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 کلیدها : 

1-  Lock/Unlock  : ثاًیِ تزد در ٍضعیت قفل قزار هیگیزد ٍ تا ًگِ داضتي  3تا ًگِ داضتي ایي کلیذ تِ هذت

 ثاًیِ اس قفل خارج هیطَد .  3هجذد ایي کلیذ تِ هذت 

2- Date  : تا سدى ایي کلیذ هیتَاى تاریخ را تٌظین ًوَد 

3- Time  :ٌظین ًوَد تا سدى ایي کلیذ هیتَاى سهاى را ت 

4- Timer  : تا سدى ایي کلیذ هیتَاى تایوز را تٌظین ًوَد 

5- UP  : در صَرتیکِ در هذ تٌظین ّزیک اس پاراهتزّایDate,Time,Timer   تاضین تا سدى ایي کلیذ عذد

 ًوایص دادُ ضذُ افشایص هی یاتذ . 

6- Down  : در صَرتیکِ در هذ تٌظینDate,Time,Timer کلیذ عذد ًوایص دادُ ضذُ  ضین تا سدى ایيتا

 کاّص هی یاتذ . 

7-  Enter : در صَرتیکِ در هذ تٌظینDate  ٍTime  تا ضین تا سدى ایي کلیذ هیتَاًین پاراهتزّای ّز کذام اس آًْا

ٍ  Upٍ تا کلیذ تصَرت چطوک سى خَاّذ تَد  سالتاضین اتتذا  Date را تٌظین ًوَد تطَر هثال اگز در هذ تٌظین 
Down َرا  رٍستصَرت چطوک سى خَاّذ ضذ ٍ تا سدى هجذد کلیذ  هاُاى آى را تٌظین ًوَد . تا سدى ایي کلیذ هیت

 هیتَاى تٌظین ًوَد .  

LOCK  وUNLOCK :    

دقیقِ کلیذی فطزدُ ًطَد ، کلیِ کلیذّا تِ جش کلیذ پاٍر ، قفل  1در حالت رٍضي تَدى تزد ، در صَرتی کِ تِ هذت 
 ثاًیِ تزد اس حالت قفل خارج خَاّذ ضذ .  3تِ هذت  lock  ٍunlockت تا ًگِ داضتي کلیذ هیطًَذ . در ایي ٍضعی

 ٍ تزعکس تغییز ٍضعیت داد.  unlockتِ  Lockثاًیِ هیتَاى اس ٍضعیت  3ّوچٌیي تا ًگِ داضتي ایي کطلیذ تِ هذت 



 نکته :
تِ هحض پذیزفتي کلیذ پخص ضذُ ٍ   "پتی"صذای در صَرت فعال تَدى کلیذّا ، تا فطار ّز یک اس کلیذّا ، یک 

 عولیات هتٌاسة تا آى کلیذ اًجام هیطَد . 
 

 وضعیت درب : 
رب اس تستِ ضذى درب الهپ خاهَش هیطَد در صَرت تاس هاًذى دتِ ٌّگام تاس ضذى درب یخچال الهپ رٍضي ٍ پس 

ثاًیِ تِ گَش هیزسذ ٍ  5دقیقِ تِ تعذ ّز  5/2ٍ اس ثاًیِ  11تیپ در ّز  –دقیقِ یک صذای تیپ  1یخچال ، تعذ اس 
 دقیقِ الهپ خاهَش خَاّذ ضذ .  4پس اس 

 

 خطاها : 
 ًوایص دادُ هیطَد .   FRIGEهقاتل عثارت  F1: در صَرت خزاب تَدى سٌسَر اٍاپزاتَر عثارت   F1خطای  -1
 د .ًوایص دادُ هیطَ FREEZERهقاتل عثارت   F2: در صَرت خزاب تَدى سٌسَر فزیشر عثارت  F2خطای   -2
 ًوایص دادُ هیطَد .   FRIGEهقاتل عثارت   F3: در صَرت خزاب تَدى سٌسَر یخچال عثارت  F3خطای  -3

   : نکته

هقاتل   F1در صَرت خزاب تَدى ّوشهاى سٌسَر یخچال ٍ سٌسَر اٍاپزاتَر ، اٍلَیت تا سٌسَر اٍاپزاتَر تَدُ ٍ خطای 
 ًوایص دادُ هی ضَد .  FRIGEعثارت 

 

ESEFAST T   : 
فطزدُ ضَد ٍ تعذ اس رٍضي ضذى تزد رّا ضَد هذ سزیع فعال هی ضَد در  UPدر صَرتیکِ قثل اس رٍضي ضذى تزد کلیذ 

تقلیل یاتذ . ٍ هقاتل عثارت   1Minتِ  1Sec   ٍ1hourتِ   0.016Sec   ٍ1Minتِ    1Secایي حالت 
FRIGE  عثارت ٍFreezer ص دادُ هی ضَد . ّای ٍاقعی کاتیي یخچال ٍ فزیشر ًوای 

 

SELF TEST  : 
تا   self testفطزدُ ضَد ٍ تعذ اس رٍضي ضذى تزد رّا ضَد عولیات   Downدر صَرتیکِ قثل اس رٍضي تزد کلیذ 

 ثاًیِ تصَرت سیز اًجام هی ضَد :  2فَاصل سهاًی ّز 
 را ًوایص هیذٌّذ ٍ کوپزسَر رٍضي هی ضَد .  "  11"وایطگز ّای اعذاد عثارت ِ ًکلی -1
 را ًوایص هیذٌّذ ٍ ّیتز هی ضَد . "   22" وایطگزّای اعذاد عثارت ِ ًکلی -2
 رٍضي هی ضَد . في یخچال را ًوایص هیذٌّذ ٍ "   33" وایطگزّای اعذاد عثارت کلیِ ً -3

 رٍضي هی ضَد . را ًوایص هیذٌّذ ٍ في فزیشر "   44" ًوایطگزّای اعذاد عثارت  کلیِ -4

 رٍضي هی ضَد . را ًوایص هیذٌّذ ٍ الهپ "   55" ًوایطگزّای اعذاد عثارت  کلیِ -5

 رٍضي هی ضَد . را ًوایص هیذٌّذ ٍ اٍسٍى "   66" ًوایطگزّای اعذاد عثارت  کلیِ -6

،  FRIGEکلیِ عثارات دیگز هاًٌذ را ًوایص هیذٌّذ ٍ "   88" ًوایطگزّای اعذاد عثارت  کلیِ -7

FREEZER  ،DATE  ،EMERSUN  ،C°   ،   ،      ُتواهی خزٍجی ّا  رٍضي ضذ ٍ
 عذد ًوایطگز سهاى ًوایص هیذّذ .  4ًزم افشار را تز رٍی   VERSIONخاهَش هیگزدد ٍ 

 

 نکته :
 تیطتز هی ضَد .  LCDدر صَرت تاریک ضذى  ) در ٌّگام ضة ( ًَر پس سهیٌِ 


