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Please read this user manual first!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been produced in modern plants and 

checked under the most meticulous quality control procedures, will provide you 
an effective service.

Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and 
keep it as a reference. If you handover the product to someone else, give the user 
manual as well.

The user manual will help you use the product in a fast and safe way.
•	 Read the manual before installing and operating the product.

•	 Make sure you read the safety instructions.

•	 Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later. 

•	 Read the other documents given with the product.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. 
Differences between models will be identified in the manual. 

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:
CImportant information or useful tips.

AWarning against dangerous conditions for life and property.

BWarning against electric voltage.

www.beko.com

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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1 Your cooler/freezer  

C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not 
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the 
product you have purchased, then it is valid for other models.
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1. Control panel 

2. Dairy compartment

3. Water dispenser

4. Rotary storage container

5. Bottle shelf

6. Adjustable legs

7. Vegetable drawer

8. Crisper cover

9. Removable glass shelves

10. Wine shelf

11. Fan
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2  Important Safety Warnings
Please review the 

following information. 
Failure to observe this 
information may cause 
injuries or material 
damage. Otherwise, all 
warranty and reliability 
commitments will become 
invalid.
The service life of your 

product is 10 years. During 
this period, original spare 
parts will be available 
to operate the product 
properly.
Intended use
•	 This product is intended 

to be used indoors and 
in closed areas such as 
homes;

•	 in closed working 
environments such as 
stores and offices;

•	 in closed 
accommodation areas 
such as farm houses, 
hotels, pensions. 

•	 It should not be used 
outdoors.

 General safety
•	 When you want to 

dispose/scrap the 
product, we recommend 
you to consult the 
authorized service 
in order to learn the 
required information and 
authorized bodies.

•	 Consult your authorized 
service for all your 
questions and problems 
related to the cooler/
freezer. Do not intervene 
or let someone intervene 
to the cooler/freezer 
without notifying the 
authorised services.

•	 For products with a 
freezer compartment; 
Do not eat cone ice 
cream and ice cubes 
immediately after you 
take them out of the 
freezer compartment! 
(This may cause frostbite 
in your mouth.) 

•	 For products with a 
freezer compartment; 
Do not put bottled 
and canned liquid 
beverages in the 
freezer compartment. 
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Otherwise, these may 
burst. 

•	 Do not touch frozen food 
by hand; they may stick 
to your hand. 

•	 Unplug your cooler/
freezer before cleaning 
or defrosting.

•	 Vapor and vaporized 
cleaning materials 
should never be used in 
cleaning and defrosting 
processes of your 
cooler/freezer. In such 
cases, the vapor may 
get in contact with the 
electrical parts and 
cause short circuit or 
electric shock. 

•	 Never use the parts on 
your cooler/freezer such 
as the door as a means 
of support or step. 

•	 Do not use electrical 
devices inside the 
cooler/freezer.

•	 Do not damage the 
parts, where the 
refrigerant is circulating, 
with drilling or cutting 
tools. The refrigerant 
that might blow out 
when the gas channels 
of the evaporator, pipe 
extensions or surface 

coatings are punctured 
causes skin irritations 
and eye injuries.

•	 Do not cover or block 
the ventilation holes on 
your cooler/freezer with 
any material.

•	 Electrical devices must 
be repaired by only 
authorised persons. 
Repairs performed by 
incompetent persons 
create a risk for the user.

•	 In case of any failure or 
during a maintenance or 
repair work, disconnect 
your cooler/freezer’s 
mains supply by either 
turning off the relevant 
fuse or unplugging your 
appliance. 

•	 Do not pull by the cable 
when pulling off the 
plug. 

•	 Place the beverage with 
higher proofs tightly 
closed and vertically. 

•	 Never store spray 
cans containing 
flammable and explosive 
substances in the 
cooler/freezer.

•	 Do not use mechanical 
devices or other 
means to accelerate 



EN7

the defrosting process, 
other than those 
recommended by the 
manufacturer.

•	 This product is not 
intended to be used by 
persons with physical, 
sensory or mental 
disorders or unlearned 
or inexperienced people 
(including children) 
unless they are attended 
by a person who will 
be responsible for their 
safety or who will instruct 
them accordingly for use 
of the product

•	 Do not operate a 
damaged cooler/freezer. 
Consult with the service 
agent if you have any 
concerns.

•	 Electrical safety of your 
cooler/freezer shall be 
guaranteed only if the 
earth system in your 
house complies with 
standards.

•	 Exposing the product 
to rain, snow, sun and 
wind is dangerous with 
respect to electrical 
safety.

•	 Contact authorized 
service when there is a 
power cable damage to 
avoid danger.

•	 Never plug the cooler/
freezer into the wall 
outlet during installation. 
Otherwise, risk of death 
or serious injury may 
arise.

•	 This cooler/freezer is 
intended for only storing 
food items. It must not 
be used for any other 
purpose.

•	 Label of technical 
specifications is located 
on the left wall inside the 
cooler/freezer.

•	 Never connect your 
cooler/freezer to 
electricity-saving 
systems; they may 
damage the cooler/
freezer.

•	 If there is a blue light on 
the cooler/freezer, do not 
look at the blue light with 
optical tools.

•	 For manually controlled 
cooler/freezers, wait for 
at least 5 minutes to start 
the cooler/freezer after 
power failure.
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•	 This operation manual 
should be handed in to 
the new owner of the 
product when it is given 
to others.

•	 Avoid causing damage 
on power cable when 
transporting the cooler/
freezer. Bending cable 
may cause fire. Never 
place heavy objects on 
power cable. 

•	 Do not touch the plug 
with wet hands when 
plugging the product.

•	 Do not plug the cooler/
freezer if the wall outlet is 
loose.

•	 Water should not be 
sprayed on inner or outer 
parts of the product for 
safety purposes.

•	 Do not spray substances 
containing inflammable 
gases such as propane 
gas near the cooler/
freezer to avoid fire and 
explosion risk.

•	 Never place containers 
filled with water on top 
of the cooler/freezer; in 
the event of spillages, 
this may cause electric 
shock or fire.

•	 Do not overload the 
cooler/freezer with food. 
If overloaded, the food 
items may fall down and 
hurt you and damage 
cooler/freezer when you 
open the door. 

•	 Never place objects on 
top of the cooler/freezer; 
otherwise, these objects 
may fall down when you 
open or close the cooler/
freezer's door.

•	 As they require a precise 
storage temperature, 
vaccines, heat-sensitive 
medicine and scientific 
materials and etc. should 
not be kept in the cooler/
freezer.

•	 If not to be used for a 
long time, cooler/freezer 
should be unplugged. 
A possible problem in 
power cable may cause 
fire.
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•	 The plug's tip should be 
cleaned regularly with a 
dry cloth; otherwise, it 
may cause fire.

•	 Cooler/freezer may 
move if adjustable legs 
are not properly secured 
on the floor. Properly 
securing adjustable legs 
on the floor can prevent 
the cooler/freezer to 
move.

•	 When carrying the 
cooler/freezer, do not 
hold it from door handle. 
Otherwise, it may be 
snapped.

•	 When you have to place 
your product next to 
another cooler/freezer 
or freezer, the distance 
between devices 
should be at least 8cm. 
Otherwise, adjacent side 
walls may be humidified.

For products with a 
water dispenser;
 Pressure of water mains 

should be minimum 
1 bar. Pressure of 
water mains should be 
maximum 8 bars.

•	 Use only potable water.

Child safety
•	 If the door has a lock, the key should 

be kept away from reach of children.

•	 Children must be supervised to 
prevent them from tampering with the 
product.

Compliance with WEEE 
Directive and Disposing of 
the Waste Product: 

This product complies 
with EU WEEE  Directive 
(2012/19/EU). This product 
bears a classification 
symbol for waste electrical 
and electronic equipment 

(WEEE).
This product has been manufactured 

with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable 
for recycling. Therefore, do not dispose 
the product with normal domestic 
waste at the end of its service life. Take 
it to a collection point for the recycling 
of electrical and electronic equipment. 
Please consult your local authorities 
to learn the nearest collection point. 
Help protect the environment and 
natural resources by recycling used 
products. For children’s safety, cut the 
power cable and break the locking 
mechanism of the door, if any, so that it 
will be non-functional before disposing 
of the product.

Package information
Packaging materials of the product 

are manufactured from recyclable 
materials in accordance with our 
National Environment Regulations. Do 
not dispose of the packaging materials 
together with the domestic or other 
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wastes. Take them to the packaging 
material collection points designated 
by the local authorities.
Do not forget...

Any recycled substance is an 
indispensable matter for nature and our 
national asset wealth.

If you want to contribute to the re-
evaluation of the packaging materials, 
you can consult to your environmentalist 
organizations or the municipalities 
where you are located.

HC warning
If your product's cooling system 
contains R600a: 

This gas is flammable. Therefore, pay 
attention to not damaging the cooling 
system and piping during usage and 
transportation. In the event of damage, 
keep your product away from potential 
fire sources that can cause the product 
catch a fire and ventilate the room in 
which the unit is placed. 
Ignore this warning if your 
product's cooling system contains 
R134a. 

Type of gas used in the product is 
stated in the type label which is on the 
left wall inside the refrigerator.

Never throw the product in fire for 
disposal.

Things to be done for energy 
saving
•	 Do not leave the doors of your 

refrigerator open for a long time.

•	 Do not put hot food or drinks in your 
refrigerator.

•	 Do not overload your refrigerator so 
that the air circulation inside of it is not 
prevented.

•	 Do not install your refrigerator 
under direct sunlight or near heat 
emitting appliances such as ovens, 
dishwashers or radiators. Keep your 
refrigerator at least 30cm away from 
heat emitting sources and at least 
5cm from electrical ovens.

•	 Pay attention to keep your food in 
closed containers.

•	 For products with a freezer 
compartment; You can store 
maximum amount of food items in 
the freezer when you remove the 
shelf or drawer of the freezer. Energy 
consumption value stated for your 
refrigerator has been determined 
by removing freezer shelf or drawer 
and under maximum load. There 
is no harm to use a shelf or drawer 
according to the shapes and size of 
food to be frozen.

•	 Thawing frozen food in fridge 
compartment will both provide energy 
saving and preserve the food quality.
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3  Installation
B In case the information which are 

given in the user manual are not 
taken into account, manufacturer will 
not assume any liability for this.

Points to be paid attention 
to when the relocation of the 
cooler/freezer
1. Your cooler/freezer should be 

unplugged.Before transportation 
of your cooler/freezer, it should be 
emptied and cleaned.

2. Before it is re-packaged, shelves, 
accessories, crisper, etc. inside your 
cooler/freezer should be fixed with 
adhesive tape and secured against 
impacts. Package should be bound 
with a thick tape or sound ropes 
and the transportation rules on the 
package should be strictly observed.

3. Original packaging and foam 
materials should be kept for future 
transportations or moving.

Before you start the cooler/
freezer,

Check the following before you start 
to use your cooler/freezer:
1. Attach 2 plastic wedges as illustrated 

below. Plastic wedges are intended 
to keep the distance which will 
ensure the air circulation between 
your cooler/freezer and the wall. 
(The picture is drawn up as a 
representation and it is not identical 
with your product.)

2. Clean the interior of the cooler/
freezer as recommended in the 
“Maintenance and cleaning” section.

3. Connect the plug of the cooler/
freezer to the wall socket. When the 
fridge door is opened, fridge internal 
lamp will turn on.

4. When the compressor starts to 
operate, a sound will be heard. The 
liquid and gases sealed within the 
refrigeration system may also give rise 
to noise, even if the compressor is 
not running and this is quite normal. 

5. Front edges of the cooler/freezer 
may feel warm. This is normal. These 
areas are designed to be warm to 
avoid condensation.

Electrical connection
Connect your product to a grounded 

socket which is being protected by a 
fuse with the appropriate capacity.
Important:

The connection must be in compliance 
with national regulations.
•	 The power plug must be easily 

accessible after installation.

•	 Electrical safety of your cooler/freezer 
shall be guaranteed only if the earth 
system in your house complies with 
standards.
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•	 The voltage stated on the label 
located at left inner side of your 
product should be equal to your 
network voltage.

•	 Extension cables and multi plugs 
must not be used for connection.

B A damaged power cable must be 
replaced by a qualified electrician.

B Product must not be operated before 
it is repaired! There is the risk of 
electric shock!

Disposing of the packaging
The packing materials may be 

dangerous for children. Keep the 
packing materials out of the reach 
of children or dispose of them by 
classifying them in accordance with the 
waste instructions stated by your local 
authorities. Do not throw away with 
regular house waste, throw away on 
packaging pick up spots designated by 
the local authorities.

The packing of your cooler/freezer is 
produced from recyclable materials.

Disposing of your old cooler/
freezer

Dispose of your old cooler/freezer 
without giving any harm to the 
environment.
•	 You may consult your authorized 

dealer or waste collection center of 
your municipality about the disposal 
of your cooler/freezer.

Before disposing of your cooler/
freezer, cut out the electric plug and, if 
there are any locks on the door, make 
them inoperable in order to protect 
children against any danger.

Placing and Installation

A If the entrance door of the room 
where the cooler/freezer will be 
installed is not wide enough for the 
cooler/freezer to pass through, then 
call the authorized service to have them 
remove the doors of your cooler/freezer 
and pass it sideways through the door. 
1.  Install your cooler/freezer to a place 

that allows ease of use.

2. Keep your cooler/freezer away from 
heat sources, humid places and 
direct sunlight.

3. There must be appropriate air 
ventilation around your cooler/
freezer in order to achieve an efficient 
operation. If the cooler/freezer is to be 
placed in a recess in the wall, there 
must be at least 5 cm distance with 
the ceiling and at least 5 cm with the 
wall. Do not place your product on 
the materials such as rug or carpet.

4. Place your cooler/freezer on an even 
floor surface to prevent jolts.

Changing the illumination 
lamp 

To change the Bulb/LED used for 
illumination of your refrigerator, call your 
Authorized Service.

The lamp(s) used in this appliance 
is not suitable for household room 
illumination. The intended purpose of 
this lamp is  to assist the user to place 
foodstuffs in the refrigerator/freezer in a 
safe and comfortable way.
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4  Preparation
•	 Your cooler/freezer should be 

installed at least 30 cm away from 
heat sources such as hobs, ovens, 
central heater and stoves and at least 
5 cm away from electrical ovens and 
should not be located under direct 
sunlight.

•	 Please make sure that the interior 
of your cooler/freezer is cleaned 
thoroughly.

•	 If two coolers are to be installed side 
by side, there should be at least 2 cm 
distance between them.

•	 When you operate your cooler/freezer 
for the first time, please observe the 
following instructions during the initial 
six hours.

•	 Its door should not be opened 
frequently.

•	 It must be operated empty without 
placing any food in it.

•	 Do not unplug your cooler/freezer. 
If a power failure occurs out of your 
control, please see the warnings in 
the “Recommended solutions for the 
problems” section.

•	 The baskets/drawers that are 
provided with the chill compartment 
must always be in use for low energy 
consumption and for better storage 
conditions.

•	 Food contact with the temperature 
sensor in the freezer compartment 
may increase energy consumption of 
the appliance. Thus any contact with 
the sensor(s) must be avoided.

•	 This product has been designed to 
function at ambient temperatures 
up to 43 °C (90 SDgrF). Even if the 

ambient temperature falls to -15 
°C, frozen food in the freezer does 
not thaw thanks to its Advanced 
Electronic Temperature Control 
System. For the first installation, the 
product should NOT be placed under 
low ambient temperatures. This is 
because the freezer cannot go down 
to standard operation temperature. 
When reaching continuous operation, 
the product can be moved to 
another place. Thus, later you can 
place your product in the garage 
or an unheated room without the 
concern of causing frozen food to 
get rotten. However, it is likely that 
above mentioned low temperatures 
may cause the freezing of the food in 
the fridge compartment; thus, please 
consume the food items in the fridge 
in a controlled way as needed. When 
ambient temperature goes back 
to normal, you may change button 
setting according to your need. 

•	 If the ambient temperature is below 
0°C, the food in fridge compartment 
will freeze. Therefore, we recommend 
not using the fridge compartment 
in such low ambient temperatures. 
You may continue to use the freezer 
compartment as usual.

•	 In some models, the instrument panel 
automatically turns off 5 minutes 
after the door has closed. It will 
be reactivated when the door has 
opened or pressed on any key.
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Reversing the door

Proceed in numerical order.

3
2

1

6

4

9

7

10

11

14

12

16

16

13

15

8

5

45 ¡

(12)

180¡
20

21
18

1917
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5  Using your refrigerator

Thermostat knob 
The thermostat knob is located on the 

top trim of the refrigerator.
Important:
When you adjust the set temperature, 

there may be a short delay before the 
compressor starts to operate. This is 
normal and not a compressor fault.

Using interior equipment

Glass shelves: Distance 
between the shelves can be 
adjusted when necessary.

Vegetable drawer: Vegetables and 
fruits can be stored in this compartment.

Door shelves: Bottles, jars and tins 
can be placed in these shelves.
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Cooling

Food storage
The fridge compartment is for the 

short-term storage of fresh food and 
drinks.

Store milk products in the coldest part 
in the refrigerator.

Bottles can be stored on the bottle 
holder or in the doorshelf.

Raw meat is best kept in a polyethylene 
bag in the compartment at the very 
bottom of the refrigerator.  
C Attention
Do not store explosive substances or 

containers with flammable propellant 
gases (canned cream, spray cans 
etc.) in the device. There is a danger of 
explosion.

Placing the food

Fridge 
compartment 
shelves

Food in pans, covered 
plates and closed 
containers

Fridge 
compartment door 
shelves

Small and packaged 
food or drinks (such 
as milk, fruit juice and 
beer)

Vegetable drawer Vegetables and fruits

Defrosting of the fridge 

The appliance defrosts automatically.
The fridge has an automatic defrosting 

system. It means that it works in a 
cycle, where it refrigerates when there 
is frost on the back wall, and it defrosts 
when water runs down the back wall.  

The frost formed on the back wall in 
the fridge compartment is removed 
automatically. During the defrosting 
cycle the water that contains impurity 
can block the plughole.  If this happens, 
clean the plughole with a cotton bud. 
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Rotary storage container
(in some models)

Sliding body shelf can be moved to left 
or right in order to allow you place the 
tall bottles, jars or boxes to the lower 
shelf (Fig. 1)

You can reach the food that you have 
placed into the shelf by grabbing and 
turning it from its right edge (Fig.2).

When you want to load or remove it to 
clean, turn it by 90 degrees, raise it up 
and pull towards yourself (Fig. 3-4).

3

1

2

4
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Water Dispenser

*optional

 The water dispenser is a very useful 
feature allowing cold water on tap 
without opening the door of your 
refrigerator .As you will not have to 
open your refrigerator door frequently, 
you will have saved energy.

    

      

  
Using the water dispenser

Push the arm of the water dispenser 
with your glass. The dispenser will 
cease operating once you release the 
arm.

When operating the water dispenser, 
maximum flow can be obtained by 
pressing the arm fully. Please remember 
that the amount of flow from the 
dispenser is subject to the degree you 
press the arm.

   
As the level of the water in your glass/

container rises, slightly lessen the 
pressure on the arm to prevent the 
overspill. If you slightly press the arm, 
the water will drip; this is quite normal 
and not a failure.
Filling the water dispenser's tank

Open the cover of the water tank as 
shown in the figure. Fill in the pure and 
clean drinking water. Close the cover.

To avoid flowing of water by mistake, 
we recommend you to lock the water 
dispenser .

Warning!
•	 Do not fill the water tank with any 

other liquid except for water such as 
fruit juices, carbonated beverages 
or alcoholic drinks which are not 
suitable to use in the water dispenser. 
Water dispenser will be irreparably 
damaged if these kinds of liquids are 
used. Warranty does not cover such 
usages. Some chemical substances 
and additives contained in these 
kinds of drinks/liquids may damage 
the water tank. 

•	 Use clean and pure drinking water 
only. 

•	 Capacity of the water tank is 2.2 
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Litres (3.8 pints); do not overfill. 

•	 Push the arm of the water dispenser 
with a rigid glass. If you are using 
disposable plastic glasses, push the 
arm with your fingers from behind the 
glass. 

     

1

1

2

Cleaning the water tank 
Release the tank cover from the water 

tank by opening latches at both sides. 
Remove the water tank and clean with 
warm and clean water. Place the water 
tank to its seating, install the tank cover 
and close the latches.

   

3

    

  

  
Make sure that the parts removed 

(if any) during cleaning are properly 
attached to their original places. 
Otherwise, water leakage may occur.
Important:

Components of the water tank and 
water dispenser should not be washed 
in dishwasher.
Water tray

Water that dripped while using the 
water dispenser accumulates in the 
spillage tray. Take out the spillage tray 
by pulling it towards yourself and empty 
it regularly.

Take out the plastic strainer by 
pressing it on sides.

Take the water valve out of the water 
tank. When replacing it, make sure that 
the seal is in place. 
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6  Maintenance and cleaning

A Never use gasoline, benzene or 
similar substances for cleaning 
purposes.

B We recommend that you unplug the 
appliance before cleaning.

B Never use any sharp abrasive 
instrument, soap, household 
cleaner, detergent and wax polish for 
cleaning.

C Use lukewarm water to clean the 
cabinet of your cooler/freezer and 
wipe it dry.

C Use a damp cloth wrung out in 
a solution of one teaspoon of 
bicarbonate of soda to one pint of 
water to clean the interior and wipe it 
dry.

B Make sure that no water enters the 
lamp housing and other electrical 
items.

B If your cooler/freezer is not going to 
be used for a long period of time, 
unplug the power cable, remove all 
food, clean it and leave the door ajar.

C Check door seals regularly to ensure 
they are clean and free from food 
particles.

A To remove door racks, remove all the 
contents and then simply push the 
door rack upwards from the base.

ANever use cleaning agents or water 
that contain chlorine to clean the 
outer surfaces and chromium coated 
parts of the product. Chlorine causes 
corrosion on such metal surfaces.

Protection of plastic 
surfaces 

C Do not put the liquid oils or oil-
cooked meals in your cooler/freezer 
in unsealed containers as they 
damage the plastic surfaces of your 
cooler/freezer. In case of spilling or 
smearing oil on the plastic surfaces, 
clean and rinse the relevant part of 
the surface at once with warm water.
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7  Troubleshooting

Please review this list before calling the service. It will save your time and 
money. This list includes frequent complaints that are not arising from defective 
workmanship or material usage. Some of the features described here may not 
exist in your product.

The cooler/freezer does not operate. 
•	 The plug is not inserted into the socket correctly. >>>Insert the plug into the 

socket securely.

•	 The fuse of the socket which your cooler/freezer is connected to or the main 
fuse have blown out. >>>Check the fuse.

Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, COOL 
CONTROL and FLEXI ZONE).
•	 Ambient is very cold. >>>Do not install the cooler/freezer in places where the 

temperature falls below 10 °C.

•	 Door has been opened frequently. >>>Do not open and close the door of 
cooler/freezer frequently.

•	 Ambient is very humid. >>>Do not install your cooler/freezer into highly humid 
places.

•	 Food containing liquid is stored in open containers. >>>Do not store food with 
liquid content in open containers.

•	 Door of the cooler/freezer is left ajar. >>>Close the door of the cooler/freezer.

•	 Thermostat is set to a very cold level. >>>Set the thermostat to a suitable level.
•	 Compressor is not running
•	 Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power failures 

or plug-out plug-ins as the refrigerant pressure in the cooling system of the 
cooler/freezer has not been balanced yet. The cooler/freezer will start running 
approximately after 6 minutes. Please call the service if the cooler/freezer does 
not startup at the end of this period.

•	 The fridge is in defrost cycle. >>>This is normal for a full-automatically defrosting 
cooler/freezer. Defrosting cycle occurs periodically.

•	 The cooler/freezer is not plugged into the socket. >>>Make sure that the plug is 
fit into the socket.

•	 Temperature settings are not made correctly. >>>Select the suitable temperature 
value.

•	 There is a power outage. >>>Cooler/freezer returns to normal operation when 
the power restores.
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The operation noise increases when the cooler/freezer is running.
•	 The operating performance of the cooler/freezer may change due to the 

changes in the ambient temperature. It is normal and not a fault.
The cooler/freezer is running frequently or for a long time.

•	 New product may be wider than the previous one. Larger cooler/freezers 
operate for a longer period of time.

•	 The room temperature may be high. >>>It is normal that the product operates 
for longer periods in hot ambient.

•	 The cooler/freezer might be plugged in recently or might be loaded with food. 
>>>When the cooler/freezer is plugged in or loaded with food recently, it will take 
longer for it to attain the set temperature. This is normal.

•	 Large amounts of hot food might be put in the cooler/freezer recently. >>>Do 
not put hot food into the cooler/freezer.

•	 Doors might be opened frequently or left ajar for a long time. >>>The warm 
air that has entered into the cooler/freezer causes the cooler/freezer to run for 
longer periods. Do not open the doors frequently.

•	 Freezer or fridge compartment door might be left ajar. >>>Check if the doors are 
closed completely.

•	 The cooler/freezer is adjusted to a very low temperature. >>>Adjust the cooler/
freezer temperature to a warmer degree and wait until the temperature is 
achieved.

•	 Door seal of the fridge or freezer may be soiled, worn out, broken or not properly 
seated. >>>Clean or replace the seal. Damaged/broken seal causes the 
cooler/freezer to run for a longer period of time in order to maintain the current 
temperature.

Freezer temperature is very low while the fridge temperature is sufficient.
•	 The freezer temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the freezer 

temperature to a warmer degree and check.
Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient.

•	 The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge 
temperature to a warmer degree and check.

Food kept in the fridge compartment drawers is frozen.

•	 The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge 
temperature to a lower value and check.
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Temperature in the fridge or freezer is very high.
•	 The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Fridge compartment 

temperature setting has an effect on the temperature of the freezer. Change the 
temperatures of the fridge or freezer and wait until the relevant compartments 
attain a sufficient temperature.

•	 Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the 
doors frequently.

•	 Door is ajar. >>>Close the door completely.

•	 The cooler/freezer is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal. 
When the cooler/freezer is plugged in or loaded with food recently, it will take 
longer for it to attain the set temperature.

•	 Large amounts of hot food might be put in the cooler/freezer recently. >>>Do 
not put hot food into the cooler/freezer.

•	 Vibrations or noise.
•	 The floor is not level or stable. >>> If the cooler/freezer rocks when moved 

slowly, balance it by adjusting its feet. Also make sure that the floor is strong 
enough to carry the cooler/freezer, and level.

•	 The items put onto the cooler/freezer may cause noise. >>>Remove the items 
on top of the cooler/freezer.

There are noises coming from the cooler/freezer like liquid flowing, spraying, 
etc.

•	 Liquid and gas flows occur in accordance with the operating principles of your 
cooler/freezer. It is normal and not a fault.

Whistle comes from the cooler/freezer.
•	 Fans are used in order to cool the cooler/freezer. It is normal and not a fault.

Condensation on the inner walls of cooler/freezer.
•	 Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not a 

fault. 

•	 Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the 
doors frequently. Close them if they are open.

•	 Door is ajar. >>>Close the door completely.
Humidity occurs on the outside of the cooler/freezer or between the doors.

•	 There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather. When 
the humidity is less, condensation will disappear.



Bad odour inside the cooler/freezer.
•	 No regular cleaning is performed. >>>Clean the inside of the cooler/freezer 

regularly with a sponge, lukewarm water or carbonate dissolved in water.

•	 Some containers or package materials may cause the smell. >>>Use a different 
container or different brand packaging material.

•	 Food is put into the cooler/freezer in uncovered containers. >>>Keep the food 
in closed containers. Microorganisms spreading out from uncovered containers 
can cause unpleasant odours.

•	 Remove the foods that have expired best before dates and spoiled from the 
cooler/freezer.

The door is not closing.
•	 Food packages are preventing the door from closing. >>>Replace the packages 

that are obstructing the door.

•	 The cooler/freezer is not completely even on the floor. >>>Adjust the feet to 
balance the cooler/freezer.

•	 The floor is not level or strong. >>>Make sure that the floor is level and capable 
to carry the cooler/freezer.

Crispers are stuck.

•	 The food is touching the ceiling of the drawer. >>>Rearrange food in the drawer.
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لطفا این دفترچه راهنما را اول مطالعه کنید!
مشتری عزیز،

امیدواریم که دستگاه شما که در کارخانه های مدرن ساخته شده است و تحت دقیق ترین شرایط کنترل کیفیت 
آزمایش شده است به شما سرویس مؤثری را ارائه نماید.

بدین منظور، توصیه می کنیم که کل این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آن را برای 
مراجعات بعدی در محلی نگهداری کنید.

این دفترچه راهنما
• به شما کمک خواهد کرد تا از دستگاه به سرعت و به صورت ایمن استفاده کنید.

• این دفترچه راهنما را قبل از نصب و راه اندازی دستگاه مطالعه کنید.
• دستورالعملها را دنبال کنید، خصوصا در مورد ایمنی.

• این دفترچه راهنما را در محلی نگهداری کنید که دسترسی به آن آسان باشد چون ممکن است به آن نیاز 
داشته باشید. 

• بعالوه، سایر اسناد ارائه شده با این دستگاه را هم مطالعه نمایید.
لطفا دقت کنید که این دفترچه ممکن است برای مدلهای دیگر هم قابل استفاده باشد. 

عالئم و شرح آنان
این دفترچه راهنما حاوی عالئم زیر است:

C  اطالعات مهم یا نکات مفید برای استفاده از دستگاه.
هشدار در مورد شرایط خطرناک برای جان افراد و خانه.   A

B  هشدار مربوط به ولتاژ برق 



FA2

محتویات

3 1  یخچال شما 

4 2    تحذیرات السالمة المهمة 
الغرض المخصص.................................... 4
4 ........................................  السالمة العامة
7 .................................. تأمین سالمة األطفال

متوافق مع تشریعات WEEE في التخلص من 
7 ....................................... المنتجات التالفة.
7 .......................:RoHS التوافق مع توجیهات
7 ......................................... بیانات التغلیف
7 ............ )HC( تحذیر الحرارة والتبرید والتهویة
7 ...................... أشیاء یجب عملها لتوفیر الطاقة

9 3  نصب  
نکاتی که هنگام انتقال دوباره یخچال باید در نظر 

9 ............................................. گرفته شود
قبل از کار کردن با یخچال........................... 9

10 ........................................... تنظیم پایه ها
تغییر دادن میزان روشنایی المپ ................... 01
10 ............................... دور انداختن بسته بندی
10 ................... از رده خارج کردن ماشین قدیمی
قرار دادن در محل و نصب.......................... 10

11 4  آماده سازی 

13 5 با استفاده از کولر/فریزر 
استفاده از محفظه های داخلی........................ 13
14 ............................................. سرد کردن
استقرار مواد غذایی................................... 14
توزیع کننده آب........................................ 15
15 .............................................. *اختیاری

18 6  نگهداری و تمیز کردن 
حفاظت سطوح پالستیکی ............................ 81

7   راه حل های توصیه شده برای رفع 
19 مشکالت 



FA3

1  یخچال شما

C  اشکالی که در این راهنمای دستورالعمل ترسیم شده اند ممکن است مطابق با دستگاه شما نباشند.   اگر قطعات 
مورد مشاهده مشمول دستگاهی که شما خریده اید نمی باشد میتواند برای مدل های دیگر باشد. 

1

2

5

4

3

7

8

9

10

6

کنترل پنل 1
.محفظه لبنیات2
.آب سردکن3 
ظرف ذخیره سازی سانتریفوژ 4
قفسه بطری5 

پاها قابل تنظیم6 
کشو نباتی7 
 کاور محل نگهداری سبزیجات8
قفسه های شیشه ای متحرک9 
قفسه های شراب10 
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2    تحذیرات السالمة المهمة

یرجى فحص المعلومات التالیة. 
ربما یؤدي اإلخفاق في اتباع هذه 
المعلومات إلى إصابات أو تلف 

للممتلكات. ومن ثم، قد تصبح كل 
التزامات الفعالیة والضمان غیر 

ساریة.
إن العمر التشغیلي لهذا المنتج 10 

سنوات. أثناء هذه الفترة، سوف 
تتوافر قطع الغیار األصلیة من أجل 

تشغیل المنتج على نحو جید.
الغرض المخصص

هذا المنتج مخصص الستخدام  
داخل المنزل وفي األماكن المغلقة • 

كالمنازل.
وفي بیئات العمل المغلقة مثل • 

المخازن والمكاتب
في مناطق السكن المغلقة مثل • 

منازل المزرعة والفنادق والشقق 
الفندقیة. 

لذا، یجب عدم استخدامه في • 
األماكن الخارجیة.

 السالمة العامة
إذا أردت التخلص من الجهاز، • 

فیوصى باستشارة مركز الصیانة 
المعتمد لمعرفة المعلومات المطلوبة 

والهیئات المعتمدة.
استشر مركز الصیانة المعتمد • 

حول كل االستفسارات والمشكالت 
المتعلقة بالثالجة. ال تتدخل وال تدع 
أحًدا یتدخل في صیانة الجهاز دون 

إخبار مراكز الصیانة المعتمدة.

بالنسبة للمنتجات المزودة بمقصورة • 
فریزر، ال تأكل بسكویت اآلیس 
كریم ومكعبات الثلج مباشرة بعد 

إخراجها من صندوق الفریزر. )فقد 
یسبب هذا لسعة صقیع داخل فمك.( 

بالنسبة للمنتجات المزودة بمقصورة • 
فریزر، ال تضع المشروبات السائلة 
المعلبة أو الموضوعة في زجاجات 

في صندوق الفریزر. وإال، فقد 
تنفجر. 

ال تلمس الطعام المجمد بالید، فقد • 
یلتصق بیدك. 

افصل قلبس التیار الكهربي قبل • 
تنظیف الثالجة أو إزالة الثلج.

ال یجب استخدام البخار أو مواد • 
التنظیف بالبخار أبًدا في تنظیف 

أو عملیات إزالة الثلج من الثالجة. 
ففي مثل هذه الحالة، قد یتفاعل 

البخار مع القطع الكهربیة ویؤدي 
إلى قطع التیار الكهربي أو وقوع 

صدمة كهربیة. 
ال تستخدم مطلًقا قطع الثالجة، مثل • 

الباب كوسیلة دعم أو للوقوف علیه. 
ال تستخدم أي أجهزة كهربیة داخل • 

الثالجة.
ال تتلف األجزاء حیث یتم تدویر • 

الهواء البارد بأدوات حفر أو قطع. 
فقد ینفجر المبرد عند ثقب قنوات 

الغاز أو المبخر أو وصالت 
األنابیب أو طالءات السطح، وقد 

یتسبب ذلك في حدوث اعتالل 
للجلد وإصابات للعین.
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ال تغِط فتحات تهویة الثالجة أو • 
تسدها بأي مواد.

یجب إجراء اإلصالحات بواسطة • 
شخص مؤهل فقط. فعملیات 

اإلصالح التي یقوم بها أشخاص 
غیر مؤهلین قد تمثل خطورة على 

المستخدم.
في حالة وقوع أي عطل أو • 

أثناء أي عملیة صیانة أو أعمال 
إصالح، افصل الثالجة عن مصدر 

التیار الكهربائي الرئیسي إما 
بإغالق المنصهر المعني أو بنزع 

قابس التیار الكهربائي الخاص 
بالجهاز. 

ال تجذب الكابلـ  بل اجذب من • 
المقبس. 

ضع المشروبات رأسًیا وهي • 
مغطاة بإحكام. 

یجب عدم االحتفاظ في الثالجة • 
بالمواد القابلة لالشتعال أو المنتجات 

التي تحتوي على غازات قابلة 
لالشتعال )مثل اإلسبراي( وكذلك 

المواد القابلة لالنفجار.
یجب عدم استخدام أدوات میكانیكیة • 

أو أیة وسائل أخرى للتسریع 
من عملیة إزالة التجمید، بخالف 
األدوات التي توصي بها الجهة 

المصنعة.
هذا الجهاز غیر ُمعد لالستخدام • 

بواسطة األفراد )بما في ذلك 
األطفال( ذوي القدرات الجسمانیة 

والحسیة والذهنیة المحدودة، أو 
األفراد الذین یفتقدون للخبرة 

والمعرفة ما لم یتم اإلشراف علیهم 
أو إعطائهم تعلیمات استخدام 

الجهاز بواسطة شخص مسئول 
عن سالمتهم أو الشخص الذي 

سیقوم بإعطائهم التعلیمات الخاصة 
باستخدام المنتج.

ال تقم بتشغیل الثالجة وهي تالفة. • 
استشر مركز الصیانة إذا لدیك أي 

شك.
یمكن ضمان السالمة الكهربیة • 

للثالجة فقط إذا كان نظام التوصیل 
األرضي في منزلك یتوافق مع 

المعاییر.
إن تعریض الجهاز لألمطار و • 

الثلج و الشمس والریاح یمثل 
خطورة فیما یتعلق بالسالمة 

الكهربیة.
اتصل بفني خدمة مؤهل في حالة • 

وجود تلف بكابل الطاقة لتجنب 
المخاطر.

ال تقم بتوصیل الثالجة بمنفذ الحائط • 
أبًدا أثناء عملیة التركیب. وإال، 

فهناك خطر أن تلقى مصرعك أو 
تلحق بك إصابة خطیرة.

تم تصمیم هذه الثالجة فقط لحفظ • 
الطعام. یجب أال تستخدم ألیة 

أغراض أخرى.
یوجد ملصق التصنیف الذي • 

یحتوي على المواصفات الفنیة 
للمنتج في الجزء األیسر الداخلي 

للثالجة.
 ال تصل الثالجة باي نظم • 

إلكترونیة لتوفیر الطاقة فقد یتلف 
المنتج.

 إذا كانت الثالجة بها لون أزرق، • 
فال تنظر إلى اللون األزرق من 

خالل أجهزة بصریة.
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إذا كان هناك ضوء أزرق على • 
الثالجة، ال تنظر إلیه بالعین 

المجردة أو باألدوات البصریة 
لفترة طویلة.

ینبغي تسلیم دلیل التشغیل هذا إلى • 
المالك الجدید للثالجة عند بیعها 

لآلخرین.
تجنب تلف كابل الطاقة أثناء نقل • 

الثالجة. قد یتسبب الكابل المثني في 
نشوب حریق. ال تضع أي أشیاء 

ثقیلة على كابل الطاقة. 
ال تقم بلمس القابس بأیدي مبتلة عند • 

توصیل قابس الثالجة.

 • 
تصل الثالجة إذا كان منفذ التیار 

الكهربي غیر محكم.
ینبغي عدم نثر الماء على األجزاء • 

الداخلیة أو الخارجیة للثالجة 
لدواعي السالمة.

ال ترش مواد قابلة لالشتعال مثل • 
غاز البروبین بالقرب من الثالجة 

بسبب مخاطر نشوب النیران 
واالنفجار.

ال تضع أشیاء مملوئة بالماء أعلى • 
الثالجة، ففي حالة إنسكابها، فقد 

تؤدي إلى صدمة كهربیة أو نشوب 
حریق.

ال تزید من حمولة الثالجة • 
باألطعمة. إذا كانت الثالجة بها 

حمل زائد، فقد یسقط الطعام 
ویصیبك ویتلف الثالجة عند فتح 

الباب. 
ال تضع أشیاء ثقیلة أعلى الثالجة • 

حیث قد تقع عند فتح باب الثالجة 
أو غلقه.

ینبغي عدم حفظ المنتجات التي • 
تحتاج إلى تحكم دقیق في درجات 

الحرارة )األمصال أو األدویة ذات 
الحساسیة للحرارة أو المواد العلمیة 

أو ما شابه( في الثالجة.
إذا لن یتم استخدام الثالجة لفترة • 

طویلة، فیجب فصلها عن التیار 
الكهربي. قد تتسبب أي مشكلة في 

عزل الكابل في نشوب حریق.
یجب تنظیف طرف قابس التیار • 

الكهربي بشكل دوري بقماش 
جاف، وإال فقد یتسبب في نشوب 

حریق.
من الممكن أن تتحرك الثالجة إذا • 

لم یتم تثبیتها بإحكام على األرض. 
یمكن لألقدام القابلة للضبط المثبتة 

بإحكام على األرض أن تثبت 
الثالجة في مكانها وال تتحرك.

عند حمل الثالجة، ال تمسكها من • 
مقبض الباب. وإال فیكسر.

عندما ترغب في تشغیل ثالجتك • 
بجوار ثالجة أخرى، اترك مسافة 
8 سم على األقل بینهما. وإال فقد 

تصبح الحوائط الجانبیة المقابلة 
لبعضها البعض رطبة.
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لتشغیل دائرة المیاه في الثالجة • 
بشكل سلس، البد وأن یكون 

ضغط المیاه بین 8-1 بار. بالنسب 
ةللظروف التي یتجاوز فیها ضغط 

المیاه 5 بار یجب استخدام منظم 
للضغط. إذا تجاوز ضغط المیاه  8 

بار فعندها ال یجب توصیل دائرة 
المیاه بالثالجة بأنابیب المیاه. إذا لم 

تكن لدیك المعرفة بشأن كیفیة قیاس 
ضغط أنابیب المیاه، ُیرجى طلب 

دعم فني.
تأمین سالمة األطفال

إذا كان الباب مزوًدا بقفل، فینبغي االحتفاظ بالمفتاح • 
بعیًدا عن متناول األطفال.

یجب رقابة األطفال حتى ال یعبثوا بالمنتج.• 
متوافق مع تشریعات WEEE في التخلص 

من المنتجات التالفة.
 هذا الجهاز ال یحتوي على مواد مؤذیة أو محرمة من 

تلك المشار إلیها في "تشریعات الرقابة على نفایات 
األجهزة الكهربائیة واإللكترونیة" المصدرة من وزارة 

البیئة وتخطیط المدن التركیة. متوافق مع تشریعات 
.WEEE

تم تصنیع هذا الجهاز بأجزاء ومواد 
عالیة الجودة یمكن إعادة استخدامها 
وهي مناسبة إلعادة التدویر. وعلى 

ذلك، ال تتخلص من الجهاز مع 
النفایات المنزلیة العادیة في نهایة 
فترة حیاته. علیك أخذه إلى نقطة 

التجمیع إلعادة تدویر المعدات 
الكهربائیة واإللكترونیة. یرجى التشاور مع السلطات 
المحلیة لمعرفة أقرب نقطة تجمیع. ساعد في حمایة 
البیئة والموارد الطبیعیة عبر إعادة تدویر المنتجات 

المستخدمة. لسالمة األطفال، اقطع كابل الطاقة واكسر 
آلیة القفل للباب، إن وجدت، حتى ال یمكن استخدامها 

قبل التخلص من الجهاز.
:RoHS التوافق مع توجیهات

 یتوافق المنتج الذي قمت بشراؤه مع توجیهات
RoHS 2011/65( لالتحاد األوروبي/EU(.  ال 
 یحتوي على مواد ضارة أو محظورة مشار إلیها في
.التوجیهات

بیانات التغلیف
تم تصنیع مواد التغلیف الخاصة بهذا المنتج من 

مواد قابلة إلعادة التصنیع وفًقا للوائح البیئیة المحلیة 
الخاصة بنا. ال تتخلص من مواد التغلیف مع النفایات 
المنزلیة أو النفایات األخرى. بل تخلص منها في نقاط 
تجمیع مواد التغلیف المعینة من قبل السلطات المحلیة.

ال تنسى...
یجب عدم التخلص من أیة مواد قابلة إلعادة التدویر 

حفاًظا على الطبیعة وثروة الموارد القومیة.
إذا كانت ترید أن تشارك في إعادة تقییم مواد التعبئة، 

یمكنك استشارة منظمات البیئة أو المجالس البلدیة التي 
بجوارك.

)HC( تحذیر الحرارة والتبرید والتهویة
إذا كان المنتج مزودا بنظام تبرید یحتوي على 

 :R600a
هذا الغاز قابل لالشتعال. ولذا، یجب توخي الحذر 

حتى ال یتم إتالف نظام التبرید واألنابیب أثناء 
االستخدام والنقل. في حالة التلف، ال تتخلص من 

المنتج بإلقائه في النیران، واحتفظ به بعیًدا عن مصادر 
النیران المحتملة والتي یمكن أن تتسبب في نشوب 
النیران بالمنتج واحرص على تهویة الحجرة التي 

تحتفظ بالمنتج فیها. 
إذا كان المنتج مزودا بنظام تبرید یحتوي على 

 :R134a
نوع الغاز المستخدم في هذا المنتج مذكور على 

ملصق النوع الموجودة على الجانب األیسر الداخلي 
للثالجة.

ال تتخلص من المنتج مطلقاً بإلقائه في النیران.
أشیاء یجب عملها لتوفیر الطاقة

ال تترك أبواب الثالجة مفتوًحا لفترة طویلة.• 
ال تضع األطعمة أو الخضروات الساخنة في • 

الثالجة.
ال تزید حمل الثالجة بحیث ال تمنع دورة الهواء • 

داخلها.
ال تركب الثالجة تحت أشعة الشمس المباشرة أو • 

بالقرب من أجهزة تنبعث من حرارة مثل الفرن أو 
غسالة األطباق أو المشع. یجب وضع الثالجة على 

بعد 30 سم على األقل من مصادر الحرارة المنبعثة 
وعلى األقل 5 سم من المواقد الكهربائیة.



FA8

یجب وضع الطعام في علب مغلقة.• 
بالنسبة للمنتجات المزودة بمقصورة فریزر، • 

یمكنك تخزین الحد األقصى من كمیة الطعام في 
الفریزر عندما تقوم بإخراج الرفوف أو األدارج 

منه. استهالك الطاقة المذكورة والخاص بالثالجة 
تم تحدیده أثناء إخراج الرف والدرج من الفریزر 

وتحمیله بالحد األقصى للحمولة. وال توجد خطورة 
من استخدام الرف أو الدرج وفًقا لألشكال وأحجام 

األطعمة المطلوب تجمیدها.
إذابة الطعام المجمد في مقصورة الثالجة ستوفر • 

الطاقة وتحفظ جودة الطعام.



FA9

3  نصب 
لطفا بخاطر داشته باشید که اگر موارد مندرج   B

در کتابچه راهنما رعایت نگردد کارخانه مسئول 
نخواهد بود.

نکاتی که هنگام انتقال دوباره یخچال باید 
در نظر گرفته شود

یخچال شما باید قبل ار حمل و نقل ، خالی و تمیز   .1
شده باشد.

طبقات، متعلقات، محل نگهداری سبزیجات و غیره   .2
داخل یخچال شما برای جلوگیری از تکان خوردن 

باید با نوار چسب قبل از بسته بندی محکم بسته 
شوند.

بسته بندی باید با نوار چسب کاغذی ضخیم و طناب   .3
محکم انجام پذیرد و مقررات مندرج در کتابچه 

راهنما رعایت شود.
لطفا موارد زیر را فراموش نکنید ...

هر مواد بازیافتی یک منبع ضروری برای طبیعت و 
منابع ملی ما است.

اگر می خواهید در بازیافت مواد بسته بندی مشارکت 
کنید، میتوانید اطالعات بیشتری از مقامات محلی یا 

محیط زیست خود کسب کنید.
قبل از کار کردن با یخچال

قبل از راه اندازی دستگاه برای استفاده موارد زیر 
را بررسی کنید:

آیا داخل یخچال خشک است و هوا می تواند آزادانه   .1
در پشت آن به گردش درآید؟

می توانید2  گوه  پالستیکی را به صورتی که در   .2
تصویر نمایش داده شده است نصب کنید. گوه های 

پالستیکی فاصله الزم بین یخچال و دیوار را بوجود 
می آورند تا هوا بتواند گردش کند. )شکل نمایش 

داده شده فقط جهت مثال می باشد و با محصول شما 
دقیقا مطابقت ندارد.(

داخل یخچال را به صورت توصیه شده در بخش   .3
"نگهداری و تمیز کردن" تمیز کنید.

دوشاخه یخچال را در پریز برق   بزنید. وقتیکه   .4
در یخچال باز میشود المپ داخلی روشن خواهد 

گردید.
شما صداهایی را بهنگام کار کمپرسور خواهید   .5

شنید. گازها و مایعات درونی سیستم یخچال حتی 
اگر کمپرسور کار نکند  ممکن است موجب نویز 

گردند که این امر کامال طبیعی است. 
لبه های جلویی یخچال ممکن است گرم شوند. این   .6
امر نرمال است. این نواحی  به منظور گرم شدن 

برای پرهیز از تراکم طراحی شده اند.
اتصاالت برقی

دستگاه را با یک پریز ارت دار که توسط یک فیوز 
حفاظت شده است و دارای ظرفیت مناسب است به 

برق وصل کنید.
مهم:

اتصال باید مطابق مقررات کشوری باشد.   •
دوشاخه برق باید بعد از نصب به آسانی در    •

دسترس باشد.
ولتاژ تعیین شده باید برابر با ولتاژ برق منزل باشد.   •
از کابلهای اتصال و دوشاخه های چند راهه نباید    •

برای اتصال استفاده کرد.
یک کابل برق صدمه دیده را باید یک برق کار   B

مجاز تعویض نماید.
این محصول را نباید قبل از تعمیر کردن بکار   B

انداخت! خطر برق گرفتگی وجود دارد!
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تنظیم پایه ها
اگر یخچال شما باالنس نیست:

شما میتوانید یخچال را با چرخاندن پایه های جلویی 
به گونه ای که در شکل نشان داده شده است باالنس 

کنید. هنگامی پایه پایین میاید که آن را در جهت 
پیکان سیاه بچرخانید و هنگامی بلند میشود که 

در جهت عکس آن را بچرخانید. گرفتن کمک از 
شخصی که کمی یخچال را بلند کند این کار را تسهیل 

میکند.

دور انداختن بسته بندی
مواد بسته بندی ممکن است برای بچه ها خطرناک 

باشد. مواد بسته بندی را دور از دسترس کودکان 
نگه داری کنید یا آنها را با طبقه بندی کردن بر 

اساس دستورالعمل دفع زباله دور بیاندازید. این مواد 
را مانند زباله خانگی دور نیاندازید.

بسته بندی یخچال شما از مواد قابل بازیافت تولید 
شده است.

از رده خارج کردن ماشین قدیمی
دستگاه خود را بدون صدمه رساندن به محیط زیست 

دور بیاندازید.
می توانید با فروشنده مجاز دستگاه یا مرکز جمع   •

آوری زباله شهرداری خود در مورد دور انداختن 
یخچال تماس بگیرید.

قبل از دور انداختن یخچال، دوشاخه برق را بچینید 
و اگر روی در قفل وجود دارد آن را از کار 

بیاندازید تا از کودکان در برابر هر گونه خطری 
حفاظت کنید.

قرار دادن در محل و نصب
A اگر در  ورودی اتاقی که میخواهید یخچال را 
در آن قرار دهید به اندازه کافی عریض نیست تا 

یخچال از آن عبور کند، از سرویس مجاز بخواهید 
که در ها را از یخچال شما باز کند و یکطرفه از 

میان در آن را عبور دهد. 

1. یخچال را در محلی قرار دهید که براحتی بتوانید 
از آن استفاده کنید.

2. یخچال را دور از منابع گرمازا، محل های 
مرطوب و اشعه مستقیم آفتاب قرار دهید.

3.  برای عملکرد موثر یخچال، تهویه کافی و 
مناسب  باید در اطراف یخچال در نظر گرفته شود.

اگر یخچال در فرورفتگی دیوار قرار میگیرد ، 
حداقل 5 سانتیمتر فاصله از سقف و 5 سانتیمتر از 

دیوار باید در نظر گرفته شود.
اگر کف محل با فرش یا موکت پوشیده شده است ، 
دستگاه باید با فاصله 2.5 سانتیمتر از کف باالنس 

گردد.
4. یخچال را برای پرهیز از تکان خوردن در سطح 

هموار قرار دهید.

تغییر دادن میزان روشنایی المپ 
برای تعویض المپ روشنایی یخچال، لطفا 

سرویسکار مجاز را فرا خوانید.
نشور یارب هاگتسد نیا رد هدافتسا دروم یاه غارچ 

زا فده .دنتسین بسانم هناخ نورد یاضف ندرک 
نداد رارق یارب ربراک هب کمک اه غارچ نیا بصن 

و نمیا یشور هب رزیرف/لاچخی رد ییاذغ داوم 
.تسا تحار
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4  آماده سازی
یخچال شما باید در محلی با حداقل 30 سانتیمتر   C

فاصله از منابع گرمازا مثل بخاری دیواری،اجاق، 
شوفاژ و فر و با 5 سانتیمتر فاصله از اجاق های 
برقی نصب گردد و نباید در معرض مستقیم اشعه 

آفتاب قرار گیرد.
لطفا مطمئن شوید که داخل یخچال شما کامال تمیز   C

می باشد.
اگر دو یخچال کنار یکدیگر قرار می گیرند باید   C

حداقل 2 سانتیمتر از هم دیگر فاصله داشته باشند.
وقتیکه یخچال برای بار اول راه اندازی می شود،   C
لطفا موارد زیر را در خالل کارکرد شش ساعت 

اول رعایت نمایید.
-   درب نباید متناوبا باز گردد.  

-   باید بدون قرار دادن مواد غذایی و خالی کار کند.  
-   یخچال را بیش از حد بارگیری نکنید. اگر برق   
قطع گردید، لطفا به قسمت اخطارها " کارهایی 
که باید قبل از فراخواندن سرویس مجاز انجام 

دهید" مراجعه کنید.
بسته بندی اصلی و مواد فومی باید برای حمل و   C

نقل یا جابجایی  آتی نگهداری گردد.
سبدها/کشوهایی که در قسمت خنک کننده هستند   C
از انرژی کمی استفاده می کنند و برای شرایط 

نگهداری بهتر در نظر گرفته شده اند.

تماس مواد غذایی با حسگر دما در قسمت فریزر   C
می تواند سبب افزایش میزان مصرف انرژی 

دستگاه شود. بنابراین نباید با حسگر تماس برقرار 
شود. 

C این دستگاه برای کار در درجه حرارت 
های تعیین شده در جدول طراحی شده است و 

مجهز به سیستم کنترل درجه حرارت الکترونیکی 
]AETCS[ پیشرفته می باشد که تضمین کننده این 

است که در حالت توصیه شده ]4 - چهار روی 
دکمه[ مواد غذایی منجمد شده آب نمی شوند حتی 
اگر درجه حرارت به کمتر از -15 درجه سانتی 

گراد برسد. هنگامی که دستگاه برای بار اول نصب 
می شود دستگاه نباید در محلی که درجه حرارت 
آن پایین است قرار داده شود چون فریزر درجه 
حرارت استاندارد عملیاتی خود را تغییر نخواهد 

داد. هنگامی که دستگاه به درجه حرارت ثابت خود 

رسید می توان آن را مجددا جابجا کرد. بنابراین می 
توانید دستگاه را در گاراژ یا در محیطی که گرم 

نباشد نصب کنید بدون اینکه نگران باشید که غذای 
منجمد در فریزر آب شود. اما در محیطی که درجه 
حرارت آن پایین باشد مانند مورد ذکر شده در باال، 
محتویات یخچال احتماال منجمد خواهد شد پس این 
مسئله را بررسی کرده و مواد غذایی را مصرف 
کنید. هنگامی که درجه حرارت محیط به میزان 

عادی باز می گردد می توانید دکمه را بر اساس نیاز 
خود تنظیم کنید. 

C اگر درجه حرارت محیط زیر 0 درجه سانتی 
گراد باشد، غذای موجود در محفظه یخچال منجمد 

خواهد شد. پس توصیه می کنیم از بخش یخچال 
در محیطهایی که درجه حرارت آنها پایین است 

استفاده نکنید. می توانید به استفاده از بخش فریزر به 
صورت عادی ادامه دهید.

Cدر بعضی از مدل ها صفحه وسیله به صورت 
خودکار 5 دقیقه بعد از بسته شدن درب خاموش می 
شود. وقتی دوباره درب باز شد یا هر کلیدی فشرده 

شد، مجدداً فعال می شود.
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متوقف کردن دستگاه
 اگر ترموستات دارای وضعیت “0” باشد:

- دستگاه شما هنگامی که دکمه ترموستات را روی 
“0” )صفر( قرار دهید کار را متوقف خواهد کرد. 

دستگاه شما کار نخواهد کرد مگر اینکه دکمه 
ترموستات را در وضعیت “1” یا یکی دیگر از 

وضعیتها قرار دهید.
اگر ترموستات دارای وضعیت “min” باشد:

- دوشاخه دستگاه را برای متوقف کردن آن بیرون 
بکشید.

5 با استفاده از کولر/فریزر

دکمه ترموستات 
دکمه ترموستات روی قاب باالی یخچال/فریزر واقع 

شده است.

مهم:
وقتیکه شما کلید تنظیم درجه حرارت را تنظیم می 
کنید، ممکن است یک تاخیر کوتاه قبل از شروع 

بکار کمپرسور وجود داشته باشد. این نرمال است و 
نقص کمپرسور محسوب نمیگردد.

استفاده از محفظه های داخلی
طبقه های بدنه: فاصله بین طبقات را در صورت 

لزوم می توان تنظیم کرد.
محل نگهداری سبزیجات: سبزیجات و میوه را می 
توان برای مدت طوالنی و بدون فاسد شدن در این 

محل نگهداری کرد.
طبقه بطری: بطری، پارچ و قوطی را می توان در 

این طبقات نگهداری کرد.
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سرد کردن

نگهداری غذا
محفظه یخچال برای دوره نگهداری کوتاه مدت مواد 

غذایی تازه و نوشیدنیها است.
محصوالت لبنی را در محفظه مورد نظر در یخچال/

فریزر نگه دارید.
بطری ها میتوانند در طبقه نگهدارنده بطری یا طبقه 

بطری درب نگهداری شوند.
گوشت خام بهتر است در کیسه های نایلونی در 

محفظه واقع درپایین یخچال/فریزر نگهداری گردند.  
اجازه دهید دمای های غذای گرم و نوشیدنیها  قبل از 

گذاشتن در یخچال/فریزر به سطح دمای اتاق برسد.
• توجه

الکل را بصورت عمودی و با درب کامال  محکم 
نگهداری کنید.

• توجه
مواد منفجره یا ظروف محتوی مواد قابل اشتعال 

گازدار) مثل قوطی های کرم، قوطی های اسپری و 
غیره( را در یخچال قرارندهید. خطر انفجار وجود 

دارد.

استقرار مواد غذایی

تخم مرغسینی تخم مرغ

مواد غذایی در قابلمه ها ، سینی طبقات محفظه یخچال
ها و ظروف دربسته

طبقات درب محفظه 
یخچال

مواد غذایی کوچک و بسته بندی 
شده شده یا نوشیدنی ها )مثل 

شیر، آب میوه و غیره(

سبزیجات و میوه هامحل نگهداری سبزیجات

دیفراست کردن یخچال

دستگاه بصورت اتوماتیک دیفراست میکند.
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توزیع کننده آب
*اختیاری

 توزیع کننده آب یک ویژگی بسیار قابل استفاده 
برای برداشتن آب خنک بدون باز کردن در یخچال 
میباشد. چون لزومی ندارد که در یخچال مکررا باز 

شود، در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد.
.      

استفاده از توزیع کننده آب
اهرم توزیع کننده آب را با لیوان فشار دهید. توزیع 

کننده آب هنگامی که اهرم رها شود، دیگر کار 
نخواهد کرد.

هنگامی که توزیع کننده آب کار می کند، حداکثر 
جریان آب را می توانید با فشار دادن کامل اهرم 

بدست آورید. لطفا بیاد داشته باشید که مقدار جریان 
آب از توزیع کننده به مقداری که اهرم را فشار می 

دهید، بستگی دارد.

هنگام باال آمدن آب در لیوان/ظرف، فشار روی 
اهرم را کاهش دهید تا از ریخته شدن آب جلوگیری 

بعمل آورید. اگر اندکی اهرم را فشار دهید، آب 
ریخته خواهد شد؛ این کار عادی است و عیب 

دستگاه محسوب نمی شود.
پر کردن منبع توزیع کننده آب

درپوش مخزن آب را همانطوریکه که در شکل 
نشان داده شده است بردارید. مخزن را با آب تمیز و 

خالص پر کنید. درپوش را ببندید.
برای پرهیز از پخش تصادفی آب، توصیه میکنیم0 

توزیع کننده آب را قفل کنید. 
,,

1

1

2

اخطار!
مخزن  آب را با مایعاتی دیگر مانند آب میوه،   •

نوشابه های گاز دارد یا نوشیدنیهای الکلی پر نکنید 
چون برای استفاده در توزیع کننده آب مناسب 

نمی باشند. توزیع کننده آب در صورتی که از این 
مایعات استفاده شود به طور کامل صدمه خواهد 

دید. ضمانت چنین مواردی را پوشش نخواهد داد. 
برخی از مواد شیمیایی و مواد افزودنی دراین نوع 

نوشیدنیها/مایعات به مخزن آب آسیب خواهد رساند. 
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فقط از آب نوشیدنی خالص استفاده کنید.   •
ظرفیت مخزن آب 2/2 لیتر) 3/8 پاینت( می باشد،   •

بیش از حد آن را پر نکنید. 
اهرم توزیع کننده آب را با یک لیوان محکم فشار   •
دهید. اگر از لیوانهای یکبار مصرف پالستیکی 

استفاده می کنید، اهرم را با انگشتان خود از پشت 
لیوان فشار دهید. 

تمیز کردن مخزن 
روکش مخزن را با باز کردن بستهایی که در دو 
طرف قرار دارند بردارید. مخزن آب را بردارید 

و آن را با آب گرم و تمیز بشویید. مخزن را روی 
محل مخصوص قرار داده و روکش مخزن را با 

بستن بستها نصب کنید.

3

مطمئن شوید که قطعات جدا شده )اگر وجود داشته 
باشد( به طرز صحیح در محلهای صحیح نصب شده 

اند. وگرنه ممکن است نشت آب اتفاق بیافتد.
مهم:

قطعات منبع آب و توزیع کننده آب را نباید در ماشین 
ظرف شویی قرار دهید.

سینی آب 
وقتیکه آب بهنگام استفاده از توزیع کننده آب 

چکه میکند در سینی چکان جمع میشود. سینی چکه 
را به طرف خود بکشید تا بیرون آید و  آن را به 

طور منظم خالی کنید.
صافی پالستیکی را با فشار دادن در هر دو طرف 

بیرون بیاورید.
شیر آب را از مخزن آب بیرون بیاورید. هنگام 

تعویض مطمئن شود که واشر در جای خود قرار 
دارد. 

اخطار: فقط به لوله آب آشامیدنی وصل کنید.
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3

1

2

4

ظرف نگهداری چرخان
طبقه کشویی درون بدنه را می توان به چپ یا راست 
حرکت داد تا بتوانید بطریهای بلند، پارچ یا جعبه را 

در طبقه پایین بگذارید )شکل 1(
می توانید با گرفتن و چرخاندن از طرف لبه سمت 

راست به مواد غذایی که در طبقه قرار داده اید 
دسترسی پیدا کنید  )شکل 2(.  هنگامی که بخواهید 
در قفسه چیزی قرار دهید یا آن را برای تمیز کردن 
باز کنید، آن را 90 درجه بچرخانید، بلند کنید و به 

طرف خود بکشید )شکل 4-3(.
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6  نگهداری و تمیز کردن
A  هرگز از بنزین یا مواد مشابه آن برای تمیز کردن 

استفاده نکنید.
توصیه می کنیم که دوشاخه دستگاه را قبل از تمیز   B

کردن از پریز بیرون بکشید.
هرگز برای تمیز کردن یخچال از ابزار تیز یا مواد خشن،   C
تمیزکننده خانگی و واکس پولیش استفاده نکنید.
از آب گرم برای تمیز کردن کابینت دستگاه استفاده   C

کرده و بعد خشک کنید.
با استفاده از یک پارچه که آغشته به محلولی که با   C

مقدار یک قاشق چایخوری در یک پاینت آب تهیه شده 
است برای پاک کردن داخل یخچال استفاده کنید و 

بعد آن راخشک کنید.
مطمئن شوید که آب داخل محفظه المپ و سایر   B

اقالم الکتریکی نگردد. 
اگر از یخچال برای مدت طوالنی استفاده نمیکنید ،   B

دوشاخه آن را از برق بکشید و کلیه مواد غذایی را از آن 
خارج کرده و درب آن را نیمه باز رها کنید.

واشر آب بندی دور درب را مرتبا برای تمیز بودن و عاری   C
بودن از بقایای غذا چک کنید.

برای برداشتن سینی های درب، تمام محتویات را بردارید   C
و سپس به آرامی سینی درب را از پایه به سمت باال 

ببرید.
C هرگز از مواد تمیز کننده یا  آبی که حاوی کلرین باشد 

برای تمیز کردن سطوح خارجی و بخشهای روکش شده 
با کروم دستگاه استفاده نکنید. کلرین باعث خوردگی 

روی سطوح فلزی می شود.

حفاظت سطوح پالستیکی 
C  روغن های مایع یا غذاهای روغن دار پخته شده را در 
یخچال در ظروف غیرآب بندی شده نگذارید چرا که 

آنها به سطوح پالستیکی یخچال صدمه میزنند. در 
صورت ترشح یا آلودگی روغن روی سطوح پالستیکی 

، آن قسمت را فوری با یک تکه پارچه آغشته به آب 
گرم پاک کنید. 
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7   راه حل های توصیه شده برای رفع مشکالت
لطفا این لیست را قبل از فراخواندن سرویسکار بررسی کنید. ممکن است در زمان و هزینه 

صرفه جویی کند. این لیست شامل شکایات متداول است که ناشی از عملکرد یا استفاده 
ناقص از دستگاه می باشد. برخی  از ویژگیهای شرح داده شده ممکن است در دستگاه شما 

وجود نداشته باشد..

یخچال کار نمی کند
آیا دوشاخه برق  یخچال بطور صحیح وصل شده است؟ دوشاخه را در پریز بزنید.  •
آیا فیوز پریزی که یخچال به آن وصل شده یا فیوز اصلی نسوخته است؟ فیوز را بازبینی کنید.  •

تراکم در کناره های دیواره محفظه یخچال. )مالتی زون، کنترل سرمایش و فلکسی زون(

شرایط بسیار سرد درجه حرارت محیط. باز و بسته کردن متناوب درب یخچال. شرایط بسیار مرطوب محیط.   •
نگهداری مواد غذایی محتوی مایع در ظروف درباز. نیمه باز گذاشتن درب.

ترموستات را به یک درجه سردتر تغییر دهید.   •
زمان باز ماندن درب را کاهش دهید یا کمتر از آن استفاده پی در پی کنید.  •

مواد غذایی را با روکش در ظروف درباز با جنس مناسب بپوشانید.  •
تراکم را با استفاده از یک پارچه خشک پاک کنید و چک نمایید که آیا ایستادگی میکنند.  •

کمپرسور کار نمی کند

حفاظت حرارتی کمپرسور در خالل قطع شدن ناگهانی برق یا کشیدن و زدن دوشاخه به برق فروکش خواهد کرد   •
چراکه فشار یخچال در سیستم سرمایشی یخچال هنوز باالنس نشده است.

یخچال شما تقریبا 6 دقیقه بعد شروع بکارخواهد کرد. لطفا اگر یخچال در انتهای این زمان کار نکرد سرویسکار را   •
فراخوانید.

یخچال در جریان دیفراست است. این برای یک یخچال با دیفراست کردن اتوماتیک کامل نرمال است.  جریان   •
دیفراست بصورت دوره ای رخ میدهد.

دوشاخه برق یخچال در پریز نمی باشد. مطمئن شوید که دوشاخه برق محکم در پریز دیوار جا زده شده است.  •
آیا دمای تنظیمات بطور صحیح انجام گرفته است؟ برق وجود ندارد. برقکار خود را را فرا خوانید.  •

یخچال متناوبا یا برای یک مدت طوالنی کار میکند.
یخچال جدید شما ممکن است عریض تر از یخچال قبلی باشد. این کامال نرمال است. یخچال های بزرگ برای یک   •

مدت طوالنی تر کار میکنند.
درجه حرارت محیط اتاق ممکن است باال باشد. این مسئله کامال عادی است.  •

دوشاخه برق یخچال ممکن است اخیرا وصل شده  یا یخچال بتازگی بارگیری شده باشد. پایین آوردن دمای کامل   •
یخچال ممکن است بمدت چندین ساعت بیشتر طول بکشد.

ممکن است حجم زیادی از مواد غذایی داغ در یخچال گذاشته شده باشد. مواد غذایی داغ موجب کارکرد یخچال تا   •
رسیدن به دمای ایمن یخچال می شود.

درب ها ممکن است متناوبا باز شده باشند و یا برای مدت طوالنی نیمه باز مانده باشند. هوای گرم که وارد یخچال   •
شده است باعث میشود که یخچال برای مدت طوالنی تری کار کند. تناوب باز کردن درب را کمتر کنید.

درب محفظه یخچال یا فریزر ممکن است نیمه باز باقیمانده باشد. بررسی کنید که درها درست بسته شده باشند.  •
یخچال در یک دمای بسیار پایین تنظیم شده است. دمای یخچال را در یک درجه گرمتر تنظیم کنید و منتظر بمانید تا   •

به آن درجه برسد.
آب بندی درب یخچال یا فریزر ممکن است کثیف ، فرسوده  و یا شکسته شده و یا در جایش نشسته باشد.  الستیک   •
آب بندی را تمیز یا تعویض نمایید. الستیک صدمه دیده یا شکسته موجب میشود تا یخچال برای مدت طوالنی تری 

کار کند تا بتواند درجه دما را حفظ کند.
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دمای فریزر بهنگامیکه دمای یخچال کافی است بسیار پایین است.
دمای فریزر در یک دمای بسیار پایین تنظیم شده است. دمای فریزر را در یک درجه گرمتر تنظیم کنید و چک   •

نمایید.

دمای یخچال بهنگامیکه دمای فریزر کافی است بسیار پایین است.

دمای یخچال در یک دمای بسیار پایین تنظیم شده است. دمای یخچال را در یک درجه گرمتر تنظیم کنید و چک   •
نمایید.

مواد غذایی نگه داشته شده در محفظه کشوهای یخچال فریز می شوند.

دمای یخچال در یک دمای بسیار پایین تنظیم شده است. دمای یخچال را در یک درجه گرمتر تنظیم کنید و چک   •
نمایید.

دما در یخچال یا فریزر بسیار باال است.

دمای یخچال در یک دمای بسیار باال تنظیم شده است. تنظیم یخچال روی دمای فریزر اثر دارد. دمای یخچال یا   •
فریزر را تا رسیدن به سطح کافی دمای یخچال یا فریزر تغییر دهید.

درب ممکن است نیمه باز باشد. درب را کامل ببندید.  •
ممکن است حجم زیادی از مواد غذایی داغ در یخچال گذاشته شده باشد. منتظر بمانید تا یخچال یا فریزر به دمای   •

دلخواه برسند.
دوشاخه یخچال ممکن است اخیرا به برق وصل شده باشد.  پایین آوردن کامل دمای  یخچال بعلت اندازه یخچال زمان   •

می برد. 

صدایی شبیه صدای تیک تاک ساعت آنالوگ از یخچال به گوش می رسد.
این صدا توسط شیر سلونوئیدی یخچال ایجاد می شود.  شیر سلونوئیدی برای اطمینان عبور ماده خنک کننده از بخشی   •
که باید درجه حرارت سرمایش یا انجماد آن تنظیم شود به کار می افتد و عملکردهای خنک کنندگی را انجام می دهد.  

این مسئله عادی است و عیب دستگاه محسوب نمی شود.
مقدار نویز وقتیکه که یخچال کار میکند افزایش می یابد.

مشخصات عملکرد یخچال ممکن است منوط به دمای محیط تغییر کند. این نرمال است و نقص محسوب نمیگردد.  •
لرزش یا نویز.

کف هموار نیست یا ضعیف است. یخچال وقتیکه به آهستگی حرکت میکند ، تکان می خورد.  مطمئن شوید که کف   •
هموار، محکم و قادر به تحمل وزن یخچال باشد.

نویز ممکن است بخاطر موادی که در یخچال قرار داده شده است بوجود آید. این اقالم را باید از باال یخچال برداشت.  •
صدای نویز مانند ریختن مایع یا اسپری است.

•جریان مایع و گاز بر اساس اصول کارکرد یخچال رخ می دهد. این نرمال است و نقص محسوب نمیگردد.
صدای نویز مانند صدای وزش باد است.

•فعال کننده هوا)فن( اجازه میدهد تا استفاده از آن سرمای موثر یخچال را بوجود آورد.  این نرمال است و نقص محسوب 
نمیگردد.

تراکم در داخل دیواره های یخچال.

هوای مرطوب و داغ یخ زدن و تراکم را افزایش میدهد. این نرمال است و نقص محسوب نمیگردد.   •
درب ها نیمه باز می باشند. مطمئن شوید که درها کامال بسته شده باشند.  •

درب ها ممکن است متناوبا بازمانده باشند یا برای یک مدت طوالنی باز گذاشته شده باشند. تناوب باز کردن درب را   •
کمتر کنید.

رطوبت در خارج یخچال یا بین درب ها رخ میدهد.
هوا ممکن است رطوبت داشته باشد. این کامال در هوای مرطوب نرمال است. وقتیکه رطوبت کم است ، تراکم محو   •

میشود.
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بوی بد در داخل یخچال
داخل یخچال باید تمیز گردد. داخل یخچال را با یک اسفتج و آب گرم یا آب کربنات تمیز کنید.  •

برخی از مواد ظروف یا بسته بندی ممکن است ایجاد بو نمایند. از ظروف مختلف با مارکهای مختلف بسته بندی   •
استفاده کنید.

درب یا درب ها بسته نیستند
بسته های مواد غذایی ممکن است از بسته شدن درب جلوگیری کنند. بسته هایی را که مانع بستن درب میشوند جابجا   •

کنید.
یخچال ممکن است در وضعیت کامال عمودی روی زمین نباشد و ممکن است بهنگام حرکت آرام تکان بخورد. پیچ   •

های تنظیم را باالنس کنید.
کف هموار و محکم نمی باشد. مطمئن شوید که کف هموار و قادر به تحمل وزن یخچال باشد.  •

محل نگهداری سبزیجات گیر کرده است.
مواد غذایی ممکن است به سقف کشوها تماس داشته باشد.  مواد غذایی را در کشو مجددا منظم کنید.  •
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