مصرفکننده گرامی :دفترچه حاضر ،پيشنهادات و دستورالعملهايي برای
استفاده و نگهداري صحيح از محصول ارایه ميدهد .خواهشمند است قبل
از استفاده دفترچه را به دقت مطالعه فرماييد و آن را نزد خود نگه داريد.
9 9مطمئن شوید كه محصول خريداري شده بدون عيب است .در صورت
مشاهدۀ هرگونه عيب ،از محصول استفاده نكنيد و سريعاً با امور مشتريان
شركت برفاب تماس بگیرید.
9 9اين محصول نياز به كارشناسي قبل از نصب ندارد.
9 9شركت برفاب در  31استان كشور نمايندگي مجاز دارد .لطفاً برای نصب،
راهاندازي يا دريافـت هـرگونـه خدمـات محصـوالت برفـاب ،با امور
مشتريان شركت برفاب تماس بگیرید .سرويسكار مجاز شركت برفاب،
حداكثر تا  72ساعت پس از تماس مصرفكننده با واحد امور مشتريان،
به محل جهت ارائۀ خدمات مراجعه خواهد كرد.
ِ
خدمات داراي ضمانت ،ذكر
9 9برای نصب و راهاندازي اوليه و استفاده از
شماره سريال محصول بههنگام تماس با امور مشتريان الزامي است.
9 9پس از نصب محصول توسط سرويسكاران مجاز شركت برفاب ،برای
فعالسازي ضمانت محصول ،با در دست داشتن «صورتحساب نصب
( ، »)C-F12با امور مشتريان شركت برفاب تماس بگیرید.
تذكر :براي بخاريهای برقي و كولرهاي پرتابل برفاب كه
مصرفكنندگان محترم مجاز به نصب هستند ،حداكثر يك هفته

پس از نصب برای فعالسازي ضمانت با امور مشتريان تماس بگیرید.
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9 9همۀ محصوالت برفاب بهشرطی كه توسط سرويسكار مجاز برفاب نصب شده
باشند ،مطابق با آنچه در ضمانتنامه قيد شده ،از تاريخ نصب مشمول ضمانت
هستند .اگر محصول توسط افردي غير از سرويسكاران مجاز برفاب نصب
شده باشد ،شامل شرايط ضمانت نميشود.
برنامه زمانبندي پاسخگويي شركت برفاب
شنبه تا چهارشنبه

ساعت  8الي 16

پنجشنبه

ساعت  8الي 12

روزهاي تعطيل

مراجعه به وبسايت شركت برفاب www.barfab.ir

9 9هزينۀ نصب ،راهاندازي و تعمير محصوالت برفاب برابر با تعرفۀ اعالم شده
است .اگر نصب و راهاندازي از طرف شركت رايگان اعالم شده باشد ،هيچ
هزينهاي از مصرفكننده دريافت نميشود .براي رؤيت تعرفه به سايت برفاب
مراجعه کنید.
9 9اگر نقص يا عيب محصول در دورۀ ضمانت ،پس از  2بار تعمير از يك عيب
مشخص همچنان وجود داشته باشد و آن عيب به تشخيص شركت برفاب
قابل رفع نباشد ،برای تعويض محصول با امور مشتريان شركت برفاب تماس
بگیرید.
9 9برای افزايش كيفيت خدمات و نظارت كامل بر خدماتي كه ارایه ميشود،
حتيالمقدور از تماس مستقيم با سرويسكاران و فروشندگان خودداري کرده
و با امور مشتريان شركت برفاب تماس بگیرید.
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مزاياي يخچال و فريزر برفاب
9 9كلية قطعات بهكار رفته در اين محصول از مواد اوليه با كيفيت و مطلوب
توليد شدهاند.
9 9كمپرسورهاي مورد استفـاده در اين محصـول از مناسبترین نوع و
 High Efficiencyبوده و از راندمان و بازدهي بااليي برخوردار هستند که
موجب كاهش مصرف انرژي در محصول ميشوند و مطابق با شرايط آب و
هوايي گرمسيري انتخاب شدهاند و در برابر نوسانات برق مقاوم هستند.
9 9يخچال و فريزر نوفراست برفاب را ميتوانيد در كنار هم قرار داده و
بهعنوان سايد باي سايد استفاده كنيد و يا به صورت تكي مورد استفاده قرار
دهيد.
9 9يخچال نوفراست برفاب داراي محفظه براي نگهداري مواد غذايي در
دماي پايين است و برودت ايجاد شده در اين محفظه بين +3 ≤ t ≤ -2
درجة سانتیگراد است.
9 9محصول مجهز به سيستم گردش هواي اتوماتيك است که به تازه ماندن
مواد غذايي كمك ميكند.
9 9محصول داراي عملكرد انجماد سریع ( )Super Coolاست که در
صورت لزوم برای خنكسازي سريع مواد غذايي ميتوانید آن را فعال و روند
سرماسازي را تسريع کنید.
9 9محصول داراي عملكرد اقتصادی ( )Ecoاست كه با انتخاب اين عملكرد
محصول به صورت هوشمند مصرف انرژي را ،به صورت بهينه ،كنترل میکند.
9 9محصول مجهز به زنگ هشدار برای آگاهسازی از بروز خطا یا باز ماندن
د ِر محصول است.
9 9محصول داراي قابليت عيب يابي هوشمند بوده و ضمن شناسايي عيوب
احتمالي كد مربوط به عيب را نمايش خواهد داد.
9 9اين محصول نوفراست و بدون برفك است .یعنی نيازي نيست شما بهطور
دستي برفکزدایی کنید چون اين كار به طور خودكار انجام ميشود و آب
حاصل از برفكزدايي بدون دخالت كاربر تبخير ميشود .اگر در طول شبانه
روز د ِر محصول باز نشود ،دستگاه بهصورت هوشمند در تعداد برفكزدايي
3

صرفهجويي ميكند.
9 9در اين محصول از ورقهاي خودرنگ استفاده شده كه در برابر مواد
قليايي ،رطوبت ،ضربه و خش مقاومت و دوام زيادي دارد.
درون ديواره و داخل د ِر محصول ،عايقهاي فوم پلياورتان
ِ 99
( )polyurethaneتزريق شده است كه از اتالف انرژي جلوگيري و سرماي
داخل يخچال را حفظ ميكند.
9 9اين محصول پس از توليد از لحاظ عملكرد برودتي و مصرف انرژي ،مورد
آزمون قرار گرفته و تأييد شده است.
مشخصات یخچال وفریزر بدون برفك تك درب
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نكات مهم در مورد حمل و استقرار دستگاه
[ [دستگاه نبايد بهصورت افقي حمل شود.
[ [دقت كنيدكه هنگام جابهجايي هيچگونه ضربهاي به دستگاه وارد نشود.
[ [از قرار دادن دستگاه بر روي سكو يا بلندي خودداري کنید حتي اگر
اين فاصله ناچيز باشد دليل اين امر اجتناب از تماس دست يا بدن با قسمت
زيرين شاسي دستگاه و خطر شوك الكتريكي توسط افراد غير متخصص
است.
[ [پس از استقرار دستگاه در محل بهصورت عمودي و ثابت ،حداقل 2
ساعت از روشن كردن آن خودداري كنيد.
[ [دريچۀ تهوية پشت دستگاه را به هيچ عنوان مسدود نکنید.
[ [دستگاه را در مكاني قرار دهيد كه اطراف آن فضاي كافي براي جريان هوا
وجود داشته باشد تا مصرف انرژي كاهش يابد و دستگاه عملكرد مطلوبتري
داشته باشد .حداقل فاصلة پشت دستگاه از ديوار بايد  10سانتيمترباشد.
بودن در ،براي محصوالت
[ [فضاي خارجي مورد نياز در دو حالت بسته و باز
ِ
مختلف بهصورت زير است:
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برای كاركرد مناسب و بدون سر و صدا ،يخچال بايد روي سطحي صاف قرار
گيرد و تراز شود .براي اين منظور ،بعد از آنكه پالت زير دستگاه را جدا
كرديد ،پايهها را بهنحوي تنظيم كنيد كه د ِر يخچال پس از بازشدن در هر
موقعيتي كه قرار گيرد ،در همان وضعيت باقي بماند.
نصب دستگاه
 اين محصول براي كار در محيط داخل با دماي بين  +16تا  +43درجة
سانتیگراد طراحي شده است .اگر اين محصول براي مدت طوالني در سرماي
كمتر از  +16قرار گیرد نباید بهطور مداوم كار كند زيرا ممكن است دماي
محفظۀ فريزر گرم شود و اگر براي مدت طوالني در گرماي بيشتر از  +43قرار
گیرد باعث افزايش زمان كاركرد و مصرف انرژي و تجمع بيش از حد برفك
روي اواپراتور ميشود.
 همۀ محصوالت قبل از بستهبندي در كارخانۀ برفاب تميز ميشوند ،اما
بهمنظور رعايت اصول بهداشتي ،پيش از استفاده و روشن كردن دستگاه،
براي اولين بار ،يك قاشق مرباخوري جوش شيرين را در يك ليتر آب حل
کنید و قسمتهاي داخلي دستگاه را با استفاده از يك قطعه اسفنج نرم و این
محلول شستوشو داده و با یک پارچة نرم خشك كنيد.
 قبل از اتصال دوشاخۀ دستگاه به پريز برق الزم است ولتاژ برق اندازهگيري
شود .اگر ولتاژ كمتر از  210Vولت باشد استفاده از تثبيت كنندۀ اتوماتيك
ولتاژ ضروري است.
 دو شاخة دستگاه را به پريز مستقل ،كه از آن براي سایر وسايل برقي
استفاده نمیشود ،وصل كنيد.
 دو شاخة برق این محصول سيم اتصال به زمين (ارت) دارد .بنابراين از
پريزي كه كنتاكت اتصال به زمين (ارت) دارد استفاده كنيد.
 برای افزایش طول عمر محصول و جلوگيري از تاثيرات نامطلوب نوسانات
برق حتماً از محافظهاي ولتاژ استاندارد مخصوص يخچال و فريزر استفاده
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كنيد.
 بعد از روشن كردن محصول چند ساعتي زمان نياز است تا محصول به
دماي مناسب برسد ،هنگامي كه محصول به اندازۀ كافي خنك شد ميتوانيد
غذا و نوشيدنيهاي خود را درون آن بگذاريد.
تنظيم کردن محصول
اکنون با رعایت موارد ذکر شده در خصوص استقرار و نصب ،پس از اتصال
محصول به برق ،برای انجام تنظیمات در برد نمایشگر طبق مراحل زیر عمل
نمایید:
قفل برد نمایشگر :برای باز کردن قفل برد نمايشگر
عملگر  Unlockرا به مدت  5ثانيه لمس کنید تا قفل
باز شود و نشانگر آن در برد نمايشگر خاموش شود،
گفتنیست اگر بهمدت  5دقيقه از برد نمايشگر استفاده
نشود مجددا ً قفل خواهد شد.
نشانگر دما :با لمس  5ثانيهاي عملگر  ،setنشانگر

دما به صورت چشمكزن در ميآيد در اين حالت با كمك
عملگرهاي مثلث ،دماي نمايش داده شده را ميتوانيد كم يا
زياد کنید و بعد از تنظيم دما در حالت دلخواه براي ذخيره

عدد تنظيمي مجددا ً عملگر  setرا بهمدت  5ثانيه لمس نماييد تا نشانگر دما از

حالت چشمكزن خارج شده و ثابت شود .عدد توصيه شده براي يخچال +4Ċ

درجة سانتیگراد و براي فريزر  -18Ċدرجة سانتیگراد است .توجه کنید دماي

داخل دستگاه متأثر از عواملي چون مكان قرار گرفتن دستگاه ،دماي محيط و تعداد
دفعات باز و بسته شدن د ِر محصول است .در حالت عادي دماهاي ذكر شده كافي

است .اگر رعايت موارد گفته شده مقدور نباشد در صورت نياز به سرمايش بيشتر
ميتوانيد با تغيير اعداد در برد نمايشگر به سرماي مورد نياز برسید.
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انجماد سریع :در مواقعي كه به سرمايش سريع نياز باشد با لمس  5ثانيه
اي عملگر  S.Coolدر برد نمايشگر اين عملكرد فعال و نشانگر آن در برد نمايشگر

روشن خواهد شد ،اين عملكرد دماي يخچال را به  0 Ċدرجة سانتیگراد و دماي

فريزر را به  -26Ċدرجة سانتیگراد خواهد رساند و یا پس از  8ساعت كار متوالي

بهطور خودكار غير فعال خواهد شد .براي غير فعال کردن دستی با لمس مجدد 5
ثانيهاي عملگر  S.Coolاين عملكرد غير فعال ميشود.

حالت اقتصادی :در مواقعي كه مواد غذايي كمي در داخل محصول
وجود دارد يا بهعلت مسافرت در محصول باز و بسته نميشود براي صرفهجويي
در مصرف انرژي ميتوانيد عملگر  ECOيا حالت اقتصادي را به مدت  5ثانيه
لمس کنید تا اين عملكرد فعال و نشانگر آن در برد نمايشگر روشن شود.
اين عملكرد دماي تنظيمي يخچال را به  5Ċدرجة سانتیگراد و در فريزر
به  -18Ċدرجة سانتیگراد تغيير خواهد داد .براي خروج از  ECOعملگر
 ECOرا  5ثانيه نگه دارید تا غيرفعال شود.
حالت د ِر باز :هنگام باز شدن در محصول ،اين نشانگر در برد نمايشگر
شدن در خاموش ميشود .این نشانگر برای نمایش باز يا
روشن و با بسته
ِ
بسته بودن در محصول طراحي شده است.
زنگ هشدار :در مواقع بروز خطا یا وقتی د ِر محصول بيش از  40ثانيه باز

میماند زنگ هشدار به صدا در ميآيد .اگر زنگ هشدار بهدليل باز ماندن بيش از

 40ثانية در باشد قاعدتاً نشانگر د ِر باز نيز در برد نمايشگر روشن است و با بستن
شدن در زنگ هشدار قطع خواهد شد ولي اگر زنگ هشدار بهدليل بروز خطا در

محصول باشد در برد نمايشگر كد خطاي مرتبط با عيب نمايش داده ميشود و تا
زمان برطرف شدن عيب هر يك ساعت يكبار بهمدت  2دقيقه زنگ هشدار تکرار
خواهد شد.

زدايي اتوماتيك در برد نمايشگر
برفکزدایی :اين نشانگر در مواقع برفك
ِ

روشن ميشود و بيانگر فعال بودن سيكل برفكزدايي اتوماتيك در محصول است که
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پس از طي زمان الزم براي برفكزدايي خاموش خواهد شد بنابراین توصيه ميشود
طول زمان برفكزدايي برای حفظ برودت ،د ِر محصول را كمتر باز و بسته کنید.
در
ِ

 88نماد خطا :در مواقع بروز عيب در محصول كد خطاي مرتبط با عيب در
اين محل نمايش داده خواهد شد.
نكاتي در مورد قراردادن مواد غذايي درفريزر

U Uمواد غذايي مورد نظر براي انجماد نبايد در تماس مستقيم با مواد غذايي
منجمد موجود در فریزر قرار گيرد.
U Uنوشابه هاي گازدار ،بطري هاي شيشهاي و تخممرغ نبايد در محفظة
فريزر نگهداري شوند؛ ضمن اينكه توصيه نميشود بعضي مواد مانند قطعات
يخ به صورت خيلي سرد مصرف شوند
U Uبرای حفظ ارزش مواد غذايي ،موادی را كه يكبار از انجماد خارج
شدهاند ،دوباره در فريزر قرار ندهيد.
U Uاگر به هر دليلي دستگاه براي مدت چند ساعت خاموش شد حتماً به
سالمت مواد غذايي منجمد ذخيره شده در فريزر توجه كنيد.
U Uدستگاه را يكباره با مواد غذايي پر نكنيد ،سعي كنيد هر  12ساعت
حداكثر  6كيلوگرم مواد غذايي در فريزر قرار دهيد.
U Uمواد غذايي مورد نیاز براي انجماد را بستهبندي کنید و روي بستهبندي
نوع آن و تاريخ بستهبندی را بنویسید تا زمان مجاز نگهداري مواد غذايي در
فريزر ،قابل كنترل باشد.
U Uطبقة اول و دوم و آخرين سبد در پايين فريزر بههمراه دو جاکرهای در د ِر
عالمتگذاری شده و برای نگهداري
فريزر ،محفظۀ دو ستاره است و با نماد
مواد غذايي كه نياز به سرمايی بيش از  -12Ċدرجة سانتیگراد ندارند مانند
پنير پيتزا ،كره پاستوريزه و… طراحي شده است .ساير قسمتهاي فريزر
است كه از  -18Ċدرجة سانتیگراد سردتر است.
محفظۀ سه ستاره
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U Uزمان مجاز نگهداري مواد غذايي
در فريزر به شرح جدول  1است:

جدول  .1زمان مجاز نگهداري مواد غذايي در فريزر

نكاتي در مورد قراردادن مواد غذايي در یخچال
U Uسبدها و قفسهها براي عملكرد بهتر و بازدهي بيشتر دستگاه تنظيم

شدهاند .لذا توصيه ميشود براي قراردادن مواد غذايي ،سبدها و طبقات
يخچال حذف نشوند.
U Uبهتر است از بارگذاري بيش از حد و پرنمودن داخل دستگاه پرهيز نمود.
محدودة مساحت سبدها و قفسههاي دستگاه را ميتوان به عنوان حدود
بارگذاري در نظر گرفت.
U Uبرای بهبود عملكرد برودتي محصول ،ظروف غذا را نزديك دريچههاي
تهويه در داخل محصول قرار ندهيد ،اين كار جريان هواي آزاد در محفظۀ
محصول را مسدود میکند.
U Uيخچال داراي محفظهاي با دماي پايين است و برودت آن بين  -2تا
 +3درجة سانتیگراد است .ميوههایی مانند موز ،آناناس ،خربزه ،هندوانه و
موادي كه در دماي پايين زود خراب ميشوند را در محفظۀ دمای پایین
يخچال نگهداري نکنید .ساير محفظهها ،در يخچال ،محفظۀ نگهداري مواد
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غذايي تازه است.
U Uمواد غذايي را حتماً در كيسة پالستيكي يا ظروف سربسته قرار دهید و
سپس در یخچال وفریزر نگهداری کنید.
U Uحشرهكش يا مواد اشتعالزا را داخل محصول نگهداري نكنيد ،نگهداري
بنزين ،تينر ،الكل ،اتر ،گاز  LPو ديگر محصوالت اين چنينی ميتواند منجر
به انفجار شود.
U Uدماي داخل يخچال بين  0تا  8درجة سانتیگراد بوده و براي نگهداري
مواد غذايي تازه مناسب است.
U Uزمان مجاز نگهداري مواد غذايي در يخچال به شرح جدول  2است:
جدول  .2زمان مجاز نگهداري مواد غذايي در يخچال

توجه:

هنگامي كه دستگاه را خاموش
ميكنيد و يا تصميم داريد مدتي
از آن استفاده نكنيد ،اعمال زير را
انجام دهيد:
 .1ابتدا محتويات داخل دستگاه را
تخليه نماييد.
 .2كمي صبر كنيد تا از برودت
داخل محصول كاسته شود سپس
با يك پارچة نرم و مرطوب تمام
قسمتهاي داخل دستگاه را خشک
و تميز كنيد.
 .3درهاي دستگاه را نيمهباز
بگذاريد تا در دستگاه بوي بد ايجاد
نشود.
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نحوۀ استفاده از آبسردكن در يخچال
6 6شما ميتوانيد تانك آب را داخل يخچال پُر كنید يا آن
را بيرون آورده سپس پُر كنيد.
6 6از ريختن نوشابههاي گازدار ،آبميوهها و هرگونه
نوشيدني ،بهغير از آب آشاميدني ،درون آبسردکن،
خودداري بفرمایید.
6 6برای استفاده از آبسردكن يك ليوان زير خروجي آبسردكن بگذارید و
اهرم آن را بهآرامي با ليوان فشار دهيد.

نحوۀ استفاده از يخساز در فريزر
7 7قالب يخ را بيرون بكشيد.
7 7آن را تا حداکثر ،آنجا که لبههاي هندسي قالب است ،از آب پُر کنید.
7 7قالب را بهآرامي در نگهدارندۀ ريلي خود جا زده و دقت کنید آب درون
آن به اطراف نريزد.
7 7صبر کنید تا يخها درست شوند.
7 7برای خارج کردن يخها از قالب و استفاده ،اهرمها را بهآرامي در جهت
عقربههاي ساعت بچرخانيد تا يخها درون محفظۀ نگهداري يخ بریزد.
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هشدارهای ایمنی
 اين وسيله براي استفاده توسط افراد (از جمله كودكان) با ناتواني فيزيكي،
حسي يا عقلي ،يا افراد بيتجربه و نا آگاه ،نيست مگر اينكه با نظارت و سرپرستی
در قبال ايمني آنها استفاده شود.
 كودكان بايد سرپرستي و نظارت شوند و اطمينان حاصل شود كه با این
وسیله بازی نمیکنند.
 در صورت صدمه دیدن كابل يا بند تغذيه ،براي جلوگيري از خطرات
احتمالی ،تعویض بايد توسط سازنده يا تعميركار مجاز انجام شود.
 از گذاشتن مواد قابل انفجار مانند گاز فندك ،محلول استون و غيره در
ل و فريزر خودداري كنيد.
يخچا 
 از ريختن آب و هر محلول ديگري روي قطعات الکترونیکی مانند كمپرسور،
برد نمايشگر روي در ،و برد اصلي در باالي محصول و ساير قطعات در داخل و
بيرون آن جدا ً خودداري فرماييد.
 در صورتي كه نشت گا ِز ُمب ِرد را احساس کردید از نزديك كردن هرگونه

شعلۀ مستقيم ،جرقه يا منابع گرمايي به محصول خوداري كرده و اتاقي كه
دستگاه در آن قرار دارد را چند دقيقه تهويه کنید.
 هرگز خودتان اقدام به تعمير و يا بازكردن محصول نكنيد ،خطر آتشسوزي،
برق گرفتگي و خرابي دستگاه يا صدمۀ جدي وجود دارد.
 از باز کردن قطعات ثابت داخل دستگاه جدا ً خوداري کنید در صورت عدم
رعايت این موارد خطرات جاني و عملكردي بهوجود خواهد آمد.
 هرگز از لولههاي گاز و آب براي اتصال سيم ارت استفاده نکنید.
 از وسايل مكانيكي يا ساير وسايل براي برفكزدايي استفاده نکنید ،اين
محصول داراي برفكزدايي اتوماتيك است و نياز به اقدام خاصي در اين خصوص
نیست.
 از دستگاههاي الكتريكي در داخل محفظههاي نگهداري مواد غذايي وسيله
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استفاده نكنيد.
 اين وسيله براي استفادۀ خانگي طراحي شده است .براي اهداف ديگر از آن
استفاده نکنید.
 هرگز منافذ تهويه را در داخل و بيرون محصول مسدود نفرمایید.
 بهداليل زيست محيطي ،دستگاههاي سردكننده بايستي بهطور مناسب
بازيافت شوند .اين امر به دستگاه قديمي شما يا دستگاه جديدتان ،در پايان عمر
مفيد ،نيز مربوط ميشود.
 پيش از بازيافت ،دستگاههاي قديمي را غيرقابل استفاده کنید به همین
منظور دوشاخه را از پريز جدا کرده و كابل برق را از محصول ببريد.
 هرگونه دريچه مربوط به قفلها را برداشته و يا نابود كنيد .اين امر خطر
اينكه كودكان در هنگام بازي خود را در داخل دستگاه حبس نمايند (خطر
خفگي) و يا اينكه خود را در موقعيتهاي خطر آفرين قرار دهند ،از ميان ميبرد.
 گاز مبرد داخل محصول از نوع گازهاي قابل اشتعال است بنابراين محصول
بازيافتي را در معرض آتش و ضربه قرار ندهيد.
افزايش عمر دستگاه
9 9دستگاه را در معرض تابش مستقيم خورشيد يا در مجاورت اجاق گاز،
بخاري ،آبگرمكن و رادياتور قرار ندهيد .هرچه دماي محيط بيشتر باشد ،مصرف
برق افزايش و عمر كمپرسور كاهش مييابد.
9 9دستگاه را در نزديكي مكانهاي مرطوب مثل ظرفشويي و شير آب ،و يا
مواد آتشزا قرار ندهيد.
9 9از قرار دادن پارچههاي تزیيني و اشيايي كه سبب مسدود شدن دريچههاي
تهويۀ درپوش محافظ بُرد ديجيتال بر روي محصول ميشود جدا ً خودداري
کنید.
9 9براي تميزكردن دستگاه هرگز از اسپريهاي تميزكننده استفاده نكنيد.
9 9از گذاشتن مواد غذايي گرم در داخل يخچال يا فريزر پرهيز كنيد.
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9 9در صورت قطع برق حتياالمكان د ِر يخچال و فريزر را باز نكنيد.
9 9از قرار دادن پالستيك و روزنامه بهصورت گسترده بر روي طبقات خودداري
نماييد .اينكار مانع جريان هواي داخل يخچال و فريزر ميشود.
9 9از هوابندي كامل نوارهاي دور درها اطمينان يابيد و در صورت بازبودن
قسمتي از نوارهاي دو ِر درها ،با گرمنمودن توسط سشوار آن را به حالت اوليه
برگردانيد.
تميزكردن يخچال وفريزر
 هنگام تميزكردن يخچال وفريزر ،دوشاخه را از برق خارج كنيد.
 براي نظافت داخل و خارج دستگاه ،بهترين روش استفاده از پارچۀ نرم،
آغشته به اندكي مايع ظرفشويي ،است.
 در صورت نياز به استفاده از آب براي شستوشو حتماً دقت فرماييد آب
وارد صفحه نمايشگر ،بُرد اصلي در باالي محصول ،المپهاي داخل و ساير
قسمتهاي الکترونیکی نشود.
 صفحۀ نمايشگر را با يك پارچۀ نرم تميز کنید.
 مواد تميز كننده را مستقيماً روي صفحۀ نمايشگر نپاشيد.
 از اجسام زبر و مواد پاك كنندۀ ماسهاي ،ساييده يا اسيدي برای نظافت
جدا ً خوداري نماييد.
 هرگز از مواد شيميايي مانند نفت ،بنزين ،استون ،تينر ،مواد سفيدكننده
و جوهرنمك براي تميزكردن داخل و خارج دستگاه استفاده نكنيد.
 براي تميزكردن آلودگيهاي چرب و رنگ برخي از مواد غذايي ميتوانيد
از روغن مايع استفاده كنيد.
 براي تميزكردن پشت محصول الزم است سالي يكبار پس از درآوردن
دوشاخه از پریز ،درپوش پشت محصول را باز کنید و لولههاي مبدل حرارتي
يا كندانسور را توسط برس مويي يا برس جاروبرقي نظافت کنید.
 نظافت لولههاي كندانسور باعث كاهش كاركرد كمپرسور و كاهش
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مصرف انرژي و باالرفتن عمر كمپرسور ميشود؛ لذا توصيه ميشود حداقل
سالي يكبار اين كار را انجام دهيد.
 در صورتيكه الستيكهاي دور در كثيف شوند ،ميتوانيد توسط پارچۀ
نرم و مرطوب آن را در محل خود نظافت کنید يا الستيك را از در جدا و
پس از نظافت دوباره بهصورت فشاري در محل خود جاگذاري كنيد البته اين
كار بايد بهطور صحيح انجام شود تا اختالل در عملكرد محصول ايجاد نشود.
تعويض المپهاي  LEDيخچال وفريزر
9 9جهت تعويض المپ هاي  LEDحتماً با نمايندۀ خدمات پس از فروش
شركت برفاب تماس بگيريد و درپوش المپ را هرگز خودتان باز نكنيد.
توجه
9 9جهت دوام و چسبندگي بيشتر نوار مغناطيسي دور د ِر يخچال و
فريزر (گسكت) و جلوگيري از تعرق در جدارة كابين ،از لولههاي گرمكن
دور در استفاده شده است ،لذا گرماي اطراف بدنه يخچال و فريزر در
قسمتهايي كه گسكت روي آن قرار ميگيرد طبيعي است.
عيبيابي دستگاه
در صورت بروز اشكال در كار دستگاه ،قبل از تماس با نمايندگان مجاز
خدمات پس از فروش برفاب ،ابتدا موارد زير را كنترل كنيد:
 .1دستگاه روشن نميشود:
• •برق از داخل پريز قطع است.
• •فيوز برق اصلي قطع شده است.
 .2دستگاه با صدا كار ميكند:
• •دستگاه تراز نيست.
• •بدنه محصول با اشياي اطراف در تماس است.
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• •شي خارجي در پشت محصول افتاده است.
• •صداي تيك مانند كه ممكن است از داخل محصول شنيده شود يك امر
طبيعي است و به دليل انبساط و انقباض وسايل داخل دستگاه ميباشد.
 .3داخل محصول گرم است يا سرماي آن كافي نيست:
• •دريچۀ تهويه پشت كابين مسدود شده است.
• •كندانسور گرد و غبار گرفته و نياز به سرويس دارد.
• •كنترل دما در برد نمايشگر بهدرستي تنظيم نشده است.
• •د ِر محصول بيش از حد باز و بسته ميشود.
• •فاصلة پشت محصول از ديوار كم است.
• •مكان قرارگيري محصول گرم است.
• •نوارهاي دور در بهطور كامل به بدنه نمیچسبند.
• •محصول دچار نشت گاز شده است.
 .4المپ روشن نميشود:
• •المپ سوخته است.
• •دوشاخه از پريز برق خارج شده است.
.5نمايش خطاي E
در صورت مشاهده حرف  Eبر روي نمايشگر محصول با سرويسكاران مجاز
خدمات پس از فروش تماس حاصل نماييد.
كنترلهاي كيفي
9 9استقامت الكتريكي

9 9وضعيت ظاهري

9 9نشت جريان الكتريكي

9 9كيفيت رنگ بدنه

9 9تجهيزات داخلي

9 9عملكرد كمپرسور

9 9هوابندي درها

9 9عملكرد برد الكترونيكي

9 9برچسبهاي راهنما

9 9اتصال ارت

9 9متعلقات

9 9عملكرد سيستم برقرساني
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یخچال نو فراست مدل BNR
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فریزر نو فراست مدل BNF
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