موارد ایمنی استفاده از یخچال و فریزر
لطفاً پیش از استفاده از محصول ،موارد زیر را به دقت مطالعه کرده تا از کارکرد ایمن و مناسب دستگاه مطمئن شوید.
هر گونه نصب و تعمیرات بایستی صرفاً توسط نمایندگان مجاز شرکت صنایع امرسان صورت پذیرد (تماس با .)123-11733
قبل از شروع استفاده از محصول ،دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.
هنگام جابجایی دستگاه ،مراقب کندانسور باشید .صدمه و نشت گاز مبرد ،میتواند منجر به حریق و/یا انفجار گردد.
محل ن صب یخچال بای ستی به نحوی با شد که به ازای هر  8گرم گاز  ،R600aیک متر مکعب ف ضا دا شته با شد (میزان گاز
مبرد ،در لیبلی که داخل محصول نصب گردیده ،درج شدهاست).

از قرار دادن یخچال و فریزر در مجاورت اجاق گاز ،شوفاژ ،بخاری ،نور م ستقیم آفتاب و بطور کلی هر گونه منبع گرما اجتناب
کنید.
از نصب محصول در محیط خیس اجتناب کنید.
اتصاالت برقی از قبیل سیم ها ،دوشاخه ،پریز و ...را بصورت مرتب بازدید فرمایید .وجود هر گونه پوسیدگی ،پارگی ،سوختگی،
شل بودن و ...نشاندهندۀ اشکاالت ایمنی است.

از انبارش مواد قابل اشتعال مانند کاغذ ،پالسیتک ،پارچه و ...در اطراف یخچال و فریزر خودداری کنید.
فاصلۀ ایمن پشت محصول از دیوار ،حداقل  21سانتیمتر است.

از پاشیدن مستقیم آب به داخل محصول خودداری کنید .این کار میتواند باعث اتصالی و شوک الکتریکی شود.
مراقب باشید که کابل برق زیر محصول قرار نگرفته باشد.
برای ذوب برفک ،از وسایل گرمازا از قبیل سشوار ،هیتر و ...استفاده نکنید.
ات صال چند و سیلۀ برقی به یک چندراهی ،عملی ناایمن ا ست .این کار باعث افزایش شار الکتریکی و در نتیجه ایجاد گرما در
سیستم برقی خواهد شد.

از اتصال دو شاخه به پریز بصورت معکوس اجتناب کنید.

از اتصال سیم ارت به محل مشخص شده مطمئن شوید.
در صورت مرطوب بودن بدن ،از لمس سیمها و اتصاالت الکتریکی خودداری کنید.
از تماس دستتتت مرطوب با دیوارۀ داخلی فریزر و مواد غذایی داخل آن اجتناب کنید (احتمال ستتترماگزیدگی )(Frostbite
وجود دارد).

از ورود انگشت به آبخوری خودداری کنید.
حتما از تراز بودن محصول مطمئن شوید .لق بودن میتواند منجر به سقوط شود.
از نگاه کردن به المپ  U.V.برای مدت طوالنی اجتناب کنید.
از قرار دادن نوشابه ،آبمیوههای گازدار و ظروف شیشهای داخل فریزر خودداری کنید.
از قرار دادن ظروف محتوی مایعات روی یخچال اجتناب کنید.

به کودکان اجازه ندهید که روی کشوهای فریزر پا بگذارند .احتمال صدمات جدی وجود دارد.
اگر بوی سوختگی به مشامتان رسید و/یا دود مشاهده کردید ،محصول را از برق کشیده و موضوع را با خدمات پس از فروش
شرکت صنایع امرسان ( )123- 11733در میان بگذارید.

