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في  موضح  هو  كما  الملحقات،  على  جهازك  يشتمل 
"وصف الجهاز" بشكل عام. ومع هذه التعليمات، يمكنك 

معرفة الطريقة الصحيحة لالستخدام. 

استخدام الجهاز 

نصائح وإرشادات مفيدة

3. ارجع صينية الثلج المملؤة إلى مكانها. 
باتجاه  المقابض  لف  الثلج،  مكعبات  تتشكل  عندما   .4
عقارب الساعة وسينزل الثلج إلى صندوق الثلج في كما في 

الصورة أدناه. 
وعند  الثلج.  صندوق  في  الثلج  مكعبات  تخزين  يمكن   .5

الحاجة، يمكنك سحب صندوق الثلج واخراج الثلج. 

• يمكن تركيب مجمدتك مع الثالجة بشكل مزدوج. 
التي  ا©جزاء  تركيب  خالل  من  بالتركيب  القيام  يمكن   •

تأتي مع ا©جهزة، كما في الصورة أدناه.  

نصائح خاصة بتوفير الطاقة
نوصيك باتباع النصائح أدناه لتوفير الطاقة.

طويلة  زمنية  لفترات  مفتوحًا  الباب  إبقاء  تجنب  حاول   •
للحفاظ على الطاقة.

(أشعة  للحرارة  مصادر  أي  عن  الجهاز  إبعاد  من  تأكد   •
الشمس المباشرة، أو ا©فران الكهربائية، وما إلى ذلك).

• ال تضبط درجة الحرارة على إعداد أبرد من الالزم.
• ال تخزِّن الطعام الدافئ أو السوائل المتبخرة في الجهاز.

الرطوبة.  من  خالية  التهوية  جيدة  غرفة  في  الجهاز  ضع   •
ويُرجى الرجوع إلى فصل تركيب الجهاز الجديد الخاص بك.
• إذا كان المخطط يوضح التركيب الصحيح لÃدراج، وحجرة 
الخضراوات، والرفوف فال تقم بتعديل التركيب؛ ©نه ُمصمم 

لتحقيق التهيئة ا©كثر كفاءة من حيث الطاقة.

بإخراج  الرغبة  عند  لÃعلى  الرف  غطاء  سحب  يمكن   •
الطعام من الحجرة العلوية. 

• قبل فتح أو إغالق غطاء الرف، يجب رفعه وتثبيته في مساره 
أو  لÃعلى  المسار  على  تحريكه  يمكن  وبعدها،  أوًال. 

لÃسفل. 

غطاء الرف 

مثل  بتجميده،  ترغب  الذي  الطعام  لتخزين  يُستخدم   •
اللحوم، وا©سماك، واÌيس كريم، وغيرها. 

درج الفريزر

لم  أو  ا©ولى  للمرة  الثلج  صينية  استخدام  عند  مالحظة: 
قبل  تنظيفها  يرجى  طويلة،  فترة  منذ  تستخدمها 

االستخدام. 

•تُستخدم صينية الثلج لصنع مكعبات الثلج وتخزينها. يجب 
استخدامها كما يلي. 

1. اسحب صينية الثلج من مكانها.  
الماء  يتجاوز  ال  بحيث  الثلج،  صينية  على  الماء  اسكب   .2

المستوى ا©قصى

صينية الثلج 

تركيب الثالجات المزدوجة 
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يحتوي  التالية،  التحكم  للوائح  وفقًا  جهازك  استخدم 
لوحات  تظهره  ما  حسب  مقابلة  وظائف  على  جهازك 
التحكم في الصور أدناه. تُضاء لوحة البيانات عند تشغيل 
أزرار  أي  على  الضغط  عدم  وعند  ا�ولى.  للمرة  الجهاز 

وا�بواب مغلقة، سُتطفىء لوحة البيانات. 

درجة  بضبط  ننصح  ا�ولى،  للمرة  الثالجة  تشغيل  عند 
الحرارة على 18- درجة مئوية. وإذا رغبت بتغيير الدرجة، اتبع 

الخطوات أدناه. 
تنبية! عند ضبط درجة الحرارة على وضع ما، فإنها ستكون 
الحرارة  درجة  تختلف  قد  ككل.  للثالجة  متوسط  كمعدل 
داخل كل حجرة عن قيم درجات الحرارة الظاهرة على لوحة 
وضعه  ومكان  الطعام  كمية  بحسب  وذلك  التحكم، 
درجة  على  الغرفة  حرارة  درجة  تؤثر  قد  كما  الثالجة.  داخل 

الحرارة الفعلية داخل الثالجة. 

لوحة التحكم

التحكم بدرجة الحرارة 

زر الفريزر (Freezer) لضبط درجة حرارة الفريزر ما  اضغط على 
وبعدها  الحاجة،  حسب  مئوية  درجة  و24-   -14 بين 

سُتظهر لوحة التحكم القيم المماثلة وفق ذلك. 

 (Fridge) 1. الثالجة

 (Super Freeze) الفائق  التجميد  وظيفة  تعمل 
على خفض درجة الحرارة في حجرة الفريزر بسرعة 
للطعام.  السريع  التجميد  يتيح  بما  كبيرة، 
الفيتامينات  على  الحفاظ  في  ذلك  يساهم 
وإبقائه  الطازج  الطعام  في  المغذية  والعناصر 

طازجًا �طول فترة ممكنة. 
لتفعيل   (Super Freeze) الفائق  التجميد  زر  على  اضغط   •
على  وستظهر  اÄشارة  سُتضاء  الفائق.  التجميد  وظيفة 

الشاشة درجة حرارة الفريزر 24- درجة مئوية. 
• في حال تجميد كميات كبيرة من الطعام، يرجى االنتظار 

لمدة 24 ساعة. 
• تنطفىء وظيفة التجميد الفائق تلقائيًا بعد 26 ساعة. 

• عندما تكون وظيفة التجميد الفائق في وضع التشغيل، 
 (Super Freeze) يمكنك إطفائها من خالل الضغط على زر
لÆعدادت  الفريزر  حرارة  درجة  ستعود  وبعدها   ،(Freezer) أو 

 .(Eco Energy) السابقة أو يتم تفعيل الوضع االقتصادي

• عند تفعيل وظيفة الوضع االقتصادي، ستتغير درجة حرارة 
استهالك  من  للتقليل  مئوية  درجة   -15 إلى  تلقائيًا  الفريزر 

الطاقة. 

(Super Freeze) 2. التجميد الفائق

 (Eco Energy) 3. الوضع االقتصادي
هذه الوظيفة تجعل الفريزر يعمل بوضع ترشيد 
تكون  عندما  مفيدة  وهي  الطاقة،  استهالك 
خارج البيت في إجازة، إذ أنها تساهم في خفض 
زر  على  اضغط  الكهربائية.  الطاقة  استهالك 
ثواٍن   3 لمدة   (Eco Energy) االقتصادي  الوضع 

إلى أن تُضاء اÄشارة. 

تُضاء إشارة اÄنذار (Alarm) ويصدر صوت طنين. 
وبعدها  Äطفائه،   (Alarm) اÄنذار  زر  على  اضغط 

ستنطفىء اÄشارة ويتوقف صوت الطنين. 

 (Alarm) 4. ا�نذار

دقيقتين،  من  �كثر  مفتوحًا  الثالجة  باب  يكون  عندما   •
بالباب،  الخاص  اÄنذار  حالة  في  اÄنذار.  صوت  سيصدر 
اÄنذار  وسيتوقف  دقيقة  كل  مرات   3 طنين  صوت  سيصدر 

تلقائيًا بعد 10 دقائق. 
الباب مفتوحًا  الطاقة، يرجى تجنب ترك  • لتوفير استهالك 
أيضًا  الباب  إنذار  يتوقف  الجهاز.  استخدام  عند  طويلة  لمدة 

عند إغالق الباب. 

 ،  (Eco Energy) االقتصادي  الوضع  وظيفة  عمل  خالل   •
زري  على  الضغط  خالل  من  الوظيفة  هذه  إيقاف  يمكنك 
حرارة  درجة  ستعود  وبعدها   .(Freezer)و  (Eco Energy)

الفريزر لÆعدادات السابقة. 

إنذار الباب

• عندما تكون درجة حرارة الفريزر مرتفعة جداً نتيجة انقطاع 
اÄنذار  صوت  سيصدر  أخرى،  أسباب  �ي  أو  الكهربائي  التيار 

وستظهر "_ _" على شاشة العرض. 
• في حالة اÄنذار الخاص بدرجة الحرارة، سيصدر صوت طنين 

بشكل متواصل 10 مرات وبعدها سيتوقف تلقائيًا. 
•  في حالة اÄنذار الخاص بدرجة الحرارة، اضغط على زر اÄنذار 
(Alarm) لمدة 3 ثواٍن للتحقق من أعلى درجة حرارة للفريزر. 
 5 لمدة  بالوميض  اÄنذار  وإشارة  الحرارة  درجة  قيمة  ستبدأ 

ثواٍن. قد ال تتوفر هذه الوظيفة في بعض الطرازات. 
تنبيه! عند عودة التيار الكهربائي، من الطبيعي ظهور إنذار 
درجة الحرارة، ويمكن إيقافة من خالل الضغط على زر اÄنذار 

 .(Alarm)

إنذار درجة الحرارة 

إذا أردت تنظيف الجهاز أو إيقاف االستخدام، يمكنك إطفاء 
 .(Power) الجهاز من خالل الضغط على زر الطاقة

إيقاف  يمكنك  التشغيل،  وضع  في  الثالجة  تكون  عندما   •
التشغيل عن طريق الضغط على زر الطاقة (Power) لمدة 

5 ثواٍن، وخالل ذلك ستنطفىء لوحة العرض. 
هام! ال تضع أي طعام في الثالجة خالل هذه المدة.  

اÄغالق، يمكنك تشغيلها  الثالجة في وضع  • عندما تكون 
واحدة،  لثانية   (Power) الطاقة  زر  على  الضغط  طريق  عن 
لدرجة  السابقة  اÄعدادات  بنفس  للعمل  الثالجة  وستعود 

الحرارة. 

 (Power) 5. الطاقة

 Child) ا�طفال  قفل  زر  على  الضغط  يمكنك 
وتغيير  با�زرار  العبث  من  ا�طفال  لمنع   (Lock
اÄعدادات. عند تفعيل خاصية قفل ا�طفال، لن 

تعمل أي من ا�زرار ا�خرى باستثناء زر اÄنذار. 
خاصية  تفعيل  يمكنك  مقفوًال،  الجهاز  يكون  ال  عندما   •
 Child) قفل ا�طفال عن طريق الضغط على زر قفل ا�طفال
Lock) لمدة 3 ثواٍن، وخالل ذلك سُتضاء إشارة قفل ا�طفال. 
التشغيل،  وضع  في  ا�طفال  قفل  خاصية  تكون  عندما   •
زر  على  الضغط  طريق  عن  الوظيفة  هذه  إيقاف  يمكنك 
ذلك  وخالل  ثواٍن،   3 لمدة   (Child Lock) ا�طفال  قفل 

ستنطفىء إشارة قفل ا�طفال. 

(Child Lock) 6. قفل ا�طفال
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11. قم بتوصيل الموصل الكهربائي (1) بحسب الخطوة 
(3) ومن ثم قم بتركيب الجزء (2) (الموجود في الكيس 

البالستيكي). 

المحددة (الجزء  الفيشة  خارج  المفتاح  لسان  اسحب   .13
أخرى  فيشة  في  ركبه  ثم  ومن   ((3) الخطوة  في   (3)
الكيس  في   L حرف  عالمة  (عليها  لالستخدام 
الكيس  في  أزلتها  التي  الفيشة  وضع  البالستيكي). 

البالستيكي. 

ركبه  ثم  ومن  درجة   180  (1) الجزء  اتجاه  بعكس  قم   .12
ذلك  بعد   .(2) الجزء  وارفع  الباب  من  اليسرى  الزاوية  على 

تقوم بإنزالهما في الخطوة (2). 

1. الهيكل
2. غطاء الرفوف 

3. صانعة مكعبات الثلج 
4. صندوق تخزين الثلج 

5. درج الفريزر العلوي 
6. مقبض سهل االستخدام 

7. باب الفريزر 
8. الحلقة المطاطية لباب الفريزر 

9. الدرج الصغير للفريزر 
10.رف زجاجي 
11. حامل الرف

12. الدرج ا¶وسط للفريزر (صندوق كبير الحجم). 
13. الدرج السفلي للفريزر. 

14. قدم سفلية قابلة للتعديل. 

مالحظة: تأكد من أن جانب حرف لسان المفتاح مناسب 
تمامًا للفيشة. 

مالحظة: بسبب التعديل المستمر في منتجاتنا، قد تكون ثالجتك مختلفة قليًال عن دليل التعليمات هذا، إال أن وظائفها 
الرف السفلي للفريزر)،  إزالة ا¶درج (عدا  الفريزر، يمكنك  وطرق استخدامها تظل كما هي. للحصول على مساحة أكبر في 

وحامل التركيب، وصانعة مكعبات الثلج/ صينية الثلج. 

14. قم بتركيب الجزء (1) واربط موصل السلك (2) ومن 
ثم قم بتركيب الجزء (3).  

غطاء المفصل العلوي (يسار)

وصف الجهاز 
مظهر الجهاز 
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تغيير اتجاه الباب
الجانب  من  الباب  عليه  يفتح  الذي  الجانب  تغيير  يمكن 
الجانب  إلى  االستالم)  عند  ا صلي  حاله  هو  (كما  ا يسر 

ا يم، إذا كان موقع التركيب يتطلب ذلك. 
أال  يجب  الباب،  فيه  يفتح  الذي  الجانب  تغيير  عند  تحذير! 
فصل  وينبغي  الكهربائي.  بالتيار  متصًال  الجهاز  يكون 

القابس الكهربائي من الجهاز قبل البدء بالعمل.
ا دوات التي سوف تحتاج إليها:

الجانب  من  الثالجة  هيكل  أعلى   (1) رقم  الجزء  افتح   .2
 (4) رقم   الجزء  وانزل  ل¯سفل   (3) رقم  الجزء  وانزل  ا يمن 
الكيس  إلى  واعده   (2) رقم  الجزء  انزل  الطريقة.  بنفس 

البالستيكي.

الخطوة  خالل  جيداً  باليد  الباب  إمساك  يرجى  مالحظة: 
(4) لتجنب سقوط الباب. 

ومن   (3) الجزء  وأزل  مسطح،  بشكل  الثالجة  بوضع  6.قم 
ثم ارخي البراغي (4) وأزل الجزء (2) والجزء (1). 

7.قم بإخراج المفصل السفلي وغير موضعه إلى الفتحة 
القريبة ومن ثم ارفع الصامولة.

8.عد للخطوة (6)، وقم بتغيير الجزء (1) إلى اليسار والجزء 
قم  وأخيراً   .(4) بالبراغي  بتثبيتهم  وقم  اليمين  إلى   (2)

بتركيب الجزء (3). 

9.قم بتبديل ا سالك في الفتحات على الجانبين ا يسر 
وا يمن من هيكل الثالجة.

10.حرّك الباب إلى الموضع المناسب وتعديل الجزء (1) 
(الموجود في الكيس البالستيكي) والباب. وحرّك السلك 
الموصل (2) في فتحة الباب من الجانب ا يسر إلى ا يمن 
البراغي  (2) باستخدام  (1) والسلك  الجزء  تثبيت  ومن ثم 

 .(3)
(يرجى إمساك الباب باليد جيداً أثناء التركيب). 

أن  على  ناعم  سطح  على  جانبًا  وضعه  الباب  بإزالة  5.قم 
يكون اتجاه اللوحة إلى ا على. وقم برفع الجزء (1)  والجزء 
(4) ومن ثم ارخي البراغي (2)، كما يظهر في الصورة. قم 
بتغيير اتجاه المقبض (3) إلى الجانب ا يمن، ومن ثم قم 
قم  بالترتيب.   (4) والجزء   (1) والجزء   (2) البراغي  بتركيب 
بإرخاء البراغي (7) وفصل الجزء (6) والجزء (5) وقم بتدوير 
الجزء (6) ومن ثم تركيب الجزء (5) والجزء (6) على الجانب 

االيسر باستخدام البراغي (7).  

الكهربائي  والموصل   (1) الكهربائي  الموصل  3.افصل 
(2) ومن ثم قم بانزال الجزء رقم (3). 

وازالة   (2) السلك  وارخاء   (1) رقم  البراغي  بفك  قم   .4
الجزء (3). 

من  ظهرها  على  الثالجة  بوضع  قم  البدء،  قبل  مالحظة: 
مسند  وضع  من  التأكد  مع  القاعدة،  إلى  الوصول  أجل 
إتالف  لتجنب  مماثلة  مواد  أو  ناعمة  رغوية  مادة  أو  فلين 
أنابيب التبريد في الجزء الخلفي من الثالجة. ولتغيير اتجاه 

الباب، نوصي بالخطوات التالية بشكل عام:
1. ثبت الثالجة بشكل عمودي. 

مفتاح ربط 8 مم

مشبك

سلك التأريض 

غطاء المفصل العلوي (يمين) 

 أغطية المقبض 
 براغي ملولبة خاصة ذاتية الحفر

 مقبض 
 أغطية فتحة البرغي

 حامل الباب
 سدادة 

 براغي ملولبة ذاتية الحفر 

 براغي ملولبة خاصة ذاتية الحفر

الغطاء العلوي

غطاء المفصل العلوي (يمين)

الغطاء العلوي للباب العلوي

غطاء الزاوية 

مفك براغي بأس صليبي

مفك براغي بشفرة رفيعةمفتاح ربط 8 مم

جزء المفصل السفلي (يمين)
لوح تثبيت ا قدام ا مامية

جزء ا قدام السفلي القابل للتعديل
براغي ملولبة ذاتية الحفر

جزء المفصل السفلي (يسار)

(1) جزء المفصل العلوي 
(يمين) 

واشر

مالحظة: قد يكون الواشر مثبت 
بالباب.  
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• قم بإيقاف تشغيل الثالجة، وافصل قابس ا�مداد بالتيار الكهربائي الرئيس من المقبس قبل إجراء الصيانة.
• ال تنظف الثالجة باستخدام مواد معدنية، أو جهاز التنظيف بالبخار، أو الزيوت ا�ثيرية، أو المذيبات العضوية، أو المنظفات 

القوية الكاشطة.
• ال تستخدم مواد حادة �زالة الجليد من الثالجة. استخدم مكشطة بالستيكية.

التالية  النصائح  أخذ  يجب  مرة،  �ول  الجهاز  استخدام  قبل 
بعين االعتبار. 

• اتبع التعليمات المقدمة في هذا الدليل �تمام التوصيل الكهربائي بعناية.
• قم بإفراغ الثالجة وتحقق من عدم وجود أي تلف بها. ال توصل الثالجة بمصدر التيار الكهربائي إذا كانت تالفة. أبلغ الجهة 

التي اشتريت منها الثالجة عن ا�عطال المحتملة فور حدوثها. في هذه الحالة احتفظ بمواد التغليف.
• يُنصح باالنتظار أربع ساعات على ا�قل قبل توصيل الثالجة بمصدر التيار الكهربائي للسماح للزيت بالتدفق العكسي في 

الضاغط.
• يجب أن تُحاط الثالجة بدورة هواء جيدة، وإذا لم يتوافر ذلك تتعرض الثالجة الرتفاع درجة الحرارة. اتبع التعليمات المتعلقة 

بالتركيب لتوفير التهوية الكافية. 
• ينبغي أال يكون ظهر الثالجة قريبًا جداً من الحائط قدر ا�مكان لتجنب مالمسة ا�جزاء الدافئة أو ا�مساك بها (الضاغط، 

المكثف) لمنع خطر حدوث حريق، اتبع التعليمات المتعلقة بالتركيب. 
• يُحظر وضع الثالجة بجوار أجهزة التدفئة أو الطباخات. 

• تأكد أن قابس ا�مداد بالتيار الكهربائي الرئيس يسهل الوصل إليه بعد تركيب الثالجة.

تنبيه! 
التنظيف والعناية

تهوية الجهاز

مالحظة:

تسوية الجهاز

وتوفير  التبريد  نظام  كفاءة   تحسين  أجل  من 
حول  جيدة  تهوية  تأمين  الضروري  من  الطاقة، 
توفير  يجب  السبب،  ولهذا  الحرارة.  لتبديد  الجهاز 

مساحة كافية حول الثالجة.
مسافة  هناك  يكون  أن  المستحسن  من  اقتراح: 
وعلى  الحائط  باتجاه  الجهاز  خلف  ملم   50-70
50 ملم على  100 ملم من أعلى وعلى ا�قل  ا�قل 
الجانب باتجاه الحائط ومساحة كافية من ا�مام 
هو  كما  درجة،   135 بزاوية   الباب  فتح  �تاحة 

موضح في الرسم البياني.

الجانب  في  الهواء  وتدوير  كاٍف  بشكل  الجهاز  لتسوية   •
إلى  السفلية  ا�قدام  تحتاج  قد  الجهاز،  أسفل  الخلفي 
ربط  مفتاح  باستخدام  أو  يدويًا  تعديلها  ويمكنك  تعديل، 

مناسب. 
الجانب  أعلى  بإمالة  قم  ذاتيًا،  با�غالق  لÒبواب  لتسمح   •

الخلفي بنحو 10 ملم. 

الشكل  في  يظهر  كما  المقبض  غطاء  ثبت  مالحظة: 
التالي من خالل تثبيت المشبك أوًال ومن ثم اغلق الغطاء 

من الداخل إلى أن تسمع صوت طقطقة التثبيت.

تركيب مقابض الباب
الباب بشكل منفصل  وضع مقابض  يتم  النقل،  لسالمة 
الباب  البالستيك. ويمكن تركيب مقابض  في كيس من 

على النحو التالي:
1. ثبت أغطية البراغي على الجانب ا�يمن من الباب ومن 

ثم ضعها مرة أخرى في الكيس البالستيكي.
مع  الباب  من  ا�يمن  الجانب  على  المقبض  طابق   .2
على  والباب  المقبض  في  الثقوب  محاور  على  الحفاظ 

مستوى خط واحد كما في في الصورة.
الكيس  في  المتوفرة  الخاصة  بالبراغي  المقبض  ثبت   .3

البالستيكي، ومن ثم ثبت أغطية المقبض.

•رّكب جهازك في مكان جاف لتجنب الرطوبة العالية.
المباشرة  الشمس  اشعة  عن  بعيداً  جهازك  على  •حافظ 

مثل  الحرارة  مصادر  عن  وبعيداً  والصقيع،  والمطر 
الطباخات والنيران والسخانات.

مالحظة مهمة عند التركيب! 

• يجب أن يتولى فني مختص القيام بأعمال الكهرباء الالزمة �تمام أعمال صيانة الثالجة. 
• يجب أن يتولى أعمال الصيانة مركز صيانة معتمد، ويجب استخدام قطع الغيار ا�صلية فقط.

 1) إذا كانت الثالجة بنظام البخاخ. 
 2) إذا احتوت الثالجة على فريزر.  

الصيانة

تركيب جهازك الجديد 
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السالمة الكهربائية

االستخدام اليومي

من الخطورة تغيير المواصفات أو محاولة تعديل هذا المنتج بأي حاٍل من ا�حوال. 
يمكن أن يؤدي أي تلف في السلك إلى حدوث قصر في الدائرة الكهربائية أو اندالع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

1. يجب عدم تطويل السلك الكهربائي.
الحرارة، مما  ارتفاعًا في درجة  التالف  أو  المتهالك  تالفًا. قد يسبب كابل الطاقة  أو  2. تأكد أن كابل الطاقة ليس متهالكًا 

يؤدي إلى حدوث حريق.
3. تأكد أن بإمكانك الوصول إلى القابس الرئيسي للثالجة.

4. ال تشد الكابل الرئيسي.
5. إذا كان المقبس مرتخيًا فال تدخل قابس الطاقة؛ حيث يزداد خطر التعرض للصدمة الكهربائية أو الحريق.

6. يُحَظر تشغيل الثالجة دون غطاء المصباح الداخلي.
7. تعمل الثالجة فقط من خالل ا½مداد بتيار كهربائي متناوب أحادي الطور بجهد 220~240 فولت/ تردد 50 هرتز. تأكد من 
تركيب منظم جهد متردد تلقائي بقدرة تزيد على 350 واط للثالجة إذا كانت تقلبات الجهد في منطقة المستخدم كبيرة 
جداً بحيث يتعدى الجهد النطاق المذكور. يجب أن يكون للثالجة مقبس مخصص بدًال من استخدام مقبس مشترك مع 

أجهزة كهربائية أخرى. يجب أن يوافق القابس الخاص بها المقبس مع وجود سلك أرضي.

• ال تُخزن غازات أو سوائل سريعة االشتعال في الثالجة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار.
• ال تُشغل أي جهاز كهربائي داخل الثالجة (مثل صانع اÌيس كريم الكهربائي، والخالطات وغيرها).

• عند فصل التيار الكهربائي، انزع القابس من المقبس الرئيسي، وال تسحب الكابل.
• ال تضع أجسامًا ساخنة بجانب المكونات البالستيكية للثالجة.

• ال تضع أي منتجات للطعام قرب مخرج الهواء في الجزء الخلفي. 
• خزن الطعام المجمد المغلف مسبقًا وفقًا لتعليمات جهة تصنيع الطعام المجمد.

• يجب االلتزام التام بتعليمات التخزين الصادرة عن جهة التصنيع. يُرجى االطالع على التعليمات المتعلقة بالتخزين.
• ال تضع المشروبات الغازية في الفريزر، حيث تُحِدث ضغطًا على الوعاء قد يتسبب في انفجاره مما يؤدي إلى تلف الثالجة.

• يمكن أن يتسبب الطعام المجمد في حدوث قضمة الصقيع إذا تم تناوله مباشرة من الثالجة.
• ال تعرض الثالجة �شعة الشمس المباشرة.

• أبعد الشموع المشتعلة والمصابيح وغيرها من العناصر ذات ألسنة اللهب المكشوفة عن الثالجة، فقد يؤدي ذلك إلى 
اشتعال النيران بها.

• تم تصميم الثالجة لحفظ المواد الغذائية و/أو المشروبات لÓغراض المنزلية العادية كما هو مبين في كتيب التعليمات. 
يُرجى توخي الحذر عند تحريك الثالجة �نها ثقيلة.

إلى  أن يؤدي ذلك  أو مبللتين، حيث يمكن  يداك رطبتين  إذا كانت  الفريزر  الموجودة داخل  المواد  أو لمس  بأخذ  • ال تقم 
حدوث جروح بالجلد أو ا½صابة بقضمة الصقيع.

• ال تستخدم قاعدة الثالجة، وا�دراج، وا�بواب، وخالفه مطلقًا لالستناد عليها أو كدعائم. 
• يُحظر إعادة تجميد الطعام المجمد بمجرد ذوبان الثلج.

• ال تتناول المثلجات أو مكعبات الثلج مباشرة عقب إخراجها من الفريزر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حروق بالفم 
والشفاه.

• ال تضع حمًال زائداً على رفوف الباب، وال تضع كمًا كبيراً من الطعام في درج الخضراوات والفواكه لتجنب سقوطها وحدوث 
إصابات أو تلف الثالجة.
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معلومات السالمة العامة 

احتفظ بجميع مواد التغليف بعيداً عن ا
طفال لسالمتهم من مخاطر االختناق. 
قدر  الجهاز  من  (قريبًا  االتصال  كابل  واقطع  الكهرباء  مقبس  من  القابس  اسحب  الجهاز،  من  بالتخلص  رغبت  اذا 

المستطاع) وقم بإزالة الباب لمنع ا
طفال من التعرض لصدمة كهربائية أو حبس أنفسهم في الداخل. 
يتميز هذا الجهاز بوجود أقفال مغناطيسية للباب. في حال رغبت باستبدال جهازك القديم الذي يحتوي على قفل مزالج 
ا
طفال  تعرض  منع  في  ذلك  يساهم  القديم.  الجهاز  من  التخلص  قبل  المزالج  القفل  وظيفة  إبطال  من  تأكد  للباب، 

للخطر، إذ قد يشكل القفل المزالج مصيدة مميتة لهم. 

• تحذير – هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي وا
ماكن المشابهة، مثل:
-  أماكن إعداد الطعام في المحالت والمكاتب وأماكن العمل ا
خرى؛

- المنازل الريفية، و من قَِبل العمالء في الفنادق والن¿ُزل وا
ماكن السكنية ا
خرى؛
- ا
ماكن التي تقدم خدمات المبيت واÂفطار؛

- ا
ماكن التي تقدم خدمات التموين وتزويد الطعام، وغيرها من ا
ماكن الغير مخصصة للبيع بالتجزئة. 
• تحذير – يجب عدم تخزين مواد متفجرة مثل البخاخات القابلة لالشتعال في هذا الجهاز. 

الخدمة  مراكز  أو  المصنعة  الجهة  طريق  عن  استبداله  يجب  بالطاقة،  اÂمداد  سلك  تلف  حال  في   - تحذير   •
المعتمدة أو أشخاص مؤهلين على نفس المستوى الكفاءة وذلك لتجنب حدوث أي مخاطر. 

• تحذير – يجب عدم تغطية فتحات التهوية في الجهاز أو الهيكل المدمج بأي عوائق. 
• تحذير – يجب عدم استخدام أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية تذويب الثلج، غير تلك الموصى 

عليها من قبل الجهة المصنعة. 
• تحذير – يجب عدم إحداث أي ضرر بدائرة التبريد. 

النوع  من  كانت  إذا  إال  ا
طعمة،  لتخزين  المخصصة  ا
قسام  داخل  كهربائية  أجهزة  أي  استخدام  عد  يجب   – تحذير   •
الموصى عليه من قبل الجهة المصنعة.

التبريد وغاز العزل، وهذه المواد سريعة االشتعال. عند التخلص من الجهاز، احرص  – يحتوي الجهاز على وسيط  • تحذير 
على استخدام مركز معتمد للتخلص من النفايات. وال تعرض الجهاز 
ي لهب. 

• تحذير – عند تركيب الجهاز، تأكد من أن ال يكون سلك اÂمداد بالطاقة تالفًا أو عالقًا في مكان ما. 
• تحذير – يجب أن يكون للجهاز مقبس مخصص بدًال من استخدام مقبس مشترك مع أجهزة كهربائية أخرى.

• تحذير – ال يجب استبدال المصابيح من قبل المستخدم! في حال تلف المصابيح، اتصل بمركز خدمة العمالء للحصول 
على الدعم الالزم. 

هذا التحذير فقط للثالجات التي تحتوي على مصابيح إنارة.  

يوجد وسيط التبريد إيزوبوتان (R600a) -أحد الغازات الطبيعية الصديقة للبيئة ولكنه أيضًا سريع االشتعال- داخل دائرة 
وسيط  يُعد  وتركيبها.  الثالجة  نقل  عند  التبريد  وسيط  دائرة  أجزاء  من  أي  تلف  عدم  من  التأكد  يُرجى  الثالجة.  تبريد  وسيط 

التبريد (R600a) مادة سريعة االشتعال.
• تحذير – الثالجات تحتوي على وسيط التبريد وغازات. عند الرغبة بالتخلص من وسيط التبريد والغازات، يجب القيام بذلك 
بشكل صحيح من خالل مراكز معتمدة للتخلص من النفايات، 
نها قد تسبب إصابات في العين أو اشتعال. وتأكد قبل ذلك 

من أن أنابيب دائرة وسيط التبريد غير تالفة. 

تأكد من عدم تلف دائرة وسيط التبريد:
• تجنب إشعال لهب وأي مصادر اشتعال أخرى. 

• قم بتهوية الغرفة التي توجد بها الثالجة جيداً. 

مصابيح ا�نارة 

وسيط التبريد 

تحذير: خطر الحريق
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التخلص من الجهاز 
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تركيب جهازك الجديد 
وصف الجهاز 

لوحة التحكم 
استخدام الجهاز 

سالمة ا�طفال وغيرهم من ا�شخاص من ذوي القدرات المحدودة 
EN وفقًا لمعايير

المحتويات

معلومات السالمة والتحذيرات 

للمرة  واستخدامه  تركيبه  قبل  بعناية  هذا  المستخدم  دليل  قراءة  يرجى  للجهاز،  الصحيح  االستخدام  وضمان  لسالمتك 
ا�ولى، بما في ذلك النصائح والتحذيرات الموضحة. لتجنب ا�خطاء والحوادث غير الضرورية، من المهم أن يكون كل من 
يستخدم هذا الجهاز على دراية كاملة بخصائص التشغيل والسالمة. احتفظ بهذه التعليمات وتأكد من إرفاقها مع الجهاز 
على  حصوله  من  والتأكد  آخر  شخص  أي  قبل  من  استخدامه  إمكانية  ذلك  ليتيح  بيعه،  أو  آخر  لشخص  إعطائه  حال  في 

معلومات االستخدام والسالمة. 
الشركة  أن  حيث  المستخدم،  تعليمات  في  الواردة  الوقائية  ا·جراءات  اتباع  على  احرص  والممتلكات،  ا�رواح  ولسالمة 

المصنعة غير مسؤولة عن أي أضرار قد تحدث نتيجة سوء االستخدام أو ا·همال. 

8 سنوات فأكثر، وا�شخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية المحدودة، أو  يمكن لÀطفال الذين تبلغ أعمارهم 
ا�شخاص الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز، على أن يكون ذلك تحت إشراف أحد البالغين، أو تزويدهم 
نهم من فهم المخاطر المحتملة جرَّاء االستخدام الخاطئ.  بالتعليمات المتعلقة حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة تمكِّ

يجب على ا�طفال عدم العبث بالجهاز. ال يُسمح لÀطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته دون إشراف.
IEC وفقًا لمعايير

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل ا�شخاص (بمن فيهم ا�طفال) من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية 
عن  المسؤولين  البالغين  أحد  إشراف  تحت  ذلك  يتم  لم  ما  والمعرفة،  الخبرة  تنقصهم  الذين  ا�شخاص  أو  المحدودة، 

سالمتهم، أو تزويدهم بالتعليمات المتعلقة حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة. 
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