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 RS34دفترچه راهنمای یخچال فریزر ساید بای ساید 

 

 هااطالعات ایمنی و هشدار 

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

اقدامات برای جلوگیری از  می باشد.نکات و هشدارهای آنمهمترین قسمتی که باید در این دفترچه مطالعه کنید، 

، از دستگاه استفاده می کنند  که کلیه افرادی که  کنید ، الزم است که اطمینان حاصل  غیر ضروری  کارهایو    اشتباه

 اطمینان حاصل کنید،و  در دسترس نگه دارید را  رچهدفتاین . با عملکرد و مشخصات ایمنی آن کامالً آشنا هستند 

به  ، دفترچه راهنمای آن را به صاحب جدید تحویل داده می شود.دستگاهن یا فروخت دستگاه در صورت جابجایی

داشته باشد. استفاده و ایمنی آن به درستی آگاه  اطالعات، در مورد استفاده از دستگاه تا زمانطوری که هرکسی 

زیرا سازنده مسئولیت  راهنما را به دقت بخوانید و آن را نگه دارید،، اقدامات احتیاطی این دستگاه برای ایمنی

 به عهده نمی گیرد.را  سهل انگاریخسارت های ناشی از 

آسیب پذیر   می توانند برای دستگاه  ایمنی برای کودکان و افراد دیگر کهاطالعات  

 باشند

  ENطبق استاندارد •

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

دستگاه به  ازها، می توان  دستورالعمل و به کارگیری صحیح در صورت داشتن نظارت ،تجربه و دانشافراد بدون 

، کودکان نباید با دستگاه بازی کنند دقت کنید . پیشگیری کردآن  استفاده از خطراتاز و  روش ایمن استفاده کرد 

توسط  از دستگاه هنگام استفاده از دستگاه. تمیز کردن و نگهداری زیرا باعث مختل شدن عملکرد آن می شود

 .بدون نظارت انجام شود نباید  کودکان

  ICEطبق استاندارد •

یا عدم کم  حسی یا ذهنی    و  توانایی های جسمی  میزانبا    برای استفاده توسط اشخاص از جمله کودکان  دستگاهاین  

مگر اینکه در مورد استفاده از این وسیله توسط شخصی که مسئولیت  .تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است

  .باشد داشته ا دستورالعمل ارائه شدهب، نظارت داردرا بر عهده  آنایمنی 

 .تمام بسته بندی ها را از کودکان دور نگه دارید زیرا خطر خفگی وجود داردما باید ش •
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  قدر که چ هرکابل اتصال  .جدا کنید  برق را از  یا پریز برق ، پالگین دارید دستگاه را قصد دور انداختن اگر  •

تا کودکان در اثر   ببندید آن را    سررا برش داده و    . برای این منظور آننزدیک باشد دستگاه    به    ممکن است

می توانید برای پیشگیری از این اتفاقات، آن را ببندید و به درون  .نشوند  عارضهشوک الکتریکی دچار 

 .دستگاه بفرستید 

درب مغناطیسی است، برای جایگزین کردن لوازم قدیمی تر که دارای و اگر این وسیله دارای مهر و موم  •

دستگاه   انداختنرا قبل از دور یا همان چفت حتماً قفل بهاری هستند،  چفتیا همان یک قفل بهاری 

. این امر از تبدیل شدن آن به دام مرگ برای کودک تا کسی نتواند از آن استفاده کند   کنید   خراب،  قدیمی

 .ند جلوگیری می ک

 ایمنی عمومی

 :وسایل خانگی و برنامه های مشابه از قبیل و به عنوان یکی ازاین دستگاه برای استفاده  --هشدار  •

 .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 −

 .دیگر وعده های غذاییصبحانه 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  •

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

 .نکنید  نگهداری

، نماینده سازنده شرکت، برای جلوگیری از خطر  باید آن را با دیده است اگر سیم برق آسیب - هشدار  •

 .اطالع دهید  جایگزین  از این شرکت و یا شرکت هایخدمات آن یا افراد دارای مجوز 

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

 .کنید 

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

 .ه شده استسازنده توصیشرکت غیر از مواردی که توسط  به

 .آسیب نرسانید  یخچالبه مدار  - هشدار  •

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

 .سازنده باشند شرکت شده توسط 
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، این هستید   دستگاه  مرتب سازی و تمیز کردنقابل اشتعال است. هنگام    آنو عایق گاز    یخچال  -  هشدار  •

به برخی مناطق دستگاه که حساس می باشند و به  انجام دهید.    هستید مجاز    برخی قسمتهاکار را فقط در  

 .ندهید قرار روش کار با آنها آشنایی ندارید، دست نزنید و چیزی را در معرض آن 

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

 .آسیب نبیند  تانیفتد 

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

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

 

 تعویض المپ های روشن کننده 

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

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

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

 .می باشند و فریزرهایی است که دارای المپ های روشنایی 

 یخچال 

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

دستگاه، 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  یخچال

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

اطمینان حاصل کنید که دارند. اشتعال  و قابلیت می شوند  چشم زدن بهزیرا باعث آسیب  ،حرفه ای از بین بروند 

 .آسیب نبیند  دور انداختنقبل از  یخچالمدار  های لوله

 هشدار: خطر آتش سوزی

 جام داد؟ از جمله این اقدامات می توان موارد زیر را نام برد:چه اقداماتی باید ان 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 −

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



4 
 

 ایمنی برق 

 .باشدسیم برق نباید طوالنی  .1

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

 .بیش از حد گرم شود و باعث آتش سوزی شود

 .اصلی دستگاه دسترسی پیدا کنید  پریز برقه مطمئن شوید که می توانید ب .3

 .کابل اصلی را نکشید  .4

 .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 .  اعمال می شود   220V 240V / 50Hzمتناوب تک فاز از  یخچال فقط با منبع تغذیه جریان   .7

بیشتر ایمنی  رایولتاژ از دامنه فوق تجاوز می کند، ببه حدی است که  محل زندگی شماولتاژ در منطقه 

سوکت برق  یک باید از نسایر وسایل برقی به همراه  ومشترک  طوریخچال به . را تنظیم کنید  A.C حتماً

با سیم زمین  حتماًآن  به خود آن باشد. دقت کنید سیم برق مخصوصو سوکت آن باید استفاده کند 

 .مطابقت داشته باشد 

 مصرف روزانه

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

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

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

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

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

 نگهداریقبل بسته بندی شده مطابق با دستورالعمل های تولید مواد غذایی منجمد  مواد غذایی منجمد را از   •

 .کنید 

نگهداری ورالعمل های مربوط به را باید کامالً رعایت کرد. برای دستنگهداری در مورد  سازندهتوصیه های  •

 .از دستورالعمل های مرتبط استفاده کنید 

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

 .میرسد است باعث انفجار آن شود و در نتیجه به دستگاه آسیب 

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

 .نور مستقیم خورشید قرار ندهید  دستگاه را در معرض •

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



5 
 

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

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

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

 .یخ زدگی شودبر اثر باعث ساییدگی 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  •

شما مکعب های یخ را مستقیماً از فریزر استفاده نکنید ، زیرا این می تواند باعث سوختگی دهان و لب ها  •

 .شودمی 

 سنگین را بیش از حد    و کشاب ها  به دستگاه، قفسه های دراد صدمه  برای جلوگیری از ریزش وسایل و ایج •

 .نریزید  آنهانکنید و بیش از حد مواد غذایی را در 

 !احتیاط

 مراقبت و تمیز کردن 

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

، حاللهای ارگانیک یا پاک کننده های ساینده تمیز روغنهای اتری،  بخار  و دستگاه  دستگاه را با اشیاء فلزی •

 .نکنید 

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

 .کنید 

 

 !نصب مهم است

 .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 •

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

 .ندی را حفظ کنید در این حالت بسته ب. کرده اید 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   •

 .نصب را دنبال کنید ، دستورالعمل های مربوط به برای دستیابی به تهویه کافی •
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ا ببرای جلوگیری از تماس  ،قسمت پشتی محصول نباید به دیوار نزدیک باشد  استکه ممکن  تا جایی •

برای جلوگیری از خطر آتش سوزی، دستورالعمل های مربوط به  .کمپرسور ، کندانسورمانند قطعات گرم 

 .نصب را دنبال کنید 

 .اشددستگاه نباید نزدیک رادیاتور یا اجاق گاز ب •

 .، سیم برق قابل دسترسی باشدن حاصل کنید که پس از نصب دستگاهاطمینا •

 سرویس 

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

 .انجام شود

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

 .استفاده شود

 یخ می زند. اگر دستگاه .1

 .اگر دستگاه دارای محفظه فریزر است .2

 

 لوازم جدید خود را نصب کنید
 .اطالعات کافی داشته باشید نکات زیر  در موردقبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار ، باید 

 تهویه دستگاه 

صرفه به منظور بهبود راندمان سیستم خنک کننده و 

جویی در مصرف انرژی، الزم است تهویه مناسب در اطراف 

به همین دلیل باید . دستگاه برای اتالف گرما حفظ شود

 .و کافی در اطراف یخچال موجود باشد خالیفضای 

میلی متر  70-50بهتر است در آنجا  شود:پیشنهاد می 

حداقل  .دیوار وجود داشته باشد  دستگاه تافضای از پشت 

دو میلی متر از  100حداقل  ومیلی متر از باالی آن  100

 130زر یباشد تا درب فر خالیفضای طرف کنار دیوار نیز  

درجه   135  به  برای باز کردن  یخچالدرب  درجه باز شود و  

  فضا نیاز دارد.
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 مترمیلیبر حسب اطالعات مربوطه 

D1 D W2 W1 W 

1142.5 600 252 372 908 

 

 

ممکن است اگر در مدت زمانی طوالنی در دمای . این دستگاه در کالس آب و هوای زیر عملکرد خوبی داردتوجه: 

 .باالتر یا پایین تر از سطح مشخص شده باقی بماند ، به درستی کار نکند 
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 .جلوگیری شوددستگاه خود را در جای خشک قرار دهید تا از رطوبت زیاد  •

ی مانند یدستگاه را از منابع گرما. ، باران یا یخ زدگی خودداری کنید دستگاه را از نور مستقیم خورشید  •

 .، آتش سوزی یا بخاری دور نگه دارید اجاق گاز

 سطح دستگاهتنظیم 

می توانید .  د نپایینی تنظیم شو  یه هایپا  باید ی و گردش هوا در قسمت عقب دستگاه،  کاف  تعیین سطحبرای   •

 .مناسب تنظیم کنید  ابزارآنها را با انگشتان یا یک 

میلی متر یا   15در حدود  ،باال را به عقب قابل تنظیم یه، با چرخاندن پاای اینکه بتوانید درها را ببندید بر •

 .درجه شیب دهید  0.5

را به عقب برگردانید تا دستگاه   یهاشید که پا، به یاد داشته بمی خواهید دستگاه را جابجا کنید   هر زمان که •

 .را مجدداً نصب کنید  پایههنگام جابجایی . بتواند آزاد بچرخد 

 

 !هشدار 
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با بقیه کف یکسان قرار داده شود که دارای ارتفاع  صاف، این یخچال فریزر باید روی یک سطح برای نصب مناسب

، فقط نیستند   چرخغلطک ها    .پشتیبانی کند   با بار زیادباشد تا از یخچال    محکمباشد. این سطح باید به اندازه کافی  

آسیب   هاپهلو ممکن است به کف و غلتک  بهحرکت یخچال فریزر  .  باید برای حرکت رو به جلو یا عقب استفاده شوند 

 .برساند 

 

 

 نمای کلی دستگاه 
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 فریزر داخل LED چراغ .1

 مونتاژ یخ ساز .2

 یخ محل تجمع .3

 پوشش کانال باد در فریزر  .4

 قفسه فریزر .5

 قفسه درب فریزر  .6

 کشو فوقانی فریزر  .7

 کشوی پایین فریزر  .8

 پایانی قابل تنظیم هپای .9

 فریزر یخچال چراغ  .10

 فریزر قفسه درب یخچال .11

 پوشش کانال باد در یخچال .12

 قفسه یخچال .13

 قفسه بطری .14

 قسمت جعبه قوی آب .15

 فوقانی یخچالکشو  .16

 کشو پایین یخچال .17

 پایانی قابل تنظیم هپای .18

 

، یخچال شما ممکن است کمی با این راهنمای دستورالعمل متفاوت توجه به اصالح مداوم محصوالت ما با توجه:

 .باشد اما عملکرد و روشهای آن یکسان است
 

 کنترل های نمایش 

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

 .را داردزیر مربوطه 



11 
 

 

 
 

. ، نور پس زمینه نمادها در صفحه نمایش شروع به کار می کند گاه برای اولین بار روشن شده استهنگامی که دست

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

 دیگر است. منطقه در مورد حالت های مختلفو شامل دو دما در حدود مساحت کنترل  پانل

 !احتیاط

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

دمای زیاد  .  هر محفظه ممکن است بسته به دمای نمایش داده شده در تابلو متفاوت باشد ، دمای داخل  نگهداری آن

 .یا پایین اتاق نیز ممکن است دمای واقعی داخل دستگاه را تحت تأثیر قرار دهد 

 قفل کودک و زنگ درب

 :این دکمه دو هدف را ارائه می دهد 

 قفل کودک .1

"Alarm"  نگه دارید تا قفل تمام صفحه کنترل از جمله عملکرد دستگاه را قفل ثانیه فشار داده و  3را به مدت

نخواهد هیچ یک از دکمه های کنترل پنل کار  که  روشن می شود    ""، نماد  نید. اگر کنترل پنل قفل شده باشد ک

 .را فشار داده و نگه دارید  "زنگ"بار دیگر  3برای باز کردن قفل صفحه کنترل ، لطفاً  .کرد

 زنگ درب .2
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را  "Alarm"کلید  .روشن خواهد شد و صدای وزوز شنیده می شود "" هشدار نمادباز بودن درب، در صورت 

یا فریزر  وقتی درب یخچال   .خاموش شود و وزوز متوقف می شود  ""لمس کنید تا زنگ هشدار پاک شود و نماد  

دقیقه    10می شود و بعد از    تکرارقیقه  بار در د  3وزوز  صدای  رب روشن خواهد شد.  ، زنگ ددقیقه باز شود  2بیش از  

ل کودک خاموش است و درها باز وقتی قف. متوقف می شود. همچنین می توان با بستن درب آن را متوقف کرد

، هنگام استفاده از  برای صرفه جویی در مصرف انرژی زنگ را خاموش کنید  "Alarm"، می توانید با لمس است

 .جلوگیری کنید یخچال از باز نگه داشتن درها 

 کنترل یخ

وقتی قفل دهید.  فشاررا  "Ice Off"برای کنترل یخ ساز می توانید دکمه . این دکمه یخ ساز را کنترل می کند 

خاموش تا یخ ساز را  دهید  فشاررا  "Ice Off"کودک خاموش است و عملکرد یخ روشن است، می توانید نماد 

  فشاررا  "Ice Off"اگر می خواهید یخ ساز را باز کنید، دوباره نماد . دوروشن خواهد ش "  "و نماد  کنید 

 .شودخاموش  ""نماد  که دهید 

 یخ را. نه دستگاه توزیع می بندید وروشن است، فقط یخ ساز را  "Ice Off"هنگامی که  توجه داشته باشید:

 تعطیالت 

 "Holiday"، می توانید با فشار دادن دکمه  داشته باشید اگر قصد دارید مدت طوالنی مانند تعطیالت یا سفر کاری  

، دمای ی که عملکرد تعطیالت فعال می شودهنگام  .روشن خواهد شد  ""نماد    کهاین عملکرد را فعال کنید  

می شود تا مصرف انرژی به  تنظیمدرجه سانتیگراد  -18درجه سانتیگراد و فریزر به  15یخچال به طور خودکار به 

وقتی عملکرد تعطیالت روشن است، می توانید با خاموش کردن  .فریزر روشن است تنظیم یخچال .حداقل برسد

"Holiday"  وقتی عملکرد تعطیالت روشن  .شودخاموش خواهد  ""نماد  که کنید دوباره خاموش آن را

 .فریزر هنگام خاموش شدن، تنظیمات را حفظ می کندیخچال .موش می شود، یخ ساز به طور خودکار خااست

 .سرعت خراب می شود که بهکنید نهر غذایی را در یخچال ذخیره  "Holiday"در زمان  توجه داشته باشید:
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 یخچال 

را لمس کنید. هنگامی که دکمه را به  "Fridge"برای کنترل دمای یخچال می توانید نماد  آن برای فعال کردن

 .دنباله زیر تنظیم می شود صورتطور مداوم لمس می کنید، دما به 
 

 
ثانیه لمس  3، این دکمه را کنید  تنظیماگر می خواهید زمان مورد نیاز برای خنک کردن محصوالت در یخچال را 

به طور خودکار  تردرجه خنک  2 را نمایشگر تنظیم دمای یخچال . دوروشن ش ""نماد  تاکرده و نگه دارید 

 .می گرددساعت تنظیم دمای یخچال به حالت قبلی بر 3بعد از  تنظیم می کند و

را لمس کنید تا آن را خاموش کنید و به  "fridge"است، می توانید  فعال هنگامی که عملکرد فوق العاده خنک

 غیر فعال می کند.را  خنکعملکرد فوق العاده  یخچال هنگام خاموش شدن. د یگردازتنظیم درجه حرارت قبلی ب

 .شد خاموش خواهد  ، این عملکرد"Eco" یا "Holiday"عملکرد  استفاده ازهنگام  توجه:

 

 کنترل دمای فریزر 

را لمس کنید. وقتی به طور مداوم دکمه را فشار    "Freezer"برای فعال کردن کنترل دمای فریزر می توانید دکمه  

 .می دهید، دما به ترتیب زیر تنظیم می شود

 

 

تنظیم دمای فریزر   که دوروشن ش ""نماد  تاثانیه فشار داده و نگه دارید  3را به مدت  "Freezer"دکمه 

را می تواند به سرعت دما را کاهش داده و مواد غذایی شما  فوق العاده فریزر .را نشان می دهد  سانتیگراد 24را تا 

فریزر  گزینهکند.  حفظ  را  مواد غذایی تازه  ی  می تواند بیشتر ویتامین هاکار  سریعتر از حد معمول منجمد کند. این  

ساعت  6د. توصیه می کنیم ابتدا به مدت یخ بزنحداکثر مقدار ممکن مواد غذایی به اجازه می دهد تا فوق العاده 

عت به طور خودکار خاموش می شود و تنظیم دمای فریزر به سا 26دستگاه را جدا کنید. فریزر فوق العاده بعد از 
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را لمس کنید   "Freezer"روشن است، می توانید    فریزر فوق العادههنگامی که عملکرد    .تنظیم قبلی باز می گردد

یخچال  به تنظیم درجه حرارت قبلی باز گردد. و در صورت خاموش شدن تا فریزر را خاموش کنید عملکرد  این تا

 فریزر نیز غیرفعال می شود. عملکرد فوق العاده  ،فریزر

 .شد خاموش خواهد  "Super Freezer"حالت  ، "Eco"یا "Holiday" فعالسازی عملکردهنگام   توجه:

 

 کنترل دیسپنسر

 "Cubed"دکمه یخ شامل گزینه های    .ر کار نمی کند سن، دیسپوقتی درب فریزر باز شود یا قفل کودک روشن باشد 

 نظررا فشار دهید تا نوع یخ مورد  " Crushed"یا  " Cubed "می توانید گزینه ی . شما است "Crushed"و 

را لمس  "Water"برای فعال کردن حالت آب می توانید دکمه . انتخاب شود به شکل مکعب و یا خرد شده شما

 نماد ب می کنید فعال می شود و، حالت یخ مکعب یا خرد شده که انتخامی کنید  انتخابوقتی دکمه یخ را  .کنید 

برای صرفه جویی در مصرف آب  اگر به یخ احتیاج ندارید  .روشن می شود "  "خرد شده یخ یا  "  "مکعب 

 تا   را لمس کنید  "Water"، دکمه  اگر به آب نیاز دارید . یخ را از باال ببندید.  عملکرد را خاموش کنید ، این  و انرژی  

 .دوروشن ش  "  " نماد آب

 آب  نگهداریزنگ جعبه  

می . روشن می شود شماآب برای یادآوری  ظرفآب به درستی نصب نشده باشد، زنگ  نگهداری ظرفاگر قسمت 

 .کنید خاموشثانیه زنگ هشدار را  3به مدت  "Eco" توانید با نگه داشتن دکمه

 :توجه داشته باشید

آب به  ظرف، باید بررسی کنید که آیا قسمت به آرامی پخش نشوداگر آب به راحتی پخش نشده یا آب  •

 .آب وجود دارد ظرفدرستی نصب شده است یا خیر و مطمئن شوید که آب کافی در 

وقتی پمپ آب کار می  .می کند  طرح کردن، پمپ آب شروع به را لمس می کنید "Water"وقتی دکمه  •

 .طبیعی است کهوجود دارد  نویز کمی، کند 
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 صرفه جویی در مصرف انرژی  

هنگام روشن کردن . شود فعالمی توانید این دکمه را لمس کنید تا حالت صرفه جویی در حالت خاموش و روشن 

دمای یخچال به طور  .روشن می شود "  "، نماد صرفه جویی در مصرف انرژی ویی در مصرف انرژیصرفه ج

آن و نماد    باشد اگر صرفه جویی در مصرف انرژی خاموش   .درجه تغییر می یابد   -17درجه و فریزر به    6خودکار به  

 .می باشدخاموش نیز 

 :توجه داشته باشید

 .، پانل کنترل روشن خواهد شد با باز شدن درب و یا لمس هر دکمه •

درها به مدت یک دقیقه بسته شده زمانی که  . همچنینبدون لمس دکمه خاموش خواهد شد صفحه نور •

 .باشند 

ثانیه روشن می شوند و یک وزوز صدا  3، تمام نمادهای کنترل پنل به مدت وقتی یخچال روشن می شود •

 .به تنظیم قبلی برمی گردد اتو تنظیم می شودقفل کودک خاموش . می شودشنیده 

 

 استفاده از لوازم خانگی

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

 .آنها را با دقت بخوانید  حتماًاستفاده از دستگاه 

 

 درب را تنظیم کنید .1

سطح نیستند،  یکها در درب وقتی فهمیدید که 

درب یخچال استفاده  برای تنظیم آچارمی توانید از 

 .درب یخچال قابل تنظیم است . تنهاکنید 

 

 عقربهجهت    بر خالف  ،پیچ  بستنابتدا می توانید از پیچ باز برای  .  هنگامی که درب فریزر از درب یخچال باالتر است

  .کنید  استفادهقرار دارید از قفل مهره  یموقعیتچنین هنگامی که در . در لوالی پایین را بچرخاند 
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استفاده   آچار، باید از  خاندن پیچ در جهت عقربه های ساعتبرای چر.  وقتی درب فریزر پایین تر از درب یخچال است

 .کنید تا درب یخچال پایین بیاید 

 

 یخچال  های استفاده از محفظه .2

یا  برای جلوگیری از از بین رفتن رطوبت. سبزیجات و میوه ها مناسب است نگهداریمحفظه یخچال و فریزر برای 

 کنید.بسته بندی  رامواد غذایی باید ، در سایر مواد غذایی و بو نفوذ طعم

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

 .د ییخچال آسیب برسان

 

 قفسه های شیشه ای و قفسه های درب

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

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

ب را به صورت عمودی قبل از اینکه قفسه در .زیاد را در قفسه ها قرار ندهید با تعداد سنگین  اجساماما  قرار گیرند 

 .، مواد غذایی را بیرون بیاورید باال بیاورید 

 

 

 کنید.تا تمیز  بیاورید قفسه های درب و قفسه ها را می توان بیرون  توجه:
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هنگامی که قفسه ها را  .قفسه پاک نشود یراهنما، آنها را به آرامی بکشید تا نگامی که قفسه ها را جدا می کنید ه

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

 

 قفسه بطری

 .نوشیدنی استبطری یا  مایعات نگهداریبرای قفسه این 

قفسه را می توان .  ید، به آرامی از آن استفاده کنید یا نوشیدنی های بطری را برداشتلطفاً هنگامی که شراب    توجه:

 تغییر دهید.تنظیم کنید تا فضای قفسه را آن را شود یا می توانید  تمیزتا  آورده شودبیرون 

 

 آب نگهداری ظرف

آب  نگهداری ظرفبا مراحل زیر می توانید آب را درون . آب است پخش کنندهبرای تأمین آب یخ ساز و ظرف این 

 :وارد کنید 

 

 آب را بیرون بکشید  نگهداریجعبه. 
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آب درون آن بریزید.و سپس مستقیماً کنید  بازکوچک جلوی آن را  درب 
 

 
 

آب در قفسه یخچال ظرف قرار دادن 
 

 
 

 :احتیاط

نقص  صورت صحیح و بدون را بیرون بکشید و آن را به ظرفد، آب مجدداً پر شظرف نگهدارنده هنگامی که 

ثانیه صبر  10، لطفا آنپس از نصب مجدد لیتر نباید باشد. 4.5حجم آب پیشنهادی بیش از . عملکرد وارد کنید 

آب میوه ، شیر ، الکل و غیره ... . ریختن پر کنید  . آن را تنها با آبآب را دریافت کنید  لیوانکنید تا نخستین 

 .مجاز نیستدرون آن 

 

 

 



19 
 

 کشوها

 .کرد بع راحتی تمیزمی توان آنرا  است کهمیوه و سبزیجات مناسب  نگهداریبرای  قسمتاین 

 

 

 

 فریزر  های استفاده از محفظه . 3

 مشابهمانند گوشت، ماهی، بستنی و سایر مواد    انجماد موادی  جهتمواد غذایی  نگهداری  محفظه یخچال فریزر برای  

 .مناسب است

 استفاده از دستگاه پخش کننده .4

امی که نوع یخ را هنگ .را انتخاب کنید  "Water"یا  "Crushed"یا  "Cubed" هر یک از گزینه هایمی توانید 

 .خواهد شد خارجیخ از دستگاه پخش کننده . خود فشار دهید  لیوانرا به آرامی با  نسر، دیسپانتخاب می کنید 

 .شودفنجان می  وارد صحیحو یخ به طور تصویر قرار گرفته است مطابق  لیواناطمینان حاصل کنید که 
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 :توجه داشته باشید

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

 .شما بیفتد  لیوانشده باقیمانده در  خرد

 3یا  2شما باید . جدا نکنید  پنسریا لیوان خود را از زیر دیس کاپ، فوراً د نیازبعد از ریختن آب یا یخ مور •

 .ثانیه صبر کنید 

 .شکند و ممکن است آن را بصدمه می زند   کار به آنکشید زیرا این اهرم را بیرون ن •

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

 و سپسکنید    اضافه، ابتدا یخ را به لیوان خود  ی می خواهید آب سردتر از یخ باشد وقت.  سرد نیست  آب سرد •

 .کنید پر آب با آن را 

 

 

 استفاده از سطل یخ

 :یخ را بردارید  ظرفاگر می خواهید 

یخ را به آرامی بیرون بکشید تا آسیب   ظرف  به سمت باال بکشید وسپس  ،  دهید   فشارلطفاً دسته را مطابق شکل زیر  

 .نبیند 

 :برداشتنمراحل 

بلند کنید.یخ را  ظرف 

یخ را به آرامی بیرون بکشید  ظرف. 
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گنجانده  A&A به درون  B&B  ، اطمینان حاصل کنید که دو طرفگردانید می  هنگامی که آن را به عقب بر

 .شده است

 

 

 :مراحل نصب

و دو طرف یخ را به سمت باال فشار دهید  ظرف B&B داخل سمت یخ را به  ظرفA&A  .فشار دهید 

را محکم نگه داشته استآنیخ را به سمت پایین بکشید و اطمینان حاصل کنید که براکت  ظرف. 

 

 :توجه داشته باشید

 .، هر صدایی که می شنوید بخشی از عملکرد طبیعی استمی اندازد ظرفوقتی یخ ساز یخ را درون  •

، تمام یخ ها بروز این اتفاقدر صورت . ریخته شود ظرف، ممکن است یخ در نزنید رااگر مدت طوالنی یخ  •

 .را خالی کنید  ظرفرا برداشته و 
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اگر می خواهید به یک تعطیالت طوالنی و یا یک سفر شغلی بروید و مدتی برای استفاده از یخچال های  •

 .جلوگیری کنید  ی، شیر آب را ببندید تا از بروز نشتکنید می یخی استفاده ن

یخچال فریزر به کف  داخلو آب از  ذوب می شود ظرف، یخ درون اگر یخچال بیش از حد خاموش باشد  •

 دور ریخت.را  ظرفباید تمام یخ های موجود در اتفاق برای جلوگیری از این . سرازیر می شود

یا   کنید   خارجاست ، بررسی کنید و آن را    گرفته  قرار، هر یخی را که داخل دهانه  خارج نشد اگر یخ بیرون  •

 .برگردانید د و هر نوع یخ را چک کنید، سپس آنها را یخ را بیرون بکشی ظرف

 

 

استفاده   حالتدر  می شود.  بعد از نصب ممکن است اندک باشد، زیرا هوا وارد خط آب    اولین دسته از یخ ها •

 .خواهد شد  خارج ییطبیعی هرگونه هوا

یک ماده  از، یخ ظرفبرای تمیز کردن  •

خوب  استفاده کنید. آن راشوینده مالیم 

 .بشویید و کامالً خشک کنید 

و ساینده   قویاز پاک کننده ها یا حالل های   •

 .استفاده نکنید 

را در زاویه   قطعه، دو  یخ  ظرفقبل از تعویض   •

. در غیر  مناسب برای اتصال صحیح قرار دهید 

یخ را به زاویه مناسب  ظرف، کوپلر اینصورت

موتور مطابقت داشته  کوپلربپیچانید تا با 

 .باشد 
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را جایگزین  یخ  نگهداری  اگر می خواهید فضای بیشتری برای نگهداری غذاها داشته باشید می توانید جعبه   •

 .خاموش نیست سازروشن شود تا مطمئن شود که یخ ""Ice Off. بنابراین باید کنید 

 

 

 !هشدار 

می تواند باعث کار این . یخ قرار ندهید  ظرف، دستها یا هر چیز غیرمجاز دیگری را در یخچال یا انگشتان •

 .صدمه یا آسیب مادی شود

 بکشند.یخچال را از یخساز به فرزندان خود اجازه ندهید که دستگاه را قطع کرده یا  •

 .می تواند باعث صدمه شود کار این

 

کل سیستم آبرسانی را خود جدا  . بهتر استذخیره آب ارتباط خط آب وجود دارد ظرفساز و بین یخ •

 .متخصص کمک بگیرید ای انجام این کار از افراد توصیه می شود بر. نکنید 

 .برودساز از بین ممکن است یخ، ز نیروی بیش از حد استفاده نکنید برای باز یا بسته کردن درب ا •
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 تمیز کردن و مراقبت

 .دنتمیز شوحداقل هر دو ماه و لوازم جانبی بیرونی و داخلی باید مرتباً  قبیلاز قسمت هایی به دالیل بهداشتی 

 !هشدار 

قبل از تمیز کردن دستگاه را خاموش  !خطر شوک الکتریکی .دستگاه نباید هنگام تمیز کردن به برق وصل شود

 .کنید و پالگین را از پریز برق جدا کنید

 کردن خارجی تمیز 

 .باید آن را مرتباً تمیز کنید  ای حفظ ظاهر خوب لوازم خانگی خودبر

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

 کار به پخش این. کننده بپاشید  پاک ، آب را روی پارچه تقیم روی سطح دستگاهبه جای اسپری مس •

 .کمک می کند یکنواخت رطوبت به سطح 

را با یک ماده شوینده مالیم تمیز کرده و سپس با یک پارچه نرم خشک  آن، دستگیره ها و سطوح درها •

 .کنید 

 

 !هشدار 

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

، پاک کننده های رقیق، روغن سفید کننده، مواد شوینده اتومبیل، رای تمیز کردن از مواد پاک کنندهب •

آنها ممکن است به سطح دستگاه آسیب رسانده و . ن استفاده نکنید یساینده یا حالل های آلی مانند بنز

 .باعث آتش سوزی شوند
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 نظافت داخلی

، آسانتر ذخایر مواد غذایی کم استمانی که  تمیز کردن ز .شما باید به طور مرتب فضای داخلی دستگاه را تمیز کنید 

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

قبل از تعویض . با آب گرم بشویید  فشرده وسودا پاک کنید و سپس با استفاده از اسفنج یا پارچه  مانند کربنات 

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

 .را کامالً خشک کنید 

 

 یخ   ظرفتمیز کردن  
 بکشید می توانید جعبه استوانه ای آب را در امتداد افقی به سمت بیرون  .  آب را تمیز کنید   ظرف یخ وشما باید مرتباً  

سودا بپوشانید و مانند قسمت داخلی جعبه را پاک کرده و با یک محلول بیکربنات . و سپس جعبه را جدا کنید 

نی مستقیم آن را با آب گرم بشویید و دوباره آن را با آب آشامید  فشرده،سپس با استفاده از یک اسفنج یا پارچه 

هنگامی که تمیز  . ده را کامالً خشک کنید قبل از قرار دادن مجدد آنها، تمام سطوح و قسمتهای جداش .پاک کنید 

 بکشید و آن را با آب پر کنید.افقی رو به جلو  آن را به صورت بکردن را انجام دادید می توانید در

 
 

 بماند، اگر درب فریزر به طور مکرر باز شود یا خیلی طوالنی باز  می کند   تولید اگرچه این دستگاه به طور خودکار یخ  

، اگر یخ زدگی خیلی ضخیم باشدایجاد شود.  ممکن است الیه ای از یخبندان روی دیواره های داخلی محفظه فریزر  

 :دهید  کارهای زیر را انجامو  استکه فریزر تقریباً خالی  در نظر بگیرید زمانی را 

 .سبدهای مواد غذایی و لوازم جانبی موجود را برداشته و دستگاه را از برق جدا کرده و درها را باز بگذارید .1

 گیرد. سریعتر صورتاتاق را کامالً تهویه کنید تا روند کار 

 .خود را تمیز کنید فریزر  ،نگامی که یخ زدایی به پایان رسید ههمانطور که در باال گفته شد  .2
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 !هشدار 

، فقط پس از خشک شدن فضای داخلی. برای جدا کردن یخبندان از محفظه فریزر از اشیای تیز استفاده نکنید 

 کنید.وصل به برق دستگاه را دوباره 

 

 تمیز کردن مهر و موم درب 
مواد غذایی و نوشیدنی های چسبنده می توانند باعث شوند تا . برای تمیز نگه داشتن مهر و موم ها مواظب باشید 

 و بشویید  تمهر و موم ها را با مالیم. د ننگام باز کردن درب آن را پاره کنبچسبند و ه دستگاهمهرها به درب 

 .بعد از تمیز کردن آنها را کامالً خشک کنید  استفاده کنید.مواد شوینده و آب گرماز 

 

 !هشدار 

 .پس از خشک شدن مهر و موم های درب باید دستگاه را روشن کنید  تنها

 

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

 :دنبال کنید 

 .دستگاه خود را از برق جدا کنید  .1

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

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

 .دست دیگر بکشید 

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

 .کنید 

 

 مفید  توصیه هاینکات و 

 جویی در مصرف انرژینکات صرفه 

 .نکات زیر را رعایت کنید  یم برای صرفه جویی در مصرف انرژیتوصیه می کن

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

اجاق گاز برقی یا اجاق ،  نور مستقیم خورشید مانند    د که دستگاه از هرگونه منبع گرمااطمینان حاصل کنی •

 .دور است گاز و غیره

 .دهید ن کاهشاز حد الزم بیش دما را  •
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 .ید دهن قراررا در دستگاه  بخار دارایمواد غذایی گرم یا مایع  •

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

  تغییر و قفسه ها را  پوشش ها، ترکیب صحیح برای کشوها ،ان می دهد توضیحات نمودار لوازم خانگی نش •

 .را داردبیشترین کارایی در تنظیمات انرژی طراحی ید زیرا این دهن

 

 

 مواد غذایی تازه  انجمادنکات مربوط به 
، دمای داخلی افزایش می یابد و باعث می شود اً در یخچال یا فریزر قرار ندهید مواد غذایی داغ را مستقیم •

 .انرژی بیشتری مصرف کندکمپرسور سخت تر کار کند و 

 .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  •
 

 

 مواد غذایی  انجمادبرای  ینکات
 قرار دهید باالتر از کشوی سبزیجات گوشت بسته بندی شده در پلی اتیلن: در قفسه شیشه ای و انواع  •

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

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

 .آنها باید در کشو مخصوص ارائه شده ذخیره شوند :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

 2، حداقل ه قبل از قرار دادن غذا در محفظه، بگذارید دستگااستفادهکار یا بعد از مدت به هنگام شروع  •

  تر قسمت های کوچک آماده کنید تا سریع  به صورتمواد غذایی را  .  ساعت بر روی تنظیمات باالتر کار کند 

 .ذوب کنید  به راحتی راخود باعث می شود متعاقباً مقادیر مورد نیاز  . اینکارد نکامل منجمد شوبطورو 

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

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

 .گذاری و تاریخ گذاری کنید ب  ه می شود هر بسته یخ زده را برچس، توصینگهداریبه منظور پیگیری زمان   •
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 مواد غذایی منجمد نگهدارینکات مربوط به 
شده  بسته بندیاطمینان حاصل کنید که مواد غذایی منجمد به درستی توسط خرده فروش مواد غذایی  •

 .است

 .، غذا به سرعت خراب می شود و نباید دوباره یخ زده شودپس از یخ زدایی •

 .ید رون فراتر ،شده تعیینکه توسط سازنده مواد غذایی نگهداری از مدت زمان  •

 

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

 .کنید  خارجتمام مواد غذایی را  •

 .سیم برق را از پریز برق جدا کنید  •

 .فضای داخلی را کامالً تمیز و خشک کنید  •

 .داشته باشد تا هوا اجازه گردش  هم باز باشد  ها کمیب اطمینان حاصل کنید که همه در •
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 عیب یابی
 موارد، می توانید برخی از که دستگاه به طور صحیح کار نکند  اگر در دستگاه خود مشکلی دارید یا نگران هستید 

قبل از مراجعه به خدمات می توانید . کنید  را مطالعهزیر  مواردقبل از تماس با خدمات، لطفاً  ید.کن چکآسان را 

 .را انجام دهید  ساده بررسیمطابق این بخش چند 

سی های ذکر شده در مورد این مشکل،  اگر بعد از انجام برر. کنید نکنید خودتان دستگاه را تعمیر سعی ! هشدار 

از آن مهندس خدمات مجاز یا فروشگاهی که محصول را  مانند ، با یک برقکار واجد شرایط همچنان ادامه داشت

 .خریداری کرده اید تماس بگیرید 

 

 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

 

 

، در خود را بررسی کنید ار منبع تغذیه فیوز یا مد 

 .کنید  ی برای آن انتخابصورت لزوم جایگزین

 

برای حل این مشکل . دمای محیط خیلی کم است

را در حد سردتر تنظیم  محیطسعی کنید دمای 

 .کنید 

ه یخ زدایی طبیعی است که فریزر در طی چرخ

یا برای مدت کوتاهی پس از  اتوماتیک کار نمی کند 

کار  روشن شدن دستگاه برای محافظت از کمپرسور

 نکند.

 .ممکن است فضای داخلی تمیز شود

 
 محفظه ها یبو

 ، ظروف یا بسته بندی باعث برخی از مواد غذایی

 .بو می شوند ایجاد 

 :صداهای زیر کامالً عادی است

 سر و صداهای در حال اجرا از کمپرسور •

صدای حرکت هوا از موتور فن کوچک سر و  •

 در محفظه فریزر یا سایر محفظه ها

 صدای زوزه مانند آب جوش •

 

 سر و صدا از دستگاه
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در هنگام یخ زدایی سر و صدای زیاد  •

 اتوماتیک

 کمپرسور  به کار قبل از شروعسر و صدای  •

سایر صداهای غیرمعمول به دالیل زیر وجود دارد و 

برای بررسی و اقدام به این کار ممکن است شما را 

 :احتیاج داشته باشد 

 .کابینه سطح نیست •

 .پشت دستگاه به دیوار لمس می کند •

 .بطری ها یا ظروف در مقابل یکدیگر می چسبند  •

در شرایط  .اغلب صدای موتور را بشنوید طبیعی است 

 :بیشتر دارد بررسیزیر نیاز به 

 .استتنظیم دما سردتر از حد الزم  •

اخیراً مقدار زیادی غذای گرم در دستگاه  •

 .ذخیره شده است

 .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

 

کنید که مجرای هوا توسط اطمینان حاصل  •

مواد غذایی مسدود نشده است و مواد غذایی 

تهویه موجب ر داخل دستگاه قرار داده شده د

 برای دستگاه می شود.کافی 

اطمینان حاصل کنید که درب کامالً بسته   •

، به بخش برای از بین بردن یخبندان. است

 .نظافت و مراقبت مراجعه کنید 

 به وجود آمده استیک الیه یخبندان در محفظه 

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

 

 "کنترل ها نمایش  "دما را با دنبال کردن قسمت 

 .افزایش دهید 

 حرارت داخل خیلی سرد استدرجه 
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میلی   15-10ی یخچال به طول  بررسی کنید که آیا باال

یا اینکه  باز و بسته شوند  راحتیتا درها به  باشد متر 

شده نمانع از بسته شدن درها  دستگاه،  چیزی در داخل  

 .است

 شوندنمی درب ها به راحتی بسته 

 

یا  آب ممکن است به درستی تنظیم نشده باشد ظرف

 نگهدارندهتخلیه زیر قسمت باالی  دهانهممکن است 

تا آب را به داخل    نگرفته باشد کمپرسور به درستی قرار  

ممکن . آب مسدود شود دهانههدایت کند یا  ظرفاین 

است الزم باشد یخچال فریزر را از دیوار جدا کنید تا 

کنید که یخچال نین بررسی  . همچرا بررسی کنید   ظرف

ممکن است  . رای مدت طوالنی خاموش است یا خیرب

و به سمت زمین جریان   ذوب شود ظرف یخیخ درون 

 . یابد 

 آب روی زمین می ریزد

 

. آسیب دیده باشد LED ممکن است چراغ •

در بخش تمیز  LED به تعویض چراغ های

 .کردن و مراقبت مراجعه کنید 

نگه  چراغ را به دلیل طوالنی ،سیستم کنترل •

، درب را باز  داشتن درب غیرفعال کرده است

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  

ست برای ساختن کافی خنک نباشد، ممکن ا

 صبر، مدت زمان بیشتری  یخ مانند زمان نصب

 کنید.

نصب شده است؟  آیا جعبه ذخیره آب دقیق •

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

 یخ پخش نمی شود
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ساز یا یخچال یخی یخ ظرفآیا یخ درون  •

 مسدود شده است؟

ی کنید آیا دمای فریزر خیلی گرم است؟ سع •

 .دمای فریزر را کمتر تنظیم کنید 

نصب شده است؟  آب دقیق نگهداریآیا جعبه  •

اطمینان حاصل کنید که آب کافی در جعبه  

 .آب وجود دارد

آیا خط آب شکسته یا خم شده است؟ مطمئن  •

 ه خط آب از حالت انسداد خارج شدهشوید ک

 .است

دمای یخچال آیا جعبه آب منجمد شده برای  •

خیلی پایین است؟ تنظیمات گرم تری را در 

 .صفحه نمایش انتخاب کنید 

 آیا پمپ آب کار می کند؟ •

 ندارد خوبی ستگاه پخش کننده آب عملکردد

 

حباب ناشی از مایع خنک کننده .  طبیعی استصدا  این  

 .در گردش در یخچال است
 حباب آب را در یخچال می شنویدصدای 

 
 

 کاربردیدسترسی 

 .دفع این وسیله به عنوان زباله خانگی ممنوع است

 مواد بسته بندی 

بسته بندی را در یک ظرف مناسب برای جمع آوری زباله  . مواد بسته بندی با نماد بازیافت قابل بازیافت هستند 

  .ریخته تا آن را دوباره بازیافت کنید 

 دستگاه  دور انداختناز  پیش

 .بیرون بکشید برق را از پریز  .1

 دو شاخه اصلی را بکشید.سیم برق را قطع کنید و  .2

مبرد و گازها همانطور که ممکن است ایجاد شود باید . یخچالها حاوی مبرد و گازهای داخل عایق هستند  ر!هشدا

اطمینان حاصل کنید که  ایجاد کند.  احتراق  باآسیب دیدگی چشم  این مسئله می تواند  .  از نظر حرفه ای دفع شوند 

 .آسیب نبیند  دور ریختناز  پیشلوله مدار مبرد 


