
دفترچه راهنما تعليمات التشغيل

مدل: شماره
الطراز رقم

يخچال البرّادات 

هستيم متشكر بسيار شما از پاناسونيك يخچال خريد  •.براي
على شرائك بّراد باناسونيك. شكرًا •

بخوانيد كامل را بطور راهنما اين اين دستگاه كاربرد از  •.قبل
بالكامل. التعليمات هذه قراءة ُيرجى البّراد، هذا تشغيل قبل •

بكنيد. احتياطي و نكات ايمني به دقت ويژه اي اين دستگاه از استفاده از قبل
ُيرجى. آمن. استعماٍل لضمان السالمة“ ”احتياطات إلى خاص بشكٍل االنتباه ُيرجى المنتج، البدء باستعمال هذا قبل

نماييد. مطالعه نياز آن را هنگام در و كرده كتابچه را نگهداري اين لطفًا
الحاجة. التشغيل وقراءتها عند االحتفاظ بتعليمات ُيرجى آمن.

مي شود. سبب را انرژي جوئي صرفه يخچال، از استفاده روش منطقي
الطاقة. ادخار إلى يؤدي بذكاٍء البّراد استعمال إّن
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•

• اينورتر
در كمپرسور يخچال، موتور داخل تغييرات دماي با  منطبق
در موتور طبيعي، بطور كرد. خواهد كار مختلفي  دورهاي

كند كار مي تر .دورهاي پائين
كمتر) صداي و انرژي در جويي صرفه (بخاطر

افزايش سرعت به دور موتور سرمايش سريع به نياز  هنگام
يابد .مي

المحّول •
الحرارة درجة تبّدل بحسب مختلفة بسرعاٍت المحّركات تعمل
المحّركات بمعّدل تعمل العادّية، الحاالت في البراد. داخل في

الضجيج). وتخفيف السرعة األدنى. (الدخار الطاقة
إلى عند الحاجة عالية بسرعاٍت المحّركات المقابل، تعمل في

قوية. تبريٍد طاقة

خاص هاي ويژگي ميزة خاصة

-3-

صفحه صفحة

احتياطي و ايمني نكات / احتياطات السالمة

سازي آماده / التهيئة

نصب نحوه / التثبيت كيفية

/ شناسايي قطعات تعريف القطع

نگهداري مواد غذايي نكات / نصائح لحفظ الطعام

محفظه يخچال از استفاده / نحوه البّراد قسم كيفية استعمال

سبزيجات از محفظه نحوه استفاده الخضار / استعمال قسم كيفية

محفظه فريزر از استفاده / نحوه الثالجة استعمال قسم كيفية

يخ قطعات تهيه چگونگي / ثلج مكّعبات على الحصول كيفية

كردن زدايي التجميد / يخ إذابة

از يخچال مراقبت چگونگي / بّرادك كيفية تنظيف

مجزا قطعات اتصال و برداشتن / نحوه للفصل وتثبيتها القابلة القطع إزالة كيفية

گيرند. قرار توجه مورد بايد كه حاالتي / التالية؟ الحاالت في معطًال البّراد يكون هل

شوند. بررسي بايد دستگاه انداختن كار از بدون كه عالئمي
في البّراد. عطل أّي وجود يعني إال، وال ليس النمط تفّقد يتطّلب ظهور اإلشارات التالية إّن

المشاكل. لتسوية األساليب المذكورة أدناه اعتماد ُيرجى

يابي عيب / من األعطال التأّكد كيفّية

/ / مشخصات  الخصائص
/ شوند مي فروخته مجزا كه قطعاتي بشكٍل منفصل ُتباع القطع التي

فهرست مطالب المحتويات

و بررسي آماده سازي
والتحّقق التهيئة

استفاده چگونگي
االستعمال كيفية

الزم دانستني هاي
الحاجة عند
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احتياطي و ايمني نكات السالمة احتياطات
شود. مشاهده حتمًا قسمت اين يلي. ما على بعناية ُيرجى االطالع

اند. ارائه شده اموال به رساندن آسيب و شخصي جراحت از جلوگيري براي توضيحات زير
لإلصابة. اآلخرين األشخاص أو المستخدمين وتعريض نفسه بالمنتج الضرر إلحاق تجّنب بهدف البّراد أقسام حول التالية التفسيرات على االطالع يجب

هستند رفته بكار از عالئم مثالهايي زير اند.(موارد شده ارائه كننده مصرف توسط گرفته صورت كارهاي بيان زير براي توضيحات و ■ (نمادها
المستعملة) الرمزية الرسوم عن أمثلة يلي ما (في المستخدم. بها يقوم قد التي األفعال أنواع للتحذير من والتفسيرات التالية الرموز تتوّفر ■

هستند) رفته بكار از عالئم مثالهايي زير اند.(موارد شده ارائه كننده مصرف توسط گرفته صورت كارهاي بيان زير براي توضيحات و ■ نمادها
المستعملة) الرمزية الرسوم عن أمثلة يلي ما (في المستخدم. بها يقوم قد التي األفعال أنواع للتحذير من والتفسيرات التالية الرموز تتوفر ■

عمل است. يك بودن انجام نشانگر اجباري عالمت اين
تنفيذه. من ال بّد إلى فعلٍٍ ”إلزامي“ الرمزي الرسم هذا يشير

نكنيد. نصب را دستگاه آب وجود دارد ريزش امكان كه جايي ■ در
شود. سوزي آتش يا گرفتگي برق سبب تواند مي الكتريكي عايق رفتن بين از

للماء. األماكن المعّرضة في المنتج تثّبت ال ■
حريق. نشوب إلى وبالتالي كهربائيٍة صدمٍة إلى الكهربائي العازل إتالف يؤدي قد

هشدار تنبيه!
نصب هنگام التثبيت...  أثناء

هشدار تنبيه!

احتياط تحذير!

نسازيد. مسدود امكان تهويه را براي يخچال اطراف فضاي ■

بها. المحيطة النواحي أو البراد في التهوئة منافذ تسّد ال ■
حصول انفجار. وإلى حريق نشوب إلى المبّردة المادة يؤدي تسّرب قد

جدي است. جراحتي يا مرگ امكان بيانگر عالمت اين
خطيرة. إلصابة أو التعّرض الموت من خطر التعبير ينّبه هذا

دستگاه است. آسيب ديدگي يا جراحت شخصي بيانگر احتمال عالمت اين
مادّية. بأضراٍر التسّبب أو شخصية إلصابة التعّرض إمكانية من التعبير هذا يحّذر

عمل است. يك بودن ممنوع نشانگر عالمت اين
فعٍل ”محظور“. إلى الرمزي هذا الرسم يشير

▓

•

▓

▓

▓

•

▓

•

▓

•
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شود. نظر گرفته در بايد زمين وجود اتصال عدم در صورت كننده كليد قطع يا اتصال زمين شود خيس نصب يا مرطوب محل يك دستگاه در ■ اگر
شود. تواند سبب برق گرفتگي مي دستگاه در اثر نقص جريان  نشتي

بگيريد. تماس فروشنده با حتمًا حفاظتي كننده قطع يا زمين اتصال نصب • هنگام
الماء. لتسرب معّرض رطٍب أو مكاٍن المنتج في وضع عند الكهربائية الصدمات من للوقاية قاطع تيار تثبيت أرضي أو توصيٍل بتأمين قم ■

صدمة كهربائية. إلى يؤدي كامل قد غير عزل عن الكهربائي الناتج تسّرب التيار إّن
الكهربائية. الصدمات من للوقاية تيار قاطع تثبيت أو أرضي توصيٍل إقامة أثناء لديك بالموّزع االتصال على • احرص

هشدار تنبيه!
برق شاخه و دو كابل براي الكهربائية... واألسالك المقابس

������ ����� �� ���� �� �� � ���� �� �� ������ ���� ���220-240VAC��������.  ■ 
دارد. دنبال به را سوزي آتش حد يا پريز امكان گرم شدن بيش از يك به شاخه دو چند اتصال

فلط. 240 ~220 بقوة المتناوب التيار منفذ غير بمنفٍذ أو القصوى التيار طاقة يتخطى بشكٍل واحٍد بمنفٍذ كهربائية مقابس عّدة بوصل تقم ال ■
حريق. نشوب واحتمال طبيعية غير حرارًة واحٍد بمنفٍذ الكهربائية المقابس من الكثير وصل يوّلد قد

بگيرد. است صورت ممكن گرفتگي برق يا خارج نكنيد، وارد پريز به خيس دست را با شاخه ■ دو
كهربائية. بحصول صدمة التسبب الممكن من إذ رطبتين يداك كانت إن تنزعه المقبس أو توصل ال ■

كنيد. وارد پريز به كامل بطور را شاخه ■ دو
سوزي شود. آتش يا و گرفتگي برق سبب است ممكن كامل عدم اتصال

نكنيد. استفاده شل اتصاالت داراي يا آسيب ديده كابل • از
المنفذ. في كامٍل بشكٍل الكهربائي المقبس أدخل ■

الحرارة المفرط. ارتفاع حريق من جراء نشوب و/أو كهربائيًة صدمًة جزئيًا في المنفذ المقبس يسبب إدخال قد
مثّبتة. مقابس غير أو رة مضر أسالكًا كهربائيًة تستعمل ال •

تميز كنيد. شاخه دو روي از اي دوره بطور را غبار و  ■ ذرات گرد
شود. مي سوزي امكان آتش و بندي سبب تضعيف عايق به همراه رطوبت شاخه دو روي غبار بر و گرد تجمع

كنيد. تميز خشك پارچه با را  آن از پريز شاخه دو كردن خارج • با
باستمرار. الكهربائي المقبس عن الغبار أزل ■

حريق. نشوب الكهربائي وإمكانية العزل نشاط تراجع إلى الرطوبة، مع الكهربائي، المقبس الغبار على تراكم يؤدي قد
جافة. قماش قطعة وامسحه بواسطة المقبس الكهربائي من السلك إنزع •

آسيب نرسانيد. دو شاخه يا كابل برق  ■ به
و آن روي جسمي سنگين دادن قرار آن، كشيدن، پيچاندن و كردن خم گرمايي، منابع به آن نزديك كردن كابل، اصالح، به آسيب رساندن  از

.خودداري كني. آن گره زدن
الكهربائي. المقابس أو الكهربائية باألسالك تلحق األضرار ال ■

عليها تضع أو تشّدها، تلويها، أو أو تثنيها، تدفئة، أو جهاز تضعها بالقرب من أو تعّدل فيها، أو باألسالك الكهربائّية، تلحق األضرار ال
تلّفها. أو البّراد، مع تجّرها أو ثقيًال، غرضًا

حال لديك في الموّزع حريق. استشر نشوب أو الدارة الكهربائية أو تقصير صدمة كهربائية، إلى التالفة أو المقابس األسالك استعمال قد يؤدي
الكهربائية. المقابس أو األسالك إصالح إلى احتجت
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هستند) رفته بكار از عالئم مثالهايي زير اند.(موارد شده ارائه كننده مصرف توسط گرفته صورت كارهاي بيان زير براي توضيحات و ■ نمادها
المستعملة) الرمزية الرسوم عن أمثلة يلي ما (في المستخدم. بها يقوم قد التي األفعال أنواع للتحذير من والتفسيرات التالية الرموز تتوفر ■

عمل است. يك بودن انجام نشانگر اجباري عالمت اين
تنفيذه. من ال بّد إلى فعلٍٍ ”إلزامي“ الرمزي الرسم هذا يشير

نكنيد. نصب را دستگاه آب وجود دارد ريزش امكان كه جايي ■ در
شود. سوزي آتش يا گرفتگي برق سبب تواند مي الكتريكي عايق رفتن بين از

للماء. األماكن المعّرضة في المنتج تثّبت ال ■
حريق. نشوب إلى وبالتالي كهربائيٍة صدمٍة إلى الكهربائي العازل إتالف يؤدي قد

هشدار تنبيه!
نصب هنگام التثبيت...  أثناء

هشدار تنبيه!

احتياط تحذير!

نسازيد. مسدود امكان تهويه را براي يخچال اطراف فضاي ■

بها. المحيطة النواحي أو البراد في التهوئة منافذ تسّد ال ■
حصول انفجار. وإلى حريق نشوب إلى المبّردة المادة يؤدي تسّرب قد

جدي است. جراحتي يا مرگ امكان بيانگر عالمت اين
خطيرة. إلصابة أو التعّرض الموت من خطر التعبير ينّبه هذا

دستگاه است. آسيب ديدگي يا جراحت شخصي بيانگر احتمال عالمت اين
مادّية. بأضراٍر التسّبب أو شخصية إلصابة التعّرض إمكانية من التعبير هذا يحّذر

عمل است. يك بودن ممنوع نشانگر عالمت اين
فعٍل ”محظور“. إلى الرمزي هذا الرسم يشير
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شود. نظر گرفته در بايد زمين وجود اتصال عدم در صورت كننده كليد قطع يا اتصال زمين شود خيس نصب يا مرطوب محل يك دستگاه در ■ اگر
شود. تواند سبب برق گرفتگي مي دستگاه در اثر نقص جريان  نشتي

بگيريد. تماس فروشنده با حتمًا حفاظتي كننده قطع يا زمين اتصال نصب • هنگام
الماء. لتسرب معّرض رطٍب أو مكاٍن المنتج في وضع عند الكهربائية الصدمات من للوقاية قاطع تيار تثبيت أرضي أو توصيٍل بتأمين قم ■

صدمة كهربائية. إلى يؤدي كامل قد غير عزل عن الكهربائي الناتج تسّرب التيار إّن
الكهربائية. الصدمات من للوقاية تيار قاطع تثبيت أو أرضي توصيٍل إقامة أثناء لديك بالموّزع االتصال على • احرص

هشدار تنبيه!
برق شاخه و دو كابل براي الكهربائية... واألسالك المقابس

������ ����� �� ���� �� �� � ���� �� �� ������ ���� ���220-240VAC��������.  ■ 
دارد. دنبال به را سوزي آتش حد يا پريز امكان گرم شدن بيش از يك به شاخه دو چند اتصال

فلط. 240 ~220 بقوة المتناوب التيار منفذ غير بمنفٍذ أو القصوى التيار طاقة يتخطى بشكٍل واحٍد بمنفٍذ كهربائية مقابس عّدة بوصل تقم ال ■
حريق. نشوب واحتمال طبيعية غير حرارًة واحٍد بمنفٍذ الكهربائية المقابس من الكثير وصل يوّلد قد

بگيرد. است صورت ممكن گرفتگي برق يا خارج نكنيد، وارد پريز به خيس دست را با شاخه ■ دو
كهربائية. بحصول صدمة التسبب الممكن من إذ رطبتين يداك كانت إن تنزعه المقبس أو توصل ال ■

كنيد. وارد پريز به كامل بطور را شاخه ■ دو
سوزي شود. آتش يا و گرفتگي برق سبب است ممكن كامل عدم اتصال

نكنيد. استفاده شل اتصاالت داراي يا آسيب ديده كابل • از
المنفذ. في كامٍل بشكٍل الكهربائي المقبس أدخل ■

الحرارة المفرط. ارتفاع حريق من جراء نشوب و/أو كهربائيًة صدمًة جزئيًا في المنفذ المقبس يسبب إدخال قد
مثّبتة. مقابس غير أو رة مضر أسالكًا كهربائيًة تستعمل ال •

تميز كنيد. شاخه دو روي از اي دوره بطور را غبار و  ■ ذرات گرد
شود. مي سوزي امكان آتش و بندي سبب تضعيف عايق به همراه رطوبت شاخه دو روي غبار بر و گرد تجمع

كنيد. تميز خشك پارچه با را  آن از پريز شاخه دو كردن خارج • با
باستمرار. الكهربائي المقبس عن الغبار أزل ■

حريق. نشوب الكهربائي وإمكانية العزل نشاط تراجع إلى الرطوبة، مع الكهربائي، المقبس الغبار على تراكم يؤدي قد
جافة. قماش قطعة وامسحه بواسطة المقبس الكهربائي من السلك إنزع •

آسيب نرسانيد. دو شاخه يا كابل برق  ■ به
و آن روي جسمي سنگين دادن قرار آن، كشيدن، پيچاندن و كردن خم گرمايي، منابع به آن نزديك كردن كابل، اصالح، به آسيب رساندن  از

.خودداري كني. آن گره زدن
الكهربائي. المقابس أو الكهربائية باألسالك تلحق األضرار ال ■

عليها تضع أو تشّدها، تلويها، أو أو تثنيها، تدفئة، أو جهاز تضعها بالقرب من أو تعّدل فيها، أو باألسالك الكهربائّية، تلحق األضرار ال
تلّفها. أو البّراد، مع تجّرها أو ثقيًال، غرضًا

حال لديك في الموّزع حريق. استشر نشوب أو الدارة الكهربائية أو تقصير صدمة كهربائية، إلى التالفة أو المقابس األسالك استعمال قد يؤدي
الكهربائية. المقابس أو األسالك إصالح إلى احتجت
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دو شاخه. و ■ كابل برق
صالحيت صاحب فردي يا مجاز نماينده يا توسط سازنده بايد آن را جهت جلوگيري از خطر شاخه دو يا برق كابل ديدن آسيب صورت  در

كرد. تعويض
الكهربائيان. والمقبس ■ السلك

المخاطر. تجّنب استبدالهما بغية مثله مؤهٍل شخٍص أو البيع، وكيل أو المصّنع، على فيتوجب الكهربائّيين، أو المقبس السلك تلف حال  في

استفاده هنگام االستعمال... أثناء

الكتريكي به بخشهاي است ممكن شده پاشيده قسمت كمپرسور خودداري كنيد. آب پشت يخچال يا روي بر كننده پاك يا مايع آب پاشيدن  ■ از
شود. ديگر خطرات يا سوزي آتش سبب و كرده نفوذ

من الممكن البّراد. إذ الخلفية من الناحية أسفل في على الحجرة الخاصة بالتشغيل الخلفية أو البّراد ناحية على ف منظٍّ سائٍل أي أو الماء ترّش ■ ال
أخرى. أضرار حريقًا أو ويسّبب الكهربائية القطع الماء إلى يتسرب أن

شود. خاموش دستگاه تا سازيد برق خارج از را شاخه سوختگي، دو بوي كردن احساس صورت ■ در

التشغيل. إليقاف الكهربائي المقبس إنزع حريق، رائحة شممت حال ■ في
حريق. نشوب أو كهربائية صدمة حصول إلى ذلك يؤدي قد

كنيد. باز ها را انجام تهويه، پنجره براي و نكرده را لمس يخچال شهري) گاز پروپان و پذير(گاز نشتي گازهاي اشتعال آشكار شدن ■ هنگام
شود. سوختگي و انفجار يا سوزي آتش نتيجه در جرقه و سبب ايجاد است ممكن برق شاخه دو ساختن خارج و وارد

المكان. النافذة لتهوئة وافتح البّراد تلمس ال التموين العام)، أو غاز البروبان (غاز لالشتعال لغاٍز قابل تسّرب حصول ■ عند
أو اشتعاٍل. انفجاٍر، أو حصول نشوب حريٍق، إلى يؤدي ما المقبس الكهربائي شرارات، يوّلد توصيل/نزع قد

است. شده استفاده يخچال اين سازي عايق براي پذير اشتعال گاز ■ از
دهيد. انجام درست روش به را كار اين دستگاه ساختن خارج رده از هنگام

لعزل البّراد القابل لالشتعال الغاز ■ ُيستعمل
الصحيحة. بالطريقة رميه البّراد، ُيرجى هذا من تتخّلص عندما

شود. انجام بايد توسط تعميركار دستگاه فقط پشت پوشش  ■ برداشتن
گرفتگي شود. برق يا سوختگي جراحت، سبب است ممكن اين كار

موظفي الخدمة المتخّصصين. قبل من إال الخلفي الغطاء إزالة ■ ُيمنع
صدمٍة كهربائية. أو اشتعال، حصول أو بإصابات، يتسّبب ذلك قد

شود. جراحت يا گرفتگي برق سبب است كنيد ممكن خارج برق از را يخچال آن كردن تميز يا تعمير هنگام ■ هميشه

البّراد. أثناء نقل الكهربائي السلك نزع دائمًا إلى ■ يإعمد
و/أو إصابات. كهربائيٍة صدماٍت حدوث إلى يؤدي ذلك قد
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ندهيد. قرار يخچال روي آب ظرف يا مخزن يك  ■ هيچگاه
شود. گرفتگي برق و يا سوزي آتش الكتريكي، و ايجاد نشتي بندي عايق ديدن آسيب است سبب ممكن آب ريختن

البّراد. على ماٍء إناء تضع ال ■
كهربائية. صدماٍت حدوث حريٍق، أو أو نشوب كهربائي، ب تسرٍّ إلى بالتالي الكهربائية ويؤدي العناصر عزل عملّية الماء سكب يفسد قد

نكنيد. نگهداري داخل يخچال را زا آتش  ■ مواد
آتش بگيرند. توانند مي غيره تينر، چسب و مايع، گاز بنزين، اتر،

البّراد. في لالشتعال القابلة تحفظ المواد ال ■
لالشتعال. معّرضة إلخ الّالصقة، والمواد الطالء، ومرّقق السائل، البترول وغاز البنزين، واإلتير، إّن

بإحكام. زجاجات المشروبات الروحّية بسّد قم •

ننشينيد. آن داخلي كشوهاي يا روي نشويد آويزان يخچال در  ■ به
شود. لهيدگي دچار يخچال بدنه يا شود ايجاد جراحت است ممكن يخچال افتادن اثر بر

الجارور. على بالباب أو تقف تتمّسك ال ■
الهيكل. قطع انكسار البّراد أو وقوع جّراء إصابٍة من حدوث الممكن من

نرسانيد. آسيب را يخچال بدنه داخل كشي لوله  ■ مدار
البّراد. في هيكل (األنابيب) التبريد بدارة تلحق ضررًا ال ■

يخچال نريزيد. داخلي قسمتهاي يا روي بدنه  ■ آب
شود. سوزي ايجاد يا آتش برق گرفتگي است ممكن بندي الكتريكي رفتن عايق از بين اثر در

بداخله. أو البّراد هيكل على الماء تسكب ال ■
حريق. نشوب أو كهربائية صدمات حصول إلى يؤدي قد ما الكهربائي بالعازل ضررًا ذلك يلحق قد

يخچال خودداري كنيد. اصالح يا تعمير بازكردن، از اكيد  ■ بطور

شو. سبب جراحت است ممكن ناخواسته جابجايي سوزي يا آتش
بگيريد. تماس مجاز مركز با تعمير دستگاه يا كردن باز به نياز هنگام

قطعه. تعّدل في أو تصلحه أو أبدًا تفّكك البّراد ال ■
بوقوع إصابات. مفاجئ يسبب حريق قد

أو تصليحه. البّراد إلى تفكيك عند الحاجة لديك استشر الموّزع •

كنيد. خودداري لوازم آزمايشگاهي شيميايي يا مواد نگهداري  ■ از
نيست. مناسب آنها نگهداري براي خانگي يخچال سختگيرانه، كنترل به اقالم اين نياز دليل به

البراد. في علمّية كيميائية أو عّينات موادًا تخّزن ال ■
دقيقة. تتطّلب مراقبة ألّنها المنزلي لالستعمال المخّصصة البّرادات في المواد هذه تخزين يمكن ال

احتياط تحذير!

شود. جلوگيري آن داخل كودكان در شدن حبس از تا كنيد جدا كامل بطور را آن درب حتمًا كردن يخچال خارج رده از  ■ هنگام
بداخله. الصغار احتجاز الحتمال تجنبا بالكامل بابه إنزع البّراد، التخّلص من أردت حال في ■

NR-D53X1-AK-126731_PDF.indd   6 2008/9/5   上午 10:29:08



▓

▓

▓

▓

▓

▓

▓

-6-

دو شاخه. و ■ كابل برق
صالحيت صاحب فردي يا مجاز نماينده يا توسط سازنده بايد آن را جهت جلوگيري از خطر شاخه دو يا برق كابل ديدن آسيب صورت  در

كرد. تعويض
الكهربائيان. والمقبس ■ السلك

المخاطر. تجّنب استبدالهما بغية مثله مؤهٍل شخٍص أو البيع، وكيل أو المصّنع، على فيتوجب الكهربائّيين، أو المقبس السلك تلف حال  في

استفاده هنگام االستعمال... أثناء

الكتريكي به بخشهاي است ممكن شده پاشيده قسمت كمپرسور خودداري كنيد. آب پشت يخچال يا روي بر كننده پاك يا مايع آب پاشيدن  ■ از
شود. ديگر خطرات يا سوزي آتش سبب و كرده نفوذ

من الممكن البّراد. إذ الخلفية من الناحية أسفل في على الحجرة الخاصة بالتشغيل الخلفية أو البّراد ناحية على ف منظٍّ سائٍل أي أو الماء ترّش ■ ال
أخرى. أضرار حريقًا أو ويسّبب الكهربائية القطع الماء إلى يتسرب أن

شود. خاموش دستگاه تا سازيد برق خارج از را شاخه سوختگي، دو بوي كردن احساس صورت ■ در

التشغيل. إليقاف الكهربائي المقبس إنزع حريق، رائحة شممت حال ■ في
حريق. نشوب أو كهربائية صدمة حصول إلى ذلك يؤدي قد

كنيد. باز ها را انجام تهويه، پنجره براي و نكرده را لمس يخچال شهري) گاز پروپان و پذير(گاز نشتي گازهاي اشتعال آشكار شدن ■ هنگام
شود. سوختگي و انفجار يا سوزي آتش نتيجه در جرقه و سبب ايجاد است ممكن برق شاخه دو ساختن خارج و وارد

المكان. النافذة لتهوئة وافتح البّراد تلمس ال التموين العام)، أو غاز البروبان (غاز لالشتعال لغاٍز قابل تسّرب حصول ■ عند
أو اشتعاٍل. انفجاٍر، أو حصول نشوب حريٍق، إلى يؤدي ما المقبس الكهربائي شرارات، يوّلد توصيل/نزع قد

است. شده استفاده يخچال اين سازي عايق براي پذير اشتعال گاز ■ از
دهيد. انجام درست روش به را كار اين دستگاه ساختن خارج رده از هنگام

لعزل البّراد القابل لالشتعال الغاز ■ ُيستعمل
الصحيحة. بالطريقة رميه البّراد، ُيرجى هذا من تتخّلص عندما

شود. انجام بايد توسط تعميركار دستگاه فقط پشت پوشش  ■ برداشتن
گرفتگي شود. برق يا سوختگي جراحت، سبب است ممكن اين كار

موظفي الخدمة المتخّصصين. قبل من إال الخلفي الغطاء إزالة ■ ُيمنع
صدمٍة كهربائية. أو اشتعال، حصول أو بإصابات، يتسّبب ذلك قد

شود. جراحت يا گرفتگي برق سبب است كنيد ممكن خارج برق از را يخچال آن كردن تميز يا تعمير هنگام ■ هميشه

البّراد. أثناء نقل الكهربائي السلك نزع دائمًا إلى ■ يإعمد
و/أو إصابات. كهربائيٍة صدماٍت حدوث إلى يؤدي ذلك قد
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ندهيد. قرار يخچال روي آب ظرف يا مخزن يك  ■ هيچگاه
شود. گرفتگي برق و يا سوزي آتش الكتريكي، و ايجاد نشتي بندي عايق ديدن آسيب است سبب ممكن آب ريختن

البّراد. على ماٍء إناء تضع ال ■
كهربائية. صدماٍت حدوث حريٍق، أو أو نشوب كهربائي، ب تسرٍّ إلى بالتالي الكهربائية ويؤدي العناصر عزل عملّية الماء سكب يفسد قد

نكنيد. نگهداري داخل يخچال را زا آتش  ■ مواد
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احتياط تحذير!

شود. جلوگيري آن داخل كودكان در شدن حبس از تا كنيد جدا كامل بطور را آن درب حتمًا كردن يخچال خارج رده از  ■ هنگام
بداخله. الصغار احتجاز الحتمال تجنبا بالكامل بابه إنزع البّراد، التخّلص من أردت حال في ■
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نكنيد. يخچال وارد زير را به خود ■ دست
شود. فلزي هاي توسط لبه جراحت سبب است ممكن كردن تميز هنگام يخچال در زير دست دادن قرار

في ناحية البّراد السفلى. تزّج بيدك ■ ال
الحادة. المعدني الغطاء أطراف عن ناتجٍة إصابات بحصول البّراد تحت التنظيف أثناء اليد زّج يتسّبب قد

شما آسيب ببيند. دست است ممكن نگذاريد. فلزي هاي لبه و ريل روي را خود دست يخچال داخلي قسمتهاي ■ هنگام تميز كردن

الداخل. من البّراد تنظيف أثناء المعدنّية على الرّف واألطراف يديك تمّرر ■ ال
لإلصابة. تتعّرض قد

بزند. شما ضربه پاي به است ممكن كشوي محفظه ندهيد. قرار آن نزديك را پاي خود يخچال پائين كشوي باز كردن ■ هنگام

البّراد. من كثيرًا تقّرب قدمك ال األسفل، الجارور فتح ■ عند
قدمك. بأعلى المفتوحة الحجرة تصطدم قد

كنيد. نصب احتياط با را اي شيشه ■ طبقات
شود. سبب جراحت شده و شكسته است ممكن افتادن در صورت شيشه اي قفسه

ومحكٍم. آمن بشكٍل الزجاجية الرفوف بتثبيت ■ قم
إصابات. يسبب أو ينكسر قد الزجاجي، الرّف وقوع إثر

نكنيد. استفاده آن زير سست، از چرخ هاي يخچال روي يك سطح گرفتن قرار صورت ■ در
شوند. سطح آسيب زدن به ممكن است سبب ها چرخ

دقيقة. أرضيٍة كان موجودًا على حال في أسفل البراد العجالت في تستعمل ■ ال
السفلى األرضية. العجالت تتلف قد

جابه جا نكنيد. خوابيده ■ يخچال را بصورت
شود. آن كشي لوله ديدن آسيب سبب تواند مي يخچال خواباندن

نقله. أثناء أفقيا البّراد تحمل ال ■
باألنابيب. األضرار أفقيًا البّراد حمل يلحق قد

كنيد. ها خودداري قفسه از خارج برآمدگي داراي دادن اجسام قرار ■ از
آسيب كنند. ايجاد و افتاده است ممكن بطري ها

الرّف عن ناتئًا يبقى البّراد بحيث في غرض أّي تضع ال ■
إصابات. وتحدث أرضًا الزجاجات تقع قد

سبب مي تواند درب يخچال نكند. گير درب دست بين انگشتان كه يابيد اطمينان يخچال، تماس با گونه هر يا درب يخچال باز كردن ■ هنگام
شود. انگشتان ديدن آسيب و زدن ضربه

قد يؤذي المتحّرك فالباب أحدهم، إصبع على المتحّرك الباب يضغط أال على يلمس شخٌص آخر البّراد، احرص عندما الباب أو تفتح ■ عندما
األصابع ويحدث إصابات.

نكنيد. تغيير رنگ را ميل يا داراي مطبوع غذاي با بوي نا ■ هرگز
شوند. سبب بيماري است فاسد ممكن غذاهاي

لونه. قد تغّير كريهة أو رائحة منه أّي طعاٍم تفوح تأكل ■ ال
الفاسد المرض. الطعام قد يسّبب

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

•

•
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سازي آماده التهيئة

و نرم پارچه با را يخچال داخل  قسمتهاي
كنيد. تميز مرطوب

مبّللة قماشّية قطعة بواسطة البّراد داخل  نّظف
.وناعمة

الداخلّية البالستيكّية القطع من تنبعث قد •
ما سرعان إّال أّنه البدء في غريبة رائحة

الهيكل الداخلي. تبريد مع هذه الرائحة تزول

است ممكن پالستيكي داخل يخچال  قطعات
خنك از پس بو اين باشند ولي بودار ابتدا  در

مي رود بين از بتدريج .شدن يخچال

•

خنك سرعت به شدن روشن از پس يخچال  داخل
شد .نخواهد

البّراد. تشغيل فور الداخلي القسم يبرد ال

يا كار شروع هنگام يخچال بيروني  سطح
گرم تابستان بودن دماي محيط در گرم  هنگام

نيست عادي غير امري كه شد .خواهد

•

بدء عند الخارجي البراد قسم سطح يسخن •
في الحرارة درجة تكون عندما أو االستعمال

في الحال هي كما مرتفعًة المحيطة البيئة
طبيعي. األمر الصيف، إّال أّن موسم

در قسمت موجود قارچ ضد محفظه  نوار روي
را برداريد .نگهداري سبزيجات

المقاومة العبوة عن الالصق الشريط بنزع قم
توجد التي الخضار نضارة على للمحافظة للبكتيريا
حجرة البرودة المحفوظة المخصصة لألطعمة في

الخضار. نضارة على العادية/للمحافظة

آن پشت نوار زمانيكه تا قارچ ضد  محفظه
كرد. نخواهد كار نشود برداشته

دون للبكتيريا من المقاومة العبوة يمكن تشغيل ال
العبوة. من الخلفية الجهة في الالصق الشريط إزالة

بالماء. العبوة تنّظف ال •
العبوة. داخل إلى مواد أّية تضف ال •

استعمال العبوة. بدء تاريخ ُينصح بتدوين •
سنوات. 3 كل العبوة استبدال يجب •

العبوة. استعمال تاريخ بدء بتدوين • ُينصح
سنوات. 3 العبوة كل • يجب استبدال

كار به شروع زمان كه شود مي  توصيه
كنيد. يادداشت را قارچ ضد محفظه

كنيد. تعويض يكبار سال سه هر را محفظه اين

• 

•

است. الزم زمان ساعت 12 حدود عادي شرايط در يخچال داخل شدن خنك  • براي
است. الزم زمان يك ساعت از بيش شده تنظيم نقطه به دما رسيدن سال براي گرم • در روزهاي

كنيد. خودداري درب آن از باز كردن كامل يخچال شدن خنك • تا

الطبيعية. في الحاالت تقريبًا ساعة 12 عن يقل ال ما البّراد داخل تبريد يتطّلب •
الحارة. المواسم أيام في واحٍد يوٍم من أكثر المناسبة الحرارة درجة إلى التوصل يستغرق قد •

بالكامل. يصبح الداخل باردًا أن باب البراد قبل فتح تجّنب •

احتياط تحذير!
دقيقه صبر كنيد. هفت از بيش كردن، خاموش از پس يخچال مجدد براي راه اندازي

إطفائه. بعد تشغيل البّراد إعادة قبل األقّل على دقائق سبع انتظر
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نصب نحوه التثبيت
كنيد. پاناسونيك يخچال از را استفاده بهترين كه كرد خواهد كمك شما به درست  نصب

باناسونيك. بّراد استخدام من القصوى على االستفادة التثبيت الصحيح سيساعدك

سم. / من 30 أكثر / 30 سانتيمتر بيش از

سانتيمتر 10 بيش از
سم 10 من أكثر

سانتيمتر 10 بيش از
سم 10 من أكثر

تنظيم قابل هاي پايه

آفتاب. مستقيم تابش و گرما از دور به محلي در نصب

المباشرة. الشمس وأشّعة الحرارة مصادر عن بعيدًا البّراد  ضع

مصرف از اتالف پرهيز سرمايي و كاهش ظرفيت  جهت حداقل ساختن
 برق.

الكهربائية. الطاقة هدر وتجّنب التبريد أداء تراجع إمكانّيات من للتقليص

محكم و صاف سطح
وثابتٍة. حة مسطٍّ أرضيٍّة على التثبيت

دفع گرما براي فضاي مناسب
اندازه به فضايي يابيد ندهيد اطمينان قرار يخچال روي جسمي  هيچ
پش. سطح وجود داشته باشد. باالي يخچال در سانتيمتر 30 بيش از

باشد. داشته تماس ديوار با تواند مي  يخچال
سرد) براي بگيريد) يخچال نظر در دستگاه براي ارتعاش الزم  فضاي

مي سازد. دفع اطراف به را گرما خود، داخل كردن غذاي

كلتا  من 10 سم على مسافة بل ال مباشرة، البراد على األغراض تضع ال
الخلفّية  البّراد جهة تثبيت يمكن البراد. سطح من 30 سم وارتفاع الجهتين

بموازاة الحائط.
عن ناتج ضجيج صدر حال في والحائط البراد بين ما فسحًة (اترك

االرتجاج)
الداخل. في األطعمة تبريد إثر حوله الحرارة البّراد يبعث

دفع گرما براي فضاي مناسب
خروج الحرارة تغطِّ منافذ ال

از زمين محكم شود و به سطح تا را بچرخانيد  پايه هاي قابل تنظيم
يا فرش با كف زمين اگر كند جلوگيري صدا يا سرو نوسان  ايجاد

از دهيد تا قرار يخچال يك تخته محكم زير باشد، شده  كفپوش پوشيده
كند. جلوگيري اثر گرما در رنگ تغيير

تجّنب بهدف على األرض تتثّبت كي جيدا للتعديل القابلة قوائم البراد أدر
مغّطاة األرضّية كانت حال ضجيج. في صدور أو ارتجاجات حصول

سميكًا وثابتًا لوحًا ضع الفينيل، اليابانية أو ”تاتامي“ سجادة بالسجاد، أو
المنبعثة. األلوان جّراء الحرارة تّبدل لتجّنب البراد تحت

آفتاب. مستقيم تابش و گرما از دور به محلي در نصب

مراوح ُفتحات إبقاء على واحرص الرطوبة منخفضة أمكنة في البراد ّثبت
االنسداد. عن بمنأًى المضّمن الهيكل داخل أو الجهاز داخل التهوئة

برق. مصرف اتالف از پرهيز و پوسيدگي ايجاد كردن متوقف براي
الكهربائّية. الطاقة هدر للصدأ وتجّنب البّراد تعّرض من للتقليص

تنظيم قابل هاي پايه كردن محكم ■ چگونگي
جهت در راست) و چپ بچرخانيد( را تنظيم قابل هاي • پايه
القابلة. القوائم تثبيت كيفية كند لمس را زمين سطح تا  پيكان

■ للتعديل
واليسار اليمين (نحو للتعديل القابلة البراد قوائم  • (حّرك

األرض على تثبت إلى أن السهم باتجاه

▓
• 

▓

-11-

نصب نحوه التثبيت

درب يخچال ■ تنظيم كردن
با حالت اين در بيايد. وجود به در آن پائين به زمين، شيبي رو محفظه يخچال و شرايط كف بار وارد از اثر بر ممكن است دربها، بودن موازي از پس • حتي

درآوريد. حالت موازي درب را به شكل زير به مراجعه

البابين لموازاة تعديالت ■
لتعديل أدناه الصورة مراجعة الحالة، يرجى هذه في مواٍز. بشكٍل البابين بتعديل القيام بعد حّتى األرضّية، الحمولة وسطح جّراء البابان باتجاه األسفل قد يميل •

البابين. موازاة زواية

شيب دار شدن درب الباب إنحناء

درب هاي سمت راست  پايه
تا كنيد تنظيم را راست  سمت
شود. روبه پائين ايجاد شيبي

في اليمنى القائمة بتعديل قم
هذا انحناء لتجّنب األيمن الباب

األسفل. نحو القسم

درب چپ سمت هاي  پايه
تا كنيد تنظيم را چپ  سمت

شود. روبه پائين ايجاد شيبي

في اليسرى القائمة بتعديل قم
هذا انحناء لتجّنب األيسر الباب

األسفل. نحو القسم

چپ سمت درب به متصل لبه األيسر الباب على المثّبتة الناتئة الحافة

1  شكل
1 الصورة

 لبه
الناتئة الحافة

2 شكل
2 الصورة

 لبه
الناتئة الحافة

باز پس از لبه اين  موقعيت صحيح
خواهد 1 بصورت شكل  كردن درب

بود.

الحافة  ثبات 1 لضمان الصورة اتبع
فتح بعد المناسب المكان في الناتئة

الباب.

شود، گرفته قرار 2 شكل به موقعيت  اگر
غير در برگردانيد 1 شكل حالت به را  آن
ديگر درب از باز كردن پس  ،اينصورت

ديد. خواهد آسيب

مثّبتة بشكٍل الحافة هذه حال كانت في
قم ،2 الصورة كما يظهر في مخالٍف

الصورة في تظهر كما وتثبيتها بإدارتها
اآلخر. الباب فستضّرر عند فتح وإّال ،1
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قطعات شناسايي تعريف القطع

يخچال محفظه / البّراد قسم أ-
چراغ /   درپوش / الداخلي الضوء
درب /   كليد / الباب مفتاح
من الزجاج المعالج /   رفوف
اي نشكن /   شيشه قفسه هاي
  / 
پائين  نشكن اي قفسه شيشه / الزجاج المعالج من سفلي رّف
  / 
يخچال  دماي كنترل دسته / البراد حرارة بدرجة التحّكم مفتاح
تازه /   مواد نگهدارنده محفظه

العادية /  األطعمة نضارة على المحافظة حجرة
قارچ /  ضد محفظه

الخضار نضارة على للمحافظة للبكتيريا مقاومة  / عبوة

العادية) األطعمة نضارة للمحافظة على عبوة فاتح: (أخضر

چپ /   سمت جادري أيسر/ متحّرك رّف
راست /   جادري سمت / أيمن متحّرك رّف
مرغ /   تخم جاي / للبيض رّف
للزجاجات /   يسرى خانة
چپ /   جابطري سمت
راست /   جابطري سمت / يمنى للزجاجات خانة
  / 

موتور دمنده بوزدا و / للتهوئة إحيائي ومحّرك للرائحة إحيائي مزيل

الخضار قسم سبزيجات / ب- محفظه
سبزيجات /   نگهدارنده كشوي بااليي الحجرة العليا/

قارچ ضد محفظه / الخضار نضارة على للمحافظة للبكتيريا مقاومة عبوة

(AITC (أخضر داكن: عبوة

نگهدارنده سبزيجات كشوي پائيني / الحجرة السفلى

فريزر محفظه / الثالجة قسم ت-
/ جايخي /   جارور مكّعبات الثلج
ساز /   يخ / الثلج مكّعبات علبة
فريزر /   باالي / كشوي العليا الحجرة
فريزر /   سرد كننده صفحه التبريد / طبق
فريزر /   پائيني كشوي / السفلى الحجرة

ديگر /  أخرى / موارد خصائص
قابل تنظيم /   هاي للتعديل / پايه قائمة قابلة

چراغ نشانگر ■ چگونگي تعويض
كنيد -1 قطع را برق .سيم

برداريد -2 چراغ را .درپوش
مناسب-3 سازيد (E14,240V,15W) چراغ جايگزين .را

الضوء تبديل كيفّية ■
المقبس. من الكهربائي السلك انزع .1

الواقي. الضوء غالف أزل .2
واط). بإحكام (E14، 240 فلط، 15 الجديد الضوء 3. ثّبت

▓
• 

• 

•

• 

• 

• 
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غذايي   مواد نگهداري نكات الطعام لحفظ نصائح

غذايي داشتن مواد نگه ■ پيشنهاداتي براي
شود. مي يخچال شدن دماي داخل گرم سبب هوا جريان ساختن مسدود كنيد ايجاد غذايي مواد بين جريان هوا، فضايي به كمك • براي

كنيد. خنك يخچال، آنها را داخل داغ غذاي قرار دادن ظروف از • قبل
بپوشانيد. فويل يا پالستيكي ورقه درپوش، آبدار را با • غذاهاي

نگذاريد. باز حد الزم از بيش مرطوب و گرم هواي در به ويژه را يخچال • درب
بتركند. ممكن است چون نگذاريد فريزر داخل را دار • نوشيدنيهاي گاز

شود. مي زياد اثر سرماي دهان در لب و سوختن زيرا سبب كنيد خودداري كودكان به از فريزر كردن محض خارج زده به خوراكيهاي يخ دادن • از

لتخزين الطعام أفكاٌر ذكية ■
البّراد. داخل الحرارة درجة ارتفاع إلى تدّفق الهواء اعتراض يؤّدي إذ دوران الهواء، لمساعدة بين المأكوالت كافية فسحات أترك •

فيه. قبل وضعها البّراد خارج تبرد األطباق الساخنة َدع •
معدنية. أوراق أو بالستيكية، أغطية أو أغلفة بواسطة بإحكام العصارة الكثيرة المأكوالت غّلف •

ورطب. حار في طقس خاصًة من الالزم، مفتوحًا أكثر الباب تترك ال •
قد تنفجر. ألّنها قسم الثّالجة في السوائل المكربنة (كالمشروبات الفّوارة، إلخ) تضع ال •

المنخفضة. الحرارة جّراء من التجميد“ شفتيهم ”بسبب يحرقوا فقد الثّالجة. قسم من مباشرة تخرجها أن بعد لألطفال بالكراميل المغّلفة العود أطراف تقّدم ال •
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قطعات شناسايي تعريف القطع

يخچال محفظه / البّراد قسم أ-
چراغ /   درپوش / الداخلي الضوء
درب /   كليد / الباب مفتاح
من الزجاج المعالج /   رفوف
اي نشكن /   شيشه قفسه هاي
  / 
پائين  نشكن اي قفسه شيشه / الزجاج المعالج من سفلي رّف
  / 
يخچال  دماي كنترل دسته / البراد حرارة بدرجة التحّكم مفتاح
تازه /   مواد نگهدارنده محفظه

العادية /  األطعمة نضارة على المحافظة حجرة
قارچ /  ضد محفظه

الخضار نضارة على للمحافظة للبكتيريا مقاومة  / عبوة

العادية) األطعمة نضارة للمحافظة على عبوة فاتح: (أخضر

چپ /   سمت جادري أيسر/ متحّرك رّف
راست /   جادري سمت / أيمن متحّرك رّف
مرغ /   تخم جاي / للبيض رّف
للزجاجات /   يسرى خانة
چپ /   جابطري سمت
راست /   جابطري سمت / يمنى للزجاجات خانة
  / 

موتور دمنده بوزدا و / للتهوئة إحيائي ومحّرك للرائحة إحيائي مزيل

الخضار قسم سبزيجات / ب- محفظه
سبزيجات /   نگهدارنده كشوي بااليي الحجرة العليا/

قارچ ضد محفظه / الخضار نضارة على للمحافظة للبكتيريا مقاومة عبوة

(AITC (أخضر داكن: عبوة

نگهدارنده سبزيجات كشوي پائيني / الحجرة السفلى

فريزر محفظه / الثالجة قسم ت-
/ جايخي /   جارور مكّعبات الثلج
ساز /   يخ / الثلج مكّعبات علبة
فريزر /   باالي / كشوي العليا الحجرة
فريزر /   سرد كننده صفحه التبريد / طبق
فريزر /   پائيني كشوي / السفلى الحجرة

ديگر /  أخرى / موارد خصائص
قابل تنظيم /   هاي للتعديل / پايه قائمة قابلة

چراغ نشانگر ■ چگونگي تعويض
كنيد -1 قطع را برق .سيم

برداريد -2 چراغ را .درپوش
مناسب-3 سازيد (E14,240V,15W) چراغ جايگزين .را

الضوء تبديل كيفّية ■
المقبس. من الكهربائي السلك انزع .1

الواقي. الضوء غالف أزل .2
واط). بإحكام (E14، 240 فلط، 15 الجديد الضوء 3. ثّبت

▓
• 

• 

•

• 

• 

• 

-13-

غذايي   مواد نگهداري نكات الطعام لحفظ نصائح

غذايي داشتن مواد نگه ■ پيشنهاداتي براي
شود. مي يخچال شدن دماي داخل گرم سبب هوا جريان ساختن مسدود كنيد ايجاد غذايي مواد بين جريان هوا، فضايي به كمك • براي

كنيد. خنك يخچال، آنها را داخل داغ غذاي قرار دادن ظروف از • قبل
بپوشانيد. فويل يا پالستيكي ورقه درپوش، آبدار را با • غذاهاي

نگذاريد. باز حد الزم از بيش مرطوب و گرم هواي در به ويژه را يخچال • درب
بتركند. ممكن است چون نگذاريد فريزر داخل را دار • نوشيدنيهاي گاز

شود. مي زياد اثر سرماي دهان در لب و سوختن زيرا سبب كنيد خودداري كودكان به از فريزر كردن محض خارج زده به خوراكيهاي يخ دادن • از

لتخزين الطعام أفكاٌر ذكية ■
البّراد. داخل الحرارة درجة ارتفاع إلى تدّفق الهواء اعتراض يؤّدي إذ دوران الهواء، لمساعدة بين المأكوالت كافية فسحات أترك •

فيه. قبل وضعها البّراد خارج تبرد األطباق الساخنة َدع •
معدنية. أوراق أو بالستيكية، أغطية أو أغلفة بواسطة بإحكام العصارة الكثيرة المأكوالت غّلف •

ورطب. حار في طقس خاصًة من الالزم، مفتوحًا أكثر الباب تترك ال •
قد تنفجر. ألّنها قسم الثّالجة في السوائل المكربنة (كالمشروبات الفّوارة، إلخ) تضع ال •

المنخفضة. الحرارة جّراء من التجميد“ شفتيهم ”بسبب يحرقوا فقد الثّالجة. قسم من مباشرة تخرجها أن بعد لألطفال بالكراميل المغّلفة العود أطراف تقّدم ال •
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يخچال محفظه از استفاده نحوه البرّاد قسم استعمال كيفية
سرعت استفاده شوند. به بايد كه غذايي مواد • براي نگهداري موقتي

ها آشاميدني نگهداري • براي
الفوري. المعّدة لالستعمال المؤقت للمواد للتخزين •

المشروبات. لتخزين •

غذايي】 مواد از 【مثالهايي
نوشابه هاي • قوطي

پودينگ و شير • آبميوه،
مرغ تخم • شانه

شده بندي بسته • سبزيجات

【 األطعمة عن 【أمثلة
الجعة عبوات •

البودنغ حلوى الحليب، العصير، •
النيء البيض الطوفو، •

الكونياكو •
اإلغالق في علبة محكمة الخضار •

قطعه) 2) مرغ تخم 10عدد  • براي
من قطعتين) (مؤلٌف بيضات يّتسع لعشر •

جاي تخم مرغجارور البيض

تازه غذايي مواد نگهداري محفظه
العادية لألطعمة المخّصصة المحفوظة البرودة حجرة

تازه غذايي نگهداري مواد محفظه •
و نه تر پايين دماي آنها در نگهداري غذايي، مواد داشتن تازه نگه براي مفيد  يك روش

خريد. پس از زمان كمترين در آنها كردن مصرف و حالت انجماد در

وليس حرارة أقّل انخفاضًا في يبقى طازجًا، أن الذي يجب الطعام مفيدة جدًا لحفظ إّنها •
شرائه. وجيزة من فترة طازجًا بعد مجمدا، لتناوله

نكات مورد توجه
نگهداري در محفظه اگر رطوبت باال با غذايي • مواد

بزنند يخ است ممكن شوند نگهداري تازه غذايي .مواد
تازه براي غذايي مواد نگهداري محفظه • دماي پائين

و موز مانند گرمسيري ميوه هاي و پودينگ داشتن  نگه
انبه مناسب نيست.

غذايي】 مواد از 【مثالهايي
غيره و ژامبون پنير، ماكاروني، ماست، ماهي،  • گوشت،

األطعمة】 عن 【أمثلة
إلخ. الخنزير، الجبنة، لحم شعيرية النودلز، األطعمة المسلوقة، األلبان، السمك، اّللحوم، •

ومالحظات: نصائح
السوائل من عالية نسبٍة على تحتوي التي األطعمة إّن •
البرودة المحفوظة حجرة في تخزينها تّم تتجّمد إن قد

لألسماك. المخّصصة
المحفوظة البرودة حجرة في المنخفضة الحرارة إّن •

حلوى لحفظ ليست مالئمة المخّصصة لألطعمة العادية
الموز، االستوائية مثل الفاكهة أو الطوفو، أو البودنغ،

إلخ... واألفوكاتة،

• 

•

•

• 

• 
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يخچال محفظه از استفاده نحوه البرّاد قسم استعمال كيفية

سريع“ دهد ”بوزدايي مي آزار را شما بوي يخچال كه هنگامي
 Quick السريع“ الرائحة ”مزيل استعمل البّراد، داخل الرائحة تزعجك عندما

قرار دهيد. بسته را در ظرفي بو را برداريد يا آنها كننده مواد توليد
بإحكام. مغلٍق وعاٍء في احفظه أو الرائحة يسّبب الذي الطعام أزل

شد. خواهد سبز روشن دهيد. چراغ را فشار ”بوزدايي سريع“ شستي
سازد. تجزيه را آن كرده و جذب را توسط كاتاليست بو تا افتد كار مي به بوزدا • دمنده

كنيد. پرهيز يخچال درب كردن باز از سريع، بوزدايي • هنگام
أخضر) ضوء تشغيل (يتّم .Quick Deodorizer الرائحة السريع“ ”مزيل على زّر إضغط

أنزيمات باستعمال وتحليلها محفٍّز بواسطة الرائحة محتوى المتصاص للرائحة المزيلة المروحة بنفسك شّغل •
المحّفز.

السريعة. الرائحة إزالة خالل عملية باب البّراد تجّنب فتح •

ساعت) يك حدود شد.( خودكار تمام خواهد بطور شدن چراغ سبز خاموش با عملكرد اين

تقريبًا) واحدة ساعة (بعد بعد إطفاء الضوء األخضر. العملية تلقائيًا هذه تنتهي 3-

بو كننده توليد مواد
داريد. نگه را كمي آنها زمان براي مي خواهيد حتي اگر بپيچانيد فويل كامًال درون يا در بسته قرار داده ظرف يك در • آنها را

برطرف سازد. كامل بطور را بو تواند نمي سريع زدايي  • شستي بو

األطعمة المسّببة للروائح
زمنية قصيرة. حتى لو لفترة مغلٍّف بالكامل أو بإحكام مغلٍق وعاٍء في هذه األطعمة إحفظ •

يزيل الرائحة بالكامل. أن Quick Deodorizer السريع“ الرائحة لـ“مزيل يمكن ال •

دارند. بو انتقال به تمايل كه غذايي مواد
غيره و سركه، ساردين گوشت گوساله، خشك، غذاهاي شده، موسير، خرد سيردار، پياز ادويه

كنيد. احتياط شده ترش و تخمير غذاهاي مورد • در

لنقل الروائح األطعمة القابلة
إلخ جياو-زي، كيمشي، الّسردين، علب البقر، المخّلالت، لحم ميسو، ناتو، األطعمة الجافة، الكّراث، البصل المفروم، الثوم، فصوص

المتخّمرة بعناية األطعمة إحفظ •

السريع“ الرائحة ”مزيل

إحيائي ”محّرك
للتهوئة“

إحيائي مزيل
للرائحة
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يخچال محفظه از استفاده نحوه البرّاد قسم استعمال كيفية
سرعت استفاده شوند. به بايد كه غذايي مواد • براي نگهداري موقتي

ها آشاميدني نگهداري • براي
الفوري. المعّدة لالستعمال المؤقت للمواد للتخزين •

المشروبات. لتخزين •

غذايي】 مواد از 【مثالهايي
نوشابه هاي • قوطي

پودينگ و شير • آبميوه،
مرغ تخم • شانه

شده بندي بسته • سبزيجات

【 األطعمة عن 【أمثلة
الجعة عبوات •

البودنغ حلوى الحليب، العصير، •
النيء البيض الطوفو، •

الكونياكو •
اإلغالق في علبة محكمة الخضار •

قطعه) 2) مرغ تخم 10عدد  • براي
من قطعتين) (مؤلٌف بيضات يّتسع لعشر •

جاي تخم مرغجارور البيض

تازه غذايي مواد نگهداري محفظه
العادية لألطعمة المخّصصة المحفوظة البرودة حجرة

تازه غذايي نگهداري مواد محفظه •
و نه تر پايين دماي آنها در نگهداري غذايي، مواد داشتن تازه نگه براي مفيد  يك روش

خريد. پس از زمان كمترين در آنها كردن مصرف و حالت انجماد در

وليس حرارة أقّل انخفاضًا في يبقى طازجًا، أن الذي يجب الطعام مفيدة جدًا لحفظ إّنها •
شرائه. وجيزة من فترة طازجًا بعد مجمدا، لتناوله

نكات مورد توجه
نگهداري در محفظه اگر رطوبت باال با غذايي • مواد

بزنند يخ است ممكن شوند نگهداري تازه غذايي .مواد
تازه براي غذايي مواد نگهداري محفظه • دماي پائين

و موز مانند گرمسيري ميوه هاي و پودينگ داشتن  نگه
انبه مناسب نيست.

غذايي】 مواد از 【مثالهايي
غيره و ژامبون پنير، ماكاروني، ماست، ماهي،  • گوشت،

األطعمة】 عن 【أمثلة
إلخ. الخنزير، الجبنة، لحم شعيرية النودلز، األطعمة المسلوقة، األلبان، السمك، اّللحوم، •

ومالحظات: نصائح
السوائل من عالية نسبٍة على تحتوي التي األطعمة إّن •
البرودة المحفوظة حجرة في تخزينها تّم تتجّمد إن قد

لألسماك. المخّصصة
المحفوظة البرودة حجرة في المنخفضة الحرارة إّن •

حلوى لحفظ ليست مالئمة المخّصصة لألطعمة العادية
الموز، االستوائية مثل الفاكهة أو الطوفو، أو البودنغ،

إلخ... واألفوكاتة،

• 

•

•

• 

• 

-15-

يخچال محفظه از استفاده نحوه البرّاد قسم استعمال كيفية

سريع“ دهد ”بوزدايي مي آزار را شما بوي يخچال كه هنگامي
 Quick السريع“ الرائحة ”مزيل استعمل البّراد، داخل الرائحة تزعجك عندما

قرار دهيد. بسته را در ظرفي بو را برداريد يا آنها كننده مواد توليد
بإحكام. مغلٍق وعاٍء في احفظه أو الرائحة يسّبب الذي الطعام أزل

شد. خواهد سبز روشن دهيد. چراغ را فشار ”بوزدايي سريع“ شستي
سازد. تجزيه را آن كرده و جذب را توسط كاتاليست بو تا افتد كار مي به بوزدا • دمنده

كنيد. پرهيز يخچال درب كردن باز از سريع، بوزدايي • هنگام
أخضر) ضوء تشغيل (يتّم .Quick Deodorizer الرائحة السريع“ ”مزيل على زّر إضغط

أنزيمات باستعمال وتحليلها محفٍّز بواسطة الرائحة محتوى المتصاص للرائحة المزيلة المروحة بنفسك شّغل •
المحّفز.

السريعة. الرائحة إزالة خالل عملية باب البّراد تجّنب فتح •

ساعت) يك حدود شد.( خودكار تمام خواهد بطور شدن چراغ سبز خاموش با عملكرد اين

تقريبًا) واحدة ساعة (بعد بعد إطفاء الضوء األخضر. العملية تلقائيًا هذه تنتهي 3-

بو كننده توليد مواد
داريد. نگه را كمي آنها زمان براي مي خواهيد حتي اگر بپيچانيد فويل كامًال درون يا در بسته قرار داده ظرف يك در • آنها را

برطرف سازد. كامل بطور را بو تواند نمي سريع زدايي  • شستي بو

األطعمة المسّببة للروائح
زمنية قصيرة. حتى لو لفترة مغلٍّف بالكامل أو بإحكام مغلٍق وعاٍء في هذه األطعمة إحفظ •

يزيل الرائحة بالكامل. أن Quick Deodorizer السريع“ الرائحة لـ“مزيل يمكن ال •

دارند. بو انتقال به تمايل كه غذايي مواد
غيره و سركه، ساردين گوشت گوساله، خشك، غذاهاي شده، موسير، خرد سيردار، پياز ادويه

كنيد. احتياط شده ترش و تخمير غذاهاي مورد • در

لنقل الروائح األطعمة القابلة
إلخ جياو-زي، كيمشي، الّسردين، علب البقر، المخّلالت، لحم ميسو، ناتو، األطعمة الجافة، الكّراث، البصل المفروم، الثوم، فصوص
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إحيائي ”محّرك
للتهوئة“

إحيائي مزيل
للرائحة
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محفظه يخچال كنترل دماي
قسم البّراد داخل الحرارة التحّكم بدرجة

كنيد. مطلوب تنظيم مقدار را روي يخچال خود، دماي برحسب نيازهاي توانيد شما مي بعالوه

آورد. بدست ساعت عقربه جهت در دما چرخاندن دسته كنترل با توان مي را تر پائين دماهاي

”الحّد مفتاح بإعداد الطعام لحفظ شروٍط أفضل على المحافظة إلى البّراد، لهذا خصيصًا المصّمم الثرموستات \يهدف
المحيطة. الحرارة درجات تقّلبات عن النظر بغّض ،MED المتوسط“

نكات مورد توجه:
منجمد شود زير شرايط در تواند غذا مي

•

كنيد. سرد خودداري خروجي هواي نزديكي در مرغ تخم يا آبدار دادن غذاهاي قرار • از

ومالحظات: نصائح
التالية الظروف في الطعام يتجّمد قد

األدنى“ ”الحّد ،1 “1” إلى إعداد أو MED “المتوّسط ”الحد إّما إلى اإلعداد بّدل ← MAX األقصى“ ”الحّد ،7 درجة ”7“ على الحرارة إعداد ُيترك • عندما
MIN

ذلك تجّنب ُيرجى ← البّراد في الهواء منفذ من إلخ) والبيض بالقرب الطوفو، (مثل العصارة كثير طعامًا تضع عندما •

�� ��� �� ��� �� ������'MAX","7"���� ��� �����.
�� �� ��� ����� ������� ��"MED"��"1"��"MIN"� ��������.
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•

• 

• 
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سبزيجات محفظه از استفاده نحوه الخضار /  قسم استعمال كيفية
سبزيجات محفظه الخضار قسم

ميوه برای نگهداری سبزيجات و •
والفاكهة الخضار لحفظ •

کرد. پالستيکی نگهداری پيچيدن داخل فويل بدون ميوه جات را و می توان سبزيجات محفظه اين باالی دمای در
در است  5 ~ 8 حدود محفظه داخل دمای هستند . فويل نيازمند پيچيدن داخل برای نگهداری غذايی مواد از برخی

يابد. می تغيير بيرون محيط دمای و دما تنظيم توسط که
أنواع بعض بالستيكي. لكّن غالٍف بدون الحاجة إلى بحفظ الخضار والفاكهة األعلى القسم الحرارة في تسمح

الحفظ. قبل تغليفًا تستلزم وظروفها األطعمة
المحيطة. والحرارة الحرارة درجة إلعداد وتختلف وفقًا تقريباًَ، مئوية درجات 8 ~ 5 القسم حرارة هذا تبلغ

کند. طوالنی تر می را سبزيجات و جات ميوه تازگی قارچ ضد محفظه •
والفاكهة  الخضار AITC تبقي الخضار على نضارة للمحافظة للبكتيريا العبوة المقاومة إّن •

الخضار. في قسم لفترة أطول طازجة

يا ، کاهو و اسفناج نظير ای ورقه سبزيجات نگهداری برای •
بزرگ سبزيجات

الكبيرة الخضار أو الخّس، أو السبانخ، مثل المورقة الخضار لحفظ •
الحجم.

سبزيجات محفظه پائينی کشوی
قسم الخضار في الحجرة السفلية

فرنگی گوجه بينند مانند می آسيب سريع جاتی که ميوه برای •
مانند بادمجان وخيار. به دما مواد حساس ،

الحّساسين والخيار والباذنجان الهّشة، والفاكهة الطماطم لحفظ •
المنخفضة. الحرارة تجاه

قارچ ضد محفظه

سبزيجات محفظه بااليی کشوی
قسم الخضار الحجرة العليا في

AITC الخضار نضارة على للمحافظة للبكتيريا المقاومة العبوة
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