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faفھرست مطالبfaدستورالعمل استفاده

توصيه ھای ايمنی و ھشدارھا

قبل از راه اندازی دستگاه

با دقت دستورالعمل استفاده و نصب را بخوانيد! 
اين دستور العمل ھا حاوی نکاتی مھم درباره 
نصب، کاربرد و نگھداری از دستگاه ھستند.

درصورت بی توجھی به توصيه ھا و ھشدارھای 
مندرج در دستورالعمل استفاده، توليدکننده ھيچ 

مسئوليتی بر عھده نمی گيرد. تمام مدارک را 
برای استفاده بعدی يا برای کسی که بعد از شما 

از دستگاه استفاده خواھد کرد، نگه داريد.

ايمنی فنی

دستگاه حاوی مقدار اندکی ماده سردکننده 
R600a است. اين ماده اگرچه با محيط زيست 

سازگاری دارد، اما قابل اشتعال است. توجه 
داشته باشيد، لوله ھايی که مسير چرخش اين ماده 
سردکننده را تشکيل می دھند، ھنگام جابه جايی يا 
نصب آسيب نبينند. بيرون پاشيدن اين ماده ممکن 

.است باعث آسيب چشم يا ايجاد التھاب شود

در صورت بروز آسيب

آتش  بدون محفظه پوشاننده يا مواد قابل ■
اشتعال را دور نگه داريد،

اجازه دھيد چند دقيقه ھوا به خوبی در محيط ■
جريان يابد،

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

به مرکز خدمات مشتری اطالع دھيد.■
ھر چه ماده سردکننده در دستگاھی بيشتر باشد، 
به ھمان نسبت فضايی که دستگاه در آن قرار 
می گيرد نيز بايد بزرگ تر باشد. در فضاھای 

بسيار کوچک ممکن است با بروز نشتی 
 مخلوط قابل احتراق ھوا-گاز ايجاد شود.

 1 گرم ماده سردکننده بايد حداقل 8برای ھر 
متر مکعب فضا داشت. مقدار ماده سردکننده 

موجود در دستگاه شما روی پالک مشخصات 
داخل دستگاه درج شده است.

اگر سيم ھای برق دستگاه آسيب ببيند، فقط 
توليدکننده، مرکز خدمات مشتری يا اشخاص 
واجد شرايط مشابه مجاز به عوض کردن آن 
ھستند. نصب و تعمير نادرست ممکن است 

خطرات جدی برای مصرف کننده داشته باشد.
فقط توليدکننده، مرکز خدمات مشتری يا 

اشخاص واجد شرايط مشابه مجاز به اعمال 
تعميرات ھستند.

صرفاً بايد از قطعات اصلی توليدکننده استفاده شود. 
سازنده فقط ايمنی اين قطعات را تضمين می کند.

سيم برق بلندتر را فقط از طريق مرکز خدمات 
مشتری تھيه نماييد.

ھنگام استفاده

ھرگز از دستگاه ھای الکتريکی ■
(مانند گرم کن، بستنی ساز برقی و غيره) 
داخل دستگاه استفاده نکنيد. خطر انفجار!

ھرگز يخ داخل دستگاه را با استفاده از ■
بخارشوی آب نکنيد يا از بخارشوی برای 

تميز کردن دستگاه استفاده نکنيد! ممکن 
است بخار با قطعات الکتريکی برخورد 

داشته باشد و باعث ايجاد اتصال کوتاه بشود. 
خطر برق گرفتگی!

برای از بين بردن برفک از اجسام نوک تيز يا ■
دارای لبه تيز استفاده نکنيد. ممکن است با اين 
کار باعث ايجاد آسيب در لوله ھای حامل ماده 
سردکننده شويد. بيرون پاشيدن اين ماده ممکن 

 است باعث آسيب چشم يا ايجاد التھاب شود.
محصوالت دارای گاز مايع قابل اشتعال ■

(مانند اسپری) را در دستگاه نگھداری 
نکنيد. خطر انفجار!

از پايه، قفسه، در دستگاه برای باال رفتن يا ■
تکيه دادن استفاده نکنيد.
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برای آب شدن يخ داخل دستگاه و تميز کردن ■
آن، دوشاخه را بکشيد يا فيوز را قطع کنيد. 
برای بيرون کشيدن دوشاخه از برق، سيم آن 

را نگيريد، خود دوشاخه را بگيريد.
الکل با درصد باال فقط بايد در محفظه ای با ■

درپوش محکم و به حالت ايستاده نگھداری 
شود.

قطعات پالستيکی و نوار الستيکی در را با ■
روغن يا چربی کثيف نکنيد. در غير 
اين صورت قطعات پالستيکی و نوار 

الستيکی در سوراخ می شوند.
ھرگز جلوی دريچه ھای ورود و خروج ھوا ■

را نپوشانيد و چيزی جلوی آن نگذاريد.
مراقبت از کودکان و افراد در معرض خطر:■

کودکان، افراد دارای معلوليت جسمی يا 
ذھنی و ھم چنين افرادی که آگاھی کافی 

درباره نحوه استفاده ايمن از دستگاه ندارند، 
در معرض خطر ھستند.

اطمينان حاصل کنيد که کودکان و افراد در 
معرض خطر، از خطرات احتمالی آگاھی 

دارند.
فردی که مسئول ايمنی کودکان يا افراد در 

معرض خطر است بايد نحوه استفاده آنھا از 
دستگاه را زير نظر بگيرد و يا 

دستورالعمل ھای الزم را در اين خصوص 
به آنھا ياد بدھد.

 سال اجازه استفاده 8صرفاً به کودکان باالی 
از وسيله را بدھيد.

ھنگام تميز کردن و سرويس مراقب کودکان 
باشيد.

ھرگز اجازه ندھيد کودکان با دستگاه بازی کنند.
مايعات را داخل بطری يا قوطی در فريزر ■

نگھداری نکنيد (به خصوص در مورد 
نوشيدنی ھای گازدار). ممکن است بطری و 

قوطی منفجر شوند!

ھرگز مواد غذايی يخ زده را بالفاصله پس ■
 از خارج کردن از فريزر در دھان نگذاريد.

خطر سوختگی سرد!
از تماس طوالنی مدت دست ھا با مواد ■

يخ زده، يخ يا لوله ھای اواپراتور و غيره 
 اجتناب ورزيد.

خطر سوختگی سرد!

کودکان حاضر در خانه

بسته بندی محصول و اجزای آن را در ■
 اختيار کودک نگذاريد.

خطر خفگی با کارتن تاشو و مواد 
بسته بندی!

دستگاه اسباب بازی کودک نيست!■
 در مورد دستگاه ھای قفل دار: ■

کليدھا را دور از دسترس کودکان نگه داريد!

ملزومات کلی

اين دستگاه برای استفاده در موارد زير مناسب 
است

،برای خنک کردن و منجمد کردن مواد غذايی■
برای درست کردن يخ.■

اين دستگاه مناسب استفاده خانگی در محيط 
خصوصی و خانگی است.

اين دستگاه طبق آيين نامه اروپايی
2004I108IEC مجھز به کاھنده تشعشعات 

الکترومغناطيسی است.
جريان ھوای سرد از نظر عدم نشتی بررسی 

شده است.
اين محصول با مقررات ايمنی جاری برای 

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

اين دستگاه برای کار در نواحی با حداکثر ارتفاع 
 متر از سطح دريا طراحی شده است.2000
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توصيه ھای مربوط به دفع دستگاه

دور انداختن بسته بندی*
بسته بندی از دستگاه در برابر آسيب ھای ناشی از حمل و 
نقل محافظت می کند. تمامی مواد استفاده شده سازگار با 
محيط زيست و قابل بازيافت ھستند. لطفاً در دفع مواد 

بسته بندی با شيوه ای سازگار با محيط زيست ياری رسانيد.
نزد فروشنده محصول يا شھرداری درباره روش ھای جاری 

دفع زباله اطالعات کسب کنيد.

 دفع دستگاه ھای قديمی*
دستگاه ھای قديمی زباله ای بی ارزش نيستند! با بازيافت 

سازگار با محيط زيست می توان دوباره مواد خامی با ارزش 
در اختيار داشت.

ã=اخطار

در مورد دستگاه ھای از کار افتاده
دوشاخه را از برق بکشيد..1
سيم برق را جدا کنيد و با دوشاخه دور بيندازيد..2
برای آن که مانع از ورود و باال رفتن کودکان از .3

دستگاه شويد، قفسه ھا و محفظه ھا را از دستگاه خارج 
نکنيد!

بايد از کودکان مراقبت شود که با دستگاه از کار افتاده .4
بازی نکنند. خطر خفگی!

يخچال و فريزر حاوی مواد سردکننده ھستند و در عايق آنھا 
گاز موجود است. مواد سردکننده و گاز بايد به صورت 

حرفه ای دفع شوند. تا زمان دفع حرفه ای لوله ھای حاوی 
ماده سردکننده، نبايد به آنھا آسيبی وارد شود. 

تحويل
پس از باز نمودن بسته بندی، تمامی قطعات را از نظر 

خسارات احتمالی ناشی از حمل و نقل بررسی نماييد.
در صورت داشتن ھرگونه اعتراض به فروشنده ای که از 

وی دستگاه را خريداری نموديد و يا به مرکز خدمات 
مشتری ما مراجعه نماييد.

محموله تحويل داده شده شامل قطعات زير است:
اصل دستگاه■
تجھيزات (بسته به مدل دستگاه)■
کيسه ای حاوی ابزار الزم برای مونتاژ■
دستورالعمل استفاده■
دستورالعمل مونتاژ■
دفترچه خدمات مشتری■
ضمانت نامه■
اطالعات مربوط به مصرف انرژی و سروصداھا■

مکان نصب
محيط خشک با قابليت تھويه مناسب برای قرار دادن دستگاه 

مناسب است. محل قرار گرفتن دستگاه نبايد در معرض 
تابش مستقيم نور خورشيد يا در نزديکی منبع گرمايش مانند 
اجاق گاز، رادياتور و غيره باشد. اگر نمی توان دستگاه را 
جايی دورتر از منبع گرمايشی نصب کرد، از صفحه عايقی 

مناسب استفاده کنيد يا حداقل فواصل زير را از منبع 
گرمايش رعايت نماييد:

 سانتی متر فاصله تا اجاق ھای گازی و الکتريکی3■
 سانتی متر فاصله تا اجاق ھايی با سوخت روغنی 30■

يا جامد
کف محل نصب بايد محکم باشد و نشست نکند. در صورت 
لزوم آن را محکم کنيد. در صورت ناصاف بودن کف، آن 

را به کمک کفی تراز کنيد. 

فاصله با ديوار
 90دستگاه را طوری نصب کنيد که بتوان در را با زاويه °

درجه باز کرد.

اين دستگاه برچسب آيين نامه اروپايی
2012I19IEU را درباره دستگاه ھای الکتريکی 
 waste electrical andو الکترونيکی (

electronic equipment – WEEE (
داراست.

اين آيين نامه چارچوبی برای استرداد و 
بھره برداری از دستگاه ھای قديمی در سطح اروپا 

ارائه می دھد.
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توجه به دمای محيط و تھويه

دمای محيط
طراحی دستگاه بر اساس دسته بندی آب وھوايی مشخصی 

بوده است. بسته به دسته بندی آب وھوايی می توان از دستگاه 
در محيط ھايی با دمای زير استفاده نمود.

اطالعات مربوط به دسته بندی آب وھوايی روی پالک 
.مشخصات قرار دارد، شکل

يادآوری
اگر محدوده دمای اتاق مطابق با آن چيزی باشد که برای ھر 

دسته بندی آب وھوايی داده شده است، دستگاه عملکردی 
کامل و بی نقص خواھد داشت. اگر دستگاه مخصوص 

 در فضايی با شرايط دمايی سرد SNدسته بندی آب وھوايی 
 درجه 5راه اندازی شود، مادامی که دما کمتر از +

سانتی گراد نباشد، آسيبی به دستگاه وارد نخواھد شد.

تھويه
2شکل

ھوای ديواره پشتی و ديواره ھای جانبی دستگاه گرم 
می شود. ھوای گرم شده بايد آزادانه قابل جابجايی باشد. در 
غير اين صورت فشار روی موتور يخچال بيشتر می شود. 

اين امر باعث افزايش مصرف برق می شود. بنابراين ھرگز 
جلوی دريچه ھای ورود و خروج ھوا را نپوشانيد و چيزی 

جلوی آن نگذاريد!

وصل کردن دستگاه
بعد از قرار دادن دستگاه در محل برای راه اندازی آن حداقل 

 ساعت صبر کنيد. ممکن است ھنگام جابه جايی روغن 1
داخل کمپرسور وارد سيستم سرمايش شده باشد.

پيش از اولين استفاده فضای داخلی دستگاه را تميز کنيد 
(به فصل تميزکاری رجوع شود).

اتصال الکتريکی
پريز بايد نزديک دستگاه باشد و بعد از قرار دادن دستگاه 

در محل دسترسی به آن بدون مشکل باشد. 
 است. با استفاده از پريزی دارای Iدرجه محافظت دستگاه 

ھادی حفاظتی که طبق مقررات نصب شده است، دستگاه را 
ھرتز متصل 50/ولت240-220به شبکه برق متناوب 

 آمپری باشد.16 تا 10نماييد. پريز بايد مجھز به فيوزی 
در مورد دستگاه ھايی که در کشورھای غيراروپايی مورد 

استفاده قرار می گيرند بايد بررسی کرد که ولتاژ داده شده و 
نوع برق با مشخصات شبکه برق شما مطابقت داشته باشد. 

اطالعات مذکور روی پالک مشخصات درج شده است، 
. شکل

ã=اخطار

تحت ھيچ شرايطی دستگاه را به دوشاخه الکترونيکی 
صرفه جويی در انرژی وصل نکنيد.

برای استفاده از دستگاه ھای ما می توان مبدل ھای سينوسی و 
مخصوص شبکه برق را به کار گرفت. مبدل شبکه برق در 
تأسيسات فوتوولتايی به کار می رود و مستقيم به شبکه برق 

عمومی وصل می شود. در مواردی که اتصال دستگاه به 
شبکه برق ممکن نيست (مثل داخل کشتی يا کلبه 

کوھستانی)، بايد از مبدل سينوسی استفاده کرد.

دمای ُمجاز محيطدسته بندی آب وھوايی
SN+10 درجه سانتی گراد تا 

 درجه سانتی گراد32
N+16 درجه سانتی گراد تا 

 درجه سانتی گراد32
ST+16 درجه سانتی گراد تا 

 درجه سانتی گراد38
T+16 درجه سانتی گراد تا 

 درجه سانتی گراد43
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آشنايی با دستگاه

لطفاً آخرين صفحه تصاوير را باز کنيد. اين دستورالعمل 
استفاده برای چندين مدل در نظر گرفته شده است.

.مکن است تجھيزات مدل ھای مختلف با ھم فرق داشته باشدم
ممکن است تصاوير قدری متفاوت باشند.

1شکل

* در ھمه مدل ھا موجود نيست.

دکمه ھای کنترل
4شکل 

Aمحفظه يخچال
Bمحفظه فريزر

دکمه ھای کنترل15–1
جای کره و پنير*16
قفسه مخصوص بطری ھای کوچک17
قفسه مخصوص بطری ھای بزرگ18
)LEDچراغ (19
قفسه مخصوص بطری*20
ست صبحانه*21
محفظه ذخيره سازی سرد22
محفظه سبزيجات با تنظيم کننده رطوبت23
محفظه مواد منجمد*24

 نمايشگر دمای فريزر1
 C°اعداد دمای تنظيم شده فريزر را به سانتی گراد

نشان می دھند.
  – (ھشدار)ALARM– نمايشگر 2

وقتی محفظه فريزر بيش از حد گرم شده باشد، 
به کار می افتد.

  (انجماد فوق العاده)superfreeze نمايشگر 3
درصورتی که انجماد فوق العاده در حال کار باشد، 

اين نمايشگر روشن می شود.

  (حالت حفظ تازگی)freshness modeنمايشگر 4
درصورت روشن بودن حالت حفظ تازگی نمايش 

داده می شود.
  (حالت اقتصادی)eco modeنمايشگر 5

 نمايش داده ecoدرصورت روشن بودن حالت 
می شود.

  – (ھشدار)ALARM– نمايشگر 6
وقتی محفظه يخچال بيش از حد گرم شده باشد، 

به کار می افتد.
 نمايشگر دمای يخچال7

 C°اعداد دمای تنظيم شده يخچال را به سانتی گراد
نشان می دھند.

  (خنک کنندگی فوق العاده)supercoolنمايشگر 8
 درصورتی که خنک کنندگی فوق العاده در حال 

کار باشد، اين نمايشگر روشن می شود.
  (حالت تعطيالت)vacation modeنمايشگر 9

درصورت روشن بودن حالت تعطيالت نمايش 
داده می شود.

  (قفل)Lockعملکرد قفل دکمه 10
اگر اين عملکرد روشن باشد، با استفاده از دکمه ھای 

کنترل ھيچ تنظيماتی را نمی توان اعمال نمود. 
(خاموش کردن قفل/lock/alarm offدکمه 11

 ھشدار)
اين دکمه در موارد زير کاربرد دارد:

قطع کردن صدای ھشدار (رجوع شود به فصل ■
عملکرد زنگ ھشدار).

روشن و خاموش کردن قفل دکمه.■
 ھای تنظيم +/- دکمه12

اين دکمه ھا برای تنظيم دمای محفظه يخچال و 
فريزر کاربرد دارند.

 برای انتخاب محفظه°Cدکمه 13
برای انتخاب يکی از محفظه ھا کاربرد دارد. 

انتخاب محفظه برای تغيير دمای آن محفظه و يا 
روشن کردن عملکرد ويژه مخصوص آن محفظه 

الزم است.
 (سوپر)Superدکمه 14

 supercoolبرای روشن کردن عملکردھای 
(خنک کنندگی فوق العاده) در محفظه يخچال و نيز 

superfreeze (انجماد فوق العاده) در محفظه 
فريزر کاربرد دارد.

 (حالت)modeدکمه 15
برای انتخاب عملکردھای ويژه.
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روشن کردن دستگاه
ابتدا سر ديگر دوشاخه را وارد سوکت پشت دستگاه .1

کنيد. بررسی کنيد که سری کامالً داخل سوکت قرار 
گرفته باشد.

سپس دوشاخه را داخل پريز برق کنيد..2

دستگاه اکنون روشن می شود و صدای زنگ ھشدار به 
گوش می رسد.

 lock/alarmبرای قطع کردن صدای بوق ھشدار، دکمه
off.(خاموش کردن قفل/ھشدار) را فشار دھيد 

به محض اين که دمای دستگاه به مقدار تنظيمی برسد، 
 خاموش می شود. – (ھشدار)ALARM– نمايشگر

بعد از گذشت چند ساعت، دمايی که از قبل تنظيم شده است، 
حاصل می شود. پيش از آن مواد غذايی را در دستگاه 

نگذاريد.
توليدکننده دمای زير را توصيه می کند:

 درجه سانتی گراد18-فريزر: ■
درجه سانتی گراد4يخچال: +■

نکات مربوط به راه اندازی

بعد از روشن کردن ممکن است چند ساعت طول بکشد ■
تا به دمای تنظيم شده برسد.

فريزر به علت مجھز بودن به سيستم کامالً خودکار ■
)NoFrost-System يخ و برفک نمی زند. ديگر (

نيازی به برفک زدايی نيست.
در صورتی که نتوان در را پس از بستن بالفاصله باز ■

کرد، چند لحظه صبر کنيد تا خال ايجاد شده از بين 
برود.

اطراف محفظه و جداره ھای جانبی دستگاه بعضاً کمی ■
گرم می شوند. اين امر باعث جلوگيری از ايجاد قطرات 

شبنم می شود.

تنظيم دما
4شکل 

محفظه يخچال
 درجه سانتی گراد 8 درجه تا +2می توان دما را بين +

تنظيم کرد.

 يخچال را انتخاب کنيد.°Cبا استفاده از دکمه .1
دکمه ھای +/- را فشار دھيد تا دمای موردنظر نشان .2

داده شود.

درجه 4مواد غذايی حساس نبايد در دمايی بيشتر از +
سانتی گراد نگھداری شوند.

محفظه فريزر
 درجه سانتی گراد تنظيم 24 تا -16می توان دما را بين -

کرد.

 فريزر را انتخاب کنيد.°Cبا استفاده از دکمه .1
دکمه ھای +/- را فشار دھيد تا دمای موردنظر نشان .2

داده شود.

عملکردھای ويژه
4شکل 

حالت حفظ تازگی
با استفاده از حالت حفظ تازگی ماندگاری مواد غذايی بيشتر 

می شود.
 روشن کردن:

 (حالت) را آن قدر فشار دھيد تا نمايشگر modeدکمه 
freshness mode.(حالت حفظ تازگی) روشن شود 

دستگاه به صورت خودکار روی دمای زير تنظيم می شود:
درجه سانتی گراد2يخچال: ■
دمای فريزر تغيير نمی کند■

 خاموش کردن:
 (حالت) را آن قدر فشار دھيد تا نمايشگر modeدکمه 

freshness mode.(حالت حفظ تازگی) محو شود 
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حالت اقتصادي
در صورت انتخاب حالت اقتصادي از دستگاه در حالت 

مقرون به صرفه استفاده خواھيد نمود.
 روشن کردن:

 (حالت) را آن قدر فشار دھيد تا نمايشگر modeدکمه 
"eco mode.(حالت اقتصادی) روشن شود "

دستگاه به صورت خودکار روی دمای زير تنظيم می شود:
درجه سانتی گراد8يخچال: +■
 درجه سانتی گراد16-فريزر: ■

 خاموش کردن:
 (حالت) را آن قدر فشار دھيد تا نمايشگر modeدکمه 

"eco mode.(حالت اقتصادی) محو شود "

حالت تعطيالت
در صورتی که برای مدتی طوالنی حضور نداريد، 

می توانيد دستگاه را در حالت تعطيالت بگذاريد. بدين ترتيب 
در مصرف انرژی صرفه جويی می کنيد.

 درجه سانتی گراد 14دمای يخچال به طور خودکار روی +
تنظيم می شود.

در اين مدت ھيچ گونه مواد غذايی را در يخچال نگھداری نکنيد.
روشن کردن:

 (حالت) را آن قدر فشار دھيد تا نمايشگر modeدکمه 
vacation mode.(حالت تعطيالت) روشن شود 

دستگاه به صورت خودکار روی دمای زير تنظيم می شود:
درجه سانتی گراد14يخچال: +■
دمای فريزر تغيير نمی کند■

 خاموش کردن:
 (حالت) را آن قدر فشار دھيد تا نمايشگر modeدکمه 

vacation mode.(حالت تعطيالت) محو شود 

 (قفل)Lockعملکرد قفل دکمه 
برای روشن و خاموش کردن قفل دکمه ھا، 

 (خاموش کردن قفل/ھشدار) lock/alarm offدکمه 
 ثانيه فشار دھيد.5را به مدت 

 روشن Dدر صورت روشن بودن اين عملکرد، نمايشگر 
می شود.

در اين حالت از به کارگيری ناخواسته نوار کنترل محافظت 
می شود.

 استثنا در قفل دکمه ھا:
برای خاموش کردن قفل دکمه ھا و در صورت شنيدن 

 lock/alarm offصدای زنگ ھشدار، می توان دکمه 
(خاموش کردن قفل/ھشدار) را فشار داد.

عملکرد زنگ ھشدار
ممکن است در موارد زير زنگ ھشدار به صدا درآيد.

ھشدار در
اگر در دستگاه مدت زيادی باز بماند، بوق ھشدار 

(صدايی ممتد) به صدا در می آيد و روی نمايشگر دمای 
 ظاھر می شود. با بستن در  –ALARM–  7يخچال 

دستگاه، صدای زنگ دوباره قطع می شود.

ھشدار دما
صدای بوقی متناوب شنيده می شود و روی نمايشگر دمای 

 ظاھر می شود. – (ھشدار)ALARM–  1فريزر 
اگر دمای داخل فريزر زياد و يخ مواد منجمد در معرض 

آب شدن باشد، ھشدار دما به صدا درمی آيد.
در موارد زير ممکن است بدون آن که يخ مواد منجمد در 

معرض آب شدن باشد، زنگ ھشدار به صدا درآيد:

با به کار انداختن دستگاه.■
با گذاشتن مقدار زيادی مواد غذايی تازه.■

يادآوری
اگر يخ مواد غذايی منجمد آب شده باشد، نبايد آنھا را مجدداً 
منجمد کرد. غذای آماده (پخته يا سرخ شده) را فقط زمانی 

می توانيد منجمد کنيد که اول آن را آماده خوردن کرده باشيد.
در اين صورت نگذاريد مواد غذايی تا حداکثر مدت زمان 

ممکن در فريزر بمانند.
 ثانيه، گرم ترين دمايی را نشان 5نمايشگر دما به مدت 

می دھد که فريزر داشته است. پس از آن مجدداً دمای تنظيم 
شده نمايش داده می شود.

خاموش کردن زنگ ھشدار 
 lock/alarm offبرای قطع کردن صدای زنگ، دکمه 

(خاموش کردن قفل/ھشدار) را فشار دھيد.
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ظرفيت مفيد
اطالعات مربوط به ظرفيت مفيد روی پالک مشخصات 

دستگاه شما درج شده است. شکل

استفاده کامل از ظرفيت انجماد
برای جادادن حداکثر مواد، محفظه را بيرون بياوريد. 

می توانيد مواد غذايی را مستقيماً روی قفسه و کف فريزر 
روی ھم قرار دھيد.

يادآوری
از ايجاد تماس بين مواد غذايی و ديواره پشتی جلوگيری 

کنيد. در غير اين صورت چرخش ھوا مختل می شود.
ممکن است چسبيدن مواد غذايی يا بسته بندی ھا به ديواره 

پشتی دستگاه باعث يخ زدن آنھا بشود.
بيرون آوردن قطعات تجھيزات

محفظه مواد منجمد را تا انتھا جلو بکشيد، سپس جلوی آن 
را باال ببريد و بيرون بياوريد. شکل 

محفظه يخچال
يخچال، بھترين محل برای نگھداری گوشت، سوسيس و 

کالباس، ماھی، محصوالت لبنی، تخم مرغ، غذاھای آماده و 
انواع نان و شيرينی است.

نکات قابل توجه ھنگام قرار دادن مواد در 
يخچال

مواد غذايی سالم و تازه را داخل يخچال بگذاريد. ■
بدين ترتيب کيفيت و تازگی مواد به مدتی طوالنی حفظ 

خواھد شد.
به حداقل زمان ماندگاری يا تاريخ انقضای مواد آماده يا ■

بطری ھای پر شده که توليدکننده ارائه کرده است، توجه 
کنيد.

برای آنکه بو، رنگ و تازگی مواد غذايی حفظ شود، ■
آنھا را خوب بسته بندی کنيد يا با پوشش داخل دستگاه 

قرار دھيد. با اين روش از تغيير مزه غذا و تغيير رنگ 
قطعات پالستيکی جلوگيری می کنيد.

بگذاريد غذاھا و نوشيدنی ھای گرم در ابتدا کمی خنک ■
شوند و بعد آنھا را در دستگاه قرار دھيد.

يادآوری
برای اين که گردش ھوا مختل نشود، مواد غذايی نبايد جلوی 
دريچه ھای خروج ھوا را بگيرند. ممکن است مواد غذايی که 

مستقيماً جلوی دريچه ھای خروج ھوا قرار دارند به واسطه 
ھوای سردی که از اين دريچه ھا بيرون می آيد يخ بزنند.

توجه به نقاط سرد يخچال
به واسطه جريان ھوا در يخچال، درجه سرما در قسمت ھای 

مختلف دستگاه متفاوت است:

سردترين قسمت ھای يخچال جلوی دريچه ھای ■
خروج ھوا و در محفظه ذخيره سازی سرد ھستند، 

.1/22شکل 

يادآوری
مواد غذايی حساس (مثل ماھی، سوسيس و کالباس، 
گوشت) را در سردترين قسمت ھای يخچال بگذاريد.

باالی يخچال نزديک در گرم ترين قسمت است.■

يادآوری
چيزھايی مانند پنير و کره را در گرم ترين قسمت 

بگذاريد. بدين ترتيب بوی پنير بھتر به مشام می رسد و 
کره نرم می ماند.

محفظه سبزيجات با تنظيم کننده رطوبت
 8شکل 

برای ايجاد بھترين شرايط ذخيره سازی ميوه و سبزيجات، 
می توانيد رطوبت ھوای محفظه سبزيجات را تنظيم کنيد:

اگر مقدار سبزيجات بيشتر بود، يا در صورت مخلوط ■
بودن آن يا در صورت کم بودن حجم مواد - رطوبت 

زياد
اگر مقدار ميوه بيشتر بود و نيز در صورت زياد بودن ■

حجم مواد – رطوبت کم

يادآوری ھا
بايد برای حفظ کيفيت و طعم و بوی ميوه ھای حساس به ■

سرما (مثل آناناس، موز، پاپايا و مرکبات) و صيفی جات 
(مثل بادمجان، خيار، کدو، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی و 
سيب زمينی)، آن ھا را بيرون از يخچال در دمايی تقريباً 

+ درجه سانتی گراد نگھداری کرد.12+ تا 8بين 
بسته به مقدار و نوع مواد داخل يخچال، ممکن است در ■

محفظه سبزيجات قطرات آب تشکيل شود. قطرات آب 
را با دستمالی خشک پاک کنيد و رطوبت محفظه 

سبزيجات را با تنظيم کننده رطوبت تنظيم کنيد.
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محفظه ذخيره سازی سرد
 9شکل 

دمای محفظه ذخيره سازی سرد از محفظه يخچال سردتر 
 درجه سانتی گراد 0است. ممکن است دما در آنجا به زير 

نيز برسد.
اين قسمت برای نگھداری ماھی، گوشت، سوسيس و کالباس 

ايده آل است. و برای کاھو و سبزی و ساير مواد حساس 
دربرابر سرما مناسب نيست.

می توان با استفاده از دريچه خروج ھوا دمای محفظه ھای 
ذخيره سازی سرد را تغيير داد. برای کم کردن دما، 
ترموستات را به باال بکشيد. برای زياد کردن دما، 

7ترموستات را پايين بکشيد. شکل 

خنک کنندگی فوق العاده
در صورت روشن بودن عملکرد خنک کنندگی فوق العاده 

 ساعت با بيشترين شدت ممکن 6يخچال به مدت تقريباً 
خنک می شود. سپس به طور خودکار به دمای تنظيم شده 

پيش از خنک کنندگی فوق العاده بازمی گردد.
خنک کنندگی فوق العاده را به عنوان مثال در شرايط زير 

روشن کنيد:

پيش از گذاشتن مقدار زيادی مواد غذايی.■
برای خنک کردن سريع نوشيدنی.■

روشن/خاموش کردن
4شکل 

 يخچال را انتخاب کنيد.°Cبا استفاده از دکمه .1
 (سوپر) را فشار دھيد تا نمايشگر Superدکمه .2

supercool.(خنک کنندگی فوق العاده) روشن شود 
الزم نيست خنک کنندگی فوق  العاده را خاموش کنيد. بعد از 

 ساعت دمای يخچال به صورت خودکار به دمای 6گذشت 
از پيش تنظيم شده برمی گردد.

يادآوری
ممکن است با روشن کردن خنک کنندگی فوق العاده 

سروصدای کار کردن دستگاه زياد شود.

محفظه فريزر

موارد استفاده از فريزر

برای نگھداشتن مواد غذايی منجمد.■
برای درست کردن يخ قالبی.■
برای منجمد کردن مواد غذايی.■

يادآوری
توجه داشته باشيد که در فريزر ھميشه بسته باشد! اگر در 

فريزر باز باشد، يخ مواد غذايی منجمد آب می شود و 
محفظه فريزر به شدت برفک می زند. به عالوه: مصرف 

زياد برق باعث اتالف انرژی می شود!

حداکثر توان انجماد
 ساعت 24اطالعات مربوط به حداکثر ظرفيت انجماد در 
را روی پالک مشخصات خواھيد يافت. شکل

شرط استفاده از حداکثر توان انجماد
قبل از قرار دادن مواد غذايی تازه، عملکرد انجماد ■

فوق العاده را روشن کنيد (به بخش منجمد کردن 
فوق العاده رجوع شود).

محفظه را برداريد؛ مواد غذايی را مستقيماً روی قفسه و ■
کف فريزر روی ھم بچينيد.

ترجيحاً حجم زياد مواد غذايی را در باالترين قفسه قرار ■
دھيد. مواد در آن قسمت خيلی سريع و راحت منجمد 

می شوند.

منجمد کردن و ذخيره سازی مواد 
غذايی

خريد مواد غذايی منجمد

بسته بندی مواد نبايد آسيب ديده باشد.■
به تاريخ انقضای محصوالت توجه داشته باشيد.■
 درجه سانتی گراد يا 18دمای فريزر سوپرمارکت بايد –■

کم تر باشد.
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تا آنجا که ممکن است مواد غذايی منجمد را در کيسه ای ■
عايق جابه جا کنيد و سريع در فريزر قرار دھيد.

نکات قابل توجه ھنگام قرار دادن مواد

ترجيحاً حجم زياد مواد غذايی را در باالترين قفسه قرار ■
دھيد. مواد در آن قسمت خيلی سريع و راحت منجمد 

می شوند.
مواد غذايی را در قفسه ھا يا محفظه ھای مواد منجمد ■

پخش و تقسيم کنيد.

يادآوری
مواد غذايی منجمد نبايد با مواد غذايی تازه تماس پيدا 
کنند. درصورت لزوم مواد غذايی منجمد را در ساير 

محفظه ھای مواد منجمد روی ھم بچينيد.

نگھداری مواد منجمد
برای اطمينان از بدون مشکل بودن گردش ھوا در دستگاه، 

محفظه ھای مواد منجمد را تا انتھا 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 
سبزيجات بھتر است پيش از منجمد کردن آنھا را بالنچ 

کرد. بالنچ کردن بادمجان، فلفل دلمه ای، کدو و مارچوبه 
الزم نيست.

برای اطالعات بيشتر در مورد منجمد و بالنچ کردن مواد 
به کتاب فروشی مراجعه کنيد.

يادآوری
نگذاريد مواد غذايی تازه با مواد غذايی منجمد تماس 

پيدا کنند.

 مواد زير برای منجمد کردن مناسب ھستند:■
 انواع نان و شيرينی، ماھی، غذاھای دريايی، گوشت، 
گوشت پرنده، صيفی جات، ميوه، سبزيجات، تخم مرغ 

بدون پوست، محصوالت لبنی مانند پنير، کره و 
کوارک، غذاھای آماده و باقی مانده خوراک مانند سوپ، 

خورش، گوشت و ماھی پخته، خوراک سيب زمينی، 
کاسرول و دسر.

 مواد زير برای منجمد کردن مناسب نيستند:■
انواع سبزيجاتی که به طور معمول خام مصرف 

می شوند مانند کاھو يا ترب، تخم مرغ با پوست، انگور، 
سيب، گالبی و ھلوی کامل، تخم مرغ سفت، ماست، شير 

ترش، خامه ترش، پنير خامه ای و سس مايونز.

بسته بندی مواد منجمد

بسته بندی مواد غذايی بايد طوری باشد که ھوا داخل آن نماند. 
به اين صورت مزه آن از بين نمی رود يا خشک نمی شود.

مواد غذايی را در بسته بندی بگذاريد..1
ھوا را از داخل بسته با فشار خارج کنيد..2
در بسته را خوب ببنديد..3
روی بسته بندی محتويات و تاريخ منجمد کردن را .4

بنويسيد.

محصوالت مناسب برای بسته بندی:
فويل پالستيکی، فويل از جنس پلی اتيلن، فويل آلومينيومی، 

 قوطی ھای مخصوص فريزر.
اين محصوالت را در فروشگاه ھای مخصوص خواھيد يافت.

محصوالت نامناسب برای بسته بندی:
کاغذ کادو، کاغذ روغنی، سلفون، کيسه زباله و کيسه خريد 

استفاده شده.
محصوالت مناسب برای بستن بسته:

کش الستيکی، گيره پالستيکی، نخ، نوارچسب مقاوم به 
سرما و موارد مشابه.

کيسه و فويل از جنس پلی اتيلن را می توان با دستگاه ھای 
مخصوص بست.

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

 درجه سانتی گراد:18در دمای کم تر از –
ماھی، سوسيس و کالباس، غذاھای آماده، انواع نان و ■

شيرينی:
 ماه6تا 

پنير، گوشت طيور، گوشت:■
 ماه8تا 

ميوه و سبزيجات:■
 ماه12تا 
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منجمد کردن فوق العاده
برای حفظ ويتامين ھا، ارزش غذايی، ظاھر و مزه مواد 

غذايی، بايد آن ھا را سريع و کامل منجمد کرد.
عملکرد انجماد فوق العاده را چند ساعت پيش از گذاشتن 
مواد غذايی تازه در دستگاه روشن کنيد تا از باال رفتن 

نامطلوب دما جلوگيری شود. 
 ساعت کافی است.6 تا 4به طور کل 

دستگاه پس از زدن دکمه بی وقفه کار می کند و دمای فريزر 
بسيار سرد می شود.

اگر مايليد از حداکثر توان انجماد استفاده کنيد، بايد عملکرد 
 ساعت پيش از گذاشتن مواد تازه 24انجماد فوق العاده را 

روشن کنيد.
 گيلوگرم) 2برای منجمد کردن مواد غذايی به مقدار کم (تا 

نيازی به روشن کردن عملکرد انجماده فوق العاده نيست.

يادآوری
ممکن است با روشن کردن عملکرد انجماد فوق العاده 

سروصدای کار کردن دستگاه زياد شود.

روشن/خاموش کردن
4شکل 

 فريزر را انتخاب کنيد.°Cبا استفاده از دکمه .1
 (سوپر) را فشار دھيد تا نمايشگر Superدکمه .2

superfreeze.(انجماد فوق العاده) روشن شود 

الزم نيست انجماد فوق  العاده را خاموش کنيد. بعد از گذشت 
 و نيم روز دمای فريزر به صورت خودکار به دمای 2حدود 

از پيش تنظيم شده برمی گردد.

باز شدن يخ مواد منجمد
بسته به منظور استفاده از مواد غذايی می توان برای باز 

کردن يخ مواد از بين موارد زير گزينه ای را انتخاب نمود:

در دمای محيط■
در يخچال■
در اجاق برقی، با يا بدون بادزن ھوای داغ■
در دستگاه مايکروفر■

ã=توجه

اگر يخ مواد غذايی منجمد آب شده باشد، نبايد آنھا را مجدداً 
منجمد کرد. غذای آماده (پخته يا سرخ شده) را فقط زمانی 

می توانيد منجمد کنيد که اول آن را آماده خوردن کرده باشيد.
در اين صورت ديگر از حداکثر مھلت مصرف استفاده نکنيد.

تجھيزات

قفسه و محفظه
می توانيد بسته به نياز خود قفسه ھای محفظه داخلی و روی 
در را جابجا کنيد: قفسه را جلو بکشيد، پايين بياوريد و به 

بغل بچرخانيد. محفظه را بلند کنيد و خارج نماييد.

تجھيزات ويژه
(در ھمه مدل ھا موجود نيست)

جای کره و پنير
با کمی فشار وسط درپوش جای کره، محفظه باز می شود.
برای تميز کردن محفظه، پايين آن را بلند کنيد و بيرون 

بکشيد.
ست صبحانه

5شکل 

می توانيد محفظه ھای ست صبحانه را به طور جداگانه بيرون 
بياوريد و آنھا را پر کنيد.

می توانيد برای پر و خالی کردن ست صبحانه آن را بيرون 
بياوريد. برای اين کار ست صبحانه را باال ببريد و بيرون 

بکشيد. می توانيد دستگيره محفظه را حرکت دھيد.
قفسه مخصوص بطری

 6شکل 
می توانيد بطری ھا را به صورت ايمن در قفسه مخصوص 

بطری قرار دھيد.
قالب يخ

شکل 

سه چھارم قالب يخ را با آب آشاميدنی ُپر کنيد و داخل .1
فريزر بگذاريد.

اگر قالب يخ به سينی چسبيده است، آن را فقط با .2
وسيله ای ُکند (دسته قاشق) جدا کنيد.

برای جدا کردن تکه ھای يخ، قالب را به مدت کوتاه زير .3
آب روان نگه داريد يا کمی بپيچانيد.
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تقويم فريزر
شکل 

برای جلوگيری از پايين آمدن کيفيت مواد منجمد، مھلت 
مصرف را رعايت کنيد. اعداد درج شده بين نمادھا مدت 

مجاز ذخيره سازی مواد منجمد را به ماه نشان می دھند. 
ھنگام تھيه مواد يخ زده از فروشگاه به تاريخ توليد يا تاريخ 

مھلت مصرف توجه کنيد.
باتری سرمازا

درصورت قطع برق يا ايجاد اختالل، استفاده از باتری 
سرمازا باعث می شود، گرم شدن مواد منجمد داخل فريزر 
به تأخير بيفتد. اگر باتری سرمازا را در طبقه بااليی روی 

مواد غذايی بگذاريد، می توانيد از حداکثر مھلت مصرف 
مواد بھره ببريد.

می توان از باتری سرمازا برای خنک نگھداشتن موقتی 
مواد غذايی، مثالً در کيسه ای عايق، استفاده کرد.

"OKبرچسب "
(در ھمه مدل ھا موجود نيست)

" می توانيد بررسی کنيد که آيا OKبا استفاده از برچسب "
 درجه سانتی گراد که 4دما در يخچال به محدوده دمايی +

دمای مطمئن و توصيه شده برای مواد غذايی است، رسيده 
" را نشان OKاست يا خير. در صورتی که برچسب، "

ندھد، دما را به تدريج کم تر کنيد.

يادآوری
 ساعت طول بکشد 12بعد از راه اندازی دستگاه ممکن است 

تا دمای تنظيم شده حاصل شود.

تنظيم درست

خاموش کردن دستگاه
  ثانيه فشار دھيد.10دکمه "+" را 

موتور خنک کننده از کار می افتد.
(در ھمه مدل ھا موجود نيست).

استفاده نکردن از دستگاه

در صورتی که برای مدتی طوالنی از دستگاه استفاده نمی کنيد:
دو شاخه را از پريز برق بيرون بکشيد يا فيوز را قطع کنيد..1
دستگاه را تميز کنيد..2
در دستگاه را باز بگذاريد..3

يادآوری
برای جلوگيری از آسيب ديدگی دستگاه بايد درھای دستگاه 

را تا آن حد باز کنيد که خودشان ديگر باز بمانند. برای باز 
نگه داشتن در دستگاه، چيزی را به آن گير ندھيد.

تميز کردن دستگاه

ã=توجه

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

از اسفنج ھای زير يا ساينده استفاده نکنيد. ■
ممکن است باعث خوردگی سطح متاليک دستگاه شود.

ھرگز قفسه ھا و محفظه ھا را در ماشين ظرف شويی ■
نشوييد.

ممکن است قطعات تغيير شکل دھند!

آب شستشو نبايد وارد قسمت ھای زير شود:

دکمه ھای کنترل■
چراغ■
دريچه ھای تھويه■
دريچه ھای صفحه جداکننده■

به ترتيب زير عمل کنيد:

دو شاخه را از پريز برق بيرون بکشيد يا فيوز را قطع .1
کنيد.

مواد منجمد را بيرون بياوريد و در جايی خنک .2
نگھداريد. روی مواد غذايی باتری سرمازا (در صورت 

موجود بودن) بگذاريد.
آب شستشو نبايد وارد دکمه ھای کنترل، چراغ، .3

دريچه ھای تھويه يا دريچه ھای صفحه جداکننده بشود!
دستگاه را با دستمالی نرم، آب ولرم و کمی ماده شوينده 

 تقريبا خنثی تميز کنيد.PHبا 
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الستيک دور در را با آب پاک کنيد و بعد کامالً خشک .4
نماييد.

پس از تميز کردن، دوباره دستگاه را وصل کنيد..5
مواد منجمد را دوباره در آن بگذاريد..6

تجھيزات
می توانيد برای تميزکاری ھمه قطعات متحرک دستگاه را 

درآوريد.
بيرون آوردن قفسه ھای در

3شکل 

قفسه را باال ببريد و بيرون بکشيد.
بيرون آوردن قفسه شيشه ای

قفسه شيشه ای را جلو بکشيد و بيرون بياوريد.
بيرون آوردن محفظه

9شکل 

محفظه را تا انتھا جلو بکشيد، جلوی آن را باال ببريد و 
بيرون بياوريد.

بيرون آوردن محفظه مواد منجمد
شکل 

محفظه مواد منجمد را تا انتھا جلو بکشيد، سپس جلوی آن 
را باال ببريد و بيرون بياوريد.

بيرون کشيدن قفسه شيشه ای روی محفظه سبزيجات
شکل

برای تميز کردن قفسه شيشه ای می توانيد آن را بيرون 
بکشيد و از ھم جدا کنيد.

يادآوری
پيش از بيرون آوردن قفسه شيشه ای، محفظه سبزيجات را 

بيرون بکشيد.

)LEDچراغ (
 است که نيازی به LEDدستگاه شما مجھز به چراغ 

مراقبت و نگھداری از آن نيست.
فقط مرکز خدمات مشتری يا متخصصان مجاز بايد چراغ 

را تعمير کنند.

صرفه جويی در مصرف انرژی
دستگاه را در محيطی خشک و قابل تھويه قرار دھيد. ■

دستگاه نبايد در معرض تابش مستقيم نور خورشيد يا در 
نزديکی منبع گرمايش (مانند رادياتور، اجاق گاز) باشد.

در صورت لزوم از صفحات عايق استفاده کنيد.
بگذاريد مواد غذايی و نوشيدنی ھای گرم در ابتدا کمی ■

خنک شوند و بعد آنھا را در دستگاه قرار دھيد.
برای آب کردن يخ مواد غذايی منجمد آن را در يخچال ■

بگذاريد و بدين ترتيب از خنکی مواد غذايی منجمد برای 
خنک کردن ساير مواد غذايی داخل يخچال استفاده کنيد.

تا آنجا که ممکن است دستگاه را کوتاه مدت باز کنيد.■
برای حداقل مصرف انرژی: دستگاه کمی از طرفين با ■

ديوار فاصله داشته باشد.
چيدمان قطعات تجھيزات تأثيری روی مصرف انرژی ■

دستگاه ندارد.

صدای دستگاه ھنگام کار

صداھای کامالً عادی
ويزويز کردن

کار کردن موتورھا (مثالً واحد برودتی، ھواکش).
صدای خروشيدن، غيژغيژ يا غلغل

ماده سردکننده در لوله ھا جريان دارد.
صدای تقه

موتور، کليد يا شيرھای مغناطيسی روشن يا خاموش می شوند.
صدای ترق

فرآيند خودکار آب شدن يخ در حال انجام است. 

جلوگيری از سروصدا
تراز نبودن دستگاه

دستگاه را به کمک تراز ميزان کنيد. برای اين منظور از 
پاپيچ استفاده کنيد يا چيزی زير دستگاه بگذاريد.

دستگاه با چيزی "در تماس" است
دستگاه را از کنار اثاث منزل و ساير دستگاه ھا دور کنيد.

لق زدن يا گير کردن محفظه ھا يا قفسه ھا
قطعات متحرک را بررسی کنيد و آنھا را دوباره جاگذاری نماييد.

برخورد ظروف يا بطری ھا به ھم
کمی ظروف يا بطری ھا را از ھم دور کنيد.
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برطرف کردن اشکال ھای جزيی
قبل از آن که با مرکز خدمات مشتری تماس بگيريد:

بررسی کنيد که آيا می توانيد با توجه به نکات زير مشکل پيش آمده را خودتان برطرف کنيد.
حتی در طول دوره اعتبار ضمانت نامه! –ھزينه ھای مربوط به مشاوره با مرکز خدمات مشتری بر عھده خودتان خواھد بود.

 

راه حلعلت احتمالیاختالل

اختالف شديد دما با دمايی که 
تنظيم شده است.

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

اگر دما زياد بود، پس از چند ساعت بررسی کنيد که 
دما به حد نصاب رسيده باشد.

اگر دما بيش از حد کم بود، روز بعد دوباره آن را 
بررسی نماييد.

دمای محفظه يخچال يا محفظه 
ذخيره سازی سرد خيلی پايين 

است.

دمای يخچال را کمی باالتر ببريد.

ترموستات محفظه ذخيره سازی سرد را پايين بکشيد. 
7شکل 

در مواقع غيرضروری در دستگاه را باز نکنيد.در دستگاه را زياد باز می کنيد.دمای فريزر زياد است.

دريچه ھای ورود و خروج ھوا 
مسدود شده اند.

آن چه را که باعث مسدود شدن دريچه ھا شده است، 
برداريد.

منجمد کردن مقدار زيادی مواد 
غذايی تازه.

از مرز حداکثر توان انجماد خارج نشويد.

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

دستگاه در حالت نمايشگاھی 
است.

ثانيه فشار دھيد 5 را به مدت @و دکمه تنظيم °Cدکمه
و نگه داريد تا صدای بوق تأييد را بشنويد.

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

جداره ھای جانبی دستگاه گرم 
ھستند.

در جداره ھای جانبی لوله ھايی 
قرار دارند که در طول فرآيند 

خنک کنندگی گرم می شوند.

اين مسئله يکی از ويژگی ھای دستگاه است و نشان 
از بروز اختالل نيست.

) رجوع شود.LEDبه فصل چراغ ( خراب است.LEDچراغ چراغ کار نمی کند.

در دستگاه بيش از حد باز بوده 
است.

 دقيقه 10چراغ پس از تقريباً 
خاموش می شود.

پس از باز و بسته کردن در دستگاه، چراغ دوباره 
روشن می شود.

 قطع برق؛ نمايشگر روشن نمی شود.
فيوز پريده است؛ دوشاخه در 

جايش محکم نيست.

دوشاخه را وصل کنيد. امتحان کنيد که برق داريد يا 
خير، فيوزھا را امتحان کنيد.
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عيب ياب خودکار دستگاه
دستگاه شما مجھز به برنامه عيب ياب خودکار است که منشأ 
خطا را نشان می دھد. فقط مرکز خدمات مشتری مجاز به 

برطرف کردن آن است.

به کار انداختن عيب ياب خودکار دستگاه

 دقيقه صبر کنيد.5دستگاه را خاموش و .1
 °C ثانيه اول دکمه 10دستگاه را روشن کنيد و ظرف .2

 ثانيه فشار دھيد و 5 تا 3و دکمه تنظيم "-" را به مدت 
نگه داريد، تا صدای بوقی شنيده شود.
برنامه عيب ياب خودکار آغاز می شود.

اگر بعد از اتمام عيب يابی برای بار دوم صدای بوقی 
به گوش رسيد، دستگاه مشکلی ندارد.

 بار تکرار شد، خطايی در دستگاه رخ 5اگر صدای بوق 
داده است. به مرکز خدمات مشتری اطالع دھيد.

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

مرکز خدمات مشتری
با استفاده از دفتر تلفن يا در فھرست مراکز خدمات 

مشتری، مرکز نزديک به خود را خواھيد يافت. ھنگام 
.) E-Nrصحبت با مرکز خدمات مشتری شماره محصول (

.) دستگاه را بدھيد.FD-Nrو شماره توليد (
اين اطالعات روی پالک مشخصات درج شده است. 

شکل
لطفاً با دادن شماره محصول و توليد در جلوگيری از انجام 

کارھای غيرضروری ياری رسانيد. به اين ترتيب در 
ھزينه ھای اضافی مرتبط صرفه جويی خواھيد کرد.

سفارش تعمير و مشاوره به ھنگام بروز 
اختالل

اطالعات تماس تمامی کشورھا در فھرست مراکز خدمات 
مشتری پيوست شده است.

 





fa

19



fa

20



fa

21

 



*8001123055*
8001022677 (9806)
fa 


