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قبل از راه اندازی توصیه می شود 

دستگاه، این دستورالعمل را به 

 دقت مطالعه فرمایید.

Serial Number: 
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 خریدار محترم؛

آن، نسبت به مطالعه کامل این دفترچه  م قبل از راه اندازی و بکار گیریخواهشمندیتگاه، ضمن تشکر از انتخاب و خرید این دس

 اقدام فرمایید.

 

  

 : هشدار 

جهت کاهش دادن احتمال خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب رسیدن به اشخاص در زمان بهره برداری از دستگاه، نکات 

 ایمنی که شامل موارد زیر می باشند می بایست رعایت گردند. 

 

 :هشدارهای ایمنی 

 عات آن الت و قطباشید تا به اتصا ی باشد، لذا در حین جابجایی مراقباین دستگاه دارای گاز خنک کننده و مواد عایق م

 آسیبی وارد نگردد.

 متصل نمایید. استفاده از چند دستگاه با یک پریز برق دستگاه  به توصیه می شود دستگاه را به یک پریز برق مختص

 ممکن است موجب آتش سوزی شود.

 .اجازه ندهید سیم برق دستگاه در پشت آن فشرده گردد 

  نشود.  آسیبسیم برق در زیر بدنه دستگاه در هنگام نصب، دقت نمایید 

  در زمان جابجایی دستگاه در کنار دیوار مراقب باشید که دستگاه روی سیم برق قرار نگیرد یا در هیچ صورتی به آن صدمه

 سیم برق ممکن است موجب آتش سوزی، شوک الکتریکی یا برق گرفتگی شود. آسیب دیدگیوارد نگردد. 

 ندهید. این کار با آسیب رساندن به سیم برق، موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود. طول سیم برق را افزایش 

 .در هنگام نصب، دستگاه را بر روی سطحی محکم و تراز شده نصب نمایید 

  کننده ولتاژ  تیمحافظ و ترانس تثببه منظور جلوگیری از تاثیرات منفی نوسانات برق بر روی دستگاه، توصیه می گردد از

 مناسب استفاده نمایید. برق

 

 پیش از آنکه دستگاه را نصب نمایید:

راه اندازی  ،را به دقت مطالعه نمایید. این اطالعات شامل تذکرات مهمی در خصوص نصب لطفا اطالعات مندرج در دفترچه راهنما

 و روش نگهداری دستگاه شما می باشد. پیشنهاد می گردد این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید.
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  :نی فنیایم 

مواظب  کمی دارد. اشتعال یتبوده و قابل باشد که سازگار با محیط زیستمی  R134aاین دستگاه دارای مقدار اندکی ماده سرمازا 

شده به بیرون  در حین حمل و نقل آسیب نبینند. ماده سرمازایی که از لوله سوراخ (سرمازا گاز مبرد )مادهباشید که لوله های جریان 

 گردد. و سوختگی پوست نشت نماید ممکن است باعث ایجاده صدمه

 شت نمود:ن نبه بیرو (ماده سرمازاگاز مبرد )اگر 

  و یا قسمت خروجی گاز خودداری نمایید.از دست زدن به بدنه دستگاه  

  تی به بیرون منتقل گردد.باز کنید و اجازه دهید هوا به راحهوای محیط را به خوبی تهویه نمایید. درب و پنجره ها را 

  در غیر اینصورت نسبت به قطع جریان برق از طریق فیوز اقدام کنید. را از پریز برق جدا نمایید. دستگاهدوشاخه کابل  

 .با خدمات پس از فروش سوپرسرویس تماس بگیرید 

 دستگاه شما بر روی برگه مشخصات نصب شده در داخل و بدنه پشتی دستگاه درج شده است. (ماده سرمازامبرد ) گازمشخصات 

هرگونه بو یا دود نامتعارف از دستگاه، فورا دوشاخه برق را از پریز جدا نموده و با مرکز خدمات سوپرسرویس تماس  انتشاردر صورت 

 بگیرید.

اه فقط بوسیله مرکز خدمات پس از فروش سوپرسرویس مجاز می باشد. نصب و تعمیر گتعویض کابل برق و تعمیرات دیگر دست

 صرف کننده باعث خطرات جدی گردد.توسط افراد غیر متخصص می تواند برای م

 

 در زمان بکارگیری دستگاه به موارد زیر توجه فرمایید:

 مانند دستگاه های گرمازا، یخ ساز برقی و...( .هیچگونه وسیله برقی را در داخل این دستگاه بکار نبرید( 

  )استفاده نکنید، زیرا بخار به قسمت های هرگز برای یخ زدایی یا نظافت این دستگاه از وسایل نظافت با بخار )بخارشور

 هادی برق نفوذ کرده و موجب اتصالی و برق گرفتگی می شود.

  خودداری نمایید.جدا از پاشیدن آب به اطراف یا درون دستگاه 

 .برای تمیز کردن دستگاه از دستمال نم دار تمیز استفاده نمایید 

 برای از بین بودن بو از شمع استفاده نکنید. و یا هرگز از سشوار برای خشک کردن قسمت های داخل دستگاه 

 .هرگز از وسایل سرتیز یا دارای لبه تیز برای یخ زدایی دستگاه استفاده نکنید 

 .مواد دارای گازهای قابل احتراق و با فشار )مانند اسپری های مختلف( و مواد انفجاری را نباید در داخل دستگاه قرار داد 

 رب و سایر قسمت های دستگاه را نباید به عنوان سکو یا پله مورد استفاده قرار داد.پایه دستگاه، لبه ها، د 

 وجب افتادن دستگاه یا صدمه دیدن ـمـت کن اسـر ممـبه درب ها و یا طبقه های داخلی دستگاه تکیه ندهید. این ام

 دستگاه گردد.فشار زیاد به درب و لوالی آن می تواند باعث دفرمه شدن درب و خرابی دست ها شود. 

 .باز و بسته کردن شدید درب دستگاه ممکن است منجر به افتادن مواد داخل دستگاه شود 

  در زمان یخ زدایی و یا نظافت دستگاه، حتما دوشاخه برق دستگاه را از پریز برق جدا نمایید و یا فیوز را قطع کنید. دقت

 نمایید که حتما دوشاخه را بکشید و نه کابل برق را.

 سیم برق یا دوشاخه برق خراب شده، از آنها استفاده نکنید ی کهزمان. 

 از پریز جدا نکنید. این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز جراحت گردد. را هرگز با دست خیس دوشاخه 
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  سازنده در صورت آسیب دیدگی کابل برق، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید تا سرویس کار مجاز یا نماینده کارخانه

 نسبت به تعویض آن اقدام نماید تا از بروز خسارت جلوگیری بعمل آید.

  قسمت های پالستیکی و نیز الستیک های آب بندی درب ها را نباید به روغن و چربی آلوده شوند. در غیر اینصورت ممکن

 د.ی قسمت های یادشده گرداست باعث خوردگ

  هوای گرم شده پشت دستگاه باید بتواند بدون  .دادن اشیاء دیگر مسدود نکنید با قرارمنافذ تهویه و خروج هوای دستگاه را

مانع خارج شود، در غیر اینصورت، موتور باید بیشتر کار کند و در نتیجه مصرف برق باال می رود. بنابراین هرگز منافظ 

 تهویه و خروج هوا را مسدود نکنید.

  د: بنزین، گاز، الکل، دارو، اسپری در نزدیکی یا داخل دستگاه خودداری نمایید. استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال مانناز

 این امر ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی گردد.

  ساز )مانند فر، بخارپز، اجاق از وسایل گرما سانتیمتر 50باشد باید حداقل برای آنکه دستگاه شما عملکرد مناسبی داشته

 فاصله داشته باشد. و...(پخت، رادیاتور شوفاژ 

 ممکن است شیشه یا قوطی بر اثر انبساط کنیدمایعات در شیشه یا قوطی )مانند نوشابه گازدار( را در فریزر نگهداری ن .

 مایع داخلی، بترکد.

  از قرار دادن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، دارو و یا هر نوع ظرف محتوی مایع بر روی دستگاه خودداری نمایید. ممکن

 است ریختن این مواد موجب آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شود.

 .توصیه می شود در زمان رعد و برق دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید. خطر شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد 

 خطر سرمازدگی انند آن خودداری نماییداز لمس طوالنی مدت دست با مواد یخ زده، یخ و یا لوله های مواد سرمازا و م .

 وجود دارد.

 .هرگز دستگاهی که نشانه های آسیب دارد را به کار نیاندازید، اگر مطمئن نیستید، با فروشنده خود مشورت کنید 

  به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، از پریزهای دارای سیم ارت استفاده نمایید. هرگز از لوله های گاز، خطوط تلفن یا

ر بالقوه به عنوان ارت استفاده نکنید. استفاده نادرست از دوشاخه ارت ممکن است منجر به برق سایر میله های برق گی

 گرفتگی شود.

 اه خودداری نمایید. این کار ممکناز قراردادن اجسام سنگین یا اجسام خطرناک )ظروف حاوی مایعات( بر روی دستگ 

 و موجب جراحت، آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود. ، مایع آن ریختهشود در زمان باز و بسته کردن درباست موجب 

 .خرابی عایقکاری  از استقرار دستگاه در محل های مرطوب که احتمال ریزش آب باران به دستگاه وجود دارد خودداری کنید

 قسمت های برقی ممکن است باعث اتصال الکتریکی شود.

 

 

 :مقررات کلی

 این دستگاه برای مصارف زیر مناسب می باشد:

 .برای خنک کردن مواد خوراکی

 این دستگاه برای خنک کردن مواد خوراکی در رستوران ها، کافی شاپ ها، آشپزخانه های صنعتی کاربرد دارد.

 ضد جرقه می باشد.و دارای سیستم ارت این دستگاه 
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  در بر ندارد. برای محیط زیستخطری می باشد و  PBB ،PBDEاین دستگاه فاقد عناصر سرب، جیوه، کادمیوم، 

 

این دفترچه راهنما برای چندین مدل تدوین و طراحی شده است. بنابراین ممکن است تفاوت هایی در تجهیزات و جزئیات آن 

 با تصاویر مندرج در دفترچه وجود داشته باشد.

  
 

 دور اندازی محصول:

 کودکان و یا حیوانات کوچک در داخل آن محبوس نگردند.هنگام دور انداختن این محصول، درب های دستگاه را جدا نمایید تا 

 قفسه های داخلی را جدا نکنید تا کودکان نتوانند به راحتی داخل شوند.

 مواد بسته بندی این محصول قابل بازیافت می باشند.

 

 حتیاط:ا 

 خودداری نمایید. تعلقات و موتور دستگاه قرار دارد،از دست زدن به زیر دستگاه و محفظه پشتی دستگاه که م 

  استفاده کنید.  آنبه دلیل سنگین بودن دستگاه، از ابزار مناسب برای جابجایی 

  صدمه وارد به شخص ممکن است در هنگام باز و بسته کردن درب دستگاه، دست یا پاها در شکاف الی درب گیر کنند و

 نمایند.

 هوا را مسدود نکنید. افذ جریانمن 

 در داخل دستگاه، از چسباندن ظروف و مواد غذایی به انتهای دستگاه و مسدود کردن خروجی  به منظور گردش مناسب هوا

 فن داخلی دستگاه خودداری نمایید.

 

 ن دستگاه نباید پوشیده گردد.ف 

 

  در صورتی که برای مدت زمانی زیادی نمی خواهید از دستگاه استفاده نمایید، آنرا از مواد غذایی خالی کرده، خاموش و

پاک کرده و درب را باز بگذارید. این کار از بروز بوی  آنوشاخه آنرا از پریز جدا نمایید. رطوبت بیش از حد را از داخل د

 بد و ایجاد کپک در دستگاه جلوگیری می نماید.

  به درب شیشه ای ضربه و یا فشار بیش از حد وارد ننمایید. در صورت شکسته شدن شیشه ها، ممکن است شیشه های

 د شده موجب مصدومیت شخصی و با آسیب وارد شدن به اموال گردد.خر

 /برودتی را ایجاد و از اتالف انرژی  شیشه های درب دو جداره و حاوی گاز خنثی آرگون می باشند تا حداکثر عایق حرارتی

 جلوگیری نمایند.

 :میز کردن، حفظ و نگهداریت 
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 یل: اسپری های قابل اشتعال، اشیاء قابل اشتعال، یخ خشک، دارو و مواد بموادی که در مقابل دما حساس می باشند از ق

 قرار ندهید. دستگاهشیمیایی را در نزدیک 

 .محصوالت و مواد شوینده را مستقیما بر روی قطعات بیرونی و داخلی دستگاه اسپری ننمایید 

 

 :صرفه جویی در انرژیراهکارهای 

  ه برای گردد ک آننگذارید. این کار می تواند باعث خارج شدن هوای سرد داخل  را برای مدت زمان زیادی باز دستگاهدرب

 ، نیاز به صرف انرژی مضاعفی می باشد.رسیدن به برودت تنظیم شده

  را به طور مرتب تمیز نمایید. گرد و غبار باعث افزایش مصرف انرژی می گردد. دستگاهپشت 

 .دما را سردتر از میزان الزم تنظیم نکنید 

  و دیواره پشتی آن خارج می شود. روزنه های هواکش را نپوشانید.  دستگاهمطمئن شوید که هوای کافی از زیر 

  در طرفین دستگاه را در نظر بگیرید. این فاصله به کاهش میزان مصرف برق کمک می نماید. در هنگام نصب، فضای کافی

 متر باشد.سانتی 4تا دیوار می بایست حداقل  دستگاهپشتی  بین فاصله

  درجه سانتیگراد می باشد و شرایط محیطی خارج از این محدوده  40تا  5دمای محیط توصیه شده برای کارکرد دستگاه

 ایجاد تداخل بر عملکرد دستگاه، توصیه نمی شود. به علت امکان

 نمایید. همچنین از نزدیک  آفتاب محافظترا در محلی خنک و کامال قابل تهویه قرار دهید و آنرا از تابش مستقیم  دستگاه

 و... پرهیز نمایید. در غیر اینصورت از صفحه عایق استفاده کنید. اق، فر، گریلجکردن آن به منابع حرارتی مانند ا

  منتقل کنید. دستگاهغذاها و مایعات داغ را پس از سرد شدن به داخل 

  قرار دهید. این امر عالوه بر یخ زدایی، باعث کاهش مصرف انرژی  یخچالبرای ذوب کردن یخ مواد غذایی، آنرا در داخل

 می گردد.

 

 :استفاده صحیح از محصول

یه ـذا توصـت؛ لـتاثیری نخواهند داش دستگاهت برطرف می گردند، بر دمای بیشتر خاموشی های برق که در ظرف یک تا دو ساع

 را به حداقل برسانید. دستگاهمی شود تعداد دفعات باز کردن درب 

برای مدت طوالنی در پایین ترین حد سرما که این دستگاه برای آن طراحی شده قرار داده شود، ممکن  دستگاهدر صورتیکه این 

 (دستگاهاست به صورت مداوم کار نکند. )احتمال زیاد گرم شدن دما در داخل 

 این دستگاه نیازی به یخ زدایی دستی ندارد.

 

 :صب محصولن 

 لذت ببرید.ویژگی ها و کارایی های پیشرفته ی این دستگاه  امیدواریم از نیکروم را به شما تبریک می گوئیم. فریزر / خرید یخچال
 

 :دستگاهانتخاب بهترین مکان برای قرار گیری 
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مستقیم آفتاب نبوده و در مناسب ترین مکان برای استقرار این دستگاه، محلی است که خشک و قابل تهویه باشد، در معرض نور 

به منابع حرارتی می  شایان ذکر است نزدیکی بیش از حد و... نباشد.، دستگاه سرخ کن، گریل، فر نزدیکی منابع حرارتی مانند اجاق

  تواند در کارکرد دستگاه تداخل ایجاد نموده و باعث خرابی و عدم تولید برودت مناسب دستگاه گردد.

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مکان مناسب جهت استقرار دستگاه:

 دسترسی آسان به منبع برق .1

 قرار نداشته باشد. ، بارش مستقیم باران، گرد و غبار و میدان مغناطیسی قویدر معرض نور مستقیم آفتاب .2

 تراز( باشد. سطح زمین تراز )یا نسبتا .3

برخی مدل ها( باید در طرف  دربا توجه به وجود دستگیره ) وجود داشته باشد. دستگاهفضای مناسب برای باز شدن درب  .4

 د.درجه باز گرد 90امل و به اندازه سانتیمتر فاصله با دیوار وجود داشته باشد تا درب دستگاه بتواند بطور ک 5دیوار حداقل 

وجود داشته باشد. توصیه می شود این فاصله دستگاه  ا در سمت راست و چپ و پشت و باالی فضای کافی برای جریان هو .5

 سانتیمتر باشد. 10حداقل 

در نظر گرفته  آنهویه هوای گرم پشت الزم است فضایی به منظور ت ،میلیمتری دستگاه 830x615x600با توجه به ابعاد  .6

میلیمتر در باالی محل استقرار باز باشد تا جریان هوا به راحتی  40x580د، بدین منظور الزم است فضایی به ابعاد شو

تگاه در نظر گرفته اید ـبرای استقرار دسگردش نماید. در صورتی که امکان ایجاد این فضا وجود نداشته باشد فضایی که 

 به راحتیضمن تهویه مناسب از قسمت باالی دستگاه، میلیمتر باشد تا  860x620x605 برابریا کمی بزرگتر و  می بایست

 داد.در جای خود قرار  را دستگاهبتوان 

 

 یبی وارد نمی شود. آس آنمطمئن شوید که به پایه های  دستگاهنگام حرکت دادن ه 

 

اگر ناگزیر به قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی می باشید حتما از صفحه عایق 

 رعایت نمایید. منبع حرارتی با راسانتیمتری  40مناسبی استفاده نمایید یا حداقل فاصله 

 

  اگر ناگزیر به قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی می باشید حتما از

سانتیمتری را با منبع  40اده نمایید یا حداقل فاصله صفحه عایق مناسبی استف

 حرارتی رعایت نمایید.
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 کردن پایه های آن اقدام نمایید. ، نسبت به ترازمناسبدر محل  دستگاهس از استقرار پ 

در صورت  به برق متصل نمایید. آنراو استقرار در مکان مد نظر، صبر نمایید و سپس  دستگاهبعد از جابجایی  ساعت 2داقل ح 

ساعت  24که حمل دستگاه به محل استقرار به صورت خوابیده به پشت صورت گرفته، مدت زمان انتظار تا روشن شدن دستگاه به 

 افزایش خواهد یافت.

 

پس از استقرار دستگاه در محل مورد نظر، با استفاده از ابزار مناسب، دستگاه را تراز نمایید؛ برای این منظور می توانید با چرخاندن 

 ایه ها را افزایش یا کاهش دهید.پپایه های دستگاه، ارتفاع هر یک از 

 

 راه اندازی دستگاه:

 را مطالعه نمایید( نید. )دستورالعمل نحوه تمیز کردنزید، داخل آنرا با پاک کقبل از آنکه دستگاه را برای اولین بار بکار اندا 

 آمپر می باشد 10هرتز که دارای توان  60تا  50ولت با فرکانس  240-220متناوب  دوشاخه کابل دستگاه را به پریز برق 

 دستگاه را روشن نمایید.سپس متصل کنید و 

  روشن می گردد. دستگاهبه برق، صفحه نمایش دما در جلوی  دوشاخهبا اتصال 

 

 
 

  به دمای  دستگاهساعت منتظر بمانید تا  2از طریق دکمه های تنظیم دما، دما را روی کمترین حالت تنظیم نموده و برای

 تنظیم شده برسد. 

  قرار دهید. دستگاهپس از آنکه دما داخلی به اندازی کافی سرد شد، مواد غذایی را در 

 استفاده  ،، می توانید از کلیدی که در کنار المپ داخلی آن می باشددستگاهنمودن روشنایی داخلی  شبرای روشن/خامو

 نمایید.
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  :قطعات و ویژگی ها

 (304و درب دستگاه از جنس استیل درب )بدنه  فریم .1

 دستگیره درب .2

 با نمایشگر دیجیتال سیستم کنترل دما .3

 با کلید مجزا المپ روشنایی داخلی .4

 یفن گردش هوای داخل .5

 قابل تنظیم مشبکطبقه  .6

گسگت آنتی باکتریال .7

 :کنترل دما 

 SUF60و بـرای فـریـزر راد انتیگـسدرجه + 10ی ــ+ ال1بین  SUR60در مدل یـخـچـال  قابل تنظیم برای این دستگاه یدمابازه 

باشد که  می -18 برای فریزرو  سانتیگراددرجه + 5یخچال  باشد. دمای توصیه شده برای میسانتیگراد درجه  -20الی  -15 بین

 توسط کارخانه بر روی دستگاه تنظیم شده است.
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شروع بکار کرده و به صورت پیش  دستگاهثانیه فشار دهید. در این صورت  4را برای  برای روشن کردن دستگاه کافی است کلید 

 را نمایش می دهد. دستگاهفرض دمای داخلی کابین 

 به شرح جدول زیر است:می باشند که دارای معانی مختلفی  سیستم کنترلی دستگاههر یک از نشان های روی 

 

 چشمک زن خاموش روشن نماد

 
 خاموش بودن کمپرسور .روشن بودن کمپرسور دستگاه

 .سیستم حفاظتی کمپرسور فعال شده است-

 تنظیمات صورت گرفته فعال شده اند.-

 

عملیات آماده یخ زدایی یا 

 .سازی آن فعال شده است
- 

 .استشده یخ زدایی فعال در عملیات تاخیر -

 .عملیات یخ زدایی آغاز شده است-

 
 فن اواپراتور روشن است

در این دستگاه این قابلیت 

 در دسترس نمی باشد.
 در این دستگاه در دسترس نمی باشد.این قابلیت 

HACCP 

اطالعات ذخیره سازی 

شامل دما،  دستگاهعملکردی 

 (HACCP) زمان، شرایط و...

در این دستگاه این قابلیت 

 در دسترس نمی باشد.
 در این دستگاه در دسترس نمی باشد.این قابلیت 

 
 - - .صرفه جویی در مصرف انرژی

 

کمپرسور دستگاه نیاز به 

 .سرویس دارد
- 

 تنظیمات فعال می باشد.-

 است.دسترسی به تنظیمات اضافی فعال -

 
نمایشگر دما بر حسب 

 .سانتیگراد/فارنهایت
 دستگاه بیش از حد گرم یا سرد شده است.- -

 امکانات اضافی روشن است. 
خاموش  امکانات اضافی

 .است

 بار کمکی توسط ورودی دیجیتال روشن می شود.-

 تاخیر در بار کمکی فعال است. -

 
 .روشن/خاموش دستگاه فعال است- .دستگاه روشن است .دستگاه خاموش است

 

و  دستگاه به صورت اتوماتیک قفل می گردد، صفحه کلید لمس نکنیدثانیه  30برای  های دستگاه راکلید هیچ یک از در صورتی که

صورت بر ثانیه فشار دهید. در این  1. برای باز کردن مجدد کافی است کلید مذکور را بر روی دستگاه روشن می شود عالمت 

 روشن می گردد که به معنای باز شدن قفل می باشد. روی صفحه نمایش عالمت 

 

 :دستگاهنظیم دمای ت

 ، ابتدا چک کنید که صفحه کلید قفل نباشد. دستگاهبه منظور تنظیم دمای 

 را فشار دهید. SETکلید  .1

 به دمای مورد نظر برسد. را فشار دهید تا عدد نمایشگر  کلید های .2

 ثانیه هیچیک از کلیدها 15را مجددا فشار دهید. همچنین در صورتی که به مدت  SETکلید به منظور ذخیره تنظیمات  .3

  را فشار ندهید نیز تنظیمات شما ذخیره می گردند.
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 ذکراتی در مورد دستگاه: ت 

  یخ زدایی به صورت  ، فضای یخچال فاقد برفک می باشد و در نتیجه عملیاتبرفک زداییبه کمک سیستم اتوماتیک

 .خودکار انجام می گردد

  قرار دهید. دستگاهداخل خوراکی ها و مایعات گرم را ابتدا در بیرون دستگاه خنک کرده و سپس در 

 دود نکنید تا جریان هوا مختل نشود.منافذ ورود و خروج هوا را با گذاشتن خوراکی ها مس 

  ورود و خروج هوا گذاشته می شوند ممکن است در اثر عبور هوای سرد یخ بزنند. منافذمواد خوراکی که در مقابل 

 

 گنجایش مفید دستگاه:

 لیتر می باشد. 141گنجایش فضای داخلی این دستگاه برابر 

 

 :دستگاه نحوه برداشتن طبقه / کشو

، کافی است ابتدا درب یخچال را تا انتها باز نموده، سپس طبقه را در دستگاهفاصله طبقات  تشو، جابجایی و یا تغییر سشبه منظور 

 برای بیرون کشیدن کشو نیز کافی است درب تا انتها باز باشد. .کشیدبلند می کنید، بیرون ب حالیکه برای برداشتن

 و سپس برای برداشتن، برگردانید.بلند کرده در صورتی که امکان باز کردن کامل درب وجود ندارد، طبقه را 

 وسایل را از روی آن برداشته و سطح آنرا خالی نمایید.قبال می بایست  ،توجه نمایید برای جابجایی طبقه

 

 

 :دستگاهتمیز کردن 

به منظور تمیز کردن  سیدیشوینده های ا ترکیبات بنزین، شیشه پاک کن ها و از بنزین، تینر، محلول های شامل خطار:ا 

 سطح خارجی دستگاه صدمه وارد کرده و یا موجب آتش سوزی گردد. کنید. این اقدام ممکن است بهاستفاده ن دستگاه

 ، مراحل زیر را دنبال کنید:دستگاهبرای تمیز کردن 

 را از پریز جدا نمایید. دستگاهخاموش کرده و سیم برق  را با استفاده از کلید  دستگاه .1

به همراه  چنین می توانید از یک اسفنج تمیزهم یک پارچه بدون کرک یا حوله کاغذی را با مقداری آب، نمدار نمایید. .2

 استفاده نمایید.  هدستگابرای تمیز کردن داخل و یا مقدار اندکی مایع ظرفشویی محلول آب گرم و جوش شیرین 

استفاده نکنید، چرا که ممکن است به استیل بدنه صدمه وارد نموده و  دستگاهاز هیچگونه ماده شوینده برای تمیز کردن  .3

 رنگ شدن آن گردد. باعث بد

 را پاک کنید تا تمیز و خشک شود. دستگاهداخل و خارج  .4

 شن نمایید.رو را با استفاده از دکمه  دستگاهدوشاخه برق را مجددا به پریز برق متصل و  .5
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 خطار: ا 

 .هرگز از مواد پاک کننده ماسه ای یا ساینده یا حالل استفاده نکنید 

  را فقط با آب خالص پاک کنید و سپس با دقت و با کشیدن دستمال خشک کنید. درزگیرنوارهای 

  نماید. نمایشگر دیجیتال یا قسمت روشنایی دستگاه نفوذآب شستشو نباید به  

  مستقیم آب جهت شستشو دستگاه استفاده نکنید.هرگز از فشار 

  پشت دستگاه را به صورت دوره ای و به وسیله جاروبرقی یا قلم مویی از وجود گرد و غبار پاک نمایید تا در مصرف برق

 صرفه جویی گردد.

 

 

 خطر برق گرفتگی: 

 آب به قسمت کمپرسور و مدارات برقی دستگاه، امکان برق گرفتگی و سوختگی دستگاه وجود دارد. نفوذدر صورت 

 

 

 

 :روشنایی داخلی

را با پارچه ای  المپ رسد، لذا سطح قابکم نور بنظر ببا مواد خارجی لکه دار شده باشد، ممکن است المپ LED اگر قاب المپ 

 تمیز و خشک، پاک نمایید تا باالترین سطح نوردهی المپ را کسب نمایید.

با مرکز خدمات  LEDبرای تعویض المپ های و مصدومیت شدید گردد. حتیاط: تعویض المپ ممکن است موجب برق گرفتگی ا 

 پس از فروش سوپر سرویس تماس بگیرید.

 

 

 :عیب یابی 

خدمات پس از فروش سوپر سرویس، جدول زیر را بررسی نمایید. ممکن است این بررسی موجب صرفه جویی قبل از تماس با مرکز 

 در وقت و هزینه شما گردد. این جدول حاوی ایرادات متداولی است که حاصل ساخت یا مواد بکار رفته در محصول نمی باشد.

 

 راه حل علت احتمالی ایراد
 کار نمی کند دستگاهموتور 

 دستگاهکمپرسور 

 کار نمی کند

به دیوار چسبیده و مماس است و  دستگاهپشت 

 .جلوی گردش هوا را گرفته است
 با دیوارهای اطراف را رعایت نمایید. دستگاهفاصله 

در معرض نور مستقیم آفتاب یا بسیار نزدیک  دستگاه

 .به منبع گرمایی می باشد

تغییر دهید و به مکان  را دستگاهمحل استقرار 

 مناسبی منتقل نمایید.

 .در حالت یخ زدایی است دستگاه

تمام خودکار یخ زدایی  دستگاهاین حالت برای 

طبیعی است. سیکل یخ زدایی هر چند وقت یکبار 

 انجام می شود.
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 راه حل علت احتمالی ایراد

 .دوشاخه برق از پریز جدا شده است
از اینکه دوشاخه به طور صحیح در پریز قرار گرفته 

 اطمینان حاصل نمایید. است

 .(121با شرکت برق منطقه خود تماس بگیرید ) .قطعی احتمالی جریان برق

 دستگاه کمپرسور

برای مدت طوالنی 

 کار می کند

 .گرم است دستگاههوای اتاق یا محیط قرار گیری 
برای مدت زمان طوالنی  دستگاهدر چنین شرایطی 

 .تری کار می کند

قرار داده  دستگاهمقادیر زیادی غذای داغ یا گرم در 

 .شده است

برای  دستگاهغذای گرم موجب می شود که 

 .رسیدن به دمای مورد نظر بیشتر کار کند

به تناوب باز و بسته شده و مدت زمان  دستگاهدرب 

 طوالنی باز مانده است.

موجب کارکرد  دستگاهورود هوای گرم به داخل 

 می شود. آنطوالنی مدت 

 .کمی باز است دستگاهدرب 
اطمینان حاصل کنید. ظروف  دستگاهاز تراز بودن 

 ز محل بسته شدن درب دور نگهدارید.ارا 

کثیف، پوسیده، ترک خورده یا  دستگاهوار دور درب ن

 تغییر شکل یافته است.

نوار دور درب را تمیز یا تعویض نمایید. نشتی نوار 

 می شود. دستگاهمدت  درب باعث کارکرد طوالنی

 بگیرید.سوپرسرویس تماسروشبا خدمات پس از ف

 دما بسیار گرم است

بسیار  دستگاهدمای 

 گرم است

در دمای خیلی گرم تر تنظیم شده  دستگاهکنترل 

 .است

را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا  دستگاهکنترل 

 .رضایت بخش شود آندمای 

اند و یا برای مدت درب ها خیلی باز و بسته شده 

 .طوالنی باز مانده اند

هر زمان که درب باز می شود، هوای گرم وارد 

 می شود، درب ها را کمتر باز نمایید. دستگاه

 .درب را کامال ببندید .درب کمی باز است

میزان زیادی هوای گرم یا غذای داغ به تازگی وارد 

 .شده است دستگاه

به دمای تنظیم شده  دستگاهباید صبر کنید تا 

 .برسد

برای مدت زمان قابل توجهی قطع بوده  دستگاهبرق 

 .است
 .کامال خنک شود دستگاهچند ساعت صبر کنید تا 

 سر و صدا

صدای لرزش یا 

 ارتعاش

 را کنترل نمایید.دستگاهاشیاء را بردارید، تراز بودن  .در حال لرزش اند دستگاهاشیاء قرار گرفته بر روی 

 .از دیوار یا کابینت را بیشتر کنید دستگاهفاصله  .در تماس با دیوار یا کابینت است دستگاه

 .فن دستگاه صدا می دهد صدای فن
 دستگاهاین امر ممکن است به دلیل استهالک فن 

 باشد. با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

 دستگاهوجود آب / رطوبت / یخ در داخل 

رطوبت در  وجود

دیواره های داخلی 

 دستگاه

هوای گرم و شرجی باعث افزایش برفک و تعرق 

 .داخلی می شود

این امر عادی است، رطوبت داخلی را با دستمال 

 خشک و تمیز پاک نمایید.

درب زیاد باز و بسته شده یا مدت طوالنی باز مانده 

 .است

 دستگاهاز باز و بسته کردن بیش از اندازه درب 

 بپرهیزید.

تشکیل رطوبت در 

بیرون یا داخل 

 دستگاه

 .هوا شرجی است

این پدیده در هوای شرجی عادی است. زمانی که 

میزان رطوبت هوا کم شود، رطوبت از داخل 

 ناپدید خواهد شد. یخچال

درب کمی باز است و این امر موجب برخورد هوای 

 .می شود از آنبا هوای گرم خارج  دستگاهسرد داخل 
 .درب را به طور کامل ببندید
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 راه حل علت احتمالی ایراد

 دستگاهوجود بو در 

توسط بقایای مواد  دستگاهقسمت داخلی ممکن است 

 غذایی کثیف شده باشد.

قسمت های داخلی را با اسفنج آب گرم و جوش 

 شیرین تمیز کنید.

 .وجود غذاهای بودار داخل یخچال
غذاها را در ظروف درب دار قرار داده و سپس به 

 منتقل نمایید.داخل یخچال 

 باز / بستن درب ها

بسته  دستگاهدرب 

 نمی شود

 .ظروف را جابجا نمایید .ظرف ها مانع از بسته شدن درب می شوند

 .درب را به آرامی ببندید .شدن درب باعث باز ماندن درب می شودمحکم بسته

 سایر ایرادات

وت دمای دستگاه تفا

زیادی با دمای 

 تنظیم شده دارد

 .نیاز به راه اندازی مجدد دارد دستگاه
دقیقه خاموش  2کافی است دستگاه را به مدت 

 نمایید.

 اختالل عملکردی سیستم

اگر دمای دستگاه خیلی گرم است پس از چند 

ساعت کنترل کنید که آیا دمای دستگاه به درجه 

در غیر اینصورت با تنظیم شده نزدیک شده است؟ 

 تماس بگیرید.خدمات پس از فروش سوپر سرویس 

روشنایی دستگاه کار 

 نمی کند

 را بررسی کنید.د روشنایی عملکرد کلی .کلید روشنایی دچار مشکل شده است

 .احتماال المپ سوخته است
یا با خدمات پس از فروش و المپ را تعویض کنید 

 سوپر سرویس تماس بگیرید.

هیچ یک از عالمت 

های روی صفحه 

دیجیتال روشن 

 نیستند

احتماال برق قطع شده است، ممکن است فیوز پریده 

 .باشد، یا دوشاخه خوب در پریز قرار نگرفته باشد

کنترل کنید آیا برق وصل است؟ فیوز باید اتصال 

 داشته باشد.

 

 :محدوده های دمای محیط اتاق

شده در شناسنامه مشخصات طراحی این محصول بگونه ای می باشد که در دماهای محیطی که توسط طبقه بندی دمایی قید 

 محصول می باشد کار می کند.

 گستره دمایی محیط )سانتیگراد( میزان رطوبت کالس طبقه بندی

 +25+ الی Class 3 60% 10 معتدل و مرطوب

 +30+ الی Class 4 55% 10 نیمه گرم و مرطوب

 +40+ الی Class 5 40% 10 گرم و مرطوب

 +32+ الی N - 16 معتدل

 +32+ الی SN - 10 معتدلنیمه 

 +38+ الی ST - 18 نیمه گرمسیری

 +43+ الی T - 18 گرمسیری
 

، دمای محیط و دفعات باز و بسته آنممکن است تحت تاثیر عواملی از قبیل محل قرار گیری  دستگاهدمای داخلی  ذکر:ت 

 کنید.شدن درب قرار گیرد. در صورت لزوم دما را برای جبران این عوامل تنظیم 
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 :خدمات پس از فروش سوپر سرویس

این دستگاه توسط شرکت سازنده برای مدت یکسال مشمول گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد. به منظور بهره برداری از 

( تماس 021) 22245083 با شرکت سوپر سرویس به شماره پس از خرید و انتقال دستگاه به محل نصب، خدمات مذکور الزم است

 یند نصب و گارانتی دستگاه آغاز گردد.ستگاه خود را اعالم نمایید تا فرآگرفته و شماره سریال و مدل د
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  به منظور ثبت محصول و

بهره مندی از خدمات پس از 

فروش، با استفاده از موبایل خود 

شماره کد باال را اسکن کنید و 

 نمایید.سریال دستگاه را پیامک 

شماره سریال بر روی بدنه 

داخلی ، پشت بدنه دستگاه و 

روی کارتن دستگاه درج شده 

 است.

 
 
 
 

  برای تماس با خدمات

 سوپر سرویسپس از فروش 

کد باال را با موبایل خود اسکن 

 نمایید.

 

  

www.Nicrum.co 
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