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Shelving basket

Power cord

Shutter
Temperature control
panel

Cabinet

     Drainage hole

Lamp(optional)
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The appliance has conversion function of
freezer-refrigerator.

When set the temperature setting knob in
"Refrigerator" position, the appliance will run
as a refrigerator.

When set the temperature setting knob in
"Freezer" position(in the range of point 1 to
point 4), the appliance will run as a freezer.

When set the temperature setting knob in
"Quick Freezing" position, the appliance will
enter into quick freeze mode.
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عزيزي العميل: 

شكراً لشرائك هذه الثالجة. لضمان حصولك على أفضل النتائج من الثالجة الجديدة، يرجى أخذ بعض الوقت لقراءة اإلرشادات 
البسيطة الواردة في هذا الكتيب. يرجى التأكد من التخلص من مواد التغليف بما يتوافق مع المتطلبات البيئية الحالية. عند التخلص 

من أي جهاز من أجهزة الثالجة، يرجى االتصال بالقسم المسؤول عن التخلص من النفايات في المكان الذي تقيم فيه للحصول على 
نصائح حول التخلص من النفايات بطريقة آمنة. يجب استخدام هذه الثالجة للغرض المخصص لها فقط. 



1 تنبيهات السالمة
1.1 تنبيه

تنبيه: خطر نشوب حريق / المواد القابلة لالشتعال
تم تصميم هذه الثالجة الستخدامها في المنازل والتطبيقات المماثلة، مثل مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وغيرها من بيئات العمل؛ البيوت 
الملحقة بالمزارع، نزالء الفنادق والنزل وغيرها من البيئات السكنية؛ بيئات اإلقامة واإلفطار؛ المطاعم وما شابهها من أماكن غير مخصصة لبيع 

التجزئة. 

إن هذا الثالجة غير معدة لالستخدام من قبل أشخاص )بما في ذلك األطفال( يمتلكون خبرة ومعرفة بدنية وحسية قليلة أو يفتقرون إليها، ما لم يتم 
ذلك تحت اإلشراف أو اإلرشاد الخاص باستخدام الثالجة بواسطة شخص يكون مسئوالً عن سالمتهم. 

إذا كان سلك اإلمداد بالطاقة تالفًا، فيجب استبداله من قبل الجهة المصنعة أو وكيل الصيانة أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر. 
ال تخزن مواد متفجرة مثل علب الهواء المضغوط ذات المادة الدافعة القابلة لالشتعال في هذه الثالجة. 

يجب فصل الثالجة عن مأخذ الطاقة بعد االستخدام وقبل أن يجري المستخدم أي من أعمال الصيانة للثالجة. 
تنبيه: احرص على تحرير فتحات التهوية في حاوية الجهاز وهيكله خالية من أي عوائق. 

تنبيه: موصى به من طرف المصنع. 
تنبيه: ال تخرب دائرة المبرد. 

تنبيه: ال تقم بتخزين األدوات الكهربائية داخل أماكن تخزين الطعام في الجهاز، باستثناء ما إذا كانت من النوع الذي أوصت به الشركة 
المصنعة. 

تنبيه: يرجى استخدام الثالجة وفقا لتوصيات الجهات التنظيمية المحلية، ألنها تستخدم مبردا وغازات قابلة لالشتعال. 
تنبيه: تأكد من سالمة سلك كهرباء الجهاز قبل ربطه، ومن كونه غير محاصر. 

تنبيه: تفاد وضع منافذ طاقة محمولة كثيرة في الجزء الخلفي من الجهاز. 
ال تستخدم أسالك تمديد أو مهايئات غير مؤرضة )محوالت(. 

خطر: خطر احتباس األطفال. قبل التخلص من الثالجة القديمة:
- قم بخلع األبواب. 

 - ال تقم بنزع الرفوف حتى ال يتمكن األطفال من ولوجها بسهولة. 

يجب فصل الثالجة عن مصدر التيار الكهربائي قبل محاولة تركيب أي ملحقات عليها. 
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مادة التبريد )المبرد( والسيكلوبنتان ذات الرغوة المستخدمة في الجهاز قابلة لالشتعال. من أجل ذلك، يجب أن يبقى الجهاز بعد التخلص منه 
بعيدا عن أي مصدر حريق، كما يجب منحه لشركة استرداد مختصة بذلك، وذلك لمنه إلحاق الضرر بالبيئة وغيرها من األخطار. 

يجب اإلشراف على األطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز. 
للمعايير EN: يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكثر واألشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية 

والعقلية المنخفضة أو تنقصهم الخبرة والمعرفة بشرط تلقيهم إشرافًا أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المترتبة. ال 
يجب أن يلهو األطفال بالجهاز. يجب أال يقوم األطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم بدون إشراف. يسمح لألطفال من عمر 3 إلى 8 سنوات 

بتحميل وتفريغ أجهزة التبريد. 

لتجنب تلوث الطعام، يرجى اتباع التعليمات التالية: 
- فتح الباب لفترات طويلة قد يتسبب في زيادة هالة في درجة حرارة مكونات الجهاز. 

- نظف األسطح التي قد تالمس الطعام بانتظام وكذلك أنظمة الصرف التي يمكن الوصول إليها. 
- نظف خزانات المياه إذا لم تكن ستستخدم لمدة 48 ساعة؛ قم بصرف نظام المياه المتصل بمصدر المياه إذا لم يتم سحب المياه لمدة 5 أيام. 

)المالحظة 1( 
- قم بتخزين اللحم واألسماك في حاويات مناسبة في الثالجة، بحيث ال تالمس أي أطعمة أخرى. 

- أقسام الطعام المجمد ذات النجمتين  مناسبة لتخزين األطعمة مسبقة التجميد، أو عمل المثلجات أو مكعبات الثلج. )المالحظة 2( 
-، أو الثالث النجوم  غير مناسبة لتجميد الطعام الطازج. )المالحظة 3(  -، أو النجمتين  - حجرات النجمة 

- إذا تُركت الثالجة خالية لفترات طويلة، قم بإيقاف تشغليها، وتذويب الجليد، وتنظيفها وتجفيفها وترك الباب مفتوًحا لمنح تكون العفن داخل 
الجهاز. 

المالحظة 1،2،3: يرجى التأكد من قابلية تنفيذ ذلك وفقًا لنوع تقسيم الجهاز. 

تنبيه: لتجنب الخطر المرتبط بعدم ثبات الجهاز، يرجى إصالحه حسب التعليمات. 
تنبيه: قم بربط الجهاز بمصدر مياه صالحة للشرب فقط. )مناسبة آللة صنع الثلج( 

لحماية الطفل من التعرض للحبس داخل الثالجة، يرجى إبعاد األطفال من االقتراب من المجمد )أو الثالجة(". )مناسب للمنتجات المصحوبة 
بقفل( 
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1.2 معاني رموز تنبيهات السالمة

رموز المنع

رموز الخطر

رموز للمالحظة

تشير الرموز إلى أمور محظورة، وهذه السلوكيات ممنوعة. قد تؤدي مخالفة 
التعليمات إلى تخريب المنتج، أو تعريض المستخدمين للخطر. 

تشير الرموز إلى ما يجب تطبيقه، مع ضرورة تنفيذ ذلك بالدقة المطلوبة بما يتماشى 
مع متطلبا ت تشغيل الجهاز. قد تؤدي مخالفة التعليمات إلى تخريب المنتج، أو تعريض 

المستخدمين للخطر. 

تشير الرموز إلى ما يجب االنتباه إليه، ويجب االنتباه إلى ما تشير إليه بعناية 
تامة. يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي تلف المنتج وكذا حدوث أي 

إصابات متفاوتة الخطورة. 

العديد من معلومات السالمة المهمة متضمنة داخل هذا الدليل. يجب مراعاتها من 
طرف المستعملين. 

1.3 تنبيهات المتعلقة بالكهرباء

تجنب سحب سلك الطاقة عند سحب القابس من المجمد. يجب إمساك القابس بإحكام وسحبه من  
المقبس مباشرة. 

لضمان استخدام آمن، تجنب إتالف سلك الطاقة، تجنب استخدام الجهاز عند تلف السلك أو القابس.  
يجب استبدال السلك التالف في محطات الصيانة المعتمدة.  

قم بتوصيل القابس بإحكام لتفادي التسبب برائق محتملة. تأكد من أن القطب األرضي مرتبط  
بمقبس مجهز بسلك أرضي ذي جودة عالية . 

في حال تسرف أي من الغازات القابلة لالشتعال أوقف صمام الغاز وافتح األبواب والنوافذ. تجنب  
فصل الجهاز أو أي جهاز كهربائي آخر ألن أي شرارة قد تتسبب في نشوب حريق. 

لضمان سالمتكم، لتفادوا وضع أفران األرز وأفران الميكروويف وغيرها من األجهزة في الجزء  
العلوي من المثلج، إال تلك المسموح بها من قبل الشركة المصنعة. ال تضع األجهزة الكهربائية 

في وعاء الطعام. 
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1.4 تنبيهات متعلقة باالستخدام

ال تقم بتفكيك المجمد أو إعادة أجزائه اعتباطا، مع تفادي إتالف دائرته؛ كل صيانة يجب أن يقوم  
بها مختص.

يجب استبدال سلك الطاقة التالف من طرف الشركة المصنعة أو قسم الصيانة أو العاملين  
المختصين.

ال تضع اصبعك في الفجوات ما بين أبواب المجمد وبين المجمد والجهاز ألنها صغيرة، وقد تتسبب  
في الضغط على إصبعك. افتح الباب بلطف كي ال تتسبب في سقوط األغراض. 

ال تضع األطعمة أو األكياس ذات األيدي المبللة في حجرة التجميد عند تشغيل المجمد خصوصا  
المجمدة منها لتفادي قضمه الثلج. 

ال تسمح لألطفال بدخول المجمد أو التسلق فيه لمنع انحسارهم فيه أو وقع الجهاز عليهم.  
تفاد غسل الجهاز ورشه؛ وال تضعه في أماكن رطبة يصلها الماء للحفاظ على خصائص العزل به.  

ال تثقل على الجزء العلوي من المجمد ألن ما يوضع هناك قد يسقط عند فتح الباب مسببا إصابات  
للمستخدمين. 

اسحب القابس في حالة انقطاع التيار الكهربائي وعند التنظيف. ال تقم بتوصيل المجمد بالكهرباء لـ  
5 دقائق لتفادي تخريب الضاغط بسبب التشغيل المتكرر. 
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1.5 تنبيهات تتعلق بوضع المكونات

ال تضع أشياء مثل عبوات السوائل المعبأة أو المعبأة مثل البيرة المعبأة في زجاجات والمشروبات  
في المثلج لمنع االندفاعات والخسائر األخرى. 

ال تضع عناصر قابلة لالشتعال أو متفجرة أو متطايرة أو شديدة التآكل في المثلج لمنع تلف المنتجات  
وكذا حوادث الحريق. 

ال تضع أشياء قابلة لالشتعال بالقرب من المثلج لتجنب الحريق.  

هذا المنتج عبارة عن مجمد منزلي لالستخدام من أجل تخزين األطعمة فقط. وفقًا للمعايير الوطنية،  
ال يجوز استخدام المجمد المنزلي لتخزين الدم والدواء أو المنتجات البيولوجية وغيرها. 

1.6 تنبيهات متعلقة بالطاقة
1( قد ال يعمل المجمد بشكل جيد إذا ما تم وضعه تحت أسفل درجة حرارة تم تصميمه من أجلها. 

2( ال يجب تخزين المشروبات الفوارة في الحجرات الغذائية للمجمد الغذائية أو ذات درجة حرارة منخفضة، ذلك أن بعض المنتجات مثل ثلج 
الماء يجب أال تستهلك باردة جدا؛ 

3( ال يجب تجاوز وقت التجميد الموصي به من طرف الشركات المصنعة للطعام وخصوصا األطعمة المصنعة من أجل تجميد سريع؛ 
4( أثناء تذويب ثلج جهاز التبريد، يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب االرتفاع المفاجئ لدرجات حرارة األطعمة كلفها في الكثير من طبقات 

الصحف. 
5( ترتفع درجة حرارة األطعمة الجمدة أثناء تذويب الجليد اليدوي، أو الصيانة أو التنظيف، وقد يقلص ذلك من عمر التخزين. 

6(  ضرورة إبقاء مفاتيح األبواب أو األغطية المزّودة بأقفال ومفاتيح، بعيداً عن متناول األطفال وليس بالقرب من جهاز الثالجة، وذلك لمنع قفل 
األطفال على بعضهم في الداخل. 

1.7 تنبيهات تتعلق بالتخلص 

مادة تبريد الثالجة ومواد رغوة والسيكلوبنتان مواد قابلة لالشتعال، لذلك يجب إبعاد الثالجات التي يتم التخلص 
منها عن مصادر الحريق، وال يمكن حرقها. يرجى نقل المجمد إلى شركات إعادة التدوير المهنية المؤهلة للمعالجة 

لتجنب األضرار التي تلحق بالبيئة والمخاطر األخرى. 

يرجى إزالة باب المجمد واألرفف لتجنب حوادث دخول األطفال ولعبهم في المجمد. 

التخلص الصحيح من هذا المنتج: 
تشير هذه العالمة إلى أنه ال يجب التخلص من هذا المنتج جنبا إلى جنب مع النفايات المنزلية األخرى. لتفادي الضرر على 

البيئة وصحة اإلنسان، قم بإعادة تدوير هذا المنتج بشكل مسؤول لتعزيز إعادة االستخدام للموارد المادية. إلعادة الثالجة 
المستخدمة، يرجى استخدام أنظمة اإلرجاع والتجميع أو االتصال بالبائع الذي تم شراء الثالجة منه. يمكنهم أخذ هذه الثالجة 

إلعادة تدويرها بطريقة آمنة على البيئة. 
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2 االستخدام الصحيح للمثلج

2.1 اسم المكونات

المصباح )اختياري(

سلة الرفوف

سلك الطاقة

الغالق
لوحة التحكم بدرجة الحرارة

مقبض الباب )اختياري(

مصباح )اختياري(

سلة الرفوف

سلك الطاقة

الغالق
لوحة التحكم بدرجة الحرارة

مفصلة

فتحة التصريف

فتحة التصريف

الخزانة

الخزانة

)الصورة أعاله مرجعية فقط. التشكيل الحقيقي سيعتمد على المنتج والبيان الضي يوفره الموزع(
قد تبقي درجة الحرارة المنخفضة للمجمد الطعاَم طازًجا لمدة طويلة وتستخدم بشكل رئيسي لتخزين األطعمة المجمدة وصنع الثلج. 
المثلج مناسب لتخزين اللحوم واألسماك والروبيان والمعجنات وغيرها من األطعمة التي ال تستهلك على المدى البعيد. ال تخزن السوائل  

في عبوات معبأة أو مغلقة مثل البيرة المعبأة والمشروبات وما إلى ذلك.
يجب استهالك الطعام في وقت الصالحية. 
ترتبط سرعة تجميد المنتج بكمية الطعام المخزن ودرجة الحرارة المجاورة. إذا وضعت الكثير من األطعمة ذات درجة الحرارة العادية في  

وقت واحد، فأنت بحاجة إلى ضبط الفريزر على أقصى الوضع وتشغيل الطاقة قبل 24 ساعة، ويجب تقسيم األطعمة بالحجم الكبير إلى 
حجم صغير للتخزين، وإال فإن الحجم الكبير أو الكمية الكبيرة من األطعمة ال يمكن تجميدها تماًما، فقد يتسبب ذلك في تلف األطعمة.

تنويه:
بعد االستخدام لفترة طويلة، قد يكون هناك درجة معينة من البلى في المفصلة، حيث يتسبب ذلك في حدوث ضوضاء عند فتح/إغالق الباب 

وتقليل فترة خدمة المفصلة. يوصى بوضع الشحم على المفصلة للصيانة بشكل منتظم، حيث يمكنه التخلص من الضوضاء بشكل فعال وإطالة 
فترة خدمة المفصلة.

يجب أال يتجاوز وزن األشياء الموجودة في السلة 5 كجم.
إذا تم تعبئة المنتج في غشاء رقيق، فقد يكون هناك تكاثف على سطح الصندوق والفيلم عندما تتغير درجة الحرارة والرطوبة في بيئة النقل 

بسرعة.
هذه الظاهرة هي ظاهرة فيزيائية طبيعية، وال تؤثر على استخدام المنتج.
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2.2 التحكم في درجة الحرارة

المعدات الموصى بها

المعدات الموصى بها

بعد تشغيل الطاقة، سيضيء مؤشر "الطاقة" باللون األزرق. 
يتم ضبط درجة الحرارة في الصندوق بمقبض التحكم في درجة  

الحرارة؛ عندما يتم ضبط المقبض في نطاق "التبريد"، يكون 
الصندوق ثالجة؛ وعندما يتم ضبط المقبض في نطاق "التجميد"، يتم 

تجميد الصندوق. يدور المقبض في اتجاه عقارب الساعة لتقليل درجة 
الحرارة في الصندوق.

يشير وضع "OFF" إلى التوقف. 
لمزيد من الترس الموصى به، انظر موضع العالمة في الرسم  

التخطيطي

المعدات الموصى بها

المعدات الموصى بها

يرجى تزويد الثالجة المسطحة بالطاقة الكهربائية، سيضيئ مصباح  
"الطاقة" )الضوء األخضر(.

قم بتدوير مقبض الثرموستات في اتجاه عقارب الساعة، ستكون  
درجة الحرارة داخل الفريزر األفقي أقل.

تعني "التبريد" منطقة التبريد، وتعني "التجميد الفائق" منطقة التجميد. 
عند ضبط مقبض التحكم بدرجة الحرارة على وضع الفائق، تبدأ  

الثالجة المسطحة الدخول في مرحلة التجميد السريع، يستمر الضاغط 
في العمل باستمرار عند اختيار هذا الوضع.

المعدات الموصى بها

المعدات الموصى بها

يرجى تزويد الثالجة المسطحة بالطاقة الكهربائية، سيضيئ مصباح  
"الطاقة" )الضوء األخضر(.

قم بتدوير مقبض الثرموستات في اتجاه عقارب الساعة، ستكون  
درجة الحرارة داخل الفريزر األفقي أقل.

"التبريد" يعني منطقة التبريد، و"التجميد" يعني منطقة التجميد. 
لمزيد من الترس الموصى به، انظر موضع العالمة في الرسم  

التخطيطي

تتوفر في الثالجة وظيفة التحويل إلى ثالجة - مجمدة. 
عند ضبط مقبض ضبط درجة الحرارة على وضع التبريد ثالجة، يتم  

تشغيل الجهاز كثالجة.
عند ضبط مقبض ضبط درجة الحرارة في وضع "التجميد" )في  

نطاق من النقطة 1 إلى النقطة 4 (، سيتم تشغيل الجهاز كمجّمد.
عند تعيين مقبض ضبط درجة الحرارة في وضع التجميد السريع  

تجمد سريع، سيدخل الجهاز في وضع التجميد السريع.

)الصورة أعاله مرجعية فقط. التشكيل الحقيقي سيعتمد على المنتج والبيان الضي يوفره الموزع(
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2.3 الوضع

قبل استخدام المجمد، أزل عنه كل  
وسائل التغليف بما فيها الوسائد السفلية 

والوسائد الرغوية واألشرطة، وقم 
بإزالة الفيلم الواقي للباب والهيكل. 

يجب وضع المجمد في مكان  
داخلي ذي تهوية جيدة؛ يجب 

أن على األرض مسطحة 
وقوية. 

أبعد الجهاز عن الحرارة وأشعة  
الشمس المباشرة. ال تضع المجمد في 
األماكن الرطبة أو المبتلة لمنع الصدأ 

ولتفادي تقليل تأثير العزل. 

يجب أن تكون المساحة العلوية  
للثالجة أكبر من 70 سم 

وأن تكون المسافات من كال 
الجانبين والجانب الخلفي أكثر 
من 20 سم لتسهيل التخلص 

من الحرارة.

70cm

20cm 20cm

2.4 البدء في االستعمال

ابق الثالجة مستوية لمدة نصف ساعة قبل توصيل الطاقة عند بدء تشغيل الثالجة للمرة األولى.  
يجب تشغيل المجمد من ساعتين إلى ثالث ساعات قبل ملئه باألطعمة الطازجة أو المجمدة؛ يكما يجب ان  

يشغل في الصيف ألربع ساعات بل االستخدام وذلك الرتفاع درجة الحرارة المحيطة. 

2.5 طرق الحفاظ على الطاقة
يجب وضع الثالجة في المكان األكثر برودة في الغرفة، بعيًدا عن األجهزة التي تنتج الحرارة أو مواسير التدفئة، وبعيدا عن أشعة الشمس  

المباشرة. 
دع األطعمة الساخنة من أجل أن تبرد إلى درجة حرارة الغرفة أوال قبل وضعها في الجهاز. كل وزن زائد على الجهاز يجبر الضاغط على  

العمل لمدة أطول. عادة ما تفسد األطعمة التي تحتاج وقتا طويال للتجمد. 
لف األطعمة بشكل جيد، وامسح األواني قبل وضعها في الجهاز. هذا يخفض من كمية الثلج المتشكل داخل الجهاز.  
يجن أال تضم حاوية الحفظ في لجهار في جهتها الداخلية على ورق األلمنيوم أو ورق الشمع أو منشفة ورقية. تتداخل تبطينات الجهاز مع  

دوران الهواء البارد، وهذا يقلل من كفاءته.
من األفضل تنظيم وتسمية عبوات الطعام للتقليل من فتح األبواب والبحث المتكرر والمطول عنها. خذ أغلب ما تحتاجه في نفس الوقت،  

وأغلق الباب بعد أقل مدة ممكنة بعد فتحه. 
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3 صيانة المثلجة 

3.1 التنظيف
يجب تنظيف غبار األرض وخلف المثلج في الوقت المناسب ألن ذلك يزيد فعالية التبريد ويقلل استهالك  

الطاقة. 
افحص حشية الباب بانتظام للتأكد من عدم وجود أي حطام فيه. نظف حشية الباب بقطعة من القماش الناعم  

المبلل بالماء والصابون. 
يجب تنظيف الجزء الداخلي من المجمد بانتظام لتجنب ظهور أي رائحة عفن.  
أوقف الجهاز، أفرغه من كل الطعام والبقايا قبل كل تنظيف.  
لتنظيف داخلية المثلج استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة، إضافة إلى ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز  

وربع كوب من الماء الدافئ. ثم يصب عليه الماء ثم يمسح. بعد التنظيف، افتح الباب كي يجف بشكل طبيعي 
بل إعادة التشغيل. 

بالنسبة للمناطق التي يصعب تنظيفها في الثالجة )مثل الفجوات أو الزوايا(، يوصى بمسحها بانتظام  
باستخدام قطعة قماش ناعمة وفرشاة ناعمة، وما إلى ذلك، وعند الضرورة، يمكن استخدام بعض األدوات اإلضافية )مثل األذرع الرفيعة( 

لضمان عدم تراكم الملوثات أو البكتيريا في هذه المناطق. 
تفاد استخدام الصابون أو المنظفات أو مسحوق التنظيف، ألنها قد تسبب تكون روائح كريهة في داخل المجمد أو قد تلوث الطعام.  
نظف كل سلة بقطعة من القماش الناعم مبلل بالماء والصابون أو بمنظف مخفف. قم بالتجفيف بقطعة من القماش الناعم أو الجاف طبيعيا.  
امسح السطح الخارجي للمجمد بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء والصابون والمنظفات وغيرها، ثم قم بالتجفيف.  
تفاد الفرش الصلبة، والكرات الفوالذية، وفرش المصنوعة من السلك، والمواد الكاشطة )كمعجون األسنان(، والمذيبات العضوية )مثل  

الكحول، واألسيتون، وزيت الموز(، والماء المغلي، والمواد الحمضية أو القلوية، التي من الممكن تخرب سطح المجمد وداخليته. قد يؤدي 
الماء المغلي والمذيبات العضوية كالبنزين إلى أو إتالف األجزاء البالستيكية وتشويهها. 

ال تشطف مباشرة بالماء أو بأحد السوائل األخرى أثناء التنظيف كي تتجنب الدوائر القصيرة كما أنها قد تؤثر على العزل الكهربائي بعد ذلك.  

يرجى فصل قابس الثالجة لتذويب الجليد والتنظيف.

3.2 إزالة الثلج
يجب إذابة الثلج الموجود بالمجمد بشكل يدوي.  

اقطع الكهرباء عن المجمد وافتح بابه، أزل األطعمة وسلة الرفوف قبل إذابة الثلج؛ افتح فتحة التدفق وثقب الصرف )وضع حاوية المياه في 
فتحة التدفق(؛ سيذوب الثلج الداخلي بشكل طبيعي، ثم قم بمسح الماء المتبقي بقماش ناعم وجاف. عندما يلين الثلج، يمكن استخدام مكشطة 

الجليد لتسريع عملية التخلص منه. 
أزل الطعام وضعه في مكان بارد عند إزالة الجليد قبل إزالة الملحقات.  

ال تستخدم األجهزة الميكانيكية األخرى أو الوسائل األخرى لالستعجال إال األجهزة الموصي بها من قبل الشركة المصنعة. ال 
تخرب دائرة المبرد.

3.3 التوقف عن االستعمال
انقطاع الطاقة: يمكن حفظ األطعمة لبعض الساعات حتى في الصيف إذا انقطع التيار الكهربائي؛ قم بتقليل تكرار فتح األبواب وعدم وضع  

األطعمة الطازجة في المجمد.
 عدم االستخدام لفترة طويلة: يرجى فصل المجمد إذا لم يستخدم لفترة طويلة من أجل التنظيف. 

أبِق الباب مفتوًحا لتجنب تكون رائحة كريهة.
 أثناء الحركة: ال تقلب المجمد ألعلى أو تهزه، كما ال يجب أن تكون زاوية الحمل أكبر من 45 درجة. 

ال تمسك الباب والمفصلة عند تحريك الجهاز.

يوصى بالتشغيل المستمر عند بدء استخدام المجمد. ألتوقف تشغيل المجمد في 
الظروف العادية كي ال تؤثر على عمر خدمته.
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4 استكشاف األعطال وإصالحها

يمكن للمستخدم معالجة المشكالت البسيطة التالية. اتصل خدمة ما بعد البيع إذا لم تصلح مشاكل االستخدام. 

أثناء االشتغال

تحقق إن كان قابس المجمد متصل بمصدر الطاقة؛ 
انخفاض الجهد الكهربي؛ 

ما إذا كان مفتاح التحكم في درجة الحرارة في منطقة العمل أم ال؛ 
عطل كهربائي أو فشل جزئي في الدائرة الكهربائية. 

رائحة 
يجب تغليف األطعمة التي تصدر روائح؛ 

إذا كانت األطعمة فاسدة؛ 
يمكن أن يكون من الواجب تنظيف داخلية الجهاز. 

تشغيل جهاز الضغط لمدة طويلة

من الطبيعي أن يعمل المجمد لمدة أطول في الصيف عندما تكون درجة الحرارة المحيطة عالية؛ 
ال تضع الكثير من الطعام في الثالجة مرة واحدة؛ 

ال تضع الطعام المطهو حتى يبرد؛ 
فتح متكرر لباب الثالجة؛ 

طبقة ثلج سميكة )يلزم إزالة الثلج(. 

إضاءة الجهاز ال تشتغل يمكن أن يكون الجهاز غير متصل بالطاقة أو أن اإلضاءة الداخلية تالفة.

باب الجهاز ال يغلق بشكل جيد
باب المجمد عالق بسبب عبوات الطعام؛

الكثير من الطعام؛
الجهاز غير متوازن.

ضجيج عال تأكد أن األرضية مسطحة، أو أن وضع الجهاز ثابت؛
تأكد أن ملحقات الجهاز موضوعة بشكل صحيح.

صعوبة في فتح الباب بين الحين 
واآلخر

بعد التبريد، سينتج فرق في الضغط بين داخل الجهاز وخارجه، وذلك يسبب صعوبة فتح الباب. 
هذه الظاهرة الفيزيائية طبيعية.

يشتمل المجمد على مكثف 
للحرارة

قد تنتج حاوية المجمد حرارة أثناء التشغيل خاصة في فصل الصيف، وذلك بسبب إشعاع الكبير 
وهذا أمر طبيعي.

التكثيف: سيتم الكشف عن ظاهرة التكثيف على السطح الخارجي وأختام باب المجمد عندما تكون 
الرطوبة في الموقع كبيرة، وهذه ظاهرة طبيعية، ويمكن التخلص منه بمنشفة جافة.

صوت تدفق الهواء
طنين

صرير

سوف تنتج المبردات المتداولة في خطوط التبريد اندفاع الصوت وهو أمر طبيعي ال عواقب له.
سيتم إنشاء الطنين عن طريق تشغيل الضاغط خصيًصا عند بدء التشغيل أو إيقافه.

سوف يتقلب الصمام اللولبي أو صمام التبديل الكهربائي هذه ظاهرة طبيعية دون أية عواقب.
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جدول 1 الفئات المناخية

الفئة الرمز نطاق درجة الحرارة المحيطة 
درجة الحرارة

درجة الحرارة الممتدة SN + 10 إلى + 32
درجة الحرارة N + 16 إلى + 32

شبه االستوائية ST + 16 إلى + 38
االستوائي T + 16 إلى + 43

عزيزنا العميل

إذا أردت إعادة أو استبدال المنتج، يرجى االتصال بالمنتج الذي اشتريت منه الجهاز.  .1

)تذكر إحضار فاتورة الشراء(

إذا تعرض المنتج لألعطال وتحتاج إلى إصالحه، يرجى االتصال بخدمة ما بعد البيع.  .2




