
              

  ساصهاى خذهات پس اص فشٍش                                                                           
 

 

 اداسات هشکضی ٍ کاسخاًجات –ششکت الکتشٍاستیل  -آسیایی تضسگشاُ  چْاسًشاًی : کیلَهتش         

 155-36657113خط ( ــــ فکـس :  31)   155-36655565تلـفي :         

 

 ES7هعشفی هحصَل

ًوَد. ایي   ES7 ششکت الکتشٍ استیل جْت تکویل سثذ کاالیی خَد اقذام تِ تَلیذ ٍ عشضِ یخچال هذل

 –ّتل ّا  –اسة تشای استفادُ دس اداسات ٌتَدُ ٍ ه 81*55*51ٍ اتعاد    ++A یخچال تا گشیذ اًشطی

 اتاق خَاب ٍ ... هی تاشذ . –تیواسستاًْا 

** تشای ًگْذاسی ٍ اًجواد هَاد غزایی هی تاشذ . کٌتشل دهایی تَسط تشهَستات سشدخاًِ داسای هحفظِ  

 استاتیک ) هکاًیکی ( هیثاشذ . 

 

ٍ گسکت دسب  ٍ دسب سشدخاًِ اص سد تاصشذى دسب سا دا  )چپ ٍ ساست( جْت شییتغ لتیهحصَل قات يیا

 سا تِ ّوشاُ داسد . ضیًَع خاسداس تَدُ کِ سَْلت تعَ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لىالی باالو درب 

 قاب

 محل بستن لىال در صىرت تغییر جهت درب 

 کلید المپ

 جابطری ها

 سردخانه

ترمىستات و قاب 

 ترمىستات و المپ

 شیشه طبقات

 جامیى ای

 پایه های تنظیم 

لىالی پایین و ترمز 

 درب 
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طشیقِ ًصة ایي هحصَل ًیض ّواًٌذ تَضیحات سایش هحصَالت ششکت الکتشٍ استیل هی تاشذ . تٌظین 

 دسجات تشهَستات تِ ششح صیش هی تاشذ 

شواسُ دسجِ 

 تشهَستات

 ٍضعیت عولکشد یخچال

 هحصَل خاهَش هی تاشذ 1

 حذاقل تشٍدت کاتیي  5

 تشٍدت هتَسط 5

 تشٍدت ًشهال ٍ تْیٌِ 3ٍ4

 تشٍدت صیاد  5

 

(  5یا  4دس صَست استفادُ صیاد ٍ تعذد تاص ٍ تست دسب ٍ یا سٍص ّای گشم تاتستاى تایذ اص دسجات تیشتش ) 

 استفادُ شَد .

اص آًجایی کِ کٌذاًسَس ایي هحصَل  اص ًَع پَستی ) داخلی ( تَدُ ٍ ایي اقذام تِ جْت حذاکثش صشفِ 

شغال شذُ دستگاُ اتخار گشدیذُ اها تایذ حتوا تَجِ شَد دس صَستی کِ قشاس است دس جَیی دس فضای ا

هحفظِ تستِ ًصة شَد فاصلِ ای تیي دیَاسُ ّا ٍ کاتیي جْت گشدش َّا ٍجَد داشتِ تاشذ . حذاقل 

 ساًتی هتش است . 5ایي فاصلِ 

ّوچٌیي اٍاپشاتَس ایي هحصَل ًیض اص ًَع پَستی ) داخلی ( تِ جْت استفادُ حذاکثشی اص فضای کاتیي 

هی تاشذ .اها تایذ تَجِ شَد کِ هَاسد غزایی تِ دیَاسُ اًتْایی یخچال هواس ًشَد صیشا عالٍُ تش اهکاى 

اس گشدیذُ ٍجَد ایجاد یخ صدگی هَاد غزایی ، هَجة ایجاد تشفک دس هٌاطقی کِ هَاد غزایی هو

 داسد کِ هَجة عذم یکٌَاختی دها دس کاتیي هی گشدد .

هی  R600گشم تَدُ ٍ تشاتش آهَصش قثلی دس خصَص کاس تا گاص  55تِ ٍصى  R600گاص ایي هحصَل 

 تاشذ.

 با سپاس از توجه شما عزیزان                                                                     

 4931دی ماه                                                                       
 

 

 



              

  ساصهاى خذهات پس اص فشٍش                                                                           
 

 

 اداسات هشکضی ٍ کاسخاًجات –ششکت الکتشٍاستیل  -آسیایی تضسگشاُ  چْاسًشاًی : کیلَهتش         

 155-36657113خط ( ــــ فکـس :  31)   155-36655565تلـفي :         

 

 


