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WMD 4001 :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: WMD 4001
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ــردن  ــت ک ــب و ثاب ــات، نص ــدم ثب ــی از ع ــرات ناش ــری از خط ــت جلوگی ــدار: جه هش

ــرد. ــام گی ــده انج ــد کنن ــن تولی ــا قوانی ــق ب ــد مطاب ــتگاه بای دس

هشدار: منافذ تهویه هوا را تمیز نگه داشته و مانع از انسداد آنها شوید. 

هشدار: به لوله های مدار  آسیب نرسانید. 

هشــدار: از لــوازم مکانیکــی، الکتریکــی یــا شــیمیایی بــه جــز مــواردی کــه توســط تولیــد 

کننــده پیشــنهاد شــده اســت جهــت افزایــش ســرعت یــخ زدایــی اســتفاده نکنیــد. 

هشــدار: از قــرار دادن لــوازم الکتریکــی تاییــد نشــده توســط خدمــات طالیــی نیــکان در 

داخــل دســتگاه خــودداری نماییــد. 

هشــدار: قالــب یــخ و / یــا مخــزن هــای آب مســتقیما بــه منبــع آب متصــل نمــی شــوند 

بنابرایــن آن را بــا آب آشــامیدنی پــر نماییــد. 

نکتــه: ایــن دســتگاه فاقــد CFC مــی باشــد. مــدار خنــک کننــده دارای )RI34a )HFC یــا 

ــد.( ــه نمایی ــتگاه را مالحظ ــل دس ــخصات داخ ــب مش ــد. )برچس )R600a )HC می باش

• دســتگاه های حــاوی ایزوبوتــان )R600a( : ایزوبوتــان یــک گاز طبیعــی بــدون تاثیــرات 

ــن شــوید کــه لوله هــای مــدار  ــن مطمئ محیطــی و مشــتعل شــونده می باشــد. بنابرای

ــک  ــدار خن ــا م ــن لوله ه ــیب ای ــورت آس ــند. در ص ــده باش ــیب ندی ــده آس ــک کنن خن

کننــده خالــی شــده و بایــد بــه آن توجــه نماییــد.

ــده  ــیده ش ــد و پوش ــه ای فلورای ــای گلخان ــاوی گازه ــت ح ــن اس ــول ممک ــن محص • ای

ــده  ــته بندی ش ــتم بس ــل سیس ــده، داخ ــک کنن ــد. گاز خن ــو باش ــوکل کیوت ــط پروت توس

ــد.  ــی GWP( I300( می باش ــدارهای جهان ــوده و RI34a دارای هش ــاری ب انحص

o ســی پنتــان بــه عنــوان عامــل جریــان در فــوم عایــق اســتفاده شــده و گازی مشــتعل 

ــه  ــا توج ــن ویژگی ه ــه ای ــول ب ــن محص ــان دور انداخت ــد. در زم ــی باش ــونده م ش

ــید. ــته باش ــژه ای داش وی

ــی  ــابه طراح ــای مش ــی و موقعیت ه ــارف خانگ ــتفاده در مص ــرای اس ــتگاه ب ــن دس o  ای

شــده اســت:

- آشپزخانه کارمندان فروشگاه ها، شرکت ها و محیط های کاری مشابه؛ 

هشدارهای ایمنی:
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- مزارع ؛ مشتریان هتل ها، مسافرخانه ها و دیگر مکان های اقامتی؛ 

- استراحتگاه ها.

- کترینگ و مکان های عمده فروشی مشابه

o از نگــه داشــتن مــواد منفجــره ماننــد اســپری هایی بــا ســوخت قابــل اشــتغال 

خــودداری نماییــد.

ــی فیزیکــی، حّســی،  ــا ناتوان ــرای اســتفاده توســط کــودکان، افــرادی ب ــن دســتگاه ب o ای

ــد. ــب نمی باش ــش مناس ــه و دان ــد تجرب ــراد فاق ــا اف ــی ی ذهن

ــارت  ــا نظ ــی ب ــودکان حت ــط ک ــد توس ــر نبای ــه کارب ــوط ب ــرات مرب ــت و تعمی o نظاف

ــود.  ــام ش ــن انج والدی

o بــرای جلوگیــری از محبــوس شــدن کــودکان و امــکان خفگــی، بــه آنهــا اجــازه ندهیــد 

بــا دســتگاه بــازی کــرده یــا داخــل آن پنهــان شــوند.

o مطابــق بــا قوانیــن ایمنــی اســتاندارد دو شــاخه بــرق یــا  کلیدهــای چنــد قطبــی نصــب 

ــدا  ــا ج ــوان ب ــاز بت ــان نی ــا در زم ــند ت ــترس باش ــد در دس ــوکت بای ــظ س ــده محاف ش

کــردن پریــز از دوشــاخه بــرق دســتگاه را قطــع نمــود.

o دستگاه را به پریز ارت دار متصل نمایید. 

o از آداپتور یا سیم های رابط استفاده نکنید.

o در زمان نصب، مطمئن شوید که کابل برق آسیب ندیده است.

o کابل برق دستگاه را نکشید.

o جابجایی و نصب دستگاه باید توسط دونفر انجام شود.

o هرگونــه امــور نصــب و تعمیــرات ماننــد تعویــض کابــل بــرق بایــد توســط تکنســین 

ــده  ــتورالعمل های تولیدکنن ــی و دس ــن ایمن ــا قوانی ــق ب ــکان مطاب ــی نی ــات طالی خدم

ــات  ــر قطع ــا تعمی ــض ی ــی از تعوی ــرات ناش ــری از خط ــت جلوگی ــد. جه ــاس بگیری تم

دســتگاه ماننــد کابــل بــرق، خودتــان هیــچ اقدامــی انجــام ندهیــد بــه جــز مواردیکــه بــه 

صــورت شــخص در دفترچــه درج شــده اســت.

حفاظت از محیط زیست

۱. بسته بندی



7

R
EF

R
IG

ER
AT

O
R

اجــزای بســته بنــدی دســتگاه کامــال قابــل بازیافــت بــوده و دارای عالمــت  می باشــند. 

ــری  ــت جلوگی ــد. جه ــل نمایی ــی عم ــون محل ــا قان ــق ب ــن آن، مطاب ــرای دور انداخت ب

ــی  ــمت های پل ــتیکی، قس ــه های پالس ــدی )کیس ــته بن ــزای بس ــل، اج ــرات محتم از خط

ــد. ــه داری ــودکان نگ اســتایرن و ...( را دور از دســترس ک

دورانداختن

 2002/96/EC ــی ــن اروپای ــاس قوانی ــر اس ــت ب ــل بازیاف ــات قاب ــتگاه از قطع ــن دس ای

ــوازم  ــت. ل ــده اس ــاخته ش ــی )WEEE( س ــی و الکترونیک ــزات الکتریک ــا تجهی ــه ب در رابط

ــرات  ــش اث ــا و کاه ــزای آنه ــت اج ــن بازیاف ــد جهــت بهتری ــاده بای ــی و از کار افت قدیم

آن در ســالمتی انســان و محیــط زیســت بــه صــورت جداگانــه تفکیــک گردنــد. عالمــت 

 روی محصــوالت یــا دفترچه هــای آن بــه شــما یــادآوری می کنــد کــه جهــت 

ــه آن  ــد بلک ــی دور اندازی ــای خانگ ــد زباله ه ــد آن را همانن ــتگاه نبای ــن دس دورانداخت

را بــه مراکــز بازیافــت مخصــوص لــوازم الکتریکــی و الکترونیکــی تحویــل دهیــد. هنــگام 

دور انداختــن دســتگاه بــا قطــع کابــل بــرق آن را غیــر قابــل اســتفاده کــرده و درب و 

طبقــات یخچــال را خــارج نماییــد تــا کــودکان نتواننــد در داخــل دســتگاه بــاال رفتــه یــا 

ــوند.  ــوس ش در آن محب

ــه  ــز مربوط ــه مراک ــی آن را ب ــن ایمن ــا قوانی ــق ب ــتگاه مطاب ــن دس ــت دورانداخت جه

تحویــل دهیــد. هرگــز دســتگاه را حتــی بــه مــدت چنــد روز بــدون حضــور خــود رهــا 

ــات  ــت اطالع ــت دریاف ــد. جه ــی باش ــن م ــودکان خطرآفری ــرای ک ــن کار ب ــد، ای نکنی

ــد.  ــل نمایی ــاس حاص ــود تم ــکونت خ ــل س ــهرداری مح ــا ش ــتر ب بیش

   ( CE ) No.1935/2004این دستگاه بـرای نگهداری موادغذایی طراحی و مطابق با قـانون o

تولید شده است. 

o این دستگاه مطابق با قوانین زیر می باشد:

o قوانیــن لــوازم ایمنی"ولتاژکــم" CE/2006/95  )قابــل تعویــض بــا CE/73/23 و اصالحات 

) ی بعد

”EMC” 2004/108/EC  قانون نیازهای ایمنی o

اعالم انطباق
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پیش از استفاده از دستگاه

جهــت اطمینــان از بهتریــن عملکــرد دســتگاه، دفترچــه راهنمــا و توضیحــات مربــوط بــه 

محصــول و توصیــه هــای مهــم را مطالعــه نماییــد. جهــت اســتفاده هــای آینــده دفترچــه 

راهنمــا را نــزد خــود نگــه داریــد.

۱. پــس از بــاز کــردن بســته بنــدی دســتگاه از ســالمت آن اطمینــان حاصــل نماییــد. در 

صــورت آســیب دیدگی بــا فروشــنده  تمــاس حاصــل نماییــد. 

۲. پیــش از روشــن کــردن دســتگاه جهــت اطمینــان از کارایــی کامــل مــدار خنــک کننــده 

۲ ســاعت منتظــر بمانیــد. 

۳. پیش از استفاده داخل یخچال را تمیز نمایید.

احتیاط و نکات عمومی

نصب

o هنــگام جابجایــی دســتگاه مواظــب باشــید تــا بــه پوشــش کــف زمیــن )ماننــد پارکــت( 

آســیب نرســد. 

o بررسی نمایید که دستگاه را در نزدیکی منابع گرمایشی قرار نداده باشید. 

ــدازه و اســتفاده  ــه از نظــر ان ــد ک ــراز نمایی ــه روی ســطحی نصــب و ت o دســتگاه را ب

ــد. ــل نمای ــوده و وزن آن را تحم ــب ب مناس

ــاس  ــر اس ــا ب ــه دم ــت ک ــده اس ــی ش ــی طراح ــرای کار در مکان های ــتگاه ب ــن دس o ای

محــدوده آب و هوایــی در محدوده هــای مشــخص شــده در جــدول می باشــد.

کالس آب و هواییدمای محیطی )درجه سانتیگراد(

SNاز ۱۰ تا ۳۲

Nاز ۱۶ تا ۳۲

STاز ۱۶ تا ۳۸

Tاز ۱۶ تا ۴۳

ــزل  ــرق من ــاژ ب ــا ولت ــاژ موجــود در برچســب مشــخصات ب ــد کــه ولت o بررســی نمایی

یکســان باشــد.
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استفاده ایمن

ــا گاز را در نزدیــک یخچــال قــرار ندهیــد. مــواد  o بنزیــن، مایعــات مشــتعل شــونده ی

ــوند. ــار می ش ــوزی و انفج ــش س ــث آت ــوختی باع س

o محتویات داخل قالب یخ )غیر سمی(  موجود در بعضی مدل ها را نبلعید.

o بــه دلیــل امــکان یــخ زدگــی از خــوردن تکه هــای یــخ بالفاصلــه پــس از خــروج آنهــا 

خــودداری نماییــد.

ــر هــوای داخــل پوشــش فــن،  o جهــت اســتفاده از محصــوالت طراحــی شــده در فیلت

ــد همیشــه در حــال کار باشــد. ــر بای فیلت

o پیــش از انجــام هرگونــه نظافــت و تعمیــرات دوشــاخه دســتگاه را از پریــز کشــیده و 

بــرق آن را قطــع نماییــد. 

ــرای  ــزر ب ــازه و از قســمت فری o از قســمت یخچــال تنهــا جهــت نگهــداری غذاهــای ت

نگهــداری موادغذایــی منجمــد یــا انجمــاد غذاهــای تــازه و تهیــه قالب هــای یــخ 

ــد. ــتفاده نمایی اس

o المــپ اســتفاده شــده در داخــل یخچــال منحصــرا بــرای لــوازم خانگــی طراحــی شــده 

ــاق  ــون اعــالم انطب ــاق در منــزل نمی باشــد )قان و مناســب اســتفاده جهــت روشــنایی ات

)244/209

خدمــات طالیــی نیــکان هیــچ گونــه مســئولیتی در برابــر آســیب ها و خســارات ناشــی از 

عــدم رعایــت نــکات بــاال بــر عهــده نخواهــد داشــت.

نکات ذخیره انرژی

o دســتگاه را در اتاقــی بــا تهویــه ای مناســب و مطبــوع نصــب نمــوده و اطمینــان حاصــل 

نماییــد کــه دور از تابــش مســتقیم نــور خورشــید بــوده و نزدیــک منابــع حرارتــی )مانند 

ــق  ــک صفحــه عای ــاز از ی ــه باشــد. در صــورت نی ــرار نگرفت ــور، اجــاق گاز و ...( ق رادیات

اســتفاده نماییــد.

o برای اطمینان از تهویه مناسب و کافی دستورالعمل های نصب را انجام دهید.

o تهویــه ناکافــی در قســمت پشــت محصــول مصــرف انــرژی را افزایــش داده و قــدرت 

ــد. ــش می ده ــی را کاه خنک کنندگ
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o دمــای داخلــی دســتگاه ممکــن اســت تحــت تاثیــر دمــای محیــط، تعــداد دفعــات بــاز 

ــا  شــدن درب و محــل قرارگیــری دســتگاه تغییــر کنــد. تنظیمــات دمــا بایــد مطابــق ب

ایــن معیارهــا قــرار گیــرد. 

ــد  ــر بمانی ــال منتظ ــیدنی های داغ در یخچ ــی و نوش ــواد غذای ــرار دادن م ــش از ق o پی

تــا خنــک شــوند.

o فن دستگاه )در صورت وجود( نباید توسط مواد غذایی مسدود شود.

ــال و  ــه درب یخچ ــد ک ــی نمایی ــتگاه بررس ــی در دس ــواد غذای ــرار دادن م ــس از ق o پ

ــزر کامــال بســته شــده باشــند. فری

o زمان باز ماندن درب را به حداقل کاهش دهید.

ــد. دمــای  ــرار دهی ــی منجمــد آن هــا را در یخچــال ق ــی مــواد غذای ــخ زدای o زمــان ی

ــد. ــک می نمای ــال را خن ــود در یخچ ــای موج ــد غذاه ــواد منجم ــن م پایی

o ایــن محصــول دارای محفظــه هــای مختلفــی )ماننــد محفظــه غذاهــای تــازه، قســمت 

ــژه ای  ــاوت وی ــول تف ــای محص ــه راهنم ــر در دفترچ ــد. اگ ــه و ... ( می باش ــر درج صف

ــا  ــام آنه ــرده و در تم ــارج ک ــا را خ ــن محفظه ه ــوان ای ــد می ت ــده باش ــته نش نوش

ــرد یکســانی داشــته باشــید.  عملک

o قــرار گیــری طبقــات در یخچــال تاثیــری در مصــرف بهینــه انــرژی نــدارد. موادغذایی 

ــد.   ــان هــوا ممانعــت نکن ــا از چرخــش  جری ــد ت ــرار دهی ــه ای در یخچــال ق ــه گون را ب

ــه الزم  ــواره پشــت همیشــه فاصل ــی و دی ــن مــواد غذای ــا یگدیگــر و بی ــان غذاهــا ب )می

قــرار داده شــود(

o بــا خــارج کــردن ســبدها )در صــورت وجــود( و طبقــه STOP FROST فضــای نگهداری 

مــواد غذایــی منجمــد را همــراه بــا حفــظ مصــرف انــرژی یکســان افزایــش دهید.

o درزگیر آسیب دیده را در سریعترین زمان ممکن تعویض نمایید.

o محصوالتــی بــا کالس انــرژی بــاال دارای موتورهایــی کارامــد می باشــند کــه عملکــرد 

را بــا مصــرف انــرژی کمتــر ، مــدت طوالنــی تــر نگــه می دارنــد. بنابرایــن اگــر موتــور 

تــا زمــان بیشــتری بــه کار خــود ادامــه می دهــد نگــران کننــده نمی باشــد.

o سنسور شب ”NIGHT SENSOR” و محافظ صفحه نمایش ”SCREEN SAVER” در حالت 
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فعال و " LED های دستگیره درب" در حالت خاموش باعث ذخیره انرژی می شوند.

پیش از استفاده از یخچال

اطالعات کلی درباره تکنولوژی نوفراست

یخچال هــای نوفراســت جدیــد دارای عملکــرد متفاوتــی نســبت بــه یخچال هــای 

می باشــند.  معمولــی 

در یخچال هــای معمولــی، زمــان بــاز کــردن درب رطوبــت وارد یخچــال شــده و 

ــود.  ــزر می ش ــه فری ــی  محفظ ــخ زدگ ــث ی ــی باع ــواد غذای ــت م رطوب

ــد یخچــال را خامــوش کــرده و  ــزر، بای ــخ در محفظــه فری ــی برفــک و ی ــرای یخ زدای ب

مــواد غذایــی کــه نیــاز بــه نگهــداری در دمــای ثابــت یخچــال دارنــد را بیــرون آورده 

و یــخ هــای موجــود در قســمت فریــزر را تمیــز نماییــد.

شرایط محفظه فریزر در یخچال های بدون برفک کامال متفاوت است.

هوای خشک و خنک توسط فن در تمام قسمت های فریزر دمیده می شود. 

هــوای خنــک میــان طبقــات بــه صــورت یکنواخــت پخــش شــده و تمــام مــواد غذایــی 

را یــک نواخــت خنــک مــی نمایــد بنابرایــن مانــع از رطوبــت و یخ زدگــی خواهــد شــد.

ــود.  ــک می ش ــت خن ــورت ثاب ــه ص ــزر ب ــمت فری قس

هــوا بــه طــور یکنواخــت میــان طبقــات  در بخــش خنــک 

کننــده توســط فــن پخــش شــده و تمــام مــواد غذایــی 

ــوند.  ــک می ش ــت خن ــورت یکنواخ ــه ص ب

ــور  ــی جهــت عب ــان قســمت های مختلــف فضای اگــر می

هــوا وجــود نداشــته باشــد بــوی موجــود در ۳ قســمت 

مختلــف یخچــال بــا یکدیگــر ترکیــب نخواهــد شــد. 

بنابرایــن یخچــال نوفراســت جدیــد بــا اســتفاده آســان، 

فضــای زیــادی را بــه همــراه ظاهــری زیبــا در اختیارتان 

ــد. ــرار می ده ق
جریان هوای سرد

برگشت هوای گرم
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A. محفظه خنک کننده

B. محفظه یخچال / فریزر 

B.۱ ناحیه ۱

B.۲ ناحیه ۲

۱. طبقات محفظه یخچال

۲. محفظه خنک کننده )مواد غذایی جهت صبحانه(

۳. کشوی سبزیجات

۴. طبقه درپوش دار جهت نگهداری کره – پنیر

۵. طبقه پنیر، کره

۶. طبقات درب

۷. جا تخم مرغی

۸. طبقات درب مخصوص بطری

۹. جا یخی

۱۰. کشوی باالیی فریزر 

۱۱. کشوی های پایینی فریزر

۱۲. پایه های قابل تنظیم

معرفی محصول

ــت  ــن اس ــرده و ممک ــه ک ــتگاه ارائ ــمت های دس ــاره قس ــی درب ــر اطالعات ــن تصوی ای

ــد. ــاوت باش ــما متف ــتگاه ش ــا دس ــده ب ــش داده ش ــای نمای بخش ه
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۱. نشانگر دمای محفظه یخچال

۲. نشانگر دمای محفظه سمت چپ فریزر

۳. نشانگر دمای محفظه سمت راست فریزر

۴. چراغ خنک سازی سریع

۵. چراغ انجماد سریع

QDRINK ۶. نمایشگر هشدار

۷. حالت خنک سازی فعال

۸. حالت کم مصرف

۹. حالت تعطیالت

QDRINK ۱۰. چراغ

۱۱. سنسور شب

۱۲. قفل کودک

۱۳. حالت دمو

۱۴. هشدار ولتاژ پایین

۱۵. هشدار

۱۶. دکمه محافظ صفحه نمایش

۱۷. دکمه منطقه ۲ )فریزر سمت راست(

۱۸. دکمه حالت

۱۹. دکمه خنک کننده

QDRINK ۲۰. دکمه حالت

۲۱. دکمه منطقه ۱ )فریزر سمت چپ(

صفحه نمایش

مقادیر موجود در صفحه، دمای مشخص شده توسط کاربر را نشان می دهد.

ــد.  ــری می نمای ــتباه جلوگی ــاس اش ــل از تم ــرات حاص ــه کار از تغیی ــاده ب ــت آم در حال

بنابرایــن، بــرای انجــام هــر عملکــرد بایــد دکمــه مربوطــه را در صفحــه نمایــش فشــار 

ــوق  ــورت دو ب ــه ص ــدار ب ــگ هش ــدای زن ــت ص ــن حال ــه، در ای ــس از ۲ ثانی ــد. پ دهی

شــنیده شــده و نمایشــگر آمــاده اســتفاده مــی باشــد. اگــر پــس از پایــان رونــد ۲۰ ثانیــه 

منتظــر بمانیــد ، نمایشــگر بــه حالــت محافظــت برخواهــد گشــت. 
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معرفی محصول

ACTIVE CHILL حالت

ایــن حالــت عطــر، بافــت و ظاهــر مــواد غذایــی را حفــظ خواهــد کــرد. بــا دمــا و ســطح 

رطوبــت ایــده ال از پیــش تنظیــم شــده طــراوت و تازگــی میــوه و ســبزیجات را حفــظ 

 ACTIVE ــت ــاب حال ــرای اتنخ ــد. ب ــش می ده ــا را افزای ــدگاری آنه ــان مان ــرده و زم ک

 ACTIVE CHILL منطقــه ۱ بایــد خنک تــر باشــد. بــرای تغییــر حالــت دســتگاه بــه ،CHILL

ــا عالمــت ACTIVE CHILL روشــن شــود. در  ــد ت ــت را فشــار دهی کافیســت دکمــه حال

ایــن حالــت دکمــه منطقــه ۱ خامــوش شــده و کاربــر نمــی توانــد دمــای محفظــه آن 

را تغییــر دهــد.

اگــر از منطقــه ۱ بــه عنــوان فریــزر اســتفاده مــی نماییــد، پیــش از اســتفاده از حالــت 

ــد.  ــر را مالحظــه نمایی ــوارد زی ACTIVE CHILL م

مهم: اگر منطقه ۱/ منطقه ۲ از فریزر به حالت خنک کننده تغییر کند:

• بایــد مــواد غذایــی موجــود را خالــی و آن محفظــه را تمیــز  نماییــد. درب را بــه مــدت 

۴ ســاعت بســته نگــه داشــته و پــس از آن غــذا را در محفظــه مربوطــه قــرار دهیــد.

• سبدها و/ یا طبقات برداشته شده باید در جای خود قرار گیرند.

نکته: اگر از منطقه ۱ به عنوان فریزر استفاده می نمایید نباید حالت ACTIVE CHILL فعال 

شود.

نکتــه: مــواد غذایــی را نبایــد در جلــوی فــن قــرار دهیــد. حالــت ACTIVE CHILL میــوه 

و ســبزیجات را تــازه نگــه داشــته و کمــک مــی نمایــد تــا ویتامیــن و مــواد غذایــی آنهــا 

توســط شــرایط دمــا و رطوبــت مناســب حفــظ گــردد. 

بیشترین زمان نگهداری میوه و سبزیجات

زمان نگهداریمیوه و سبزیجات

۱۰ روزکاهو
۱۰ روزبرگ های سبز

۷ روزگوجه
۷ روزخیار
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ــان  ــبزیجاتی را نش ــوه و س ــی از می ــاد برخ ــزان فس ــر می ــرایط حداکث ــن ش ــه: ای نکت

می دهــد کــه بــا حالــت active chill بــه خوبــی نگهــداری شــده اند. در جــدول بــاال تمــام 

زمــان هــای نگهــداری مــواد غذایــی پیشــنهاد شــده اســت. زمــان نگهــداری میــوه هــا و 

ســبزیجات بــر اســاس میــزان کیفیــت مــواد غذایــی، شــرایط پــس از برداشــت و خنــک 

 active ــت ــداری آن در حال ــا نگه ــان  برداشــت محصــول ت ــداوم از زم ــه داشــتن م نگ

chill دســتگاه مــی باشــد. مــوارد دیگــر ممکــن اســت شــرایط متفاوتــی داشــته باشــند. 

نکته: میوه و سبزیجات بسته بندی شده باید تا زمان انقضای آنها مصرف شوند. 

حالت کم مصرف )اکو(

ــد.  ــب کار می کن ــای مناس ــال در دم ــه یخچ ــید ک ــته باش ــان داش ــت اطمین ــن حال در ای

بــرای فعــال کــردن حالــت "اکــو" دکمــه "mode" را فشــار دهیــد تــا چــراغ eco روشــن 

شــود.

)H( عملکرد تعطیالت

ــان  ــت. در زم ــده اس ــان داده ش ــید نش ــر و خورش ــک چت ــورت ی ــه ص ــت ب ــن حال ای

ــوان از  ــده اســتفاده نمــی شــود می ت ــک کنن ــه از قســمت خن ــی ک مســافرت های طوالن

زمان نگهداریمیوه و سبزیجات

۱۵ روزلیمو
۱۵ روزالبالو

۲۰ روزپرتقال
۵ روزتوت فرنگی

۲۰ روزهویج
۱۰ روزبروکلی
۱۰ روزاسفناج
۱۵ روزکدو
۲۵ روزسیب
۲۰ روزانگور

۱۵ روزکنگر فرنگی



16

R
EF

R
IG

ER
AT

O
R

ایــن حالــت اســتفاده نمــود. بــرای تغییــر وضعیــت دســتگاه بــه حالــت تعطیــالت، دکمــه 

ــا عالمــت ”H” روشــن شــود. ــالت ب ــا چــراغ عملکــرد تعطی ــد ت "mode" را فشــار دهی

سنسور شب

بــا فشــار عملکــرد سنســور شــب و دکمــه هــای محافــظ صفحــه نمایــش/ ”s.saver” بــه 

ــور مناســبی می باشــند  ــه، چــراغ هــای یخچــال خامــوش شــده و دارای ن مــدت ۳ ثانی

کــه در مصــرف انــرژی صرفــه جویــی خواهنــد نمــود. 

قفل کودک )عالمت کلید(

بــرای فعــال کــردن قفــل کــودک، دکمه هــای zone2 + cooler را بــه صــورت همزمــان 

۳ ثانیــه فشــار دهیــد. زمانیکــه قفــل کــودک فعــال می شــود، دکمه هــای دیگــر 

غیرفعــال شــده و ایجــاد تغییــر در تنظیمــات قابــل انجــام نمــی باشــد. جهــت غیــر فعــال 

ــان ۳  ــورت همزم ــه ص ــای zone2 + cooler را ب ــدد دکمه ه ــودک، مج ــل ک ــردن قف ک

ثانیــه فشــار دهیــد.

حالت دمو

ایــن حالــت توســط تکنســین هــای خدمــات و فروشــنده اســتفاده شــده و بــرای کارکــرد 

ــی ندارند. دســتگاه کارای

هشدار

ــاس  ــکان تم ــی نی ــات طالی ــا خدم ــد ب ــود، بای ــن می ش ــدار روش ــراغ هش ــه چ هنگامیک

ــد.  ــل نمایی حاص

ــه شــما هشــدار مــی دهــد و عالمــت تعجــب در نمایشــگر ظاهــر  ــه دســتگاه ب زمانیک

می گــردد اگــر دکمــه ”s.saver” محافــظ صفحــه نمایــش را فشــار دهیــد صــدای زنــگ 

ــه مشــکل برطــرف نشــود عالمــت تعجــب  ــا زمانیک ــا ت هشــدار قطــع خواهــد شــد ام

همچنــان در پنــل  نشــانگر مقادیــر روشــن خواهــد مانــد. 

)s.saver( محافظ صفحه نمایش

ــا فشــردن دکمــه ”s.saver” بــه مــدت ۳ ثانیــه ایــن عملکــرد فعــال شــده و مصــرف  ب

ــد.  ــش می ده ــوش کاه ــراغ خام ــتفاده از چ ــا اس ــر ب ــانگر مقادی ــل نش ــرژی را در پن ان

بــرای غیــر فعــال کــردن ایــن حالــت مجــدد دکمــه  ”s.saver” را ۳ ثانیــه فشــار دهیــد. 
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منطقه ۲ )فریزر سمت سمت(

ــار  ــا فش ــد. ب ــت می باش ــمت راس ــه س ــای محفظ ــم دم ــه تنظی ــوط ب ــه مرب ــن دکم ای

دکمــه )ناحیــه ۲( مقادیــر انجمــاد قســمت ســمت راســت را می توانیــد -۱۶ ، -۱۷ ، -۱۸، 

ــد از  ــر می خواهی ــد. اگ ــم نمایی ــانتیگراد تنظی ــه س -۱۹، -۲۰، -۲۱، -۲۲، -۲۳، -۲۴ درج

محفظــه ســمت راســت بــه عنــوان محفظــه خنــک کننــده اســتفاده کنیــد دکمــه منطقــه 

۲ را بــه مــدت ۳ ثانیــه فشــار داده و دمــای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ را تنظیــم نماییــد.

)COOLER( ناحیه خنک کننده

از ایــن گزینــه جهــت تنظیــم دمــای محفظــه خنــک کننــده اســتفاده می شــود. بــا فشــار 

ــم  ــانتیگراد را تنظی ــه س ــر ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ درج ــد مقادی ــه )COOLER( می توانی دکم

نماییــد. 

QDRINK حالت

بــرای فعــال کــردن حالــت خنــک ســازی نوشــیدنی ها دکمــه )q.drink( را فشــار دهیــد. 

بــا هــر مرتبــه فشــار ایــن دکمــه ۵ تــا ۳۰ دقیقــه زمــان آن افزایــش یافتــه و پــس ازآن 

ــه تنظیــم شــده را در بخــش "شــمارش  ــوان زمــان ناحی ــر می گــردد. می ت ــه صفــر ب ب

ــت  ــخص در حال ــان مش ــدن زم ــپری ش ــس از س ــد. پ ــه نمایی ــدار "qdrink" مالحظ هش

qdrink زنــگ هشــدار یخچــال شــنیده خواهــد شــد. 

مهــم: پیــش از قــرار دادن بطری هــا در منطقــه ۱/ منطقــه ۲ بایــد زمــان را مطابــق بــا 

دمــای بطــری تنظیــم نماییــد. بــه عنــوان مثــال مــی توانیــد ابتــدا زمــان "۵ دقیقــه" را 

تنظیــم کــرده و پــس از ایــن زمــان اگــر میــزان خنکــی کافــی نبــود می توانیــد ۵ یــا ۱۰ 

دقیقــه دیگــر آن را تنظیــم نماییــد. 

در زمان استفاده از این حالت باید دمای بطری را به صورت مداوم بررسی نمایید. 

ــدن  ــد. مان ــارج کنی ــال خ ــا را از یخچ ــد آنه ــا می توانی ــدن بطری ه ــک ش ــس از خن پ

ــد.  ــد ش ــا خواه ــدن آنه ــث ترکی ــت qdrink باع ــا در حال بطری ه

مهــم: اگــر از منطقــه ۱ و منطقــه ۲ بــه عنــوان ناحیــه خنــک کننــده اســتفاده کــرده ایــد 

نمی توانیــد ایــن حالــت را فعــال نماییــد. 

منطقه ۱ )فریزر سمت چپ(
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ــار  ــا فش ــد. ب ــپ می باش ــمت چ ــه س ــای محفظ ــم دم ــه تنظی ــوط ب ــه مرب ــن دکم ای

دکمــه )ناحیــه ۱( مقادیــر انجمــاد قســمت ســمت چــپ را می توانیــد -۱۶ ، -۱۷ ، -۱۸، 

-۱۹، -۲۰، -۲۱، -۲۲، -۲۳، -۲۴ درجــه ســانتیگراد تنظیــم نماییــد. اگــر مــی خواهیــد از 

محفظــه ســمت چــپ بــه عنــوان محفظــه خنــک کننــده اســتفاده نماییــد دکمــه منطقــه 

ــم کنیــد. ــه فشــار داده و دمــای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ را تنظی ــه مــدت ۳ ثانی ۱ را ب

)SF SUPERFREEZE( انجماد سریع

دکمه هــای )ZONE 1( و / یــا )ZONE2( را چنــد مرتبــه فشــار دهیــد تــا حــروف ”sf” در 

صفحــه نمایــش ظاهــر شــود. پــس از آن اگــر دکمــه ای را فشــار ندهیــد صــدای بــوق 

ــاد  ــرای انجم ــت ب ــن حال ــود. از ای ــاب می ش ــر انتخ ــورد نظ ــت م ــده و حال ــنیده ش ش

ــش از  ــاعت پی ــردد. ۶ س ــتفاده می گ ــاد اس ــم زی ــا حج ــی ب ــا غذای ــاده ی ــای آم غذاه

ــس از گذشــت  ــد. پ ــال نمایی ــرد را فع ــن عملک ــزر ای ــی در فری ــواد غذای ــرار دادن م ق

۳۰ ســاعت یــا زمانیکــه سنســور محفظــه فریــزر دمــای کافــی را تشــخیص دهــد حالــت 

ــال می شــود.  ــر فع ــه صــورت خــودکار غی انجمــاد ســریع ب

ــک  ــورت ی ــه ص ــای ۱ و ۲ ب ــی را در منطقه ه ــواد غذای ــد م ــریع، بای ــاد س ــرای انجم ب

ــد. ــیم نمایی ــت تقس نواخ

 )SC SUPERCOOL( خنک کننده سریع

ــود.  ــر ش ــش ظاه ــه نمای ــروف ”SC” در صفح ــا ح ــد ت ــار دهی ــه COOLER را فش دکم

پــس از آن اگــر دکمــه ای را فشــار ندهیــد صــدای بــوق شــنیده شــده و حالــت مــورد 

نظــر انتخــاب مــی شــود. از ایــن حالــت بــرای خنــک کــردن غذاهــای آمــاده یــا غذایــی 

ــر اســاس دمــای  ــا ۶ ســاعت ب ــاد اســتفاده می شــود. پــس از گذشــت ۴ ی ــا حجــم زی ب

محیــط یــا زمانیکــه محفظــه خنــک کننــده بــه دمــای کافــی برســد حالــت خنک ســازی 

ــر فعــال می شــود.  ــه صــورت خــودکار غی ســریع ب

روشن / خاموش چراغ های درب )روشن/ خاموش درب سمت چپ(

ــل  ــاز قاب ــان نی ــده و در زم ــه ش ــتگاه تعبی ــتگیره های دس ــنایی در دس ــتم روش سیس

ــد دکمــه  ــال کــردن سیســتم روشــنایی دســتگیره هــا بای ــرای فع اســتفاده می باشــد. ب

)mode( را ۳ ثانیــه فشــار دهیــد. جهــت غیــر فعــال کــردن آن مجــدد همــان دکمــه را 
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ــد.  ــه نگــه داری ۳ ثانی

در موقعیت روشن ”ON”، سیستم روشنایی درب همیشه فعال است.

استفاده از محفظه فریزر به عنوان محفظه خنک کننده

می توانیــد از محفظــه پاییــن ســمت راســت و چــپ دســتگاه بــه عنــوان فریــز و خنــک 

کننــده اســتفاده نمایید.بدیــن منظــور، دکمــه منطقــه zone 1( ۱( را بــه مــدت ۳ ثانیــه 

فشــار دهیــد تــا از محفظــه پاییــن ســمت چــپ یــا فشــار دکمــه )zone 2( منطقــه ۲  بــه 

مــدت ۳ ثانیــه بــرای اســتفاده از قســمت پاییــن ســمت راســت بــه عنــوان خنــک کننــده 

اســتفاده نماییــد.

مهم: اگر محفظه منطقه ۱/ منطقه ۲ را از فریزر به خنک کننده تغییر دهید:

o بایــد مــواد غذایــی موجــود در محفظــه را خالــی کــرده و درب را بــه مــدت ۴ ســاعت 

بــاز گزاریــد. ســپس، غــذا را در محفظــه مربوطــه قــرار دهید.

o کشوها و / یا طبقاتی که خارج شده بودند را در جای خود قرار دهید.

همچنیــن جهــت اســتفاده مجــدد از محفظــه هــای پاییــن بــه صــورت فریــزر مجــدد 

دکمــه محفظــه مربوطــه را ۳ ثانیــه فشــار دهیــد.

مهم:

اگر محفظه منطقه۱ / منطقه ۲ را از خنک کننده به فریزر تغییر می دهید:

o بایــد مــواد غذایــی موجــود در محفظــه را خالــی کــرده و درب را بــه مــدت ۲ ســاعت 

ببندیــد. ســپس، غــذا را در محفظــه مربوطــه قــرار دهید.

ــرده و آن را  ــتفاده ک ــده اس ــک کنن ــه خن ــوان ناحی ــه عن ــه۱ و ۲ ب ــه از منطق o زمانیک

ــه صــورت  ــا کــم مصــرف تغییــر می دهیــد ایــن دو قســمت ب ــه عملکــرد تعطیــالت ی ب

ــد داد.  ــه خواهن ــه کار خــود ادام ــده ب ــک کنن محفظــه خن

مهم:

ــرای  ــد ب ــده اســتفاده نمایی ــک کنن ــه خن ــوان ناحی ــه عن ــد از مناطــق ب o اگــر می خواهی

ــد.  ــرژی الویــت را در منطقــه۱ قــرار دهی ــره ان ذخی

ــوان  ــه عن ــه ۲ ب ــد از منطق ــانتیگراد می باش ــه س ــاالی ۳۸ درج ــط ب ــای محی ــر دم o اگ

ــد.  ــزر اســتفاده نکنی فری
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حالت روشن – خاموش محفظه

ــرل  ــه کنت ــانگرهای صفح ــق نش ــد از طری ــی خواهی ــه نم ــه ای را ک ــد محفظ ــی توانی م

بررســی نماییــد را لغــو کنیــد.  بــرای خامــوش کــردن همزمــان منطقــه ۲ و محفظــه 

خنــک کننــده دکمه هــای )mode( و )zone 2( را بــه مــدت ۵ ثانیــه فشــار دهیــد. تمــام 

ــد مــی شــوند.  ــر نشــان دهنــده قســمت خامــوش از صفحــه نشــانگر ناپدی تصاوی

اگــر خامــوش کــردن محفظــه خنــک کننــده، دکمه هــای )mode( و )cooler( را همزمــان 

ــوش از  ــمت خام ــده قس ــان دهن ــر نش ــام تصاوی ــد. تم ــار دهی ــه فش ــدت ۵ ثانی ــه م ب

ــوند.  ــد می ش ــانگر ناپدی ــه نش صفح

بــرای فعــال کــردن مجــدد محفظــه خامــوش شــده، از همــان دکمه هــای ذکــر شــده 

اســتفاده نماییــد. 
محفظه یخچال

بخش چیلر / صبحانه

کشوی سبزیجات
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بخش خنک کننده / صبحانه

زمانیکــه از ایــن محفظــه بــه عنــوان ناحیــه صفــر درجــه ســانتیگراد اســتفاده می نماییــد  

اطمینــان داشــته باشــید کــه مــواد غذایــی شــما در صفــر درجــه ســانتیگراد نگهــداری 

ــد مــی  ــزر خــارج شــده ان ــه از فری ــی ک ــواد غذای ــی م ــخ زدای ــرای ی ــد شــد. ب خواهن

توانیــد آنهــا را در ایــن قســمت قــرار داده یــا گوشــت و ماهی هــای پــاک شــده ای را 

کــه بــه دلیــل مصــرف در ۲-۱ روز آینــده نیــازی بــه انجمــاد ندارنــد )در کیســه های 

پالســتیکی( را در ایــن قســمت قــرار دهیــد. 

ــا  ــد امــا مــواد غذایــی حــاوی نمــک ی ــخ می زن نکتــه: آب در صفــر درجــه ســانتیگراد ی

ــد. ــد گردن ــر منجم ــای خنک ت ــد در محیط ه ــکر می توانن ش

لطفــا مــواد غذایــی مــورد نظــر بــرای انجمــاد یــا قالــب هــای یــخ را در ایــن قســمت 

قــرار ندهیــد. 

دکمه تنظیم هوای کشوی سبزیجات

زمانیکــه کشــوی ســبزیجات بیــش از حــد پــر شــده اســت ، ولــوم تنظیــم هــوای موجــود 

در بیــن کشــوی ســبزیجات و چیلــر را بچرخانیــد تــا در موقعیــت بــاز قــرار گیــرد. بــه 

ایــن طریــق، هــوای وارد شــده بــه کشــوی ســبزیجات تنظیــم و تازگــی مــواد غذایــی بــه 

مــدت طوالنــی حفــظ خواهــد شــد. 

دکمه تنظیم هوای کشوی سبزیجات

تصاویــر و توضیحــات موجــود در بخــش لــوازم جانبــی ممکــن اســت بــا مــدل دســتگاه 

خریــداری شــده توســط شــما متفــاوت باشــد. 
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محفظه خنک کننده

o در شــرایط عملکــرد طبیعــی، دمــای محفظــه خنــک کننــده را +۶ / +۴ درجه ســانتیگراد 

ــم نمایید. تنظی

o جهــت جلوگیــری از یــخ زدگــی، تشــکیل رطوبــت و بــوی نامطبــوع ، مــواد غذایــی را 

در ظــروف بســته قــرار دهیــد.

o پیش از قرار دادن غذا و نوشیدنی های داغ منتظر بمانید تا به دمای اتاق برسد. 

ــتیکی  ــه های پالس ــا کیس ــز ی ــدی تمی ــته بن ــا بس ــد ب ــبزیجات را می توانی ــوه و س o می

ــد. ــرار دهی ــبزیجات ق ــوی س ــته و آن را در کش ــه داش ــفنجی نگ اس

o نگهداری جداگانه میوه و سبزیجات کمک می نماید که تا سبزیجـات )مانند سبزیجـات 

برگ سبز، بروکلی، هویج و ...( از اثر اتیلن حاصل از میوه ها دور بمانند.

o هرگز سبزیجات خیس را در یخچال قرار ندهید. 

ــه  ــدون وقف ــی ب ــی و خنک کنندگ ــت ابتدای ــه کیفی ــی ب ــواد غذای ــداری م ــان نگه o زم

ــتگی دارد. ــال بس ــرار دادن در یخچ ــش از ق پی

o جهــت جلوگیــری از آلودگــی مــواد غذایــی، محصــوالت گوشــتی، میــوه و ســبزیجات 

را در یــک محفظــه قــرار ندهیــد.  آب حاصــل از گوشــت باعــث آلــوده شــدن یخچــال 

ــد. ــز نمایی می شــود. گوشــت ها را بســته بنــدی کــرده و طبقــات را از آب آن تمی

o غذا را در مقابل مسیر جریان گردش هوا قرار ندهید.

o مواد غذایی بسته بندی شده را تا پیش از زمان انقضای آن مصرف نمایید.

نکات مهم:

o در زمــان قــرار دادن مایعــات و انــواع خورشــت در یخچــال درب آن را بگذاریــد. ایــن 

ــا کارکــرد  مــواد باعــث افزایــش رطوبــت محفظــه یخچــال شــده و باعــث می شــود ت

یخچــال افزایــش یابــد. پوشــاندن درب ظــروف غــذا و نوشــیدنی ها از ترکیــب عطــر و 

طعــم آنهــا بــا یکدیگــر جلوگیــری می نمایــد.

o ســیب زمینــی، پیــاز و ســیر را در یخچــال نگهــداری نکنیــد. توصیه هایــی در رابطــه بــا 

نگهــداری موادغذایــی در یخچــال در جــدول زیــر آمــده اســت:

قرار دادن مواد غذایی
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حداکثر زمان محل قرار دادن مواد غذایی
نگهداری

مواد غذایی

سبزیجات و میوه ها۱ هفتهکشوی سبزیجات

در فویل یا کیسه های پالستیکی یا 
گوشت و ماهی۳-۲ روزظروف گوشت )در طبقه شیشه  ای(

پنیر تازه۴-۳ روزدر طبقات درب

کره و مارگارین۱ هفتهدر طبقات درب

محصوالت داخل بطری تاریخ انقضادر طبقات درب
مانند شیر و ماست

تخم مرغ۱ ماهدر جا تخم مرغی

غذاهای پختهتمام طبقات

محفظه فریزر

ــی و تشــکیل  ــی منجمــد در مــدت طوالن ــرای نگهــداری موادغذای ــزر ب o محفظــه فری

ــود.  ــتفاده می ش ــخ اس ی

ــک  ــزر برف ــن فری ــد ، در ســطح پایی ــاز بمان ــی ب ــه مــدت طوالن ــزر ب o اگــر درب فری

ــرایط،  ــن ش ــری از ای ــرای جلوگی ــود. ب ــدود می ش ــوا مس ــردش ه ــده و گ ــکیل ش تش

ابتــدا دوشــاخه بــرق را از پریــز جــدا کــرده و منتظــر بمانیــد تــا برفک هــا ذوب شــود. 

ــد. ــز نمایی ــزر را تمی ــا، فری ــس از ذوب یخ ه پ

o برای افزایش فضای قابل استفاده از فریزر کشو و درپوش ها را خارج نمایید. 

o مقادیر نشان داده در برچسب محصول، بدون وجود کشوها و پوشش ها و .. می باشد.

مهم:

هرگز غذاهای منجمد را پس از یخ زدایی مجدد در فریزر قرار ندهید.

این امر به دلیل فساد مواد غذایی سالمتی شما را تهدید خواهد کرد.

o موادغذایــی داغ را پیــش از خنــک شــدن در فریــزر قــرار ندهیــد.  ایــن امــر باعــث 

ــود. ــد می ش ــی منجم ــواد غذای ــاد م فس

ــه دارای  ــد ک ــی نمایی ــدی آن را بررس ــته بن ــد، بس ــای منجم ــد غذاه ــان خری o در زم

ــدی شــده باشــد. ــوده و در شــرایط مناســبی بســته بن ــی نب پارگ
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ــان  ــوع نش ــوی نامطب ــاس ب ــی و احس ــواد غذای ــدی م ــته بن ــت در بس ــود رطوب o وج

ــن اســت کــه در شــرایط نامناســب نگهــداری شــده و ممکــن اســت فاســد  دهنــده ای

ــد. ــودداری نمایی ــد آن خ ــرایط از خری ــن ش ــد. در ای ــده باش ش

ــاز  ــات ب ــداد دفع ــط تع ــای محی ــاس دم ــر اس ــد ب ــای منجم ــداری غذاه ــان نگه o زم

کــردن درب ، تنظیــم ترموســتات ، نــوع غــذا و زمــان بیــن خریــد تــا انجمــاد متفــاوت 

ــود..  خواهــد ب

o نکتــه: اگــر مــواد غذایــی منجمــد را پــس از خــارج کــردن از فریــزر بــه مــدت یــک 

ــرده و  ــک ک ــال کم ــای یخچ ــظ دم ــه حف ــد ب ــرار دهی ــال ق ــن یخچ ــه پایی روز در طبق

انــرژی بیشــتری ذخیــره خواهــد شــد. بــا قــرار دادن مــواد غذایــی منجمــد در فضــای 

ــاز هدررفــت انــرژی را خواهیــد داشــت. ب

ــای  ــرکه، ادویه ه ــس، س ــان، کرف ــه، ریح ــم رازیان ــده )تخ ــه ش ــای پخت ــی از غذاه برخ

ترکیبــی، زنجبیــل، ســیر، پیــاز، خــردل، آویشــن، مرزنجــوش، فلفــل ســیاه( ممکــن اســت 

در نگهــداری طوالنــی مــدت عطــر بــدی پیــدا کننــد.. بنابرایــن ادویــه غذاهــای منجمــد 

بایــد بــه مقــدار کــم بــوده یــا پــس از یــخ زدایــی بــه آنهــا ادویــه اضافــه گــردد. 

زمــان نگهــداری غذاهــا بــه روغــن اســتفاده شــده نیــز بســتگی دارد. مارگاریــن، چربــی 

ــا  ــادام زمینــی ی ــوده امــا روغــن ب گوشــت گوســاله، روغــن زیتــون و کــره مناســب ب

گوشــت خــوک را نبایــد منجمــد و نگهــداری نمــود. 

ــود،  ــتفاده نم ــتیکی اس ــروف پالس ــد از ظ ــد بای ــی منجم ــای آبک ــاد غذاه ــت انجم جه

ــد. ــرار دهی ــتیکی ق ــه های پالس ــا کیس ــل ی ــوان در فوی ــی ت ــر را م ــای دیگ غذاه

توصیه هــای مربــوط بــه قــرار دادن و نگهــداری مــواد غذایــی در محفظــه فریــزر در 

صفحــات بعــد آورده شــده اســت.

جایخی

o برای خارج کردن جایخی قسمت جلویی آن را بکشید.

o ¾ از قالب یخ را با آب پر کرده و در جای خود قرار دهید. 

o پــس از حــدود ۲ ســاعت مــی توانیــد یخ هــا را اســتفاده نماییــد. بــرای ایــن کار قالــب 

یــخ را خــارج کنیــد.
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نکتــه: پــس از پــر کــردن جــا یخــی و قــرار دادن آن در فریــزر بررســی نماییــد کــه آن 

را بــدون تــکان دادن و ریختــن بــه صــورت افقــی قــرار داده باشــید. در ایــن صــورت 

ممکــن اســت آب قالب هــای یــخ بــه داخــل ســینی زیــر آن بریــزد.

جا یخی

قرار دادن مواد غذایی

حداکثر زمان نگهداری 
)ماه(

گوشت و ماهیآماده سازی

استیکبسته بندی در فویل۶-۸

گوشت برهبسته بندی در فویل۶-۸

گوشت گوسالهبسته بندی در فویل۶-۸

گوشت خورشتی گوسالهتکه های کوچک۶-۸

گوشت خورشتی برهخرد شده۴-۸

گوشت چرخ کردهبسته بندی شده بدون ادویه۱-۳

دل و جگر )خرد شده(خرد شده۱-۳

باید بسته بندی شود حتی 
سوسیس / ساالمیاگر دارای پوست باشد.
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حداکثر زمان نگهداری 
)ماه(

گوشت و ماهیآماده سازی

مرغ و بوقلمونبسته بندی در فویل۴-۶

غاز و اردکبسته بندی در فویل۴-۶

تکه های ۲.۵ کیلوگرم  و به ۶-۸
صورت فیله

گوزن، خرگوش ، گراز 
وحشی

۲

پس از تمیز کردن فلس 
ماهی، آن را شسته و خشک 
نمایید و در صورت نیاز سر 

و دم آن را بزنید.

ماهی های آب شیرین 
)سالمون، کپور، اسبله(

۴
ماهی های کم چرب؛ 
خارماهی، سپر ماهی، 

کفشک(

۲-۴
ماهی های چرب: )ماهی تن، 
ماهی خال خالی، آبی ماهی، 

ماهی کولی(

تمیز کرده و در کیسه قرار ۴-۶
صدف داراندهید.

۲-۳
در بسته بندی آن، ظروف 

خاویارآلومینیومی یا پالستیکی

۳
در اب نمک، ظروف 
حلزونآلومینیوم یا پالستیک

حداکثر زمان نگهداری 
سبزیجات و میوه هاآماده سازی)ماه(

شسته، خرد کنید و در آب ۱۰-۱۳
لوبیا و لوبیا سبزبجوشانید.

پوست کنده، بشورید و در ۱۲
انواع لوبیاآب بجوشانید.

تمیز کرده و در آب ۶-۸
کلمبجوشانید.

تمیز کرده خرد کنید و در ۱۲
هویجاب بجوشانید.
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حداکثر زمان شرایط نگهداری
محصوالت لبنیآماده سازینگهداری )ماه(

شیر پاکتی در پاکت آن۳-۲شیر خالص – در پاکت آن
)هموژنیزه شده(

در بسته بندی اصلی ممکن 
است در مدت کوتاهی 

قابل استفاده باشد. برای 
مدت طوالنی تر ان را در 

فویل بپیچید.

پنیر – به جز پنیر خرد شده۶-۸
سفید

در بسته ۶
کره ، مارگارینبندی اصلی

حداکثر زمان 
سبزیجات و میوه هاآماده سازینگهداری )ماه(

۸-۱۰
ساقه آن را جدا کرده، ان را به دو 
تکه تقسیم کنید و هسته را خارج 

نمایید. در آب بجوشانید.
فلفل

اسفناجشسته و در آب بجوشانید.۶-۹

۱۰-۱۲

برگ ها را جدا کرده از وسط آن را 
به تکه های کوچک خرد کنید، آن را 
برای مدتی در آب گذاشته و کمی 

آبلیمو اضافه نمایید.

گل کلم

پس از شستشو به تکه های ۲ ۱۰-۱۲
بادمجانسانتی متری خرد نمایید.

۱۲
تمیز کرده و آن را با ساقه بسته 
بندی نمایید یا به صورت ذرت 

شیرین نگه دارید.
ذرت

سیب و گالبیپوست کنده و خرد کنید.۸-۱۰

آن را به دو قسمت تقسیم کرده و ۴-۶
هلو و زردآلوهسته را جدا نمایید.

توت فرنگی و توت سیاهشسته و پوست بکنید.۸-۱۲

%۱۰ از ظرف مورد نظر را شکر ۱۲
میوه های پختهبریزد.

آلو، گیالسشسته و ساقه ها را جدا نمایید.۸-۱۲
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زمان یخ زدایی در فر 
)دقیقه(

زمان یخ زدایی در 
دمای  اتاق )ساعت(

حداکثر زمان 
نگهداری )ماه(

۵-۴ )۲۲۵-۲۲۰ درجه 
نان۶-۳۴-۲سانتیگراد(

۸-۵ )۲۰۰-۱۹۰ درجه 
بیسکوییت۶-۱.۵۳-۱سانتیگراد(

۱۰-۵ )۲۲۵-۲۰۰ درجه 
سانتیگراد(

شیرینی۲-۳۱-۳

۸-۵ )۲۰۰-۱۹۰ درجه 
پای۱.۵-۴۱-۳سانتیگراد(

۸-۵ )۲۰۰-۱۹۰ درجه 
خمیر فیلو۳-۱.۵۲-۱سانتیگراد(

۲۰-۱۵ )۲۰۰ درجه 
سانتیگراد(

پیتزا۲-۴۲-۳

نظافت و نگهداری از دستگاه

o پیش از تمیز کردن دستگاه کابل برق آن را از پریز جدا نمایید.

o برای تمیز کردن یخچال آب را داخل آن نریزید.

ــا  ــرم  ی ــتمال ن ــک دس ــتگاه از ی ــی دس ــی و بیرون ــطوح داخل ــردن س ــز ک ــرای تمی o ب

ــد. ــتفاده نمایی ــون اس ــرم و صاب ــا آب گ ــفنج ب اس

ــن  ــویید. ای ــون بش ــا اب صاب ــرده و آن را ب ــارج ک ــدن را خ ــدا ش ــل ج ــات قاب o قطع

ــد.  ــرار ندهی ــویی ق ــین ظرفش ــات را در ماش قطع

ــر، گاز،  ــد تین ــده  مانن ــاینده و خورن ــواد س ــا م ــاری ی ــتعال و انفج ــل اش ــواد قاب o از م

ــد. ــتفاده نکنی ــردن اس ــز ک ــرای تمی ــید ب اس

ــرس  ــک ب ــا ی ــی ی ــا جاروبرق ــد ب o کندانســور )قســمت پشــتی پره هــای مشــکی( را بای

ــه عملکــرد بهتــر یخچــال  خشــک حداقــل دو مرتبــه در ســال تمیــز نماییــد. ایــن کار ب

ــود.  ــرژی می ش ــره ان ــث ذخی ــرده و باع ــک ک کم

تمیز کردن کاسه تبخیر

ــده از  ــاد ش ــد. آب ایج ــی ده ــام م ــی را انج ــخ زدای ــودکار ی ــورت خ ــه ص ــال ب o یخچ
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کانــال هــای جمــع آوری آب عبــور کــرده و وارد محفظــه تبخیــر مــی شــود. در ایــن 

ــر خواهــد شــد. ــه صــورت خــودکار آب تبخی قســمت ب

 LED تعویض المپ

جهت تعویض المپ LED با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

نصب

o خدمــات طالیــی نیــکان هیــچ مســئولیتی در قبــال اســتفاده 

از دســتگاه بــدون اتصــال ســیم ارت آن بــر عهــده نخواهــد 

داشت.

o یخچال را دور از تابش مستقیم خورشید قرار دهید.

o پالســتیک های تنظیــم کننــده فاصلــه )قســمت مشــکی 

موجــود در پشــت دســتگاه( را هماننــد تصویــر ۹۰ درجــه بچرخانیــد تــا کندانســور بــا 

ــد. ــاس نباش ــوار در تم دی

ــوار قــرار دهیــد. دقــت کنیــد فاصلــه میــان ان بیــش از ۷۵  o یخچــال را در جلــوی دی

ــد. ــر نباش میلی مت

ــوازم  ــا ل ــر ی ــاق گاز، ف ــر  دور از اج ــانتی مت ــل ۵۰ س ــه حداق ــتگاه را در فاصل o دس

ــا فرهــای برقــی حداقــل ۵ ســانتی متر  ــن در رابطــه ب ــد، همچنی ــرار دهی گرمایشــی ق

ــد. ــر بگیری ــه در نظ فاصل

o دستگاه را در محیط های بیرون یا در معرض باران قرار ندهید.

ــر  ــا ۲ ســانتی مت ــن انه ــد بی ــرار می دهی ــزر ق ــک فری ــار ی ــال را در کن ــه یخچ o زمانیک

ــد.  ــری نمایی ــت در ســطوح جلوگی ــا از تشــکیل رطوب ــی گذاشــته ت فضــای خال

o بــه روی یخچــال وســیله ای قــرار ندهیــد، یخچــال را در مــکان مناســب نصــب کــرده 

و حداقــل ۱۵ ســانتی متر در بــاالی ان فضــای خالــی داشــته باشــید.

o پایه هــای قابــل تنظیــم جلویــی را در ارتفــاع مناســب ثابــت کــرده تــا عملکــرد یخچــال 

بــه درســتی انجــام شــود. بــرای تنظیــم پایــه هــا انهــا را در جهــت عقربــه هــای ســاعت 

ــی در  ــواد غذای ــرار دادن م ــش از ق ــن کار را پی ــد. ای ــف( بچرخانی ــت مخال ــا در جه )ی
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داخــل یخچــال انجــام دهیــد. 

o پیــش از اســتفاده از یخچــال تمــام قســمت ها را بــا آب گــرم و یــک قاشــق چایخــوری 

جــوش شــیرین تمیــز نماییــد و ســپس آن را بــا آب تمیــز کــرده و خشــک نماییــد. تمــام 

قطعــات را پــس از تمیــز کــردن در جــای خــود قــرار دهیــد. 

o فــرش، کارپــت یــا لــوازم دیگــری کــه باعــث مســدود شــدن جریــان هــوا می شــوند 

را در زیــر یخچــال قــرار ندهیــد.

جابجایی دستگاه

o بســته بنــدی و فــوم محافــظ را 

جهــت جابجایــی مجــدد دســتگاه نگــه 

ــاری(. ــد )اختی داری

یــا  طنــاب  توســط  را  یخچــال   o

ــد  ــم مخصــوص ببندی ســیم های ضخی

و از توصیه هــای موجــود در بخــش 

جابجایــی پیــروی نماییــد. 

ــارج  ــبزیجات و ...( را خ ــوی س ــی، کش ــوازم جانب ــات، ل ــرک )طبق ــمت های متح o قس

ــد.  ــت نکنن ــی حرک ــان جابجای ــا در زم ــد ت ــد ببندی ــط بان ــا را توس ــا آنه ــرده ی ک

o سنســور محیطــی، بــرد اصلــی و پوشــش های لــوال در یخچــال قابــل دســترس 

ــن  ــات وارد ای ــه مایع ــد ک ــل نمایی ــان حاص ــردن اطمین ــز ک ــان تمی ــند. در زم می باش

قســمت ها نشــده اســت.

سنسور محیطی
برد اصلی پوشش های لوال 

o حمــل و جابجایــی دســتگاه را توســط 

۴ نفــر مطابــق بــا تصویــر انجــام دهید.
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راهنمای عیب یابی

بررسی هشدارها؛

ــا زمانیکــه  ــا فریــزر در ســطح نامناســبی قــرار گیــرد ی اگــر دمــای محفظــه یخچــال ی

مشــکلی در دســتگاه ایجــاد شــود یخچــال بــه شــما هشــدار خواهــد داد. هشــدارهای زیر 

ممکــن اســت در نمایشــگر نشــان داده شــود.

خطای نمایشگرنوع خطادالیلراه حل

با خدمات طالیی نیکان تماس 
بگیرید,

یک یا چند قسمت 
از دستگاه غیر 

فعال شده یا مشکل 
خنک سازی وجود 

دارد,

هشدار
هشدار صوتی

۱. در صورت آب شدن یخ 
مواد غذایی آن ها را خارج 

کرده و در سریع ترین زمان 
مصرف نمایید.

۲. تا زمانیکه دمای محفظه به 
میزان طبیعی برسد )هشدار 
خاموش شود( از فریزر در 
دمای پایین استفاده کرده یا 
حالت انجماد سریع را فعال 

نمایید.
۳. تا زمانیکه این هشدار پاک 
نشده است مواد غذایی تازه 

در آن قرار ندهید. 

ممکن است به دلیل 
قطع برق طوالنی 

یا نقص بخش خنک 
کننده دما باال رفته 

باشد.

برودت 
محفظه 

فریزر کافی 
نمی باشد.

۱. تا زمانیکه دمای محفظه به 
میزان طبیعی برسد )هشدار 
خاموش شود( از فریزر در 
دمای پایین استفاده کرده یا 
حالت خنک سازی سریع را 

فعال نمایید.
۲. تا زمانیکه خطا پاک شود 

درب دستگاه را باز نکنید.

خنک کننده دمای 
ایده آل خود را از 
دست داده است.

برودت 
محفظه 

فریزر کافی 
نمی باشد.
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خطای نمایشگرنوع خطادالیلراه حل

۱. در صورت فعال بودن 
خنک سازی سریع آن را 

غیرفعال نمایید.
۲. تنظیمات ان را در مقادیر 

پایین تر قرار دهید.

احتمال یخ زدگی در 
محفظه خنک کننده 

وجود دارد.

برودت 
محفظه 

خنک کننده 
بسیار زیاد 

است.

این حالت خطا نبوده 
و جهت احتیاط و 
اطالع ظاهر شده 

است. زمانیکه ولتاژ 
به میزان اصلی 

برگردد هشدار نیز 
ناپدید خواهد شد.

ولتاژ به 
کمتر از 

۱۷۰ ولت 
رسیده 

است.

بررسی هشدارها:

اگر یخچال کار نمی کند موارد زیر را بررسی نمایید:

قطع برق اتفاق نیفتاده باشد؟

کابل برق یخچال به پریز زده شده باشد؟

ــوختگی  ــت س ــوز را جه ــس از ان فی ــوده و پ ــالم ب ــه س ــد ک ــی نمایی ــاخه را بررس دوش

ــد؟ ــی نمایی بررس

پریز برق را بررسی کنید؟ کابل یخچال را در پریز دیگری امتحان نمایید.

اگر یخچال در زمان کار صدای زیادی دارد:

صدای طبیعی می باشد.

صدای شکستگی یخ است.

در زمان یخ زدایی خودکار شنیده می شود

دستگاه سرد یا گرم شده است )در نتیجه انبساط اجزای یخچال(.

شکســتگی کوتــاه: ایــن صــدا زمانــی شــنیده مــی شــود کــه ترموســتات، هیدروســتات را 

ــد. خامــوش / روشــن می نمای
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صــدای ســوپاپ: زمانیکــه یخچــال در حــال کار مــی باشــد شــنیدن صــدای تیــک تــاک 

طبیعــی اســت. ایــن صــدا از ســوپاپ پشــت یخچــال شــنیده مــی شــود. 

ــدای  ــار ص ــاوت فش ــه تف ــال، در نتیج ــت درب یخچ ــاز و بس ــس از ب ــارو : پ ــدای ج ص

ــت. ــی اس ــال طبیع ــدا کام ــن ص ــود. ای ــنیده می ش ــی ش کوتاه

صــدای طبیعــی موتــور: ایــن صــدا نشــان دهنده عملکــرد صحیــح کمپرســور می باشــد. 

ممکــن اســت پــس از فعــال شــدن در زمــان کوتــاه صــدای بیشــتری شــنیده شــود. 

صدای حباب و آب پاشیدن: این صدای جریان آب در لوله های سیستم می باشد. 

ــر در  ــه مخــزن تبخی ــان آب حاصــل از حرکــت آب ب ــان آب: صــدای جری صــدای جری

ــود. ــنیده می ش ــی ش ــخ  زدای ــان ی ــدا در زم ــن ص ــد. ای ــی می باش ــخ زدای ــان ی زم

صدای جریان هوا: صدای طبیعی فن می بـاشد. این صدا که صدای گـردش هوا می باشد 

در یخچال های نوفراست در زمان عملکرد معمول سیستم شنیده می شود.

اگر در داخل یخچال رطوبت تشکیل شود:

ــام  ــده و تم ــدی ش ــته بن ــتی بس ــه درس ــی ب ــام موادغذای ــه تم ــد ک ــی نمایی o بررس

ــند. ــده باش ــک ش ــال خش ــال کام ــن در یخچ ــرار گرفت ــش از ق ــروف پی ظ

ــی  ــاز م ــال ب ــه درب یخچ ــت؟ زمانیک ــده اس ــاز ش ــات ب ــه دفع ــال ب ــا درب یخچ o آی

ــدن درب  ــاز ش ــات ب ــان دفع ــود. در زم ــاق وارد آن می ش ــوای ات ــت ه ــود رطوب ش

بــه خصــوص زمانیکــه رطوبــت هــوای اتــاق بــاال باشــد تشــکیل رطوبــت داخــل یخچــال 

ــود.  ــام می ش ــر انج ــریع ت س

اگر درب دستگاه به خوبی باز و بسته نشده باشد.

o ممکن است مواد غذایی موجود مانع از بسته شدن کامل درب شده باشد.

o ممکــن اســت کشــو و طبقــات موجــود در درب یخچــال بــه درســتی در جــای خــود 

قــرار نگرفتــه باشــند.

o ممکن است درزگیر درب پاره شده باشد.

o یخچال در سطحی صاف و تراز گذاشته نشده باشد.

نکات مهم:

o پــس از قطــع بــرق یــا کشــیدن دوشــاخه دســتگاه از پریــز، محافــظ حرارتــی بــه دلیــل 
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عــدم ثبــات گاز در سیســتم خنــک کننــده بــرق کمپرســور را قطــع خواهــد کرد.یخچــال 

پــس از ۴ یــا ۵ دقیقــه روشــن شــده و مــوردی بــرای نگرانــی وجــود نخواهــد داشــت.

o اگــر بــه مــدت طوالنــی از یخچــال اســتفاده نمــی کنید )ماننــد تعطیــالت تابســتانی( آن 

را  از پریــز بــرق جــدا نماییــد. پــس از یــخ زدایــی یخچــال را تمیــز کــرده و درب آن را 

بــاز گذاریــد تــا مانــع از تشــکیل رطوبــت و بــوی نامطبــوع شــوید. 

o اگــر پــس از بررســی و انجــام توصیه هــای ذکــر شــده بــاز هــم مشــکل وجــود داشــت 

بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیرید. 

o دســتگاه شــما بــرای مصــارف خانگــی طراحــی شــده و تنهــا در منــزل قابــل اســتفاده 

می باشــد. از ایــن محصــول بــرای مصــارف صنعتــی و تجــاری اســتفاده نکنیــد. درصــورت 

ــی نیــکان  ــه جــز شــرایط توضیــح داده، خدمــات طالی ــرای مصارفــی ب اســتفاده از آن ب

هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال خســارات و آســیب های ایجــاد شــده در زمــان گارانتــی 

بــر عهــده نخواهــد داشــت.

پیش از تماس با خدمات طالیی نیکان موارد زیر را بررسی نمایید:

۱. بخش عیب یابی را مطالعه نمایید . شاید مشکل توسط خودتان قابل رفع باشد.

ــود  ــان وج ــکل همچن ــه مش ــد ک ــی نمایی ــرده و بررس ــن ک ــدد روش ــتگاه را مج ۲. دس

ــر؟ ــا خی دارد ی

۳. در صورت وجود مشکل با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

در زمان تماس موارد زیر را اعالم نمایید:

o مشکل ایجاد شده

o مدل دستگاه

ــخصات  ــب مش ــه service در برچس ــس از کلم ــود پ ــماره موج ــات )ش ــماره خدم o ش

ــتگاه( ــل دس ــود در داخ موج

o آدرس کامل منزل

o شماره تماس و کد پستی

خدمات پس از فروش
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ــا  ــام آن ب ــرای انج ــا ب ــت ام ــر اس ــل تغیی ــتگاه قاب ــدن درب دس ــاز ش ــت ب ــه: جه نکت

ــد. ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی خدم

اتصاالت الکتریکی

هشدار- پیش از استفاده از دستگاه، سیم ارت آن باید متصل شده باشد.

تعویض فیوز

۱. اگــر ســر ســه شــاخه دســتگاه از نــوع BS 1363A 13amp مــی باشــد، بــرای تعویــض 

 BS 1362 ــوع ــرای ن ــده A.S.T.A ب ــد ش ــوز تأیی ــاخه از فی ــه ش ــوع س ــن ن ــوز در ای فی

ــد: ــش بروی ــل پی ــق مراحــل ذی اســتفاده کــرده و طب

۲. پوشش فیوز )A( و فیوز )B( را بردارید.

۳. فیوز ۱۳ آمپر جایگزین را درون پوشش فیوز قرار دهید.

۴. هر دو قسمت را در سه شاخه بگذارید.

مهم:

پوشــش فیــوز بایــد پــس از تغییــر فیــوز مجــدد در جــای خــود قــرار داده شــود و اگــر 

پوشــش فیــوز گــم شــده اســت نبایــد از ســه شــاخه اســتفاده نماییــد تــا زمانیکــه قطعــه 

مــورد نظــر نصــب گــردد.

ــا  ــود ی ــای موج ــط رنگ ه ــح توس ــض صحی تعوی

ــه  ــه در پای ــک کلم ــا ی ــده ب ــخص ش ــگ مش رن

ســه شــاخه مشــخص شــده اســت. پوشــش فیــوز 

فروشــگاه های  از  می توانیــد  را  شــده  تعویــض 

ــد. ــت نمایی ــک دریاف الکترونی

۲. اگــر از یــک پریــز دو شــاخه اســتفاده می نماییــد 

ســیم ارت بایــد در داخــل آن قــرار گرفته باشــد.

۳. خروجی سوکت / دوشاخه 

ــکان  ــی نی ــات طالی ــا خدم ــت، ب ــب نیس ــما متناس ــز ش ــا پری ــود ب ــاخه موج ــر دوش اگ

تمــاس حاصــل نماییــد. تغییــر آن بایــد توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان مطابــق 

ــود.  ــام ش ــتورالعمل ها انج ــن و دس ــا قوانی ب




