی و داخلی باید مرتباً  قبیلاز قسمت هایی به دالیل بهداشتی 

 !احتیاط

را خاموش کنید و پریز آن  قبل از تمیز کردن دستگاه  !  خطر شوک الکتریکیباشد.  دستگاه نباید هنگام تمیز کردن به برق وصل  

 .را از برق جدا کنید 

 خارجی سطوح تمیز کردن  

 .را مرتباً تمیز کنید  هابرای حفظ ظاهر خوب لوازم خانگی خود باید آن

 .پنل دیجیتال و صفحه نمایش را با یک پارچه تمیز و نرم تمیز کنید  •

یکنواخت رطوبت  کار به پخش این. کننده بپاشید  پاک به جای اسپری مستقیم روی سطح دستگاه، آب را روی پارچه  •

 .به سطح کمک می کند 

 .تمیز کرده و سپس با یک پارچه نرم خشک کنید و درها، دستگیره ها و سطوح را با یک ماده شوینده مالیم  •
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 !احتیاط

 .زیرا احتمال دارد سطح را خراش دهید از اشیاء تیز استفاده نکنید  •

، پاک کننده های ساینده یا حالل رقیق، روغن  سفید کنندهبرای تمیز کردن از مواد پاک کننده، مواد شوینده اتومبیل،   •

 .آنها ممکن است به سطح دستگاه آسیب رسانده و باعث آتش سوزی شوند. ن استفاده نکنید یهای آلی مانند بنز

 سطوح  نظافت داخلی

زمانی که ذخایر مواد غذایی کم است، آسانتر خواهد آن  تمیز کردن  .  شما باید به طور مرتب فضای داخلی دستگاه را تمیز کنید 

سودا مانند  داخل فریزر را با محلول ضعیف بی کربنات  خارج کنید.  و قفسه ها را برای تمیزکاری کامل تر  کشوها  می توانید  .  بود

 دستگاه را قفسه ها و سبد ها قرار دادنقبل از . با آب گرم بشویید  فشرده وپاک کنید و سپس با استفاده از اسفنج یا پارچه 

 .قبل از قرار دادن مجدد آنها، تمام سطوح و قسمتهای جداشونده را کامالً خشک کنید  .کامالً خشک کنید 

 

 

می  شستشوهنگامی که مهر و موم درب را با استفاده از مواد شوینده و آب گرم . د ی مراقب تمیز بودن مهر و موم درب ها باش

بعد از تمیز کردن آن را کامالً کثیف شوند. کنید ، مواد غذایی و نوشیدنی های چسبنده می توانند باعث شوند تا مهر و موم 
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 .بشویید و خشک کنید 

 روشن کنید. دستگاه راتنها پس از خشک شدن مهر و موم درب  ! احتیاط

 

 LED تعویض چراغ
 : آسیب دیده است، مراحل زیر را دنبال کنید  LED اگر چراغ. تعویض شود متخصصباید توسط شخص  LED چراغ هشدار:

 .دستگاه خود را از برق جدا کنید  .1

 .را بردارید  چراغ پوششچراغ، رویه با باال و بیرون کشیدن  .2

، آن را با دست دیگر  می دهید فشار را قفل کانکتور یک دست را با یک دست نگه دارید و در حالی که با  LED چراغ .3

 .بکشید 

 .کنید  جایگذاریپوشش چراغ را سپس و  قرار دهید را تعویض کرده و آن را به درستی در جای خود  LED چراغ .4

 

 مفید  توصیه هاینکات و 

 نکات صرفه جویی در مصرف انرژی

 .توصیه می کنیم برای صرفه جویی در مصرف انرژی نکات زیر را رعایت کنید 

 .برای مدت طوالنی خودداری کنید دستگاه نگه داشتن درب باز سعی کنید برای صرفه جویی در انرژی از  •

 گاز و غیرهنور مستقیم خورشید، اجاق گاز برقی یا اجاق مانند  اطمینان حاصل کنید که دستگاه از هرگونه منبع گرما •

 .دور است

 .دهید ن کاهشاز حد الزم بیش دما را  •

 .ید دهن قراررا در دستگاه  بخار دارایمواد غذایی گرم یا مایع  •

 .با تهویه و رطوبت مناسب قرار دهید محیطی دستگاه را در  •

ید زیرا دهن تغییرو قفسه ها را  پوشش هاترکیب صحیح برای کشوها،  ،توضیحات نمودار لوازم خانگی نشان می دهد  •

 .را داردبیشترین کارایی در تنظیمات انرژی طراحی این 

 مواد غذایی تازه انجمادنکات مربوط به 

مواد غذایی داغ را مستقیماً در یخچال یا فریزر قرار ندهید، دمای داخلی افزایش می یابد و باعث می شود کمپرسور  •

 .بیشتری مصرف کند سخت تر کار کند و انرژی 

 .د نمواد غذایی را بپوشانید یا بسته بندی کنید، به خصوص اگر عطر و طعم خوبی داشته باش •

 .غذا را به درستی قرار دهید تا هوا بتواند آزادانه در اطراف آن گردش کند  •

 

 مربوط به خنکسازی و یخچال نکات
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و  همیشه زمان و باالتر از کشوی سبزیجات قرار دهید انواع گوشت بسته بندی شده در پلی اتیلن: در قفسه شیشه ای  •

 . استفاده کنید  را آن سپسرا دنبال کنید و  تولید کننده نگهداری مواد غذایی تاریخ

 .آنها باید پوشانده شده و در هر قفسه قرار گیرند : غذای پخته شده، غذاهای سرد و غیره •

 .ذخیره شوندآنها باید در کشو مخصوص ارائه شده  :میوه و سبزیجات •

 .باید در فویل مهر و موم شده یا بسته بندی پالستیکی پیچیده شود :کره و پنیر •

 .باید درب داشته باشد و در قفسه های درب نگهداری شود :بطری های شیر •

 

 برای انجماد ینکات

ساعت بر روی  2محفظه، حداقل کار یا بعد از مدت استفاده، بگذارید دستگاه قبل از قرار دادن غذا در به هنگام شروع  •

 . تنظیمات باالتر کار کند 

باعث می شود  . اینکارد نکامل منجمد شوبطورو  ترقسمت های کوچک آماده کنید تا سریع به صورتمواد غذایی را  •

 .ذوب کنید  به راحتی راخود متعاقباً مقادیر مورد نیاز 

 .ی اتیلن که از جنس مهر و موم هستند، بپیچانید مواد غذایی را در فویل های آلومینیومی یا مواد غذایی پل •

 .مواد غذایی منجمد را لمس کنید تا از یخ زدگی پاتریال جلوگیری کنید  •

 .گذاری و تاریخ گذاری کنید ب ، توصیه می شود هر بسته یخ زده را برچسنگهداریبه منظور پیگیری زمان  •

 

 مواد غذایی منجمد نگهدارینکات مربوط به 

 .شده است بسته بندیاطمینان حاصل کنید که مواد غذایی منجمد به درستی توسط خرده فروش مواد غذایی  •

از مدت زمان نگهداری که توسط سازنده  .پس از یخ زدایی، غذا به سرعت خراب می شود و نباید دوباره یخ زده شود •

 .ید رون فراتر ،شده تعیینمواد غذایی 

 

 دستگاه  دنکرخاموش 

 :در صورت خاموش شدن دستگاه برای مدت طوالنی باید اقدامات زیر را انجام 

 .کنید  خارجتمام مواد غذایی را  .1

 .سیم برق را از پریز برق جدا کنید  .2

 .فضای داخلی را کامالً تمیز و خشک کنید  .3

 .تا هوا اجازه گردش داشته باشد  هم باز باشد  ها کمیب اطمینان حاصل کنید که همه در .4

 

 عیب یابی
 چکآسان را  موارداگر در دستگاه خود مشکلی دارید یا نگران هستید که دستگاه به طور صحیح کار نکند، می توانید برخی از 

 . کنید  را مطالعهزیر  مواردقبل از تماس با خدمات، لطفاً  ید.کن
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اگر بعد از انجام بررسی های ذکر شده در مورد این مشکل، همچنان ادامه .  کنید نسعی کنید خودتان دستگاه را تعمیر  !  هشدار 

خریداری کرده اید تماس از آن مهندس خدمات مجاز یا فروشگاهی که محصول را  مانند داشت، با یک برقکار واجد شرایط 

 .بگیرید 

هر   به همراهاستفاده و مراقبت که  در کتابچه راهنما، نحوه  ی  ددستورالعملهای کاربر  ودستورالعمل هشدار برای کودک  !  هشدار 

 ارائه می شود را مطالعه کنید.یخچال 

 با آنها مواجه شوید:یخچال یا فریزر قدیمی اتی که ممکن است به کودکان در اثر دور ریختن خطر خطر:

 درها را خارج کنید  −

 وارد شوند.داخل آن  بهتا کودکان نتوانند به راحتی  دهید مناسب قرار  مکانقفسه ها را در  −

 مشکل علت و راه حل احتمالی

بررسی کنید که سیم برق به درستی به پریز برق  

 .وصل شده است یا خیر

 

 دستگاه درست کار نمی کند

 

 

فیوز یا مدار منبع تغذیه خود را بررسی کنید، در 

 .کنید  انتخابی برای آن صورت لزوم جایگزین

 

برای حل این مشکل . دمای محیط خیلی کم است

را در حد سردتر تنظیم  محیطسعی کنید دمای 

 .کنید 

طبیعی است که فریزر در طی چرخه یخ زدایی 

اتوماتیک کار نمی کند یا برای مدت کوتاهی پس از 

کار  روشن شدن دستگاه برای محافظت از کمپرسور

 نکند.

 .فضای داخلی تمیز شودممکن است 

 
 محفظه ها یبو

 برخی از مواد غذایی، ظروف یا بسته بندی باعث 

 .بو می شوند ایجاد 

 :صداهای زیر کامالً عادی است

 سر و صداهای در حال اجرا از کمپرسور •

سر و صدای حرکت هوا از موتور فن کوچک  •

 در محفظه فریزر یا سایر محفظه ها

 صدای زوزه مانند آب جوش •

سر و صدای زیاد در هنگام یخ زدایی  •

 اتوماتیک

 کمپرسور  به کار سر و صدای قبل از شروع •

 

 سر و صدا از دستگاه
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 سر و صدای موتور هنگام گرفتن یخ  •

سایر صداهای غیرمعمول به دالیل زیر وجود دارد و 

ممکن است شما را برای بررسی و اقدام به این کار 

 :احتیاج داشته باشد 

 .کابینه سطح نیست •

 .پشت دستگاه به دیوار لمس می کند •

 .بطری ها یا ظروف در مقابل یکدیگر می چسبند  •

در شرایط  .طبیعی است اغلب صدای موتور را بشنوید 

 :بیشتر دارد بررسیزیر نیاز به 

 .تنظیم دما سردتر از حد الزم است •

اخیراً مقدار زیادی غذای گرم در دستگاه  •

 .استذخیره شده 

 .دمای بیرون دستگاه خیلی زیاد است •

 بیش از حد یا طوالنی  مدت زمانیدرها  •

 .طوالنی باز نگه داشته می شوند 

مدت طوالنی آن را  بهپس از نصب دستگاه  •

 .خاموش کرده اید 

 موتور بطور مداوم کار می کند

 

اطمینان حاصل کنید که مجرای هوا توسط  •

مواد غذایی مسدود نشده است و مواد غذایی 

تهویه موجب در داخل دستگاه قرار داده شده 

 برای دستگاه می شود.کافی 

اطمینان حاصل کنید که درب کامالً بسته   •

برای از بین بردن یخبندان، به بخش . است

 .نظافت و مراقبت مراجعه کنید 

 به وجود آمده استدان در محفظه یک الیه یخبن

مکرر درها و یا به طور طوالنی  مدت زمانممکن است 

 فضای اطراف و  درها با مانع باز می شوند اید.  را باز کرده  

 مطابق استانداردهای نصب می باشد.دستگاه 

 درجه حرارت داخل خیلی گرم است

 

 "نمایش کنترل ها  "دما را با دنبال کردن قسمت 

 .افزایش دهید 

 درجه حرارت داخل خیلی سرد است

 

میلی   15-10بررسی کنید که آیا باالی یخچال به طول  

یا اینکه  باز و بسته شوند  راحتیتا درها به  باشد متر 

شده نمانع از بسته شدن درها  دستگاه،  چیزی در داخل  

 .است

 درب ها به راحتی بسته نمی شوند
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. دیده باشدآسیب  LED ممکن است چراغ •

در بخش تمیز  LED به تعویض چراغ های

 .کردن و مراقبت مراجعه کنید 

چراغ را به دلیل طوالنی نگه  ،سیستم کنترل •

داشتن درب غیرفعال کرده است، درب را باز  

کنید و دوباره فعال کنید تا چراغ ها دوباره 

 .فعال شوند 

 کم استنور 

 

ساعت بعد از نصب خط آبرسانی قبل از   10آیا   •

به اندازه یخساز  ساختن یخ صبر کرده اید؟ اگر  

کافی خنک نباشد، ممکن است برای ساختن 

 صبریخ مانند زمان نصب، مدت زمان بیشتری  

 کنید.

آیا جعبه ذخیره آب دقیق نصب شده است؟  •

اطمینان حاصل کنید که آب کافی در جعبه  

 .آب وجود دارد نگهداری

آیا به طور دستی عملکرد ساخت یخ را متوقف  •

 Cubed کرده اید؟ مطمئن شوید که حالت

 .را روشن کرده اید Crush یا

یخساز یا یخچال یخی  ظرفآیا یخ درون  •

 مسدود شده است؟

فریزر خیلی گرم است؟ سعی کنید آیا دمای  •

 .دمای فریزر را کمتر تنظیم کنید 

 یخ پخش نمی شود

آب دقیق نصب شده است؟  نگهداریآیا جعبه  •

اطمینان حاصل کنید که آب کافی در جعبه  

 .آب وجود دارد

آیا خط آب شکسته یا خم شده است؟ مطمئن  •

 شوید که خط آب از حالت انسداد خارج شده

 .است

جعبه آب منجمد شده برای دمای یخچال آیا  •

خیلی پایین است؟ تنظیمات گرم تری را در 

 .صفحه نمایش انتخاب کنید 

 آیا پمپ آب کار می کند؟ •

 ندارد خوبی دستگاه پخش کننده آب عملکرد

 

حباب ناشی از مایع خنک کننده .  طبیعی استصدا  این  

 .در گردش در یخچال است
 یخچال می شنویدحباب آب را در صدای 
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