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..............    .................................................... السالمةمعلومات...

خدام الPQيح لLMNاز، يرH( قراءة @ذا الدليل ا<=اص باملستخدم جيًدا قبل حرًصا ع*( سالمتكم ولضمان Fست

أن نضمن أن جميع  املLموا<Pوادث، من  ةغab الضرور_تركيب ا<LMاز واستخدامه للمرة TوY(. لتفادي Tخطاء 

Fحتفاظ ( . ُيرHوuخصائص السالمة بqشغيله تامةأن يmونوا ع*( دراية lT=اص الذين kستخدمون @ذا ا<LMاز 

x شغيله طوالqان آخر أو بيعه بحيث يتمكن جميع من سيقوم بmم )Yاز �� حالة نقله إLM>ذه التعليمات وإبقا��ا مع ا�

 . والسالمةتلك الف�aة من معرفة كيفية Fستخدام 

 متلmات،يرH( ا<Pفاظ ع*( Fحتياطات الضرور_ة الواردة �� دليل املستخدم @ذا وذلك لPNفاظ ع*( Tرواح وامل

 إغفال تلك Fحتياطات.حيث أن الشركة املصنعة غab مسئولة عن التلفيات ال�� يqس�ب ف��ا 

 و%:-اص.املعرض6ن.ل1-طر%طفال..سالمة

تراجع �� القدرات إlT )Y=اص الذين kعانون من  باإلضافة أك�aأعوام أو  kُ8سمح لألطفال الذين يبلغون  ·

�� حالة وجود إشراف  استخدام @ذا ا<LMاز ب أو من نقص ا<=�aة واملعرفة البدنية أو ا<Pسية أو الذ@نية

املتعلقة تعليمات Fستخدام ا<=اصة با<LMاز بطر_قة آمنة وفLم Tخطار لتلق��م �� حالة  عل��م أو

 باستخدامه.

 ي�ب�� وضع Tطفال تحت اشراف لضمان عدم لع��م با<LMاز. ·

_mونون تحت سنوات فأك�a و  8ظيف والصيانة ما لم يبلغوا من العمر ال ي�ب�� أن يتوT )Yطفال مLام التن ·

 إشراف.

 لتفادي خطر Fختناق. إبقاء مواد التعبئة والتغليف ¢عيًدا عن متناول Tطفال.  ·

(إY( أقرب مسافة ، واقطع ¦ابل التوصيل املق�سمن  القا¢س يرP¤ )Hب، ا<LMاز منالتخلص �� حالة  ·

لباب ملنع Tطفال و@م يلعبون من ¬صابة بصدمات كLرuية أو من ح�س أنفسLم وانزع ا ممكنة من ا<LMاز)

 .بالداخل

قفل جLاز قديم kستخدم  بدال من املغناط®س لقفل الباب�� حالة ا<Pصول ع*( @ذا املنتج الذي kستخدم  ·

لتخلص من زن�a¦ي (مزالج) ع*( الباب أو الغطاء، تأكد من جعل @ذا الزن�aك غab قابل لالستخدام قبل ا

 طفال. تجنب مخاطر  موت T القديم. و@ذا لضمان ا<LMاز 

 

 العامة.السالمة<عليمات.

 ¬بقاء ع*( فتحات ال�µو_ة املوجودة با<Pاو_ة أو املدمجة �� الLيmل خالية من أي عوائق.! تحذير 

تلك ال�� تو¹¸�  ال�� ¶سرع من عملية الذوuان بخالفأخرى و سائل ميmانيكية أو و  جLزةأ ال ¶ستخدم !تحذير 

 �xا الشركة املصنعة.



 ال تqس�ب �� تلف دائرة الت�aيد. ! تحذير 

!  ال ¶ستخدم TجLزة الكLرuائية Tخرى (مثل صا«ع kTس كر_م) داخل أجLزة الت�aيد، ما لم تحذير 

 ¶عتمد@ا شركة الت�aيد لLذا الغرض. 

  1منية طو_لة أل¿�ا قد تmون ساخنة جًدا.�� حالة ¶شغيلLا لف�aة ز  الكLرuا¾يال تلمس املصباح  !تحذير 

 البخاخات وال�� تحتوي ع*( مواد قابلة لالشتعال �� @ذا ا<LMاز.ال تخزن مواد قابلة لالنفجار مثل  ·

)، و@و غاز طبي�Æ ع*( درجة عالية من R600aالت�aيد ( أkسوuيوتانتحتوي دائرة الت�aيد داخل ا<LMاز ع*(  ·

 ابل لالشتعال.التوافق البي�Ç، ومع ذلك فLو ق

 تأكد أثناء نقل وتركيب ا<LMاز من عدم ¶عر_ض أي من مmونات دائرة الت�aيد للتلف. ·

 تفادي الشعالت املكشوفة ومصادر Fشتعال.  -

 الغرفة جيًدا ال�� تحتوي ع*( ا<LMاز.  FGوDة -

السلوك ��  ��تلف  أيمن ا<=طورة ¶عديل املواصفات أو ¶عديل @ذا املنتج ع*( أي نحو. يمكن أن يqس�ب  ·

 حدوث قصور �� الدائرة الكLرuية، أو حر_ق أو ¬صابة بصدمة كLرuية أو جميع تلك املخاطر. 

 @ذا ا<LMاز مخصص لالستخدام �� املÌÍل وFستخدامات Tخرة املماثلة، ع*( س�يل املثال: ·

 املوظفbن �� املتاجر واملmاتب وu®ئات العمل Tخرى. مطبخ -

 kستخدمLا العمالء �� الفنادق والÌÍل وغab@ا من أماكن ¬قامة، الزراعية وال�� املنازل  -

 بتقديم خدمة املب®ت و¬فطار،ا<=اصة  %ماكن -

 أجLزة غab البيع بالتجزئة.ا<=اصة بخدمات تقديم الطعام و  %ماكن -

( واملك�س، إY( آخره)، و_توYسلك الكLرuاء، و ي�ب�� اسqبدال أي مmونات كLرuية (القا¢س،    !تحذير 

 اسqبدالLا وكيل خدمات معتمد أو عامل صيانة مؤ@ل.

، يقتصر استخدام @ذا خاصاملصباح الكLرÑي املوجود داخل @ذا ا<LMاز "ملبة مصباح الستخدام    !تحذير 

 1ا<=اص لإلضاءة املÌÍلية. املصباح  ال kستخدم @ذا. فقط <LMاز املقدماملصباح ا<=اص مع ا

 ال ي�ب�� إطالة سلك الكLرuاء. ·

يمكن أن يتعرض ا<Mانب ا<=لفي من ا<LMاز.  يحطمهأكد من عدم ¶عرض قا¢س الكLرuاء للتلف أو ت ·

 الرتفاع �� درجة ا<Pرارة والqس�ب �� حرائق.القا¢س التالف أو املحطم 

 تأكد من تمكنك للوصول لقا¢س التيار الكLرuا¾ي الرئ®Ô¸� ا<=اص با<LMاز.  ·

· .�¸Ô®ا¾ي الرئuرLال تجذب ¦ابل التيار الك 

مق�س التيار الكLرuا¾ي مفmوك، ال تدخل قا¢س التيار الكLرuا¾ي. احذر خطر الصدمة الكLرuائية أو اذا ¦ان  ·

 ا<Pر_ق.
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 المقصورة.في حالة وجود إضاءة في  



 ال ي�ب�� أن kعمل ا<LMاز بدون املصباح. ·

 @ذا ا<LMاز ثقيل الوزن. يرH( تو�Õ ا<Pذر  عند تحر_كه. ·

حيث قد ¦انت يديك رطبة أو مبللة، ال تلتقط Tشياء املوجودة داخل مقصورة املجمد أو تلمسLا إذا  ·

 حروق الصقيع/ التجميد.حدوث ¤MÖات با<Mلد أو @ذا ��  يqس�ب

 .ةاملباشر  ألشعة الشمستفادي ¶عرض ا<LMاز لف�aة طو_لة  ·

 Nستخدام.اليومي 

 ال تضع أدوات ساخنة ع*( Tجزاء البالسqيكية �� ا<LMاز.  ·

 اشرة.ال تضع منتجات غذائية مقابل ا<Mدار ا<=لفي مب ·

 2ال ي�ب�� إعادة تجميد الطعام مرة أخرى ¢عد ذوuانه.  ·

 1تخز_ن الطعام املجمد املعبأ مسبًقا وفًقا لتعليمات الشركة املصنعة ا<=اصة بالطعام املجمد. ·

ي�ب�� Fل�Ìام تماًما بتوصيات التخز_ن الصادرة من الشركة املصنعة لLMNاز. يرH( الرجوع إY( التعليمات  ·

 املعنية. 

تضع املشروuات الغاز_ة �� مقصورة املجمد حيث تضغط ع*( ¬ناء مما قد يqس�ب �� تفجabه، مما ينجم ال  ·

 1عنه تلف �� ا<LMاز.

 1املصاصات الثMNية يمكن أن تqس�ب �� حدوث حروق الصقيع إذا تم تناولLا من ا<LMاز مباشرة. ·

 

 العناية.والتنظيف

 وفصل قا¢س التيار الكLرuا¾ي الرئ®Ô¸� من املق�س الرئ®Ô¸�.ُيرH( إطفاء ا<LMاز قبل البدء �� الصيانة،  ·

 ال تنظف ا<LMاز باستخدام أدوات املعدنية. ·

 1مكشطة بالسqيكية. ال ¶ستخدم أدوات حادة للتخلص من الثØN املوجود با<LMاز. استخدم  ·

صرف وإذا ¦ان إذا تطلب Tمر، نظف املفحص مصرف املياه الناتجة عن ذوuان الثØN �� الثالجة بانتظام.  ·

 3مسدوًدا سqتجمع املياه �� أسفل ا<LMاز.

 

 

 

                                                           
2
 في حالة وجود مقصورة مجمد. 

3
 طعام طازج. نفي حالة وجود مقصورة تخزي 



 

 الWXكيب

 يمات الواردة �� الفقرات املحددة لذلك.للتوصيل الكLرÑي ¢عناية، ُيرH( اتباع التعل! Yام...........

وتحقق من عدم وجود تلفيات به. ال توصل ا<LMاز إذا ¦ان تالًفا. ابلغ فوًرا عن  ا<LMاز  فرغ محتو_ات ·

 .بالتغليفلفيات املحتملة للمmان الذي اش�aيته منه. �� @ذه ا<Pالة احتفظ الت

·  )Yاز للسماح بالز_ت للرجوع مرة أخرى إLM>قل قبل توصيل اT )*ع ساعات عÑنتظار أرF من املستحسن

 املك�س.

·  T از، من املمكن أن يؤدي ¬خفاق �� @ذاLM>واء املناسب حول اLفاظ ع*( دورة الP>ز_ادة ي�ب�� ا )Yمر إ

)Hو_ة املناسبة، ُير�µصول ع*( الPNرارة. لP>كيب. درجة اaاتباع التعليمات ا<=اصة بال� 

¦لما ¦ان ذلك ممكًنا، ي�ب�� وضع فواصل املنتج مقابل ا<Pائط لتفادي ملس أو إصابة Tجزاء الساخنة  ·

 (املك�س، املكثف) ملنع ا<Pروق املحتملة. 

 املشعات أو املواقد.ن ال ي�ب�� وضع ا<LMاز بالقرب م ·

 تأكد من إمmانية الوصول إY( مق�س التيار الكLرÑي الرئ®Ô¸� ¢عد تركيب ا<LMاز. ·

 

 اZ-دمة
 

 يتوY( عامل كLرuاء مؤ@ل أو أحد املختصbن Tعمال الكLرuائية الالزمة إلجراء الصيانة ع*( ا<LMاز.  ·

ستخدممركز خدمات  املنتجيتوY( عمل الصيانة لLذا  ·
ُ
 سوى قطع الغيار Tصلية فقط. مرخص، وال ¶

 

 توفW6.الطاقة
 

 ال تضع أطعمة ساخنة داخل ا<LMاز. ·

 ال ¶عبأ Tطعمة بجوار ¢عضLا البعض ألن ذلك يمنع تجدد دورة الLواء. ·

 تأكد من أن الطعام ال يلمس ا<Mانب ا<=لفي من املقصورة. ·

 إذا انقطع التيار الكLرÑي، ال تفتح الباب. ·

 متكرر. ال تفتح الباب ع*( نحو  ·

 ال ت�aك الباب مفتوًحا لف�aة تز_د عن الالزم. ·

 ا<Pرارة الباردة.رجات دلتجاوز ال تضبط الثabموستات  ·

 يمكن إزالة ¢عض املPNقات مثل Tدراج لPNصول ع*( مساحة تخز_ن أك�a واس�µالك طاقة أقل.  ·

 



. 

 حماية.الب^ئة.

ال ة Tوزون سواء �� دورة الت�aيد أو املواد العازلة. LMاز ال يحتوي ع*( غازات من شأ¿�ا أن تدمر طبق@ذا ا<..

ي�ب�� التخلص من ا<LMاز مع القمامة والنفايات ا<Pضر_ة. يحتوي Fسفنج العازل ع*( غازات قابلة لالشتعال: ي�ب�� 

 يمكن ا<Pصول عل��ا من السلطات املحلية لديكم. تفادي حدوث ا<LMاز وال��التخلص من ا<LMاز وفًقا للوائح 

قابلة   وال�� تحمل العالمة  ا ا<LMاز تلفيات بوحدة الت�aيد خصوًصا املبادل ا<Pراري. املواد املستخدمة �� @ذ

 إلعادة التدو_ر.

 

 

kشab @ذا الرمز املوجود ع*( املنتج أو ع*( الغالف ا<=اص به إY( أنه ال ي�ب�� معاملة @ذا املنتج 

 من ذلك، يؤخذ ا<LMاكنفايات مÌÍلية. 
ً

 ز إY( نقطة تجميع مناسبة إلعادة تدو_ر املعدات الكLرuية بدال

التأكد من التخلص من @ذا املنتج ع*( نحو PÝيح، kساعد ع*( منع العواقب السلبية املحتملة ال��  و¬لك�aونية.

لPNصول ع*(  تؤثر ع*( الب®ئة وPÝة F«سان، وال�� ¦ان من املمكن أن يqس�ب �xا التعامل غab املالئم مع @ذا املنتج.

مز_د من املعلومات التفصيلية فيما يتعلق بإعادة تدو_ر @ذا املنتج ُيرF )Hتصال بمسqشاركم املح*�، أو خدمات 

 التخلص من القمامة املÌÍلية أو املتجر الذي اش�aيت منه املنتج.

 مواد.التغليف

 �� حاو_ات جمع مناسبة إلعادة تدو_ر@ا.  املواد ال�� تحمل رمز التدو_ر قابلة إلعادة التدو_ر. تخلص من الغالف

 التخلص.من.اbcZاز.

1- .�¸Ô®من املق�س الرئ �¸Ô®ي الرئÑرLافصل قا¢س التيار الك 

 اقطع الmابل الرئ®Ô¸� وتخلص منه.  -2



 ملحة'عامة'

ستخدم كمرجع فقط. يمكن أن ي�ون اpqiاز الفع!� مختلف اختالف طفيف.مtTوظة
ُ
 : الصورة السابقة ]



 الFGكيب

 لة'Pبوابإزا

 مفك برا�2 فيل;س، مفك برا�2 ذو نصل عر4ض.Pداة'املطلوyة:'

 تأكد من أن الوحدة مفصولة عن الكpرyاء وفارغة. ·

·  �BبC4لف. وSiا Dلع الباب، يلزم إمالة الوحدة إ�Siء صلب  أنGHI D!لق أثناء يتم وضع الوحدة عLMال ت PRح

 عملية إزالة الباب.

 م إزال[_ا إعادة تركيب الباب.يجب حفظ جميع Tجزاء الGR ت ·

̀يد. ·  ال تضع الوحدة ع!l Dش�ل مسطح ألن ذلك قد يضر بجpاز الت�

 الوحدة Srصان أثناء التجميع.  يoناول من Tفضل أن  ·

 

̀ا�2 فيلي;ساملفصلة  غطاء فك -1  بمفك ال�

 افصل حمالة Tمان -2

3- D!عT فك املفصلة من 



4-  D!دة لينة. ثم أزل الباب �خر وساارفع الباب وضعه ع

 بنفس الطر4قة.

 فك املفصالت من Tسفل. -5

 .بطر4قة عكسية Tبواب بت�ب�ت قم اpqiاز، وضع lعد -6



 شروط'املساحة

̀ موقع ال يتعرض لضوء الشمس املباشر. ·  اخ�

̀ موقع يوجد به مساحة ¢افية لفتح أبواب الثالجة lسpولة. ·  اخ�

̀ موقع بأرضية مس ·  مستو4ة تقر4ًبا).تو4ة (أو اخ�

 .ي السماح بوجود مساحة ¢افية لوضع الثالجة ع!D سطح مستو  ·

̀كيب. »ساعد ªذا ع!D اi¨د من  · السماح بوجود مساحة فارغة ع!D يمن و¬سار وخلف وأع!D اpqiاز عند ال�

̀ الكpرyاء لديك. اس[_الك الطاقة  وسيقلل من فوات

 

 الثالجة'وارت�از ضبط'مستوى'

 ملم ع!T Dقل 50 ملم ع!T Dقل 50

 درجة 130

1022
 

ملم 
 

 ملم  1461

100
 

ملم 
 

 األبواب

 ضبط املستوى. قدميضبط مستوى وارت*از الثالجة من خالل -

 CD اتجاه عقارب الساعة إلح*ام=ا يدوً;ا. القدم9نلف -

 CD اتجاه عكس عقارب الساعة KLعل=ا CD مستوى منخفض يدوً;ا القدم9نلف  -



 الFGكيب'''

 اختيار'املyان'املناسب

بحيث تyون درجة اshرارة املحيطة متوافقة مع فئة املناخ املشار إل%^ا ع$" لوحة ير#" تركيب gذا اophاز !� مyان 

 از:تص-يف اRhاصة باophال

 درجة'اshرارة'املحيطة فئة'املناخ

SN "+10""%&درجة"مئو5ة"32درجة"مئو5ة"إ 

N "+16""%&درجة"مئو5ة"32درجة"مئو5ة"إ 

ST "+16""%&درجة"مئو5ة"38درجة"مئو5ة"إ 

T "+16""%&درجة"مئو5ة"43درجة"مئو5ة"إ 

 

 املوقع

."اJh...شعات،"الغاليات،"وأشعة"الشمس"املباشرةي;ب�8"تركيب"اophاز"�7"مyان"جيد"3عيًدا"عن"مصادر"اshرارة"مثل"امل

الyابlنة"بحر5ة."لضمان"أفضل"أداء،"إذا"ُوضع"اophاز"أسفل"وحدة"تأكد"من"أن"الoواء"يحيط"بالناحية"اRhلفية"من"

"بالرغم"من"ذلك""100معلقة"عS%"اshائط،"ي;ب�8"أال"تقل"املسافة"بUن"أعS%"الyابlنة""و�Uن"وحدة"اshائط"عن" .�Sمل

"مستوى"التوازن""وللوضع "ضبط "من "التأكد "ي;ب�8 "اshائط. %Sع" "وحدات"معلقة "اophاز"أسفل "وضع "ال"ي;ب�8 _مثل،

 باستخدام"واحد"أو"أكef"من"_قدام"القابلة"للضبط"عS%"قاعدة"الyابlنة.

ول"إ&%"أن"يyون"فصل"اophاز"عن"قا3س"التيار"الكoرrي"أمًرا"متاًحا،"و�التا&�"ي;ب�8"أن"يyون"الوص"ي;ب�8تحذير!'

 القا3س"أمر"سoل"3عد"ال}eكيب.

 الكoر�ية'التوصيالت

" %Sع" "املو~| "وال}eدد "الكoرrي "اophد "أن "من "تأكد "بالتيار"الكoرrي، "التوصيل "التيار"قبل "مع "يتوافق "التص;يف لوح

"امل��&�الكoرrي" "ي;ب�8"تأر5ض"اophاز. ""�7"حالة"عدم"ت. أر5ض"سلك"قا3س"التيار"الكoرrي"مزود"بتوصيلة"لoذا"الغرض.

phر�اء"امل��&�."وصل"اoر�ية"أرضية"منفصلة"قا3س"الكoاز"بدائرة"كo"الية"واس�شارةshر�اء""ف��بما"يتفق"مع"اللوائح"اoك

مؤ�ل."ال"تتحمل"الشركة"املصنعة"أي"مسئولية"�7"حالة"عدم"¡ل}�ام"باحتياطات"_مان."�ذا"اophاز"يمتثل"لتوج��ات"

)" "املش}eكة "¡قتصادية ").EECاملجموعة



  &ستخدام اليومي

 استخدام لوحة التحكم

 
 /زرار

 درجة�مئو?ة.��22–درجة�مئو?ة�إ<����14–لضبط�درجة�حرارة�مقصورة�املجمد�(ا-,انب�'&سر)�من�"أ"�اضغط�ع���

� �من �'يمن) �(ا-,انب �الثالجة �مقصورة �حرارة �درجة �لضبط �"ب" �ع�� ��2تضغط �إ<� �مئو?ة �مئو?ة��8درجة درجة

 ورة�الثالجة."�سSتم�إيقاف�Pشغيل�مقصOFF".�إذا�اخIJت�"�OFFواضغط�ع���"

،�) SUPER COOLING(��،�ت]Iيد�عا<Z) (�ECO،�اقتصادي) SMART(�لتحديد�نمط�الWشغيل�من�ذVياضغط�ع���"ج"�

�Z>تجميد�عا)SUPER  FREEZING �( و.(العرض�Z]ال�يوجد�رمز�)إعدادات�املستخدم� 

ملدة�ثانية�لفتح�قفل�'زرار�الثالثة��اضغط�ع���gذا�الزر ثواeي�لغلق�'زرار�الثالثة�'خرى.��3اضغط�ع���زر��"د"�ملدة�

 'خرى.

 العرض

"1� ��،) SMARTذ7ي (نمط " �الداخلية �ا-jرارة �لدرجة �وفًقا �تلقائًيا �املقصورتmن �حرارة �درجة �الثالجة �درجةو تضبط

 .املحيطة�ا-jرارة

 الثالجة�Pعمل�بأقل�اسopالك�للطاقة.�)، (ECOالنمط &قتصادي "�2"

"3�" ABيد العاDEالت )SUPER COOLING (د�مقصورة�الثالجة�إ<��أ�I[ي� ثم�يتم�قل�درجة�حرارة�ملدة�ساعتmن�تقر?ًبا.

"�Z>رارة�املضبوطة�قبل�نمط�عاj-استعادة�درجة�اSuper"تلقائًيا�. 

تقر@ًبا.!ثم!يتم!!ساعات!6إ�8!أقل!درجة!حرارة!ملدة!!املجمدي�Fد!مقصورة!!)SUPER FREEZING('العا��''التجميد"!4"

 .تلقائًيا!"Superاtiرارة!املضبوطة!قبل!نمط!عا��!"!استعادة!درجة

 سيTUVء!hذا!الرمز!!عند!قفل!Pزرار.،!)LOCKالقفل'("!5"

 درجة!حرارة!مقصورة!املجمد!"!عرض!إعدادات6"

 "!عرض!إعدادات!درجة!حرارة!مقصورة!الثالجة.7"

 

 إنذار'فتح'الباب

 ري!إ�8!حfن!قفل!الباب.سmنطلق!إنذار!_ش�ل!دو ثانية،!90إذا!استمر!فتح!الباب!ملدة!
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  Mستخدام'اليومي

 Mستخدام'Pول 

 التنظيف'من'الداخل

!وqعض! !فاترة، !مياه !باستخدام !الداخلية !املtyقات !واغسل !الداخل !من !اغسله !Pو�8، ��از!للمرةiا! !استخدام قبل

�ديدة،!ثم!جففه!جيًد iاصة!باألج�زة!ا�iا.الصابون!املتعاد!للتخلص!من!الرائحة!املعتادة!ا 

 تؤدي لتلف ال-شطيب.]ستخدم املنظفات أو املساحيق، حيث أ"_ا  ال ! hام

 Mستخدام'اليومي

 تجميد'الطعام'الطازج

 مقصورة املجمد مناسبة لتجميد الطعام الطازج وتخز4ن الطعام املجمد واملجمد بال�امل ملدة زمنية طو4لة. ·

 ضع الطعام الطازج �A املقصورة السف@? ليتجمد.  ·

· BCحدد أق
ُ
 ساعة ع@? لوحة التصNيف.  J24 كمية من الطعام الGH يمكن تجميدhا �A ت

 ساعة: ال تضف طعام آخر للتجميد خالل hذه الفSTة. 24]ستمر عملية التجميد ملدة  ·

 تخز4ن'الطعام'املجمد

يد ال-شغيل عند ال-شغيل للمرة rو�? أو oعد فSTة من عدم lستخدام وقبل وضع املنتج �A املقصورة، اترك اpqiاز ق

 ملدة ال تقل عن ساعتvن ع@? إعدادات أع@?.

�A حالة التذو4ب عن طر4ق ا�iطأ، ع@? س~يل املثال، انقطع التيار الكpر{ي ملدة أطول من القيمة املو}yة h ! �Aام

مدة ال�Tايد"، يNب�� اس�_الك الطعام الذي ]عرض للتذو4ب سر�ًعا أو طpيه مخطط ا�iصائص التقنية تحت خانة "

 وًرا و{عد ذلك إعادة تجميده (oعد الط�G). ف

 

 غSv مالئمان لألªس كر4م.درجة مئو4ة،  18درجة مئو4ة و  12حام@� ستار، بدرجة حرارة بvن : تحذير

 
 التذو4ب

يمكن تذو4ب الطعام املجمد بال�امل او املجمد قبل استخدامه �A مقصورة الثالجة أو �A درجة حرارة الغرفة وذلك 

 لوقت املتاح لpذه العملية.بناء ع@? ا

 وقت أطول.رة. h �Aذه اyiالة س²ستغرق الط�G يمكن ط�G القطع الصغSvة حJH و°� مجمدة من املجمد مباش

 

 

 حام@� ستار

 

 املtTقات

 الرفوف'املتحركة

مجاري rدراج بحيث يمكن وضع rرفف �A امل�ان جدران الثالجة مجpزة oسلسلة من 

  املرغوب
 ضبط'وضع'حوامل'الباب

ماح بتخز4ن عبوات الطعام مختلفة q´rام، يمكن وضع حوامل الباب ع@? للس

ارتفاعات مختلفة. لعمل hذه التعديالت اتبع التعليمات التالية: اyµب اyiامل بالتدر4ج 

 JHم حpسr اتجاه �A عدل موضعه ع@? النحو املطلوب.يتحرر من م�انه، ثمª   

 



 Mستخدام'اليومي

 دةنصائح'و]عليمات'مفي

 نصائح'حول'التجميد

 ملساعدتك ع@? تحقيق lستفادة القصوى من عملية التجميد، فيما ي@� oعض النصائح الpامة:

·  �A اhيمكن تجميد GHكمية من الطعام ال JBCحدد أق
ُ
 ساعة ع@? لوحة التصNيف.  24ت

 ساعة: ال تضف طعام آخر للتجميد خالل hذه الفSTة. 24]ستمر عملية التجميد ملدة  ·

 تجمد سوى الطعام عا�� اqiودة، والطازج والذي خضع للتنظيف اqiيد.ال  ·

ُير¼? اعداد الطعام بكميات صغSvة للتمكن من تجميدhا سر�ًعا وºال�امل كما س²سpل عند التذو4ب  ·

 اyiصول ع@? الكمية املطلوºة فقط. 

 للpواء. محكم وغSv منفذف الطعام بفو4ل أملونيوم أو بوليثvن والتأكد من أن الغالف غلِ  ·

ال ]سمح للطعام الطازج غSv املجمد بلمس الطعام املجمد بالفعل وºالتا�� تفادي ارتفاع درجة حرارة الطعام  ·

 املجمد.

الطعام ا�iا�� من الدhون ُيخزن ع@? نحو أفضل وملدة أطول من الطعام الدGÂh، يقلل املÀÁ من فSTة  ·

 الطعام. تخز4ن 

·  ،ÃÁكدمات استخدمت  إذامكعبات املياه املث �A ا من مقصورة املجمد يمكن أن ت-س~بpعد نزعo فوًرا

 .الصقيع

من املستحسن عرض تار4خ التجميد ع@? Äل عبوة ع@? حدة لتتمكن من نزعpا من مقصورة املجمد،    ·

 والذي يمكن أن ي-س~ب Æ �Aصابة بكدمات الصقيع.

 معرفة وقت التخز4ن.لتتمكن من  همن املستحسن عرض تار4خ التجميد ع@? Äل عبوة ع@? حد ·

 

 نصائح'لتخز4ن'الطعام'املجمد

 لتحقيق lستفادة القصوى من hذا القصوى، ُير¼? lل�Tام بما ي@�: 

ع@? نحو مناسب، تأكد من نقل rطعمة احرص ع@? أن ت�ون rطعمة املجمدة واملتاحة تجار4ًا قد خضع للتخز4ن 

 .املجمدة من املتجر إ�? املجمد �A أقصر وقت ممكن

 ال تفتح الباب كثSًvا أو ال تSTكه مفتوًحا أطول من الالزم. 

 الطعام سر�ًعا وال يمكن إعادة تجميده مرة أخرى. يتفتتبمجرد تذو4به، 

 تتجاوز فSTة التخز4ن الGH حددÈ_ا الشركة املصنعة لألطعمة.ال 

 

 



 نصائح'لت�Fيد'الطعام'الطازج

 لyÁصول ع@? أفضل أداء:

· Aالثالجة.ال تخزن الطعام الدا �A ا البخار_Éيتصاعد م GHأو السوائل ال Ê 

 غطي أو غلف الطعام، السيما إذا Äانت له نكpة قو4ة. ·

 

 نصائح'للت�Fيد

 نصائح مفيدة

 ع@? rرفف الزجاجية أع@? درج ا�iضروات. ا(جميع rنواع): �A أكياس بوليثvن ووضعp إعداد ·

 م أو اثنان بحد أقJBC.لتحقيق rمان، خزن الطعام Ì_ذه الطر4قة ملدة يو  ·

 الطعام املطpو وrطباق الباردة، إÍi: يNب�� ]غطي�_ا و4مكن وضعpا ع@? أي رف.  ·

 ا�iضروات والفواكه: يNب�� تنظيفpا جيًدا ووضعpا r �Aدراج املخصصة لذلك. ·

ياس بوليثvن الزºد واÎqiن: يNب�� وضعpا �A أوعية محكمة الغلق ال ]سرب الpواء ولفpا �A فو4ل أملنيوم أو أك ·

 للتخلص من الpواء بقدر Æم�ان.

 يNب�� ]غطي�_ا وتخزÉ4_ا ع@? اyiوامل املوجودة ع@? الباب.زجاجة اللÎن:  ·

 املوز، والبطاطس، والبصل والثوم، �A حالة عدم ]غليفpا ال يNب�� حفظpا �A الثالجة. ·

 

 التنظيف

 ية بانتظام وذلك ألسباب املحافظة ع@? الyÐة.يNب�� تنظيف اpqiاز من الداخل باإلضافة إ�? املyÁقات الداخل

 

! قبل الكpرºاÓي للصعق التعرضخطر احذر ال توصل اpqiاز بالتيار الكpر{ي الرئGBÒ² أثناء التنظيف. ! تحذير

وانزع القاoس من مصدر التيار الكpر{ي الرئGBÒ² أو أطفأه أو أطفأ  اضبط اpqiاز ع@? وضع عد ال-شغيلالتنظيف 

يمكن للرطوºة أن تSTاكم داخل امل�ونات . ال تنظف اpqiاز أبًدا باستخدام البخار. الفيوز أو  لكpرºائيةاقاطع الدائرة 

يمكن أن تؤدي إ�? تلف rجزاء ! rبخرة الساخنة أو Æصابة بخطر الصعق الكpرºاÓي، الفيوز أو  الكpرºائية

 البالس-يكية. يNب�� تجفيف اpqiاز قبل ]شغيله مرة أخرى. 

 

البالس-يكية، مثل عصSv الليمون، أو العصSv املتخلف الز4وت rثSvية واملذيبات العضو4ة ]س~ب التلف لألجزاء ! hام

 حمض البيوتر4ك، واملطpرات الGH تحتوي ع@? حمض rس-يك.من قشر الSÎتقال، و 

 

 ال ]سمح بتالمس hذه املواد مع أجزاء اpqiاز. ·



 مز4لة.ال ]ستخدم أي منظفات  ·

 ن املجمد. خزنه �A م�ان بارد ُمغطى جيًدا.الطعام م أزل  ·

أطفأ اpqiاز وانزع القاoس من مصدر التيار الكpر{ي الرئGBÒ²، أو أطفأه أو أطفأ قاطع الدائرة الكpرºية أو  ·

 .الفيوز 

oعد التنظيف امyÖه بماء عذب نظف اpqiاز واملyÁقات الداخلية باستخدام قطعة قماش وماء فاتر.  ·

 وجففه. 

 ×GBء يمكن ]شغيل اpqiاز مرة أخرى.  oعد أن يجف Äل ·

 

 استكشاف'Pخطاء'وإصالحpا

، افصل اpqiاز عن التيار الكpر{ي. يNب�� أن يتو�? أحد عمال قبل استكشاف rخطاء وإصالحpاتحذير!'''

 .وإصالحpاالكpرºاء املؤhلvن أو ال�Øص املختص مpمة استكشاف rخطاء غSv الواردة h �Aذا الدليل 

 دورة التSÎيد).املك~س أو oعض rصوات أو الضوضاء (ال-شغيل العادي  يyÐبhام!'

 اyiل الس~ب املحتمل املش�لة

 

 اpqiاز ال ªعمل

مصدر التيار الكpر{ي الرئGBÒ² غSv موصل 

 أو مف�وك

 وصل القاoس بالتيار الكpر{ي

 تطلب rمر إن، اس-بدله الفيوز تحقق من  انفجر أو معطل الفيوز 

، يتم أعطال التيار الكpر{ي الرئ�A GBÒ² حالة القاoس معطل

 .إصالحpا بمعرفة  فGÂ الكpرºاء

 

 

 داÊA جًداالطعام 

ضبط درجة اyiرارة ع@? نحو yÙيح
ُ
ير¼? التحقق من القسم ا�iاص بضبط درجة  لم ت

 اyiرارة الداخلية

 افتح الباب للمدة الالزمة فقط الباب Äان مفتوح ملدة طو4لة

من الطعام الدا�A ÊA وضع كمية كبSvة 

 .املاضية ساعة 24اpqiاز �A خالل 

 SÚرارة ع@? وضع أكyiاضبط منظم درجة ا

 برودة مؤقًتا.

 ُير¼? lطالع ع@? قسم موقع الSTكيب. اpqiاز موجود بالقرب من مصدر حراري 

رة ع@? وضع منظم درجة اyiرامقبض اضبط  ع@? بارد جًدامضبوطة اyiرارة اpqiاز يSÎد أكSÚ من الالزم

 أدفأ مؤقًتا

 

 ضوضاء غSv معتادة

 أعد ضبط rقدام اpqiاز غSv متوازن 

  اpqiاز يلمس اyiائط أو أجسام أخرى 
ً

 حرك اpqiاز قليال

صر برفق oعيًدا عن عند الضرورة، اثJÂ العنأحد rناب²ب، ع@? أحد امل�ونات مثل: 

الناحية ا�iلفية من اpqiاز يلمس قطعة 

 أخرى من اpqiاز أو يلمس اyiائط.

 الطر4ق.

 انظر قسم التنظيف والرعاية فتحة تصر4ف املياه مغلقة مياه ع@? rرض

أمر طبي�Û. مبدل اyiرارة �A اللوحات اللوحات اqiان~ية ساخنة

 اqiان~ية

ارتدي قفاز للمس اللوحات اqiان~ية عند 

 الضرورة.

 .اSiدمةإذا'ظpر'العطل'مرة'أخرى،'اتصل'بمركز'






