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  دستورالعمل نصب

  :مكان نصب -۱

    مكان نامناسب موجب لرزش و صداي يخچال . دستگاه را در مكاني محكم و تراز قرار دهيد •

 .مي شود

 .زير دستگاه ممكن است دچار تغيير رنگ شودچوب سطح فرش يا  •

 .از حالت ريگالژ خارج خواهند شد بهابودن، دردر صورت تراز ن •

 :اسب داشته باشدنبايد تهويه منصب محل  -۲

 .با ديوار فاصله داشته باشد) چپ و را ست و عقب(طرف  ۳سانتيمتر از  ۱۰بيشتر از  •

 .فضاي ناكافي موجب لرزش و كم شدن قدرت تبريد و هدر رفتن برق مي شود •

 :مكان نصب نبايد گرم و مرطوب باشد -۳

 .بش خورشيد، گرماي اجاق گاز و منابع حرارتي موجب كاهش قدرت تبريد مي شودتا •

 .رطوبت زياد موجب خوردگي يا مشكالت الكتريكي مي شود •

 .از تخته محكم بر روي سطح سيماني استفاده كنيد •

 :ارت  -۴

  .است كه به سيم برق در پشت دستگاه متصل است ترمينال ارت به رنگ سبز

  

)۱( 

كه نياز به  مكانهائي

  ارت است

يا جائيكه آب به  دستشويي

  اطراف پاشيده مي شود

رطوبت زياد وجود 

  دارد مثل زير زمين

هر جاي مرطوب 

  ديگر

به صفحه سيم ارت 

  ارت متصل شود

 ۲۵صفحه مسي كه سيم ارت به آن متصل مي شود بايد در عمق 

  دفن شود متريسانتي

  محافظ سيم ارت
شود كه هميشه رطوبت وجود مدار كوتاه در محلي استفاده مي  محافظ

  دارد مثل مغازه هاي ماهي فروشي، رستورانها، آشپزخانه و غيره

  هنگاميكه از پريز داراي ارت استفاده مي شود نياز به سيم ارت نيست  ارت نياز نيست

محل اتصال سيم 

  ارت
  تلفن يا آنتن متصل كرد سيمنبايد سيم ارت را به لوله آب، لوله گاز ، 



 :ده صحيح از دستگاهاستفا -۵

 .پس از نصب دوشاخه را به پريز بزنيد •

ساعت با اين حالت كار  ۳-۲تنظيم كنيد و اجازه دهيد دستگاه  MAXدر ابتدا درجه را روي  •

 .هنگاميكه محفظه داخل به اندازه كافي سرد شد مي توانيد مواد غذايي را در آن قرار دهيد. كند

  .دستگاه را زياد باز و بسته نكنيد ب، در)در تابستان(تهنگاميكه هواي اطراف دستگاه گرم اس •

 :نصب پايه ها -۶

پايه هاي قابل تنظيم را به سوراخهاي مربوطه در زير يخچال متصل كنيد و آنقدر بچرخانيد تا به كف 

  .پايه سمت راست را كمي محكمتر ببنديد. برسد

  

  
  

  نكات ايمني

 .سط نمايندگي يا شخص متخصص انجام شودسيب ديده است تعويض سيم بايد توآاگر سيم برق  •

 .نندمراقب باشيد كه بچه ها بدون نظارت با دستگاه كار نك •

نبايد توسط بچه ها يا افراد عقب افتاده ذهني و جسمي، يا افراديكه اطالعاتي راجع بـه آن  اين دستگاه  •

 .ندارند استفاده شود مگر با نظارت افراد مسئول و متخصص
 

، بسرعت هواي اتاق را در هنگام نشتي گاز

دوشاخه را از برق نكشيد زيرا . تهويه كنيد

ممكن است موجب 

  .انفجار شود

از . از يك پريز جداگانه براي دستگاه استفاده كنيد

استفاده از يك منبع .سيم رابط نيز استفاده نكنيد

تغذيه جهت چند مصرف 

كننده ممكن است موجب 

  .آتش سوزي شود

  

به محض خارج كردن ا مواد غذايي يخ زده ر

  .نخوريداز فريزر 

اسـت آنـرا بـا پارچـه     يـا خـيس   اگر دوشاخه آلـوده  

آلودگي، گرد و خاك و رطوبت .خشك تميز كنيد

  .ممكن است ايجاد آتش سوزي كند

 
)٢(



 

دربها و متعلقـات   در هنگام دور انداختن دستگاه،

ــد ــدا كنيـ ــرا . را از آن جـ زيـ

ممكــن اســت كودكــان در   

و در آنجــا داخــل آن رفتــه  

  .محبوس شوند

را روي دسـتگاه   پـارچ آب هرگز اشيا سنگين يا 

در صـــورت .قـــرار ندهيـــد 

ــيا   ــادن اش ــا افت ريخــتن آب ي

پارگي سيم و سنگين احتمال 

آتش سوزي يا اتصال كوتـاه  

  .وجود دارد

حلي كه امكان پاشـيدن آب  هرگز دستگاه را در م

يا رطوبت زيـاد اسـت قـرار    

زيــرا خطــر آتــش    ندهيــد

ــوز ي يــا اتصــال كوتــاه   س

  .وجود دارد

قــرار  بــرق مراقـب باشــيد كــه اشـيا را روي ســيم  

زيرا خطـر آتـش    ندهيد

سوزي يا اتصال كوتـاه  

  .وجود دارد

 .آويزان شـوند  درباجازه ندهيد بچه ها به هرگز 

احتمــــال واژگــــون شــــدن 

محصـول و آسـيب ديـدن بــه    

  .كودكان وجود دارد

شـود،   هنگاميكه بوي بد از يخچال احسـاس مـي  

از پريز دوشاخه را بسرعت 

كار كـردن يخچـال   .بكشيد

در حالـت غيرعـادي بسـيار    

  .خطرناك مي باشد

مطمئن شويد كه دوشاخه محكـم در محـل خـود    

هرگز با دستان خـيس   .قرار دارد

احتمـال  .به دوشاخه دسـت نزنيـد  

 .شوك الكتريكي وجود دارد

از اســپريها در نزديــك دســتگاه اســتفاده  هرگــز 

احتمال انفجـار وجـود    .نكنيد

 .دارد

هرگز مواد غذايي كـه مـدت زيـادي در يخچـال     

ممكـن   .بوده اند را نخوريد

اســـت دچـــار مســـموميت 

 .غذايي شويد

يخچال تنها براي نگهداري مواد 

غذايي است از آن استفاده هـاي  

مـواد آتـش زا،    .نامتعارف نكنيد

زمايشـگاهي  آدارو و نمونه هاي 

 .نيدرا در يخچال نگهداري نك

)٣(  



  

  

  

  

  

)٤(  

اينكـار   .هرگز خودتان دستگاه را تعميـر نكنيـد  

ممكن است آسيبهاي جدي بـه  

 .محصول برساند

در هنگام تميز كـردن دسـتگاه از وسـايل تيـز     

استفاده نكنيد زيـرا موجـب   

آسيب بـه سيسـتم تبريـد يـا     

  . شوك الكتريكي مي شود

براي تعـويض المـپ يـا تميـز كـردن دسـتگاه،       

  .بكشيد دوشاخه را از پريز

  
 

اگر از دسـتگاه بمـدت طـوالني اسـتفاده نمـي      

كنيد دوشاخه را از برق كشيده و همه مـواد را  

ــد ــه كني ــذايي و   .تخلي ــواد غ ــاد م ــال فس احتم

اتصــال (خرابــي دســتگاه

كوتاه، آتـش سـوزي، و   

 .وجود دارد) غيره

براي جدا كردن دوشاخه از پريز هرگز سـيم را  

نكشــيد بلكــه خــود دوشــاخه را  

 .و جدا كنيد گرفته

خطـر شـوك    .از ارت دستگاه مطمـئن شـويد  

الكتريكـي بخــاطر مــدار  

ــدار    ــب م ــا عي ــاه ي كوت

 .وجود دارد

بــراي جابجــا كــردن دســتگاه حتمــا همــه مــواد 

يـخ   محفظه نگهـداري غذايي را خارج كرده و 

را نيز تخليـه كـرده و خشـك    

  .نمائيد

  
 

براي جابجا كردن دستگاه، آنرا كمـي بـه بـاال    

 .د تـا موجـب خراشـيدگي كـف نشـود     بياوري

ــب    ــو و عق ــاي جل چرخه

محصـــول ممكـــن اســـت 

باعــث خراشــيدگي كــف 

 .شود



  

)٥(  

بــراي جابجــا كــردن دســتگاه پشــت و جلــوي 

قسمتهاي ديگـر  . دستگاه را طبق شكل بگيريد

را نگيريد زيرا ممكن است از دست شما جـدا  

  .شود
 

دســتگاه را روي ســطحي محكــم و تــراز قــرار  

ا سـطح ناصـاف موجـب كـج شـدن      دهيد زيـر 

 .ها مي شوددربكابينت و 

ــوي    ــا كمــي جل ــه ه ــاع پاي ــراي تنظــيم  ارتف ب

  .دستگاه را باال بياوريد

  
 

، تنها دستگيره دربدر هنگام باز و بسته كردن 

را بگيريد نه قسمتهاي ديگر را، 

زيرا ممكن است انگشتان شـما  

 .گير كرده و آسيب ببيند

طبقـات   هنگاميكه غـذاها را در 

انتهـاي   درقرار   مي دهيد، آنرا 

ر دهيـد زيـرا بطريهـاي    قراطبقه 

ــت    ــن اس ــد ممك ــبيفتبلن ــا  دن ي

 . طبقات بشكنند

در هنگام قطعي برق سـعي  

 بكنيد تـا حـد امكـان در   

ــته    ــاز و بسـ ــال را بـ يخچـ

 .نكنيد

 ٥پس از كشيدن دوشاخه، براي اتصال مجدد 

اگر مجدداً بسرعت دوشـاخه   .دقيقه صبر كنيد

را به پريز متصل نمائيـد بـه   

قطعات الكتريكي دسـتگاه  

 .آسيب وارد مي شود

قوطيها، بطريهـا و غـذاهاي كنسـرو شـده را در     

فريزر نگهـداري نكنيـد زيـرا    

احتمال شكسـتن يـا تركيـدن    

  .آنها وجود دارد

  

مستقيماً بـه سـطح غـذاهاي يـخ     

زده دست نزنيد زيرا دست شما 

ن مي چسبد بخصوص اگـر  به آ

 .ستان شما خيس باشدد

براي تميـز كـردن بـه    هرگز دست يا پاي خود را 

زيرا امكان آسيب بدليل وجود  زير يخچال نبريد

 .لبه هاي تيز وجود دارد



  عيب يابي

)۶(  

  :خ مي زننديخچال يغذاها در قسمت 

 بوده است؟ MAXآيا بمدت زياد درجه بر روي  •

 درجه بوده است؟ ۵چال كمتر از آيا دماي هواي اطراف يخ •

آيا غذاهاي مرطوب مثل سبزيجات درست در مقابل خروجي هواي سرد  •

  قرار دارند؟

  :يخچال سرد نمي كند

 وجود دارد؟ قطعي برقآيا  •

  آيا دوشاخه بخوبي متصل است؟ •

  :يخچال به اندازه كافي سرد نمي شود

 .قرار دهيد MAXيا  MIDبوده است؟ آنرا روي  MINآيا درجه بطور متوالي روي  •

 آيا مواد غذايي موجود در يخچال زياد است؟ •

 آيا غذاي داغ در يخچال قرار داده شده است؟ •

  يخچال بدفعات باز و بسته شده است؟ دربآيا  •

 ها باز مانده است؟دربيا يكي از آ •

اً به ميا خورشيد مستقيآيا اجاق گاز يا منبع حرارتي در نزديكي دستگاه قرار دارد؟ •

  ؟صول مي تابدمح

  :وجود صدا

 آيا سطح زير يخچال محكم و تراز است؟ •

  آيا پشت دستگاه با ديوار در تماس است؟ •

  :رطوبت در داخل جمع مي شود

 ؟باز است درببررسي كنيد آيا  •

باز مانده است يا غذاي مرطوب در يخچال قرار داده شده  دربآيا مدت زمان زيادي  •

طور طبيعي از بين مي رود اما بهتر است آنرا خشك بسته باشد رطوبت ب درباست؟ اگر 

  .كرد



  

  :در مواقع زير دستگاه خراب نيست
  

رطوبــت در داخــل كابينــت 

  يخچال وجود دارد

در فصول باراني يا روزهاي گرم و مرطوب رطوبت زياد وجود دارد، آنـرا  

  .خشك كنيد

ظر مـي رسـد كـه آب در    بن

  دستگاه حركت مي كند

فعـال  هنگاميكـه مبـرد   . مربوط به زمانيست كه كمپرسور متوقف مـي شـود  

  .اين صدا بگوش مي رسد است

  براحتي باز نمي شود درب
، قصد باز كردن آنـرا  دربمواقعي اتفاق مي افتد كه بالفاصله پس از بستن 

  .باز نكنيدآنرا  ،دربثانيه از بستن  ۳۰قبل از . داريد

  جلوي دستگاه گرم است
،  Hot pipe  بدليل وجود لوله هاي داغبراي جلوگيري از ايجاد رطوبت 

  .جلوي دستگاه كمي گرمتر است

ــل    ــق از داخ ــق ت ــداي ت ص

  دستگاه شنيده مي شود
  .بدليل انبساط و انقباض اجزاي داخل دستگاه اين صدا ايجاد مي شود

      فريـــزر بســـختي بـــاز  درب

  ودمي ش

فريـزر   درببنديـد،   قسمت غـذاهاي تـازه را مـي    دربهنگاميكه بسرعت 

بسختي باز و بسته مـي شـود كـه ايـن بـدليل رانـده شـدن هـواي فشـرده از          

  .قسمت غذاهاي تازه بدرون فريزر است

، برفـك  يخچـال در قسمت 

  ايجاد شده است

 دربهنگاميكه هواي اطراف دستگاه گرم و مرطوب است، اگـر بـدفعات   

   را باز و بسته كنيـد يـا هنگاميكـه غـذاي مرطـوب در يخچـال قـرار         يخچال

مي دهيد اين حالت بوجود مي آيد كه بدليل گيـر افتـادن رطوبـت در ايـن     

  . قسمت و يخ زدن آن است

)٧( 

  :در هنگام جابجا كردن يخچال آب به بيرون مي ريزد

در آن جمع مي شود و در پشت  زدائي يخظرفي كه آب حاصل از ( كاسه تبخيرآيا  •

  را قبل از تكان دادن دستگاه، تخليه و خشك  )يخچال و در كنار كمپرسور قرار دارد

  يد؟كرده ا

  :وجود بو

 آيا كانال هوا با غذا مسدود شده است؟ •

  آيا غذاي بودار بدون بسته بندي در يخچال قرار داده شده است؟ •



  قسمتهاي مختلف و عملكرد آنها
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  :تنظيم دماي محفظه فريزر

درجه  ۱۰هنگاميكه دماي محيط باالتر از (يط معموليبراي استفاده در شرا •

 .تنظيم كنيد MED، كنترل دما را روي حالت )است

) درجه است ۱۰هنگاميكه دماي محيط كمتر از (زمستان  دربراي استفاده  •

 .تنظيم كنيد WINTERكنترل دما را روي حالت 

  

  :يخچالتنظيم دماي محفظه 

 SUPERتا  MINاز بين حالتهاي مي توانيد  )TEMP دكمه(با فشار دكمه تنظيم دماي يخچال •

هنگاميكه دستگاه را براي بار اول روشن مي كنيد بطور اتوماتيك روي حالت . انتخاب كنيد

MED تنظيم مي شود. 

درجه است از اين  ۱۰تنها در زمستان هنگاميكه هواي اطراف يخچال كمتر از :  SUPERحالت  •

درجه است از اين حالت استفاده  ۱۰اي اطراف دستگاه باالتر از هنگاميكه دم .حالت استفاده كنيد

 .نكنيد

  

  

  

)۹(  



  روش استفاده از واتر ديسپنسر

  

  نگهداري و تميز كردن

دستگاه با روغن خوراكي يا خاك آلوده شده است  درباگر كابينت خارجي يا  :قبل از تميز كردن

  . بسرعت آنرا تميز كنيد

  .تميز كنيد) حداقل ماهي يكبار(ز و بدون بو باشد بايد آنرا مرتباً براي اينكه داخل دستگاه تمي

  .پاشيدن روغن يا كره داغ مي تواند منجر به دفرمه شدن يا خرابي قسمتهاي پالستيكي شود

  

براي تميز كردن از شوينده هاي شيميايي، الكل، بنزن، . برا بدرون دستگاه نپاشيدآمستقيماً : تميز كردن

براي قسمتهاي خارجي از اسپري، حالل و خورنده . گازولين و اسكاچ استفاده نكنيدتينر، آب داغ، 

براي تميز كردن از پارچه نرم مرطوب استفاده كنيد و در آخر نيز با پارچه نرم خشك . استفاده نكنيد

  .كنيد

  

  

)۱۰(  



  :بررسي كنيدرا پس از تميز كردن موارد زير  :پس از تميز كردن

  ي دارد؟خراشيدگآيا سيم برق 

  آيا دوشاخه بصورت غيرعادي داغ شده است؟

  آيا دوشاخه را محكم متصل كرده ايد؟
  

هنگام تميز كردن زمين زير يا پشت دستگاه، در : عقبو چرخهاي جلو 

پس از تميز كردن . دستگاه را حركت دهيدپايه هاي تنظيمي را باال بياوريد و 

  .مجدداً پايه ها در محل خود قرار دهيد
  

بوي بدي دارد به  كاسه تبخيراگر . نيازي به تميزكاري مداوم ندارد سيستم هاي جديد: تبخير كاسه

  :روش زير آنرا تميز كنيد

 .دوشاخه را از پريز بكشيد •

 .دستگاه را باز كنيد و سيني را تميز كنيد) پايين(كاور پشت  •

 .وجود نداشته باشدكاور را ببنديد و بررسي كنيد كه مشكلي  كاسه تبخير،پس از تميز كردن  •

 .ها ، كمپرسور و غيره آسيب نبينند Hot pipeدر هنگام تميز كردن مراقب باشيد كه  •
  

  :واتر ديسپنسر

  
)۱۱(  



  نكات مفيد

  :المپها تعويض

  :نگهداري مواد غذايي

)۱۲(  

  فريزرالمپ 

 دوشاخه را از پريز بكشيد •

 .كاور المپ را پايين آورده و المپ را بيرون بياوريد •

  .ا جايگزين كنيدالمپ با اندازه و مشخصات يكسان ر •

  يخچالالمپ 

 دوشاخه را از پريز بكشيد •

 طبقه يخچال را بيرون بياوريد •

 .انگشت خود را در شيار زير حباب فرو كرده و المپ را بيرون بياوريد •

  .المپ با اندازه و مشخصات يكسان را جايگزين كنيد •

قبل از قرار دادن مواد غذايي در يخچـال آنهـا   

ــد و  ر ــز كنيــ ا تميــ

ســــــــــبزيجات را 

 . بشوييد

قبل از قرار دادن مواد غذايي بودار مثل ماهي، 

آنها را بسته بندي 

 .كنيد

غذاها را دسته بندي شده و جداگانه در 

يخچال قرار دهيد در نتيجه نگهداري و 

استفاده از آنها آسانتر 

شده و در مصرف برق 

 .صرفه جويي مي شود

ال قرار ندهيد زيرا غذاهاي داغ را در يخچ

دماي محفظه باال مي رود و موجب اتالف 

انرژي مي شود 

بنابراين منتظر بمانيد 

تا غذا خنك شود 

  .سپس آنرا در يخچال قرار دهيد

بيش از اندازه مواد غذايي در 

همچنين . يخچال قرار ندهيد

مواد غذايي آبدار را در مقابل 

 .خروجي هواي سرد قرار ندهيد

بدفعات موجب هدر رفتن  هاربدباز كردن 

هواي سرد و اتالف انرژي 

 .ي شودم












