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You may not need to remove the doors! But if you have trouble to make it into it
s final location please following the below door removal and installation
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HB21FWNN  : مدل

  و آب فشانيخچال فريزر كشويي سايد باي سايد با يخ ساز 

  

  

  نصب و راهنماي استفاده

  

  



  ضمانتنامه يك ساله

براي استفاده از شرايط ضـمانتنامه دسـتگاه بايـد بـه درسـت      . دستگاه شما يك سال ضمانت قطعات و كار دارد   
  . د و تنها براي استفاده هاي معمول خانگي به كار رودنصب شده و مطابق با دستورالعملها به كار انداخته شو

  . لطفا به ياد داشته باشيد كه ضمانتنامه و قابليت استفاده از خدمات تنها در انگليس اعتبار دارد

  خدمات خريدار

  : تماس بگيريدخريداردر صورت بروز هر نوع مشكلي لطفا با خط خدمات كمكي 

7845 800 0844  

  . با خدمات خريدار حتما مدل وشماره سريال را در دست داشته باشيدلطفا در زمان تماس 

   .لطفا رسيد يا فاكتور خود را در جاي امني نگه داريد چرا كه براي اثبات تاريخ خريد مورد نياز خواهند بود

  

  :توجه

د توليـد   اگر سيم دسـتگاه خـراب شـده بايـ         . دستگاه بايد طوري قرار بگيرد كه دوشاخه آن قابل دسترسي باشد          
  . كننده، آژانس خدماتي اش يا كارشناسي از اين قبيل آن را تعويض نمايد تا از هر نوع خطري اجتناب شود

از وسايل مكانيكي يا هر روش ديگري جز مواردي كه توليدكننـده توصـيه نمـوده اسـت، بـراي سـرعت                      : اخطار
  . بخشيدن به فرايند آب كردن يخ استفاده نكنيد

  . ك كننده آسيب نرسانيدبه مدار خن: اخطار

از دستگاههاي الكتريكي درون بخشهاي نگهداري غذا در يخچال استفاده نكنيد، جز انواعي كه توليد كننده : اخطار
  . توصيه كرده است



  اقدامات احتياطي ايمني

ي مراجعـه در     لطفا پيش از به كار انداختن اين دستگاه، اين دفترچه را به طور كامـل بخوانيـد و آن را بـرا                      -اخطار
از آنجا كه ما مدلهاي مختلفي عرضـه مـي كنـيم، ممكـن اسـت ويژگيهـاي يخچـال شـما                  . آينده نزد خود نگاه داريد    

  . تفاوتهاي كمي با ويژگيهايي كه در اين دفترچه توضيح داه شده، داشته باشد

  دستگاه براي استفاده كودكان بدون نظارت در نظر گرفته نشده است

  . كودكان با دستگاه بازي نكنندبايد مراقب باشيد 

  . نشان دهنده اين كه خطر يا احتمال آسيب جدي وجود دارد-اخطار. 

 . نشان دهنده اين كه احتمال آسيب شخصي يا آسيب به مواد وجود دارد-تذكر

  . نشان دهنده دستورالعملي كه بايد رعايت شود

 . نشان دهنده كاري كه نبايد انجام شود

  

  .رق آسيب نرسانيدبه سيم ب

سـه شـاخه    . با كشيدن سيم آن را قطع نكنيد       •
ــوكت    ــستقيم از س ــد و آن را م ــه داري را نگ

  . بيرون بكشيد

روي . يخچـال نبايـد بـه سـيم فـشار بيـاورد       •
  .سيم قدم نگذاريد

ــد،    • ــي كني ــوار دور م ــال را از دي ــي يخچ وقت
مراقب باشيد كه از روي سيم رد نشود يا به          

  . آن فشار نياورد

  

 را دارد كــه ي دســتگاه ســه شــاخه اســتاندارد انگليــسايـن 

پس از نـصب يخچـال سـه      .  آمپر است  13متناسب با فيوز    
  . شاخه بايد در دسترس باشد

  

 اسـتفاده  240V~/50 Hz-220اين يخچال از برق متناوب 
نوسان باالي برق ممكن است مـانع از آغـاز كـار            . مي كند 

ل يـا  يخچال شـده و منجـر بـه سـوختن بـرد اصـلي كنتـر            
دستگاه متراكم كننده يا صداي غيرطبيعي دستگاه متـراكم         

در اين موارد تثبيت كننده خودكار مـورد نيـاز   . كننده شود 
  . است

  

  :در موارد زير دوشاخه يخچال را بكشيد

  .پيش از پاك كردن يا برقراري يخچال

  .پيش از تعويض المپ

  
  

دريچـه نـشت گـاز را    : در صورت نشت گاز قابـل اشـتعال    
دو شـاخه   . درهـا و پنجـره هـا را بـاز كنيـد           . مسدود كنيـد  

  .يخچال يا هر دستگاه ديگر را قطع يا وصل نكنيد

  
  

اگر سه شاخه يـا سـيم       : در صورت آسيب ديدن سيم برق     
فرسوده شده يا آسيب ديده بالفاصله دست از استفاده از           

با يك مهندس خدماتي تماس بگيريـد تـا آن را     . آن برداريد 
  .تعويض كند

  
  

كشوي تغييرپذير را با نيروي بسيار زياد باز نكنيد چرا كه ممكن است مواد غذايي بيرون                
  . بريزند

  

در قسمت لبنيات را مطابق شكل باز و بسته كنيد تا از گيـر كـردن انگـشتانتان جلـوگيري                    
  .نماييد

  

  

  



مواد قابل اشتعال، قابل انفجار و اسيدها و قلياهاي         
  . نبايد در يخچال گذاشتبه شدت انفجاري را 

از بنزين يـا ديگـر مـواد قابـل اشـتعال در نزديكـي               
ــروز آتــش    ــا از خطــر ب ــد ت يخچــال اســتفاده نكني

  .جلوگيري نماييد

  

دارو، واكسن و واكنـشگران شـيميايي را نبايـد در           
ايـن يخچـال تنهـا بـراي اسـتفاده          . يخچال گذاشـت  

خانگي است و نمي تواند موادي را نگهداري كند كه          
. بايــــد در دمــــاي خاصــــي نگهــــداري شــــوند

  
  

كشو را بيش از حد پر نكنيد، در غير ايـن صـورت             
 سـريع كـشو بيـرون مـي         مواد غذايي با باز كـردن     

  .ريزند

  

وقتي يخچال در حال كار است، سطح يخزده فريزر 
ــا از     ــا دســتان خــيس، ت ــژه ب ــه ي ــد ب را لمــس كني

  . سرمازدگي جلوگيري كنيد

  

روي قسمت بطري ها يا كشوهاي درآويزان نـشويد و بـا          
اين كار ممكن است منجر به آسيب قسمت        . آن بازي نكنيد  

. ادن آنها و آسيب شخصي شود     بطري ها يا كشوها يا افت     

هرگز روي كشوها نايستيد تا از كج شـدن يخچـال و هـر              
  . نوع آسيب بدني جلوگيري كنيد

  

اجسام نااستوار مانند ظروف سنگين يا ظروف پـر از آب           
را روي يخچال نگذاريد تا از صـدمه شخـصي جلـوگيري            

ظـروف آب را بـه يخچـال تكيـه ندهيـد تـا از ايجـاد                 . كنيد
 كه ممكن اسـت بـه عملكـرد الكتريكـي واحـد             سوراخهايي

  .آسيب برسانند، جلوگيري كنيد

  
جدا كردن بخشهاي يخچال يـا ايجـاد تغييـر در آن            

تعمير لوله هاي خنك كننده يـز مجـاز         . ممنوع است 
هر نوع كار تعميري را بايد مهندس خدماتي        . نيست

  . يا تكنيسين انجام دهد

  

  

ــا    ــيد و آن را ب ــال آب نپاش ــه يخچ ــشوييدب . آب ن

با رعايـت   . يخچال را در محيط مرطوب قرار ندهيد      
ايــن نكــات از آســيب بــه عــايق بنــدي الكتريكــي و  

  .عملكرد يخچال جلوگيري مي كنيد

  

مراقب باشيد . فواصل بين درها و قفسه ها كم است
در هنگام بـاز و بـسته كـردن در انگـشتانتان گيـر              

   .كودكان را از يخچال دور نگه داريد. نكنند

  

وقتي از يخچال استفاده نمي كنيد درها و طبقات را          
بـا ايـن كـار    . بيرون آورده و در جاي امني بگذاريد   

از احتمـــال محبـــوس شـــدن كـــودك در يخچـــال 
  .جلوگيري مي كنيد

  

يا پاك كردن يخچال، دوشاخه     در طول خرابي برق     
 دقيقـه صـبر كنيـد و بعـد          5بايد حـداقل    . يدرا بكش 

ل كنيد، در غير اين صـورت،       دوشاخه را از نو وص    
  . دستگاه متراكم كننده آسيب مي بيند

  

بطري آبجـو يـا نوشـيدني هـاي بـدون الكـل را در               
  . كشوهاي فريزر نگذاريد

  

  



  محل

يخچال بايـد در محلـي بـا تهويـه خـوب قـرار داده               
بايد نزديك يك منبع آب امن باشـد و حـداقل           . شود
 و از باال     سانتيمتر از هر سه طرف با ديوارها       2,54

  .با سقف فاصله داشته باشد

  

يخچال را در محلي نگذاريد كـه مرطـوب اسـت يـا             
نزديك به آب است و احتمال پاشيده شـدن آب بـه            

قطرات آب يا كثيفـي را بـا پارچـه نرمـي         . آن هست 
  .پاك كنيد

  

يخچال بايد در محلي دور از هر منبع گرما يا تابش           
رد يخچـال را    اين عملك . مستقيم خورشيد قرار گيرد   

  . بهبود مي بخشد

  

  تنظيم در

  :اگر ارتفاع درها برابر نيستند براي تنظيم از دستورالعملهاي زير پيروي كنيد

  .در را با يك دست از لوالي وسط باال بياوريد .1

را با استفاده  ) در كيف هدايا  (مطابق شكل با دست ديگر حلقه گيره         .2
 .از سيم چين وارد كنيد

 .حلقه گيره را وارد كنيدمطابق نياز تا سه  .3

  

  تنظيم قفسه

در صـورت تمايـل مـي       . يخچال بايد روي سطحي صاف و محكـم قـرار گيـرد           
از اسفنج  . توانيد زير يخچال جداكننده صاف، سخت و غيرقابل اشتعال بگذاريد         

اگـر يخچـال روي سـطحي كمـي         . متراكم به عنـوان جداكننـده اسـتفاده نكنيـد         
 هـا   -براي باال بردن يخچال پايه    . تناسب تنظيم كنيد  ناهموار است، پايه ها را با       

براي پايين آوردن آن پايـه هـا را در          . را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد      
  . هاي ساعت بگردانيد-خالف جهت عقربه

  

  

  

  ويژگيها

  .اين واحد مجهز به صافي بدون كلر و بدون طعم است: صافي آب . 1

مكان مناسبي براي ذخيره مقادير زيـاد       . ي يخ در كشوي بااليي فريزر جاي دارد       براي دسترسي سريع به تكه ها     : يخ آماده  . 2
 .يخ براي مهماني و پيك نيك

يخچال در سه بخش مناسب ظرفيت بااليي براي غذاي تازه و منجمد دارد، ي بخش يخچـالي از      : طرح بسيار بزرگ و جادار     . 3
زر براي تكه هاي يخ، غذاهايي كه زياد مورد استفاده  قرار كشوي بااليي فري. نوع در فرانسوي و دو كشوي فريزري پاييني   

 . كشوي پاييني فريزر براي انجماد عميق و طوالني مدت است. مي گيرند و باقيمانده غذاست

 .، بدون برفك و خنك كردن سريعCFCگزينه هاي بدون  . 4

ن رفتن هـواي سـرد درهنگـام بـاز     پوشش هوايي در قسمت بااليي و جلويي يخچال است و از بيرو          : فناوري پوشش هوايي   . 5
اين فناوري تازگي غذا را بـراي مـدتي   . بودن در يخچال جلوگيري مي كند و هواي خنك را به طور مساوي توزيع مي نمايد           

 . طوالني تر تامين مي كند

 .نمايش خودكار دما و زمان . 6

 .هشدارهاي صافي آب و در نيمه باز براي آگاه كردن شما از تغيير عملكرد . 7

 .ه سلسيوس و فارنهايت با سيني آب بزرگ و رطوبت كنترل شدهدما ب . 8



  بخش ها

  

                         عالمت ذخيره غذاهاي تازهبخش غذاهاي تازه

  صافي آب

  بخش لبنيات

  محصوالت لبنياتي در اينجا ذخيره مي شوند

  بطري/قفسه شراب

  طبقه كوتاه شونده

  طبقه نگهداري ترد گوشت، ميوه و سبزيجات

  سه بطريقف

  طبقه با پهناي كامل

  يخساز، كشوي بااليي فريزر

  كشوي پاييني فريز عميق

  

  بخش فريزر  يخساز                                                                             

  قاشق يخ      بخش يخ يا غذاهاي منجمد                                                     

                                                                                    

  

   كشوهاتقسيم كننده

  كشوي پاييني فريز عميق                                                                                         

  

  

   .ه در باال نشان داده شده متفاوت باشدتذكر   ويژگيهاي برخي مدلها ممكن است با مواردي ك

  



  جدا كردن و نصب درها

  . تذكر    در صورتي كه الزم است درهاي يخچال را جدا كنيد لطفا مطابق دستورالعملهاي زير در مورد جدا كردن و نصب درها عمل كنيد

به شما كمك كنند تا از آسيب بدني، آسـيب يخچـال يـا از دسـت       براي ايمني شما پيشنهاد مي شود از دو يا چند نفر بخواهيد در انجام اين فعاليت                 
  .دادن دارايي جلوگيري كنيد

  جدا كردن و نصب در راست

 . پيچهاي پوشش لوالي بااليي را جدا كنيد، سپس پوشش را براي نصب دوباره كنار بگذاريد .1

  
 . جدا كنيد، سپس در را جدا كنيد و فعال آن را كنار بگذاريدلوال را . با استفاده از آچار پيچ گوشتي پيچهاي لوالي بااليي را جدا كنيد .2

 
 .در را با ترتيب معكوس نصب كنيد. 4    .در صورت نياز لوالي وسطي را جدا كنيد .3

 
  

  .وگيري كنيدتذكر     در هنگام باال آوردن لوال و جدا نمودن آن از بدنه در لطفا مراقب باشيد در را نگه داريد تا از افتادن آن به سمت جلو جل

  جدا نمودن و نصب در چپ

  .اول پوشش لوالي بااليي را جدا كنيد. 1

  
با استفاده از آچارپيچ گوشتي پيچهاي لوال را جدا كنيد، لوال را بيرون بياوريـد و سـپس                  . كابل سي اتصالي و اتصال لوله آب را قطع كنيد         . 2

  .بدنه در را جداكنيد و در جاي امني بگذاريد

  

  . ر صورت نياز لوالي وسطي را جدا كنيدلطفا د. 3

  



  .در را با ترتيب معكوس نصب كنيد. 4

تذكر     در هنگام باال آوردن لوال و جدا نمودن آن از بدنه در لطفا مراقب باشيد در را نگه داريد تا از افتادن آن به سـمت                               
  .جلو جلوگيري كنيد

  جدا كردن و نصب كشوي بااليي فريزر

 . ممكن باز كنيداول كشو را تا حد . 1

  
 .كه روي گردنده هاي كناري قرار دارند پايين بكشيد تا كشو را آزاد كنيددو دستگيره سياه را  . 2

 .كشو را از گردنهده ها جدا كنيد . 3

       .براي نصب كشو با دقت گردنده هاي كشو را با گردنده هاي يخچال تنظيم كنيد و سپس كشو را ببنديد . 4

  

   فريزرجدا كردن بخش كشويي داخلي

  .كشو را تا حد ممكن باز كنيد . 1

  
 .داخلي را باال بكشيد تا قسمت جلويي بتواند از در جدا شود كمي بخش پشتي قسمت كشويي . 2

 .قسمت جلويي بخش داخلي را نگه داريد و آن را باال بكشيد تا از دستگاه جدا شود . 3

           .با ترتيب معكوس بخش را نصب كنيد . 4

  .يني فريزر قابل جدا شدن نيستدر كشويي بخش پاي: تذكر

  .مراقب باشيد كودكان و حيوانات خانگي درون كشوي پاييني بازي نكنند: احتياط

  

  اتصال به لوله آب رساني

  : بخش خط لوله ورودي شامل قطعات زير استجعبه 

ه بسته بندي شده در مجموع.  متري آب و اتصال لوله15صافي آب، مهره هاي اتصال، مهره هاي نصب لوله، راهنما، لوله         
  .پايين نشان داده شده و در جهبه سبزيجات يخچال قرار داده شده است

  



لوله آب را داخل مهره اتصال لوله كنيد و سپس لوله را بگردانيـد تـا             .4
 .آن را در اتصال لوله محكم كنيد

  

  .مهره هاي نصب لوله شير آب را در پشت يخچال باز كنيد. 1

  
 .د به صورت زير باشدنتيجه نهايي باي.5

  

  . يلي متر را وارد مهره اتصال كنيد6لوله آب با قطر .2

  
گيره نصب را در محل دلخواهتان روي  ديوار قرار دهيـد و سـپس               . 6

  .پيچها را نصب كنيد

  

 .لوله آب را روي شير آب نصب كنيد.3

  

شيار انتهـايي درونـي   . ي ديگر استفاده شود، ممكن است به واشرهاي بيشتري نياز باشداگر از شيرها. استفاده از شيري با يك دريچه تنظيم توصيه مي شود    .7
براي وصل به اتصال لوله كاربر مـي توانـد از يـك          .  داشته باشد  4/3منبع خروجي بايد شيار خروجي      :  اتصال لوله را با انتهاي خروجي منبع آب تنظيم كنيد          4/3

در صورتي كه خروجي شير آب به درستي بـه اتـصال لولـه بـا     .  استفاده كند4/3ال، تبديل و غيره با شيار خارجي  يا يك اتص4/3شير خانگي با شيار خارجي      
 .  متصل شود و كامال بسته شود، اين كار مشكلي ندارد4/3شيار داخلي 

  

  اگر براي مدتي از يخساز يا آب استفاده نمي كنيد، لطفا شير آب را ببنديد.8

  



  ز استفادهآماده سازي پيش ا

فهرست بخشها را چك كنيد تـا مطمـئن شـويد همـه بخـشها و مـواد        . 1
در صورتي كه بخشهايي موجود نيـستند بـا فروشـنده           . موجود هستند 
 .مشورت كنيد

  

كـه شـامل پايـه اسـفنجي، ميلـه هـاي             همه بسته بندي ها را جدا كنيد      .2
  .گوشه، نوار چسب و غيره  مي شود

  

.  پاييني فريزر را باز نموده و جدا كنيـد         صندوقچه بخش . نصب شبكه .3

 . مطابق شكل شبكه را كه در كيف هداياست با پيچ نصب نماييد

  

 ) محل-بخش قبل. (يخچال را در محل مناسبي قرار دهيد.4

  

  .حتما براي محافظت مدل و شماره سريال، تاريخ خريد و رسيد را كپي و به دفترچه راهنما بچسبانيد: تذكر

پـس از  . را در محل قرار داده و آن را بـه بـرق وصـل كنيـد               يخچال  . 5
قرار دادن يخچال روي سطحي صاف و تميز كردن، آن را روشن كنيد    
و سپس بگذاريد چند ساعت كار كنـد و بعـد مـواد غـذايي را درون آن          

 .بگذاريد

  

لطفا پـيش از    . توصيه مي شود يخچال را پيش از استفاده تميز كنيد         . 6
ن را در يخچال بگذاريد درون و بيـرون آن را بـا آب و               آن كه غذاهايتا  

 ليتـر   4پارچه تميزي را در محلول      . جوش شيرين رقيق شده تميز كنيد     
  . آب و يك قاشق جوش شيرين فرو ببريد

  
  

  استفاده

وقتي دستگاه شروع به كار كـرد، مـي         : تنظيم دستي . كاركرد يخچال ..2
بخـش تنظـيم    . (ن تنظـيم كنيـد    توانيد موارد قابل كنترل را مطابق ميلتـا       

 )موارد قابل كنترل

  

پس از روشن نمودن دستگاه موارد از پيش تنظـيم          . وصل سيم برق  .1
 اسـت و مركـز      12:00شده كارخانه به كار مي افتند، زمـان قـراردادي           

  .كنترل آب فشان روي حالت باز است

  

غذاهاي تازه و منجمد را مي توان براي استفاده معمـول در            . خنك مي شود  يخچال پس از مدت چند  ساعت        . مواد غذايي را در يخچال بگذاريد     .3
 . يخچال گذاشت

  

طول اين مدت بستگي به ميزان تغيير دما، دمـاي محـيط، تعـداد              . در صورت تغيير دماي يخچال، اين تغيير مدتي طول مي كشد          : تذكر
  . دفعات باز كردن در و ميزان مواد غذايي موجود در يخچال دارد

  

  

  



  تنظيم امور قابل كنترل

  مركز كنترل آب فشان

  
A ساعت   دكمه   B   دكمه دقيقه  

C   دكمه قفل    Dحوزه زماني     
  

  صفحه كنترل يخچال فريزر

  
Eدكمه انجماد سريع            

F,Gدكمه تنظيم دماي فريزر        

Hمحل نمايش دماي فريزر           

Iمحل نمايش دماي يخچال            

J,K   دكمه تنظيم دماي يخچال     

Lدكمه خنكي سريع يخچال           

M دكمه بازنشاندن صافي آب          

Nچراغ نمايش صافي آب          



  قفل كردن و باز كردن) 1

  
 را فشار دهيد، پس از اولين صداي زنگ چراغ نمايش قفل روشن مي شود، ساعت تنظيم شـده و آب فـشان                       Cدكمه  : براي قفل كردن  

  .  مي شودقفل

 را فشار دهيد، پس از اولين صداي زنگ، چراغ خاموش مي شود و مي توان ساعت را تنظيم نمـود و                    Cدوباره دكمه   : براي باز كردن  

  .از آب فشان استفاده كرد

  

  قفل و باز) 2

  

 تا 34محدوده دمايي از .  را بزنيد و صفحه كنترل دماي مواد غذايي تازه روشن و خاموش مي شودK يا Jدكمه 
 را فشار دهيد، دما يك درجه افزايش مي يابد تا به باالترين درجـه               K درجه فارنهايت است و هر بار كه دكمه          44

  .  ترين درجه برسيد-را بزنيد، دما يك درجه كاهش مي يابد تا به پايينJ هر بار دكمه . برسيد



  تنظيم دماي مواد غذاي تازه

  تنظيم دماي فريزر)3(

  
حدود دمـاي  .  روشن و خاموش مي شودHا روي صفحه كنترل دماي فريزر فشار دهيد و ناحيه رG  يا Fدكمه 

 را فشار دهيد، دماي فريزر يك درجه افزايش مي يابد           Gهر بار كه دكمه     .  درجه فارنهايت است   8 تا   -2فريزر از   

  . تا به پايين ترين درجه برسيدرا بزنيد، دما يك درجه كاهش مي يابد F هر بار دكمه . تا به باالترين درجه برسيد

  

  تنظيم ساعت)4(

  
 پس از اولين صداي زنگ شـروع بـه   Dعالمت زمان .  ثانيه نگه داريد3را با هم فشار داده و B  و دكمه Aدكمه 

هر بار كه ايـن دكمـه را فـشار دهيـد            .  را فشار دهيد   Aبراي تنظيم ساعت دكمه     . روشن و خاموش شدن مي كند     
 را فـشار دهيـد   A برسيد، در اين زمان اگـر دوبـاره دكمـه         23مي رود تا اين كه به ساعت        زمان يك ساعت جلو     

هر بار كه اين دكمه را فشار دهيـد         .  را فشار دهيد   Bبراي تنظيم دقيقه ها دكمه      .  نشان داده خواهد شد    00ساعت  
 ، دقيقه  را فشار دهيد   Bدكمه   برسيد، در اين زمان اگر دوباره        59دقيقه   جلو مي رود تا اين كه به         دقيقهزمان يك   

  .  نشان داده خواهد شد00



  تنظيم انجماد سريع فريزر) 5(

  
  .انجماد سريع براي انجماد كامل مواد غذايي در كمترين زمان ممكن به كار مي رود

 را فشار دهيد، چراغ نمايش انجماد سريع روشن خواهد شد و فريزر در حالت انجماد سريع خواهـد                   Eاگر دكمه   

اگر مايليد زودتر به حالت انجماد سريع پايـان دهيـد   .  ساعت در اين حالت باقي خواهد ماند   4فريزر به مدت    . بود
  . را فشار دهيدE  ساعت دكمه3مي توانيد پس از 

  

  تنظيم خنكي سريع مواد غذايي تازه) 6(

  
 يخچال در حالت خنكـي       را فشار دهيد چراغ نمايش خنكي سريع مواد غذايي تازه روشن مي شود و              Lاگر دكمه   

 درجه فارنهايت كمتر از دماي مطلوب شود، يخچـال از حالـت خنكـي               2در صورتي كه دما     . سريع قرار مي گيرد   
 را فـشار  Lاگر مي خواهيد يخچال را از حالت خنكي سريع خارج كنيد، مـي توانيـد دكمـه                . سريع خارج مي شود   

  .  از اين حالت خارج مي شودخنكي سريع خاموش مي شود و يخچالچراغ نمايش . دهيد

تذكر     وقتي يخچال در زمان تعيين شده در حالتهاي انجماد سريع يا خنكي سريع است، فراينـد انجمـاد بـدون                         
  . تاثير بر برق ثابت مي ماند

  

  تغيير درجه هاي سلسيوس و فارنهايت) 7(

  
پس از اولـين صـداي   . ثانيه نگه داريد 3 را روي صفحه كنترل همزمان فشار دهيد و به مدت        J و   F,Gدكمه هاي   

  .با تكرار همين عمل دما به فارنهايت بر مي گردد. زنگ دما به سلسيوس تبديل مي شود

  



  تنظيم نمايشگر صافي آب) 8(

  
پـس از تعـويض     . وقتي چراغ نمايش صافي آب روشن مي شود به اين معناست كه صافي آب بايد تعويض شود                

 خاموش مي   N را فشار دهيد و چراغ نمايش صافي آب          M حالت اوليه صافي آب،      صافي آب دكمه برگرداندن به    

  . شود

  .تذكر     زماني كه صافي آب بايد تعويض شود، لطفا به بخش صافي آب در دفترچه مراجعه نماييد

  

  خاموشي مركز كنترل) 9(

چال دوباره مورد استفاده     ثانيه نمايش ديجيتال روي صفحه كنترل خاموش مي شود، تا زماني كه يخ             30پس از   
  .قرار گيرد

  

  كدهاي خطا) 10(

 ,F1, F2: در صورتي كه خطايي صورت گيرد، صفحه نمايش ديجيتال يكي از كدهاي زيـر را نمـايش مـي دهـد    

.F3, F5, F6, Ed, ER, E0, E1, E2          اگر چنين اتفاقي رخ داد لطفـا بـا مركـز خـدماتي تـان تمـاس بگيريـد تـا 
  . يخچالتان تعمير شود

  

  آژير در نيمه باز) 11(

 ثانيـه  30آژير در نيمه باز شروع به زنگ زدن مي كند و با فواصـل          ثانيه باز بماند،     60اگر دري به مدت بيش از       
  .اي زنگ مي زند تا به كاربر اخطار دهد كه دري باز مانده است

  

  حفاظت در برابر ولتاژ باال) 12(

وقتي اين نقـش فعـال باشـد، يخچـال بـه طـور              . ناگهاني ولتاژ است  اين دستگاه مجهز به حفاظت در مقابل تغيير         
  .  دقيقه مي توان دوباره برق را وصل كرد5پس از . خودكار خاموش مي شود

  

  حفظ تنظيمات در صورت قطع برق) 13(

در صورتي كه يخچال به دليل تغيير ولتاژ خاموش شود، وضعيت يخچال پيش از قطع بـرق حفـظ مـي شـود و                        
  . براي يخچال ممكن مي سازد كه پس از فعال شدن مطابق تنظيمات قبلي كار كند

  پيشنهاداتي در مورد نگهداري مواد غذايي



يد بـه ترتيـب در بخـش بـااليي يخچـال يـا              مواد غذايي تازه و كوتاه مدت و مواد غذايي منجمد را مي توان             •
مواد غذايي خام را در قـسمت پـاييني يخچـال و مـواد غـذايي آمـاده بـراي                    . كشوي بااليي فريزر بگذاريد   

  . مصرف را باال بگذاريد

زماني كه مي خواهيد ارتفاع طبقه اي را تنظيم كنيـد،           . ارتفاع طبقات پايه را مطابق با نيازهايتان تنظيم كنيد         •
جلوي طبقه را باال بياوريـد و سـپس آن را بكـشيد تـا               . ه مواد غذايي روي آن طبقه را خارج نماييد        اول هم 

قالبها را در شيار ديگري جاي دهيد و طبقـه را پـايين بياوريـد تـا در                  ). 1شكل  (قالبهاي عقبي را باز كنيد      
 ).شكلهاي سمت راست(سطحي افقي قرار گيرد 

 طبقه در يك سطح قرار دارند، در غير اين صورت ممكن است طبقه بيافتد يا مواد غـذايي روي آن                     تذكر     اطمينان يابيد كه دو طرف         

  . پايين بيافتند

  استفاده از بخش نگهداري ترد مواد غذايي •

دمـاي داخلـي آن را مـي تـوان          . يخچاي بخشي به منظور نگخداري ترد ميوه ها، سـبزيجات و اغذيـه آمـاده دارد               
  . م كردمطابق با نوع غذا تنظي

بـا  . باال بزنيد تا رطوبت داخل بخش را افـزايش دهيـد          ) 2شكل  (دكمه كنترل رطوبت را در سمت راست اين بخش          
انجام اين كار، اين بخش براي نگهداري خيار، انگور، پرتقال، سيب، هلو، كاهو و ديگر سبزيجات آبدار مناسب مي                   

  . شود

در اين حالت اين بخـش بـراي   . ترل رطوبت را پايين بياوريد    براي كم كردن مي زان رطوبت در اين بخش دكمه كن          
  . نگهداري گوشت، پنير، پياز و ديگر مواد غذايي خشك مناسب است

   با پهناي كامليبخش •

  . شود تنظيم كرد-با پهناي كامل دارد كه دماي آن را مي توان مطابق با موادي كه در آن نگه داشته مييخچال بخشي 

  
  .ننده هوا را بيش ار حد محكم فشار ندهيد تا از آسيب زدن به آن خودداري كنيددكمه تنظيم ك: تذكر

  تنظيم و پاك كردن قفسه بطري ها

براي پاك كردن يا تغيير محل قفسه بطري ها، دو طرف قفسه را بگيريـد، سـپس آ ن را بلنـد كـرده و مـستقيم                           
  ).3شكل (بيرون بكشيد 

ترتيب معكوس نصب كنيد و محل آن را طبق ارتفاع مواد غذايي درون             پس از تميز كردن مي توانيد قفسه را با          
  . آن تنظيم كنيد

  جدا كردن پوشش بخش نگهداري ترد مواد غذايي

  ).4شكل (طبقه را باال بكشيد، سپس آن را مستقيم در جهتي كه در شكل نشان داده شده، بيرون بكشيد 

  . وقچه لبنيات را  باالي قفسه بطري ها بگذاريدتذكر     در زمان تنظيم قفسه بطري ها بهتر است صند

  

دماي يخچال در قسمتهاي بااليي كمي گرمتر       . توصيه مي شود بين مواد غذايي فاصله اي بگذاريد تا هواي سرد به خوبي بين آنها جريان پيدا كند                  
  :مواد غذايي كه نگهداري آنها پيشنهاد مي شود. و در قسمتهاي پاييني كمي سردتر است

  . مرغ، كره، پنير و غيرهتخم .1

  .قوطي كنسرو، ادويه جات و غيره .2

 .نوشيدني و انواع مواد غذايي در بطري .3

 .ترشيجات، نوشيدني ها، قوطي و غيره .4

 .گوشت، مرغ، ماهي و مواد غذايي خام .5



 .مواد غذايي پودري، قوطي، لبنيات و غيره .6

 .گوشت پخته شده، سوسيس و غيره .7

 .يرهميوه جات، سبزيجات، ساالذ و غ .8

  تعويض المپهاي بخش نگهداري مواد غذايي تازه

  ) وات استفاده نكنيد25هرگز از المپ با نيروي بيش از . ( وات است25- هرتز50ولت،  240~220ولتاژ و وات بخش نگهداري مواد غذايي تازه 

   در هنگام تعويض المپ

  . دستگاه را از برق بكشيد

  .ند آزاد كنيد و پوشش را برداريددو حلقه اي را كه در پشت حفاظ المپ هست .1

 .المپ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بگردانيد، سپس المپ جديدي جاي گذاري كنيد .2

 .محافظ المپ را در جهت معكوس از طريق حلقه ها جاي گذاري كنيد .3

  )تنها در صورت نياز به سرويس كردن(جدا كردن پوشش هوايي و نصب آن 

  .صافي آب را جدا كنيد .1

  .ظ المپ بخش نگهداري مواد غذايي تازه را برداريد و المپ را باز كنيدمحاف .2

 .با استفاده از آچار پيچ گوشتي پيچهاي قاب پوشش هوايي را بيرون آوريد .3

با دستانتان پوشش هوايي را با كمي نيرو به پايين فشار دهيد و پوشش هوايي بخش نگهداري از مواد غـذايي                      .4
 .تازه را پايين آوريد

  .هوايي را در جهت معكوس نصب كنيدپوشش 

  :براي جدا كردن كشوي با پهناي كامل

  .بخشهاي بااليي نگهداري ترد مواد غذايي تازه را جدا كنيد •

  .دريچه و لبه در كشو را جدا كنيد •

  .كشو را كامال باز كنيد •

انند، سپس بخش كشويي را كمي هل دهيـد تـا آن را از حالـت                گردنده هاي كناري كشو را بگيريد تا اطمينان يابيد كه در حالت كامال كشيده باقي مي م                 •
  ).شكل پايين(قفل گردنده ها جدا كنيد 

  .جلو و عقب كشو را از سمت راست بگيريد و سپس آن را بلند كرده و جابجا كنيد تا از گردنده ها آزاد شود •

 .واحد كشويي را مي توان جدا نمود •

  

  

  

  

  :براي نصب دوباره اين قسمت

  .ه سمت عقب روي گردنده ها بلغزانيد و اطمينان يابيد كه كشو در جاي خود قفل مي شود تا از افتادن كشو جلوگيري نماييدكشو را ب

  



  پيشنهاداتي در مورد مواد غذايي تازه

پيشنهاد مي شود قبل از گذاشتن مواد غـذايي         
در يخچال هواي داخل كيسه ها را خارج كنيد         

ــوه جــ     ــشود، مي ــر ن ــا تبخي ــا آب آنه ات و ت
سبزيجات تازه بمانند و بوهاي مواد غذايي با         

  .هم تركيب نشوند

  

مــواد غــذايي را پــيش از گذاشــتن در يخچــال 
  تميز و خشك كنيد

  

ابتدا صبر  . غذاهاي گرم را در يخچال نگذاريد     
  .كنيد تا خنك شوند و به دماي اتاق برسند

  

اطمينان يابيد كه مواد غذايي بـيش از حـد بـه            
ك نباشـند تـا احتمـال انجمـاد را          ديواره نزديـ  
  .پايين بياوريد

  

در زمان قرار دادن مواد غذايي تـازه هميـشه          
اطمينان يابيد كـه فـضايي بـراي گـردش هـوا            

اين به حفظ زمان مجاز نگهداري مـواد        . هست
  . غذايي كمك مي كند

  

مـواد  . مي توانيد مواد غـذايي را در كيـسه بگذاريـد    
مـواد  . انه بگذاريد غذايي را بر حسب نوعشان جداگ     

ــد در قــسمت   غــذايي را كــه مــصرف روزانــه دارن
سعي كنيـد در را زيـاد بـاز و    . جلويي طبقه بگذاريد  

بسته نكنيد چرا كه اين كـار زمـان مجـاز نگهـداري       
  .مواد غذايي را كوتاه مي كند

  

  

ــي    ــدت م ــداري درازم ــراي نگه ب
توانيد خربزه، آنانـاس و مـوز را        
ر پــس از آمــاده ســازي در فريــز

  .بگذاريد

  

ــه   ــذايي از جمل ــواد غ برخــي از م
ــبزيجات    ــوز و س ــير، م ــاز، س پي
ريشه اي را بهتر اسـت در دمـاي         

  .اتاق نگهداريد

  

غذاهاي منجمد را در قسمت مواد      
غذايي تازه بگذاريد تا يخ آنها باز       

دماي پايين يخچال تـشكيل     . شود
ــان   ــاهش داده و زم ــا را ك باكتري

  .دنگهداري غذا را افزايش مي ده

  

در مورد تربچه و ديگر ريشه هـا        
پيشنهاد مـي شـود كـه برگهـا را          
ــذايي در    ــيت غ ــا خاص ــد ت بچيني
ريشه بماند و برگهـا آن را جـذب         

  .نكنند

  

  

  



  مسائل مربوط به فريزر

  .فريزر براي نگهداري غذا به مدت طوالني مناسب است

ي غذا را بـراي مـدتي طـوالني تـر ممكـن مـي                در جه فارنهايت است و اين امر نگهدار        8 تا   -2دماي درو نفريزر    
تا از مدت نگهداري آنهـا اطـالع داشـته           بايد غذاهاي منجمد بسته بندي شوند و روي آنها تاريخ زده شود           . سازد
  .باشيد

  
  :نحوه تعويض المپ فريزر

  . وات است25 هرتز، 50 ولت، 220~240درجه الكتريكي المپ 

  .دستگاه را از برق بكشيد .1

 .در وسط بخش بااليي فريزر قرار داردالمپ فريزر  .2

 ).6صفحه (كشوي بااليي فريزر را خارج كنيد  .3

 .پيچ پوشش المپ را باز كنيد .4

 .پوشش چراغ را كمي باال آوريد و آن را از دستگاه جدا كنيد .5

 .المپ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بگردانيد و المپي با همان درجه الكتريكي به جاي آن بگذاريد .6

 . المپ را دوباره نصب كنيپوشش .7

  



  نكات احتياطي در مورد انجماد غذا

مواد غذايي پيش از انجماد بايد بسته بنـدي شـوند و            
ايـن از انجمـاد     . سطح بسته بندي بايـد خـشك بمانـد        

جـنس بـسته بنـدي      . بسته ها با هم جلوگيري مي كند      
بايد بي بـو و ضـدهوا باشـد تـا بتـوان مـواد غـذايي                

دست دادن كيفيت در كنار همنگـه       مختلف را بدون از     
  . داشت

  

مــواد غــذايي را بــه قــسمتهاي كوچــك تقــسيم كنيــد  
تا راحت تربتوانيد آنها را نگـه       )  كيلوگرم 2,5حداكثر  (

  .داريد

  

اول صـبر كنيـد تـا       . غذاهاي داغ را در فريزر نگذاريد     
  .سرد شوند و به دماي اتاق برسند

  

ه در فريـزر    در آن واحد بيش از حد مواد غذايي تـاز         
ممكن است اين ميزان بـيش از حـد توانـايي           . نگذاريد

به اطالعات تكنيكي مراجعه    . (خنك كردن فريزر باشد   
  ).كنيد

  

در صورت نياز غذا را از فريزر بيرون آوريد تـا يـخ             
مواد غذايي كه يخ آنها باز شده را نمـي          . آن باز شود  

توان دوباره در فريزر گذاشت مگر آن كه پخته شده          
  .اشندب

  

تاريخ انقضا و نا مواد غذايي را بيـرون بـسته بنـدي             
بنويسيد تا از نوع غذا و سـالمت آن اطمينـان داشـته         

  .باشيد

  

  ستفاده از يخساز و آب فشانا

  :آماده سازي پيش از استفاده از يخساز و آب فشان .1

اگـر لولـه آب بـيش از حـد بلنـد      .  متر باشد5طول آن بايد كمتر از معموال . لوله آب را به مقدار نياز ببريد و آن را بيش از حد خم نكنيد            ) الف
  .تحت تاثير قرار بگيرندبه دليل كمبود فشار آب باشد محتواي يخ و آب ممكن است 

  .آن را از همه منابع گرمايي دور نگه داريد. لوله آب در برابر گرما مقاوم نيست) ب

  .د راه اندازي كندتوصيه مي شود كه دستگاه را يك تكنيسين كارام) ج

بيش از يك دقيقـه آن را نفـشاريد تـا از گـرم              . پيش از استفاده براي اولين بار دسته آب فشان را به مدت يك دقيقه چندين بار فشار دهيد                 ) د
  . آب خنك از خروجي جريان خواهد يافت. شدن بيش از حد سولنوئيد فعال كننده دسته جلوگيري كنيد

  .  باشد123 و 21شار آب سرد بايد براي يخسازي خودكار بين ف: دستورالعمل لوله آب) ه

اين صافي نمي تواند آب را استريليزه كند يا ميكروبهاي آن را از بين ببرد پس                . صافي آب جايگذاري شده تا كلر و بو از آب زدوده شود           ) و
  . حتما لوله آب را به منبع آب آشاميدني وصل كنيد

  احتياطها. 2

  . درجه فارنهايت نصب نكنيد32ي از انجماد لوله آن را در فضايي با دماي ير براي جلوگير) الف

شير آب را باز كنيد تا آب با فشار در لوله بريزد، نشتي هاي نقاط اتصال لوله آب را بررسي كنيد و اجازه دهيد آب جريان يابد تا زماني             ) ب
  .كه شفاف شود

اكـر اولـين بـار اسـت كـه از يخـساز اسـتفاده مـي كنيـد يـا                     . باشد يخسازي آغاز مي شود     درجه فارنهايت يا كمتر      5وقتي دماي يخساز    ) ج
  .مدتهاست كه از آن استفاده نكرده ايد چندين تكه اول يخ را دور بيندازيد

  . پس از نصب يخچال لوله آب را در جاي مناسبي بگذاريد تا از صدمه به آن جلوگيري كنيد) د

اگر تكه هاي يـخ كـوچكتر شـده انـد نـشانه ايـن اسـت كـه                . عبور نمي دهد و يخ را پاكيزه و تميز مي كند          صافي آب ناخالصي هاي آب را       ) ه
در اين زمان بايد با مركز خدماتي تماس .  ماه استفاده چراغ تعويض صافي روشن مي شود6پس از . ناخالصي ها جلوي صافي را گرفته اند    

يخچاي يك صافي نصب شـده دارد امـا از آن پـس             . يض صافي چراغ خاموش مي شود     پس از تعو  . بگيريد و صافي جديدي خريداري نماييد     
  .بايد خودتان صافي را تهيه و تعويض نماييد

   .يخساز تنها بايد به يك منبع آب آشاميدني متصل شود) و

   



  استفاده از يخساز و آب فشان

  اصول كاري يخساز.3

وقتي آب يخ   . ني قطعات يخ يخساز دريافت مي نمايد      سيني يخساز در فواصل معين جريان خودكار آب را در سي          
بست، حسگري در سيني تشخيص مي دهد كه تكه هاي يخ ساخته شـده انـد و بـه طـور خودكـار سـيني را مـي                    

توانايي يخساز بستگي به دماي محيط، ميزان باز و بـسته كـردن             . چرخاند تا تكه هاي يخ را در سطل يخ بيندازد         
  . كيلوگرم يخ در روز مي توان برداشت1,8به طور متوسط . فريزر دارددر و دماي تنظيم شده بخش 

  .  ساعت طول مي كشد تا اولين دسته يخ ساخته شود24تذكر     پس از اولين اتصال يخچال به برق معموال 

  :اگر اين اولين يخساز شماست. 4

ن صـداها طبيعـي هـستند و دليلـي          ايـ . ممكن است گاهي اوقات صداهايي بشنويد مانند جريان آب يا افتادن يخها           
در صورت فاصله انداختن بين استفاده ها ممكن است تكه هـاي يـخ بـه                . براي نگراني يا شكايت بابت آنها نيست      
  . هم بچسبند كه اين امر نيز طبيعي است

  :اگر استفاده چنداني از يخ نداريد. 5

پـيش از جـاي   . ه اي بـا آب گـرم بـشوييد   به صورت دور ظرف يخ را. تكه هاي يخ قديمي ممكن است كهنه شوند     
  . گذاري دوباره آن را خوب خشك كنيد تا تكه هاي ي به سطح آن نچسبند

   :وقتي مدتهاست از سطل يخ استفاده نكرده ايد. 6

اگر قرار است مدتي طوالني از ظرف يخ استفاده نكنيد، تكه هاي يخ باقي مانـده را دور بريزيـد، ظـرف را بـا آب                          
سپس منبـع آب متـصل بـه يخـساز را           . با حوله اي آن راخشك نماييد و دوباره در يخچال بگذاريد          گرم بشوييد،   

  .قطع كنيد

اين منبع آب متـصل  .  ثانيه فشار دهيد3 فريزر را همزمان به مدت < يخچال و دكمه >براي بستن منبع آب دكمه  
  . به يخساز را مي بندد اما بر آب فشان تاثير نمي گذارد

  

  :تذكر

 بااليي فريزر طوري طراحي شده كه تكه هاي يخ را در سيني سمت چـپ و يـخ بيـشتر يـا مـواد                         كشوي .1
  .غذايي را كه زياد منجمد مي شوند يا دوباره استفاده مي شوند در سمت راست كشو جاي مي دهد

در هنگام باز كردن كشوي بااليي فريزر آن را به سرعت بيرون نكشيد چرا كه سبب مي شود تكه هـاي                      .2
 .در كشوي پاييني بيفتنديخ 

وقتي يخساز يخ ها را در كشوي بااليي فريزر مي اندازد عالمت سطل يخ خطـوط تيـره دايـره اي شـكل                        .3
توصيه مي شود كاربر صبر كند تكه هاي يخ بيفتند و بعـد كـشوي               . روي صفحه ساعت پديدار مي شود     

 .بااليي فريزر را باز كند



  نحوه استفاده از آب فشان

  ب فشان آب سرداستفاده از آ

  
اولين باري كه دسته آب فشان را فشار مي دهيد ممكن است بالفاصله آب از آن خارج نشود چرا كـه لولـه هـوا                         

  .لطفا حداقل يك دقيقه آن را فشار دهيد تا هوا بيرون بيايد و آب تانك جاي آن را بگيرد. دارد

  . طبيعي استاين امر . اولين ليوانهاي آب ممكن است از بقيه گرمتر باشند

  .هشدار     دستتان يا شي ديگري در آب فشان يا جعبه نگهداري يخ نگذاريد

  

  احتياطهاي مربوط به آب فشان

  . از ليوان يك بار مصرف يا ليواني كه بلند است و در حفره آب فشان جاي نمي گيرد استفاده نكنيد .1

از قطع فشار دسته آن نگـه داريـد تـا آب            در هنگام استفاده از آب فشان لطفا ليوان را چند ثانيه اي پس               .2
 .بيرون نريزد

 . ليوان اول آب را دور بريزيد تا همه ناخالصيهاي لوله ها زدوده شوند5لطفا  .3

  



  تميز كردن. آب كردن يخ

  :آب كردن يخ

  .آب كردن يخ خودكار انجام مي شود و نيازي ب انجام اين كار به صورت دستي نيست

  

  :تميز كردن

  .  رساندن بوها بهتر است به صورت دوره اي طبقات و بخشها و ديوارها را تميز كنيدبراي به حداقل

  . دستگاه را پيش از تميز كردن از برق بكشيد

  . يخچال را با استفاده از اسفنجي نرم يا پارچه اي با آب گرم تميز كنيد

  .يخچال را خشك كنيدسپس با پارچه تميزي 

  
. نگامي كه يخچال را به منظور تميز كردن يا نگهداري جابجا مي كنيد مراقب كـف باشـيد                 ه. يخچال سنگين است  . 1تذكر        

  .اين از آسيب به كف جلوگيري مي كند. يخچال را كج نكنيد. به هنگام حركت يخچال آن را به صورت عمودي نگه داريد

بخـشهاي برقـي يخچـال      اين عمـل ممكـن اسـت بـه          . به هنگام تميز كردن روي يخچال آب يا مايع ديگري نپاشيد           . 2
  . آسيب برساند

 .قسمتهاي نزديك بخشهاي الكتريكي مانند كليد چراغ يا المپ را به پارچه اي خشك تميز كنيد . 3

از حاللهاي آلي مانند شوينده، بنزين، الك الكل، تينر، استون يـا اسـيد              . يخچال را با سيخ يا برس سيم تميز نكنيد         . 4
 . ستآب گرم بهترين مايع ا. استفاده نكنيد

مراقب باشيد هنگامي كه قسمتهاي سرد استيل را لمس مي كنيد دستانتان خيس نباشد تا از چـسبيدن دسـتانتان                     . 5
 .به بخشهاي استيل جلوگيري كنيد

به هنگام تميز كردن از آب گرم براي تميز كردن طبقات شيشه اي استفاده نكنيد چرا كه ممكن اسـت بـشكنند يـا                         . 6
 . جب آسيب شخصي يا يخچال شوداين ممكن است مو. ترك بخورند

 .اليي هاي در اغلب آلودگي را به خود مي گيرند بنابراين لطفا آناه را با پارچه اي مرطوب تميز كنيد . 7

  



  تعويض صافي آب 

  وقتي چراغ نمايش صافي آب روشن ميشود 

حداقل هر شش بايد . اگر چراغ نمايش صافي آب روشن شود بدين معناست كه بايد صافي آب را تعويض كنيد              
لطفا بـه   . ماه يك بار يا وقتي كاهش مشخصي در قابليت آب يا يخساز مشاهده مي كنيد صافي را تعويض كنيد                  

شرايط محلي خود توجه كنيد چرا كه ممكن است الزم باشد به دليل شرايط متفـاوت آب بيـشتر صـافي آب را                       
  . تعويض نماييد

  تعويض صافي آب

  . عقربه هاي ساعت بگردانيد و صافي قديمي را جدا كنيددسته كارتريج را در خالف جهت  . 1

 .كارتريج به نرمي از جاي صافي بيرون مي آيد . 2

 .كارتريج را از جاي فيلتر بيرون بكشيد . 3

اين ممكن است سبب ريختن آب از . ممكن است آب در كارتريج صافي قديمي باقي مانده باشد   : احتياطتذكر          
ه مي شود ظرفي زير محل صـافي بگذاريـد تـا از ريخـتن آب جلـوگيري                  توصي. محل عبور آب در صافي شود     

  .نماييد

آن را در حالتي در جاي صافي بگذاريد        . پوشش محافظ گرمايي را از كارتريج صافي جديد جدا كنيد          . 4
  .سپس كارتريج صافي را آنقدر در جاي آن فشار دهيد تا بايستد. كه دسته اش عمودي باشد

دسـته كـارتريج حـاال      . ي در جهت عقربه هاي ساعت بگردانيد تا ثابت شود         دسته كارتريج را به آرام     . 5
 .بايد افقي باشد

به كار اندازيـد تـا آب   ) بافواصل يك دقيقه اي( دقيقه 5-3آب فشان را پس از تعويض صافي به مدت     . 6
 .اين آب را دور بريزيد. تانك با فشار بيرون بيايد

تنظيمات كاربردهاي قابل     -9بخش  . (ز نو تنظيم كنيد   پس از تعويض كارتريج افي نمايش يخچال را ا         . 7
 )كنترل

  

  :احتياط

  .بدون صافي نمي توان از آب فشان و يخساز استفاده نمود . 1

 .در مورد پرسشهاي مربوط به تعويض آب فشان يا اطالعاتي در مورد دستگاهتان با فروشنده تماس بگيريد . 2

  

پاكيزه نيست يا از پاكيزگي آن اطمينان نداريد، حتما پيش از           در صورتي كه آب از نظر ميكروبيولوژيك        . 1تذكر    
  .استفاده از صافي، آب فشان يا يخساز آن را ضدعفوني كنيد

  . ساعت اول دور بريزيد24پس از نصب صافي جديد اولين يخها را در .2

رند، صـافي را    اگر مدتي طوالني از آب فشان يا يخساز استفاده نكرده ايد يا يخ مزه ها بوي نامطلوبي دا                  .3
 .تعويض كنيد

هنگام بيرون آوردن . هواي فشرده در سيستم ممكن است سبب بيرون آمدن آب و كارتريج صافي شود              .4
 .احتياط كنيد

  



  قطع يخچال

  قطع برق •

 نگذاريـد و تـا   در طول زماني كه برق قطع است مواد غذايي جديدي در يخچال يا فريـزر . غذاها تا چند ساعت پس از قطع برق سالم باقي مي مانند     
  . حد امكان درها را باز و بسته نكنيد

  .اگر از قبل مي دانيد قرار است قطعي برق داشته باشيد، يخ درست كنيد و در بخش مواد غذايي تازه بگذاريد

  
  .ت آنها پايين بيايداگر دما به دليل قطع برق يا مشكل ديگري باال رود تاريخ انقضاي مواد منجمد تغيير كرده و ممكن است كيفيتذكر     

  قطع استفاده •

يخچـال را طبـق دسـتورالعملهاي    . همه منابع آب را قطع كنيد   . اگر براي مدتي طوالني از يخچال استفاده نمي كنيد، كابل برق را از سوكت جدا كنيد               
  .در يخچال را باز بگذاريد تا از بو گرفتن آن جلوگيري كنيد. دفترچه تميز كنيد

  
عمول يخچال در صورتي كه روشن بماند عملكرد بهتري دارد تا اين كـه مـدام بـرق آن قطـع و                 تذكر     به طور م       

  .وصل شود

  مسافرت •

وقتي همـه يخهـا آب شـدند داخـل يخچـال را تميـز       . اگر براي مدتي طوالني به مسافرت مي رويد برق و منابع آب را قطع كنيد    
اگر دماي محيط زير صفر است، با پرسنل . ويي به جا بگذارد پاك كنيديخچال را از باقي مانده هر غذايي كه ممكن است ب. كنيد

اين از ريختن آب و از تركيدن لوله هل به خاطر آب يخ زده جلوگيري مـي                 . خدماتي تماس بگيريد تا سيستم آب را خشك كنند        
  .كند

  به هنگام جابجايي

سب محكمـي همـه بخـشهاي جداشـدني ماننـد بخـش مـواد        با نوار چ. همه مواد غذايي را خارج كنيد    . دستگاه را از برق بكشيد    
  . غذايي تازه و طبقات فريزر را ثابت نگه داريد

  .  و آنها را با نوارچسب ببنديد تا از باز شدنشان به هنگام جابجايي جلوگيري كنيدرا ببنديد وكشوها درهاي يخچال 

 درجه باشد تا از آسيب بـه سيـستم خنـك كننـده     45ز به هنگام جابجايي زاويه كج شدگي يخچال با سطح عمودي نبايد بيش ا    
  .جلوگيري شود

  . اين حركت ممكن است سبب آسيب شخصي يا آسيب به يخچال شود. دستگاه را با كمك دستگيره جابجا نكنيد

  

نـده  اين ممكن است باعث بيرون ريختن روغن از متراكم كن         . تذكر    توصيه مي شود يخچال را به صورت خوابيده حمل نكنيد             
 6 تـا   4اگر مجبور هستيد يخچال را به اين صورت جابجا كنيد، پيش از وصل دوباره آن بـه بـرق، يخچـال را بـه مـدت                           . شود

  .ساعت ايستاده نگه داريد تا روغن به متراكم كننده باز گردد

  

    

  

  

  



  اشكال يابي

  

. اين كار باعث صرفه جويي در وقت و هزينه مـي شـود            . پيش از تماس گرفتن با مركز خدماتي لطفا جدول زير را بخوانيد           

  .در اين جدول مشكالت رايج مطرح مي شوند كه شما با تنظيمات كوچكي مي توانيد آنها را برطرف كنيد

  راه حل  دليل  مشكل

  دما بيش از حد پايين است

  

  

  اكم كننده كار نمي كندمتر

يخچــال در حالــت خنكــي و انجمــاد  -
  .عميق است

  .يخچال روشن نيست -

فيوز يا مدارشكن اتاق مـشكل پيـدا         -
  .كرده است

  . برق قطع است-

 اين مورد براي يخچالي كه به طور خودكار      -
وارد حالت انجمـاد عميـق مـي شـود طبيعـي            

  . دقيقه است30مدت انجماد عميق . است

طمينان يابيد كه دوشاخه سيم بـرق كـامال          ا -
  . به خروجي برق متصل است

ــوز - ــه في ــد و آن را ب ــوز را چــك كني    في

13A يا مدارشكن را از نو تنظـيم       . تغيير دهيد
  .كنيد

بـا اداره بـرق   . منبع برق اتاق را چـك كنيـد       -
 .محلتان تماس بگيريد

  

  

  

  

يخچال به طور مكرر در حـال كـردن         
  .ي كار مي كنداست يا مدتي طوالن

 دماي اتاق يا دماي بيرون بيش از حـد          -
  .باالست

  . يخساز خودكار در حال كار است-

 درها يا كشوها زياد بـاز و بـسته مـي            -
  .شوند

 تنظيمات قابل كنترل در فريزر و بخش        -
نگهداري مـواد غـذايي تـازه روي درجـه          

  .سردي تنظيم شده اند

پوشش الييهـاي در و كـشو آلـوده يـا            -
  .ده شده اند يا ترك خورده اندسايي

  . خازن آلوده است-

در اين صـورت طبيعـي اسـت كـه يخچـال             -
  . پيوسته در حال كار كردن باشد

 اين امر طبيعي است چـرا كـه يخـساز بـار             -
  .كاري يخچال را افزايش مي دهد

 سعي كنيد درها و كـشوها را كمتـر بـاز و             -

  .بسته كنيد

 سـاعت  24 دماي بخشها را افـزايش داده و      -

  .فرصت دهيد تا تعادل جديدي ايجاد شود

 الييها را تميز كنيد و كمي با سشوار خشك          -

  .كنيد تا الييها شكل قاب فلزي را بگيرند

  . خازن را تميز كنيد-

متراكم كننـده بـه طـور مكـرر روشـن و            
  .خاموش مي شود

حــسگرهاي دمــايي بخــش يخچــال را در 
 باعث   دارند و  -حاالت تنظيم شده نگه مي    

خاموش و روشن شدن متراكم كننده مي       
  .شوند

ــي اســت  ــر طبيع ــن ام ــده . اي ــراكم كنن مت
يخچال سطح خنكي مورد نيـاز را فـراهم         

  .مي كند

دماي داخل فريزر بسيار پـايين اسـت در    
حالي كه دماي بخـش مـواد غـذايي تـازه           

  .مناسب است

فريـزر بـسيار پـايين تنظـيم        دماي داخل   
  . شده است

را كمي باالتر برريد و سپس      دماي فريزر   
 ساعت صـبر كنيـد تـا تعـادل برقـرار            24

  .شود

دمــاي داخــل  بخــش مــواد غــذايي تــازه  
بـسيار پــايين اســت در حـالي كــه دمــاي   

  .فريزر مناسب است

دمــاي داخــل قــسمت مــواد غــذايي تــازه 
  .بسيار پايين تنظيم شده است

دماي داخل بخـش مـواد غـذايي تـازه را           
 24دماهـا ظـرف     . دكمي گرمتر تنظيم كني   

  .ساعت به تعادل جديدي مي رسند



غذاهاي درون قسمت با پهنـاي كامـل        
  . منجمد شده اند

تنظيمات كنترلـي بخـش مـواد غـذايي         
تازه روي درجه بسيار پـاييني تنظـيم     

  .شده است

تنظيمات كنترلي مواد غـذايي تـازه را        
دماي جديـد ظـرف     . كمي باال بياوريد  

  . ساعت تعادل پيدا مي كند24

مواد غذايي بخش نگهداري ترد مـواد       
  . غذايي منجمد شده اند

دماي بخـش مـواد غـذايي تـازه روي          
  . درجه پاييني تنظيم شده است

باال بـردن دمـاي بخـش مـواد غـذايي         
تازه يا كم كردن رطوبت از انجماد يـا         

  .يخ زدگي جلوگيري مي كند

نوشته هاي روي نمايشگر آب فـشان       
  .كد خطا نشان مي دهند

شكل عملـــي الكترونيكـــي رخ داده مـــ
  .است

با مسئول خـدماتي تمـاس بگيريـد تـا          
ــشكل را تــــشخيص داده و آن را  مــ

  .برطرف نمايد

  دما بسيار باالست

ماي كشوهاي فريزر يا بخـش مـواد        د
  .غذايي تازه بسيار باالست

 درها يا كشوها زياد باز و بسته مي -
شوند يا براي مدتي طوالني بـاز مـي         

  .مانند

  .درها يا كشوها باز مانده اند -

  . خازن آلوده است-

 سعي كنيد درها و كـشوها را كمتـر          -

  . باز و بسته كنيد

 مراقب باشيد الييها كامال دور در را       -
الييهـا را تميـز و پـاكيزه نگـه          . بگيرند
  .داريد

 به طور دوره اي سيم پيچ خازن را         -
  .با مكنده گردوخاك تميز كنيد

 بسيار باالسـت در     دماي داخل فريزر  
حالي كه دماي بخش مواد غذايي تازه       

  .مناسب است

دماي داخل فريزر بـسيار بـاال تنظـيم         
  .شده است

دماي فريزر را كمي پايين بياوريـد و         
 ساعت صبر كنيد تا تعـادل       24سپس  

  .برقرار شود

دماي داخل  بخش مـواد غـذايي تـازه         
بــسيار باالســت در حــالي كــه دمــاي 

  .فريزر مناسب است

دماي داخل قسمت مواد غـذايي تـازه        
  .بسيار باال تنظيم شده است

نمايش دماي بخش مـواد غـذايي تـازه را          
دمــاي جديــد . كمــي ســردتر تنظــيم كنيــد

  . ساعت تنظيم مي شود24پايين ظرف 

دماي بخش نگهداري ترد مواد غذايي      
  .بساير باالست

دماي بخـش مـواد غـذايي تـازه روي          
  .ستدرجه بااليي تنظيم شده ا

تنظيمات كنترلي مواد غـذايي تـازه را        
دماي جديد ظرف   . كمي پايين بياوريد  

  . ساعت تعادل پيدا مي كند24

  يخ در يخچال/آب، رطوبت، برفك

رطوبتي كه درون يخچـال شـكل مـي         
  گيرد

  . محيط گرم يا مرطوب است-

ــده  - ــاز مان ــا كــشوي يخچــال ب  در ي
  .است

ه مي  درها يا كشوها زياد باز و بست-
شوند يا براي مدتي طوالني بـاز مـي         

  .مانند

 ظروف حاوي غـذا يـا مايعـات بـاز           -

  .ماده اند

 ســعي كنيــد دمــا را در بخــشي كــه -

  . تاثير پذيرفته كمي باال ببريد

ــه   - ــئن شــويد ك ــا مطم ــد ت  چــك كني

الييهـاي درهـا تميــز هـستند و خــوب    
  .روي قاب فلزي محكم شده اند

  .يد درها را كمتر باز و بسته كن-

 صبر كنيـد تـا غـذاهاي گـرم خنـك            -

شده و به دماي اتاق برسـند و غـذاها          
  .و مايعات را بپوشانيد



قطــره هــاي آب در قــسمتهاي پــاييني 
كشوي نگهداري ترد مواد غذايي تازه      

  . جمع مي شوند

رطوبت در درجه بااليي تنظـيم شـده        
  .است

طبيعي است كه مقـداري هـواي مرطـوب         
رد مـواد غـذايي     درون بخش نگهـداري تـ     

براي كـاهش جمـع     . تازه بسته جمع شود   
شدن رطوبت رطوبـت را روي درجـه اي         
پايين تنظيم كنيد و دماي اين بخش را باال 

  .بياوريد

روي سطح پاييني پوششهاي شيـشه      
اي بخش مواد غذايي تازه آب تشكيل       

  .مي شود

رطوبتي كه از مواد غـذايي خـيس يـا          
ته شــكافي در اليــي در يــا بــاز و بــس

ــوب    ــيط مرط ــاد در در مح ــردن زي ك
  .ايجاد مي شود

ــه اي    ــا پارچ ــذايي را ب ــواد غ ــدا م ابت
  .خشك كنيد، سپس در يخچال بگذاريد

الييهاي در را چك كنيد و كمتـر در را          
دماي بخش مواد غذايي تازه     . باز كنيد 

  .را بيشتر كنيد

  برفك بيرون يخچال/رطوبت/آب

هواي مرطوب روي لبه هـاي بيرونـي    
  . قطرات آب تشكيل مي دهديخچال

هـواي گـرم و مرطـوب در محـيط بــا     
هواي خنكتـر در نـواحي الييهـاي در         
بخشهاي مواد غـذايي تـازه و فريـزر         

  .ادغام شده و سبب ميعان مي شود

. كمي شبنم يـا رطوبـت طبيعـي اسـت         

بهتر است آن را با پارچـه اي خـشك          
  .كنيد تا عملكرد را بهبود بخشيد

  يخساز خودكار

 حسگر ارتفـاع تكـه هـاي يـخ          دسته -  .يخساز كار نمي كند

  .تشخيص داده كه سيني پراست

  . شير آب بسته است-

 بخش فريزر به انـدازه كـافي سـرد          -
  .نيست

  . شير پايه آب گرفته است-

 براي داشتن يخ بيشتر مي توانيد يـخ را در           -
سمت راست كشوي وسطي يا كشوي پاييني       

ــ  ــد از مي ــا بتواني ــد ت زان بيــشتري يــخ بگذاري
  .استفاده كنيد

  . شير آب را باز كنيد-

 سـاعت   24 دماي فريزر را پايين بياوريد و        -

  .برقرار شود صبر كنيد تا تعادل

 شير پايـه آب را چـك كنيـد و در صـورت              -

  .خرابي آن را تعويض نماييد

  

  

  

  

  .توانايي يخسازي پايين است

كــشوي فريــزر بــه قــدر كــافي ســرد 
  .نيست

ر كافي ندارد يا كامال باز      شر آب فشا  
  .نيست

دسته حسگر يخساز محـصور اسـت       
  .يا از محل خود خارج شده است

  . دماي كشوي فريزر را پايين بياوريد

 25-121اطمينان يابيد كه فـشار آب بـين       

psi    ــت و در صــورت پــايين بــودن  اس
  .تقويت كننده نصب كنيد

  .اطمينان يابيد كه شير آب كامال باز است

يابيـد كـه صـافي آب بـه مقــدار     اطمينـان  
كافي آب از خود عبور مي دهد و مسدود         

  .نيست

اطمينان يابيد كه الييهـاي كـشوها بـسته         
  .پاكندهستند و از آلودگي و گرد وخاك 

  

  



حسگر سطح يخساز در قسمت پـايين         .يخساز پيوسته در حال كار است
  .گير كرده است

حركت دسته حسگر يخساز را چـك كنيـد تـا           
  . بال قرار گيرددر قسمت

اطمينان يابيد كه هيچ بسته يا شي يخ زده اي          
  .جلوي دسته حسگر را نگرفته باشد

مــواد غــذايي بــدو پوشــش و بــدون -  .تكه هاي يخ بوي بدي دارند
بسته بندي در نزديكي ظرف يخ قـرار        

  .دارند

  .عمر مفيد صافي آب تمام شده است-

  .يخ ها مدتها پيش ساخته شده اند-

غــذايي منجمــد را بپوشــانيد،  مــواد -
بسته بندي كنيـد و دور از ظـرف يـخ           

  .بگذاريد

  . صافي آب را چك و تعويض كنيد-

  .  يخهاي كهنه را دور بريزيد-

  .آب فشان كار نمي كند

  . لوله آب باز نيست-  .آب فشان آب خنك نمي دهد

  . صافي آب مسدود است-

  . لوله آب مسدود است-

  .د لوله آب را باز كني-

  . صافي آب را تعويض كنيد-

 چــك كنيــد تــا هــيچ لولــه آبــي پــيچ -

  .نخورده يا محصور نباشد

آب مـــدتي بـــسيار طـــوالني بـــدون    .آب بوي عجيبي دارد
  .استفاده مانده است

آب آشاميدني محلتـان قابـل اطمينـان        
  .نيست

 فنــان آب را دور بريزيــد و 12 تــا 10
سپس دوباره چك كنيد تـا ببينيـد آيـا        

  . آب بهتر مي شودكيفيت

با سازمان آب محلتان تمـاس بگيريـد        
  .و كيفيت آب را چك كنيد

 ميــزان فــشار آب از حــداقل ســطح -  .فشار آب كم است
  . كمتر استpsi 25تعيين شده 

 با لوله كشي محلتان تمـاس بگيريـد      -
تا تقويت كننده اي برايتان نصب كنـد        

  .و فشار آب به مبزان مطلوب برسد

  .ي دارديخچال بوي بد

  

  

  .داخل يخچال كثيف است

 ديواره ها، طبقات و صـندوقچه هـا         -
  .بايد تميز شوند

  .  غذاهاي درون يخچال فاسد شده اند-

ــا پارچــه  -  تمــام ســطوح درون يخچــال را ب
نرمي مرطوب به آب گرم تميز كنيد و سـپس          

  .خشك نماييد

 مواد غذايي را بسته بندي كنيد و بپوشـانيد          -
  .قابل استفاده باشندتا مدت بيشتري 

  .در يا كشو به سختي باز مي شود

  . ممكن است چيزي جلوي در باشد-  .در به سختي بسته مي شود

 سطح يخچال باعث شده در از جاي        -

  .خود خارج شده باشد

ممكن است در به كابينتهاي كنـاري        -
  .يا دستگاه ديگري بخورد

 ممكــن اســت تــراز لوالهــاي در بــه -
  .ته باشندتنظيم نياز داش

طبقات، صندوقچه ها يا ظـروف را جابجـا          -
  .كنيد تا در بسته شود

 با استفاده از مواد محكمي كه اشتعال پذير         -
  .نيستند سطح را صاف كنيد

 سـانتيمتري در هـر سـه سـو          2,54 فاصله   -

  .بگذاريد تا درها به رلحتي باز و بسته شوند

 لوالهــا را تنظــيم كنيــد و از گيــره هــاي     -
  .ه داده شده استفاده كنيدجداكنند

  



كشوها به سختي حركت مي كننـد يـا         
  .بسته نمي شوند

 غــذاها مــانع مكانيــسم لغــزش مــي -

  .شوند

 گردنده هاي كشوها آلـوده بـه غـذا          -
  .هستند

 غذاها را از كناره هاي كـشوها فاصـله          -

بدهيد و آنها را به طور مساوي در كـشو         
  .پخش كنيد

هـا را بـه       كشو را تميز كنيـد و كنـاره           -
طور دوره اي پاك كنيد تا بلبرينگ ها بـه          

  .راحتي حركت كنند

  .المپ خاموش است

  . المپ خراب شده يا وصل نيست-   .المپ خاموش است

 كليد المپ به نحوي با گرد و خـاك          -
  .يا تكه هاي غذا مسدود شده است

  . يخچال خاموش است-

  .  به بخش تعويض المپ مراجعه كنيد-

كليـد چـراغ را     .  از برق بكـشيد     دوشاخه را  -
روي ديواره بيابيد و با چند بـار فـشار دادن           

  .آن ببينيد آيا غذا از آن زدوده مي شود

 اطمينان يابيد كه سيم برق كامال به سوكت         -
  .خروجي وصل است

 60در يــا كــشويي بــه مــدت بــيش از   اگر صدايي از درون يخچال شنيديد

  .ثانيه باز مانده است

عي است و صدا هر دقيقـه       اين امر طبي  
  .يك بار تكرار مي شود

  

 زبالـه  – Waste Electrical and Electronic Equipment در EC/96/2002اين دستگاه مطابق بـا بخـشنامه اروپـاي    

  . عالمت گذاري شده است(WEEE) -الكتريكي و وسايل الكترونيك

ي از عواقب منفي ممكن بر محـيط و سـالمت بـشر كمـك           با اطمينان يافتن از دور انداختن صحيح اين محصول به جلوگير          
  .اين عواقب مي توانند حاصل كنترل نامناسب زباله اين محصول باشند. كنيد

بلكه بايد آن را به محـل جمـع         . عالمت روي محصول نشان ميدهد كه نمي توان آن را مانند زباله هاي خانگي دور انداخت               
  .لكتريكي و الكترونيكي ارائه كردآوري زباله هاي قابل استفاده تجهيزات ا

  .دور ريختن بايد مطابق مقررات محيطي دور ريختن زباله محل باشد

براي اطالعات بيشتر در مورد طرز عمل و بازيافت اين محصول لطفا با مشاور محلتان، خدمات دور ريخـتن زبالـه هـاي                       
  .  حاصل فرماييدخانگي يا مغازه اي كه اين محصول را از آن خريداري نمودهايد تماس

  توليدكننده هيچ گونه مسئوليتي در قبال آسيبهاي ناشي از عدم رعايت اين نكات حفاظتي مهم بر عهده نمي گيرد

  

  

ليدكننده ايـن حـق را      .ت. توليدكننده هيچ گونه مسئوليتي در قبال اشتباهات ناشي از كپي و چاپ اين دفترچه تقبل نمي كند                
  . ا در محصوالت به عمل بياورد بدون آنكه بر ويژگيهاي اصلي آنها تاثيري بگذاردحفظ مي كند كه تغييرات الزم ر

  

  


