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شـرکت صنایع ماشـین های اداری ایران در سـال 1343 تاسـیس گردید.  این شـرکت شـامل 
 شـرکت های زیرمجموعـه متعـددی در حوزه هـای مختلـف می باشـد کـه از جملـه آن هـا 

می توان به شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران اشاره نمود.
مادیـران بـا بیـش از نیـم قـرن سـابقه و حضـور فعـال در کشـور، پیشـرو در تولیـد و عرضـه 
محصـوالت متعـددی در حـوزه لـوازم خانگـی، الکترونیـک، فنـاوری اطالعـات و ... بـا برندهای 

مختلـف از جملـه ایکـس ویـژن و تـی سـی ال می باشـد.
مادیـران همچنیـن بـه عنـوان یـک برنـد کارآفرین، توانسـته تا امروز زمینه اشـتغال بسـیاری 

از نیروهـای جـوان و برتـر کشـور را  فراهـم آورد.

کارخانه لوازم خانگی

کارخانـه لـوازم خانگـی مادیـران واقـع در منطقـه ویـژه اقتصـادی پیـام در سـال 1397 احداث 
تولیـد  بـه  اقـدام  ماشـین آالت  پیشـرفته  ترین  و  بروزتریـن  از  بهره گیـری  بـا  تـا  گردیـد 
محصوالتـی بسـیار بـا  کیفیـت و در سـطح جهانـی، بخـش وسـیعی از نیاز بازار لـوازم خانگی در 

داخـل کشـور را تامیـن نمایـد.
محصوالت اصلی شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران،

•   یخچال و فریزر
•   ماشین لباسشویی

•   دستگاه تهویه مطبوع )کولرگازی(
و با دو برند ایکس ویژن و تی سی ال می باشد.

خدمات پس از فروش مادیران

شـرکت پشـتیبانی فـروش مادیـران، بـه عنـوان بـازوی اصلـی خدمـات رسـانی به مشـتریان، 
پاسـخگوی نیاز ایشـان در امور نصب و راه اندازی دسـتگاه ها، خدمات پس از فروش و رفع 
مشـکالت دسـتگاه ها می باشـد. خدمات پس از فروش مادیران، با بهره مندی از دفاتر اسـتانی 
و شـعب فـراوان در سراسـر کشـور، آمـاده ارائـه خدمـات پیشـرفته و حرفـه ای در کوتاه تریـن 
زمـان ممکـن می باشـد. مشـتریان محتـرم بـرای بهره منـدی از ایـن خدمـات می تواننـد بـا 

شـماره 82266-021 )داخلـی 1( تمـاس حاصـل نمایند.

 معرفی گروه شرکت های مادیران
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دستورالعمل های ایمنی

افراد کم توان از نظر جسمی، حسی یا روانی و یا کم تجربه و کم اطالع در صورتی می توانند از . 1
این دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت بوده و یا دستورالعمل استفاده صحیح و بی خطر از این 

دستگاه به آن ها ارائه شده باشد و از خطرات مربوطه نیز اطالع داشته باشند.
برای اطمینان از دستکاری نشدن دستگاه توسط کودکان بهتر است  هنگام استفاده آن ها از یخچال . 2

نظارت داشته باشید. به کودکان اجازه ندهید تا از یخچال باال رفته یا با دستگاه بازی کنند. تمیز 
کردن و تعمیر و نگهداری توسط کودکان نباید بدون نظارت انجام شود.

در صورت آسیب دیدن کابل برق، برای پیشگیری از حادثه، از شرکت سازنده، مرکز خدمات پس . 3
از فروش مربوطه یا اشخاص واجد شرایط بخواهید تا آن را تعویض نمایند.

از مسدود کردن دریچه های تهویه هوا در بدنه و داخل یخچال خودداری نمایید. . 4
از به کار بردن هر گونه وسیله مکانیکی برای تسریع روند یخ زدایی خودداری کنید )به غیر از . 5

مواردی که توسط سازنده توصیه شده است(.
از آسیب زدن به مدار سردکننده دستگاه خودداری کنید. . 6
توسط . 7 که  مواردی  از  غیر  )به  کنید  یخچال خودداری  فضای  در  الکتریکی  دادن وسایل  قرار  از 

سازنده توصیه شده است(. 
از نگهداری مواد اشتعال زا، قابل انفجار و اسیدی در یخچال خودداری کنید. . 8
این دستگاه جهت مصارف خانگی و موارد مشابه قید شده در ذیل در نظر گرفته شده است:. 9

      -    آشپزخانه پرسنل در فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری
      -    مشتریان هتل ها، متل ها و پانسیون ها

      -    کترینگ و موارد مشابه  
در صورت خراب شدن المپ محصول، با نمایندگان خدمات پس از فروش تماس گرفته شود. . 10

هشدار:
•    برای اطمینان از ورود و خروج هوا، از قرار دادن مانع در اطراف دستگاه یا بر روی آن خودداری کنید.  
•   برای جلوگیری از شکستن ظروف شیشه ای در اثر سرمای زیاد، از قرار دادن ظروف شیشه ای محتوی 

مایعات یا مواد غذایی در محفظه فریزر خودداری کنید. 
•   در صورت جابجایی یخچال، برای جلوگیری از آسیب دیدن کمپرسور، باید برای روشن کردن مجدد 

آن 2 ساعت منتظر بمانید.
•  محدوده مجاز دمای عملیاتی )کار( دستگاه تحت کالس منطقه ای نیمه گرمسیری )ST( بین 16 تا 
 )T( دستگاه کالس منطقه ای گرمسیری )38 درجه سانتیگراد می باشـد. محدوده دمای عملیاتی )کار
بین 16 تا 43 درجه سانتیگراد می باشد. چنانچه خارج از شرایط آب و هوایی فوق )محدوده دمای 

محیطی مذکور( از دستگاه استفاده نمایید، ممکن است دمای داخلی دستگاه به حد مطلوب نرسد.
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دستورالعمل های ایمنی

•  برای جلوگیری از گیرکردن انگشتان خود بین درب یخچال، هنگام باز و بسته کردن درب آن، از 
قرار دادن انگشت خود بین درب های آن خودداری نمایید. فقط از دستگیره درب برای باز و بسته 

کردن آن استفاده نمایید. 
•  در صورت برق دار بودن قسمت هایی از دستگاه، مشاهده دود، شنیدن صدای غیر عادی، احساس 
بوی نامطبوع و هر گونه مورد غیر عادی درحین استفاده از یخچال، بالفاصله آن را خاموش کرده 

و با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.
•  از قراردادن انگشت یا دست خود در زیر یخچال به خصوص قسمت پایین در پشت دستگاه جدا 

خودداری کنید؛ چرا که ممکن است در اثر برخورد با اشیای تیز خراشیده شود.

خطر آتش سوزی / مواد اشتعال زا
•  هنگام نصب دستگاه دقت کنید تا کابل برق گیر نکرده یا آسیب نبیند.  

•  از قرار دادن پریز )سه راهی( سیار یا منبع تغذیه در پشت دستگاه خودداری نمایید. 
•  باز ماندن درب یخچال یا فریزر  به مدت طوالنی باعث باال رفتن بیش از حد دمای داخل محفظه ها 

می شود.  
•  بدنه یخچال هنگامی که در تماس مستقیم با مواد غذایی بوده و همچنین سینی تخلیه آب را به طور  

مرتب تمیز نمایید. 
•  چنانچه از مخزن آب سردکن به مدت 48 ساعت استفاده نشود، آن را تمیز نمایید.

گوشت و ماهی خام را در محفظه ای قرار دهید که با سایر مواد غذایی در تماس نباشد یا آب آن ها    •
بر روی مواد غذایی دیگر چکه نکند.

•  محفظه مواد غذایی منجمد با عالمت 2 ستاره برای نگهداری مواد غذایی از پیش منجمد شده و 
درست کردن بستنی و یخ مناسب می باشد. 

•   محفظه مواد غذایی با عالمت 1 ، 2 و 3 ستاره برای منجمد کردن مواد غذایی تازه مناسب نمی باشد.
•  دستگاه حاوی مبرد ایزوبوتان R600a می باشد. این گاز طبیعی، سازگاری زیادی با محیط زیست دارد 

ولی قابل احتراق نیز می باشد.
•  لطفا در مورد معدوم نمودن ایمن این محصول از لحاظ محیط زیستی، با مقامات محلی خود تماس 

حاصل فرمایید.

 احتیاط: 
بر روی پالک مشخصات مطابقت  ثبت شده  با مشخصات برق مصرفی  باید  تغذیه دستگاه  •   منبع 
داشته و برای اتصال آن به برق از پریز باالی 10 آمپر و ارت دار استفاده نمایید. از یک پریز برای 
اتصال چند وسیله برقی استفاده نکنید؛ در غیراین صورت به علت بیش از حد گرم شدن پریز احتمال 

آتش سوزی وجود دارد.
•   از قرار دادن دستگاه در معرض باران یا تابش مستقیم نور خورشید بپرهیزید.
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دستورالعمل های ایمنی

•  از کشیدن کابل برق برای خارج کردن دو شاخه آن از پریز خودداری کنید. برای خاموش کردن 
یخچال باید دوشاخه آن را گرفته و سپس از پریز خارج نمایید. به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، 

از تماس دست خیس با کابل برق یا دوشاخه خودداری کنید.

•  از وارد آمدن فشار به کابل برق توسط یخچال یا اشیای سنگین  و همچنین بیش از حد خم کردن آن 
خودداری کنید )خم شدن کابل برق یا کنده شدن روکش )عایق( آن ممکن است موجب برق گرفتگی 
یا آتش سوزی شود(. در صورت قطع کابل برق یا آسیب دیدن آن، بالفاصله با مرکز خدمات پس از 

فروش تماس حاصل فرمایید. 

اثر  از قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی یخچال خودداری کنید، چرا که ممکن است در    •
بندی برق یخچال تماس پیدا کرده و موجب  شکستن یا واژگون شدن ظرف، محتویات آن با عایق 

برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. 

•  از بازکردن یا دستکاری کردن یخچال خودداری کنید. نگهداری و تعمیر دستگاه باید توسط افراد 
متخصص در این زمینه انجام گیرد. 

•  در صورت نشت هرگونه گاز اشتعال زا مانند گاز شهری، ابتدا شیر گاز را ببندید و  سپس پنجره را 
برای تهویه هوا  باز کنید. همچنین برای جلوگیری از آتش سوزی یا انفجار ناشی از جرقه،  دوشاخه 

برق یخچال را از پریز خارج نکنید. 

•  هشدار در مورد وسایل برودتی )به ویژه یخچال فریزر( مبنی بر این که وسیله برودتی هنگامی که 
برای مدت زمان طوالنی در سرمای کمتر از حد پایین گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای 
آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود، مجاز نیست به طور مداوم کار کند )به دلیل امکان 

برفک زدایی محتویات، یا این که ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود(.

•   از قرار دادن نوشیدنی های گازدار در محفظه یا قفسه انجماد یا محفظه  با دمای پایین، خودداری کنید.   
•   زمان نگهداری مواد غذایی نباید از مدت زمان تعیین شده توسط تولید کننده مواد غذایی تجاوز کند.  
•  افزایش دمای مواد غذایی منجمد در حین یخ زدایی به طور دستی، تعمیر و یا تمیز کردن یخچال 

ممکن است طول دوره نگهداری مواد غذایی را کاهش دهد. 

•  در صورت کار نکردن سیستم خنک کننده یخچال فریزر به مدت طوالنی )مانند قطع برق یا از کار 
افتادن سیستم خنک کننده( مراقب مواد غذایی منجمد باشید. 

•  در صورت خاموش کردن یخچال و عدم استفاده از آن به طور موقت یا به مدت طوالنی، اقدامات 
الزم از جمله خالی کردن محتویات آن، تمیز و خشک کردن آن یا نیمه باز گذاشتن درب های آن 

باید انجام گیرد.
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معرفی کاال

ویژگی ها
-  مجهز به سیستم هوشمند کنترل دما، سیستم خنک کننده هوا و ضد برفک می باشد.

استفاده از کامپیوتر جهت کنترل دما، نمایش عملیات به صورت تصویری هوشمند و ساده مجهز به 
سیستم فن خنک کننده، ضد برفک و ایمن با کارایی باال.

-  مجهز به سیستم خنک کننده سبز یا سازگار با محیط زیست و فاقد مواد CFC )کلروفلوروکربن ها( و            
استفاده از مواد RS100 سازگار با محیط زیست که 80 درصد قطعات اصلی آن قابل بازیافت می باشند.

-  ایجاد جریان هوا با گردش فن در جهت چپ و راست، خنک کننده به صورت یکنواخت و یکسان.
-  امکان باز شدن کامل و بدون مانع کشوها 

-  کنترل دما با صفحه نمایش طرح فلزی
-  مجهز به آب سردکن 

   این محصول مجهز به سیستم آب سردکن می باشد به طوری که می توانید در مواقع نیاز به آب 
آشامیدنی به راحتی به آن دسترسی پیدا کنید. 

توجه: در صورت باال بودن مدل دستگاه، دستورالعمل های مندرج در این راهنما ممکن است با دستگاه 
شما متفاوت باشد. اما عملکرد و روش استفاده از آن تناقضی با مندرجات این دفترچه ندارد، از 

این رو با آرامش خاطر از آن استفاده نمایید. 

 محفظه سبزیجات ومیوه جات

طبقه شیشه اى پایینى یخچال

قفسه بطرى یخچال

طبقه شیشه اى باالیى یخچال

کانال هوا در یخچال

قفسه بطرى فریزر

طبقه شیشه اى باالیى فریزر

طبقه شیشه اى پایینى فریزر

کشوى پایینى فریزر

درب فریزردرب یخچال

مخزن آب
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یخچال باید در محل خشک،  دور 
و  نور خورشید  تابش مستقیم  از 
و  شود  داده  قرار  گرمازا  منابع 
تهویه )جریان هوای(  از  همچنین 

مناسب برخوردار باشد. 

مطابق شکل فضای کافی باید در 
اطراف دستگاه وجود داشته باشد.

صاف  سطحی  بر روی  را  یخچال 
صورت  در  دهید.  قرار  پایدار  و 
ناهموار بودن محل نصب یخچال، 
با تنظیم پایه ها آن را تراز کنید. 

باز کردن  فوم زیر یخچال هنگام 
استفاده از آن، باعث پخش شدن 
در  و  شده  یخچال  زیر  گرمای 
نتیجه مانع آتش سوزی می شود. 

به دلیل احتمال یخ زدن دستگاه، از 
قرار دادن آن در محیط خیلی سرد 

خودداری کنید. 

نصب و راه اندازی

هشدار: 
-   برای حمل یخچال حداقل دو نفر مورد نیاز است، به طوری که یک نفر قسمت باال و پشت آن را بلند 
کرده و نفر دیگر قسمت پایین آن را بگیرد )گرفتن یک طرف یخچال برای حمل آن بسیار خطرناک 

بوده و ممکن است منجر به حادثه شود(.  
-  هنگام حمل یخچال، ممکن است تیغه )چرخ( پایین آن باعث  ایجاد خراشیدگی بر روی زمین شود. در 
صورت حمل یخچال در مسافت طوالنی، باید لوازم جانبی داخل آن را با استفاده از نوارچسب بچسبانید. 

در غیر این صورت ممکن است در اثر برخورد با یکدیگر آسیب ببینند. 
-  لطفا یخچـال را در موقعیتی که بتواند در معرض لرزش و تکـان هـای جزئی باشد، قرار دهید. در 
صورت استفاده از یخچال در مناطقی که اغلب دچار زمین لرزه می شوند، بهتر است یخچال را به 

دیوار یا پایه وصل کنید؛ درغیر این صورت سقوط آن منجر به حادثه خواهد شد.  

>10cm

>30cm

>10cm

45

در حین حمل و نقل دستگاه، سمت 
درب یخچال نباید با ابزار حمل در 

تماس باشد.
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نصب و راه  اندازی

-   در اطراف یخچال باید فضای خالی به اندازه کافی وجود داشته باشد، در صورتی که فضای خالی کم 
باشد یا وسایل دیگر در باال یا کنار یخچال قرار داده شود، مانع از پخش گرمای یخچال و در نتیجه موجب 
اتالف انرژی می شود. از طرف دیگر ممکن است باعث سوختن دیوار و وسایل اطراف یخچال شود. 

-  برای تراز کردن یخچال قسمت جلو و پایه های آن را تنظیم کنید. تراز نبودن یخچال باعث ایجاد 
صدا و لرزش می شود. 

ابعاد دستگاه و فضای مورد نیاز برای نصب یخچال در شکل زیر نشان داده شده است:

ابعاد دستگاه فضاى مورد نیاز براى استفاده از 
دستگاه

کل فضاى مورد نیاز براى استفاده 
از دستگاه

630

630

630

630

920

920

920

920

فضاى مورد نیاز براى جریان هواى آزاد

ابعاد دستگاه فضاى مورد نیاز براى
 استفاده از دستگاه

کل فضاى مورد نیاز براى 
مدل دستگاهاستفاده از دستگاه

واحد: میلیمتر

> L1+100

> L1+100

> L1+100

> L1+100

> W1+200

> W1+200

> W1+200

> W1+200

> L1+334

> L1+334

> L1+334

> L1+334

> W1+500   

> W1+500   

> W1+500   

> W1+500   

S545-AWD

S545-ASD

S545-AMD

S545-AGD
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نحوه کار

1- ابتدا کلیه لوازم بسته بندی یخچال از قبیل نوارهای چسب بدنه و ... به ویژه فوم پایه را باز کنید. 

2- با استفاده از دستمال و آب گرم قسمت های داخلی و بدنه یخچال را تمیز کنید )کمی جوش شیرین 
نیز می توانید به آب گرم اضافه کنید(. 

3- پس از تراز و تمیز کردن یخچال، قبل از آن که برای روشن کردن آن دوشاخه را به پریز برق وصل 
کنید، یخچال را در حدود 5 ساعت در همان حالت باقی بگذارید. قبل از قرار دادن مواد غذایی در 

یخچال نیز اجازه دهید یخچال به مدت 2 تا 3 ساعت خنک شود.

نمایشگر دما 
دکمه تنظیم دما 

آیکون وضعیت 
سردکن سریع 

انتخاب عملکرد آیکون قفل کودك

آیکون 
وضعیت  هوشمند

محفظه فریزر
محفظه یخچال

آیکون وضعیت 
انجماد سریع 

 با آب گرم و 
 دستمال بشویید.

1 - نوارهاى محافظ را جدا کنید. 

براى انجماد کامل مواد غذایى در فصل 
تابستان، 24 ساعت زمان نیاز است. روز 

دوم وضعیت یخچال را کنترل نمایید. 

3- دو یا سه ساعت پـس از اتصـال 2 - به پریز برق وصل نمایید.
یخچـال به بـرق، مـواد غـذایـى را 

درون یخچـال قـرار دهیـد. 

 براى صرفه جویى در مصرف 
برق، از باز کردن مکرر درب 

یخچال خوددارى نمایید.  

بـوى پالستیـک پـس از انجـماد به طـور 
خودکـار از بین مى رود. 

کلیدهای صفحه کنترل
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عملکردهای دستگاه

روشن کردن دستگاه برای اولین بار
در صورت اتصال دستگاه به برق برای اولین بار، محفظه خنک کننده )یخچال( با دمای 5 درجه سانتیگراد 

و محفظه انجماد )فریزر( با دمای 18- درجه سانتیگراد شروع به کار می کند. 

عملکرد تنظیم دستی دما
 )2 o C ~ 8 o C( )تنظیم دمای یخچال )محفظه خنک کننده

در حالت باز بودن قفل صفحه کنترل، دکمه  را به مدت 3 ثانیه فشار دهید و پس از تغییر 
آیکون محدوده دما به حالت محفظه یخچال )محفظه خنک کننده(، با استفاده از دکمه  دمای 
یخچال )محفظه خنک کننده( را تنظیم کنید. با هر بار فشار دادن دکمه ، دمای یخچال 1 درجه 
 0F ،02 ،03 ،04 ،05 ،06 ،07 ،08 کاهش پیدا می کند. مقادیر قابل تنظیم برای دمای یخچال به ترتیب 
می باشند. پس از انتخاب دمای مورد نظر دکمه را رها کرده و به مدت 5 ثانیه منتظر بمانید تا دمای 

تنظیم شده، تایید و ذخیره شود. 

 )-22 o C ~ -15  o C( )تنظیم دمای فریزر )محفظه انجماد
در حالت باز بودن قفل صفحه کنترل، دکمه  را به مدت 3 ثانیه فشار دهیـد و پس از تغییر آیکون

محدوده دما به حالت محفظه فریزر، با استفاده از دکمه  دمای فریزر را تنظیم کنید. با هر بار 
فشار دادن دکمه  ، دمای فریزر 1 درجه کاهش پیدا می کند. مقادیر قابل تنظیم برای دمای 
فریزر به ترتیب 15-، 16-، 17-، 18-، 19-، 20-، 21-، 22- می باشند. پس از انتخاب دمای مورد نظر 

دکمه را رها کرده و به مدت 5 ثانیه منتظر بمانید تا دمای تنظیم شده، تایید و ذخیره شود. 

)Super Cool( عملکرد سردکن سریع
آیکون  تا  دهید  فشار  بار  چند  را  دکمه   کنترل،  صفحه  قفل  بودن  باز  صورت   در 
دهید  فشار  را  دکمه ای  آنکه  بدون  سپس  گیرد.  قرار  چشمک زن  حالت  در  سریع(  )سردکن 
حالت از  خروج  برای  شود.  فعال  یخچال  سریع  سردکن  عملکرد  تا   بمانید  منتظر  ثانیه   5 مدت   به 

سردکن سریع مراحل فوق را مجددا تکرار نمایید. پس از 2 ساعت دستگاه به طور خودکار از وضعیت  
سردکن سریع خارج می شود.

(، دمای یخچال  o C 2 بوده و تا زمان خروج از این حالت، نمی توانید  در حالت سردکن سریع )
دمای یخچال را تغییر دهید )در وضعیت سرد کن سریع، در صورت تنظیم سایر عملکردها، عملکرد 
سردکن سریع غیر فعال می شود. در صورت  باز گذاشتن درب یخچال به مدت بیش از 3  دقیقه، عملکرد 

سردکن سریع  به طور خودکار غیرفعال می شود(. 
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عملکردهای دستگاه

 )Super Freeze(  عملکرد انجماد سریع
در صورت باز بودن قفل صفحه کنترل، دکمه  را چند بار فشار دهید تا آیکون                 )انجماد 
سریع( در حالت چشمک زن قرار گیرد. سپس بدون آن که دکمه ای را فشار دهید به مدت 5 ثانیه منتظر 
بمانید تا عملکرد انجماد سریع فریزر فعال شود. با تنظیم دستی می توان از وضعیت انجماد سریع خارج 
شد. پس از فعال شدن عملکرد انجماد سریع، فریزر فرایند انجماد سریع مواد غذایی را به مدت 4 

ساعت شروع کرده و پس از آن به طور خودکار غیرفعال می شود. 
در حالت انجماد سریع               ، تا زمان خروج از این حالت دمای فریزر بر روی o C 24- تنظیم می شود 
)در وضعیت انجماد سریع، با تنظیم دمای فریزر، عملکرد انجماد سریع به طور خودکار غیرفعال می شود.  
در  حالت انجماد سریع در صورت باز گذاشتن درب فریزر به مدت بیش از 3 دقیقه، عملکرد انجماد 

سریع  به طور خودکار غیرفعال می شود(.

  )SMART( عملکرد هوشمند
  Smart  در صورت باز بودن قفل صفحه کنترل، دکمه  را چند بار فشار دهید تا آیکون
)هوشمند(  در حالت چشمک زن قرار گیرد. سپس بدون آن که دکمه ای را فشار دهید به مدت 5 ثانیه 
منتظر بمانید تا عملکرد هوشمند فعال شود. برای خروج از عملکرد هوشمند مراحل فوق را مجددا 
تکرار نمایید. پس از فعال شدن عملکرد هوشمند، یخچال می تواند وضعیت محفظه ها را کنترل کرده 
و کیفیت عملکرد خود را به حداکثر برساند. در وضعیت هوشمند یخچال می تواند با توجه به افزایش 
دمای محفظه یخچال یا فریزر عملکرد سردکن یا انجماد سریع را فعال سازد )در وضعیت هوشمند، در 

صورت تنظیم سایر عملکردها، عملکرد هوشمند غیر فعال می شود(. 

 )Child Lock( عملکرد قفل کودک
در صورت باز بودن قفل صفحه کنترل، عملکرد قفل کودک           فعال می شود.

ندهید،  انجام  کنترل  بر روی صفحه  عملیاتی  چنانچه  به روش خودکار:  فعال کردن قفل کودک 
دستگاه پس از 30 ثانیه به طور خودکار در حالت قفل کودک قرار گرفته، آیکون             روشن شده و 

صفحه کنترل قفل می شود. 
خروج از حالت قفل کودک: در صورت روشن بودن آیکون           ، دکمه  را بیش از 3 ثانیه 

فشار دهید تا دستگاه از حالت قفل کودک خارج شود. 
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عملکرد خاموش کردن سیستم خنک کننده یخچال
در صورت باز بودن قفل صفحه کنترل، کلید  را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. پس از تغییر آیکون 
دمای محدوده به محفظه یخچال یا خنک کننده، با استفاده از کلید  دمای محفظه خنک کننده 
یخچال را روی OF تنظیم کرده سپس بدون آن که دکمه ای را فشار دهید به مدت 5 ثانیه منتظر بمانید 
تا عملکرد »خاموش کردن سیستم خنک کننده« فعال شود. چنانچه دمای محفظه یخچال روی OF تنظیم 
نباشد، عملکرد »خاموش کردن سیستم خنک کننده« غیرفعال می شود. در صورت تنظیم سایر عملکردها 

دروضعیت »خاموش کردن سیستم خنک کننده«، این وضعیت به طور خودکار غیرفعال می شود.

توجه: قبل از فعال کردن عملکرد خاموش کردن سیستم خنک کننده، لطفا مواد غذایی را از یخچال خارج 
نمایید. در وضعیت »خاموش کردن سیستم خنک کننده« یخچال در وضعیت خاموش قرار می گیرد.

 )Power Off Memory( حافظه خاموشی
هنگام خاموش شدن دستگاه  یا قطع برق، وضعیت فعلی آن در حافظه دستگاه ذخیره شده و پس از 

روشن شدن مجدد دستگاه به فعالیت خود بر اساس تنظیمات انجام شده قبلی ادامه می دهد. 

زنگ هشدار باز بودن درب یخچال 
چنانچه درب یخچال یا فریزر به مدت بیش از یک دقیقه باز مانده یا محکم بسته نشده باشد، زنگ 
هشدار به صدا در می آید. برای متوقف شدن صدای زنگ، یکی از دکمه ها را فشار دهید که در این 
صورت پس از یک دقیقه مجددا زنگ هشدار به صدا در می آید. برای قطع زنگ هشدار درب یخچال 

یا فریزر را کامل ببندید. 

زنگ هشدار گرمایش بیش از حد فریزر )محفظه انجماد( 
مربوطه  فریزر  دمای  محـدوده  نشان دهنده  عالمت  باشد،  درجه   -12 از  بیش  فریزر  دمای  اگر 
 روشن شده و رقم های دیجیتالی نشانگر دما در حالت چشمک زن قرار می گیرند. با فشار دادن یکی از 
دکمه ها، دمای فریزر هنگام اتصال به برق نشان داده می شود. با فشار دادن مجدد یکی از دکمه ها یا 

پس از 10 ثانیه دستگاه به وضعیت عادی بازخواهدگشت.  

عملکرد محافظت از صفحه نمایش
اگر به مدت 30 ثانیه از یخچال استفاده نکنید، عملکرد حفاظت از صفحه نمایش فعال شده و دکمه های 
صفحه کنترل به طور خودکار قفل می شوند. برای خروج ازعملکرد حفاظت از صفحه نمایش، یکی از 

دکمه ها را فشار دهید. 

عملکردهای دستگاه
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محل نگهداری مواد غذایی تازه
)2 o C ~ 8 o C( )محفظه خنک کننده )یخچال

- محفظه خنک کننده برای نگهداری مواد غذایی مانند شیر، تخم مرغ و نوشیدنی به مدت کوتاه مورد 
استفاده قرار می گیرد.

-  برای کاهش مقدار از دست دادن آب سبزیجات، میوه جات و صیفی جات باید آن ها را در محفظه 
میوه جات و سبزیجات نگهداری نمایید. 

- برای جلوگیری از افزایش مصرف انرژی، باید مواد غذایی پخته شده را پس ازبسته بندی درکیسه های 
نگهدارنده در یخچال قرار دهید.

)-22 o C ~ -15 o C( )محفظه انجماد )فریزر
-  محفظه انجماد برای نگهداری مواد غذایی به مدت طوالنی مورد استفاده قرار می گیرد.

-  قبل از گذاشتن ماهی و گوشت در فریزر، ابتدا باید آن ها را به قطعات کوچک تقسیم کرده و پس 
از بسته بندی در کیسه های نگهدارنده در کشوی فریزر قرار دهید. 

-  از قرار دادن ظروف شیشه ای یا ظروف در بسته حاوی مایعات که خطر شکستن یا ترکیدن در اثر 
انجماد را دارند، خودداری کنید. 

-  از نگهداری مواد غذایی تازه همراه با مواد غذایی منجمد در یک محفظه خودداری کنید. 
-  از قرار دادن مواد غذایی در مجاورت دیواره داخلی فریزر خودداری نمایید، در غیر این صورت 

ممکن است مواد غذایی پس از انجماد به دیواره داخلی فریزر بچسبد.
-  در این محصول برفک زدایی به صورت اتوماتیک می باشد.

  
توجه:  •  برای جلوگیری از کاهش اثر خنک کنندگی یخچال، از مسدودکردن کانال خروج و بازگشت 

هوا )انتقال هوای سرد( خودداری کنید.
          • قبل از قرار دادن آب و مواد غذایی گرم در یخچال، ابتدا آن ها را خنک کرده و به دمای    

اتاق برسانید.
•   دماهای داخلی وسیله ممکن است از عواملی مانند مکان وسیله، دمای محیط و تکرار باز 
و بسته شدن درب محصول متاثر شوند. برای جبران این عوامل می توان وضعیت وسایل 

کنترل کننده دما را تغییر داد.

یخ ساز )در صورت موجود بودن آن( 
مقدار چهار پنجم جایخی را از آب پر کرده و داخل فریزر قرار دهید. پس 
از یخ زدن آب، برای بیرون آوردن یخ ها کمی جایخی را به دو طرف تاب 
دهید تا یخ ها خارج شوند. البته از پیچاندن بیش از حد جایخی خودداری  

عملکردهای دستگاه
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کنید. هنگام جدا کردن یخ ها جایخی را در یک دستمال خشک بپیچید تا انگشتتان دچار سرمازدگی نشود. 

روش نصب و خارج کردن قطعات دستگاه 

- طبقه شیشه ای محفظه خنک کننده )یخچال(: 
از آنجایی که ارتفاع طبقات یخچال قابل تنظیم است، به راحتی 
می توانید مواد غذایی با ابعاد مختلف را در آن قرار دهید. برای 
خارج کردن طبقه شیشه ای ابتدا آن را به طرف خود )بیرون( 

و سپس کمی به سمت باال بکشید. 

- کشوی میوه جات و سبزیجات:
از این کشو برای نگهداری سبزیجات و میوه جات استفاده نمایید. 

برای خارج کردن کشو آن را به سمت بیرون بکشید. 

- کشوی محفظه انجماد )فریزر(: 
مدت  به  ماهی  و  گوشت  مانند  غذایی  مواد  نگهداری  برای 
طوالنی از این قسمت استفاده کنید. برای خارج کردن کشو، 

آن را به سمت بیرون و سپس به سمت باال بکشید. 

نکته: 
•  از آن جایی که خرد کردن گوشت پس از انجماد دشوار است، توصیه می کنیم قبل از قرار دادن 

قطعات بزرگ گوشت در فریزر، آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید. 
ابتدا آن ها را به صورت  •  برای نگهداری مواد غذایی که سریع تر از بقیه مواد منجمد می شوند، 

مساوی تقسیم کرده و پس از منجمد شدن در یک قسمت نگهداری کنید. 

-  جای بطری در درب یخچال: 
این قسمت برای نگهداری تخم مرغ، بطری های نوشیدنی و سایر مواد غذایی با حجم کم مورد استفاده 

قرار می گیرد. برای خارج کردن جای بطری به آرامی آن را به سمت باال بکشید. 

توجه: برای جلوگیری از آسیب دیدن یخچال، هنگام بیرون آوردن جای بطری هرگز آن را با فشار به 
سمت بیرون نکشید.

-  مخزن آب: 
این محفظه برای ذخیره آب در آب سردکن در مواقع نیاز به آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد.

آهسته به سمت باال و سپس به 
سمت بيرون بكشيد. 

آهسته به سمت بيرون و سپس 
به سمت باال بكشيد. 

عملکردهای دستگاه
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پر کردن مخزن ذخیره آب: ابتدا با دست درپوش مخزن 
ذخیره آب را باز کرده و سپس مخزن را پر از آب کنید. 

پس از پر کردن آب درپوش مخزن را ببندید.

ابتدا  از نصب مخزن ذخیره آب  قبل  نصب مخزن آب: 
درب آن را محکم و به طور ایمن ببندید و سپس در حالی 
را در جهت  را گرفته اید، آهسته آن  که دو طرف مخزن 
فلش و به طور یکنواخت فشار دهید تا جایی که با فشار دادن 
مخزن در جهت فلش مخزن آب دیگر حرکت نکند. این کار 
نشان می دهد که مخزن در جای خود نصب شده است؛ در 
غیر این صورت باید مخزن را در جهت فلش آنقدر فشار 

دهید تا جا بیفتد.

خارج کردن مخزن ذخیره آب: برای خارج کردن مخزن 
ذخیره آب عکس مراحل نصب را انجام دهید.

خط  از  نباید  آب  سطح  مخزن،  آب  کردن  پر  هنگام  نکته: 
نشانه ای که حداکثر حد مجاز آب را نشان می دهد باالتر رود.

جهت اطمینان از کیفیت آب توصیه می کنیم مخزن آب و لوله 
خروجی آن را به طور مرتب تمیز نمایید.

هنگام تمیز کردن مخزن ذخیره آب و لوله ها توصیه می کنیم 
جهت جلوگیری از وقوع حادثه دو شاخه دستگاه را از پریز 

خارج نمایید.

توجه داشته باشید که با فشار درب یخچال را باز نکنید، چرا که به سرعت باز کردن درب یخچال، باعث 
سرریز شدن آب مخزن می شود. 

- آب سردکن: 

با استفاده از این امکان می توانید آب آشامیدنی مورد نیاز خود را هر زمان که مایل باشید تامین کنید.

نحوه ریختن آب: برای آشامیدن آب ابتدا پدال آب را با دست یا لیوانی که می خواهید در آن آب 
بریزید فشار دهید. پس از ریختن آب در ظرف یا لیوان پدال را رها کرده تا جریان آب قطع شود. 

نکته: قبل از استفاده از آب سردکن از پر بودن مخزن آب اطمینان حاصل کنید.

مطمئن شوید که آب از کیفیت خوبی برخوردار بوده و ناخالصی یا مواد اضافی که باعث مسدود شدن 
لوله خروجی آب می شود در آن وجود نداشته باشد.

به آرامى ودر خالف جهت فلش 
کشیده و مخزن را خارج کنید. 

پدال آب

عملکردهای دستگاه
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سرویس و نگهداری

برای اطمینان از تازه بودن آب در مخزن و لوله های آب سردکن بهتر است میزان آب آشامیدنی 
مصرفی 2/5 لیتر در هفته باشد.

هنگام استفاده از آب سردکن بهتر است دربی را که آب سردکن به آن متصل است ببندید تا از لرزش 
درب  یخچال، پاشیدن آب یا موارد دیگر در حین استفاده از آب سردکن جلوگیری شود. 

به علت تنوع مناطق جغرافیایی و فصول، همچنین پایدار نبودن دما و رطوبت محیط، چکه کردن آب 
از خروجی و همچنین وجود قطرات آب در قسمت های مختلف آب سردکن عالوه بر خروجی آب، 
کامال طبیعی بوده که می توانید آن را با استفاده از یک حوله یا دستمال پاک کنید تا هنگام استفاده از 

آب سردکن با مشکل مواجه نشوید.

سرویس و نگهداری:
اقدام به سرویس دستگاه  بار در ماه  به شما توصیه می کنیم یک   

نمایید. 
•   برای پیشگیری از برق گرفتگی، دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید. 
•  با استفاده از دستمال خیس یا جوش شیرین لکه های چربی و سایر 

لکه ها را تمیز کنید. سپس مواد شوینده را کامال پاک کنید. 
دستگاه  تمیزکردن  برای  بنزین  یا  الکل  صابون،  پودر  از  •  هرگز 
استفاده نکنید، در غیر این صورت موجب آسیب دیدن پوشش 

پالستیکی آن خواهد شد. 
•  برای تمیز ماندن یخچال فریزر، بدنه آن و گرد و خاک زمین را 

به طور مرتب تمیز کنید.
 

کنترل های الزم پس از تمیز کردن دستگاه
1 - آیا کابل برق یا دوشاخه آسیب دیده است؟ 

2 - آیا بر روی دوشاخه کابل گرد و غبار وجود دارد؟
3 - آیا گرمای غیر عادی در دو شاخه احساس می کنید؟ 

4 - آیا پریز برق محکم و ثابت است؟ 
5 - آیا دوشاخه کامال به پریز برق متصل شده است؟ 

توجه: 
باعث  است  ممکن  دوشاخه  روی  بر  غبار  و  گرد  وجود  یا  و  دوشاخه  یا  برق  کابل  دیدن  آسیب    •

برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. 
•    در صورت خارج کردن دو شاخه از پریز برق، برای اتصال مجدد آن باید 5 دقیقه منتظر بمانید. 

•    برای پیشگیری از جراحات شخصی از قرار دادن دست خود در زیر یخچال خودداری کنید. 

Neut ral detergent

قبـل از تمیـز کـردن یخچـال، 
دوشـاخه آن را از پریـز خـارج 

کنید. 

از مواد شوینده خنثى (جوش 
شیرین) استفاده نمایید. 
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نقشه مدار دستگاه

ظرفیت خازنى (الکتریکى) با توجه به کمپرسورهاى مختلف تفییر مى کند.  

برد 
کنترل
اصلى

صفحه نمایش

دمپر الکتریکى

هیتر دمپر

 LED یخچال

 LED فریزر

سوییچ درب یخچال

سوییچ درب فریزر
سنسور دما

فن فریزر

موتور گردش هوا

هیتر دیفراست

کمپرسور

خازن فعال

سیم کنترل

سیم خنثى

محافظ اضافه بار جریان برق

دوشاخه برق

فیوز دما

فیوز دما

PTC رله
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رفع اشکال

رفع اشکالعللاشکال

یخچال کار نمی کند، قدرت 
خنک کنندگی یخچال کم 

است.

◀ اتصـال بـرق دسـتگاه را کنتـرل 
. کنید

تابـش  معـرض  در  ◀ دستـگــاه 
یـا در  نـور خورشـید  مسـتقیم 
قـرار  گرمـازا  منبـع  مجـاورت 

اسـت. گرفتـه 
◀  اتـالف گرمـا در اطراف دسـتگاه 

دارد. وجود 

◀ دستگاه را به برق وصل کنید.

◀ دسـتگاه را بـه محلـی منتقل کنید 
کـه در معـرض تابـش مسـتقیم 
نـور خورشـید یـا در مجـاورت 

منبـع گرمـازا نباشـد.
◀ بیـن دیـوار و یخچـال فضای خالی 

مناسـب ایجاد کنید. 

یخچال  داخل  غذایی  مواد 
منجمد می شوند. 

◀  دمـای یخچـال بیـش از حد الزم 
پایین اسـت.

از  بیـش  ◀ مـواد غذایـی آب دار 
حـد بـه به دیواره پشـتی یخچال 

اسـت.  نزدیک 

◀  دمـای یخچـال را بـه اندازه کافی 
کنید. تنظیم 

◀  مـواد غذایـی آب دار را بـه طبقه 
یخچـال  درب  سـمت  شیشـه ای 

کنید.  منتقـل 

صدای غیر عادی از یخچال 
شنیده می شود.

و  ثابـت  یخچـال در وضعیـت    ◀
نـدارد.  قـرار  محکمـی 

◀  یخچـال بیـش از حـد بـه دیـوار 
اسـت.  نزدیک 

◀  بدنـه یخچـال بـا وسـایل دیگـر 
در تمـاس اسـت. 

◀ پایه هـای یخچـال را بـرای تـراز 
شـدن آن تنظیـم کنیـد.

◀  فضـای خالـی در اطـراف یخچـال 
باقـی بگذارید. 

◀  در صـورت وجـود مانـع، آن را 
کنید. برطـرف 

بوی نامطبوع از یخچال 
احساس می شود. 

◀  درب بسـته های مـواد غذایـی 
کامـال بسـته نشـده اسـت.

◀  یخچال تمیز نیست.

◀  مـواد غذایـی بـه مـدت طوالنی 
در یخچـال نگهداری شـده اند.

بسـته های مـواد غذایـی  ◀  درب 
را  یخچـال  در  شـده  نگهـداری 

ببندیـد. کامـال 
◀  یخچـال را بـه طـور مرتـب تمیز 

 . کنید
◀  از نگهـداری مـواد غذایی به مدت 
خـودداری  یخچـال  در  طوالنـی 

 . کنید

قبل از بروز اشکال در دستگاه که نیاز به تعمیر دارد، موارد زیر را کنترل نمایید:
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رفع اشکال

علتاشکال

وجود گرما در دو طرف و 
فضای بین محفظه یخچال 

و فریزر

◀  کانال هــای یخچــال در )کندانســور و کانال هــای ضــد بخــار( بــرای 
خــروج گرمــا و جلوگیــری از تشــکیل قطــرات آب در دو طــرف و 

قســمت جلــوی یخچــال قــرار دارنــد.

درب یخچال محکم بوده و 
به آسانی باز نمی شود. 

◀  اگــر درب یخچــال را بالفاصلــه پــس از بســتن آن بــاز کنیــد، بــه علــت 
ورود هــوای گــرم بــه داخــل یخچــال و ایجــاد اختــالف فشــار، درب 
یخچــال بــه ســختی بــاز می شــود. بــه همیــن علــت بــرای آســان بــاز 

شــدن درب یخچــال،  پــس از بســتن آن کمــی صبــر کنیــد. 

شنیدن صدای ریزش آب 
از یخچال 

◀  هنــگام بــه کار افتــادن یــا متوقــف شــدن کمپرســور، چنیــن صدایــی 
ــی  ــس از یخ زدای ــده پ ــد ش ــود. آب تولی ــنیده می ش ــال ش از یخچ

ــد.   ــی ایجــاد می کن نیــز چنیــن صدای

شنیدن صدای تق از یخچال

◀  انقبــاض و انبســاط بدنــه باعــث تولیــد چنیــن صدایــی می شــود. در 
صــورت بــاز بــودن درب یخچــال یــا ســرد بــودن بدنــه ایــن صــدا 

ــود. ــنیده می ش ش
ــی می شــود. )در  ــن صدای ◀  کارکــردن کمپرســور باعــث ایجــاد چنی

صــورت تــراز نبــودن یخچــال، ایــن صــدا بلندتــر خواهــد بــود(.   

تشکیل قطرات آب یا برفک 
بر روی درب محفظه انجماد 

)فریزر( یا مواد غذایی

ــدن  ــاز مان ــال، ب ــراف یخچ ــاد در اط ــت زی ــا رطوب ــا ی ــود دم ◀  وج
ــی آب دار  ــا وجــود مــواد غذای ــی ی ــه مــدت طوالن درب دســتگاه ب
کــه درپــوش ظــرف آن هــا خــوب بســته نشــده باشــد، باعــث ایــن 

پدیــده می شــود.  

تشکیل قطرات آب بر روی 
سطح المپ داخل دستگاه

◀  المپ یخچال پس از روشن شدن و باز ماندن درب یخچال به مدت 
طوالنی تولید گرما کرده و همین امر باعث تشکیل قطرات آب بر 

روی المپ می شود. 

تشکیل قطرات یا بخار آب 
بر روی بدنه

◀  رطوبت فضای اطراف یخچال زیاد بوده و رطوبت موجود در هوا 
نیز بر روی بدنه جمع شده و باعث تشکیل قطرات آب بر روی بدنه 

می شود. 
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مشخصات فنی و متعلقات دستگاه

S545-AWD/ASD/AMD/AGDمدل

ST )نیمه گرمسیری(کالس منطقه ای

Iمقاومت در برابر برق گرفتگی 

تعداد ستاره 

L 555حجم کل
L 485حجم مفید کل

 L 325حجم مفید یخچال
160Lحجم مفید فریزر

V ~ / 50 Hz 240-220ولتاژ و فرکانس اسمی

A 1/0جریان اسمی

KW.h/24h 1/39مصرف روزانه انرژی

Kg/24hr 8ظرفیت انجماد

W  3 حداکثر توان المپ 
Kg 83وزن خالص

mm 1768×630×920ابعاد دستگاه )عرض × عمق× ارتفاع(

R600a, 80gنوع و جرم مبرد

)db)A ---میزان صدا 

سیکلوپنتانگاز انبساط عایق

  

تعدادعنوان

4طبقات یخچال

5طبقات فریزر

1مخزن آب آشامیدنی

1محفظه میوه جات و سبزیجات 

1درب محفظه میوه جات و سبزیجات

1جایخی

تعدادعنوان

1جای تخم مرغ

3جای بطری درب یخچال

4جای بطری درب فریزر

1کشوی فریزر

1دفترچه راهنما
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Technical Parameter and Packing List

15

ST

I

555L

S545-AWD S545-ASD S545-AMD S545-AGD

485L

325L

160L

220-240V~/50Hz

1.0A

1.39 kW.h/24h

8kg/24h

Max 3W

83kg

920x630x1768mm

R600a, 80g

--- dB(A)

Cyclopentane

ST

I

555L

485L

325L

160L

220-240V~/50Hz

1.0A

1.39 kW.h/24h

8kg/24h

Max 3W

83kg

920x630x1768mm

R600a, 80g

--- dB(A)

Cyclopentane

ST

I

555L

485L

325L

160L

220-240V~/50Hz

1.0A

1.39 kW.h/24h

8kg/24h

Max 3W

83kg

920x630x1768mm

R600a, 80g

--- dB(A)

Cyclopentane

ST

I

555L

485L

325L

160L

220-240V~/50Hz

1.0A

1.39 kW.h/24h

8kg/24h

Max 3W

83kg

920x630x1768mm

R600a, 80g

--- dB(A)

Cyclopentane

Annex
Refrigerating shelf 

Freezing shelf

Drinking water box

Fruit and vegetable box cover

Fruit and vegetable box

Ice-making box

Egg box

Refrigerating door bottle bracket

Freezer door bottle bracket

Freezing drawer

Operating instruction

Model S545-AWD

4

5

1

1

1

1

1

3

4

1

4

5

1

1

1

1

1

3

4

1

4

5

1

1

1

1

1

3

4

1

4

5

1

1

1

1

1

3

4

1

1 1 1 1

S545-ASD S545-AMD S545-AGD

15
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Failure Analysis
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Operation Keys

13
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Operation Keys

12
12
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Operation Keys

11
11
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Operation Keys

10
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Operation Keys

9
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Operation Keys
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Handling and Placement

7

S545-ASD

S545-AWD

S545-AMD

S545-AGD

630 920 > L1+100 > W1+200 > L1+334 > W1+500   

630 920 > L1+100 > W1+200 > L1+334 > W1+500   

630 920 > L1+100 > W1+200 > L1+334 > W1+500   

630 920 > L1+100 > W1+200 > L1+334 > W1+500   

7
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Handling and Placement

6
6
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Product Introduction

5
5
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Safety Instructions

4
4
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Safety Instructions

3
3
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Safety Instructions

2
2
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دفتر مرکزی )فروش(:
تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی )بیژن سابق(، خیابان آفتاب، پالک 3

تلفن: 82266-021     فاکس: 021-88623730-31

        رضایت مشتری
         تلفن: 82266-021 داخلی 2
rezayat@maadiran.com

مرکز خدمات پس از فروش         
تلفن: 82266-021 داخلی 1
service@iominds.com

صندوق پستی
19948-34571

sanaye@maadiran.com

تماس با ما

www.maadiran.com
www.tcl.ir



SETFUNCTION

WATER DISPENSER

Hold ٣” to Unlock Hold to Select
Temp Zone

لطفا این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت مطالعه فرمایید.

دفترچه راهنماى یخچال هاى
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