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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.

هذه الثالجة غير معّدة لالستخدام من قبل األشخاص )بما في ذلك األطفال( ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو المفتقرين 
إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه خاص باستخدام الجهاز على يد شخص يكون مسئوالً عن سالمتهم. 

يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالثالجة. 
إذا تلف سلك التيار الكهربائي الخاص بالثالجة، يجب استبداله من قبل الشركة الُمصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو غيره من األشخاص المؤهلين لتفادي 

التعرض للخطر. 

ال تخزن مواد متفجرة مثل علب الهواء المضغوط ذات مادة دافعة قابلة لالشتعال في هذه الثالجة. 
يجب فصل الثالجة عن مأخذ التيار الكهربائي بعد االستخدام وقبل قيام المستخدم بإجراء أعمال الصيانة على الثالجة. 

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 البراد أو المثلج القديم: 
-  قم بخلع األبواب. 

-  اترك الرفوف في مكانها حتى ال يتسلق األطفال بسهولة إلى الداخل.

يجب فصل الثالجة عن مصدر التيار الكهربائي قبل محاولة تركيب الملحق. 
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1.2 معاني رموز تنبيهات السالمة

1.3 تنبيهات المتعلقة بالكهرباء  

رمز المنع

رمز التنبيه

رمز المالحظات

هذا الرمز يشير إلى فعل ممنوع. 
عدم االلتزام بالتعليمات المحددة بهذا الرمز قد تؤدي إلى تلف الجهاز أو تعريض سالمة 

األشخاص والمستخدم للخطر. 

هذا الرمز يشير إلى التنبيه. 
يجب عند التشغيل االلتزام الصارم بالتعليمات المحددة بهذا الرمز؛ وإال قد يحدث تلف 

للجهاز أو يتسبب ذلك في وقوع إصابات شخصية.

هذا الرمز يشير إلى التحذير. 
تتطلب التعليمات التي تحمل هذا الرمز توخ الحذر بشكل خاص، إذا لم تكن حريًصا، فقد 

يتسبب ذلك في حدوث جروح أو إصابات متوسطة أو تلف الثالجة. 

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

ال تشد سلك الطاقة عندما تريد فصل قابس الطاقة الخاص بالثالجة عن المقبس. يجب إمساك القابس بإحكام 	 
وسحبه من المقبس مباشرة. 

لضمان االستخدام اآلمن، ال تتلف سلك الطاقة أو تستخدم سلك الطاقة عندما يكون تالفًا أو متآكاًل. 	 

 يرجى استخدام مقبس طاقة مخصص كما ينبغي عدم مشارك مقبس الطاقة مع أجهزة كهربائية أخرى. 	 
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. 	 
ال تفصل قابس طاقة الثالجة وغيرها من األجهزة الكهربائية بالنظر إلى احتمالية حدوث توهج يتسبب في 

اشتعال حرائق. 

ال تستخدم األجهزة الكهربائية أعلى هذا الجهاز، إال إذا كانت جهة التصنيع توصي بذلك.	 

1.2 معنى رموز تنبيهات السالمة

1.3 التنبيهات الكهربائية
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1.4 تنبيهات االستخدام

ال تحاول تفكيك أو إعادة تركيب الثالجة، وإال قد تتعرض دائرة التبريد للتلف؛ يجب أن تتم صيانة الجهاز 	 
بواسطة الفني المختص

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

الفجوات بن أبواب الثالجة وجسم الثالجة صغيرة، انتبه لكيال تضع يدك في تلك المناطق لمنع إصابة 	 
أصابعك. يرجى إغالق باب الثالثة برفق لتجنب سقوط أي عناصر. 

ال تمسك األطعمة أو الحاويات بأيدي مبتلة في غرفة التجميد أثناء تشغيل الثالجة، خاصة الحاويات 	 
المعدنية لتجنب إصابتك بسفح الجليد. 

ال تسمح ألي أطفال بالدخول أو تسلق الثالجة؛ وإال قد يتعرضوا لالختناق أو اإلصابات الناجمة عن 	 
السقوط. 

ال تضع أشياء ثقيلة أعلى الثالجة، فربما عند فتح الباب أو غلقه، وقد تتسبب في حدوث إصابات عرضية. 	 

اسحب القابس في حالة انقطاع التيار الكهربائي وعند التنظيف. ال تقم بتوصيل الثالجة بمصدر الطاقة 	 
خالل خمس دقائق لمنع تلف ضاغط الهواء بسبب التشغيل المتتابع. 

ال تضع مواد قابلة لالشتعال أو االنفجار أو المواد المتطايرة أو عالية التآكل في الثالجة لمنع تلف الثالجة 	 
أو حدوث حرائق. 

ال تضع عناصر قابلة لالشتعال بداخل الثالجة لتجنب الحرائق. 	 

الثالجة مخصصة لالستخدام المنزلي، مثل تخزين األطعمة؛ وال يجب استخدامها ألغراض أخرى، مثل 	 
تخزين الدماء أو األدوية أو المنتجات الحيوية، الخ. 

1.5 تنبيهات المكان
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1.6 تنبيهات متعلقة بالطاقة
1(  قد ال تعمل أجهزة الثالجات باستمرار )احتمالية تذويب جليد المحتويات أو أن تصبح درجات الحرارة دافئة أكثر من الالزم في قسم األطعمة المجمدة( 

عند التشغيل لفترة طويلة من الوقت في درجة حرارة اقل من النطاق المصممة للعمل فيه.
2(  يجب عدم تخزين المشروبات الفوارة في أقسام األطعمة المجمدة أو في األقسام منخفضة درجة حرارة، كما يجب عدم استهالك بعض المنتجات مثل 

مكعبات الثلج وهي باردة أكثر من الالزم؛
3(  يجب أال يزيد زمن التخزين عن الزمن الموصي به من جهة تصنيع األطعمة ألي نوع من األطعمة وخاصة األطعمة المجمدة السريعة في مجمد الطعام 

أو أقسام تخزين األطعمة المجمدة؛
4(  يجب اتباع اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع االرتفاع في درجة حرارة الطعام المجمد أثناء تذويب جليد الثالجة، يجب اتباع احتياطات مثل تغليف 

األطعمة المجمدة في عدة طبقات من ورق الجرائد.
5(  ترتفع درجة حرارة الطعام المجمد خالل تذويب الجليد اليدوي، أو الصيانة أو التنظيف، مما يقلص من عمر تخزين األطعمة. 

1.7 تنبيهات التخلص من الجهاز

1.6 Warnings for energy

1.7 Warnings for disposal

55

Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or 
enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or 
otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to 
freezing to cause damages. 

Warning for energy
1)Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or 
temperature becoming too warm in the frozen food  compartment) when sited for an extended period 
of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is 
designed.
2)The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or 
in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not 
be consumed too cold;
3)The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind 
of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage 
compartments or cabinets;
4)The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while 
defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of 
newspaper.
5)The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or 
cleaning could shorten the storage life.
6)The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of 
children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being 
locked inside. 

مادة التبريد ومادة البنتان الحلقي المستخدمين في هذا الجهاز قابلين لالشتعال. لذا، عند التخلص من الثالجة، يجب إبقائها بعيًدا عن 
مصادر النيران واستعادتنا بواسطة شرطة االستعادة المخصصة بداًل من التخلص منها بالحرق، وذلك لمنع أي أضرار محتملة 

على البيئة أو أي مخاطر أخرى.

عند التخلص من الثالجة، قم بتفكيك األبواب وفك حشية األبواب والرفوف؛ وضع األبواب والرفوف في األماكن المناسبة، بحيث 
ال يتعثر بها األطفال.

ال تقم بتخزين المشروبات أو حاويات السوائل في زجاجات أو حاويات مغلقة في غرفة التجميد؛ وإال قد 	 
تتشقق الزجاجات أو الحاويات المغلقة بسبب التجمد مما يتسبب في حدوث خسائر. 

التخلص الصحيح من هذا المنتج: 
هذه العالمة تشير إلى ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية في االتحاد األوروبي. لتفادي الضرر  
على البيئة وصحة اإلنسان، قم بإعادة تدوير هذا المنتج بشكل مسؤول لتعزيز إعادة االستخدام للموارد المادية. إلعادة جهازك 

المستخدم، يرجى استخدام أنظمة اإلرجاع والتجميع أو قم باالتصال ببائع الذي اشتريت منه المنتج. يمكن إعادة تدوير هذا المنتج 
من أجل ضمان األمن البيئي. 
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2 االستخدام الصحيح للثالجة

2.1 الوضع

قبل االستخدام، يرجى إزالة جميع مواد التغليف الموجودة في الثالجة، بما في ذلك الوسائد السفلية، وقطع الفلين، 	 
 واألشرطة الالصقة الموجودة داخل الثالجة، وما إلى ذلك؛ 

قم بإزالة الطبقة الواقية الموجودة على الباب وجسم الثالجة. 

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

ال ترش أو تغسل الثالجة؛ ال تضع الثالجة في أماكن رطبة يسهل وصول الرذاذ إليها بالمياه حتى ال تتأثر 	 
خصائص العزل الكهربي للثالجة. 

توضع الثالجة في مكان داخلي جيد التهوية؛ يجب أن تكون األرض مسطحة وقوية )قم بالتدوير إلى اليسار أو 	 
اليمين لضبط مستوى العجلة إذا كانت غير مستقرة(. 

ينبغي أن تكون المساحة العلوية للثالجة أكبر من 30 سم، وينبغي وضع الثالجة على الحائط بمسافة حرة تزيد 	 
عن 10 سم لتسهيل تبديد الحرارة. 

  احتياطات قبل التركيب:
المعلومات الواردة في دليل التعليمات تستخدم كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج الفعلي عن المنتج الموجود في دليل التعليمات. قبل التركيب وضبط 

الملحقات، يجب التأكد من فصل التيار الكهربي عن الثالجة. 
جب اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع سقوط المقبض مما قد يتسبب في إصابات شخصية. 
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2.2 ضبط مستوى األقدام

1( الرسم التخطيطي ألقدام التسوية 

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

3(  إجراءات الضط:
أ.  أدر القدم في اتجاه عقارب الساعة لرفع الثالجة؛ 

ب.  قم بتدوير األقدام عكس عقارب الساعة لخفض الثالجة؛ 
ج.  اضبط القدم األيسر والقدم األيمن الي مستوى أفقي حسب اإلجراءات مذكورة أعاله.
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2.3 تغيير الباب من اليمين إلى اليسار 

قائمة األدوات التي يجب أن يوفرها المستخدم 

مفك صليبة  سكين المعجون 
المفك رفيع النصل 

5\16"
المقبس والسقاطة  شريط الصق 

األجزاء المطلوب استخدامها عن عكس الباب
الرقم االسم الرقم انتبه

1 المفصل 
العلوي 1 مسبقة التركيب على الثالجة، وتظل تستخدم عند عكس 

الباب

2 المفصلة 
اليمنى 1 مسبقة التركيب على الثالجة، وتظل تستخدم عند عكس 

الباب

3 قفل التشديد 5 مسبقة التركيب على الثالجة، وتظل تستخدم عند عكس 
الباب

4 غطاء 
الفتحة 1 قم بالتركيب مسبقًا على أغطية نهاية الباب، وال تزال أن 

يمكن استخدامها عند عكس الباب

5 الدبابيس 2 مسبقة التركيب على الثالجة، وتظل تستخدم عند عكس 
الباب

6
مفصل 
التوقف 
السفلي

1 مسبقة التركيب على الثالجة، وتظل تستخدم عند عكس 
الباب

7 أقدام ضبط 
المستوى 1 مسبقة التركيب على الثالجة، وتظل تستخدم عند عكس 

الباب

8 السدادة 1 قم بالتركيب مسبقًا على أغطية نهاية الباب، وال تزال أن 
يمكن استخدامها عند عكس الباب

9
البراغي 
برأس 
مسطح

1 قم بالتركيب مسبقًا على أغطية نهاية الباب، وال تزال أن 
يمكن استخدامها عند عكس الباب

1( قم بإيقاف تشغيل الثالجة وإزالة كل األغراض من أدراج األبواب. 

2( قم بتفكيك غطاء المفصلة العلوي والبراغي والمفصل العلوي، وقم بإزالة أغطية فتحات المسامير البالستيكية من الجانب اآلخر.
غطاء المفصل العلوي

المفصل العلوي

3( قم بإزالة باب الفريزر والمفصلة الوسطى وأغطية فتحة المسمار.

قدم التسوية
المفصلة السفلية

)الصورة أعاله مرجعية فقط. التشكيل الحقيقي سيعتمد على المنتج والبيان الضي يوفره الموزع(
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4( قم بتفكيك وازالة الدعامة الموجودة أسفل الباب، ثم قم بتجميع الدعامة على الجانب اآلخر. 

5( ضع الباب على المفصلة السفلية ورّكب المفصلة العلوية وغطاء المفصلة العلوي وأغطية فتحات المسامير البالستيكية على التوالي. 

غطاء المفصل العلوي

المفصل العلوي

)الصورة أعاله مرجعية فقط. التشكيل الحقيقي سيعتمد على المنتج والبيان الضي يوفره الموزع( 
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2.4 تغيير الضوء )اختياري( 
يجب تنفيذ أي عمليات استبدال أو صيانة لمصابيح LED بواسطة جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو شخص بكفاءة مماثلة. ينبغي فصل مصدر الطاقة قبل 

االستبدال. 

)األعلى فقط كمرجع. التشكيل الحقيقي سيعتمد على المنتج والبيان الضي يوفره الموزع( 

2.5 بدء االستخدام

قبل التشغيل ألول مرة، اجعل الثالجة في مكانها لمدة ساعة ونصف قبل توصيلها بمصدر الطاقة الكهربائية. 	 

قبل وضع أي أطعمة طازجة أو مجمدة، يجب تشغيلي الثالجة لمدة 2 - 3 ساعات، او حوالي 4 ساعات في 	 
الصيف عندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة. 

يجب وجود مساحة كافية لفتح األبواب واألدراج أو وفقًا لتوجيهات الموزع. 	 

2.6 طرق الحفاظ على الطاقة 

يجب وضع الجهاز في أكثر منطقة في الغرفة برودة، بعيًدا عن األجهزة المصدرة للحرارة أو مجاري التدفئة، بعيدا 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 الشكل والوظائف

3.1 المكونات الرئيسية

حجرة مالئمة

باب صغير

درج التصريف
مقبض التحكم في 

درجة الحرارة
المصباح

الرف

الرف

شريط األدوات

شريط األدوات

شريط األدوات

)الصورة أعاله مرجعية فقط. الضبط الفعلي سيعتمد على المنتج الفعلي أو بيان من قبل الموزع.(

غرفة التبريد
إن حجرة التبريد مناسبة لتخزين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والمشروبات وغيرها من األطعمة التي تستهلك على المدى القصير. • يجب 	 

عدم وضع األطعمة المطهوة في غرفة الثالجة حتى تبرد إلى درجة حرارة الغرفة. وقت التخزين المقترح من 3 أيام إلى 5 أيام. 
إنها الطاقة األكثر فعالية لوضع الطعام في المكان الموضح في الصورة أعاله.	 
ينصح بإحكام إغالق حاويات األطعمة أو تغليفها قبل وضعها في المبرد.	 
يوصى بوضع مشروبات المعبأة أو المعلبة وغير ذلك من المواد على الباب؛	 

حجرة مالئمة، يمكن تخزين الطعام أو المشروبات التي يجب تبريدها بسرعة في وقت قصير، يرجى عدم وضع الطعام الذي يحتاج إلى التجميد فيه 
للتخزين.

مالحظة: تخزين الكثير من الطعام أثناء التشغيل أثناء أول توصيل للطاقة قد يكون له تأثير عكسي على تأثير تجميد الثالجة. يجب أال تسد األطعمة 
المخزنة فتحة التهوية؛ وإال قد يتأثر تأثير التجميد بشكل سلبي. 
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3.2 الوظائف

)1(

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

)2(

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

أدر مقبض التحكم بدرجة الحرارة إلى MAX )الحد األقصى(، وستنخفض درجة الحرارة الداخلية للثالجة. 	 
أِدر مقبض التحكم بدرجة الحرارة إلى MIN )الحد األدنى(، وستزيد درجة الحرارة الداخلية للثالجة. 	 
يمثل الحرف الموجود على المقبض المستوى فقط، ولكنه ال يعني درجة الحرارة المحددة، وتعني "OFF" )إيقاف التشغيل( توقف الثالجة عن العمل. 	 
المعدات الموصى بها: "MED")متوسط(	 
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4. صيانة الثالجة

4.1 التنظيف
يجب مسح األتربة خلق الثالجة وعلى األرضية بانتظام لتحسين كفاءة التبريد وتوفير الطاقة.	 
افحص حشية الباب بانتظام للتأكد من عدم وجود أي حطام فيه. نظف حشية الباب بقطعة من 	 

القماش الناعم المبلل بالماء والصابون. 
يجب تنظيف دواخل الثالجة بانتظام تجنب الروائح.	 
يرجى إيقاف تشغيل الطاقة قبل تنظيف الدواخل، وإخراج كل األطعمة، والمشروبات والرفوف 	 

واألدراج، الخ. 
استخدم قماشة أو اسفنج ناعمة لتنظيف دواخل الثالجة، باستخدام ملعقتين من صودا الخبيز وربع 	 

مياه دافئة. 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 الفتحات الصغيرة أو الزوايا(، يوصى 	 
بمسحها بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة أو فرشاة ناعمة، إلخ. وعند الضرورة، يمكن 

استخدام بعض األدوات اإلضافية )مثل العصي الرفيعة( لضمان عدم وجود ملوثات أو تراكم بكتيري في هذه المناطق.
ال تستخدم الصابون أو المنظفات أو مسحوق التنظيف أو بخاخات التنظيف، الخ، ألنها قد تتسبب في تراكم روائح داخل الثالجة أو 	 

تلويث الطعام.
قم بتنظيف إطار الزجاجات والرفوف واألدراج باستخدام قماشة ناعمة مرطبة بمياه وصابون أو منظف مخفف. قم بالتجفيف بقطعة 	 

من القماش الناعم أو الجاف طبيعيا.
امسح السطح الخارجي للثالجة باستخدام قماشة ناعمة مرطبة بمياه وصابون أو منظف، الخ، ثم اسمحها لتجف. 	 
ال تستخدم فراشي جافة، كرات حديدية، فراشي حديدية، مواد تسبب التآكل مثل معجون األسنان، المذيبات العضوية )مثل الكحول، 	 

أسيتون، زيت الموز، وإلخ(، الماء المغلي، األحماض أو القلويات لتنظيف الثالجة ألنها قد تلحق الضرر بسطح الثالجة الخارجي 
والداخلي. 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.

4.2 تذويب الجليد
قم بإيقاف تشغيل الثالجة. 	 
أخرج الطعام من الثالجة وضعه في مكان مناسب لمنعه من الذوبان. 	 
 نظف أنبوب التصريف )باستخدام مادة ناعمة لمنع تلف البطانة( وقم بتحضير وعاء ماء إلزالة الثلج. 	 

)انتبه لتنظيف درج تصريف الماء في حجرة الضاغط، لتجنب تدفق الماء على األرض(. 
يمكنك استخدام درجة الحرارة الطبيعية إلزالة الثلج بشكل طبيعي، كما يمكنك استخدام مجراف الثلج للتخلص منه )استخدام مجراف 	 

الثلج البالستيكي أو الخشبي فقط، لتجنب تلف البطانة الداخلية للثالجة أو األنابيب( 
يمكنك أيًضا استخدام كمية مناسبة من المياه الساخنة لتسريع إزالة الثلج، وبعد إزالة الثلج، قم باستخدام منشفة جافة لتجفيف المياه. 	 
بعد إذابة الثلج، ضع الطعام في حجرة الثالجة، وقم بتشغيل الثالجة. 	 

4.3 التوقف عن االستعمال  
انقطاع الطاقة: في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية، خاصة في فصل الصيف، يمكن الحفاظ على حالة الطعام بداخل الجهاز لساعات 	 

عديدة؛ أثناء انقطاع الطاقة الكهربائية، يجب الحد من فتح باب الثالجة، وعدم وضع المزيد من األطعمة الطازجة داخل الثالجة. 
عدم االستخدام لفترة طويلة: يجب فصل قابس الجهاز ثم تنظيفه؛ ثم ترك األبواب مفتوحة لمنح تكون الروائح. 	 
أثناء الحركة: قبل نقل الثالجة، أخرج منها كل شيء، وتثبيت األقسام الزجاجية وحامل الخضروات وادراج غرفة التجميد، الخ 	 

باستخدام شريط الصق، وربط أقدام ضبط المستوى؛ وإغالق األبواب وإحكامها بشريط الصق. أثناء النقل، يجب عدم قلب الجهاز 
رأًسا على عقب أو بمستوى أفقي، أو أن يتعرض لالهتزازات؛ ميل الجهاز أثنا الحركة يجب أال يكون بدرجة أعلى من 45 درجة. 

يجب أن يعمل الجهاز بشكل متواصل بمجرد تشغيله. بشكل عام، يجب عدم مقاطعة تشغيل الجهاز ؛وإال قد 
يتأثر عمر الخدمة.

detergent
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