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  نکات ايمني

 .مراقب باشيد كه بچه ها بدون نظارت با دستگاه كار نكنند •

ي، يا افراديكه اطالعاتي راجع به اين دستگاه نبايد توسط بچه ها يا افراد عقب افتاده ذهني و جسم •

 .آن ندارند استفاده شود مگر با نظارت افراد مسئول و متخصص

 :معرفي عالمتهاي مورد استفاده در دفترچه •
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  طبق توصيه انجام شود  ممنوع

  از پريز برق جدا شود  دمونتاژ يا تعمير نشود

در هنگام نشتي گـاز، بسـرعت هـواي    

دوشاخه را از برق  .اتاق را تهويه كنيد

  .نكشيد زيرا ممكن است موجب انفجار شود

از يــك پريــز جداگانــه بــراي دســتگاه 

از سيم رابط نيز اسـتفاده  . استفاده كنيد

اسـتفاده از يـك منبـع تغذيـه جهـت چنـد       .نكنيد

مصرف كننده ممكن است موجب آتش سـوزي  

  .شود

ــض    ــه مح ــخ زده را ب ــذايي ي ــواد غ م

  .يدخارج كردن از فريزر نخور

اگر دوشاخه آلوده يا خيس است آنـرا  

آلـودگي،  .با پارچه خشك تميز كنيـد 

گرد و خاك و رطوبت ممكن است ايجاد آتش 

  .سوزي كند

در هنگام دور انداختن دستگاه، دربهـا  

زيــرا . و متعلقــات را از آن جــدا كنيــد

ممكن اسـت كودكـان در داخـل آن رفتـه و در     

  .آنجا محبوس شوند

ن يا پارچ آب را روي هرگز اشيا سنگي

در صورت ريختن .دستگاه قرار ندهيد

آب يا افتادن اشيا سنگين احتمال پـارگي سـيم و   

  .آتش سوزي يا اتصال كوتاه وجود دارد



 

)٢(  

هرگز دستگاه را در محلـي كـه امكـان    

پاشيدن آب يا رطوبت زياد است قـرار  

ندهيد زيرا خطر آتـش سـوزي يـا اتصـال كوتـاه      

  .وجود دارد

ــت     ــده اس ــيب دي ــرق آس ــيم ب ــر س اگ

تعويض سيم بايد توسـط نماينـدگي يـا    

  .شخص متخصص انجام شود

 دربهرگز اجـازه ندهيـد بچـه هـا بـه      

احتمـال واژگـون شـدن    . آويزان شوند

  .محصول و آسيب ديدن به كودكان وجود دارد

هنگاميكه بوي بـد از يخچـال احسـاس    

مي شود، بسـرعت دوشـاخه را از پريـز    

كـردن يخچـال در حالـت غيرعـادي      كار.بكشيد

  .مي باشد بسيار خطرناك

مطمئن شويد كـه دوشـاخه محكـم در    

هرگـز بـا دسـتان    . محل خود قرار دارد

احتمـال شـوك   .خيس بـه دوشـاخه دسـت نزنيـد    

 .الكتريكي وجود دارد

تينـر،  (و مواد آتش زا هرگز از اسپريها 

ــره ــل و غي در نزديــك ) بنــزين، گازوئي

 .احتمال انفجار وجود دارد. نيددستگاه استفاده نك

هرگز مواد غذايي كه مدت زيـادي در  

ممكــن . يخچــال بــوده انــد را نخوريــد

 .است دچار مسموميت غذايي شويد

يخچال تنها براي نگهداري مواد غذايي 

ــارف    ــاي نامتع ــتفاده ه ــت از آن اس اس

ــد ــاي   . نكنيـ ــه هـ ــش زا، دارو و نمونـ ــواد آتـ مـ

 .ري نكنيدآزمايشگاهي را در يخچال نگهدا

. هرگز خودتان دستگاه را تعمير نكنيـد 

اينكار ممكن است آسيبهاي جـدي بـه   

 .محصول برساند

در هنگام تميز كردن دستگاه از وسايل 

تيز استفاده نكنيد زيرا موجب آسيب به 

  . سيستم تبريد يا شوك الكتريكي مي شود

ر دسـتگاه  يـ م در زيد که سـ يمراقب باش

آن قرار  يين روسنگ يا شيقرار نگيرد 

 .همچنين از پيچيدن سيم جلوگيري کنيد .دينده

سيم برق در محل اتصـال بـه پريـز بـرق     

بايد مستقيماً بسمت پايين آويـزان شـده   

اگر بسمت باال باشد سيم در نزديکـي پريـز   . باشد

پيچ خورده و ممکن است موجـب آتـش سـوزي    

  .شود



  

)٣(  

ــا تميــز كــردن   ــراي تعــويض المــپ ي ب

  .شاخه را از پريز بكشيددستگاه، دو
 

اگر از دستگاه بمـدت طـوالني اسـتفاده    

نمي كنيد دوشاخه را از بـرق كشـيده و   

احتمال فساد مواد غذايي . همه مواد را تخليه كنيد

اتصال كوتاه، آتـش سـوزي، و   (و خرابي دستگاه

 .وجود دارد) غيره

ــز     ــاخه از پري ــردن دوش ــدا ك ــراي ج ب

هرگـــز ســـيم را نكشـــيد بلكـــه خـــود 

 .وشاخه را گرفته و جدا كنيدد

ــويد  ــئن ش ــر . از ارت دســتگاه مطم خط

شوك الكتريكي بخاطر مدار كوتـاه يـا   

 .عيب مدار وجود دارد

براي جابجا كردن دسـتگاه حتمـا همـه    

مواد غذايي را خـارج كـرده و محفظـه    

را نيز تخليـه كـرده و   و کاسه تبخير نگهداري يخ 

 .خشك نمائيد

، آنرا كمي به براي جابجا كردن دستگاه

باال بياوريد تا موجب خراشيدگي كف 

چرخهـاي جلــو و عقـب محصـول ممكــن    . نشـود 

 .است باعث خراشيدگي كف شود

حتماً از بيش براي جابجا كردن دستگاه 

يـک نفـر بـراي    (نفر استفاده شـود   ٢از 

پشــت و نفــر ديگــر بــراي گــرفتن  -گــرفتن بــاال 

د زيـرا  قسمتهاي ديگر را نگيريـ . )دستگيره پايين 

 .ممكن است از دست شما جدا شود

دستگاه را روي سطحي محكـم و تـراز   

قرار دهيد زيـرا سـطح ناصـاف موجـب     

ــت و    ــدن كابين ــادربكــج ش و توليــد صــداي   ه

 .مي شودنامتعارف 

مراقـب باشــيد کــه سـيم بــا ســطوح داغ   

زيرا خطر آتش سوزي  تماس پيدا نکند

 .يا اتصال كوتاه وجود دارد

دوشـاخه بـه خـوبي بـه      بررسي کنيد که

پريز متصل شده باشد زيرا خطر شـوک  

  .الکتريکي وجود دارد

هرگــز بــه قســمت داخلــي يــا خــارجي 

دستگاه آب نپاشيد زيـرا خطـر شـوک    

  .الکتريکي وجود دارد

هرگز هنگاميکه طبقات حاوي بطريها و 

مـواد غـذايي هسـتند آنهـا را خـارج يــا      

يب جابجــا نکنيــد زيــرا خطــر افتــادن آنهــا و آســ 

  .ديدگي وجود دارد



  

 دستگاه نصب

  :آماده سازي براي نصب

  .را در نظر بگيريد) سانتيمتر ۱۰حداقل (مکاني مناسب با فاصله مناسب از اطراف  �

  .ابع گرمازا باشددور از نورمستقيم خورشيد يا من �

يخ  لدرجه سانتيگراد باشد زيرا مواد داخل يخچا ۵دماي محيط اطراف دستگاه نبايد کمتر از  �

  .خواهند زد و دستگاه بخوبي کار نخواهد کرد

 .دستگاه بايد کامالً تراز باشد تا بهترين عملکرد و بازدهي را داشته باشد �

)۴(  

كمي جلوي  ،براي تنظيم  ارتفاع پايه ها

  .دستگاه را باال بياوريد
 

، تنهـا  دربدر هنگام باز و بسته كـردن  

دستگيره را بگيريد نه قسـمتهاي ديگـر   

را، زيرا ممكن است انگشتان شـما گيـر كـرده و    

 .آسيب ببيند

ــرار   ــات ق ــذاها را در طبق ــه غ  هنگاميك

آنـرا در انتهـاي طبقـه قـرار      مي دهيـد، 

دهيد زيرا بطريهـاي بلنـد ممكـن اسـت بيفتـد يـا       

 . طبقات بشكنند

در هنگام قطعي برق سعي كنيد تا حـد  

يخچــال را بــاز و بســته    دربامكــان 

 .نكنيد

پس از كشيدن دوشاخه، بـراي اتصـال   

اگـر مجـدداً   . دقيقه صبر كنيد ٥مجدد 

ــه پريــز متصــل نمائيــد   ــه بســرعت دوشــاخه را ب ب

 .قطعات الكتريكي دستگاه آسيب وارد مي شود

قوطيها، بطريها و غذاهاي كنسرو شـده  

را در فريــزر نگهــداري نكنيــد زيــرا    

  .احتمال شكستن يا تركيدن آنها وجود دارد

  

ــخ    ــذاهاي يـ ــطح غـ ــه سـ ــتقيماً بـ مسـ

دسـت   )مخصوصاً ظـروف فلـزي  (زده

نزنيد زيرا دست شما به آن مي چسـبد بخصـوص   

 .خيس باشد اگر دستان شما

هرگز دست يا پاي خود را بـراي تميـز   

كردن به زير يخچال نبريد زيرا امكـان  

 .آسيب بدليل وجود لبه هاي تيز وجود دارد



آن کمي باالتر از عقب باشد تا درب براحتي به دستگاه بايد طوري تراز باشد که قسمت جلويي  �

ي دستگاه باال باشد زيرا يجلو قسمتخيلي نبايد توجه داشته باشيد که . عقب برگشته و بسته شود

  .موجب سخت باز شدن درب مي شود
 

  کنترل پانل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  چراغ آن(دستگاه در حال کار است يتاليجيستم کنترل دين است که سينشان دهنده ا

  ).زمان کار دستگاه روشن است

  

  .ز فعال استين يبوزدائ ين عملکرد برايکه دستگاه در حال کار است ايتا زمان

  

  .مي شودماه از زمان نصب دستگاه روشن  ۶ت بمد FILTER CHANGEچراغ  

فيلتر را تعويض كرده و سپس دکمه فيلتر فرا مي رسد،  resetهنگاميکه زمان تعويض يا 

RESET WATER FILTER  ثانيه فشار دهيد تا چراغ ۵را بمدت    FILTER CHANGE 

  .شود  resetو تايمر فيلتر  خاموش شود

دستکاري دکمه هاي کنترلي دستگاه بوسيله کودکان موجب تغيير عملکرد و بهم ريختگي 

را براي قفل شدن  LOCKبراي جلوگيري از اين مسئله، دکمه . تنظيمات آن مي شود

را بيش از يك ثانيه  LOCKبراي خارج شدن از اين حالت مجدداً دکمه . فشار دهيد کنترل پانل

  .فشار دهيد

)۵(  



                    با فشار اين دکمه به دلخواه مي توانيد از بين حالتهاي

WATER/CUBE ICE/CRUSHED ICE  يکي را انتخاب

  .آن روشن مي شود با انتخاب هر کدام از گزينه ها کادر خط چين دور. کنيد

ماده .يخ پس از انتخاب حالت مورد نظر، به آرامي ليوان را به پد فشار دهيد/براي استفاده از آب

مراقب باشيد که ليوان درست در محل آب و يخ . ثانيه بعد وارد ليوان مي شود ۲الي  ۱انتخابي شما 

پس از خروج يخ شما صدايي . ودقرار گرفته باشد در غير اينصورت آب يا يخ به اطراف پاشيده مي ش

  .خواهيد شنيد كه مربوط به بسته شدن دريچه خروج يخ مي باشد

  ).به سرعت ليوان را عقب نكشيد(ثانيه بعد نيز آب يا يخ خارج مي شود ۳-۲پس از خروج آب يا يخ، 
  

  
، در  هنگام تميز کردن محفظه يخ مکعبي يا هنگاميکه دستگاه را بمدت طوالني نياز نداريد

                 يخها را از محفظه خارج کرده و براي جلوگيري از عمليات يخسازي دکمه

ICE MAKER LOCK را فشار دهيد.  

  : توجه

 .دقيقه باز بماند، المپهاي داخل آن خاموش مي شوند ۱۰هنگاميکه درب دستگاه بيش از  •

دقيقه با  ۵دار دستگاه بمدت دقيقه باز بماند زنگ هش ۱هنگاميکه درب يخچال يا فريزر بيش از  •

 .فواصل يک دقيقه بوق مي زند

  

  تنظيم دما 

هنگاميکه دستگاه را براي اولين بار به برق متصل مي کنيد، تنظيم دمايي بطور خودکار بر روي : توجه

  .تنظيم مي شود Middleحالت 
  

  :بخش فريزر

  .خواه تنظيم کنيدمي توانيد دماي فريزر را به حالت دل FREEZER.SETبا فشار دکمه 

  
  

)۶(  



 :فريز کردن سريعتر

را فشار  SUPER FREEZERهنگاميکه مي خواهيد مواد غذايي را سريعتر فريز کنيد، دکمه 

براي خارج شدن از اين حالت . روشن شده و اين حالت فعال مي شود QUICKدهيد در نتيجه چراغ 

  .مجدداً اين دکمه را فشار دهيد

  :توجه

 دفعات باز کردن درب، مقدار مواد غذايي، دماي محيط و موارد ديگر بر رويعواملي مثل تعداد  •

 .دماي داخلي فريزر تاثير مي گذارند

 .اين حالت بطور اتوماتيک به اتمام مي رسد و تنظيمات به حالت قبلي باز مي گردد •

  

  :بخش يخچال

اه تنظيم مي توانيد دماي يخچال را به حالت دلخو REFRIGERATOR SETبا فشار دکمه 

  .کنيد

  

  

  :سرد کردن سريعتر

 SUPER REFRIGERATOR   هنگاميکه مي خواهيد مواد غذايي را سريعتر سرد کنيد، دکمه

براي خارج شدن از . روشن شده و اين حالت فعال مي شود QUICKرا فشار دهيد در نتيجه چراغ 

  .اين حالت مجدداً اين دکمه را فشار دهيد

  

  :توجه

 دفعات باز کردن درب، مقدار مواد غذايي، دماي محيط و موارد ديگر بر رويعواملي مثل تعداد  •

 .دماي داخلي يخچال تاثير مي گذارند

 .اين حالت بطور اتوماتيک به اتمام مي رسد و تنظيمات به حالت قبلي باز مي گردد •

ل يخ درجه سانتيگراد باشند مواد غذايي داخل يخچا ۵در صورتيکه دماي محيط دستگاه کمتر از  •

 .خواهند زد

  

)۷(  



  تعويض المپ

  .المپ توسط متخصص مرکز خدمات مشتريان تعويض شودبهتر است 

  

  :المپ فريزر

 .عدد پيچ حباب المپ را باز کنيد دو .۱

 .را نگهداشته و آنرا به بيرون کشيده و جدا کنيد كاوربا دست زير  .۲

 .المپ را تعويض نمائيد .۳

 

  

  :المپ يخچال

 .را جدا کنيد ركاوپيچها را باز کرده و  .۱

 .را نگهداشته و آنرا به بيرون کشيده و جدا کنيد كاوربا دست زير  .۲

 .المپ را تعويض نمائيد .۳
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  قسمتهاي مختلف دستگاه

  

 

۱. Freezer Pocket  : توجه داشته باشيد که بستني (براي نگهداري غذاهاي يخ زده مناسب است

 ).نگهداري نکنيدهاي باالي فريزر در قفسه براي نگهداري طوالني را يا مواد غذايي 

۲. Freezer Shelf (tempered glass)  :جهت نگهداري مواد ) شيشه نشکن(از اين قسمت

 . غذايي يخ زده مثل گوشت، ماهي، بستني و موارد مشابه استفاده مي شود

۳. Drying Case of Freezer  : مواد غذايي خشك براي طوالني مدت براي نگهداري

 .مي شوداستفاده 
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۴. Meat Case of Freezer  :با فويلبسته بندي شده (براي نگهداري گوشت، ماهي، مرغ( 

 .استفاده مي شود

۵. Refrigerator Shelf (tempered glass)  : براي نگهداري مواد غذايي معمول استفاده

 .مي شود

۶. Movable Egg Case  :که هرگز توجه داشته باشيد . نگهداري تخم مرغها مي باشد همحفظ

 .استفاده نکنيد و آنرا در فريزر قرار ندهيديا نگهداري يخ از اين محفظه جهت يخسازي 

۷. Vegetable Case  :محفظه نگهداري سبزيجات مي باشد. 

۸. Fruit Case  : قابل ( .مي باشدو محفظه نگهداري غذاي تازه محفظه نگهداري سبزيجات

 ).تنظيم در دو حالت است

۹. Dairy Pocket  :قفسه براي نگهداري لبنيات مانند کره، پنير، و موارد مشابه استفاده  از اين 

 .مي شود

۱۰. Refrigerator Pocket  : اين قسمت براي نگهداري مواد غذايي، بطريهاي شير، آب ميوه و

 .مانند آن استفاده مي شود

۱۱. Beverage Rack  :به مدل بستگي (تفاده مي شوداس نوشيدنينگهداري بطريهاي  تجه

 ).دارد

۱۲. Refreshment Pocket  :در ( .براي نگهداري قوطيها و بطريهاي نوشيدني استفاده مي شود

 )برخي از مدلها

۱۳. Magic Cool Zone )به قسمت مربوطه مراجعه كنيد): انتخابي. 
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  نکاتي در مورد نگهداري مواد غذايي در يخچال و فريزر

 .قبل از نگهداري مواد غذايي را بشوييد �

 .را به قطعات کوچکتر تبديل کنيد غذاها �

غذاهاي آبکي يا غذاهاي با آب فراوان را در جلوي قفسه قرار دهيد در غير اينصورت  �

 .يخ مي زنند

د تا انرژي نغذاهاي داغ يا گرم در يخچال اجازه دهيد خنک شوقبل از قرار دادن  �

 .کمتري براي سرد کردن آنها استفاده شود و بازدهي يخچال بيشتر شود

مناسب قرار دهيد زيرا  ميوه هايي مثل موز، آناناس، گوجه و موارد مشابه را در مکان �

 .امکان خراب شدن آنها در درجه حرارت پايين وجود دارد

اگر مواد خيلي زيرا . در صورت امکان فضاي کافي بين مواد غذايي در نظر بگيريد �

 .مي شود قرار بگيرند موجب کاهش بازدهي يخچال بهم نزديک يا چسبيده

 .قرار دهيدفويل در جهت جلوگيري از پخش شدن بوي مواد غذايي مي توانيد آنها را  �

  

Magic Cool Zone )انتخابي:(  

 ONبه  OFFهنگاميكه براي اولين بار دستگاه را به برق متصل مي كنيد، عالمت 

 .تغيير مي كند

 OFF→VEGETABLE→FISH→MEATموارد  نمي توانيد از بي

  .انتخاب كنيد
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  نمايشگر  مرحله

OFF  -  

VEGETABLE 3°C  
FISH -1°C  

MEAT -3°C  



دماي نشان داده شده بمعناي دماي مورد . نمايشگر ها و دماها نشان دهنده انتخاب شما هستند �

 .نظر است و ممكن است با دماي فعلي محفظه فرق كند

  

  ):مدلهاي آبسردکن داردر (و يخساز روش استفاده از آبسردکن

جهت انتخاب آبسرد فشار را )  WATER/ICE ( دکمه �

 .دهيد در نتيجه چراغ آن روشن خواهد شد

يخ جهت انتخاب را )  WATER/ICE ( دکمه �

فشار دهيد در نتيجه چراغ آن  )CUBED ICE(مكعبي

 .روشن خواهد شد

فشار دهيد  )CRUSHED ICE(يخ خرد شده جهت انتخاب را )  WATER/ICE ( دکمه �

 .در نتيجه چراغ آن روشن خواهد شد

       استفاده ) CRUSHED ICE(يخ خرد شده يا ) CUBED ICE(يخ مکعبي از حالت  اگر �

از ليوان پر شد اهرم را رها کنيد در غير اينصورت باقيمانده يخ موجود مي کنيد هنگاميکه نيمي 

 .در مسير ليوان را لبريز خواهد كرد

از آبسرد کن يا يخ، از ليوانهاي خيلي ظريف و شکننده استفاده نکنيد زيرا  در هنگام استفاده �

  .است زيادامکان شکستن آنها 

  .براي ايمني هرگز انگشتان يا اشيا ديگر را در خروجي آبسردکن فرو نبريد �

بسردکن ديگر استفاده نکنيد و با مرکز آباشند از  تغيير رنگ دادهاگر متوجه شديد که يخها  �

  .شتريان تماس بگيريدخدمات م

 ساعت پس از اينکه از حالت يخساز استفاده کرديد، مجدداً تنظيمات به حالت يک �

)WATER ( مي گردد باز. 

وجود   هرگز از محفظه نگهداري يخها جهت ساخت يخ استفاده نکنيد زيرا امکان شکستن آن �

 .دارد

 .ئيدنما تميزا خارج کرده و اگر مدت طوالني است که از يخساز استفاده نکرده ايد، محفظه ر �
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ليوان آب از آبسرد كن برداريد ليوانهاي بعدي زياد سرد نخواهد بود بنابراين  ۳اگر بيش از  �

 .مقداري يخ به آن اضافه كنيد يا منتظر بمانيد تا مجدداً سرد شود

طبيعي است كه قسمتهايي از خروجي آب دستگاه بوي خاصي داشته باشد كه اين به علت  �

 .نس بهداشتي مواد پالستيكي قطعات استج

  

  ):براي مدلهاي آبسردکن دار(روش استفاده از يخساز خودکار

  ساخته  )مرتبه در روز انجام مي شود ۸الي  ۷اين عمليات ( بارهر مکعب يخ در  ۱۰در حدود  �

 .اگر محفظه نگهداري يخها پر باشد عمليات يخسازي متوقف مي شود. مي شوند

 .شدن يخها صداي خاصي بوجود مي آيددر هنگام جدا  �

اگر مقدار يخي كه در محفظه يخ مي باشد كافي نيست ممكن است آب بخوبي در سطح يخساز  �

شتر مدت بيشتري صبر كنيد يا براي افزايش آب ورودي يخساز با يجهت يخ ب. پخش نشده باشد

 .مركز خدمات مشتريان تماس بگيريد

 .د، بطور مرتب محفظه يخساز را تميز کنيدبراي جلوگيري از بوجود آمدن بوي ب �

 .اگر يخها براحتي خارج نمي شوند بررسي کنيد که خروجي آن مسدود نشده باشد �

  :در مواقعي که يخساز کار نمي کند

 .ند، محفظه را خارج کرده و با دست يخها را جدا کنيدواگر مکعبها چسبيده و جدا نمي ش �

با مرکز خدمات مشتريان تماس  مناسب نيستشود اگر مقدار آبي که در يخساز ريخته مي  �

 .بگيريد

مي شود  اگر پيش بيني. و در فريزر بريزند ونديخها ممکن است آب ش ،در زمان قطع شدن برق �

 .نمائيدمحفظه آنرا خارج کرده و تخليه  که زمان قطعي برق طوالني باشد، يخساز و
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  تميز کردناجزا جهت  يجداساز

  .کردن حتماً دوشاخه را از پريز بکشيد قبل از تميز �

را خارج کرده و قرارگيري ليوان  نيسردكن، سيآبقاب تميز کردن جهت  �

 .را تميز نمائيد قاب آبسردكن

محفظه را به جلو کشيده و آنرا جدا کنيد : محفظه نگهداري مکعبهاي يخ �

. فشار دهيدآنرا در ريل كناري قرار داده و و به انتها و تميز نمائيد و مجدداً 

اگر نصب مجدد آن دشوار است، آنرا خارج كرده و چرخش روان چرخها 

 .را بررسي نمائيد

 .را فشار دهيد) ICE MAKER LOCk(قفل يخساز ، دکمهکردندر هنگام تميز  �

  
انتهاي آنرا با دست گرفته و  ۲را کمي باز کنيد،  اتيلبندرپوش محفظه  �

 .به چپ فشار دهيد تا جدا شود

  .جدا شودقفسه را نگهداشته و باال بکشيد تا محفظه ي دو انتها

  

دو انتهاي هر قفسه را گرفته و باال قفسه هاي يخچال و فريزر  يبرا �

 .تميز کرده و مجدداً در جاي خود قرار دهيد سپس بکشيد تا جدا شود

 

  

دربها را بطور کامل باز کرده  ،سيني هاي يخچال و فريزرخروج  يبرا �

 .ديينماجلو کشيده و خارج  سپس سيني را به

  

محفظه ميوه و سبزيجات را به جلو کشيده و کمي باال بياوريد تا خارج  �

  .شود
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  تميز کردن

ماليم پاک  يهانده يبا شوبا استفاده از پارچه نرم و  ک درب راي، درب و الستقسمتهاي داخلي �

 .کنيد

اين عمل را حداقل سالي يكبار  .نيدکز يتمبا استفاده از جارو برقي  دستگاه را پشت يخاکها �

 .انجام دهيد

  

  

  
  
هرگز از شوينده هاي خورنده نظير گازولين، بنزن، تينر و امثال آن براي تميز کردن استفاده  �

 .نکنيد

  
  عيب يابي

  .در صورت بروز مشكل قبل از تماس با مركز خدمات مشتريان ابتدا موارد زير را بررسي نمائيد
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  راه حل  علت احتمالي  مشکل

  

داخل يخچال و فريـزر  

بــه انــدازه کــافي ســرد 

  نيست

  دوشاخه را به پريز برق متصل کنيد  ؟دستگاه به برق متصل نيست

تنظيم درجه حرارت مناسب نيسـت  

  ؟)است LOWروي حالت (

ــرارت را روي   ــه حــ ــيم درجــ تنظــ

قــرار ) High( يــا) Middle(حالــت

  دهيد

دستگاه زير نور مستقيم خورشيد يـا  

ــ ــرار   در مج ــازا ق اورت منــابع گرم

  ؟دارد

دســتگاه را در مکــان مناســب دور از 

  منابع حرارتي قرار دهيد

فاصله بـين دسـتگاه و ديـوار خيلـي     

  ؟کم است

سانتيمتر بايد بـين دسـتگاه    ۱۰حداقل 

  و ديوار پشت آن فاصله باشد



 

  

  

ــال   ــذاها در يخچــ     غــ

  يخ زده اند

درجه حرارت روي 

  ؟است) High(حالت

ــرارت را روي   ــه حــــ ــيم درجــــ تنظــــ

  قرار دهيد) Low( يا) Middle(حالت

درجه حرارت اطراف يخچـال  

  ؟خيلي پايين است

اگر درجه حرارت اطراف دسـتگاه کمتـر   

باشـد مـواد غـذايي    سـانتيگراد  درجه  ۵از 

منجمد مي شوند آنرا به محلي کـه درجـه   

ــاالتر از  درجــه اســت منتقــل  ۵حــرارت ب

  .کنيد

رطوبـت بـاال در   مواد غذايي با 

نزديکي خروجـي هـواي سـرد    

  دارد؟قرار 

نزديكــي درب مــواد غــذايي آبــدار را در 

  .قرار دهيد

ــداي عجيــــب از   صــ

       دســــــتگاه بگــــــوش 

  مي رسد

  دستگاه را تراز کنيد  دستگاه تراز نيست

فضاي بين دستگاه و ديوار کـم  

  است

ســانتيمتر بايــد بــين دســتگاه و  ۱۰حــداقل 

  ه باشدديوار پشت آن فاصل

ممکن است اشيا يا دستگاههاي 

ديگــري بــا دســتگاه در تمــاس 

  باشند

بررسي کنيد که شي به دسـتگاه نچسـبيده   

  باشد

  

ــل   ــد در داخـ ــوي بـ بـ

  يخچال وجود دارد

مـــــواد غـــــذايي در کيســـــه 

  پالستيکي قرار ندارند
  حتماً مواد را در بسته بندي قرار دهيد

آيا قفسه ها يا سيني ها بـا مـواد   

  آغشته شده اندغذايي 
  بطور مرتب قفسه ها و سيني را تميز کنيد

ــوالني در    ــدت ط ــواد بم ــا م آي

  يخچال مانده اند

ــال    ــوالني در يخچـ ــدت طـ ــواد را بمـ مـ

يخچال بـراي نگهـداري   . نگهداري نکنيد

  طوالني مدت مواد مناسب نيست
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دمات مشتريان مراجعه هنوز کار نمي کند به مرکز خ دستگاهاگر پس از بررسي موارد ذکر شده، 

. در هنگام مراجعه به مركز خدماتي لطفاً مدل دستگاه، شماره سريال و نوع مشکل را بيان كنيد. كنيد

مربوط  تكنسيناين اطالعات به . قرار دارد برچسب اطالعات فني دستگاهاطالعات مورد نظر بر روي 

  .تعمير کندکمک مي کند تا قطعات الزم را مشخص کرده و بسرعت دستگاه را 
  

  :دستگاهدر مورد  ينکات

جهت جلوگيري از نشستن رطوبت روي : جلو و اطراف دستگاه گرم و داغ است �

 .ي دستگاه زير سطح قرار گرفته اندلوله هاآن 

هنگاميکه درب را باز و بسته مي کنيد اگر بالفاصله : دربها براحتي باز نمي شوند �

بعلت  ،هد شد زيرا در هنگام باز کردن درببخواهيد آنرا باز کنيد براحتي باز نخوا

هواي داغ به داخل يخچال هجوم مي آورد بنابراين پس از هر بار باز و  ،تغيير فشار

 .دقيقه براي باز کردن مجدد صبر کنيد يکدرب كردن بسته 

 :بنظر مي رسد که آب در دستگاه جاري است �

ه مبرد در داخل لوله هاي هنگاميکه کمپرسور شروع بکار يا توقف مي کند ماد) الف

  .دستگاه شروع به حرکت مي کند و ممکن است چنين صدايي بوجود بيايد

  .يخ ذوب شده ناشي از عمليات يخ زدائي خودکار ممکن است چنين صدايي داشته باشد) ب

شدن و  دقطعات داخلي بعلت گرم و سر: صداهاي تق تق و کليک شنيده مي شود

  .صدا بدهندانبساط و انقباض ممکن است 

کمپرسور يا فن آن ممکن است چنين صدايي توليد : يا همهمه ويزصداي  �

  ).اگر دستگاه تراز نباشد اين صدا بيشتر خواهد بود(کنند

 :و ديواره ها وجود قطرات آب يا يخ زدگي سطحي بر روي سطح مواد غذايي �

  درجه حرارت و رطوبت باالي محيط اطراف دستگاه) الف

  ني باز بوده استدرب بمدت طوال) ب

  مواد غذايي با رطوبت باال بدون کاور در دستگاه قرار داده شده اند) ج
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المپ در هنگام روشن بودن المپ  كاور: المپ كاوروجود قطرات آب بر روي  �

وقتي دربها بمدت طوالني باز باشند بعلت  ناز خود گرما ساطع مي کند بنابراي

 .قطرات آب مي نشيند كاوره، بر روي تغيير حرارت محيط و اطراف دستگا

رطوبت باالي محيط اطراف : وجود قطرات آب روي ديواره خارجي دستگاه �

 دستگاه

  

  :راهنماي نصب

  :آماده سازي نصب

اندازه ها مربوط به حالتي است كه ( .کنيد که آيا دستگاه از درب ورودي داخل مي شود ابتدا بررسي

  ).دستگيره روي دستگاه نصب شده است

  

  

  :پيدا کردن مکان مناسب

سانتيمتر از  ۱۰( فضاي مناسب و کافي در اطراف دستگاه در نظر بگيريد �

 )اطراف و پشت دستگاه

 .ددر مقابل نور مستقيم خورشيد نباشدستگاه بايد  �

 

 درجه سانتيگراد باشد، ۱۰دستگاه کمتر از محيط اطراف اگر درجه حرارت  �

 .ممکن است غذاها يخ بزنند يا دستگاه درست کار نکند

  

  

  

  

  

  

)۱۸(  

903*734*1790mm (W*D*H)  FRS-U25 



  :از درب وارد نمي شود دستگاهاگر 
  

  :باز کردن درب فريزر
  

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

)١٩(  

ابتدا کاور پاييني جلوي دسـتگاه  ) ۱

را باز کنيد، قسمت چپ کوپلينـگ  

را بيرون بکشيد و سـپس کوپلينـگ   

را نگهداشته و لولـه سـمت چـپ را    

ــيد  ــرون بکشـــ ــدلهاي(بيـــ  در مـــ

  ).ديسپنسردار

با يک پيچ گوشتي کـاور  ) ۲

  .لوالي باالئي را باز کنيد

پيچ لوال را در جهت عکس ) ۳

عقربه هـاي سـاعت بچرخانيـد    

تا باز شود و سپس درخت سيم 

  .را جدا کنيد

قسمت جلويي لوال را باال آورده و لوال را جدا ) ۴

پس از اينکه لـوال را جـدا کرديـد درب بـه     (کنيد

ــي ــو     مـ ــد  جلـ افتـ

  ).مراقب باشيد

  

در هنگام جدا کردن درب مراقب باشيد که به ) ۵

 .لوله آب صدمه اي وارد نشود

  



  :باز کردن درب يخچال

  

با يک پيچ گوشتي کاور لـوالي بـاال را بـاز    ) ۱

  .کنيد و آنرا از يخچال جدا کنيد

  

لوال را در جهت عکس عقربه هاي ساعت  پيچ) ۲

نيد تا باز بچرخا

ــپس   ــود و س ش

درخت سيم را 

  .جدا کنيد

قسمت جلـويي لـوال را بـاال آورده و لـوال را     ) ۳

ا رمراقب باشـيد پـس از اينکـه لـوال     (جدا کنيد 

جــــدا کرديــــد 

ــت   ــن اسـ ممکـ

ــو  ــه جلـ درب بـ

  )بيفتد

  .درب را باال بکشيد تا جدا شود) ۴

  

  

  :بستن مجدد درب فريزر

  

  

)٢٠(

ــوراخ ) ۱ ــه آب را از ســـ لولـــ

ــود د ــور   موج ــوال عب ــايين ل ر پ

دهيد سپس  درب فريـزر را در  

در مـدلهاي  (پين لوال فرو کنيـد 

  )ديسپنسردار

ســـوراخ پـــايين موجـــود در ) ۲

ــاييني    ــين پ ــزر را در پ درب فري

  .لوال فرو کنيد

درب را آرام آرام ببنديــد تــا ) ۳

پين لـوالي بـاال، داخـل سـوراخ     

   .درب فريزر بيافتد



 

 

  :بستن مجدد درب يخچال

  

  :تراز کردن دستگاه و تنظيم درب

براي اينکه دستگاه بهترين عملکرد را داشته باشد مي بايست تراز  �

ير يخچال ناصاف باشد درب يخچال و فريزر اگر سطح ز(باشد

  ).ناباالنس به نظر مي رسد

در موارديکه درب فريزر پائينتر از درب يخچال است يک پيچ  �

فرو کرده و در جهت  چپگوشتي دوپهلو را در شيار چرخ سمت 

 .عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا دستگاه تراز شود

  

)۲۱( 

درخـت  . آن کامالً محکـم کنيـد  لوال را با پيچ ) ۴

را ببنديـد و سـيم ارت را پـيچ کنيـد وسـپس      سيم 

ــاور را  كـ

  .ببنديد

ــد ) ۵ ــگ متصــل کني ــه کوپلين ــوال را ب ــدلهاي (ل م

  )ديسپنسردار

ــود در  ) ۱ ــاييني موج ــوراخ پ س

درب يخچال را در پـين پـاييني   

  .فروکنيد

درب را آرام آرام ببنديــد تــا ) ۲

الي بـاال، داخـل سـوراخ    پين لـو 

  .درب فريزر بيافتد

  

لــوال را بـــا پـــيچ آن کـــامالً  ) ۳

ــد درخــت ســيم را . محکــم کني

ببنديد و سيم ارت را پيچ کنيد و 

  .کاور را در محلش ببنديد



درب فريزر است يک پيچ گوشتي دوپهلو را در شيار چرخ تر از ن در موارديکه درب يخچال پائي �

چرخش در ( .فرو کرده و در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا دستگاه تراز شود راستسمت 

 ).جهت عقربه هاي ساعت موجب باال رفتن درب و بالعکس موجب پائين آمدن درب مي شود

ي توجه داشته باشيد که قسمت جلويي دستگاه مي بايست کم 

   تر بسته شود دستگاه راحت بباالتر از قسمت پشتي باشد تا در

 دربخيلي باال نباشد زيرا ممکن است  قسمت جلومراقب باشيد که (

  ).بسختي باز شود

 .ميليمتر باالتر باشد ۲تا ۱بهتر است درب يخچال  �

  

  :نصب كاور جلويي

  .ي را نصب كنيدپس از بستن درب و تنظيم پايه ها، با پيچهاي مربوطه كاور جلوي

  

  ):در مدلهاي داراي آبسردکن(نصب لوله ورودي آب

فشار آب را بررسي کنيد که . باشد) کيلوگرم نيرو بر سانتيمتر مربع 12.5~2.0 (فشار آب بايد �

ثانيه پر شود فشار  ۱۰سي سي در مدت  ۱۸۰در اين محدوده باشد براي اينکار اگر يک فنجان 

ز حد مورد نظر بود به مرکز خدمات مشتريان مراجعه کنيد اگر فشار آب کمتر ا. مطلوب است

 .تا يک پمپ آب اضافي براي اين منظور نصب کند

 .لوله ها نبايد نزديک به سطوح گرم قرار داشته باشند �

عمر فيلتر بستگي به مقدار آب عبوري از آن دارد بنابراين توصيه مي  �

 .ماه يکبار آنرا تعويض نمائيد ۶شود که حداقل 

 .تر تنها آب را فيلتر كرده و خاصيب ميكروب زدائي نداردفيل �

را ) WATER (پس از نصب دستگاه و لوله ورودي آب، دکمه �

دقيقه فشار دهيد تا آب به داخل مخزن  ۳-۲انتخاب کرده و بمدت 

 .آب و يخساز بريزد

 .رابط هاي لوله ها را با استفاده از نوار عايق آب بندي کنيد �

  
)۲۲( 



 .يد به لوله آبسرد متصل شودلوله ورودي با �

 .فيلتر را در محلي نصب كنيد كه دسترسي به آن آسان باشد �

 

  :روش نصب

 .رابط را به شير آب متصل کنيد .۱

  

جهت نصب فيلتر ابتدا فاصله مناسبي را بين فيلتر ورودي آب در  .۲

نظر بگيريد توجه داشته باشيد که فيلتر بايد بصورت عمودي 

 .يلتر را نصب کنيدنصب شود سپس طبق شکل ف

جهت بريدن لوله اضافي توجه داشته باشيد که لوله را با زاويه  �

  .راست ببريد

  

جهت تميز کردن فيلتر، ابتدا شير آب را باز کنيد و بررسي کنيد آيا 

آب از شير بيرون مي آيد سپس شير را باز بگذاريد تا جائيکه آب 

 .شفاف و تميز شود
  
 

ب فيلتر را به محلي با پيچ ببنديد و در براي ثابت کردن فيلتر، قال .۳

جهت راحتي كار چسب پشت آنرا جدا كرده و  .نگهدارنده قرار دهيد

 .ب بچسبانيد سپس پيچ را ببنديدسقالب را در محل منا

  

  

  

)۲۳(  



براي اتصال لوله آب به يخچال درپوش پشتي دستگاه را باز  .۴

ه آب را به کرده و حلقه اتصالي را به لوله آب ببنديد سپس لول

متصل کرده و مهره )WATER VALVE(باالي ولو آب 

). موتور قرار دارد قسمت راستولو  آب در (آنرا محکم کنيد

در . بررسي کنيد که لوله پيچ خوردگي يا نشتي نداشته باشد

لوله آب بايد در شيار  .آخر درپوش پشتي را مجدداً ببنديد

 .غير اينصورت به لوله آسيب مي رسد روي كاور موتور و بدنه يخچال قرار گيرد در

  

لوله آب  را با استفاده از بست لوله به ديوار ببنديد و بررسي کنيد که لوله گره  .۵

 .خورده يا تحت فشار نباشد

را  WATERپس از نصب سيستم آب ورودي دستگاه را روشن کنيد، دکمه  .۶

دقيقه فشار دهيد تا هواي موجود در لوله ها و مخازن  ۳-۲بمدت 

در آخر مجدداً سيستم را . خارج شده و مخازن پر از آب شود

پس از نصب نبايد دستگاه را  .بررسي کنيد که نشتي نداشته باشد

 .تكان دهيد

 .در مورد نکات برقي به بخش نکات ايمني مراجعه شود �

 .جهت اتصال دستگاه به برق هرگز از سيم رابط استفاده نکنيد �

صدا يا بوي عجيبي شنيديد فوراً دوشاخه را از پريز بکشيد و با  اگر پس از اتصال دستگاه به برق �

 .خدمات مشتريان تماس بگيريد مرکز

در صورت قطعي برق، جهت جلوگيري از بوجود آمدن مشکل براي کمپرسور و خود دستگاه،  �

 .دقيقه صبر کنيد ۵قبل از اتصال مجدد دستگاه به برق 

ت صبر کنيد تا داخل يخچال به اندازه کافي سرد شود ساع ۳-۲قبل از اولين روشن کردن ، ابتدا  �

ممکن است براي بار اول کمي بوي پالستيک احساس شود که (سپس غذاها را در آن قرار دهيد

 ).مشکلي نيست و پس از مدتي از بين مي رود

)۲۴(  












