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Refrigerator / البرّادات / يخچال

• Thank you very much for purchasing “Panasonic” Refrigerator.
 • براي خريد يخچال پاناسونيك از شما بسيار متشكر هستيم.

• شكراً على شرائك بّراد باناسونيك. 
• Before operating this unit, please read these instructions completely.

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

Before using this product, please pay particular attention to the “Safety precautions” for safe use.
قبل از استفاده از اين دستگاه دقت ويژه اي به نكات ايمني و احتياطي بكنيد.

قبل البدء باستعمال هذا المنتج، يُرجى االنتباه بشكٍل خاص إلى ”احتياطات السالمة“ لضمان استعماٍل آمن.
Please keep operating instructions surely, and read them when you need.

لطفاً اين كتابچه را نگهداري كرده و در هنگام نياز آن را مطالعه نماييد.
يُرجى االحتفاظ بتعليمات التشغيل وقراءتها عند الحاجة.

Smart way for using refrigerator leads energy saving.
روش منطقي استفاده از يخچال، صرفه جوئي انرژي را سبب مي شود.

إّن استعمال البّراد بذكاٍء يؤدي إلى ادخار الطاقة.



Ideas for life

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

كرد. بطور طبيعي، موتور در .دورهاي پائين تر كار مي كند
(بخاطر صرفه جويي در انرژي و صداي كمتر)

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

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

العاديّة، تعمل المحّركات بمعّدل السرعة األدنى. (الدخار الطاقة وتخفيف الضجيج).
في المقابل، تعمل المحّركات بسرعاٍت عالية عند الحاجة إلى طاقة تبريٍد قوية. 

 SPECIAL FEATURE / ميزة خاصة / ويژگي هاي خاص 
• INVERTER

According to changing in the inside temperature, the motors run in 
the different speed. In normal, the motors run in the lower speed.
(Energy saving & lower noise)
When powerful cooling is required, motors run in rapid speed.

• About ECONAVI
ECONAVI records the usage pattern in different times 
such as how often and how long the doors are opened 
and detects the level of lighting around the fridge. The 
fridge would automatically turn to the ECONAVI mode to 
adjust the operation rate to save energy.
◎  When the ECONAVI mode is on, the indicator light 

would be on; when the mode is off, the indicator light 
goes off.

◎  When the light has been on for fi ve minutes, its brightness will 
be reduced to general brightness due to energy saving. The light 
would go off when the ECONAVI mode is off.

Notice:  To enter the ECONAVI mode, you need to set the Freezer 
temperature setting at the Med temperature.

ECONAVI درباره •
ECONAVI الگوی استفاده در زمان های مختلف، از جمله تعداد دفعات و مدت زمان باز بودن درب يخچال، را ثبت کرده و ميزان 
روشنايی در اطراف يخچال را مشخص می کند. يخچال به طور خودکار در حالت ECONAVI قرار می گيرد تا به منظور ذخيره 

انرژی ميزان بهره برداری را تنظيم کند.
◎  وقتی يخچال در حالت ECONAVI قرار دارد، چراغ نشانگر روشن خواهد بود؛ وقتی يخچال در اين حالت نباشد، چراغ نشانگر 

خاموش خواهد شد.
◎  وقتی چراغ برای مدت پنج دقيقه روشن باشد، روشنايی آن بسته به ميزان صرفه جويی در مصرف انرژی تا درجه روشنايی 

معمول کاهش پيدا خواهد کرد. وقتی حالت ECONAVI خاموش باشد، چراغ خاموش خواهد شد.
توجه: برای وارد کردن حالت ECONAVI، شما بايد تنظيمات دمای فريزر را روی دمای MED (متوسط) تنظيم کنيد.

ECONAVI نبذة عن وضع •
يسجل وضع ECONAVI أنماط استخدام الثالجة في أوقات مختلفة، منها على سبيل المثال عدد مرات فتح األبواب وطول مدة فتحها كما 

يكتشف مستوى اإلضاءة حول الثالجة. وتقوم الثالجة بتشغيل وضع ECONAVI تلقائًيا لضبط معدل التشغيل بهدف توفير الطاقة.
◎  عندما يكون الوضع ECONAVI في وضع التشغيل، فإن المؤشر الضوئي يكون مضيًئا؛ وعندما يكون هذا الوضع متوقًفا عن 

التشغيل، فإن المؤشر يكون مطفًئا.
◎  عند تشغيل المصباح لمدة خمس دقائق، سوف تنخفض درجة سطوعه لمستوى السطوع العادي لتوفير الطاقة. وسوف ينطفئ ضوء 

المصباح عندما يكون الوضع ECONAVI متوقًفا عن التشغيل.
مالحظة: للدخول إلى الوضع ECONAVI، احرص على ضبط إعداد درجة حرارة المجمد على درجة الحرارة MED (متوسطة).
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■  Do not install the product where water splashes are possible. 
Deteriorating electrical insulation may lead to an electrical shock and fi re. 

The following explanations are provided for the items you should know to prevent personal injuries and property 
damages related to the users and other people. 

▓  The following expressions are used to distinguish the degree of danger or damage caused when the product 
is used incor-rectly by disregarding the instruction sprovided in this manuel.

▓  The following symbols and explanations are provided to explain the types of act complied by the user. (Shown 
below are the examples of pictograms used)

This pictogram indicates a "Prohibited" type of act. 

This expression presumes possibility of a death or serious injury.

This pictogram indicates a "Mandatory" item to by performed. 

This expression presumes possibility of personal injury or material damage. 
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SAFETY PRECAUTIONS / احتياطات السالمة / نكات ايمني و احتياطي
Please be sure to observe. / .يُرجى االطالع بعناية على ما يلي. / اين قسمت حتماً مشاهده شود

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

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

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

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

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

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

هشدار /تنبيه! /
  When installing.... / أثناء التركيب... / هنگام نصب

هشدار /تنبيه! /

احتياط /تحذير! /

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

اين عالمت بيانگر احتمال جراحت شخصي يا آسيب ديدگي دستگاه است.
تحذر هذه االشارة التعبير من إمكانية التعّرض إلصابة شخصية أو التسبّب بأضراٍر ماديّة.

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



■  Do not connect many plugs to a single outlet by exceeding the reted current or to an outlet 
other than 220 V a.c ~ 240 V a.c
Too many plugs in a single outlet may generate abnormal heat and possible fi re. 

■  Do not plug or unplug with a wet hand. Electric shock is possible. 

■  Insert the power plug fully into the outlet. 
Incomplete insertion may cause electrical shock and/or fi re from overheating. 
• Do not use damaged power cord or loose receptacle. 

■  Remove dust periodically from the power plug. 
Dust accumulation on the power plug may cause an insulation failure with humidity and possible fi re.
• Unplug the power cord and wipe with dry cloth.

■  Do not block the ventilation port of the refrigerator or spaces around it. 
Leaked refrigerant may cause a fi re and resulting explosion. 

■  Provide a grounding connection or install a ground-fault interrupter when the product is 
installed in a moist or watery location. 
Ground leakage by a product malfunction may cause an electrical shock. 
• Be sure to contact your distributor when installing a ground connection or ground-fault interrupter. 
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■ اگر دستگاه در يك محل مرطوب يا خيس نصب شود اتصال زمين يا كليد قطع كننده در صورت عدم وجود اتصال زمين بايد در نظر گرفته شود.
نشتي جريان  در اثر نقص دستگاه مي تواند سبب برق گرفتگي شود.

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

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

هشدار /تنبيه! /
  For power plugs and cords.... / المقابس واألسالك الكهربائية... / براي كابل و دو شاخه برق

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

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

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

قد يسبب إدخال المقبس جزئياً في إلى حصول كهربائيًة و/أو نشوب حريق من جراء ارتفاع الحرارة المفرط.
• ال تستعمل أسالكاً كهربائيًة مضّررًة أو مقابس غير مثبّتة.

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

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

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

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

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

                  . 220-240VAC

■ فضاي اطراف يخچال را براي امكان تهويه مسدود نسازيد.
نشت خنک کن دستگاه ممکن است موجب آتش سوزی و انفجار شود.

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



■  Do not splash water or liquid contained detergent on back of refrigerator or into mechanism 
room on bottom of back side of refrigerator. Splashed water would possibly permeate into 
electrical parts to cause fire accident or other dangers. 

■   When you detect buring smell, remove the power plug to stop operation. 
May cause electrical shock or fi re. 

■   When leakage of flammable gas (propane gas, city gas) is detected, do not touch the refrigerator 
and open the window for ventilation. 
Power plug connection/disconnection operations may cause sparks, which leads to a fi re, explosion 
or burn. 

■   Flammable gas is used for insulation of this refrigerator. 
When you throw away this unit, please discard it by proper method. 

■  Do not damage the power cord or power plug. 
Do not damage the cord, modify, bring close to a heating device, bend, twist, pull, place a heavy item 
on, pinch with the refrigerator or bundle the cord.
Use of a damaged cord or plug leads to an electrical shock, short-circuit or fi re. 
• Consult with your distributor if you need to repair the power cord or plug. 

■ Supply cord and plug. 
If the supply cord or plug of the appliances is damaged, it must be replaced by the manufacturer of 
its service agent or similarly qualifi ed person in order to avoid a hazard. 
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■ كابل برق و دو شاخه.
 در صورت آسيب ديدن كابل برق يا دو شاخه جهت جلوگيري از خطر بايد آن را توسط سازنده يا نماينده مجاز يا فردي صاحب صالحيت

تعويض كرد.
■ السلك والمقبس الكهربائيان.

في حال تلف السلك أو المقبس الكهربائيّين، فيتوجب على المصنّع، أو وكيل البيع، أو شخٍص مؤهٍل مثله استبدالهما بغية تجنّب المخاطر.

  When using.... / / هنگام استفاده أثناء االستعمال...

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

■ در صورت احساس كردن بوي سوختگي، دو شاخه را از برق خارج سازيد تا دستگاه خاموش شود.
ممکن است شوک الکتريکی و يا آتش سوزی می شود.

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

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

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

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

■  ُيستعمل الغاز القابل لالشتعال لعزل البّراد.
عندما تتخلّص من هذا البّراد، يُرجى رميه بالطريقة الصحيحة.

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

■

.

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

گره زدن آن .خودداري كني.
استفاده از يک طناب آسيب ديده و يا پالگين منجر به شوک الکتريکی، اتصال کوتاه و يا دوباره فی.

• مشورت با توزيع خود را اگر شما نياز به تعمير کابل برق يا پالگين.
■ ال تلحق األضرار باألسالك الكهربائية أو المقابس الكهربائي.

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

قد يؤدي استعمال األسالك أو المقابس التالفة إلى صدمة كهربائية، أو تقصير الدائرة الكهربائية أو نشوب حريق. استشر الموّزع لديك في 
حال احتجت إلى إصالح األسالك أو المقابس الكهربائية.



■   Removal of the back cover is prohibited except by a service personnel. 
May cause injury, burn, or electrical shock. 

■   Always unplug the power cord when caring the refrigerator. 
May cause electrical shocks and/or injury. 

■   Do not place a water container on the refrigerator. 
Spilled water may damage insulation of electrical components and cause electricity leakage, fi re or 
electrical shocks.

■   Do not store flammable items in the refrigerator. 
Benzine, ether, LP gas, paint thinner, adhesive etc may catch fi re. 
• Tightly cap the alcoholic beverage bottles. 

■  Do not hang on the door or ride on the drawer compartment. 
Injury is likely by a fallen refrigerator or body parts being pinched. 

■  Do not damage the cooling circuit (piping) in the refrigerator body. 

■  Do not apply water on the body or interior. 
Electrical insulation deteriorates and may cause shocks or fi re. 

■  Do not absolutely disassemble, repair or modify the refrigerator. 
An unexpected fi re or movement may cause injuries. 
• Consult with your distributor when you need a disassembly/repair. 

■  Do not store chemicals or scientific specimen. 
Home-use refrigerator can not store those requiring a strict control. 
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 ■ برداشتن پوشش پشت دستگاه فقط توسط تعميركار بايد انجام شود.
اين كار ممكن است سبب جراحت، سوختگي يا برق گرفتگي شود.

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

 ■ هيچگاه يك مخزن يا ظرف آب روي يخچال قرار ندهيد.
ريختن آب ممكن است سبب آسيب ديدن عايق بندي و ايجاد نشتي الكتريكي، آتش سوزي و يا برق گرفتگي شود.

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

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

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

• قم بسّد زجاجات المشروبات الروحيّة بإحكام.

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

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

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

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

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

 ■ بطور اكيد از بازكردن، تعمير يا اصالح يخچال خودداري كنيد.
آتش سوزي يا جابجايي ناخواسته ممكن است سبب جراحت شو.

• هنگام نياز به باز كردن يا تعمير دستگاه با مركز مجاز تماس بگيريد.
■ ال تفّكك البّراد أبداً أو تصلحه أو تعّدل في قطعه.

قد يسبب حريق مفاجئ بوقوع إصابات.
• استشر الموّزع لديك عند الحاجة إلى تفكيك البّراد أو تصليحه.

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

■ ال تخّزن مواداً كيميائية أو عّينات علمّية في البراد.
ال يمكن تخزين هذه المواد في البّرادات المخّصصة لالستعمال المنزلي ألنّها تتطلّب مراقبة دقيقة.

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

■ إعمد دائماً إلى نزع السلك الكهربائي أثناء نقل البّراد.
قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدماٍت كهربائيٍة و/أو إصابات.



■  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety.

■  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

■  Should you be discarding a refrigerator do remove the door completely as a safeguard against 
small children being trapped inside. 

■ Do not insert a hand into the bottom of the refrigerator. 
Inserting a hand during cleaning in the bottom may cause injury by the sheet metal edge. 

■ Do not slide a hand on the rail and metal edges during interior cleaning. 
You may injury. 

■  When opening the bottom drawer, do not place your foot too close to the refrigerator. 
The drawn compartment may hit your foot top. 

■  Install the glass shelves securely. 
The glass shelf, when dropped, may break or cause injuries. 

■ Do not use the wheels on the bottom when placed on easy-to-mar floor. 
The bottom wheels may damage the fl oor. 
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احتياط /تحذير! /

 ■ هنگام از رده خارج كردن يخچال حتماً درب آن را بطور كامل جدا كنيد تا از حبس شدن كودكان در داخل آن جلوگيري شود.

■ في حال أردت التخلّص من البّراد، إنزع بابه بالكامل تجّنباً الحتمال احتجاز الصغار بداخله.

■ کودکان بايد تحت نظارت باشند تا مطمئن شويد که با اين وسيله بازی نمی کنند.

■ يجب مراقبة األطفال عند تواجدهم بالقرب من الثالجة، وذلك للتأكد من عدم عبثهم بها.

■ دست خود را به زير يخچال وارد نكنيد.
قرار دادن دست در زير يخچال هنگام تميز كردن ممكن است سبب جراحت توسط لبه هاي فلزي شود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  اين وسيله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با توانايی های جسمی، حسی يا ذهنی کم، يا افراد بی تجربه و غيرمطلع ساخته نشده 
است، مگر در صورتيکه يک فرد که مسئول سالمت آنها است، بر استفاده آنها از اين وسيله نظارت کند يا درباره نحوه استفاده از آن 

راهنمايی هايی ارائه بدهد.
■  يحظر استخدام هذا الجهاز من قبل األشخاص (بما في ذلك األطفال) الذين يعانون من قصور في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو الذين 
تعوزهم الخبرة والمعرفة ما لم يتم اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم تعليمات تتعلق باستخدام األجهزة من الشخص المسؤول حرًصا على سالمتهم.



■  Do not transport refrigerators in a horizontal position. 
Laying a refrigerator horizontally may damage the piping. 

■ Do not place any item protruding out of the shelf area. 
Bottles may drop and cause injuries. 

■  When opening a door or other person touching the refrigerator, make sure the moving door not 
to pinch anyone's finger. The moving door may hit fingers and cause injuries. 

■  Do not eat any smelling or color-changed food. 
Rotten food may cause illness. 
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■ از قرار دادن اجسام داراي برآمدگي خارج از قفسه ها خودداري كنيد.
بطري ها ممكن است افتاده و ايجاد آسيب كنند.

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

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

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

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

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

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

■ ال تحمل البّراد أفقّياً أثناء نقله.
قد يلحق حمل البّراد أفقياً األضرار باألنابيب.



Clean the interior with damp soft 
cloth.

•  The interior plastic parts may 
smell in the beginning but the 
odor gradually goes away when 
the interior gets cold.

The interior does not get cold   
immediately after turning the  
power on.

•  The exterior surface of the 
refrigerator gets hot in the 
beginning of use or when the 
ambient temperature is high 
as in summer, but it is not 
abnormal.

Remove the tape on the Fresh 
Cassette in the Fine Fresh Case /
Vegetable Compartment.

The cassette does not work 
unless you peel off the tape on 
the back.

•  It is advise to write the date of 
starting use on the cassette.

•  Replace this cassette after use 
of 3 years.

•  Do not clean the cassette with  
water.

•  Do not add anything inside  the 
cassette.

• It requires approximately 12 hours in a normal condition until the interior gets cold. 
• It may take more than one day until reaching the set temperature in hot season.
• Refrain from opening the doors until it gets fully cold. 

 Wait more than seven minutes to re-start the refrigerator after you stop it once. 
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PREPARTION / التهيئة / آماده سازي

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

تزول هذه الرائحة مع تبريد الهيكل الداخلي.

•

ال يبرد القسم الداخلي فور تشغيل البّراد.

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

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

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

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

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

• نوار کاست را با آب تميز نکنيد.
•  چيزی به داخل کاست اضافه نکنيد.

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

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

اين محفظه را هر سه سال يكبار تعويض كنيد.

•

•

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

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

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

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

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

انتظر سبع دقائق على األقّل قبل إعادة تشغيل البّراد بعد إطفائه.

أزل الشريط من على كاسيت المواد الطازجة 
الموجود داخل علبة حفظ المواد الطازجة الرائعة/

حجيرة الخضروات.

 Fresh) نوار روی محفظه مواد غذايی تازه
Cassette) در جاميوه ای/محفظه سبزيجات را 

برداريد.
نّظف داخل البّراد بواسطة قطعة قماشّية مبلّلة 

وناعمة.

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

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

.شدن يخچال بتدريج از بين مي رود

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

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

خواهد شد كه امري غير عادي نيست

•

.



Proper installation will help you get the most use out of your Panasonic refrigerator.

  Install at a location not affected by heat or 
direct sunshine.

For minimizing deterioration of cooling power and 
avoiding wasted electricity.

  Install at a low-humidity,keep ventilation 
openings in the appliance enclosure or in 
the built-in structure, clear of obstruction. 

For suppressing rust generation and avoiding 
wasted electricity.

  Secure heat dissipation spaces 

Do not place items on the refrigerator. Secure a 
space of 10 cm on the both sides and 30 cm or 
more above the refrigerator. The back surface may 
be fi tted to the wall.
(Leave a space when vibration noise occures)
The refrigerator dissipates heat around it for 
cooling the food inside.

  Sturdy and fl at fl oor

Turn the adjustable leg to firmly fit on the floor 
to prevent vibration or noise. When the floor is 
covered with carpet, tatami or vinyl, place a solid 
board under the refrigerator to avoid color change 
by heat.

more than 30 cm

more than 
10 cm

more than 
10 cm

Adjustable leg

■  How to secure the adjustable legs
• Turn the adjustable legs

(left and right) in the direction of the 
arrow to touch the fl oor.
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HOW TO INSTALL / كيفية التثبيت / نحوه نصب
 نصب درست به شما كمك خواهد كرد كه بهترين استفاده را از يخچال پاناسونيك كنيد.

سيساعدك التثبيت الصحيح على االستفادة القصوى من استخدام بّراد باناسونيك.

بيش از 30 سانتيمتر / أكثر من 30 سم. /

بيش از 10 سانتي متر
أكثر من 10 سم

بيش از 10 سانتيمتر
أكثر من 10 سم

پايه هاي قابل تنظيم

نصب در محلي به دور از گرما و تابش مستقيم آفتاب.
 ضع البّراد بعيداً عن مصادر الحرارة وأشّعة الشمس المباشرة.

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

للتقليص من إمكانيّات تراجع أداء التبريد وتجنّب هدر الطاقة الكهربائية.

سطح صاف و محكم
التثبيت على أرضّيٍة مسّطحٍة وثابتٍة.

فضاي مناسب براي دفع گرما
 هيچ جسمي روي يخچال قرار ندهيد اطمينان يابيد فضايي به اندازه

بيش از 30 سانتيمتر در باالي يخچال وجود داشته باشد. سطح پشت.
 يخچال مي تواند با ديوار تماس داشته باشد.

(فضاي الزم براي ارتعاش دستگاه در نظر بگيريد يخچال براي سرد
كردن غذاي داخل خود، گرما را به اطراف دفع مي سازد.)

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

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

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

فضاي مناسب براي دفع گرما
ال تغطِّ منافذ خروج الحرارة 

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

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

أدر قوائم البراد القابلة للتعديل جيّداً كي تتثبّت على األرض بهدف تجنّب 
حصول ارتجاجات أو صدور ضجيج. في حال كانت األرضيّة مغّطاة 

بالسجاد، أو سجادة ”تاتامي“ اليابانية أو الفينيل، ضع لوحاً سميكاً وثابتاً 
تحت البراد لتجنّب تبّدل األلوان جّراء الحرارة المنبعثة.

نصب در رطوبت پايين، نگه داشتن دهانه های تهويه در محفظه
 دستگاه و يا در جای از قبل تعبيه شده با فضای مناسب وکافی.

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

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

■  چگونگي محكم كردن پايه هاي قابل تنظيم
•  تبديل پاها (چپ و راست) قابل تنظيم در جهت فلش به 

لمس کف.

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

باتجاه السهم إلى أن تثبت على األرض.



■  Door parallelism adjustments. 
•  Even after adjusting the doors in parallel, they may cause a downward tilt with compartment load and fl oor 

condition. Then please refer to the picture as follows do it ,until the door in parallel.

■ Flange Attached on the Left Door

The correct position of this 
fl ange after opening door 
is shown fi gure 1.

If the position is turned as 
fi gure 2, please turn back 
to the position as fi gure 1. 
Otherwise it will be damaged 
after closing the other door.

Figure 2

Flange Flange

Figure 1
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HOW TO INSTALL / التثبيت / نحوه نصب

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

مراجعه به شكل زير درب را به حالت موازي درآوريد.

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

زواية موازاة البابين.

Adjust the right leg for 
the right door cause a 
downward  tilt.

Adjust the left leg for 
the left door cause a 
downward tilt.

Door tilting / إنحناء الباب / شيب دار شدن درب

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

قم بتعديل القائمة اليمنى في الباب 
األيمن لتجنّب انحناء هذا القسم 

نحو األسفل.

 پايه هاي سمت چپ درب سمت
 چپ را تنظيم كنيد تا

شيبي روبه پائين ايجاد شود.

قم بتعديل القائمة اليسرى في 
الباب األيسر لتجنّب انحناء هذا 

القسم نحو األسفل.

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

 شكل 1
الصورة 1

 لبه
الحافة الناتئة

شكل 2
الصورة 2

 لبه
الحافة الناتئة

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

بود.

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

الباب. 

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

آسيب خواهد ديد.

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

بإدارتها وتثبيتها كما تظهر في الصورة 
1، وإّال فستضّرر عند فتح الباب اآلخر.



  / LED غطاء مؤشر بيان الحالة / صفحه
مفتاح الباب / كليد درب /  

قفسه هاي شيشه اي نشكن / رفوف من الزجاج المعالج /

رّف سفلي من الزجاج المعالج / قفسه شيشه اي نشكن پائين

مفتاح التحّكم بدرجة حرارة البراد / دسته كنترل دماي يخچال
محفظه نگهدارنده مواد تازه /  

حجرة المحافظة على نضارة األطعمة العادية / 

كاسيت المواد الطازجة / محفظه مواد غذايی تازه /

(نور سبز: کاست تازه و مناسب)
(أخضر فاتح: عبوة للمحافظة على نضارة األطعمة العادية)

رّف متحّرك أيسر/ جادري سمت چپ /  
رّف متحّرك أيمن / جادري سمت راست /  
رف البيض / جای تخم مرغ /  
رّف للبيض / جاي تخم مرغ /  
جا بطری سمت چپ / رف القناني األيسر /  
جا بطری سمت راست / رف القناني األيمن /  
نگه دارنده بطری / خانة يمنى للزجاجات /  

■ Regarding replacement of the LED light
•  If the LED light does not work, please contacts 

service center to check what problem is.
Do not remove and replace LED light by yourself.

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

عبوة مقاومة للبكتيريا للمحافظة على نضارة الخضار / محفظه ضد قارچ
(AITC أخضر داكن: عبوة)

الحجرة السفلى / كشوي پائيني نگهدارنده سبزيجات / 
رف مقسم / صفحه تقسيم /  

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

خصائص أخرى / موارد ديگر / 
قائمة قابلة للتعديل / پايه هاي قابل تنظيم /  
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PARTS IDENTIFICATION / تعريف القطع / شناسايي قطعات

قسم البّراد / محفظه يخچال
A  REFRIGERATOR COMPARTMENT

q LED Cover

w Door Switch

e Tempered Glass Shelves

r Tempered Glass Shelf Bottom

 

t Refrigerator Temperature Control Dial

y Fine Fresh Case

u Fine Fresh Cassette

    (Light Green: Fine Fresh Cassette)

i Free Rack Left

o Free Rack Right

!0 Egg Rack

!1 Egg Tray

!2 Bottle Rack Left

!3 Bottle Rack Right

 !4 Bottle Stopper

B  VEGETABLE COMPARTMENT

!5 Top Case VC

!6 AITC Fresh Cassette

(Dark Green: AITC Cassette)

!7 Bottom Case VC

!8 Divider

C FREEZER COMPARTMENT

!9 Ice Trays

@00 Ice Box

@1 Top Case FC

@2 Cooling Plate FC

@3 Bottom Case FC

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

@4 Adjustable Leg

OTHER

LED درباره تعويض چراغ ■
•  اگر چراغ LED کار نمی کند، لطفا جهت بررسی مشکل آن با 

مرکز خدمات تماس بگيريد.
چراغ LED را شخصا جدا و تعويض نکنيد.

■ تعليمات متعلقة باستبدال مصباح بيان الحالة
•  في حالة تعطل مصباح بيان الحالة، يرجى االتصال بمركز 

الصيانة لفحص طبيعة المشكلة.
تجنب إزالة مصباح بيان الحالة بنفسك واستبداله.



■ Smart ideas for storage. 
•  Leave spaces among foods to help air circulation. Blocking the air fl ow will cause warm temperature in the refrigerator 

compartment. 
•  Cool hot dishes to room temperature before placing them in your refrigerator. 
• Cover juicy foods with tight lids, plastic fi lm or foil. 
•  Do not keep the door open any longer than necessary, particularly in hot, humid weather. 
• Do not put carbonated liquids (fi zzy drink, etc.) in the freezer compartment as they may burst.
•  Do not give children lollipops direct from the freezer compartment. They may burn their lips by "freezer burn" due to low 

temperature.
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FOOD KEEPING TIPS /  نصائح لحفظ الطعام / نكات نگهداري مواد غذايي

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

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

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

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

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

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

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

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



•  For temporary storage of immediately used items.
•  For storing drinks. 

Request & Notice : 
•  High-moisture food may be frozen when 

stored in the fi sh fresh case. 
•  The low temperature of the fi ne fresh case is 

not suited for storing pudding、Tofu or tropical 
fruits such as banana, avocado etc. 

【Food examples】
• Beer cans 
• Juice、milk、pudding 
• Tofu、raw eggs 
• Konnyaku 
• vegetables in the a sealed tray

• For 10 eggs.(2 PCS) 

【Food examples】
• meat, fi sh, yogurt, boiled, noodles, cheese, hams etc.

•  An useful, provided for storing food to be kept fresh in lower temperature 
not freeze and eat fresh food soon after you purchase. 

Fine Fresh Case / 

Egg Tray / 

Fine Fresh Cassette (Light Green: Fine Fresh Cassette)

The Fine Fresh Cassette freshness of meat and fi sh in the Fine Fresh 
Case.
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HOW TO USE THE REFRIGERATOR COMPARTMENT/ 
/ نحوه استفاده از محفظه يخچال كيفية استعمال قسم البرّاد

• براي نگهداري موقتي مواد غذايي كه بايد به سرعت استفاده شوند.
• براي نگهداري آشاميدني ها.

• للتخزين المؤقت للمواد المعّدة لالستعمال الفوري.
• لتخزين المشروبات.

【مثالهايي از مواد غذايي】
• قوطي هاي نوشابه

• آبميوه، شير و پودينگ
• شانه تخم مرغ

• سبزيجات بسته بندي شده

【أمثلة عن األطعمة)】
• عبوات الجعة

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

• الكونياكو
• الخضار في علبة محكمة اإلغالق

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

جاي تخم مرغجارور البيض / 

محفظه نگهداري مواد غذايي تازه
حجرة البرودة المحفوظة المخّصصة لألطعمة العادية / 

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

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

•  إنّها مفيدة جداً لحفظ الطعام الذي يجب أن يبقى طازجاً، في حرارة أقّل انخفاضاً وليس 
مجّمداً،  لتناوله طازجاً بعد فترة وجيزة من شرائه.

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

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

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

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

المخّصصة لألسماك.
•  إّن الحرارة المنخفضة في حجرة البرودة المحفوظة 

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

واألفوكاتة، إلخ...

محفظه مواد غذايی تازه (سبز روشن: محفظه مواد غذايی تازه)
كاسيت المواد الطازجة (أخضر فاتح: علبة حفظ المواد الطازجة الرائعة)

تازگی گوشت و ماهی در محفظه مواد غذايی تازه.

يحافظ كاسيت المواد الطازجة على بقاء اللحوم واألسماك طازجة داخل علبة حفظ المواد 
الطازجة الرائعة.

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

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



When the interior odor bothers you "QUICK DEODORIZER"

1

Press the “QUICK DEODORIZER” button. (Blue light turns on.)
•  Start a high speed of freezing compartment' fan motor to absorb the 

odor content with the catalyst and decompose it by using the enzyme 
of the catalyst.

• Avoid opening the door during quick deodoring.
•  When the blue light is blinking after pressing the “QUICK 

DEODORIZER” button, the function of quick deodoring is waiting.
• The situation of refrigerator is processing as below:
a. The refrigerator is defrosting.
b.  The compressor is stopped,because temperature of the freezing 

compartment reachs setting of temperature.
c. The door of refrigerator compartment is opened.
When the above situation is solved, quick deodorization will be started 
automatically,then the “QUICK DEODORIZER” light bright is on.

2

Remove the odor-generating item or store in a sealed container.

3 Quick deodoring automatically ends, then the blue light is off. (Approx. 2~ 3 minutes.)

QUICK
DEODORIZER

FREEZER
CONTROL

QUICK
FREEZING

 Bio Deodorizer
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HOW TO USE THE REFRIGERATOR COMPARTMENT/ 
/ نحوه استفاده از محفظه يخچال كيفية استعمال قسم البرّاد

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

مواد توليد كننده بو را برداريد يا آنها را در ظرفي بسته قرار دهيد.

أزل الطعام الذي يسبّب الرائحة أو احفظه في وعاٍء مغلٍق بإحكام.

محّرك إحيائي للتهوئة
مزيل إحيائي للرائحة

سپس رفع سريع بوی بد به طور خودکار پايان می يابد، و چراغ آبی خاموش می شود. (زمان تقريبی 2 تا 3 دقيقه)

تنتهي عملية إزالة الروائح السريعة تلقائًيا، ثم يتوقف المصباح المضيء باللون األزرق عن العمل. (خالل 2~ 3 دقائق تقريًبا)

دکمه "QUICK DEODORIZER" (رفع کننده سريع بوی بد) را فشار دهيد. (چراغ آبی روشن می شود)
• موتور فن محفظه انجماد را روی سرعت باال قرار دهيد تا بوی بد جذب کاتاليزور شود و با استفاده از آنزيم کاتاليزور تجزيه گردد.

• در طی رفع سريع بوی بد، درب يخچال را باز نکنيد.
•  وقتی بعد از فشار دادن دکمه "QUICK DEODORIZER" چراغ آبی به حالت چشمک زن درآيد به اين معنی است که عمل رفع سريع بوی 

بد در حال انتظار می باشد.
• موقعيت يخچال به شرح زير است:

a. يخچال در حال يخ زدايی است.
b. کمپرسور متوقف شده است، زيرا دمای جايخی به تنظيم دما رسيده است.

c. درب محفظه يخچال باز است.
وقتی موارد فوق برطرف شوند، رفع سريع بوی بد به طور خودکار آغاز به کار خواهد کرد، سپس چراغ "QUICK DEODORIZER" روشن 

می شود.

اضغط على الزر "QUICK DEODORIZER" (مزيل الروائح السريع). (يضيء مصباح باللون األزرق)
• قم بتشغيل محرك مروحة حجيرة التجميد بسرعة عالية المتصاص الروائح الموجودة باستخدام المادة المحفزة وتحليلها باستخدام إنزيم المادة المحفزة.

• تجنب فتح الباب أثناء تشغيل وظيفة إزالة الرائحة السريعة.
•  عندما يومض المصباح باللون األزرق بعد الضغط على الزر "QUICK DEODORIZER" (مزيل الروائح السريع)، تكون وظيفة إزالة الرائحة 

السريعة في وضع االنتظار.
• وتعمل حالة الثالجة على النحو التالي:

a. تقوم الثالجة بإزالة الثلج.
b. تتوقف وحدة الضغط عن العمل بسبب وصول درجة حرارة حجيرة التجميد إلى إعداد درجة الحرارة المعين.

c. يتم فتح باب حجيرة الثالجة.
عند حل المشكلة السابقة، سوف تبدأ عملية إزالة الروائح السريعة تلقائًيا، ثم يضيء مصباح "QUICK DEODORIZER" (مزيل الروائح السريع).



Food items that tend to transfer odors
Garlic cloves, minced onion, shallots, dry foods, natto, miso, beef, pickles, sardines, kimchi, jiao-zi, etc.
• Use caution for fermented foods.

Odor-generating items
•  Store them in a sealed container or fully wrapped even for a short period of time.
•  The “QUICK DEODORIZER” button can not completely remove the odor.

Request & Notice :
Food may be frozen in the following conditions.
•  When the temperature setting left at "7", "MAX" → change the setting to either "MED" or "1", "MIN".
•  When placing watery food (tofu etc.) and eggs near the cold air outlet → Please avoid do it. 

The thermostat, specially designed for this refrigerator, functions to maintain the 
optimum inside condition for food storage at the "MED" dial setting, regardless of 
ambient temperature variations.
Besides, in order to meet your individual requirements, the refrigerator temperature 
as you desire can be obtained by adjusting the temperature control dials. Lower 
temperature can be obtained by turning the dial clockwise on controls.

Temperature control of the refrigerator compartment

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

2

1

3

6

7

5
MED.

TEMP.
CONTROL

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

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

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

• ال يمكن لـمزيل الرائحة السريع ”QUICK DEODORIZER“ أن يزيل الرائحة بالكامل.

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

• در مورد غذاهاي تخمير و ترش شده احتياط كنيد.

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

• إحفظ األطعمة المتخّمرة بعناية.

                                "MED"           
    . 

كنترل دماي محفظه يخچال
التحّكم بدرجة الحرارة داخل قسم البّراد

بعالوه شما مي توانيد برحسب نيازهاي خود، دماي يخچال را روي مقدار مطلوب تنظيم كنيد.
دماهاي پائين تر را مي توان با چرخاندن دسته كنترل دما در جهت عقربه ساعت بدست آورد.

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

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

•

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

نصائح ومالحظات:
قد يتجّمد الطعام في الظروف التالية.

.“MIN” أو إلى عّداد ”1“، الحّد األدنى “MED” بّدل عّداد إّما إلى الحد المتوّسط ← “MAX” عندما يُترك عّداد الحرارة على درجة ”7“، الحّد األقصى  •
•  عندما تضع طعاماً كثير العصارة (مثل الطوفو، إلخ) والبيض بالقرب من منفذ الهواء في البّراد ← يُرجى تجنّب ذلك.



※ Functional Keys Descriptions

Notice:  When the refrigerator door is opened or not closed completely, the function keys will not respond until 
the door is closed for about 1 second.

QUICK
DEODORIZER

FREEZER
CONTROL

QUICK
FREEZING

• Setting: Max / Med / Min

Freezer Temperature

• Setting: ON / OFF

Quick Deodorizing

ECONAVI Indicator Light

Quick Deodorizing 
Indicator Light

Freezer Temperature 
Indicator Light

Ambient Brightness Sensor

Quick Freezing Indicator Light

HOW TO INSPECT AND OPERATE THE CONTROL PANEL
 /

Freezer Temperature 
Indicator Light

چراغ نشانگر دمای فريزر

مصباح مؤشر درجة حرارة المجمد

Quick Freezing

• Setting: ON / OFF
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نحوه کنترل و کار با صفحه کنترل كيفية فحص لوحة التحكم وتشغيلها

※ توضيح کليدهای کاربردی

※ وصف المفاتيح الوظيفية
ECONAVI چراغ نشانگر

ECONAVI مصباح مؤشر

چراغ نشانگر دمای فريزر

مصباح مؤشر درجة حرارة المجمد

سنسور روشنايی محيط

مستشعر سطوع الضوء المحيط

چراغ نشانگر انجماد سريع

مصباح مؤشر التجميد السريع

رفع سريع بوی بد

إزالة الروائح السريعة

• تنظيمات: ON / OFF (روشن / خاموش)
•  اإلعداد: ON / OFF (تشغيل / إيقاف تشغيل)

• تنظيمات: ON / OFF (روشن / خاموش)
•  اإلعداد: ON / OFF (تشغيل / إيقاف تشغيل)

چراغ نشانگر رفع سريع بوی بد

مصباح مؤشر إزالة الروائح السريعة

دمای فريزر / درجة حرارة المجمد

 Max / Med / Min :تنظيمات  •
(حداکثر / متوسط / حداقل)

 Max / Med / Min :اإلعداد  •
(قصوى / متوسطة / صغرى)

توجه:  وقتی درب يخچال باز است يا به طور کامل بسته نشده است، کليدهای کاربردی کار نخواهند کرد تا زمانيکه درب يخچال برای حدود 1 ثانيه بسته شود.

د مفتوًحا أو غير مغلق تماًما، لن تعمل مفاتيح الوظائف إال عندما يتم غلق الباب ثانية واحدة تقريبا. مالحظة: عندما يكون باب المبرِّ

انجماد سريع / التجميد السريع



• • For storing vegetable and fruit.

The high compartment temperature can store vegetables and fruits without plastic wrapping.

Some types and conditions of food still require wrapping for storage.

The compartment temperature is approx. 5~8 °C, varying by thetemperature setting and 

ambient temperature.

•  The fresh cassette prolongs freshness of fruits and vegetables in the vegetable 
compartment.

AITC Fresh Cassette

VEGETABLE COMPARTMENT

•  For easy-to-be-damaged tomatoes and fruits, low-temperature sensitive 
eggplants and cucumbers.

•  For storing leaf vegetables such as spinach, lettuce or large-sized vegetables.
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نحوه استفاده از محفظه سبزيجات
HOW TO USE THE VEGETABLE COMPARTMENT / 

كيفية استعمال قسم الخضار / 
محفظه سبزيجات /  قسم الخضار / 

• برای نگهداری سبزيجات و ميوه
• لحفظ الخضار والفاكهة

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

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

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

• محفظه مواد غذايی تازه طراوت ميوه ها و سبزيجات موجود در جاميوه ای را افزايش می دهد.
•  يحافظ كاسيت المواد الطازجة على بقاء الفاكهة والخضروات في حالة طازجة داخل حجيرة 

الخضروات.

•  برای نگهداری سبزيجات ورقه ای نظير اسفناج و کاهو ، يا سبزيجات بزرگ.
•  لحفظ الخضار الورقية مثل السبانخ، أو الخّس، أو الخضار الكبيرة الحجم.

Bottom Case VC کشوی پائينی محفظه سبزيجات / الحجرة السفلية في قسم الخضار /

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

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

•  از ورود کودکان و ايجاد شرايط خطرناک توسط آنها جلوگيری کنيد.
•  منع األطفال من الدخول لتجنب حدوث أخطار.

 / AITC محفظه مواد غذايی تازه

Top Case VC کشوی بااليی محفظه سبزيجات / الحجرة العليا في قسم الخضار /

Divider

• Preventing children from entering to cause danger.

رف مقسم / صفحه تقسيم / 

 / AITC كاسيت المواد الطازجة



Better to wrap these vegetables
•  Green onions and chives for preventing odor transfer.
•  The compartment tends to be dry when small quantity of 

vegetables and fruits are stored.
•  Exposed cut sections of vegetables and fruits perish 

without wrapping.

Foods not suited for excessive cooling
•  Uncut bananas, melons, papayas, pineapples, avocados 

are diffi cult to ripe in cool temperature and deteriorates 
instead. Cooling before eating is the best practice. 

Foods not requiring cool storage
•  Uncut pumpkins, burdocks, onions, potatoes, sweet 

potatoes, chives, ginger roots etc.

Request & Notice :
•  When much vegetable stocks in the vegetable compartment or 

frequent door opening and closing, sweating or frost may apper 
inside vegetable compartment.

•  High humidity in the vegetable compartment sometimes generates 
water drops depending on the type and quantity of stored food items. 
Just wipe off the water drops.

Removing the AITC Fresh Cassette 
(Dark Green: AITC Cassette)

Pull the vegetable compartment door 
until it stop, then remove the top 
case as the fi gure.

1

Make sure to peel off the tape on the 
back of the AITC Fresh Cassette.
(The effect does not start until the tape 
is removed)

2 Remove the AITC Fresh Cassette 
from the bottom case.
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مطمئن شويد که نوار موجود در پشت محفظه مواد غذايی تازه را 
برداشته ايد.

(تازمانی که اين نوار جدا نشود ، اين قطعه عمل نمی کند)

تأكد من إزالة الشريط الموجود على الجانب الخلفي لكاسيت المواد 
الطازجة.

 (ال يبدأ مفعولها إال بعد إزالة الشريط الالصق)

سبزيجاتی که بهتر است پوشانده شوند
• پياز و پيازچه برای جلوگيری ازانتقال بو

•  محفظه را هنگام ذخيره سازی مقادير کم سبزيجات و ميوه بايد خشك نگه داشت.
• قطعات برش خورده ميوه جات و سبزيجات را نپوشانيد.

من األفضل تغليف أنواع الخضار التالية
• البصل األخضر والثوم المعّمر لتجنّب انتقال الرائحة.

• قد يصبح القسم جافاً عندما تُحفظ فيه كميات قليلة من الخضار والفاكهة.
• إّن أجزاء الخضار والفاكهة المقّطعة والمكشوفة تفسد إن لم تُغلّف.

غذاهای نامناسب برای سرمايش اضافی
•  موز برش خورده، طالبی، انبه، آناناس به سختی در دمای سرد می رسند بلکه 

ميپوسند.
سردکردن آنها قبل از خوردن بهترين روش است.

(AITC سبز تيره: محفظه) برداشتن محفظه مواد غذايی تازه
(AITC أخضر غامق: كاسيت) إزالة كاسيت المواد الطازجة

درب محفظه سبزيجات را بکشيد تا متوقف شود، 
سپس کشوی بااليی را مانند شکل برداريد.   

إسحب باب قسم الخضار إلى أن يتوّقف، ومن ثّم أزل 
الحجرة العليا بحسب المشار إليه في الصورة.

محفظه مواد غذايی تازه را از قسمت پايين برداريد.

أزل كاسيت المواد الطازجة من العلبة السفلية.

األطعمة غير المالئمة للتبريد المفرط
•  من الصعب أن تنضج الفاكهة غير المقّطعة كالموز، والشمام، والببّايا، واألناناس، 

واألفوكاتو في ظّل درجة حرارة منخفضة، كما أنّها تفسد من الداخل. لذلك، من األفضل 
تبريد هذه الفاكهة مباشرًة قبل تناولها. 

مواد غذايی که به نگهداری در محل سرد نياز ندارند
• کدوی برش نخورده ، پياز، سيب زمينی ، پيازچه ، ريشه زنجبيل و غيره 

األطعمة التي ال تتطلّب الحفظ في البّراد
•  األنواع غير المقّطعة من اليقطين، واألرقطيون، والبصل، والبطاطا، والبطاطا الحلوة، 

والثوم المعّمر، وجذور الزنجبيل، إلخ
نکات قابل توجه:

•  اگر مقدار زيادی سبزيجات داخل محفظه نگهداری شود يا درب بطور مرتب باز و بسته 
شود، خيس شدن يا انجماد ممکن است در داخل محفظه سبزيجات رخ دهد.

•   رطوبت زياد داخل محفظه سبزيجات ممکن است سبب ايجادقطرات آب شود. بايد اين 
قطرات آب پاک شوند.

نصائح ومالحظات:
•  عندما تتراكم الخضار في قسم الخضار أو عندما يُفتح الباب ويُغلق بشكٍل متكّرٍر، قد ينتج عن 

ذلك تقطراً أو تجميداً داخل قسم الخضار.
•  قد تولّد أحياناً نسبة الرطوبة العالية في قسم الخضار قطرات ماٍء بحسب نوع األطعمة 

المحفوظة وكّميتها. يكفي أن تمسح قطرات الماء هذه.



FREEZER COMPARTMENT

•  For stocking frozen foods.
•  For storing frozen desserts.
•   For storing dried foods Frozen storage is sited for 

tealeaves, coffee or seaweed that deteriorate with 
moisture.

【Food examples】
• Frozen foods
• Lollipops、Ice cream
• Sherbet
• Tealeaves
• Seaweed, etc.

Make sure that the stored items should not be
protruding above the top edge of the bottom 
case.
The unseated top case causes incomplete closure of 
the drawer and malfunctions such as frosting in the 
compartment or failure in freezing.
(Use caution for these items)
• Long items.
• Tall items in bags.
• Excessive quantity of items in plastic bags.
• Tall items in boxes.

How to make frozen foods (QUICK FREEZING)

Press the "QUICK FREEZING" button.
(Blue light turns on)
•  The freezing ends in the longest 150 minutes. (The blue light turns on)
•  Press the "QUICK FREEZING" button again for stopping the operation. 

(The blue light turns off) 

2

Place items on the aluminum tray (cooling plate).
• You need not to remove other items.
•  The high thermal conductivity of the aluminum tray rapidly freezes food items for preserving the taste.

1
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كيفية استعمال قسم الثالجة /  / HOW TO USE THE FREEZER COMPARTMENTنحوه استفاده از محفظه فريزر
محفظه فريزر/  قسم الثالجة / 

• برای انبار کردن مواد غذايی منجمد 
• برای نگهداری دسرهای منجمد

•  برای نگهداری مواد غذايی خشک ، نگهداری بصورت 
منجمد برای موادی نظير برگ چای و قهوه که در اثر 

رطوبت خراب می شوند مناسب است.

• لحفظ األطعمة المجّمدة
• لحفظ الحلوى المجّمدة
• لحفظ األطعمة المجّففة

إّن طريقة التجميد والحفظ مالئمة ألوراق الشاي، والقهوة، 
واألعشاب البحرية التي تفسد تحت تأثير الرطوبة.

【مثالهايی از مواد غذايی】
• غذاهای منجمد

• آب نبات ، بستنی
• شربت

• برگ چای
• جلبک دريايی

【أمثلة عن األطعمة】
• األطعمة المجّمدة

• أطراف العود المغلّفة بالكراميل، البوظة
• الشراب المثلّج
• أوراق الشاي

• العشب البحري، إلخ

اطمينان يابيد که مواد ذخيره شده 
بيرون زدگی از باالی کشوی 

پايينی نداشته باشند.
اگر کشوی بااليی در جای خود قرار 

نگرفته باشد، سبب عدم بسته شدن کامل 
کشو می شود و در نتيجه بد کار کردن 

دستگاه نظير برفک زدن يا عدم انجماد رخ 
می دهد. در مورد موارد زير احتياط کنيد:

• مواد غذايی بلند
• قطعات بزرگ مواد غذايی داخل کيسه

•  مقدار زياد مواد غذايی در کيسه های پالستيکی
•  مواد غذايی بزرگ در داخل جعبه های نگهدارنده

احرص على أال تكون األطعمة المحفوظة 
ناتئة فوق الطرف األعلى للحجرة السفلية
في حال كان غطاء الحجرة غير مثبّت، يحول ذلك 

دون إغالق الجارور بإحكام ويسبّب بالتالي خطأً في 
أداء البّراد فيتشّكل جليٌد في القسم مثًال أو يحصل 

ِقصر في التجميد.
(إحفظ األغراض التالية بعناية)

• األغراض الطويلة
• األغراض الطويلة الموضوعة في أكياس

•  الكميات الزائدة من األغراض في أكياس بالستيكية
• األغراض الطويلة الموضوعة في صناديق

چگونگی تهيه غذاهای منجمد ( انجماد سريع)
كيفية تجميد األطعمة (التجميد السريع)

مواد را روی قفسه آلومينيومی قرار دهيد (صفحه سرد کننده)
• نيازی نيست که مواد ديگر برداشته شوند.

•  رسانش گرمايی باالی آلومينيوم سبب انجماد سريع مواد غذايی و 
حفظ طعم آنها خواهد شد.

ضع األطعمة على الرف المصنوع من األلومنيوم (طبق التبريد)
• ال حاجة إلزالة األطعمة األخرى.

•  إّن قدرة التوصيل العالية للحرارة التي يتميّز بها الرّف المصنوع من 
األلومنيوم، تجّمد األطعمة بسرعٍة للمحافظة على نكهتها. 

شستی ”QUICK FREEZING“  را فشار دهيد.(چراغ آبی روشن می شود)
• حداکثر زمان انجماد 150 دقيقه است (چراغ آبی روشن می شود)

•  با فشار دادن مجدد ”QUICK FREEZING“ ، اين عمل متوقف خواهد شد.(چراغ آبی 
خاموش می شود)

اضغط على زر التجميد السريع ”QUICK FREEZING“ (يتّم تشغيل الضوء األزرق)
• تتطلّب عملية التجميد 150 دقيقة كحدٍّ أقصى (يتم تشغيل الضوء األزرق)

• اضغط مجدداً على زر التجميد السريع ”QUICK FREEZING“ لوقف العملية. (ينطفئ الضوء األزرق)

QUICK
DEODORIZER

FREEZER
CONTROL

QUICK
FREEZING



• This refrigerator automatically controls temperatures.
Set to  “MED” for normal use. Press the
 “FREEZER CONTROL” button when adjusting the cooling level. 

•  The temperature shown is an approximate condition when the empty refrigerator is stabilized with the doors closed in ambient 
temperature of 32 °C.

   (The temperature may be different by the condition of ambient temperature, food storage condition, door opening frequency etc.)

FREEZER
CONTROL

Temperature setting changes with each pressing of the “FREEZER CONTROL” button in the order of “MED” → “MAX” → “MIN” 
→ “MED”. (Indicated by the blue light)
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Temperature control of the freezer التحّكم بحرارة الثّالجة / کنترل دمای فريزر /

•  اين يخچال بطور خودکار دما را کنترل می کند. برای استفاده عادی ، دما را روی حالت 
”MED“ تنظيم کنيد. شستی ”FREEZER CONTROL“ را فشار دهيد تا ميزان 

سرمايش تنظيم شود.
•  يتحّكم هذا البّراد بالحرارة تلقائياً. إضبط العّداد على الحّد المتوسط ”MED“ لالستعمال 
العادي. واضغط على زر التحّكم بحرارة الثّالجة ”FREEZER CONTROL“ أثناء 

ضبط مستوى التبريد.

•  دمای نشان داده شده در جدول روبرو مقادير تقريبی برای شرايطی است که يخچال خالی به حالت پايدار رسيده باشد و درب يخچال بسته بوده و دمای محيط 32 درجه سانتيگراد باشد.

•  إّن الحرارة المحّددة تكون تقريبية عندما يكون البّراد فارغاً، وأبوابه مغلقة، وتسوده حرارة محيطة تساوي 32 درجة مئوية.
(قد تختلف درجة الحرارة داخل البّراد وفقاً للحرارة المحيطة، وظروف حفظ الطعام، ومعّدل فتح الباب المتكّرر، إلخ)

Temperature change sequence / سلسلة تبّدل الحرارة / درجات تغيير دم

 “MAX” Lower by approx. 2~3 °C
 پايين آوردن دما به ميزان 3 ~ 2 درجه  
سانتيگراد  
أقل بـ 2~ 3 درجات مئوية ”الحّد األقصى“ 

 “MED” Approx. -18~20 °C
تقريبا“ 20-18 درجه سانتيگراد  
تتراوح بين 18- ~ 20- درجة مئوية تقريباً ”الحّد المتوسط“ 

 “MIN” Higher by approx. 2~3 °C
 باالتر بودن دما به ميزان 3 ~ 2 درجه  
سانتيگراد  
أعلى بـ 2~ 3 درجات مئوية ”الحّد األدنى“ 

با هر بار فشار دادن شستی ”FREEZER CONTROL“ دمای تنظيم شده به ترتيب از ”MED-“MAX”-“MIN”-“MED“ تغيير می يابد.

كلّما ضغطت على زر الثّالجة ”FREEZER CONTROL“ يتغيّر إعداد الحرارة وفقاً للترتيب التالي:
الحّد المتوسط ”MED“ ← الحّد األقصى”MAX“ ← الحّد األدنى ”MIN“ ← الحّد المتوسط ”MED“ (يشير إليه الضوء األخضر)



FREEZER
CONTROL

◎  Fine Tuning Mode.
•  The temperature for freezer compartment can be 

set in Nine steps,more detailed than as “MIN” and 
“MED” and “MAX” as show in the table. 

1.  Set “MIN” with the “FREEZER CONTROL” button.
2.  Press the “FREEZER CONTROL” button 

(for 10 Seconds).
3.  Set by pressing the “FREEZER CONTROL” button.

To reset the setting,repeat steps 1,2 and 3.

Remark:
When operate the refrigerator for the fi rst time ,after connect the plug ,adjust the temperature to center position of 
each control and leave it for 24 hours for the effective cooling operation. After that, adjust the temperature as you 
prefer. If you want to save the energy, do not adjust the temperature lower than the actual operating condition.
If the temperature of freezer compartment is set in Nine steps and the refrigerator is seated at high humidity of 
environment, the refrigerator will has sweat. Please reset the setting (repeat steps 1, 2 and 3) then the sweat will 
be eliminated.
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Cooling Level

LED display at 
“FREEZER CONTROL” button

MIN MED MAX

─ ─ ●

─ ○ ●

─ ● ●

─ ● ○

─ ● ─

○ ● ─

● ● ─

● ○ ─

● ─ ─

●Lighting / 

○Blinking / 

Temperature control of the freezer / التحكم في درجة حرارة المجمد / کنترل دمای فريزر

دما را می توان روی MIN-MED-MAX (حداقل-متوسط-حداکثر)، سطوح نشان دهنده عملکرد و سطح خنک تنظيم کرد.
يمكن ضبط درجة حرارة المجمد على MIN-MED-MAX (صغرى - متوسطة - قصوى)، وتوضح هذه المستويات درجات التشغيل والتبريد.

The temperature can be adjusted for MIN-MED-MAX, levels indicating operate and cool level.

MIN Higher  by approx. -17 °C ~ -20 °C
MAX Lower  by approx. -21 °C ~ -23 °C

°C -20 ~ °C -17 بيشتر تا تقريبا
°C -23 ~ °C -21 کمتر تا تقريبا

درجة حرارة أعلى من 17- درجة مئوية إلى 20- درجة مئوية تقريًبا
درجة حرارة أقل من 21- درجة مئوية إلى 23- درجة مئوية تقريًبا

◎ Fine Tuning Mode (حالت تنظيم مناسب).
•  دمای جايخی می تواند در نه مرحله، همانطور که در جدول نشان داده شده 

است دقيق تر از ”MIN" و ”MED" و ”MAX“، تنظيم شود.
1.  با استفاده از دکمه ”FREEZER CONTROL" گزينه "MIN" را 

انتخاب کنيد.
2. دکمه ”FREEZER CONTROL" را (برای 10 ثانيه) فشار دهيد.
3. با فشار دادن دکمه ”FREEZER CONTROL" دما را تنظيم کنيد.

جهت تنظيم مجدد، مراحل 1، 2 و 3 را تکرار کنيد.

سطح خنک کننده

مستوى التبريد

◎ وضع الضبط الفائق.
• يمكن ضبط درجة حرارة حجرة المجمد على تسع درجات ويوضح الجدول 
 MAX(متوسطة) و MED(صغرى) و MIN تفاصيل أكثر من اإلعدادات

(قصوى).
 FREEZER” (صغرى) باستخدام الزر MIN 1.  قم بضبط درجة الحرارة

CONTROL“ (التحكم في درجة حرارة المجمد).
   “FREEZER CONTROL” 2.  اضغط على الزر

(التحكم في درجة حرارة المجمد) (لمدة 10 ثواٍن).
 “FREEZER CONTROL” 3.  اضبط بالضغط على الزر

(التحكم في درجة حرارة المجمد).
إلعادة ضبط العداد، كرر الخطوات 1، و2، و3.

توجه:
هنگام کار با يخچال برای اولين بار، بعد از اتصال برق آن، دما را روی قسمت مرکزی هر يک از گزينه های کنترل تنظيم کنيد و آن را برای 24 ساعت به 

همان صورت باقی بگذاريد تا يخچال عملکرد خنک کننده موثری داشته باشد. بعد از آن، دما را طبق ميل خود تنظيم کنيد. اگر می خواهيد در مصرف انرژی 
صرفه جويی شود، دمای يخچال نبايد کمتر از حالت عملکرد طبيعی آن باشد.

اگر دمای جايخی در نه مرحله تنظيم شده است و يخچال در محيطی با رطوبت زياد قرار دارد، يخچال عرق خواهد کرد. لطفا تنظيمات را مجددا انجام دهيد 
(مراحل 1، 2 و 3 را تکرار کنيد) تا يخچال ديگر عرق نکند.

مالحظة:
عند تشغيل الثالجة للمرة األولى، وبعد توصيل مقبس التيار الكهربائي، يرجى ضبط درجة الحرارة على وضع المنتصف عند كل مستوى تحكم واتركها لمدة 

24 ساعة للحصول على أفضل مستوى من مستويات التبريد. بعد ذلك، قم بضبط درجة الحرارة على المستوى الذي تفضله. وفي حال الرغبة في توفير الطاقة، 
احرص على أال تقل درجة الحرارة المضبوطة عن ظروف التشغيل الحالية.

في حالة ضبط درجة حرارة حجيرة المجمد على تسع درجات بينما الثالجة موضوعة في بيئة ذات مستوى عاٍل من الرطوبة، فإن جسم الثالجة يترشح عليه 
قطرات من الماء. يرجى إعادة ضبط اإلعداد (كرر الخطوات 1، و2، و3) حتى يتم التخلص من قطرات الماء المترشحة على جسم الثالجة.

Maximum
حداقل
صغرى

Middle
متوسط
متوسطة

Minimum
حداکثر
قصوى

“FREEZER CONTROL” در دکمه LED صفحه نمايش

 “FREEZER CONTROL” عرض مؤشر بيان الحالة للزر
(التحكم بدرجة حرارة المجمد)

إضاءة / روشن

وميض / چشمک زن



Request & Notice : 
•  When the green light is blinking after pressing the "QUICK FREEZING" button, the refrigerator is in a defrosting 

process. 
Automatic rapid freezing will start after defrosting. 

Thin and small
Cutting in thin and small pieces 
and storing in small packages is 
convenient when using. 

Fully sealed 
For preventing drying during storage 
and transfer of odors. 

After fully cooling 
Storing cooked foods while still warm 
would adversely affect other items. 

Do not refreeze 
Use up the entire quantity once 
thawed. Refreezing substantially 
deteriorates taste and nutrition and 
also unhygienic. 

Pour water into the ice tray to the water level line and put it insert ice 
tray rail. 

Twist the ice tray then ice drop the ice server as illustrated.

Keep ice cubes in the ice server for sudden or large requirement. 

NOTE 
If you put wet ice cubes in the ice 
server, they may stick one another.

Water level line

-24-

Tips for good freezing / نصائح مفيدة لتجميٍد جيد / نکاتی برای انجماد مناسب

نازک و کوچک
مواد غذايی را به قطعات نازک و کوچک برش دهيد 

و برای استفاده مناسب ، آنها را در بسته بندی های 
کوچک قرار دهيد.

شرائح رفيعة وصغيرة
إّن تقطيع األطعمة إلى شرائح صغيرة ورفيعة وحفظها 

ضمن رزٍم صغيرة، مالئمان لالستعمال.

مواد غذايی را کامال“ بپوشانيد
برای جلوگيری از خشک شدن هنگام نگهداری و 

انتقال بو.

اإلغالق بإحكام
لتجنّب جفاف الطعام أثناء الحفظ وانتقال الروائح.

ذخيره سازی پس از خنک شدن بطور کامل
ذخيره ساختن غذای پخته شده هنگامی که هنوز گرم 
است بر روی مواد غذايی ديگر تاثير نامطلوب دارد.

بعد التبريد الكامل
إّن تخزين األطعمة المطهّوة وهي ال تزال 
ساخنة قد يؤثّر سلباً على األطعمة األخرى.

عدم انجماد مجدد
مواد غذايی را پس از يخ زدايی بطور کامل مصرف 

کنيد. انجماد مجدد سبب از بين رفتن مزه و ارزش 
غذايی و سالمت آن می شود.
عدم إعادة تجميد األطعمة

استهلك كمية الطعام كلّها بعد إذابة التجميد 
منها. فإعادة التجميد تؤدي حتماً إلى إفساد 

النكهة والمواد الغذائية، وهي غير صحيّة أبداً.

نکات مورد توجه:
•   اگر پس از فشار دادن شستی ”QUICK FREEZING“ چراغ سبز شروع به چشمک زدن کرد ، يخچال در وضعيت يخ زدايی قرار خواهد داشت.

انجماد سريع بالفاصله پس از خاتمه يخ زدايی شروع خواهد شد.

نصائح ومالحظات:
•  عندما يومض الضوء األخضر بعد الضغط على زر التجميد السريع ”QUICK FREEZING“، يكون البّراد في مرحلة إذابة التجميد.

يبدأ التجميد التلقائي السريع بعد االنتهاء من إذابة التجميد.

HOW TO MAKE ICE CUBES / كيفّية الحصول على مكّعبات الثلج / چگونگی تهيه قطعات يخ

آب را تا خط نشانگر داخل جايخی ريخته و آن را در محفظه يخ ساز قرار دهيد.
أسكب الماء في جارور مكّعبات الثلج حتى تبلغ خّط مستوى الماء، ثّم ضعه في علبة حفظ الثلج.

با چرخاندن جايخی، قطعات يخ درون محفظه يخ ساز خواهند افتاد.
إلنزال مكّعبات الثلج، أقلب الجارور داخل علبة حفظ مكّعبات الثلج كما هو مبيّن في الصورة.

قطعات يخ را برای نيازهای بعدی داخل يخ ساز نگهداری کنيد.
إحفظ مكّعبات الثلج داخل علبة حفظ مكّعبات الثلج للمناسبات الطارئة أو الكبيرة.

توجه
اگر تکه های يخ مرطوب را در جايخی قرار 

بدهيد، ممکن است به يکديگر بچسبند.

مالحظة
في حال وضع مكعبات الثلج المبللة بالماء داخل 

وحدة تخزين الثلج، فإنها قد تلتحم ببعضها البعض.

خط ميزان آب
منسوب الماء



When the refrigerator is handled in a slanted position, ensure the defrosted water is drained out, so that no water will spill out 
when moved.

You never have to defrost the compartment since.
Your refrigerator is designed to defrost itself completely and automatically.
Defrost water flows to the collector pan where it is forcibly evaporated into the air.

Sharp tool

2.  Use a sharp tool to open up the draining 
hole. (Only required for the first-time, 
the defrosted water will drain out 
immediately after opening up.)

3.  Let the water drain from the part 
marked with arrows. Collect the water 
with a container so it does not wet the 
floor.

4.  After draining, remember to re-install 
the cover. (Turn clockwise)

1.  Turn the drainage 
cap counterclockwise 
to remove it.

Back of refrigerator

Draining device

※How to drain the defrosted water.

DEFROSTING / إزالة الثلج / يخ زدايی
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ديگر نياز نيست محفظه را يخ زدايی کنيد.
يخچال شما طوری طراحی شده است که به طور کامل و خودکار خود را يخ زدايی می کند.

يخ آب شده به قسمت جمع آوری آب می رود و در آنجا تبخير می شود.

ال يوجد داع إلزالة الثلج بالحجيرة حيث إن
الثالجة مصممة إلزالة الثلج بنفسها تماًما وتلقائًيا 

ينساب الماء الناتج عن إزالة الثلج إلى الوعاء المجمع حيث يتم تبخيره في الهواء.

وقتی يخچال به حالت کج قرار دارد، مطمئن شويد که يخ آب شده تخليه شده است، تا در هنگام حرکت هيچ آبی بيرون نريزد.
عند إمالة الثالجة، تأكد من صرف المياه الناتجة عن إزالة الثلج حتى ال ينسكب الماء أثناء تحريك الثالجة.

※كيفية صرف مياه الثلج المزال. / ※نحوه تخليه يخ آب شده. / 

الجانب الخلفي للثالجة / پشت يخچال / 

جهاز الصرف / دستگاه تخليه / 

1.  درپوش تخليه را خالف جهت 
عقربه های ساعت بچرخانيد 

تا بيرون بيايد.

1.  أدر غطاء الصرف في عكس 
اتجاه عقارب الساعة إلزالته.

2.  برای باز کردن چاه تخليه از يک وسيله تيز استفاده کنيد. 
(فقط برای اولين بار اينکار الزم است، يخ آب شده بعد 

از باز کردن به طور خودکار تخليه خواهد شد.)

2.  استخدام أداة حادة لفتح فتحة الصرف. (عند فتح غطاء 
التصريف للمرة األولى فقط، سيتم صرف مياه الثلج 

المذاب على الفور بعد فتح الغطاء.)

3.  بگذاريد آب از قسمتی که با عالمت پيکان مشخص شده 
است، تخليه شود. با استفاده از يک ظرف آب را جمع 

کنيد تا زمين خيس نشود.

3.  احرص على تصريف المياه من الجانب المحدد باألسهم، 
وقم بتجميع المياه في وعاء حتى ال تتبلل األرضية.

4.  بعد از تخليه، به ياد داشته باشيد که بايد درپوش را 
مجددا نصب کنيد. (در جهت عقربه های ساعت 

بچرخانيد)

4.  بعد االنتهاء من صرف المياه، تذكر إعادة تركيب 
الغطاء في موضعه. (أدره في اتجاه عقارب الساعة)

وسيله تيز
أداة حادة



Since the function of the refrigerator is to store food, regular cleaning is advised. 

Cleaning fl uids shown as alkaline or weak alkaline in the property column of kitchen cleaning agent.

• Plastic parts may break with the agent.

Tooth paste, powder soap, petroleum, Boiling water, scrubber, aciad, benzine, paint  thinner, alcohol etc.

• Deteriorates the surface, coating or plastic parts.

When using a chemical wiper, comply with the cautions given with the product. 

Do not use the following items.

▓  Make sure to unplug the power cord before caring.
▓ Do not handle the power plug with wet hands.

May cause injuries or electrical shocks.
▓  Do not splash water on the exterior or interior surface.

May cause a fi re or electrical shocks.
▓ Periodically remove the dust on the power plug.

 Dust accumulation on the power plug leads to insulation 
failure by moisture and may cause a fi re.
• Unplug the power cord and wipe with dry cloth.

▓  Do not insert a hand underneath the refrigerator.
▓ Do not rub rail or metal edges strongly.

Injuries are likely.

Prohibited
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هشدار /تنبيه! /

HOW TO CARE YOUR REFRIGERATOR / 
كيفية تنظيف برّادك / چگونگی مراقبت از يخچال

چون يخچال وظيفه نگهداری مواد غذايی را دارد، تميز کردن مرتب آن توصيه می شود.
يُنصح بتنظيف البراد بانتظام، بما أّن وظيفته تقوم على حفظ الطعام.

ال تستعمل األغراض التالية. / از مواد زير استفاده نکنيد. / 

محظور
مايعات پاک کننده الکلی که در آشپزخانه به عنوان تميز کننده بکار می روند.

 السوائل المنّظفة المشار إلى أنّها قلوية أو قلوية ضعيفة ضمن خصائصها كمواد منظفة للمطبخ. 
• ممکن است سبب شکستگی قطعات پالستيکی شوند.

• قد تنكسر األجزاء البالستيكية من جراء استعمال المنّظف.

خمير دندان ، پودر صابون، مواد نفتی ، آب جوش ، ساينده ها، اسيد، بنزين ، تينر، الکل و غيره.
معجون األسنان، والصابون البودرة، والبترول، والماء المغلي، ومادة كاشطة، والحامض، والبنزين، ومرّقق الدهان، والكحول، إلخ.

• سبب از بين رفتن سطوح ، پوشش يا قطعات پالستيکی می شوند.
• قد تؤدي هذه المواد إلى إفساد سطح البّراد، أو الطبقة المطليّة، أو القطع البالستيكية.

هنگام استفاده از تميزکننده شيميايی به هشدارهای داده شده برای محصول توجه کنيد.
عندما تستعمل ممسحة مصنوعة من مواد كيميائية، إعمل وفقاً للتحذيرات المحّددة مع المنتج.

■ قبل از تميز کردن و تعمير ، دوشاخه را از برق خارج کنيد.
■ دوشاخه را با دستان خيس نگيريد.

ممکن است سبب جراحت شود.
■ آب روی سطوح داخلی و بيرونی نريزيد.

ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
■ بطور دوره ای گرد و غبار روی دو شاخه را تميز کنيد.

تجمع گرد و غبار روی دوشاخه سبب از بين رفتن عايق بندی توسط رطوبت و امکان آتش 
سوزی خواهد داشت.

• کابل برق را از پريز خارج ساخته و آن را با پارچه خشک تميز کنيد.

■ إحرص على نزع السلك الكهربائي من المقبس قبل تنظيف البّراد.
■ ال تمسك المقبس الكهربائي عندما تكون يداك رطبتين.

قد يسبّب ذلك إصابات أو صدمات كهربائية.
■ ال ترّش الماء على سطح البّراد الخارجي والداخلي.

قد يسبّب ذلك حريقاً أو صدمات كهربائية.
■ أزل الغبار باستمرار عن المقبس الكهربائي.

إّن تراكم الغبار على المقبس الكهربائي يسبّب ِقصراً في العزل الكهربائي نتيجًة للرطوبة، ويؤّدي بالتالي إلى اندالع حريق.
• إنزع السلك الكهربائي من المقبس وامسحه بواسطة قطعة قماش جافة.

احتياط /تحذير! /
■ هيچگاه دست خود را زير دستگاه نگذاريد.

■ هرگز دست خود را روی لبه های فلزی نکشيد چون ممکن است سبب جراحت شود.

■ ال تزّج يدك تحت البّراد.
■ ال تفرك الرّف أو األطراف المعدنية بقّوة.

من المحتمل اإلصابة بجروح. 



How to Care your 
Refrigerator

Wipe with cloth soaked with lukewarm water. 
When a surface spot does not come off, use thin-out kitchen cleaner and then 
wipe off with the cloth soaked with lukewarm water and tightly wringed. 

Operation panel  • Wipe off with soft dry cloth. Door surface    •  Wipe off with damped
soft cloth.

Inspection 
after caring

1. No damages on the power cord? 
2. Isn't the power plug hot? 
3.  Is the power plug securely inserted 

into the outlet ? 
•  Please contact your distributor if 

you have a question. 

Door Gasket (Particularly easy to be soiled)

NOTE: To protect the door gasket 
The door gasket (especially the bottom portion) is apt to be 
damaged by spilled milk, juice, etc.
To protect the gasket, it should be kept clean at all times.
Any spilled liquid will collect in the hollow under the bottle 
rack. Then, if it overfl ows, it will collect in the hollow located at 
the lower front section of the inner wall.
Be sure to wipe off such spillage before it overflows from 
these hollows.

• Dirty gasket leads to damages and cold air

Door Gasket
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چگونگی مراقبت از يخچال

كيفية تنظيف بّرادك

برای تميز کردن يخچال از پارچه خيسانده شده در آب ولرم استفاده کنيد.
اگر لکه روی سطح برطرف نمی شود، از تميزکننده های آشپزخانه ای استفاده کرده و سپس با پارچه خيسانده شده 

در آب ولرم که محکم چالنده شده باشد آن را خشک کنيد.

امسح البّراد بواسطة قطعة قماش مبلّلة بالماء الفاتر.
عندما تعجز عن إزالة بقعة ما عن سطح البّراد، استعمل مسحوق تنظيف للمطابخ ممزوجاً بالماء، ثم امسح السطح 

بواسطة قطعة قماش مبلّلة قليًال بالماء الفاتر. 

تابلوی کنترل • با کهنه خشک و نرم تميز کنيد. سطح درب •  درب را با کهنه نرم و مرطوب تميز کنيد.

لوحة التشغيل •  امسحه بواسطة قطعة قماش ناعمة جافة. سطح الباب •  امسحه بواسطة قطعة قماش ناعمة رطبة.

بازرسی و مراقبت

التفّحص بعد التنظيف

1- آيا کابل برق دچار آسيب ديدگی شده است؟
2- آيا دوشاخه برق گرم نيست؟

3- آيا دوشاخه برق بطور کامل داخل پريز فرو رفته است؟
•  اگر هر پرسشی داريد با سرويسکار مجاز يا نماينده 

فروش خود تماس بگيريد.

1- لم يصب السلك الكهربائي بأية أضرار؟
2- هل المقبس الكهربائي حار؟

3- هل تّم إدخال المقبس الكهربائي داخل المنفذ بشكل آمن؟
•  يُرجى االتصال بالموّزع لديك في حال أردت االستفسار 

عن أّي شيء.

 Immediately when soiled
تمييز کرن بالفاصله بعد از کثيف شدن

عندما يّتسخ البّراد على الفور...

Door Gasket (Particularly easy to be soiled)
الستيک دور درب (به راحتی کثيف می شود)

خانة حفظ الزجاجات في الباب (يسهل اتساخها بشكٍل خاص)

Caring once a year
هر سال يک بار بررسی صورت گيرد

ال بّد من تنظيفها مّرة في السنة!

• الستيک کثيف سبب آسيب ديدن دستگاه و نشتی هوای سرد می شود
• تؤدي خانة حفظ الزجاجات المتّسخة إلى أضرار وإلى تسّرب الهواء البارد

مالحظة: لحماية خانة حفظ الزجاجات في الباب
إّن خانة حفظ الزجاجات (خصوصاً الجزء السفلي منها) عرضة للتضّرر بسبب الحليب 

أو العصير المنسكب إلخ.
لحمايتها، يجب أن تبقى نظيفة طوال الوقت.

يتجّمع كّل سائل منسكب داخل الفجوة تحت رّف الزجاجات. وإن تدّفق هذا السائل، تجّمع 
في الفجوة الموجودة في القسم األمامي األسفل من الجدار الداخلي.

تأّكد من مسح ترّسبات كهذه قبل أّن تتدّفق من هذه الفجوات.

توجه: جهت محافظت از الستيک دور درب
الستيک دور درب (به ويژه قسمت پايينی آن) تمايل زيادی به کثيف شدن با شير ، 

آبميوه و غيره دارد. برای محافظت از الستيک ، بايد آن را هميشه تمييز نگه داشت. 
هر نوع ترشح ضايعات می تواند در قسمت تو خالی جای بطری تجمع نمايد و در 

صورت لبريز شدن در قسمت تو خالی پايين ديواره داخلی ريخته می شود. اطمينان 
يابييد ترشح مايعات قبل از سر ريز شدن پاک شوند.    

الستيک دور درب
خانة حفظ الزجاجات 

في الباب 



Washable
COMPONENTS IN THE REFRIGERATOR COMPARTMENT

�  Pull out the fi ne fresh case until it hit 
the stopper. 

�  Lift the case a little and pull it 
toward you. •  Lift the left and right ends upward 

alternately. 

� Lift the back of tempered glass shelf. 

 � Pull the tempered glass shelf toward you. 

Washable
CASES IN VEGETABLE & FREEZER COMPARTMENT

•  When washing the case with water, remove the Fine Fresh 
Cassette to avoid water soaking.

�

�

�

�

LEFT
20 cm

RIGHT
35 cm

FRONT

As shown on the left
In the face of the direction of the refrigerator, left the door open 
for about 20 cm, the right door to open about 35 cm, you can 
remove the glass plate.

-28-

Fine Fresh Case / حجرة البرودة المحفوظة المخّصصة لألطعمة العادية / کشوی نگهداری مواد تازه Rack / الرف / قفسه ها

Tempered Glass Shelf / رّف الزجاج الُمعالَج / قفسه شيشه ای نشکن

• لبه های چپ و راست را به ترتيب بلند کنيد.
•  إرفع الطرفين األيمن واأليسر الواحد تلو األخر 

إلى األعلى.

-۱  کشوی نگهداری مواد تازه را به سمت بيرون 
بکشيد تا با مانع زير کشو بر خورد کند

1-  إسحب حجرة البرودة المحفوظة المخّصصة 
لألطعمة العادية، إلى أن تتوقف.

-۲ کشو را کمی بلند کرده و به سمت خود بکشيد
2- إسحب رّف الزجاج الُمعالَج باتجاهك.

HOW TO REMOVE AND ATTACH INDIVIDUAL COMPONENTS / 

 قابل شستشو/ 
القطع القابلة للغسل

کشوهای محفظه های سبزيجات و فريزر
القطع القابلة للغسل – الحجرات في قسم الخضار وقسم الثّالجة

1- قسمت پشت قفسه شيشه ای را بلندکنيد.
1- إرفع الجزء الخلفي من رّف الزجاج الُمعالَج.

2- قفسه شيشه ای را به سمت خود بکشيد.
2- إسحب رّف الزجاج الُمعالَج باتجاهك.

 قابل شستشو/ 
القطع القابلة للغسل

نحوه برداشتن و اتصال قطعات مجزاكيفية إزالة القطع القابلة للفصل وتثبيتها /

اجزای داخل محفظه يخچال
القطع القابلة للغسل- القطع الموجودة في قسم البّراد

•  هنگام شستشوی محفظه با آب، محفظه مواد غذايی تازه را جدا کنيد تا خيس نشود.
• قم بإزالة كاسيت المواد الطازجة عند غسيل العلبة لتجنب غمرها بالماء.

الجانب األيسر / چپ /  الجانب األيمن / راست / 

جلو
الجانب األمامي

همانطور که در باال نشان داده شده است
در مقابل جهت يخچال، اگر درب سمت چپ را تا حدود 20 سانتيمتر و درب راست را حدود 35 

سانتيمتر باز نگه داريد، می توانيد صفحه شيشه ای را برداريد.

كما هو موضح أعاله
يمكنك إزالة اللوح الزجاجي من الجانب األمامي للثالجة عندما يكون الباب األيسر مفتوًحا بمقدار 20 

سم ويكون الباب األيمن مفتوًحا بمقدار 35 سم تقريًبا.



Fitting / التركيب / جاگذاشتن

Remove / اإلزالة / برداشتن

•  Pull the Vegetable/Freezer Compartment door until 
it stop, then remove the Top Case as the fi gure.

•  After removing Top Case, remove the Bottom Case 
as the fi gure.

Insert the Bottom Case into frame supporter, otherwise it will be not closing door. 

Request & Notice : 
• When cooking oil attaches to the plastic parts, make sure to wipe off. (Plastic parts may be cracked.) 
•  In order to make the each case of the refrigerator, vegetable compartment, and freezeer slides smoothly, law-

compliant lubricating oil is applied to the sliding surface. Do not wipe off the lubricant during maintenance.

•  Insert the Bottom Case into frame supporter as the fi gure.   

•  Insert the Bottom Case into frame supporter alow from A to B for orientation 
as the fi gure.

A B

Bottom Case   

Frame sup. 
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•  درب محفظه سبزيجات و فريزر را بکشيد تا متوقف شود. سپس 
كشوي بااليی را همانند شکل برداريد.

•  إسحب باب قسم الخضار/الثّالجة إلى أن يتوقف ثم أزل الحجرة العليا 
كما هو مبيّن في الصورة.

•  پس از برداشتن کشوی بااليی کشوی پايينی را مطابق شکل بيرون 
بکشيد.

• بعد إزالة الحجرة العليا، أزل الحجرة السفلى كما هو مبيّن في الصورة.

• کشوی پايينی را مطابق شکل به داخل قاب نگهدارنده وارد سازيد.
• أدخل الحجرة السفلى في دعامة اإلطار كما هو مبيّن في الصورة.

• کشوی پايينی را مطابق شکل از سمت A  به B داخل قاب نگهدارنده قراردهيد.
•  أدخل الحجرة السفلى في دعامة اإلطار الموجودة في األسفل، من النقطة ”أ“ إلى النقطة 

”ب“ كما هو مبيّن في الصورة.

مورد پايين
أقل خزانة أمتعة 

شخصية آهن شاتون
ربط قضيب القضبان

کشوی پايينی
الحجرة العليا

کشوی بااليی
الحجرة السفلى

Bottom Case

Top CaseDivider (VC Bottom 
Case)

(VC محفظه پايين) صفحه تقسيم
رف مقسم (العلبة السفلية لحجيرة 

الخضراوات)

احتياط /تحذير! /

أدخل الحجرة السفلى في دعامة اإلطار، وإّال لن تتمكن من إغالق الباب.

نکات مورد توجه:
•  درصورت چسبيدن ذرات روغن خوراکی به قطعات پالستيکی ، اطمينان يابيد که آنها پاک شوند. (چون ممکن است سبب ترک خوردگی قطعات پالستيکی 

شوند.)
•  به منظور لغزيدن راحت کشوهای يخچال ، محفظه سبزيجات و فريزر ، سطوح لغزنده را روغنکاری کنيد. هنگام تعمير و نگهداری، سطوح روغنکاری 

شده را پاک نکنيد.

نصائح ومالحظات:
•  عندما يلتصق الزيت المستخدم في الطبخ بالقطع البالستيكية، إحرص على مسحه عنها. (قد تتشّقق القطع البالستيكية.)

•  يتّم وضع زيت للتشحيم المراعي للقوانين على السطح المنزلق لجعل كّل من أقسام البّراد، والخضار، والثالجة تنزلق بسالسة. ال تمسح الزيت أثناء الصيانة.



“QUICK FREEZING” 
light, bright in RED

چراغ 
 ،"QUICK FREEZING"

قرمز می شود

إضاءة مصباح 
 "QUICK FREEZING"

باللون األحمر

When the door of refrigerator compartment is opened after 1 minute, "QUICK 
FREEZING" light is red.
"QUICK FREEZING" light is off,when the door of refrigerator compartment is 
closed.

وقتی درب محفظه يخچال برای 1 دقيقه باز باشد، چراغ "QUICK FREEZING" قرمز می شود.
وقتی درب محفظه يخچال بسته شود، چراغ "QUICK FREEZING" خاموش می شود.

عند فتح باب حجيرة الثالجة لمدة تتجاوز دقيقة واحدة، فإن مصباح "QUICK FREEZING" (التجميد 
السريع) يضيء باللون األحمر.

وينطفئ مصباح "QUICK FREEZING" (التجميد السريع) عند إغالق باب حجيرة الثالجة.

Refrigerator door 
open buzzer

زنگ هشدار باز بودن درب 
يخچال

طنان فتح باب الثالجة

Door open buzzer
زنگ هشدار باز بودن درب

طنان فتح الباب

Buzzer sound
صدای زنگ هشدار

صوت الطنان

1 minute / 1 دقيقة / 1 دقيقه Pi-Pi

3 minute / 3 دقائق / 3 دقيقه Pi-Pi  Pi-Pi

5 minute or longer

5 دقيقه يا بيشتر
5 دقائق أو أكثر

Pi Pi …cont.

صدای Pi Pi ... ادامه دار
باي باي ...يُتبع

•  Buzzer stops to sound when the door is closed.
(The buzzer does not not sound when the door opening is small.)

•  وقتی درب بسته شود، زنگ هشدار قطع می شود.
(وقتی درب يخچال کمی باز باشد، زنگ هشدار به صدا در نخواهد آمد.)

•  يتوقف الطنان عن إصدار أي صوت عندما يكون الباب مغلًقا.
(ال يصدر الطنان أي صوت عندما يكون الباب غير مغلق تماًما.)

ECONAVI Mode 
goes off

خاموش شدن حالت
ECONAVI

توقف وضع ECONAVI عن 
التشغيل

◎ There may be one of the following circumstances occurring:
• The ECONAVI Mode will be off when the freezer is in fine-tuning mode.
•  The ECONAVI Mode will be off when the refrigerator is defrosting. The mode will be on again 

after defrosting is finished.
• The temperature setting of the freezer is not on “MED”.
•  The refrigerator door is opened and closed too frequently or a hot food is put into the 

refrigerator.
•  The ECONAVI Mode will be off when the refrigerator is frequently being used according to the 

records.
• After a power outage, ECONAVI will start recording again until the records are restored.

◎ ممکن است يکی از شرايط زير اتفاق بيافتد:
• وقتی فريزر در حالت تنظيم مناسب قرار دارد، حالت ECONAVI خاموش خواهد شد.

•  وقتی يخچال در حال يخ زدايی است، حالت ECONAVI خاموش خواهد شد. بعد از اتمام يخ زدايی اين حالت مجددا روشن می 
شود.

• تنظيمات دمای فريزر روی "MED" (متوسط) قرار ندارد.
• درب يخچال بيش از اندازه باز و بسته می شود يا يک ماده غذايی داغ در يخچال وجود دارد.

• وقتی با توجه به گزارشات ECONAVI از يخچال استفاده زيادی شود، حالت ECONAVI خاموش خواهد شد.
• بعد از قطع برق و تا زمانيکه گزارشات ذخيره شوند، ECONAVI مجددا گزارشات را ثبت خواهد کرد.

◎ قد يتوقف وضع ECONAVI عن التشغيل نتيجة وقوع إحدى الظروف التالية:
• يتوقف وضع ECONAVI عن التشغيل عندما يكون المجمد في وضع الضبط الفائق.

•  يتوقف وضع ECONAVI عن التشغيل عندما تقوم الثالجة بإزالة الثلج، وينتقل مرة أخرى إلى وضع التشغيل بعد االنتهاء من إزالة 
الثلج.

•  يتوقف هذا الوضع عن التشغيل إن كان إعداد درجة حرارة المجمد ليس معيًنا على "MED" (متوسطة).
• يتوقف هذا الوضع عن التشغيل عند فتح باب الثالجة وغلقه بشكل متكرر أو وضع أطعمة ساخنة في الثالجة.

• يتوقف وضع ECONAVI عن التشغيل عند استخدام الثالجة كثيًرا طبًقا للتسجيالت.
• بعد انقطاع التيار الكهربائي، يستأنف وضع ECONAVI عملية التسجيل مرة أخرى حتى يتم استعادة التسجيالت.

A fl ashing blue light 
is on the 
"Quick Freezing" or 
"Quick Deodorizing" 
indicator light

◎  When a flashing blue light is on the "Quick Deodorizing" indicator light, it indicates the 
refrigerator is defrosting.

◎ If you press the "Quick Deodorizing" key, deodorizing will start after the defrosting is finished.
◎  When a flashing blue light is on the "Quick Freezing" indicator light, it indicates the refrigerator 

is defrosting.
◎ If you press the "Quick Freezing" key, freezing will start after the defrosting is finished.

QUICK
DEODORIZER

FREEZER
CONTROL

QUICK
FREEZING
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يک چراغ چشمک زن آبی 
 Quick" در چراغ نشانگر

Freezing" (انجماد سريع) 
 "Quick Deodorizing" يا
(رفع سريع بوی بد) وجود دارد

 Quick" وميض مصباح مؤشر
Freezing" أو مصباح مؤشر 

 "Quick Deodorizing"
باللون األزرق

◎  اگر يک چراغ چشمک زن آبی در چراغ نشانگر "Quick Deodorizing" (رفع سريع بوی بد) باشد، به اين معنی است که 
يخچال در حال يخ زدايی است.

◎  اگر کليد "Quick Deodorizing" را فشار دهيد، بعد از پايان يخ زدايی، گزينه رفع کننده بوی بد شروع به کار خواهد کرد.
◎  اگر يک چراغ چشمک زن آبی در چراغ نشانگر "Quick Freezing" (يخ زدايی سريع) باشد، به اين معنی است که يخچال در 

حال يخ زدايی است.
◎ اگر کليد "Quick Freezing" را فشار دهيد، بعد از پايان رفع بوی بد، گزينه يخ زدايی شروع به کار خواهد کرد.

◎ عندما يومض مصباح مؤشر "Quick Deodorizing" باللون األزرق، فذلك يوضح أن الثالجة تقوم بإزالة الروائح.
◎  في حالة الضغط على مفتاح "Quick Deodorizing" (إزالة الروائح السريعة)، ستبدأ عملية إزالة الروائح بعد االنتهاء من إزالة 

الثلج.
◎ عندما يومض مصباح مؤشر "Quick Freezing" باللون األزرق، يوضح ذلك أن الثالجة تقوم بعملية إزالة الثلج.

◎ في حالة الضغط على مفتاح "Quick Deodorizing" (التجميد السريع)، ستبدأ عملية التجميد بعد االنتهاء من إزالة الثلج.

Quick Freezing 
indicator light is red

چراغ نشانگر
Quick Freezing قرمز است

إضاءة مصباح مؤشر التجميد 
السريع باللون األحمر

◎  When the refrigerator door is closed and the Quick Freezing indicator light is red, please 
contact Panasonic service center or dealer for repair.

◎  اگر درب يخچال بسته است اما چراغ نشانگر Quick Freezing به رنگ قرمز درآمده است، لطفا جهت تعمير يخچال با 
مرکز خدمات پاناسونيک يا فروشنده تماس بگيريد.

◎  عندما يكون باب الثالجة مغلًقا و مصباح مؤشر التجميد السريع مضاًء األحمر، يُرجى االتصال بمركز صيانة باناسونيك أو التاجر 
الخاص بك إلجراء الصيانة الالزمة.

After the refrigerator 
is unplugged

بعد از کشيدن يخچال از برق

بعد فصل التيار الكهربائي عن 
الثالجة

◎  After the refrigerator is unplugged, plug it back after 10 minutes to prevent the compressor 
from overloading.

◎  بعد از اينکه يخچال را از برق کشيده ايد، پس از مدت 10 دقيقه آن را به برق وصل کنيد تا از ايجاد بار اضافی در کمپرسور 
جلوگيری شود.

◎ بعد فصل التيار الكهربائي عن الثالجة، يُرجى إعادة توصيلها بالتيار بعد 10 دقائق لحماية وحدة الضغط من زيادة الحمل.

The refrigerator will 
not be used for a long 
period of time

از يخچال برای يک مدت طوالنی 
استفاده نخواهد شد

في حالة عدم استخدام الثالجة 
لفترة زمنية طويلة

◎  Unplug the refrigerator and take out all the food in the refrigerator. Wipe off all the water and 
open the refrigerator to keep it dry. Prevent children from enter the refrigerator.

◎  يخچال را از برق بکشيد و تمام مواد غذايی را از يخچال بيرون بياوريد. تمام آب يخچال را پاک کرده و درب آن را باز 
بگذاريد تا خشک بماند. از وارد شدن کودکان در يخچال جلوگيری کنيد.

◎  قم بفصل التيار الكهربائي عن الثالجة وإخراج كل األطعمة الموجودة فيها، وجفف كل المياه الموجودة فيها تماًما وافتح الباب 
لضمان بقائها جافة، واحرص على منع األطفال من دخولها.

It is hard to open the 
refrigerator door

باز کردن درب يخچال دشوار 
است

صعوبة فتح باب الثالجة

◎  After the refrigerator is just closed, the warm air entering the refrigerator meets the cold air 
and the air pressure becomes lower than that of outside. If you want to open the refrigerator 
door now, you would find it hard and this is normal.

◎  درست بعد از اينکه درب يخچال بسته شد، هوای گرمی که وارد يخچال می شود با هوای سرد برخورد می کند و فشار هوا 
کمتر از فشار هوای خارج از يخچال می شود. اگر می خواهيد همان زمان درب را باز کنيد، اينکار دشوار خواهد بود و اين 

يک امر طبيعی است.

◎  بمجرد غلق باب الثالجة، يتقابل الهواء الدافئ الذي دخل إليها مع الهواء البارد ليصبح ضغط الهواء داخلها أقل من الضغط 
خارجها، ومن ثم إذا أردت فتح باب الثالجة اآلن، ستجد عملية الفتح صعبة للغاية وهذا أمر طبيعي.

The refrigerator 
makes noise

يخچال سر و صدا دارد

صدور ضوضاء من الثالجة

◎  A clicking noise can be heard due to relay action as the compressor activates or stops and a 
honk can be heard due to resistance of the compressor.

◎  A buzzing sound can be heard due to the operation of fan motor when the refrigerator is 
equipped with fans and a swishing sound can be heard due to air flow.

◎ A trickling sound can sometimes be heard as refrigerant flows in the cooling system.
◎  When the doors are opened and closed, misty water produced by defrosting in the drain pipe 

will be compressed by the air and make a trickling or bubblingsound.
◎  When the refrigerator is defrosting, the misty water fallen on the lid of the electric tube will 

evaporate and make a sizzling sound.
◎  Due to the differences between materials and coefficient of expansion of the parts in the 

refrigerator, the refrigerator will make a popping sound occasionally.
◎  The drawers will make clunking sound when opened and closed due to three-slide structure.
The normal operation of the refrigerator will cause some sound and the above list contains 
sounds that are normal. Please feel at ease to use it.
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The refrigerator 
makes noise

يخچال سر و صدا دارد

صدور ضوضاء من الثالجة

◎  وقتی کمپرسور فعال يا متوقف می شود، بدليل عمل رله يک صدای تيليک و بدليل مقاومت کمپروسور يک صدای بوق شنيده می 
شود.

◎  اگر يخچال به فن هايی مجهز باشد، بدليل عملکرد موتور فن يک صدای وز وز شنيده می شود و يک صدای سوت ناشی از جريان 
هوا را نيز می توان شنيد.

◎  گاهی اوقات وقتی ماده سرد کننده در سيستم خنک کننده جريان دارد، صدای چک چک شنيده می شود.
◎  وقتی درب ها باز و بسته می شوند، هوا آب مه آلودی را که در نتيجه يخ زدايی در لوله تخليه ايجاد شده است، فشرده می کند و 

يک صدای چک چک يا قل قل بوجود می آيد.
◎  وقتی يخچال در حال يخ زدايی است، آب مه آلودی که روی درب لوله الکتريکی ريخته شده است، تبخير می شود و يک صدای 

جلز و ولز ايجاد می کند.
◎  بدليل تفاوت های موجود بين مواد و ضريب انبساط قطعات يخچال، گاهی اوقات يک صدای بامب ايجاد می شود.

◎  وقتی کشوها باز و بسته می شوند، بدليل ساختار سه کشويی آنها، يک صدای دنگ ايجاد خواهد شد.
عملکرد طبيعی يخچال باعث ايجاد برخی از صداها می شوند و فهرست فوق شامل صداهای طبيعی يخچال است. لطفا با خيال آسوده 

از آن استفاده کنيد.

◎  يمكن سماع ضجيج يصدر من الثالجة بسبب محرك الموتور وذلك عند تشغيل وحدة الضغط أو توقف تشغيلها، كما يمكن سماع 
صوت صفير بسبب مقاومة وحدة الضغط.

◎ يمكن سماع صوت طنين نتيجة تشغل محرك المروحة إن كانت الثالجة مزودة بمراوح وسماع صوت هسهسة بسبب تدفق الهواء.
د إلى نظام التبريد. ◎ يمكن أحياًنا سماع صوت تقطير الماء نتيجة تدفق المبرِّ

◎  عند فتح األبواب وغلقها، سيتم ضغط الماء الضبابي الناتج من عملية إزالة الثلج في أنبوبة الصرف بالهواء فينتج عن ذلك صوت 
تقطير الماء أو صوت فقاعات.

◎ أثناء قيام الثالجة بإزالة الثلج، سيتبخر الماء الضبابي المتساقط على غطاء األنبوب الكهربائي، وبالتالي يمكن سماع صوت أزيز.
◎ تصدر الثالجة صوت طقطقة من آن آلخر نتيجة التباينات بين المواد وبين ُمعاِمل تمدد األجزاء في الثالجة.

◎ تصدر األدراج صوت ارتطام عند فتحها وغلقها بسبب تصميمها ثالثي االنزالق.
سوف يتسبب التشغيل الطبيعي للثالجة في إصدار بعض األصوات، وتشتمل الالئحة أعاله على مجموعة األصوات العادية، فيرجى 

التعامل معها بشكل طبيعي.

Dew forms on 
the outer case of 
therefrigerator

قطرات شبنم روی محفظه 
بيرونی يخچال

تكون قطرات الندى على الهيكل 
الخارجي للثالجة

◎  When it has been raining or the environment is highly humid, despite the anti-dew device, 
dew or mist will form more or less. It is not malfunction and won’t occur after the raining 
stops. (Keep the air fl owing helps reduce the amount of dew.)

◎  وقتی باران می آيد يا محيط بسيار مرطوب است، مگر در صورت وجود دستگاه ضد-شبنم، کم و بيش شبنم و رطوبت ايجاد 
خواهد شد. اين نقص دستگاه به شمار نمی رود و بعد از قطع باران ديگر بوجود نخواهد آمد. (جريان هوا به کاهش ميزان شبنم 

کمک می کند.)

◎  على الرغم من وجود جهاز مضاد لتكون قطرات الندى، تتكون كميات كبيرة أو قليلة من قطرات الندى أو الشبورة على الهيكل 
الخارجي للثالجة عندما يكون الجو ممطًرا أو مشبًعا بالرطوبة العالية، وال يُعد ذلك خلًال وظيفًيا ولن يحدث ذلك بعد توقف المطر. 

(احرص على االستفادة من الهواء المتدفق في تقليل تكون قطرات الندى.)

Dew forms in the 
refrigerator

قطرات شبنم در يخچال

تكون قطرات الندى داخل الثالجة

◎  Opening and closing the doors too many times or placing the food containing moist in the 
refrigerator may lead to dew condensation. As a result, please put the food containing moist 
in a plastic bag or a container with a lid and try not to open the doors as often as possible.

◎  باز و بسته کردن درب يخچال به دفعات زياد يا قرار دادن مواد غذايی مرطوب در آن می تواند باعث جمع شدن شبنم در يخچال 
شود. در نتيجه، لطفا مواد غذايی مرطوب را در يک کيسه پالستيکی يا يک ظرف درب دار قرار دهيد و سعی کنيد  تا حد امکان 

درب يخچال را باز نکنيد.

◎  قد يؤدي فتح األبواب وغلقها مرات عديدة أو وضع األطعمة المشبعة بالبخار في الثالجة إلى تكثف الندى. ونتيجة لذلك، يرجى وضع 
األطعمة المشبعة بالبخار في حقيبة بالستيكية أو وعاء ذي غطاء واحرص على أال تفتح األبواب بشكل متكرر قدر المستطاع.

Operation rate is too 
high

سطح باالی عملکرد يخچال

ارتفاع معدل التشغيل للغاية

◎ One of the following circumstances may be the cause:
High temperature in the room, large amount of stored foods or extremely hot food in the 
refrigerator.
As a result, please don’t store too much foods or extremely hot food in the refrigerator and 
keep the air fl ow.

◎ ممکن است يکی از شرايط زير دليل آن باشد:
دمای باالی اتاق، مقدار زياد مواد غذايی ذخيره شده يا مواد غذايی بسيار داغ در يخچال.

 در نتيجه، لطفا بيش از اندازه معمول مواد غذايی در يخچال ذخيره نکنيد يا مواد غذايی بسيار داغ در آن قرار ندهيد و 
بگذاريد هوا در يخچال جريان داشته باشد.

◎ قد ترجع هذه المشكلة إلى إحدى الظروف التالية:
ارتفاع درجة حرارة الغرفة أو وجود كمية كبيرة من األغذية المخزنة أو وضع أطعمة شديدة السخونة في الثالجة،

ولذا يحظر تخزين كمية كبيرة من األغذية أو وضع أطعمة شديدة السخونة في الثالجة لتوفير مساحة كافية لتدفق الهواء.
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Option buttons do not 
respond

دکمه گزينه ها کار نمی کنند

أزرار الخيارات ال تعمل

◎  It is normal that option buttons won’t respond when the refrigerator door is opened or not 
closed completely.

◎  When option buttons won’t respond with all the doors closed completely, it is probably due to 
poor contact or disconnection.
Please contact Panasonic service center or dealer for repair.

◎ کار نکردن دکمه گزينه ها در زمانی که درب يخچال باز بوده يا به طور کامل بسته نشده است، امری طبيعی است.
◎ اگر درب ها بسته است و دکمه ها کار نمی کنند، احتمال دارد دليل آن اتصال ضعيف يا قطع اتصال باشد.

لطفا جهت تعمير يخچال با مرکز خدمات پاناسونيک يا فروشنده تماس بگيريد.

◎ من الطبيعي عدم عمل أزرار الخيارات عندما يكون باب الثالجة مفتوًحا أو غير مغلق تماًما.
◎ عند عدم عمل األزرار رغم غلق األبواب جميعها تماًما، فربما يرجع السبب في ذلك إلى رداءة مستوى االتصال أو قطعه، 

فيُرجى االتصال بمركز صيانة باناسونيك أو التاجر إلجراء الصيانة الالزمة.

When a power failure 
occurs

در هنگام قطع برق

عند حدوث عطل في الطاقة

◎ Please keep the doors closed as often as possible when a power failure occurs.
◎  When you know there will be a power failure in advance, please make as many ice cubes as 

possible to store in the freezer compartment.

◎ لطفا هنگام قطع برق تا حد امکان درب ها را بسته نگه داريد.
◎ اگر از قبل از قطع شدن برق اطالع داريد، لطفا هر چقدر می توانيد يخ در جايخی ذخيره کنيد.

◎ يرجى ترك األبواب مغلقة بقدر اإلمكان عند حدوث عطل في الطاقة.
◎  عندما تكون على علم مقدًما بأن سيكون هناك عطل كهربائي، يُرجى تكوين أكبر قدر ممكن من مكعبات الثلج لتخزينها في حجيرة 

المجمد.

“ECONAVI”, 
“FREEZER”, “MAX”, 

“MED”, “MIN”, 
“QUICK DEODORIZER”, 

“QUICK FREEZING” 
light, bright in 

sequence

،"ECONAVI" چراغ
 ،"FREEZER"

،"MIN"، "MED"، "MAX"
،"QUICK DEODORIZER"

،"QUICK FREEZING"
 به ترتيب روشن است

إضاءة المصباح "ECONAVI"و
"FREEZER" (المجمد) و

"MAX" (قصوى) و 
"MED" (متوسطة) و

"MIN" (صغرى) و 
 "QUICK DEODORIZER"

(مزيل الروائح السريع) و
"QUICK FREEZING"

(تجميد سريع) بشكل متتابع

•  “ECONAVI”, “FREEZER”, “MAX”, “MED”, “MIN”, “QUICK DEODORIZER”, 
“QUICK FREEZING” light, bright in sequence

،"MIN" ،"MED" ،"MAX" ،"FREEZER" ،"ECONAVI" چراغ •
"QUICK FREEZING ،"QUICK DEODORIZER"، به ترتيب روشن است

 "MED" (قصوى) و "MAX" (المجمد) و "FREEZER" و"ECONAVI" إضاءة المصباح  •
(متوسطة) و "MIN" (صغرى) و "QUICK DEODORIZER" (مزيل الروائح السريع) و 

"QUICK FREEZING" (تجميد سريع) بشكل متتابع

Relieve
�  Press "QUICK FREEZING" button for 1 sec then release it, the 

service mode is finished.
�  After 7 minutes, the service mode is finished.

راه حل
�  دکمه "QUICK FREEZING" را برای 1 ثانيه فشار دهيد و سپس رها کنيد، حالت خدمات 

پايان می يابد. 
� بعد از 7 دقيقه، حالت خدمات پايان می يابد.

استراحة
�  اضغط على الزر "QUICK FREEZING" (تجميد سريع) لمدة ثانية واحدة ثم حرره لإلنهاء 

وضع الصيانة.
� يتم إنهاء وضع الصيانة بعد مرور 7 دقائق.

QUICK
DEODORIZER

FREEZER
CONTROL

QUICK
FREEZING

THE APPEARANCE OF THE FOLLOWING IS FOR SERVICE MODE ONLY, NOT BREAK-
DOWN. PLEASE TAKE METHODS AS BELOW TO SETTLE

مورد زير فقط برای حالت خدمات می باشد، و نه نقص و خرابی دستگاه. لطفا برای رفع نقص از روش های زير استفاده کنيد
ظهور الرسائل التالية متعلق بوضع الصيانة فقط، وليس له صلة باألعطال. يرجى اتباع الطرق المذكورة أدناه لحل المشكلة
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IS THIS A FAILURE / كيفية التأّكد من األعطال /  عيب يابی

Does not 
get cold

سرمايش 
صورت نمی 

گيرد

عدم التبريد

Does not 
get cold at all
يخچال اصال“ خنک نمی 

شود
- إّن البّراد ال يبّرد أبداً

• Isn't the power cord unplugged?
• Isn't it a power failure?
• Has the circuit breaker been tripped?

• آيا کابل برق به پريز وصل است؟
• آيا برق قطع نشده است؟
• آيا فيوز قطع نشده است؟

• هل السلك الكهربائي موصوٌل؟
• هل هو عطٌل في الطاقة الكهربائية؟
• هل تّم تشغيل مفتاح قطع الدارة؟

Does not 
get cold enough

يخچال به حد کافی سرد 
نمی شود

- إّن البّراد ال يبّرد بشكٍل 
كاٍف

•  Isn't the temperature control set to "1" or "MIN" ?
• Isn't a food item blocking the cold air outlet ?
• Isn't direct sunshine casting on the refrigerator ?
• Isn't any heating device around ?
•  Is suffi cient space sercured around the refrigerator ?
•  Isn't a hot item stored, doors opened frequently, or too much food stored?

•  هل تّم ضبط الحرارة على الدرجة ”1“ أو الحّد األدنى 
”MIN“؟

• هل منفذ الهواء البارد مسدود بطبق من الطعاٍم ؟
• هل أشعة الشمس مسلّطة مباشرة على البّراد؟

• هل وضعت أّي جهاز تدفئة في المنطقة المحيطة بالبّراد؟
• هل هناك مساحة كافية حول البّراد؟

•  هل ُحفظ طبق ساخن في البّراد، أو ُفتح بابه بشكٍل 
متكّرٍر، أو حفظت فيه كّمية كبيرة من الطعام؟

• آيا دما روی ”1“ يا ”MIN“ تنظيم شده است؟
• آيا مواد غذايی مانع گردش هوای سرد نشده اند؟
• آيا نور خورشيد بطور مستقيم به يخچال نمی تابد؟
• آيا هيچ منبع گرمايی نزديک يخچال قرار ندارد؟

• آيا فضای کافی اطراف يخچال قراردارد؟
•  آيا غذای گرم داخل يخچال نبوده، درها مرتبا“ باز نمی 

شوند يا غذای زيادی داخل يخچال نيست؟

Frozen

انجماد

التجميد

Refrigerator 
Compartment

يخ زدگی در محفظه 
يخچال

قسم البّراد

•  Isn't the temperature setting of the refrigerator or freezer "7" or "MAX"? 
• Isn't the ambient temperature 5 °C or below? 

• آيا دمای يخچال يا فريزر روی ”7“ يا ”MAX“ تنظيم نشده است؟
• آيا دمای محيط 5 درجه سانتيگراد يا کمتر نيست؟

• هل تّم ضبط الحرارة على الدرجة ”7“ أو ”الحّد األقصى”MAX“ ؟
• هل تساوي الحرارة المحيطة 5 درجات مئوية أو أقل؟

Odor
وجود بو

الرائحة

Interior odor
bothers me

 بوی داخل يخچال سبب 
ناراحتی می شود.

تزعجني الرائحة داحل 
البّراد

•  Isn't odor-generating food stored without wrapping ?
Store the item in a sealed container and press the "QUICK DEODORIZER" button.

•  Odor often attaches to the interior plastic walls. Wipe off  with a piece of cloth 
soaked with lukewarm water. 

•  آيا غذاهای توليد کننده بو داخل کيسه يا فويل قرار 
گرفته اند؟

مواد غذايی را داخل يک محفظه کامال“ پوشيده قرار 
داده و شستی بوزدايی سريع را فشار دهيد.

•  بو اغلب از ديواره های پالستيکی داخل يخچال ايجاد 
می شود که  می توان آن را با يک پارچه خيسانده شده 

در آب ولرم از بين برد.

• هل تّم حفظ الطعام المسبّب للرائحة بدون تغليفه؟
إحفظ الطعام في وعاٍء مغلٍق بإحكام واضغط على زّر 

.“QUICK DEODORIZER” مزيل الرائحة السريع
•  غالباً ما تتشبّع الجدران البالستيكية الداخلية بالرائحة. 

إمسحها بقطعة قماش مبلّلة بالماء الفاتر.

Door 
opening

باز بودن درب

فتح باب البّراد

Other door opens 
when a door is 
closed

با بستن يک درب دربهای 
ديگر باز خواهند شد.

عندما تغلق أحد األبواب 
يفتح باٌب آخر في البّراد 

The air pressure caused by closing a door sometimes opens other doors momentarily. 

Immediately after 
closing a door
• Hissing sound
•  Door opening is heavy

بالفاصله پس از بستن يک 
درب دربهای ديگر باز می 

شوند.
•  درب سنگين بسته می شود.

بعد إغالق الباب مباشرة:
• ُيسمع صوت هسيس

• يصعب فتح الباب من جديد

The air entering into the compartment is rapidly cooled and the interior pressure gets 
lower than the exterior. 

فشار هوای ايجاد شده توسط بستن يک درمی تواند سبب باز شدن سريع درهای ديگر شود.

إّن ضغط الهواء الذي يسبّبه إغالق الباب، يؤدي أحياناً إلى فتح باب آخر مؤقتاً. 

هوای ورودی به محفظه به سرعت سرد می شود و فشار داخلی از فشار بيرونی کمتر می گردد.

يتّم تبريد الهواء الذي يدخل إلى قسم البّراد بسرعة ويصبح الضغط الداخلي أقّل انخفاضاً من الخارج.



Door 
opening

باز بودن درب

فتح باب البّراد

It is hard to close 
the drawer

بستن کشو دشوار است يا 
کشو با ضربه باز می شود

صعوبة إغالق الدرج أو 
سماع صوت طقطقة عند 

فتح الدرج

• Make sure if there is foreign matter in the refrigerator.
• Make sure if the food is placed properly in the refrigerator.
•  If none of the circumstances above occur, please open the door to its limit position 

and close it gently back to the proper position.

• مطمئن شويد که ماده خارجی در يخچال نباشد.
• مطمئن شويد که مواد غذايی به درستی در يخچال قرار گرفته اند.

• اگر مشکلی در هيچ يک از موارد فوق نيست، لطفا درب را تا آخرين حد ممکن باز کنيد و  به آرامی ببنديد.

• احرص على عدم وجود أشياء غربية في الثالجة.
• احرص على وضع األغذية في الثالجة بطريقة صحيحة.

•  في حال عدم حدوث أي من الظروف المذكورة أعاله، يُرجى فتح الباب على مصراعيه وأغلقه مرة أخرى برفق 
لوضعه الصحيح.

Feel hot
گرم بودن

هيكل البّراد 
ساخن

Refrigerator body 
exterior is warm

بدنه بيرونی يخچال گرم 
است

ترتفع حرارة هيكل البّراد 
من الخارج

Heat dissipation pipes are running under the surface for sweating.
You may feel hot in the beginning of operation or in summer season, but quite 
normal.

لوله های دفع کننده گرما جهت جلوگيری از تعريق در زير سطح قرار می گيرند. بنابراين شما ممکن است در شروع 
بکار دستگاه  يا در فصل تابستان احساس گرما کنيد که امری طبيعی خواهد بود.

تمّر أنابيب تبديد الحرارة تحت سطح البّراد لتجنّب التقّطر.
قد تشعر بارتفاع حرارة هيكل البّراد عند بداية تشغيله أو في فصل الصيف، لكّن هذا األمر طبيعّي.

Noise

 سروصدا

الضجيج

Noise bothers me

سرو صدا باعث نارحتی 
می شود

يزعجني الضجيج

• Is the fl oor fi rmly supporting the refrigerator? 
• Doesn't any play exist in the installation ? 
• Isn't any item such as a tray dropped in the gap and makingvibration noises? 

•  آيا يخچال بطور محکم روی سطح کف قرار گرفته است؟
•  آيا امکان جابجائی و حرکت يخچال پس از نصب وجود 

دارد؟
•  آيا اجسامی نظير يک سينی داخل محفظه يخچال افتاده 

است که ايجاد سروصدا کند؟

• هل تّم تثبيت البّراد بشكل متين على األرضية؟
• هل تّم تثبيت القطع بشكٍل صحيح؟

•  هل وقعت أّي قطعة، كصينيّة مثًال، في الفجوة فأّدت 
إلى إصدار صوت ارتجاج؟

Making strange 
noise

ايجاد سرو صداهای 
غيرعادی

يصدر البّراد ضجيجاً غريباً

•  Bubbling sound → Refrigerant fl owing in the cooling devices. 
•  Hissing sound → Defrosting heater makes this noise even during stopped operation. 
• Zooming sound → Fan operation noise. 
•  Clicking sound → Operation of electrical component or refrigerant (gas) 

adjustment valve.
•  Snapping sound → Parts expansion/contraction noise byrefrigerant (gas) 

adjustment valve.

• صدای ترکيدن حباب- جريان مبرد از داخل يخچال
•  صدای خش خش – صدای گرمکن يخ زدا پس از 

قطع شدن
• صدای وز وز – سرو صدای کار کردن دمنده 

•  صدای کليک- صدای کارکردن قطعات الکتريکی يا 
شير تنظيم

•  صدای ناگهانی- سرو صدای انقباض وانبساط قطعات 
در اثر شير گاز تنظيم گاز

•  صوت خرير ← تتدّفق المادة المبّردة في أجهزة التبريد. 
•  صوت هسيس ← يُصِدر سّخان إذابة التجميد هذا 

الضجيج حتى عندما يتوقف عن العمل.
•  صوت أزيز ← صوت تشغيل المروحة

•  صوت قرقعة ← صوت تشغيل القطع الكهربائية أو 
صمام ضبط المادة المبّردة (الغاز). 

•  صوت طقطقة ← صوت تمّدد القطع وتقلّصها نتيجة 
لعمل صمام ضبط المادة المبّردة (الغاز).

Operation sound 
goes up and 
down

صدای کارکرد دستگاه ، 
کم و زياد ميشود.

ارتفاع صوت تشغيل البّراد 
وانخفاضه

This refrigerator adjusts the rotation speed of the compressor by using an 
inverter control. The operation noise is higher with a high-speed operation when 
the ambient temperature is high, frequent door openings, after defrosting, or 
immediately after installation.

در اين يخچال دور کمپرسور با استفاده از يک اينورتر تنظيم می شود. هنگام باالبودن دمای محيط ، باز و بسته شدن 
مرتب درب، پس از يخ زدايی يا بالفاصله پس از نصب به دليل باال رفتن دور کمپرسور ، سرو صدای دستگاه بيشتر 

خواهد شد.

يقوم البّراد بضبط سرعة دوران آلة ضغط الغاز بواسطة التحكم بالمحّول. ويرتفع الضجيج الناجم عن تشغيل البّراد عند 
التشغيل بسرعة كبيرة، كلّما كانت الحرارة المحيطة مرتفعة، أو كلّما تكّرر فتح باب البّراد، أو على أثر إذابة التجميد، أو 

بعد التثبيت مباشرة. 
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Frost and 
dew

يخ زدگی و 
تشکيل آب

التجميد 
والنداوة

Frost and ice
accumulate on
the freezer case

قطعات يخ در محفظه 
فريزر تجمع می يابند

تراكم التجميد والجليد في 
حجرة الثّالجة

This condition occurs when humidity is high, door was kept open for a long time, 
or opened frequently. 

اين شرايط زمانی ايجاد می شود که رطوبت باال بوده، و درب برای مدت طوالنی باز بوده يا بطور مرتب باز و بسته 
شود.

تواجهك هذه المشكلة عندما تكون نسبة الرطوبة عالية، أو عند ترك باب البّراد مفتوحاً لفترة طويلة، أو فتحه بشكٍل متكّرر.

Dewdrops 
accumulate in 
the refrigerator 
compartment

قطرات آب در محفظه 
يخچال جمع می شوند

تراكم قطرات الندى في 
قسم البّراد

Dewdrops 
accumulate in 
the vegetable 
compartment

قطرات آب در محفظه 
سبزيجات ايجاد می شوند

تراكم قطرات الندى في 
قسم الخضار

The compartment is kept high in humidity for preventing the vegetables from being 
drying up and preserving freshness. 

محفظه برای اينکه سبزيجات خشک نشوند و تازگی خود را حفظ کنند در رطوبت بااليی نگهداری می شود.

يتّم إبقاء الرطوبة مرتفعة في القسم للحؤول دون جفاف الخضار والمحافظة على نضارتها.

Dewdrops 
accumulate the 
frigerator

تجمع ذرات آب داخل 
يخچال

تراكم قطرات الندى في 
قسم البّراد 

Dewdrops are generated when humidity is high, Simply wipe with a piece of dry 
cloth. Continuous use of “Quick Freezing” may cause dew accumulation. 

قطرات آب هنگامی که رطوبت زياد باشد تشکيل می شوند. برای بر طرف ساختن آن ، محفظه يخچال را با يک پارچه 
خشک تميز کنيد. استفاده مداوم از شستی انجماد سريع می تواند سبب تشکيل قطرات آب شود. 

تظهر قطرات الندى عندما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة. إمسحها بكّل بساطة بواسطة قطعة قماٍش جاّفة. إّن االستعمال 
المتكّرر لوظيفة التجميد السريع ”Quick Freezing“ قد يؤدي إلى تراكم قطرات الندى.

※If you have further questions, please contract your distributor.

※ درصورت داشتن پرسش های بيشتر ، لطفا“ با فروشنده دستگاه يا نماينده فروش تماس بگيريد.
※ لمزيد من األسئلة، يُرجى االتصال بالموّزع لديك.
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NR-D513XB

Capacity (L)

Total (NET)
512

Freezer
125

Refrigerator
280

Vegetable
107

Outside Dimensions 
Width × Depth × Height (mm) 774 × 745 × 1832

Net Weight (kg/lb)
88 / 194

Rated voltage (V) 
Rated Frequency (Hz)

Refer to the rating label put under the 
door switch of the refrigerator.

This refrigerator's capacity is based on CNS 2026, C4048.
This calculation includes food storage area and cold air duct.
Therefore, above capacity of these models includes food storage area.
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SPECIFICATIONS / المواصفات / مشخصات
MODEL / الطراز / مدل

Freezer Star Rating / نظام تصنيف الثّالجات / رتبه ستاره فريزر

ظرفيت (ليتر)
السعة (ليتر)

کلی (مفيد)
المجموع (صافي)

فريزر
قسم الثّالجة

يخچال
قسم البّراد

محفظه سبزيجات
قسم الخضار

األبعاد الخارجية / ابعاد بيرونی / 

وزن مفيد (کيلوگرم/پاوند)

الوزن الصافي (كلغ/ ليبرة)

ولتاژ اسمی
فرکانس اسمی

معّدل القوة الفلطية (فلط)
معّدل التواتر (هيرتز)

به برچسب مشخصاتی که زير کليد درب يخچال قرار گرفته، مراجعه کنيد.
راجع الملصق المحدِّد للمعّدالت الموجود تحت مفتاح باب البّراد

.CNS 2026، C4048 إّن سعة البّراد هذه قائمة على أنظمة
يتضّمن احتساب السعة هذا منطقة حفظ الطعام ومجرى الهواء البارد.

لذلك، إّن السعة المذكورة أعاله والخاصة بهذه الطرازات تشمل منطقة حفظ الطعام.

ظرفيت اين يخچال بر مبنای مدلهای CNS2026,C4048 است.
محاسبه اين ظرفيت شامل ناحيه نگهداری مواد غذايی و کانال هوای سرد می باشد. 

بنابراين ظرفيت های فوق برای اين مدلها شامل ناحيه نگهداری مواد غذايی نيز می شود.

عرض × عمق × ارتفاع (ملم) / پهنا × عمق × ارتفاع (ميليمتر)



•  Fine Fresh Cassette (Light Green: Fine Fresh Cassette)
(part no.: CNRBH-11162) (Figure I)

•  AITC Fresh Cassette (Dark Green: AITC Cassette)
(part no.: CNRBH-11116) (Figure II)

(Figura I) / (I رقم) / (I الشكل)

(Figura II) / (II رقم) / (II الشكل)
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•  محفظه مواد غذايی تازه (سبز روشن: محفظه مواد غذايی تازه)
(I رقم) (CNRBH-11162 :شماره قسمت)

•  كاسيت المواد الطازجة (أخضر فاتح: علبة حفظ المواد الطازجة الرائعة)
(I الشكل) (CNRBH-11162 :رقم القطعة)

(AITC سبز تيره: محفظه) محفظه مواد غذايی تازه  •
(II رقم) (CNRBH-11116 :شماره قسمت)

(AITC أخضر غامق: كاسيت) كاسيت المواد الطازجة  •
(II الشكل) (CNRBH-11116 :رقم القطعة)

SEPARATELY SOLD PARTS / 
القطع التي ُتباع بشكٍل منفصل / قطعاتي كه مجزا فروخته مي شوند
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