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التنظيف
وأخرى  فترة  بين  منتظم  بشكل  الداخلية  الملحقات  إلى  إضافة  للثالجة  الداخلي  الهيكل  تنظيف  ينبغي 

�سباب صحية وللمحافظة على السالمة العامة.

قبل  لذا  الكهربائية.  الصعقة  حدوث  احتمال  فهناك  التنظيف  أثناء  بالكهرباء  موصًال  الجهاز  كان  إذا  تنبيه: 
البدء بالتنظيف، ينبغي إطفاء الجهاز وفصل القابس عن النقطة الكهربائية أو إطفاء الجهاز وفصل قاطع 
ا�جزاء  في  تتجمع  أن  يمكن  الرطوبة  أن  حيث  بتاتًا،  بالبخار  الجهاز  تنظيف  عدم  ينبغي  الفيوز.  أو  الدورة 
الكهربائية وتؤدي إلى حدوث الصعقة. كما أن البخار الحار يؤدي إلى تلف ا�جزاء البالستيكية. ويجب أن يكون 

الجهاز جافًا تمامًا قبل إعادة تشغيله مرة أخرى.

ذلك  ومثال  البالستيكية.  ا�جزاء  تلف  تسبب  تقد  العضوية  والمذيبات  ا�ثيرية  الزيوت  إن  مهمة:  مالحظة 
عصير الليمون أو عصير قشر البرتقال والمنظفات التي تحتوي الحوامض.

• يجب عدم السماح لهذه المواد بمالمسة أجزاء الثالجة. 
• ينبغي عدم استخدام أية منظفات قوية كاشطة. 

• ينبغي إزالة المواد الغذائية من المجمدة وخزنها مغطاة في مكان بارد. 
• إطفاء الجهاز مع فصل القابس الكهربائي أو إطفاء الجهاز مع فصل قاطع الدورة أو الفيوز. 

• تنظيف الثالجة والملحقات الداخلية بفوطة مغموسة بماء فاتر، وبعد التنظيف مسح ا�جزاء بالماء ومن ثم 
تجفيف جميع ا�جزاء بشكل تام. 

•  وبعد أن يجف الجهاز تمامًا يتم تشغيله مجدداً.

تبديل المصباح
إن المصباح الداخلي هو من نوع LED، ولتبديل المصباح يجب االستعانة بفني صيانة مؤهل. 

 

تنبيه: قبل القيام بتشخيص ا�عطال، يجب فصل مصدر الطاقة الكهربائية. وينبغي االستعانة فقط بفني 
كهرباء مرخص أو مركز صيانة متخصص في حالة وجود عطل غير مذكور في هذا الكتيب.

مالحظة مهمة: قد يصدر عن الجهاز بعض ا�صوات، وهي تعد ظاهرة طبيعية مثل صوت الضاغط أو غاز 
التبريد. 

تشخيص االعطالاالستخدام اليومي

المشكلة                       السبب المحتمل                                               الحل
مقبض تنظيم الحرارة مثبت

على درجة صفر
الكابل الرئيسي غير موصل بالكهرباء

او سائب

الفيوز عاطل أو متضرر 
الثالجة ال تعمل

ا�طعمة ادفأ من الالزم  

الثالجة تبرد أكثر من الالزم   

أصوات غير طبيعية

وجود ماء على ا�رضية 

اللوحات الجانبية للهيكل
ساخنة جداً 

وفي حالة استمرار العطل يجب االتصال بمركز صيانة متخصص. 

هذا أمر طبيعي، إذ أن أجزاء المبادل
ارتداء القفازات عند لمس الجانبين الحراري تقع على الجانبين 

الثالجة غير متوازنة 

الثالجة تالمس الجدار أو جسم آخر 

جزء من الثالجة مثًال أنبوب في الخلف
يالمس جزءاً آخر من الجهاز أو الجدار

فتحة تصريف الماء مسدودة 

إعادة تعديل توازن ا�قدام

ريك الثالجة قليًال

إمالة الجزء بعيداً وبعناية 

يرجى مراجعة فقرة اÅدامة والتنظيف

ضبط الحرارة بدرجة ادفأ بشكل منتظمتم ضبط الحرارة بدرجة باردة جداً 

النقطة الكهربائية متضررة

يرجى مراجعة فقرة ضبط الحرارة 

ينبغي فتح الباب للفترة المطلوبة فقط

ضبط الحرارة بدرجة أبرد بشكل منتظم

يرجى مراجعة فقرة اختيار مكان الجهاز

صحيح بشكل الحرارة ضبط يتم لم

طويلة لفترة مفتوح الثالجة باب

ا�طعمة من كبيرة كمية وضع تم
الماضية ساعة 24 ال خالل الساخنة

للحرارة مصدر بقرب الثالجة

توصيل الكابل بنقطة الكهرباء 

ط المقبض على درجة حرارة أخرى
ليعمل الجهاز

يتم تصليحها من قبل فني مؤهل

فحص الفيوز واستبداله عند الضرورة 



1011

اختيار مكان الجهاز
ينبغي تركيب هذا الجهاز في مكان تكون فيه درجات الحرارة المحيطة متوافقة مع ملصق النسب

الموجود على الجهاز نفسه. 

موقع الجهاز
ينبغي تركيب الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة واللهب كالمواقد والسخانات وأشعة الشمس المباشرة مع

الحرص على وجود تهوية جيدة وتداور الهواء بحرية خلف هيكل الجهاز. ولضمان أعلى مستوى من ا�داء
إذا تم تركيب الجهاز تحت وحدة جدارية يجب أن ال تقل المسافة بينهما عن 100 ملم كحد أدنى. وعمومًا يجب

عدم وضع الجهاز تحت وحدة جدارية، كما يجب تحقيق التوازن المطلوب من خالل ا�قدام القابلة للتعديل
تحت قاعدة الهيكل.

          تحذير: يجب أن تكون المسافة حول الجهاز كافية ²مكانية فصل القابس الكهربائي، حيث ينبغي
ان يكون الوصول اليه متاحًا بعد التركيب.

                      نوع الطقس
شبه طبيعي 

طبيعي 
شبه استوائي

استوائي 

+10oC to +32oC
+16oC to +32oC
+16oC to +38oC
+16oC to +43oC

درجة الحرارة المحيطة

الربط الكهربائي
ملصق  على  المبينة  والتردد  الفولتية  نسب  أن  من  التأكد  يجب  الكهربائية،  النقطة  في  القابس  وضع  قبل 
الجهاز متوافقة مع مواصفات الطاقة الكهربائية المنزلية. ينبغي ايضًا تأريض الجهاز والحرص على أن تكون 
النقطة الكهربائية متصلة بالتأريض. وإذا لم يتم تأريض النقطة الكهربائية، يجب ربط الجهاز بتأريض منفصل 
مسؤوليتها  المصنعة  الشركة  تخلي  ومرخص.  مؤهل  كهربائي  فني  وباستشارة  المتبعة  للتعليمات  وفقًا 

في حالة عدم االلتزام بتعليمات السالمة أعاله. كما أن الجهاز متوافق مع قوانين السالمة ا�وروبية. 

االستخدام اليومي 
االستخدام �ول مرة

تنظيف الهيكل الداخي
قبل استخدام الجهاز للمرة ا�ولى، يجب غسل الهيكل الداخلي وجميع ا�جزاء الداخلية بماء فاتر ومنظف 

خفيف ²زالة رائحة ا�جهزة الجديدة ومن ثم تجفيفه بشكل تام. 
تلف  تسبب  �نها  وذلك  الكاشطة  المساحيق  أو  القوية  المنظفات  استخدام  عد  ينبغي  مهمة:  مالحظة 

سطح الهيكل الداخلي.

الحرارة ضبط
الحرارة بضبط الثرموستات يقوم للجهاز، الكهربائي القابس ربط بعد  •
 (7 (او 5 ورقم االدفأ هو 1 رقم يكون حيث للحرارة، 8) إعدادات (أو 6 وهناك

ا²طفاء. فيعني 0 الرقم أما ا�برد، هو
حالة في أو حار مكان في كان إذا الصحيحة الحرارة بدرجة الجهاز يعمل ال • قد

متكرر.  بشكل الباب فتح

الملحقات
الرفوف القابلة للتحريك

يتم تزويد جدران الثالجة الداخلية بعدد من السكك لتساعد في وضع الرفوف 
على المسافة المطلوبة.

ديد أماكن خانات الباب
لتوفير  مختلفة  بارتفاعات  الباب  خانات  وضع  الداخل  من  الثالجة  تصميم  يتيح 
أماكن مناسبة لخزن ا�طعمة بمختلف ا�حجام. و²جراء هذه التعديالت، ينبغي 
القيام بسحب الخانة تدريجيًا باتجاه ا�سهم حتى خروج الخانة تمامًا من مكانها 

ومن ثم وضع الخانة على االرتفاع المطلوب.

معلومات ونصائح مفيدة
معلومات حول تبريد االطعمة الطازجة

لضمان الحصول على أعلى مستوى من ا�داء:
• ينبغي عدم خزن ا�طعمة الساخنة أو السوائل التي يتصاعد منها البخار في الثالجة.

• ينبغي تغطية أو تغليف ا�طعمة خصوصًا ذات الروائح او النكهات النفاذة.

نصائح لتبريد االطعمة
نصائح مفيدة

• تغليف جميع ا�طعمة بأكياس بالستيكية ووضعها على الرفوف الزجاجية فوق درج خزن الخضار.
• وللحفاظ على السالمة، ينبغي خزن ا�طعمة بهذه الطريقة لمدة ال تتجاوز يومين على أكثر تقدير.

• بالنسبة لÌطعمة المطبوخة وا�طباق الباردة فهذه يمكن تغطيتها ووضعها على أي رف من الرفوف.
• أما الفواكه والخضروات فيجب تنظيفها بشكل تام ووضعها في ا�دراج المخصصة لهذا الغرض.

بالستيكية  أكياس  أو  قصدير  بورق  لفها  او  ا²غالق  محكمة  مستوعبات  في  والجبنة  الزبدة  وضع  ينبغي   •
²حكام غلقها تمامًا وتفادي دخول أي هواء.

• ينبغي تزويد قنينة الحليب بغطاء مخصص ووضعه في خانة الباب.
• ينبغي عدم خزن الموز والبطاطا والبصل والثوم داخل الثالجة.

التركيب
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5. فتح وإزالة دبوس المفصل السفلي ومن ثم القيام بلفه وإعادة تثبيته.

6. تركيب المفصل على جهة اليسار والقدم على جهة اليمين
ومن ثم تثبيت القدمين بأجزائهما ا�صلية.

7. تركيب المفصل على جهة اليسار والقدم على جهة اليمين
ومن ثم تثبيت القدمين بأجزائهما ا�صلية.

8. تثبيت الجهاز بوضع عمودي ووضع الباب على المفصل السفلي.
كما يجب التأكد من أن المفصل قد تم تثبيته في فتحة الباب،

ثم يتم تثبيت المفصل العلوي، وقبل ذلك التأكد من عزل الهيكل
بشكل محكم واخيراً تثبيت غطاء المفصل على المفصل نفسه.

التركيبعكس جهة الباب

تركيب مقبض الباب الخارجي

شروط المسافة
• توفير مسافة كافية لفتح الباب.

• ترك مسافة 50 ملم على االقل لكل جانب

موازنة الجهاز 
ينبغي تعديل وموازنة القدمين ا�ماميين للجهاز.

إذا لم يكن الجهاز متوازنًا ومستويًا، فإن ا�بواب
والعزل المغناطيسي لن تغلق بشكل صحيح.

حافظ المسافة الخلفي
يتم تثبيت حافظ المسافة خلف الجهاز.
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عكس جهة البابنظرة عامة

الثرموستات والمصباح

الرفوف الزجاجية

الرفوف
السفلية

الرفوف
العلوية

هذا الرسم التقريبي للتوضيح فقط. ولتفاصيل أكثر يرجى مالحظة الشكل الفعلي.

الخانات السفلية

 اقدام التوازن

ا�دوات المطلوبة: مفك مربع ومفك مسطح ومفتاح ربط سداسي. 
• ينبغي فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الكهربائية وتفريغه.

• ينبغي إمالة الجهاز إلى الخلف للمساعدة في إزالة الباب. كما يجب تثبيت الجهاز على جسم صلب لضمان 
عدم انزالقه أثناء عملية عكس جهة الباب.

• ينبغي حفظ جميع ا°جزاء التي تمت إزالتها وذلك الستخدامها في إعادة تركيب الباب. 
• ينبغي عدم وضع الجهاز بوضع أفقي، إذ يؤدي ذلك إلى تعطيل منظومة التبريد. 

• من ا°فضل أن يتعاون شخصان في التعامل مع الجهاز أثناء التركيب.

المفصل.  غطاء براغي 1. إزالة

الباب إزالة ثم ومن العلوي المفصل بفتح القيام ثم ومن الباب 2. فتح
ضرر. أي حدوث لتفادي ناعمة وسادة على جانبًا ووضعه الهياكل من

اليمين. جانب على وتثبيتها اليسار جانب من والبراغي الغطاء 3. إزالة

إزالة ثم ومن ناعمة وسادة على الهيكل من الخلفي الجزء 4. إمالة
اليسرى. القدم وقاعدة الباب مفصل براغي فتح ذلك وبعد التثبيت قدمي

قبل ازالته فيجب يساراً االمامية الزاوية في برغي هناك كان تنبيه: اذا
المفصل. تركيب
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          التركيب
بالربط  يتعلق  فيما  عليها  المنصوص  بالتعليمات  حرفيًا  االلتزام  يجب  مهمة:  مالحظة 

الكهربائي.
• يجب القيام بإزالة تغليف الجهاز ومن ثم التحقق من عدم وجود أي ضرر أو كسر. ينبغي عدم 
توصيل الجهاز بالكهرباء في حالة وجود ضرر أو كسر ما في الجهاز، كما يجب تسجيل أية أضرار 

وإخبار البائع بها فوراً وفي هذه الحالة يجب االحتفاظ بالتغليف.
الكهربائية  بالطاقة  الجهاز  توصيل  قبل  ا¥قل  على  ساعات   4 لمدة  باالنتظار  عادًة  يوصى   •

وذلك للسماح للزيت باالستقرار في الضاغط. 
• يجب ضمان توفير تهوية جيدة حول الجهاز، حيث يؤدي عدم االلتزام بذلك الى زيادة سخونة 
هذا  في  عليها  المنصوص  التعليمات  اتباع  يجب  الكافي  التهوية  مستوى  ولتحقيق  الجهاز. 

المجال.
• ينبغي قدر ا«مكان وضع الجهاز بحيث تكون الشبكة الخلفية مواجهة للجدار وذلك لتجنب 

لمس االجزاء الساخنة (الضاغط والمكثف) والحيلولة دون حدوث الحروق.
• ينبغي عدم وضع الجهاز بالقرب من المواقد او أجهزة ا«شعاع الحراري.

• ينبغي التأكد من سهولة الوصول الى القابس الكهربائي بعد التركيب.

خدمات الصيانة
• إن أية أعمال كهربائية مطلوبة في خدمات صيانة الجهاز ينبغي أن يقوم بها فني كهرباء 

مرخص أو فني صيانة مؤهل. 
ا¥جزاء  استخدام  ينبغي  كما  معتمد،  صيانة  مركز  قبل  من  الصيانة  خدمات  تتم  أن  يجب   •

االحتياطية ا¥صلية فقط. 

ترشيد استهالك الطاقة
• ينبغي عدم وضع ا¥طعمة الساخنة في الثالجة.

• ينبغي عدم تخزين ا¥طعمة بشكل متالصق، حيث يؤدي ذلك الى منع تداور الهواء.
• ينبغي الحرص على عدم مالمسة ا¥طعمة للجدار الخلفي من حجرة المجمدة.

• ينبغي عدم فتح الباب في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
• ينبغي عدم فتح الباب بشكل متكرر.

• ينبغي عدم ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة.
• ينبغي عدم ضبط الثرموستات على درجات برودة شديدة.

• يمكن إزالة بعض ا¥جزاء مثل ا¥دراج والخزائن وذلك للحصول على مساحة خزن أكبر وترشيد 
استهالك الطاقة.

حماية البيئة
منظومة في سواءاً ا¥وزون بطبقة ا«ضرار شأنها من غازات على يحتوي ال الجهاز هذا            ان
النفايات ضمن الجهاز من التخلص عدم من التأكد ينبغي لكن العزل.  مواد أو التبريد
يجب لذا لالشتعال، قابلة غازات على العازلة الرغوة طبقة تحتوي العادية.  المنزلية
من عليها الحصول يمكن والتي بذلك الخاصة للتعليمات وفقًا الجهاز من التخلص
الحراري.  المبادل وخاصة التبريد بوحدة االضرار تجنب ينبغي المعنية. كما المحلية الجهات

للتدوير. قابلة مواد أنها يعني بعالمة والمؤشرة الجهاز في المستخدمة المواد إن

التخلص يمكن ال المنتج هذا أن تعني المنتج تغليف على العالمة         والموجودة أما
المتخصص النفايات مكب الى أخذه يجب وإنما العادية المنزلية النفايات ضمن منه
صحيحة بصورة الجهاز من التخلص وااللكترونية. ويساعد الكهربائية ا¥جهزة تدوير بإعادة
تنتج قد والتي االنسان صحة وعلى البيئة على المحتملة السلبية اÏثار حدوث منع على
معلومات على ا¥جهزة. وللحصول خردوات مع التعامل في الخاطئة الممارسات بسبب
بخدمات أو القريب البلدي بالمجلس االتصال يرجى الجهاز، تدوير إعادة حول مفصلة

منها.  المنتج شراء تم التي البيع نقطة أو النفايات معالجة

مواد التغليف
مواد من التخلص ويمكن تدويرها إعادة يمكن الموضحة بالعالمة المؤشرة المواد

بذلك.  الخاصة الحاويات في التغليف

التخلص من الجهاز
الكهربائية. النقطة من الرئيسي الكهربائي القابس 1. افصل

منه. وتخلص الكابل 2. اقطع

معلومات السالمة
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          معلومات السالمة
          تحذير: ينبغي عدم استخدام أجهزة كهربائية أخرى (مثل صانعة المثلجات) داخل الثالجة 

ما لم يتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة لهذا الغرض.
             تحذير: ينبغي عدم لمس المصباح الكهربائي إذا كان مضاءاً لفترة طويلة بسبب احتمال 

كونه شديد الحرارة وحارق.
• ينبغي عدم خزن مواد قابلة لالشتعال والمعرضة لالنفجار مثل علب الرذاذ داخل الثالجة.

التوافق  من  عالي  بمستوى  طبيعي  غاز  هو  التبريد  منظومة  داخل  يوجد  الذي  التبريد  غاز   •
البيئي مع ذلك فهو غاز قابل لالشتعال.

• يجب التأكد من عدم تعرض أجزاء منظومة غاز التبريد للضرر خالل عملية نقل وتركيب الجهاز.
•  ينبغي تجنب المواد المشتعلة ومصادر اللهب في مكان تركيب الجهاز.

• ينبغي تهوية مكان تركيب الجهاز بشكل صحيح.
أن حدوث أي ضرر  بأية طريقة كانت، حيث  الجهاز  أو تعديل مواصفات  تغيير  الخطر جداً  • من 
الصعقة  او  الحريق  حدوث  أو  المنظومة  تلف  الى  يؤدي  أن  يمكن  الكهربائي  للسلك 

الكهربائية.
• هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي أو اÀغراض المشابهة مثل:

 - مطابخ الموظفين في المحالت أو المكاتب أو أماكن العمل.
- منازل المزرعة والفنادق والنزل واÀماكن السكنية المشابهة.

- غرف المبيت والفطور. 
- خدمات التعهيد الغذائي وغيرها وليس خدمات البيع بالتجزئة.

          تحذير: في حالة تضرر أي جزء كهربائي مقل القابس أو سلك الطاقة الكهربائية أو الضاغط 
وغيرها، يجب فقط استبدالها من قبل وكيل خدمة مرخص أو فني صيانة مؤهل. 

        تحذير: إن المصباح الكهربائي المزود في الجهاز هو "مصباح كهربائي لالستخدام الخاص" 
ويتم استخدامه في الجهاز فقط وليس Àغراض اÉضاءة المنزلية.

• يجب عدم تطويل سلك الطاقة الكهربائية. 
• يجب التأكد من عدم تضرر القابس الكهربائي خلف الجهاز، حيث أن القابس المتضرر يؤدي 

الى رفع الحمل الحراري وحدوث الحريق.
• يجب التأكد من القدرة على الوصول الى القابس الرئيسي للجهاز.

• ينبغي عدم سحب الكابل الرئيسي بقوة.
فيه  للجهاز  الكهربائي  القابس  إدخال  عدم  ينبغي  سائبًا  الكهربائية  النقطة  غطاء  كان  إذا   •

بسبب احتمال حدوث الصعقة الكهربائية. 
• ينبغي عدم تشغيل الجهاز بدون المصباح. 

• ان الجهاز ثقيل لذا يجب أخذ الحيطة والحذر عند تحريكه من مكانه. 
• يجب عدم لمس تحريك أو لمس االشياء داخل حجرة المجمدة إذا كانت اليدين مبللتين، حيث 

قد يؤدي ذلك إلى تضرر الجلد أو حدوث حروق نتيجة البرد الشديد. 
• يجب عدم تعريض الجهاز إلى أشعة الشمس لفترات طويلة. 

االستخدام اليومي
• يجب عدم وضع اÀجسام الساخنة على اÀجزاء البالستيكية للجهاز. 
• يجب عدم وضع المواد الغذائية على الجدار الخلفي للجهاز مباشرة.

• يجب عدم إعادة تجميد اÀغذية المجمدة بعد ذوبانها.
• يجب تخزين اÀطعمة المجمدة الجاهزة حسب تعليمات الشركة المصنعة لÍغذية المجمدة.
ويرجى  للجهاز  المصنعة  الشركة  عليها  تنص  التي  التخزين  بتعليمات  حرفيًا  االلتزام  يجب   •

االطالع على الفقرات الخاصة بذلك.
على  الضغط  تزايد  بسبب  وذلك  المجمدة  حجرة  في  الغازية  المشروبات  وضع  عدم  يجب   •

العلبة الذي يؤدي الى انفجارها وتضرر الجهاز.
البرد  نتيجة  حروق  يسبب  قد  ذلك  Àن  المجمدة  من  اخراجها  فور  المثلجات  تناول  عدم  يجب   •

الشديد.  

ا�دامة والتنظيف
النقطة  من  الكهرباء  قابس  وفصل  الجهاز  إطفاء  يجب  الصيانة،  بإجراءات  البدء  قبل   •

الكهربائية.
• يجب عدم تنظيف الجهاز باستخدام أدوات معدنية.

• يجب عدم استخدام اÀدوات الحادة Éزالة الجليد من الجهاز ويوصى باستخدام كاشطة من 
البالستك.

وتنظيف  منتظم  بشكل  الثالجة  من  الجليد  ذوبان  عن  الناتجة  المياه  تصريف  فحص  يجب   •
أنبوب التصريف. وفي حالة انسداد أنبوب التصريف سيتجمع الماء في أسفل الجهاز.

معلومات السالمة
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تعليمات السالمة
انطالقًا من حرصنا على سالمتك ولضمان االستخدام الصحيح للجهاز، يرجى االلتزام قبل تركيب 
النصائح  على  والتركيز  بعناية  االرشادي  الدليل  هذا  بقراءة  االولى  للمرة  واستخدامه  الجهاز 
والتحذيرات. وللحيلولة دون وقوع ا¢خطاء والحوادث، يجب التأكد من أن جميع مستخدمي الجهاز 
على اطالع تام بطريقة تشغيله وبتعليمات السالمة الخاصة به. لذا يرجى االحتفاظ بهذا الكتيب 
في مكان آمن لضمان بقائه مع الجهاز حتى في حالة تغيير مكانه أو بيعه ليكون المستخدم على 
اطالع دائم بكيفية استخدام الجهاز وااللتزام بتعليمات السالمة المنصوص عليها. وللحفاظ على 
الشركة  أن  حيث  الدليل،  هذا  في  الواردة  بالمحاذير  االلتزام  يرجى  والممتلكات،  الحياة  سالمة 

المصنعة غير مسؤولة عن ا¢ضرار الناتجة عن سوء االستخدام.

ا¢شخاص قبل ومن فوق فما سنوات 8 بعمر ا¢طفال قبل من الجهاز هذا استخدام 1. يمكن
معرفة أو خبرة امتالك عدم أو العقلية أو الحسية أو الجسدية القدرات ضعف من يعانون الذين
وإدراك آمن بشكل باالستخدام الخاصة التعليمات إعطائهم أو عليهم ا¼شراف حالة في

المحتملة. المخاطر
بالجهاز. عبثهم عدم لضمان المكان في ا¢طفال مراقبة • يجب

وكونهم عليهم ا¼شراف حالة في إال ا¼دامة أو التنظيف بإجراءات ا¢طفال قيام عدم • ينبغي
سنوات. 8 عمر من أكبر

االختناق. مخاطر بسبب وذلك ا¢طفال متناول عن بعيداً التغليف مواد حفظ • يجب
ومن الكهربائية الطاقة مصدر عن القابس بفصل قم الجهاز، من التخلص من الرغبة حالة • في
عدم لضمان وذلك الباب إزالة ثم الجهاز) ومن إلى يكون ما (أقرب التوصيل سلك قطع ثم

اللعب. أثناء الجهاز داخل حبسهم احتمالية أو الكهربائية الصعقة لخطر ا¢طفال تعرض
الغطاء، أو الباب على القفل من بدًال المغناطيسي الباب إطار على يحتوي الجهاز كان • اذا
حوادث وقوع دون للحيلولة القديم الجهاز من التخلص قبل القفل كسر من التأكد ينبغي

اللعب. أثناء داخله ا¢طفال حبس بسبب الموت

أية  وجود  عدم  من  والتأكد  صحيح  بشكل  التهوية  فتحات  عمل  على  المحافظة  يجب  تحذير:       
عوائق في محيط الجهاز.

         تحذير: ينبغي عدم استخدام معدات ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية تذويب الجليد 
عدا تلك التي توافق عليها الشركة المصنعة. 

        تحذير: ينبغي عدم ا¼ضرار بمنظومة أنابيب غاز التبريد.

سالمة االطفال وا�شخاص ضعيفي االهلية

تعليمات السالمة العامة


