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faفھرست مطالبfaدفترچه راھنما

نکات ايمنی و ھشداری

پيش از اين که دستگاه را به کار بياندازيد

کليه نکات استفاده و نصب دستگاه را با دقت 
عات مھمی در مطالعه کنيد! آن ھا حاوی اطال

مورد نصب، استفاده و سرويس دستگاه ھستند.
اگر نکات ايمنی و ھشداری دفترچه راھنما را 
رعايت نکنيد، سازنده مسؤول آن نيست. تمام 
مدارک را برای استفاده مجدد يا صاحبان بعدی 

نگھداريد.

ايمنی فنی

دستگاه دارای مقدار کمی ماده سرمازا 
R600a است که با محيط زيست سازگار، اما 

قابل اشتعال است. مواظب باشيد که ھنگام 
حمل و نقل يا نصب دستگاه، لوله ھای چرخه 
ماده سرمازا آسيب نبينند. نشت ماده سرمازا 

ممکن است موجب آسيب يا التھاب چشم شود.

درصورت آسيب ديدگی لوله ھا

آتش يا منابع احتراق را از دستگاه دور ■
نگھداريد،

چند دقيقه اتاق را در معرض ھوای تازه ■
بگذاريد،

دستگاه را خاموش کنيد و دوشاخه را از ■
برق بکشيد،

ع دھيد.به سرويس خدمات اطال■
ھر چه مقدار ماده سرمازا در يک دستگاه 
بيشتر باشد بايد آن را در فضای بزرگتری 

قرار داد. در صورت نشت در فضايی تنگ، 
ممکن است مخلوط ھوا و گاز قابل اشتعال 

 ايجاد شود.
 متر 1 گرم ماده سرمازا به حداقل 8ھر 

مکعب فضا نياز دارد. مقدار ماده سرمازای 
ک مشخصات در داخل دستگاه شما روی پال

دستگاه درج شده است.
اگر سيم برق دستگاه آسيب ببيند، بايد توسط 

سازنده، سرويس خدمات يا شخصی واجد 
شرايط جايگزين شود. نصب و تعمير نادرست 
ممکن است خطرات جدی برای مصرف کننده 

داشته باشد.



تعميرات فقط بايد توسط سازنده، سرويس 
خدمات يا شخصی واجد شرايط انجام شود.

فقط از قطعات اصلی ساخت سازنده استفاده 
کنيد. سازنده تنھا ايمنی چنين قطعاتی را 

تضمين می کند.
سيم برق بلندتر را فقط بايد از سرويس خدمات 

تھيه کنيد.

ھنگام استفاده

ھرگز از دستگاه ھای برقی مثل گرمکن ■
(ھيتر)، بستنی ساز و غيره در داخل 

دستگاه استفاده نکنيد. خطر انفجار!
ھرگز برای يخ و برفک زدايی يا تميز ■

کردن از ماشين توليد بخار استفاده نکنيد! 
بخار ممکن است به قطعات الکتريکی نفوذ 
کند و موجب اتصال برق شود. خطر برق 

گرفتگی!
يه ھای از اشيای تيز يا برنده برای کندن ال■

يخ و برفک استفاده نکنيد. اين کار ممکن 
است به لوله ھای ماده سرمازا آسيب 

برساند. نشت ماده سرمازا ممکن است 
موجب التھاب يا آسيب چشم شود. 

ت دارای گاز قابل احتراق (مانند محصوال■
کپسول ھای اسپری) و مواد قابل انفجار را 

در دستگاه نگه نداريد. خطر انفجار!
بر پايه ھا، کشوھا و درھا سوار نشويد و از ■

آن ھا به منزله تکيه گاه استفاده نکنيد.
برای يخ و برفک زدايی و تميز کردن، ■

دوشاخه را از برق بکشيد يا فيوز را بزنيد. 
دوشاخه را بکشيد، نه سيم برق را.

 را با درپوش محکم و الکل درصد باال■
ايستاده نگھداريد.

ستيکی ستيکی و درزبندی ھای القطعات پال■
ئيد. در غير اين را با روغن يا چربی نياال

ستيکی و درزبندی ھای صورت قطعات پال
ستيکی اسفنجی خواھند شد.ال

دريچه ھای ورود و خروج ھوا به دستگاه ■
را ھرگز نپوشانيد يا سد نکنيد.

پرھيز از خطرات احتمالی برای کودکان و ■
افراد آسيب پذير

 به نارسايی جسمی، کودکان و افراد مبتال
روانی يا حسی آسيب پذير ھستند يا 

اشخاصی که به اندازه کافی با طرز کار 
درست دستگاه آشنايی ندارند.

مطمئن شويد که کودکان و افراد آسيب پذير 
از خطرات آگاھی دارند.

مسئول ايمنی بايد مراقب طرزاستفاده 
کودکان و افراد آسيب پذير باشد يا آن ھا را 

راھنمايی کند.
 سال اجازه استفاده 8ی فقط به کودکان باال

از دستگاه را بدھيد.
ھنگام تميز کردن و سرويس مراقب 

کودکان باشيد.
ھرگز اجازه ندھيد کودکان با دستگاه بازی 

کنند.
بطری و قوطی ھای حاوی مايعات (به ■

ويژه نوشابه ھای گازدار) را در سردخانه 
فريزر نگه نداريد. ممکن است بطری و 

قوطی ھا منفجر شوند!
فاصله پس از ھرگز مواد منجمد را بال■

برداشتن از سردخانه فريزر در دھان 
 نگذاريد.

خطر سرمازدگی!
نی دست با مواد منجمد يخ يا از تماس طوال■

 لوله ھای تبخير و غيره بپرھيزيد.
خطر سرمازدگی!
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کودکان در محيط خانه

بسته بندی و اجزايش را در اختيار کودکان ■
 نگذاريد.

خطر خفگی با مقواھای تاشده و فويل ھای 
ستيکی!پال

دستگاه اسباب بازی کودکان نيست!■
 در دستگاه ھای قفل دار: ■

کليدھا را دور از دسترس کودکان نگھداريد!

قواعد کلی

اين دستگاه مناسب است
برای منجمد کردن مواد غذايی،■
برای يخسازی.■

اين دستگاه مختص استفاده خانگی در منزل 
شخصی و محيط ھای خانوادگی است.

اين دستگاه طبق مقررات اروپايی 
2004I108IECل امواج  مصون از اختال

است.
چرخه سرمازا از نظر نشت بازبينی شده است.
اين فراورده با مقرارت مربوط به ايمنی دستگاه 

ENھای الکتريکی ( 60335-2-24 (
مطابقت دارد.

اين دستگاه مختص استفاده در نواحی با حد 
 متر از سطح دريا است.2000اکثر ارتفاع 
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نکاتی در مورد فراداد

فرادادن بسته بندی*
بسته بندی، حافظ دستگاه شما در صدمات حمل و نقل است. 
تمام مواد به کار رفته با محيط زيست سازگار و بازيافتی 

 ياری کنيد: فراداد بسته بندی با محيط زيست ھستند. لطفاً
سازگار باشد.
ع از راه ھای تازه فراداد لطفا به فروشنده آن يا برای اطال

به شھرداری رجوع کنيد.

فرادادن دستگاه قديمی*
دستگاه ھای قديمی زباله بی ارزش نيستند! با فراداد سازگار 

با محيط زيست می توان مواد خام باارزش را دوباره به 
دست آورد.

ã=اخطار

در مورد دستگاه ھای زائد
دوشاخه را از برق بکشيد..1
سيم برق را ببريد و ھمراه با دوشاخه از دستگاه جدا .2

کنيد.
برای ممانعت از ورود کودکان به دستگاه، سينی ھا و .3

محفظه ھا را از دستگاه بيرون نياوريد!
نگذاريد کودکان با دستگاه زائد بازی کنند. خطر خفگی!.4

دستگاه ھای سردکننده حاوی ماده سرمازا ھستند و در عايق 
بندی آن ھا گاز وجود دارد. ماده سرمازا و گازھا را بايد با 
روشی تخصصی فراداد. به لوله ھای چرخه ماده سرمازا تا 

زمان فراداد تخصصی آن صدمه نزنيد. 

محتوای بسته تحويل
پس از باز کردن بسته بندی، ھمه قطعات را از نظر 

خسارات احتمالی حمل و نقل بررسی کنيد.
در صورت داشتن اعتراض به فروشنده دستگاه يا به 

سرويس خدمات ما رجوع کنيد.
بسته تحويل شامل قطعات زير است:

اصل دستگاه■
تجھيزات (بسته به مدل)■
کيسه حاوی مواد مونتاژ■
دفترچه راھنما■
دفترچه راھنمای مونتاژ■
دفترچه سرويس خدمات■
ضمانت نامه ضميمه■
عات مربوط به مصرف انرژی و سروصدای کار اطال■

کردن دستگاه

اين دستگاه طبق مقررات اروپايی
2012I19IEU دستگاه ھای الکتريکی و 

 waste electrical andالکترونيکی (
electronic equipment – WEEE نشانه (

گذاری شده است.
اين مقررات چارچوب معتبر باز پس گرفتن و 
بازيافت دستگاه ھای قديمی را در سطح اروپا 

مشخص می کنند.
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توجه کردن به دمای محيط و 
تھويه

دمای محيط
دستگاه برای رده بندی آب و ھوای خاصی طرح ريزی شده 
است. بسته به رده بندی، می توان اين دستگاه را در محيط 

ھايی با دماھای زير به کار انداخت.
ک مشخصات درج شده است، رده بندی آب و ھوا روی پال

.شکل

يادآوری
دستگاه در محدوده دمای محيط رده بندی شده آب و ھوای 

مذکور به خوبی کار می کند. اگر دستگاھی را در رده بندی 
+ درجه 5، در محيط سردتری تا دمای SNآب و ھوای 

سانتی گراد به کار بياندازيم، آسيب نخواھد ديد.

تھويه
3شکل

ھوای در تماس با جدار پشت دستگاه گرم می شود. ھوای 
گرم بايد آزادانه خارج شود. در غير اين صورت موتور 

خنک کننده بايد بيشتر کار کند. اين کار باعث افزايش 
مصرف برق می شود. پس: دريچه ھای ورود و خروج ھوا 

را نپوشانيد يا سد نکنيد!

وصل کردن دستگاه
برای نصب و وصل دستگاه طبق دفترچه راھنمای مونتاژ 

ضميمه شده به يک متخصص رجوع کنيد.
پس از نصب دستگاه محافظ ھای حمل و نقل سينی ھا و 

محفظه ھا را درآوريد.
پيش از وصل دستگاه به برق حتما آن را به شير آب وصل 

کنيد.
وه بر مقررات قانونی کشور بايد شروط محلی وصل عال

کردن آب و برق را نيز رعايت کرد.

 ساعت صبر کنيد و سپس 1پس از نصب دستگاه، حداقل 
دستگاه را به کار بياندازيد. ھنگام حمل و نقل ممکن است 

روغن کمپرسور به سيستم سردکننده نفوذ کند.
پيش از به کار انداختن نخست دستگاه، درون آن را تميز 

کنيد (رجوع کنيد به فصل تميز کردن دستگاه).

وصل آب
وصل آب فقط بايد توسط يک لوله کش اھل فن طبق 

مقررات محلی اداره آب صورت بگيرد.
شير آب بايد نزديک به دستگاه و پس از نصب دستگاه 

آزادانه در دسترس باشد.
 متر است.2مه شده طول شلنگ ضِم

ã=توجه

برای وصل آب به شبکه آب آشاميدنی فقط از شلنگ ضميمه 
يا شلنگ تھيه شده از سرويس خدمات استفاده کنيد. 

از شلنگ ھای در دسترس يا استفاده شده به ھيچ وجه 
استفاده نکنيد.

دستگاه را فقط به يک لوله آب آشاميدنی وصل کنيد:

 آتمسفر)2 مگا پاسکال (0/2حداقل فشار: ■
 آتمسفر)8 مگا پاسکال (0/8حداکثر فشار: ■
 آتمسفر) باشد: 8 مگا پاسکال (0/8اگر فشار بيشتر از ■

ميان شير آب آشاميدنی و شلنگ يک سوپاپ فشار شکن 
نصب کنيد.

ã=توجه

نيد، تغيير ندھيد يا نبريد! شلنگ آب را خم نکنيد، نچال
8شکل

يادآوری
حداکثر قطر خارجی لوله آب (بدون قطعات متصل شده) 

 ميليمتر است.25

ã=توجه

پس از پخش نخست آب، توجه کنيد که نقاط اتصال چکه 
9نکنند! شکل

جاز محيطدمای ُمرده بندی آب و ھوا
SN10 سانتی گراد32+ تا 

N16 سانتی گراد32+ تا 
ST16 سانتی گراد38+ تا 

T16 سانتی گراد43+ تا 
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وصل الکتريکی
پريز برق بايد نزديک به دستگاه و پس از نصب دستگاه 

آزادانه در دسترس باشد. 
 است. آن را به يک 1اين دستگاه مطابق با مصونيت درجه 

پريز مجھز به برقگير که طبق مقررات نصب شده است به 
 ھرتز وصل کنيد. پريز 50 ولت، 220-240برق متناوب 

 آمپر باشد.16 تا 10برق بايد مجھز به فيوز ايمنی 
برای به کار انداختن دستگاه در کشورھای غيراروپايی، بايد 
بررسی کرد که آيا نوع ولتاژ و آمپر مذکور با مشخصات 

عات شبکه برق کشور شما مطابقت دارد يا خير. اطال
ک مشخصات دستگاه درج شده است، مذکور روی پال

. شکل

ã=اخطار

دستگاه را به ھيچ وجه به پريز ھای الکترونيکی صرفه 
جويی در انرژی وصل نکنيد.

ل ھای سينوسی و شبکه در دستگاه ھای ما می توان از مبّد
ل ھای شبکه ای برق ای برق عمومی استفاده کرد. مبّد

م عمومی در تأسيسات فوتوولتايی به کار می روند که مستقِ
به شبکه برق عمومی وصل می شوند. در موارد منفرد 

(مثل کشتی ھا يا کلبه ھای کوھستانی) که اتصال مستقيم به 
ل ھای سينوسی استفاده شبکه برق عمومی ندارند بايد از مبّد

کرد.

آشناشدن با دستگاه

لطفا آخرين صفحه مصور را باز کنيد. اين دفترچه راھنما 
شامل مدل ھای بسياری می شود.

ممکن است تجھيزات مدل ھا متفاوت باشند.
ممکن است تصاوير قدری متفاوت باشند.

1شکل

* در ھمه مدل ھا وجود ندارد.

دکمه ھای کنترل1-5
)LED(نور6
NoFrost-Systemسيستم يخ و برفک زدايی 7
دريچه جايخی8
سينی شيشه ای9

يخساز/يخدان10
محفظه مواد منجمد (کوچک)11
محفظه مواد منجمد (بزرگ)12
بسته سرمازا*13
پايه ھای پيچی14
توزيع يخ15
تھويه در16
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دکمه ھای کنترل
2شکل

روشن کردن دستگاه
2شکل

 روشن کنيد.1دستگاه را به کمک دکمه-روشن/خاموش
 چشمک می 4صدای ھشدار شنيده می شود. نمايشگر دما

 روشن می شود.5 دکمه-زنگ خطرAlarmزند و 
Alarmرا فشار دھيد. صدای ھشدار 5 دکمه-زنگ خطر

قطع می شود.
ھنگامی که سردخانه فريزر به دمای تنظيم شده برسد، 

روشن می شود.4نمايشگر دما

نکاتی در مورد به کار اندازی

پس از روشن کردن دستگاه ممکن است رسيدن به دمای ■
تنظيم شده چند ساعت طول بکشد. پيش از آن مواد 

غذايی در دستگاه نگذاريد.
 خودکار يخ و سردخانه فريزر به کمک سيستم کامال■

 يخ و برفک نمی NoFrost-Systemبرفک زدايی 
زند. به يخ و برفک زدايی نيازی نيست.

جداره ھای جانبی دستگاه بعضا کمی گرم می شوند، اين ■
باعث جلوگيری از ايجاد شبنم در اطراف درزبندی در 

می شود.
در صورتی که نتوان در سردخانه فريزر را پس از ■

 فاصله باز کرد، چند لحظه صبر کنيد تا خالبستن بال
ايجاد شده به تعادل برسد.

تنظيم کردن دما
2شکل

سردخانه فريزر
- درجه سانتی گراد 26- درجه تا 16می توان دما را از 

تنظيم کرد.
 دمای دلخواه سردخانه 3با فشار مکرر دکمه تنظيم دما

فريزر را انتخاب کنيد. 
 4آخرين دمای انتخاب شده ذخيره می شود. نمايشگردما

دمای تنظيم شده را نشان می دھد.

دکمه-روشن/خاموش1

برای روشن و خاموش کردن کل دستگاه.
Superدکمه-سوپر 2

برای روشن و خاموش کردن انجماد-شديد 
Super.است 

 Superھنگامی روشن می شود که انجماد-شديد 
کار کند.

دکمه-تنظيم دما3

با اين دکمه می توان دمای دلخواه را تنظيم کرد.
 نمايشگر دما4

دمای تنظيم شده سردخانه فريزر را نشان می 
دھد.

 Alarmدکمه-زنگ خطر 5
برای خاموش کردن صدای ھشدار 

).Alarm(رجوع کنيد به فصل کار زنگ خطر 
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Alarmکار زنگ خطر 
ت زير به صدا  ممکن است در حاالAlarmزنگ خطر 

درآيد.

 درAlarmزنگ خطر 
اگر در دستگاه بيشتر از يک دقيقه باز بماند، زنگ خطر 

Alarm در (صدای ممتد) به صدا در می آيد. با باستن در 
صدای ھشدار دوباره قطع می شود.

 آب شدن يخAlarmزنگ خطر 
، نمايشگر دما به 5 دکمه-زنگ خطرAlarmپس از فشار 

مدت پنج ثانيه کامل، گرم ترين دمای ممکن در سردخانه 
فريزر را نشان می دھد. سپس اين عدد از حافظه پاک می 

شود.
 بی آن که چشمک بزند دمای تنظيم شده 4نمايشگر

سردخانه فريزر را نشان می دھد.
از اين مقطع زمانی به بعد دوباره گرم ترين دمای ممکن 

تخمين زده و ذخيره می شود.
 دماAlarmزنگ خطر 

اگر دمای سردخانه فريزر بيش از حد گرم باشد و مواد 
 دما به صدا Alarmمنجمد در خطر باشند، زنگ خطر 

درمی آيد.
 دکمه-زنگ Alarmچشمک می زند و 4نمايشگر دما

 روشن می شود.5خطر

ممکن است بی آن که مواد منجمد در خطر باشند، زنگ 
 به صدا درآيد:Alarmخطر 

با به کار انداختن دستگاه.■
با گذاشتن مقدار زيادی مواد غذايی تازه.■
نی در سردخانه فريزر.با بازماندن طوال■

 قطع برقAlarmزنگ خطر 
2شکل

اگر به علت قطع برق، دمای درون دستگاه بيش از حد گرم 
 Alarmشود و مواد غذايی در خطر باشند، زنگ خطر 

قطع برق به صدا درمی آيد.
Alarmروشن می شود و نمايشگر 5 دکمه-زنگ خطر 

“ را نشان می دھد.PI„4دما
توجه

مواد منجمدی که يخشان آب شده يا آب کرده ايد را دوباره 
منجمد نکنيد. پس از تبديل مواد غذايی به يک غذای آماده 

(پخته يا سرخ شده) می توان دوباره آن را منجمد کرد.
در اين صورت ديگر از حداکثر مدت نگھداری استفاده 

نکنيد.

 Alarmخاموش کردن زنگ خطر 
 2شکل

Alarmرا فشار دھيد تا صدای ھشدار 5 دکمه-زنگ خطر 
قطع شود.

AquaStop Alarmزنگ خطر قطع آب 
اگر از سيستم لوله کشی آب نشت کند، سيستم کمکی قطع 

 به کار می افتد. جريان آب به AquaStop-Systemآب 
" و lockصورت خودکار قطع می شود. دکمه ھای قفل "

" چشمک می زنند. کار سردکننده on/offروشن/خاموش "
دستگاه مختل نمی شود.

ع دھيد.جريان آب را قطع کنيد و به سرويس خدمات اطال
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ظرفيت مفيد
ک مشخصات عات مربوط به ظرفيت مفيد روی پالاطال

دستگاه شما درج شده است. شکل

استفاده از ظرفيت کامل
برای جادادن حداکثر مواد منجمد، می توانيد تمام قطعات 
تجھيزاتی دستگاه را بيرون بياوريد. سپس می توانيد مواد 
غذايی را روی سينی ھا و کف سردخانه فريزر روی ھم 

قرار دھيد.

يادآوری
ک مشخصات، بايد قطعه عات روی پالبرای رعايت اطال

فوقانی تجھيزات در دستگاه بماند.

بيرون آوردن قطعات تجھيزاتی
محفظه ھای مواد منجمد را تا نقطه گير جلو بکشيد، ■

4 ببريد و بيرون بياوريد. شکلسپس جلوی آن را باال

در دستگاه ھای مجھز به يخساز می توان يخدان را ■
5بيرون آورد. شکل

ã=توجه

ر سنگين است!يخدان ُپ

سردخانه فريزر

استفاده کردن از سردخانه فريزر

برای نگھداشتن مواد غذايی يخ زده.■
برای توليد کردن يخ مکعبی.■
برای منجمد کردن مواد غذايی.■

يادآوری
ھميشه مواظب باشيد که در سردخانه فريزر بسته شود! در 
که باز باشد يخ مواد منجمد آب می شود و سردخانه فريزر 
شديدا يخ و برفک می بندد. ضمنا: مصرف زياد برق باعث 

ف انرژی می شود!اتال

 توان انجمادحداکثر
 ساعت 24عات مربوط به حداکثر توان انجماد در اطال

ک مشخصات درج شده است. شکلروی پال

منجمد کردن و نگھداشتن

خريدن مواد غذايی يخ زده

بسته بندی نبايد آسيب ديده باشد.■
به تاريخ مصرف توجه کنيد.■
- سانتی گراد يا سردتر 18دمای محفظه فروشگاه بايد ■

باشد.
در صورت امکان، مواد غذايی يخ زده را در کيسه ■

عايق حمل کنيد و سريع در سردخانه فريزر بگذاريد.
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ھنگام مرتب کردن توجه کنيد

مکان مقدار زيادی از مواد غذايی را در قفسه حتی اال■
فوقانی منجمد کنيد. آنجا به ويژه سريع و راحت منجمد 

می شوند.
با مواد منجمد شکاف ھای تھويه جدار پشتی را مسدود ■

نکنيد.
مواد غذايی را در قفسه ھا يا محفظه ھا پخش و تقسيم ■

کنيد.

يادآوری
مواد غذايی منجمد نبايد با مواد غذايی تازه تماس پيدا 

کنند. درصورت لزوم مواد غذايی منجمد را در محفظه 
ھا روی ھم بچينيد.

برای اطمينان از گردش ھوا در دستگاه، محفظه ھای ■
مواد غذايی منجمد را تا نقط گير جلو بکشيد.

منجمد کردن مواد غذايی تازه
فقط از مواد غذايی تازه و سالم برای منجمد کردن استفاده 

کنيد.
برای حفظ ھر چه بيشتر ارزش غذايی و رنگ و بوی تره 
بار بد نيست آن ھا را پيش از منجمد کردن بسيار کوتاه آبپز 

) کرد. بادمجان، فلفل دلمه ای، Blanchingيا بخارپز (
کدو و مارچوبه نيازی به آبپز يا بخارپز کردن ندارند.

عات بيشتر در مورد منجمد کردن و آبپز و برای اطال
) به کتابفروشی مراجعه کنيد.Blanchingبخارپز کردن (

يادآوری
نگذاريد مواد غذايی تازه با مواد غذايی منجمد تماس پيدا 

کنند.

 موادی که برای منجمد کردن مناسب ھستند:■
انواع نان ھا، ماھی و غذاھای دريايی، گوشت، گوشت 
شکار، گوشت ماکيان، تره بار، ميوه، سبزيجات، تخم 

مرغ بدون پوست، لبنيات مثل پنير، کره و کوارک، 
غذاھای آماده و باقی مانده، مثل سوپ ھا، آش ھا، 

گوشت و ماھی پخته، انواع غذا با سيب زمينی، سوفله 
ھا و دسرھای شيرين.

 موادی که برای منجمد کردن مناسب نيستند:■
 خام خورده می شوند، مثل کاھو و تره باری که معموال

بی و تربچه، تخم مرغ با پوست، انگور، سيب، گال
ھلوی کامل، تخم مرغ آبپز، ماست، ماست ترش، خامه 

ترش، کرم فريش و مايونز.

بسته بندی کردن مواد منجمد

مواد غذايی را محکم و خالی از ھوا بسته بندی کنيد تا طعم 
آن از بين نرود و خشک نشود.

مواد غذايی را در کيسه بگذاريد..1
ھوايش را خالی کنيد..2
در کيسه را محکم ببنديد..3
روی کيسه محتوی و تاريخ انجماد را بنويسيد..4

بسته بندی مناسب:
ستيکی، فويل از جنس پلی اتيلن، فويل ورقه ھای پال

 آلومنيومی، ظرف ھای انجماد.
ت را می توانيد از فروشگاه بخريد.اين محصوال

بسته بندی نامناسب:
کاغذ کادو، کاغذ روغنی، سلوفان، کيسه زباله و کيسه ھای 

خريد مصرف شده.
مناسب برای بستن:
ستيکی، نخ، نوارچسب مقاوم در برابر کش، گيره ھای پال

سرما و غيره.
ستيکی از جنس پلی اتيلن را می توان کيسه و فويل ھای پال

با ماشين بسته بندی جوش داد.

قابليت مصرف مواد منجمد
قابليت مصرف بستگی به نوع مواد غذايی دارد.

- سانتی گراد:18در دمای 
ماھی، کالباس، غذاھای آماده، انواع نان ھا:■

 ماه6تا 
پنير، گوشت ماکيان، گوشت:■

 ماه8تا 
تره بار، ميوه:■

 ماه12تا 
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Superانجماد-شديد 
برای حفظ ويتامين ھا، ارزش غذايی، ظاھر و مزه مواد 
غذايی، بايد آن ھا را سريع تا مغز استخوان منجمد کرد.

 را چند ساعت پيش از گذاشتن مواد Superانجماد-شديد 
 رفتن نامطلوب غذايی تازه در دستگاه روشن کنيد تا از باال

دما بپرھيزيد.
دستگاه پس از زدن دکمه مدام کار می کند و سردخانه 

فريزر به دمايی بسيار سرد می رسد.
اگر مايليد از حداکثر توان انجماد استفاده کنيد، بايد انجماد-

 ساعت پيش از گذاشتن مواد تازه 24 را Superشديد 
روشن کنيد.

 گيلوگرم) 2برای منجمد کردن مواد غذايی به مقدار کم (تا 
 نداريد.Superنيازی به انجماد-شديد 

يادآوری
 Superممکن است با روشن کردن انجماد-شديد 
سروصدای کار کردن دستگاه زياد شود.

روشن/خاموش کردن
2شکل

را فشار دھيد.2 سوپر Superدکمه-
، دکمه آن Superدرصورت روشن بودن انجماد-شديد 

روشن می شود.
 روز و نيم به طور 2 تقريبا پس از Superانجماد-شديد 

خودکار خاموش می شود.

آب کردن يخ مواد منجمد
بسته به نوع و شيوه مصرف می توانيد از امکانات زير 

استفاده کنيد:

در دمای اتاق■
در يخچال■
در اجاق برقی، با يا بدون بادزن ھوای داغ■
در دستگاه ميکروويو■

ã=توجه

مواد منجمدی که يخشان آب شده يا آب کرده ايد را دوباره 
منجمد نکنيد. پس از تبديل مواد غذايی به يک غذای آماده 

(پخته يا سرخ شده) می توان دوباره آن را منجمد کرد.
در اين صورت ديگر از حداکثر مھلت مصرف استفاده 

نکنيد.
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توزيع يخ
بسته به نياز می توان از آن برداشت:

خرده بخ،■
يخ مکعبی.■

ã=اخطار

خطر آسيب ھرگز دستان را در واحد توزيع يخ نکنيد! 
ديدگی!

ã=توجه

برای خنک کردن سريع، بطری نوشابه يا مواد غذايی را 
در يخدان نگذاريد. ممکن است مانع کار يخساز شود و به 

آن آسيب برساند.

ھنگام به کار انداختن توجه کنيد
واحد توزيع يخ فقط ھنگامی کار می کند که دستگاه به شبکه 

آب وصل و يخساز روشن باشد.
 ساعت طول می 24پس از به کار انداختن دستگاه، تقريبا 

کشد که نخستين قطعه يخ مکعبی توليد شود.
يل بھداشتی از در نخستين استفاده خود از يخساز، به دال

 يخ مکعبی استفاده نکنيد.40-30نخستين 

نکاتی در مورد به کار اندازی يخساز
به محض اين که سردخانه فريزر به دمای انجماد رسيد، 

 ساعت به طور 3-2توليد يخ مکعبی آغاز می شود. پس از 
خودکار يخ ھای مکعبی آماده به يخدان ريخته خواھند شد.

يادآوری
اگر دمای انجماد را سردتر کنيد، دستگاه يخ بيشتری توليد 

خواھد کرد. درنتيجه مصرف انرژی دستگاه شما قدری 
افزايش می يابد.

گاھی يخ ھای مکعبی به ھم می چسبند و مانع کار توزيع يخ 
می شوند: 

در را باز کنيد و نگاه کنيد که يخ ھای مکعبی در درون .1
واحد توزيع يخ و آب به ھم نچسبيده باشند.

اگر واحد توزيع يخ و آب مسدود نشده باشد:.2

ã=توجه

ر سنگين است! يخدان ُپ

يخدان را با احتياط بيرون بکشيد و يخ ھای به ھم ■
چسبيده را برداريد.

ر باشد، يخسازی به طور خودکار خاموش می اگر يخدان ُپ
شود.

ھنگام توليد يخ، مجموع صدای سوپاپ آب، جريان ورود 
آب به کاسه يخ و افتادن قطعات يخ را می شنويد.

ھيچ يک از مواد به کاررفته در يخساز طعم و بو ندارند.

اگر يخ ھا طعم گرفته باشند، ممکن است به علل زير باشد:
مواد معدنی و گاز کلر موجود در آب آشاميدنی.■
مواد به کاررفته در لوله ھای خانه و سيستم لوله کشی.■
نی از يخ استفاده تازگی آب آشاميدنی. اگر مدتی طوال■

نکنيد، ممکن است طعم «ماندگی» بدھد. در اين 
 قطعه يخ را برداريد و دور بياندازيد.40-30صورت 

برداشتن يخ
6شکل

يادآوری
پيش از اين که بتوان يخ برداشت، يخساز بايد چند ساعتی 

کار کرده باشد.

 را به مدت يک لحظه 1روشن/خاموشدکمه توزيع يخ.1
فشار دھيد. اگر واحد توزيع يخ روشن باشد، دکمه آن 

نيز روشن است.
) را انتخاب 4يا خرده يخ3دکمه توزيع يخ (يخ مکعبی.2

کنيد.
با ليوان به زبانه-توزيع يخ فشار بياوريد و آن قدر .3

نگھداريد تا يخ به مقدار دلخواه برسد.

يادآوری
بسته به مقدار يخ در يخدان، ممکن است توزيع آن چند 

ثانيه طول بکشد.

يادآوری
با تنظيم حداقل دمای ممکن برای سردخانه فريزر، می توان 

توليد مقدار يخ را افزايش داد.
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از کار انداختن يخساز
 ھفته از يخساز استفاده 1اگر از پيش می دانيد که بيشتر از 

ت)، بھتر است يخساز را به طور  در تعطيالنمی کنيد (مثال
موقتی ازکار بياندازيد تا از چسبيدن قطعات يخ به ھم پرھيز 

کنيد.
برای از کار انداختن يخساز:

 را به مدت يک لحظه 1روشن/خاموشدکمه توزيع يخ.1
فشار دھيد. اگر واحد توزيع يخ خاموش شده باشد، 

چراغ دکمه نيز خاموش است.
بيرون آوردن يخدان..2

ã=توجه

ر سنگين است!يخدان ُپ
يخدان را خالی و تميز کنيد. يخدان را سر جايش .3

بگذاريد. دقت کنيد که يخدان در محل خود جا بيافتد.
جريان آب را قطع کنيد..4

برای به کار انداختن دوباره: 
جريان آب را دوباره باز کنيد..1
 را به مدت يک لحظه 1روشن/خاموشدکمه توزيع يخ.2

فشار دھيد. اگر واحد توزيع يخ روشن باشد، دکمه 
روشن است.

توليد يخ ھای مکعبی دوباره آغاز می شود.
 ساعت طول می کشد تا يخ ھای مکعبی تازه 2حداقل 

برای استفاده آماده شوند.

يادآوری
 قطعه يخ نخست استفاده 40-30يل بھداشتی از به دال
نکنيد.

روشن/خاموش کردن قفل دکمه
6شکل

با قفل دکمه می توان از استفاده ناخواسته از دستگاه 
جلوگيری کرد.

ثانيه فشار دھيد. اگر قفل دکمه  را سه2قفل دکمهدکمه
روشن باشد، دکمه آن نيز روشن است.

تجھيزات
(در ھمه مدل ھا وجود ندارد)

محفظه مواد منجمد (بزرگ)
12/!شکل

برای نگھداشتن مواد منجمد بزرگ، مثل بوقلمون، اردک و 
غاز.

بسته سرمازا
 *1/13شکل

ل، بسته سرمازا گرم شدن مواد ھنگام قطع برق يا اختال
منجمد سردخانه را به تأخير می اندازد. اگر بسته سرمازا را 
در طبقه فوقانی روی مواد غذايی بگذاريد، مھلت مصرف 

را به حداکثر خواھيد رساند.
می توان از بسته سرمازا در يک کيسه خنک کننده برای 

خنک نگھداشتن موقتی مواد غذايی استفاده کرد.

خاموش کردن و از کار انداختن 
دستگاه

خاموش کردن
2شکل

  را فشار دھيد.1دکمه روشن/خاموش
 خاموش می شود و موتور خنک کننده از 4نمايشگر دما
کار می افتد.
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از کار انداختن دستگاه

نی استفاده نمی کنيد:اگر از دستگاه برای مدتی طوال
حتما چند ساعت پيش از خاموش کردن دستگاه، جريان .1

آب را قطع کنيد.

ã=توجه

يخساز بايد تا زمان خاموش کردن دستگاه روشن باشد!
يخدان را بيرون بياوريد، خالی کنيد و دوباره سر جايش .2

بگذاريد (رجوع کنيد به توزيع يخ).
چند ساعتی صبر کنيد تا نھايتا يخ ھای داخل يخساز به .3

يخدان منتقل شوند.
يخدان را دوباره بيرون بياوريد، خالی کنيد و دوباره سر .4

جايش بگذاريد (رجوع کنيد به توزيع يخ).
دستگاه را خاموش کنيد..5
دوشاخه را از برق بکشيد يا فيوز را بزنيد..6
يخدان را خالی و تميز کنيد (رجوع کنيد به فصل تميز .7

کردن دستگاه).
دستگاه را تميز کنيد..8
در دستگاه را باز بگذاريد..9

يخ و برفک زدايی

سردخانه فريزر
 خودکار يخ و برفک سردخانه فريزر به کمک سيستم کامال

 يخ و برفک نمی زند. ديگر NoFrost-Systemزدايی 
به يخ و برفک زدايی نيازی نيست.

تميز کردن دستگاه

ã=توجه

از محلول ھای پاک کننده حاوی ماسه، کلريد و مواد ■
اسيدی استفاده نکنيد.

از اسفنج ھای زبر و خراش دھنده استفاده نکنيد. ■
ممکن است باعث زنگ زدگی سطح متاليک دستگاه 

شود.
ھرگز سينی ھا و محفظه ھا را برای تميز کردن در ■

ماشين ظرف شويی نگذاريد.
ممکن است قطعات تغييرشکل دھند!

يادآوری
 ساعت پيش از تميز کردن 4 را تقريبا Superانجماد-شديد 

روشن کنيد تا دمای مواد غذايی بسيار سرد شود و بيشتر 
بتوان آن ھا را در دمای محيط نگھداشت.

به ترتيب زير عمل کنيد:

پيش از تميز کردن، دستگاه را خاموش کنيد..1
دوشاخه را از برق بکشيد يا فيوز را بزنيد..2
مواد منجمد را بيرون بياوريد و در جايی خنک .3

نگھداريد. بسته سرمازا (اگر جزو تجھيزات است) را 
روی مواد غذايی بگذاريد.

دستگاه را با دستمالی نرم، آب ولرم و کمی ماده شوينده .4
 تقريبا خنثی تميز کنيد. آب نبايد به محفظه نور PHبا 

نفوذ کند.
 ل پاک کنيد و سپس کامالدرزبندی در را فقط با آب زال.5

خشک کنيد.
مجرای واحد توزيع را تميز کنيد، برای اين کار پوشش .6

آن را برداريد و مجرا را با دستمال تميز و خشک کنيد.
پس از تميز کردن دوباره دستگاه را وصل و روشن .7

کنيد.
مواد منجمد را دوباره در آن بگذاريد..8
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تجھيزات
برای تميز کردن می توان تمام قطعات متنوع دستگاه را 

بيرون آورد (رجوع کنيد به فصل تجھيزات).
تميز کردن يخدان
نی از يخ ھای مکعبی استفاده نکنيد، يخ ھای اگر مدتی طوال

موجود آب می روند، طعم ماندگی می گيرند و به ھم می 
چسبند. در نتيجه بايد يخدان را به طور منظم تميز کرد.

ã=توجه

ر سنگين است.يخدان ُپ

يخدان را بيرون بياوريد..1
محفظه را خالی کنيد و با آب ولرم تميز کنيد..2

يادآوری
برای تميز کردن محفظه آن را درون آب نکنيد. آب نبايد 

به درون محفظه نفوذ کند!
 خشک کنيد تا قطعات تازه يخ تنوانند به محفظه را کامال.3

آن نچسبند.
يخدان را سر جايش بگذاريد..4

توليد يخ ھای مکعبی از سر گرفته می شود.

)LEDنور (
 است که نياز به LEDمپ دستگاه شما مجھز به يک ال

سرويس ندارد.
تعميرات مربوط به نور فقط بايد توسط سرويس خدمات يا 

جاز صورت بگيرد.متخصصان ُم

صرفه جويی کردن در انرژی
دستگاه را در جايی خشک و در معرض ھوا نصب ■

کنيد. دستگاه نبايد در تابش مستقيم آفتاب يا نزديک منابع 
گرمازا (مثل شوفاژ و اجاق گاز) باشد.

در صورت لزوم از صفحات عايق استفاده کنيد.
دريچه ھای ورود و خروج ھوای دستگاه را سد نکنيد.■
بگذاريد مواد غذايی و نوشابه ھای گرم اول خنک ■

شوند، بعد در دستگاه بگذاريد.
برای آب کردن يخ مواد منجمد، آن ھا را در يخچال ■

بگذاريد و از سرمای آن ھا برای خنک کردن مواد 
غذايی استفاده کنيد.

مکان کوتاه باز کنيد.در دستگاه را حتی اال■
ھميشه مواظب باشيد در سردخانه فريزر بسته شود.■
برای پرھيز از افزايش مصرف برق، ھر از گاھی پشت ■

دستگاه را تميز کنيد. 
 در صورت موجود:■

برای رسيدن مصرف انرژی دستگاه به مقدار ذکر شده، 
فاصله انداز نصب کنيد (رجوع کنيد به دفترچه راھنمای 

مونتاژ). کم شدن فاصله دستگاه با ديوار کار آن را 
محدود نمی سازد. ممکن است مصرف انرژی قدری 

افزايش يابد.
ترتيب قطعات تجھيزاتی تأثيری روی مصرف انرژی ■

دستگاه ندارد.
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سروصدای کار کردن دستگاه

 عادیسروصدای کامال
ويزويز کردن

د، پروانه  واحدھای مبّرموتورھا مشغول کار ھستند (مثال
ھواکش).

قلُق ُپلُل، وزوز يا ُپل قُسروصدای قُ
ماده سرمازا در لوله ھا جريان دارد يا آب وارد يخساز می 

شود.
کليک کردن

موتور، کليد يا سوپاپ ھای مغناطيسی روشن/خاموش می 
شوند.

تلق و تلوق کردن
قطعات يخ آماده شده از يخساز به يخدان می افتند.

پرھيز کردن از سروصدا
دستگاه تراز نيست

دستگاه را به کمک يک تراز ميزان کنيد. برای اين کار پايه 
ھای پيچی را تنظيم کنيد يا چيزی زير آن بگذاريد.

دستگاه «آزاد و تنھا» نيست
دستکاه را از کنار اثاث منزل و دستگاه ھای ديگر دور 

کنيد.
محفظه ھا يا سينی ھا لق ھستند يا گير می کنند

با بيرون کشيدن قطعات متحرک آن ھا را امتحان کنيد و 
نھايتا دوباره سر جايشان بگذاريد.

بطری ھا يا ظروف به ھم می خورند.
بطری ھا يا ظروف را از يکديگر دور کنيد.

ل ھای جزيی به کمک خودبرطرف کردن اختال
پيش از تماس با سرويس خدمات:

ل را بر اساس نکات زير برطرف کنيد يا خير.امتحان کنيد که آيا خودتان می توانيد اختال
حتی در طول ضمانت! –ھرينه مشورت با سرويس خدمات را بايد خود به عھده بگيريد

لرفع اختالعلت احتمالیلاختال

ف شديد دما با دمايی که اختال
تنظيم شده است.

 دقيقه 5در مواردی کافی است که دستگاه را به مدت 
خاموش کنيد.

اگر دما بيش از حد گرم باشد، پس از چند ساعت نگاه 
کنيد که آيا به حد نصاب رسيده است يا خير.

اگر دما بيش از حد سرد باشد، روز بعد دوباره آن را 
زير نظر بگيريد.

 قطع برق؛ نمايشگرھا خاموش ھستند.
فيوز پريده است؛ دوشاخه در 

جايش محکم نيست.

دوشاخه را وصل کنيد. امتحان کنيد که برق داريد يا 
خير، فيوز را امتحان کنيد.
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لرفع اختالعلت احتمالیلاختال

صدای ھشدار می آيد، نمايشگر 
 روشن Alarmزنگ خطر 

است.
سردخانه فريزر بيش از حد گرم 
است! مواد منجمد در خطر است!

برای قطع کردن صدای ھشدار، دکمه-زنگ خطر 
Alarm 2/5 را فشار دھيد. شکل

در دستگاه را ببنديد.در دستگاه باز است.

دريچه ھای ورود و خروج ھوا 
مسدود شده اند.

از ورود و خروج ھوا اطمينان حاصل کنيد.

به يکباره مواد غذايی زيادی را 
برای منجمد کردن در دستگاه 

گذاشته ايد.

نبايد از مرز حداکثر توان انجماد خارج شد.

ل، نمايشگر زنگ خطر پس از برطرف کردن اختال
Alarm.نيز چندی بعد خاموش می شود 

در سردخانه فريزر مدتی 
نی باز بوده است؛ دستگاه به طوال

دمای دلخواه نمی رسد.

تبخيرکننده (سرماساز) در سيستم 
يخ و برفک زدايی 

NoFrost-System چنان يخ 
بسته است که ديگر به نحو 

خودکار يخ اش آب نمی شود.

برای يخ و برفک زدايی از تبخيرکننده، مواد منجمد 
را با محفظه ھا بيرون بياوريد و با عايقی خوب 

بپوشانيد و در جای خنک نگھداريد.
دستگاه را خاموش و از ديوار دور کنيد. در دستگاه 

را باز بگذاريد.
 دقيقه آب يخ و برفک ھا به سوی کاسه 20پس از 

7بخار پشت دستگاه جاری می شود. شکل

برای پرھيز کردن از لبريز شدن کاسه بخار در اين 
حالت بخصوص، با اسفنج آب يخ و برفک ھا را 

جذب کنيد.
اگر ديگر آب يخ و برفک ھا به کاسه بخار نمی 

ريزد، يخ تبخيرکننده آب شده است. درون دستگاه را 
تميز کنيد. دستگاه را دوباره به کار بياندازيد.

دستگاه خنک نمی کند، نمايشگر 
دما و چراغ ھا روشن ھستند.

دستگاه در حالت نمايشگاھی 
است.

را به مدت 2/5 شکلAlarmدکمه-زنگ خطر 
 ثانيه فشار دھيد و نگھداريد تا صدای تأييد را 10

بشنويد.
پس از مدتی امتحان کنيد که دستگاه خنک می کند يا 

خير.
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يخساز

 

لرفع اختالعلت احتمالیلاختال

با سرويس خدمات تماس بگيريد.يخساز به برق وصل نيست.يخساز کار نمی کند.

يخساز را روشن کنيد (رجوع کنيد به توزيع يخ).يخساز روشن نيست.

مطمئن شويد که وصل به آب درست انجام شده است. آب تازه به يخساز نمی رسد.

دمای سردخانه فريزر بيش از حد 
گرم است.

به دمای سردخانه فريزر نگاه کنيد و در صورت 
لزوم آن را روی درجه سردتری بگذاريد.

نده شلنگ جريان آب خم يا چال
8شده است. شکل

از نصب درست شلنگ اطمينان حاصل کنيد.

يخساز به اندازه کافی يخ توليد 
نمی کند يا يخ ھا از شکل افتاده 

اند.

دستگاه يا يخساز تازه روشن شده 
اند.

 ساعت طول می کشد تا يخ توليد شود.24تقريبا 

مقدار استفاده از يخ زياد بوده 
است.

ر  ساعت طول می کشد تا يخدان دوباره ُپ24تقريبا 
از يخ شود.

دستگاه را فقط با رعايت فشار آب مذکور به لوله فشار کم آب.
وصل کنيد (رجوع کنيد به فصل وصل کردن 

دستگاه، بخش وصل آب).

دمای سردخانه فريزر بيش از حد 
گرم است.

دما را روی درجه سردتری بگذاريد..

فيلتر را تميز کنيد.فيلتر آب کثيف شده است.

يخ پخشکن کار نمی کند.
" و lockدکمه ھای قفل "
" on/offروشن/خاموش "
چشمک می زنند.

آب از سيستم لوله کشی نشت 
کرده است.

سيستم کمکی قطع آب 
AquaStop-System جريان 

آب را قطع کرده است.

ع جريان آب را قطع کنيد و به سرويس خدمات اطال
دھيد (رجوع کنيد به فصل کار زنگ خطر 

Alarm.(

يخ پخشکن کار نمی کند.
ديگر يخ مکعبی توزيع نمی شود.

يخساز خالی است. از تمام يخ ھا 
استفاده شده است.

منتظر بمانيد تا دوباره يخ توليد شود.
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عيب ياب خودکار دستگاه
دستگاه شما دارای يک برنامه عيب ياب خودکار است که 

منشأ خطا را نشان می دھد و فقط سرويس خدمات شما 
جاز به برطرف کردن آن است.ُم

به کار انداختن عيب ياب خودکار دستگاه

ã=توجه

ھنگامی که برنامه عيب ياب خودکار در حال اجراست، ■
برای قطع نشدن اين روند، در دستگاه را بسته 

نگھداريد.
ل آزمون ممکن است يخ و آب از واحد چون در خال■

توزيع خارج شود، در اين مدت يک ليوان در آن جا 
نگھداريد.

 دقيقه صبر کنيد.5دستگاه را خاموش و .1
دستگاه را روشن کنيد. اگر صدای ھشدار می شنويد، در .2

ادامه به طور خودکار قطع خواھد شد.
 ثانيه نخست پس از روشن کردن دستگاه، 10ل در خال.3

 را فشار 2/2 شکلSuper ثانيه دکمه-سوپر 5 تا 3
دھيد و نگھداريد تا صدای صوت بشنويد. سپس در را 

فاصله ببنديد.بال
ل برنامه عيب ياب خودکار آغاز می شود. در خال

اجرای برنامه عيب ياب خودکار، فقط يکبار صوت 
بلندی می شنويد و دکمه ھای کنترل واحد توزيع چشمک 

می زنند.

اگر در پايان کار عيب ياب خودکار 
دو بار صدای صوت بيايد، دستگاه شما درست کار می ■

کند.
 ثانيه دکمه-سوپر 10پنج بار صدای صوت بيايد و ■

Super چشمک بزند، خطايی در کار است. نمايشگر 
د خطا را نشان می دھد. به سرويس خدمات  ُک4دما
ع دھيد.اطال

پايان دادن به کار عيب ياب خودکار دستگاه
پس از پايان برنامه، دستگاه به کار عادی باز می گردد.

تضمين قطع آب 
Aqua-Stop-Guaranty

افزون بر تعھداتی که فروشنده در قرارداد خريد متقبل شده 
وه بر تضمين ما از دستگاه، حاضر به جبران است و عال

خسارت در شرايط زير ھستيم:
چنانچه به علت خطای سيستم قطع آب .1

Aqua-Stop-System خسارتی به واسطه نشت آب 
وارد شود، خسارت ھای مصرف کننده شخصی را 

جبران خواھيم کرد.
اين ضمانت شامل طول عمر دستگاه می شود..2
منوط بر اين که دستگاه مجھز به سيستم قطع آب .3

Aqua-Stop از نظر تخصصی مطابق با دفترچه 
راھنمای ما نصب و وصل شده باشد. اين موضوع شامل 

نصب تخصصی شلنگ بلندتر (لوازم اصلی ساخت 
 نيز می Aqua-Stopسازنده) برای سيستم قطع آب 

شود. تضمين ما شامل خرابی لوله ھا يا قطعاتی نمی 
 به Aqua-Stopشود که بعد از اتصال شلنگ قطع آب 

شير قرار دارند.
 دستگاه ھای مجھز به سيستم قطع آب اصوال.4

Aqua-Stop ھنگام کار نياز به مراقبت شما ندارند و 
زم نيست شير آب را ببنديد. اين صرفا برای پس از آن ال

نی در منزل حضور زمانی است که شما مدتی طوال
ت ھستيد، در اين  چھار ھفته در تعطيالنداريد و مثال

صورت بايد شير آب را ببنديد.
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سويس خدمات
برای يافتن سرويس خدمات نزديک به خود به دفتر تلفن يا 

به فھرست سرويس خدمات مراجعه کنيد. لطفا شماره 
) دستگاه را به FD-Nr) و شماره توليد (E-Nrمحصول (

سرويس خدمات بدھيد.
ک مشخصات دستگاه درج شده است. عات روی پالاين اطال
شکل

لطفا برای پرھيز از رفت و آمد غيرضروری شماره 
محصول و شماره توليد را ذکر کنيد. با اين کار در ھزينه 

تعمير صرفه جويی خواھيد کرد.

سفارش تعمير و مشورت به ھنگام بروز 
لاختال

عات تمام کشورھا در فھرست سرويس برای تماس، اطال
خدمات آمده است.
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