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نشكرك على شراء هذا المنتج من توشيبا. ‰
اقرأ دليل المالك هذا وتعّرف على المنتج تماًما قبل استخدامه من أجل استخدام  ‰

المنتج بشكل آمن وصحيح.
احتفظ بدليل المالك في مكان سهل الوصول للرجوع إليه مستقبًال. ‰
تأكد من استالم الضمان الخاص بالمنتج. ‰
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١-تحذيرات السالمة

١-١ تحذير

تحذير

اقرأ احتياطات السالمة بعناية قبل التركيب

لمنع وقوع إصابة للمستخدم أو 8شخاص آخرين أو إصابة الممتلكات با8ضرار، 
يجب اتباع ا>رشادات التالية. قد يؤدي التشغيل غير الصحيح بسبب تجاهل هذه 

التعليمات إلى حدوث أضرار أو تلفيات.

تحذير: خطر وقوع كارثة حريق أو انفجار …
إن مادة التبريد في الجهاز المنزلي قابلة لالشتعال، لذا ُيرجى تجنب التسبب 

في سد أنابيب التبريد أثناء التركيب والنقل. في حالة حدوث تسرب للغاز، 
ُيرجى االتصال بالموزع أو وكيل الخدمة المحلي، ويجب دائًما اتخاذ االحتياطات 

التالية:
افتح النوافذ لضمان التهوية الجيدة.  .١

تأكد من وجود أي نار مشتعلة حول الجهاز وتجنب استخدام أي أجهزة   .٢
كهربائية أخرى.

يجب  مراقبة ا8طفال لضمان عدم تالعبهم بالجهاز. …
تحذير: خطر وقوع كارثة حريق أو صدمة كهربائية …

يجب استبدال سلك الطاقة عند تعرضه للتلف. ُيرجى االتصال بالموزع أو وكيل 
الخدمة المحلي الستبداله.

يرجى فصل قابس الطاقة من المقبس عند تنظيف الجهاز أو ترك الجهاز  …
بدون استخدام لفترة طويلة.

ال تستخدم تمديدات ا8سالك أو المحوالت غير المجهزة بمنفذ تهريب أرضي  …
للشحنة الساكنة (قابس بسّنين).

تحذير: حافظ على فتحات التهوية الموجودة ببدن الجهاز أو هيكله المدمج  …
خالية من العوائق.

تحذير خطر حريق / مواد قابلة لالشتعال

٢
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تحذير: ال تستخدم ا8جهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية  …
إزالة الجليد بخالف تلك الموصى بها من قبل الشركة الُمصّنعة.

تحذير: ال تتلف دائرة مادة التبريد. …

تحذير: ال تستخدم أجهزة كهربائية داخل حجيرات تخزين الطعام بالجهاز إال  …
إذا كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة الُمصّنعة.

تحذير: ُيرجى التخلص من الثالجة طبًقا للوائح المحلية وذلك 8نها تحتوي على  …
غازات ومواد تبريد قابلة لالشتعال واالنفجار.

تحذير: عند تحديد موضع الجهاز تأكد من عدم انثناء أو تضرر سلك الطاقة. …

تحذير: ال تضع الجهاز أمام عّدة مآخذ تيار كهربائي حائطية أو مصادر طاقة  …
متنقلة.

خطر: خطر احتباس أطفال بالداخل. قبل التخلص من الثالجة القديمة أو  …
الفريزر القديم:

-اخلع ا8بواب. …

-اترك ا8رفف في مكانها حتى ال يصعد ا8طفال إلى الداخل بسهولة. …

يجب فصل الثالجة عن مصدر التيار الكهربائي قبل محاولة تثبيت أي ملحق. …

العازل الرغوي من السيكلوبنتان ومادة التبريد المستخدمان في الثالجة  …
قابلين لالشتعال. لذا؛ عند التخلص من الثالجة، يجب ابقاءها بعيًدا عن أي 

مصدر نار واستعادتها من قبل شركات إعادة تدوير خاصة بتأهيل في هذا 
المجال بدال من التخلص منها بالحرق، وذلك منًعا ل�ضرار بالبيئة أو ا8شخاص.

٣
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طبًقا للمعايير ا8وروبية: يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل ا8طفال بأعمار  …
من ٨ سنوات فما فوق وا8شخاص من ذوي القدرات الحسية أو العقلية 
الجسدية المحدودة أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة إذا كانوا تحت 

ا>شراف أو تم توجيه التعليمات إليهم والمتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة 
آمنة وكانوا على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز.  ال يجوز 

ل�طفال اللعب بالجهاز. ال يجوز تنظيف الجهاز أو إجراء الصيانة له من قبل 
أطفال من دون إشراف.

طبًقا لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية: هذا الجهاز غير مخصص  …
لالستخدام من قبل ا8شخاص (بما في ذلك ا8طفال) ذوي القدرات البدنية أو 

الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة، إال إذا كانوا 
تحت ا>شراف أو تم توجيه التعليمات إليهم والمتعلقة باستخدام الجهاز من 

قبل شخص مسؤول عن سالمتهم.)

يرجى عدم استخدام الجهاز بوسائل النقل (كالسفن وما إلى ذلك). …

في حالة صدور ضوضاء أو رائحة أو دخان من الجهاز، ُيرجى فصل قابس التيار  …
الكهربائي على الفور واالتصال بالموزع أو وكيل الخدمة المحلي.

يرجى عدم وضع يديك تحت الجهاز أو خلفه لمنع تعرضك ل�ذى. …

يرجى ترك مواد التعبئة وا8جزاء ا8خرى بعيًدا عن متناول ا8طفال لمنع خطر  …
االختناق.

لتجنب تلوث الطعام، يرجى اتباع التعليمات التالية: …

- فتح الباب لفترات طويلة يمكن أن يسبب زيادة ملحوظة في درجة الحرارة 
في حجيرات الجهاز.

- التنظيف المستمر ل�سطح التي يمكن أن يلمسها الطعام، مع توفير 
أنظمة صرف لها.

- تخزين اللحوم وا8سماك النيئة في حاويات مناسبة في الثالجة حتى ال 
تالمس أي طعام آخر أو تنقط عليه.

- الحجيرات ذات نجمتان @@ حجيرات طعام مجمد مناسبة لتخزين ا8طعمة 
المجمدة مسبق� أو تخزين المثلجات أو صنعها وكذلك مكعبات الثلج
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- الحجيرات ذات نجمة واحد @ ونجمتان @@ وثالث نجمات @@@ حجيرات ليست 
مناسبة لتجميد ا8طعمة الطازجة (مالحظة ٢)

- إذا كان جهاز التبريد متروك� فارغ� لفترات طويلة، أغلق الجهاز وأزل الثلج 
الذي فيه ونظفه وجففه واترك الباب مفتوح� لمنع العفن من التكون فيه.

٥
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ال تشد سلك الطاقة عند سحب قابس الطاقة  …
الخاص بالثالجة. امسك بإحكام القابس 

واسحبه من المقبس مباشرة.

لضمان االستخدام ا�من، ال تتلف سلك الطاقة  …
أو تستخدمه عند تلفه أو تآكله.

يرجى عدم لمس قابس الطاقة بيد مبللة لمنع  …
حدوث صدمة كهربائية.

يرجى استخدام مقبس طاقة مخصص وعدم  …
مشاركة مقبس الطاقة مع أجهزة كهربائية 

أخرى. يجب توصيل قابس الطاقة بإحكام 
بالمقبس وإال فقد تحدث حرائق.

هذا هو رمز االمتناع.

قد يؤدي عدم مراعاة ا>رشادات المحددة بهذا الرمز إلى 
إتالف المنتج

١-٢ معاني رموز تحذير السالمة

١-٣ التحذيرات المتعلقة بالكهرباء

رمز االمتناع

رمز التحذير

رمز التنبيه

هذا هو رمز التحذير.

يجب االلتزام بالتعليمات التي تحمل هذا الرمز بشكل 
صادر وإال قد يحدث ضرًرا للمنتج أو قد تقع إصابة 

شخصية.

هذا هو رمز التنبيه.

التعليمات التي تحمل هذا الرمز تتطلب انتباًها خاًصا. قد 
يؤدي االنتباه غير الكافي في مراعاة هذه التعليمات إلى 

وقوع إصابات طفيفة أو متوسطة أو وقوع ضرر للمنتج.

يحتوي هذا الدليل على الكثير من معلومات السالمة المهمة التي يجب 
على المستخدمين مراعاتها.

٦
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يرجى التأكد من أن قطب التأريض لمقبس الطاقة  …
مجهز بخط تأريض يمكن االعتماد عليه.

يرجى طلب المساعدة من أشخاص مهنيين  …
متخصصين لفحص ما إذا كان المقبس مزود بخط 

تأريض سليم أم ال.

يقع على عاتق المستهلك النهائي مسؤولية تغيير  …
المقبس غير المزود بخط تأريض إلى آخر مزود بخط 

تأريض.

يرجى إغالق صمام الغاز المتسرب ثم فتح ا8بواب  …
والنوافذ في حالة تسرب الغاز وغيره من الغازات 

القابلة لالشتعال. ال تقم بفصل الثالجة وا8جهزة 
الكهربائية ا8خرى 8ن الشرارة الناتجة عن الفصل قد 

تتسبب في نشوب حريق.

ال تستخدم أجهزة كهربائية فوق الجهاز إال إذا  …
كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة 

الُمصّنعة.

ال تقم بتفكيك الثالجة أو إعادة بنائها بشكل  …
متعمد وال تتلف دائرة التبريد؛ يجب إجراء الصيانة 

للجهاز بواسطة أحد المتخصصين.

يجب استبدال سلك الطاقة المتضرر بواسطة  …
الشركة المصنعة أو قسم الصيانة

أو أحد المتخصصين المؤهلين لتجنب وقوع  …
مخاطر.

الفجوات بين أبواب الثالجة وبين ا8بواب وجسم  …
الثالجة صغيرة، لذا تجنب وضع يدك في هذه 
المناطق لمنع قرص ا8صابع.  يرجى إغالق باب 

الثالجة بلطف لتجنب سقوط المواد الموضوعة 
بداخلها.

١-٤ تحذيرات االستخدام

٧
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ال تقم بالتقاط ا8طعمة أو الحاويات من غرفة  …
التجميد بأيد مبللة أثناء عمل الثالجة وخاصة 

الحاويات المعدنية، وذلك لتجنب ا>صابة بسفح 
الجليد.

ال تسمح 8ي طفل بالدخول إلى الثالجة أو تسلقها  …
وإال قد يؤدي ذلك إلى اختناق الطفل أو إصابته.

يرجى عدم وضع أجسام ثقيلة أو خطرة فوق  …
الجهاز (زجاجات أو أدوات مائدة أو شيء يحتوي على 

سائل)

ال تضع مواد قابلة لالشتعال أو االنفجار أو مواد  …
متطايرة داخل الثالجة لمنع إصابة المنتج بالضرر أو 

وقوع حرائق.

ال تضع مواد قابلة لالشتعال بالقرب من الثالجة  …
لتجنب وقوع حرائق.

تم تصميم الثالجة لالستخدام المنزلي فقط،  …
كتخزين ا8طعمة، وال يجوز استخدامها 8غراض 

أخرى كتخزين الدم أو العقاقير أو المنتجات 
البيولوجية وما إلى ذلك.

ال تقم بتخزين البيرة أو المشروبات أو غيرها  …
من السوائل الموجودة في زجاجات أو حاويات 

مغلقة في غرفة التجميد بالثالجة، وإال قد تتصدع 
الزجاجات أو الحاويات المغلقة بسبب التجميد وقد 

تحدث أضراًرا.

١-٥ تحذيرات مكان وضع المنتج

٨

غرفة التجميد
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قد ال تعمل أجهزة التبريد بشكل سليم (إمكانية فك تجميد المحتويات أو  …
أن تصبح درجة الحرارة أكثر دفًئا في حجرة الطعام المجمد) عند وضعها 

لفترة ممتدة من الوقت في بيئة بدرجة حرارة أقل من نطاق درجات الحرارة 
التي تم تصميم جهاز التبريد من أجلها.

يجب أال يتم وضع المشروبات الفوارة في حجيرات تجميد المأكوالت أو  …
في الحجيرات ذات درجات الحرارة المنخفضة ، نظًرا 8ن بعض المنتجات 

كالمثلجات يجب أال يتم استهالكها وهي باردة للغاية؛

ال يجب تخطي وقت التخزين الموصى به من قبل مصنع الطعام 8ي نوع  …
من المأكوالت وبا8خص المأكوالت التجارية المجمدة سريًع في حجيرات 

المأكوالت المجمدة؛

يجب اتباع االحتياطات الالزمة لمنع أي ارتفاع غير مرغوب في درجات حرارة  …
المأكوالت المجمدة أثناء إزالة الجليد من الجهاز، وذلك كتغليف المأكوالت 

المجمدة بطبقات متعددة من أوراق الجرائد.

قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بالمأكوالت المجمدة أثناء عملية إزالة الجليد  …
اليدوية أو الصيانة أو التنظيف إلى تقصير عمر التخزين.

يجب تزويد ا8بواب وا8غطية بأقفال واالحتفاظ بمفاتيح ا8قفال بعيًدا عن  …
متناول ا8طفال وليس بجوار الثالجة وذلك لمنع احتباس ا8طفال بالداخل.

العازل الرغوي من السيكلوبنتان ومادة التبريد المستخدمان  …
في الثالجة قابلين لالشتعال. لذا؛ عند التخلص من الثالجة، 

يجب ابقاءها بعيًدا عن أي مصدر نار واستعادتها من قبل 
شركات إعادة تدوير خاصة بتأهيل في هذا المجال بدال من 

التخلص منها بالحرق، وذلك منًعا ل�ضرار بالبيئة أو ا8شخاص.

عند التخلص من الثالجة يجب نزع ا8بواب وإزالة عوازل الباب  …
وا8رفف ووضع ا8بواب وا8رفف في مكان مناسب لتجنب 

خطر احتباس أي طفل بالداخل.

١-٦ تحذيرات الطاقة

١-٧ تحذيرات التخلص من المنتج

٩
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قبل التشغيل 8ول مرة، يجب ترك الثالجة ثابتة لمدة  …
نصف ساعة قبل توصيلها بمصدر الطاقة.

قبل تحريك الثالجة من مكانها يجب إفراغها من  …
كافة محتوياتها وتثبيت الفواصل الزجاجية وحامل 

الخضراوات وأدراج حجيرة التجميد وما إلى ذلك بشريط 
الصق وإحكام تثبيت أقدام التوازن وإغالق ا8بواب 

وإحكام بشريط الصق. أثناء النقل ال يجوز وضع الجهاز 
رأًسا على عقب أو على جانبه أو تعريضه لالهتزاز 

الشديد، وال يجوز إمالة الجهاز 8كثر من ٤٥ درجة.
يجب قبل االستخدام إزالة جميع مواد التغليف  …

بما في ذلك الوسادة السفلية والوسادات الرغوية 
وا8شرطة الالصقة بداخل الثالجة ونزع الفيلم الواقي 
من على ا8بواب وبدن الثالجة. يجب ابقاء الثالجة بعيًدا 
عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس المباشرة. ال تضع 
الفريزر في أماكن رطبة أو مبللة وذلك لتجنب ا>صابة 

بالصدأ أو انخفاض أداء المواد العازلة.
ال تقم برش الثالجة أو غسيلها، وال تضعها في أماكن  …

رطبة أو أماكن يسهل فيها التعرض لرذاذ الماء 8ن 
ذلك قد يؤدي تأثر خواص العوازل الكهربائية بالثالجة.

تأكد من وضع الثالجة بمكان جيد التهوية وعلى أرض  …
مستوية وثابتة (قد بتدوير أقدام الموازنة يميًنا أو يساًرا 

لتثبيت الثالجة في مكانها).
يجب أال تقل المسافة الفارغة فوق الثالجة عن ٣٠ سم  …

ويجب وضع الثالجة على مسافة ١٠ سم من الحائط 
لتيسير عملية تبديد الحرارة.

االحتياطات قبل التركيب:
قبل تثبيت الملحقات أو ضبطها، يجب التأكد من فصل الثالجة عن 

مصدر الطاقة. يجب اتخاذ كافة االحتياطات لمنع سقوط الجهاز 
أثناء تحريكه لتفادي وقوع إصابات شخصية.

٢-١ مكان وضع المنتج

٢. االستخدام السليم للثالجات

١٠

٣٠ سم

١٠ سم١٠ سم



مساواة اiقدام  ٢-٢

١. االحتياطات قبل التشغيل:
المعلومات الواردة في دليل التعليمات هي مرجع فقط.

قبل تشغيل الملحقات، يجب التأكد من فصل الثالجة عن مصدر الطاقة.
قبل ضبط أقدام الموازنة، يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي وقوع إصابات شخصية.

٢. مخطط توضيحي 8قدام الموازنة.
٣. إجراءات الضبط:

أ. أدر القدم باتجاه عقارب الساعة لرفع مستوى الثالجة؛
ب. أدر القدم بعكس اتجاه عقارب الساعة لخفض مستوى الثالجة؛

ج. اضبط ا8قدام اليمنى واليسري طبًقا لالجراءات أعاله لضبط المستوى ا8فقي للثالجة.

(الصورة أعاله هي مثال، والضبط الفعلي سيعتمد على المنتج الفعلي أو البيان الصادر 
عن الموزع بخصوص الثالجة)

١١

L
H



٢-٣ مساواة الباب

١. االحتياطات قبل التشغيل:
المعلومات الواردة في دليل التشغيل هي مرجع فقط.

قبل تشغيل الملحقات، يجب التأكد من فصل الثالجة عن مصدر الطاقة.
قبل ضبط باب الثالجة، يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي وقوع إصابات شخصية.

٢. مخطط توضيحي لموازنة باب الثالجة:

(الصورة أعاله هي مثال، والضبط الفعلي سيعتمد على المنتج الفعلي أو البيان الصادر عن 
الموزع بخصوص الثالجة)

ارفع الباب السفلي إلى مستوى الباب العالي. …
أدخل حلقة التثبيت المزودة باستخدام الكماشة في الفجوة بين عروة المفصلة  …

والمفصلة السفلية. يعتمد عدد حلقات التثبيت التي ستحتاج إلى إدخالها على وسع 
الفجوة.

قائمة با8دوات التي يوفرها المستخدم

كماشة

عروة 
مفصلة

كماشات

حلقة تثبيت
المفصلة 
السفلية

غير متساوي

١٢
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٢-٤ تغيير اlضاءة

٢-٦ نصائح توفير الطاقة

٢-٥ بدء التشغيل

ال يجوز استبدال أو صيانة مصابيح LED الخاصة با>ضاءة إال من قبل الشركة المصنعة أو 
وكيل الصيانة أو فني صيانة متخصص.

يجب أن يكون الجهاز في أبرد منطقة في الغرفة بعيًدا عن ا8جهزة المنتجة  …
للحرارة أو قنوات التدفئة وعن أشعة الشمس المباشرة.

اترك ا8طعمة الساخنة تبرد في درجة حرارة الغرفة قبل وضعها في الثالجة.  …
فزيادة الحمل على الثالجة يجبر الضاغط على العمل لفترة أطول. قد تفسد 

ا8طعمة التي يتم تجميدها ببطء أو قد تفقد قيمتها الغذائية.
تأكد من تغليف ا8طعمة بشكل جيد وتجفيف العبوات قبل وضعها في الثالجة.  …

فهذا ا8مر يقلل من تراكم الثلج داخل الثالجة.
ال يجب تغليف صندوق التخزين الخاص بالثالجة بورق ا8لومينيوم أو ا8وراق  …

الشمعية أو المناديل. فهذه ا8شياء تتداخل مع عملية تدوير الهواء مما ُيفقد 
كفاءة الثالجة.

رتب وضع عالمات على ا8طعمة لتقليل مرات فتح باب الثالجة ولتجنب إطالة  …
البحث عن المأكوالت. حاول أن تخرج كل ا8صناف التي تحتاجها مرة واحدة وإغالق 

الباب في أسرع وقت ممكن.

قبل وضع أي مأكوالت طازجة أو مجمدة بداخل  …
الثالجة، يجب تركها قيد التشغيل وهي فارغة لمدة 

٢-٣ ساعات، أو ما يزيد عن ٤ ساعات في فصل الصيف 
حينما تكون درجة الحرارة المحيطة عالية.

ضع الثالجة في مكان بحيث يسهل فتح الباب وا8دراج  …
طبًقا لتعليمات الموزع.

١٣



(الصورة أعاله هي مثال، والضبط الفعلي سيعتمد على المنتج الفعلي أو البيان الصادر 
عن الموزع بخصوص الثالجة)

LED إضاءة

صندوق محكم 
ا>غالق

درج 
الخضراوات

(حجرة التبريد)

 درج الباب

 درج

الدرج الكبير

(حجرة التجميد)
 درج الفريزر العلوي

 درج الفريزر العلوي

درج الفريزر السفلي

درج الفريزر السفلي

بدن الثالجة

٣-١ المكونات الرئيسية

٣- الهيكل والوظائف

١٤



 

 

مالحظة: قد يؤثر تخزين الكثير من الطعام أثناء التشغيل بعد توصيل 
الكهرباء iول مرة سلًبا على تأثير التجميد بالثالجة. يجب أال تمنع اiطعمة 

المخزنة منافذ الهواء بداخل الثالجة وإال تأثرت عملية التجميد بالسلب.

حجرة التبريد
حجرة التبريد مناسبة لتخزين مجموعة متنوعة من الوفاكه والخضراوات  …

والمشروبات وغيرها من ا8طعمة التي يتم استهالكها على المدى القريب.
ال يجوز وضع ا8طعمة المطبوخة في حجرة التبريد إال بعد أن تنخفض درجة  …

حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة.
من الموصى به أن يتم وضع الطعام في علب محكمة ا>غالق قبل وضعها في  …

الثالجة.
يمكن تعديل موضع الرف الزجاجي لتوفير المساحة المناسبة للتخزين وسهولة  …

االستخدام.
حجيرة التجميد

قد تبقي حجرة التجميد المنخفضة الحرارة الطعام طازًجا لفترة طويلة، وهي  …
تستخدم بشكل رئيسي لتخزين ا8طعمة المجمدة وصنع الثلج.

غرفة التجميد مناسبة لتخزين اللحوم وا8سماك وكرات ا8رز وغيرها من ا8طعمة  …
التي ال تستهلك على المدى القصير.

يفضل تقسيم قطع اللحم الكبيرة إلى قطع صغيرة ليسهل الوصول إليها.  …
يرجى مالحظة أنه يجب استهالك المواد الغذائية في غضون وقت الصالحية 

المنصوص عليه.

٣-٢ الوظائف

(الصورة أعاله هي مثال، والضبط الفعلي سيعتمد على المنتج الفعلي أو البيان الصادر 
عن الموزع بخصوص الثالجة)

الشاشة
١. أيقونة الرادار

٢. أيقونة التبريد
٣. أيقونة التجميد

٤. أيقونة ا>غالق
٥. أيقونة القفل/فك 

القفل
٦. منطقة عرض درجة 

الحرارة
٧. أيقونة التبريد الفائق

٨. أيقونة ا>جازة
٩. أيقونة التجميد السريع

أزرار التحكم
أ. زر التبريد

ب. زر التجميد
ج. زر التبريد الفائق

د. زر التجميد الفائق
هـ. زر ا>جازة

و. زر القفل/فك القفل

١
٣
٥

٨
٩
أ

ب

ج

د

هـ

و

٤

٧

٢

٦
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١٦

تعليمات التشغيل
١. شاشة العرض

عند توصيل الثالجة بالتيار الكهربائي، تضيء جميع بيانات شاشة العرض لمدة ٣ ثواٍن. أثناء 
ذلك، سيرن جرس بدء التشغيل وتدخل شاشة العرض في الوضع العادي للتشغيل.

عند استخدام الثالجة 8ول مرة، تكون درجة الحرارة االفتراضية المحددة لحجرتي التبريد 
والتجميد ٥ درجات مئوية و-١٨ درجة مئوية على التوالي.

عند حدوث خطأ، تعرض الشاشة كود الخطأ (انظر الصفحة التالية)؛ أثناء التشغيل العادي، 
تعرض الشاشة درجة الحرارة المحددة لحجرة التبريد أو حجرة التجميد.

في ظل الظروف العادية، إذا لم يتم إجراء أي عملية على شاشة العرض أو فتح الباب خالل 
، وبعد ٣٠ ثانية من ظهور عالمة القفل   ٣٠ ثانية، ستعرض الشاشة عالمة القفل

تنطفئ الشاشة.
٢. القفل/ فك القفل

في حالة فك القفل، اضغط على زر القفل  لمدة ٣ ثواٍن لتدخل حالة القفل، يظهر 
الشعار  على الشاشة ويصدر صوت صفارة، وهذا يعني أنه قد تم قفل شاشة العرض، 

وال تتم االستجابة للضغط على أي زر.
في حالة القفل، اضغط على زر القفل   لمدة ٣ ثواٍن لتدخل حالة فك القفل، سيختفي 

الشعار  من على الشاشة ويصدر صوت صفارة، وهذا يعني أنه قد تم فك قفل شاشة 
العرض، وستتم االستجابة للضغط على أي زر.

٣. ضبط درجة حرارة حجرة التبريد
اضغط على ضبط درجة الحرارة الخاصة بحجرة التبريد  لتغيير إعداد درجة حرارة 

حجرة التبريد. تنخفض درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة عند كل ضغطة على زر ضبط 
درجة حرارة حجرة التبريد. نطاق ضبط درجة حرارة حجرة التبريد هو من ٢ إلى ٨ درجات 

مئوية. حينما تكون درجة الحرارة ٢ مئوية، اضغط على الزر مرة أخرى وسيتم ضبط درجة 
الحرارة إلى ٨ درجات مئوية ويتم التغيير تباًعا.

٤. ضبط درجة حرارة حجرة التجميد
اضغط على زر ضبط درجة حرارة حجرة التجميد  لتغيير درجة الحرارة. في كل 

مرة تنقر فيها على زر ضبط درجة الحرارة حجرة التجميد، ستنخفض درجة الحرارة المحددة 
بمقدار ١ درجة مئوية. نطاق ضبط درجة حرارة حجرة التجميد هو من -٢٤ إلى -١٦ درجة 

مئوية.
عند ضبط درجة الحرارة على -٢٤ درجة مئوية، انقر على الزر مرة أخرى وسيتم تغيير درجة 

حرارة حجرة التبريد إلى -١٦ درجة مئوية ويتم التغيير تباًعا.
٥. إعداد وضع التبريد لجميع حجرات الثالجة

. يبدأ العمل بهذا الوضع ويتم  خارج هذا الوضع ، اضغط لمدة ٥ ثواٍن على الزر 
ضبط درجة حرارة الثالجة والفريزر عند ٥ درجات مئوية، ويتم ضبط درجة حرارة الدرج الكبير 

عند ٣ درجات مئوية. اضغط لمدة ٥ ثواٍن على الزر  للخروج من هذا الوضع.



، سيتم ضبط درجة حرارة حجرة التبريد تلقائًيا على  عند الضبط على وضع «التبريد الفائق»
، ستعود درجة حرارة حجرة التبريد تلقائًيا  درجتين مئويتين؛ للخروج من وضع التبريد الفائق

إلى درجة الحرارة التي تم ضبطها قبل وضع التبريد الفائق.
، سيتم ضبط درجة حرارة حجرة التجميد تلقائًيا  عند الضبط على وضع «التجميدالفائق» 

، ستعود درجة حرارة حجرة  على -٢٤ درجة مئوية؛ للخروج من وضع التجميد الفائق 
التجميد تلقائًيا إلى درجة الحرارة التي تم ضبطها قبل وضع التجميد الفائق.

، يتم ضبط درجة حرارة حجرة التجميد تلقائًيا على -١٨  عند الضبط على وضع ا>جازة 
.(OFF) درجة مئوية. تختفي درجة حرارة غرفة التبريد من على الشاشة وتظهر أيقونة

اضغط على الزر  لضبط درجة الحرارة داخل الدرج الكبير. في كل مرة تضغط فيها على الزر ، 
ستنخفض درجة الحرارة بمقدار ١ درجة مئوية:

يمكنك ضبط نطاق درجة الحرارة من ١ إلى ٣ درجات مئوية، وعندها يمكنك استخدام الدرج 
كحجرة تبريد.

عند الضبط على درجة حرارة صفر مئوية، يمكن للدرج تمديد مدة صالحية ا8طعمة الطازجة. 
يكون الدرج في هذه الجالة الحالة مناسًبا لتخزين ا8طعمة لفترة قصيرة وتكون جاهزة ل�كل.

عند ضبط درجة الحرارة ما بين -٢ و-١ مئوية، يكون الدرج مناسًبا لتخزين ا8سماك واللحوم 
الطازجة وما إلى ذلك، ولكنها لن تحتاج بعد ذلك إلى فك تجميد يدوي أو باستخدام 

الميكروويف وستكون جاهزة للتقطيع مباشرة بعد إخراجها من الثالجة.
القفل/ فك القفل:

في حالة فك القفل، اضغط على الزر  لمدة ٣ ثواٍن لتدخل حالة القفل، يظهر شعار  على 
الشاشة مما يعني أنه قد تم قفل شاشة العرض، وال تتم االستجابة للضغط على أي زر.

في حالة القفل، اضغط على الزر  لمدة ٣ ثواٍن لتدخل حالة فك القفل، سيختفي شعار  
من على الشاشة مما يعني أنه قد تم فك قفل شاشة العرض، وستتم االستجابة للضغط على 

أي زر.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ستقوم الثالجة بحفظ آخر إعداد تم العمل عليه وتطبيقه 
عند عودة التيار الكهربائي.

١٧

٦. إعداد وضع الثالجة

٧. وظائف الدرج الكبير (-٢ إلى -٣ درجة مئوية)

٨. حفظ اlعدادات في حالة انقطاع الطاقة
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تدل عالمات التحذير التالية التي تظهر على الشاشة على تلك ا8خطاء بالثالجة. وعلى الرغم 
من أن الثالجة قد تظل قادرة على التبريد في ظل وجود هذه ا8خطاء، إال أنه يجب على 

المستخدم االتصال بمتخصص الصيانة >جراء الصيانة وضمان التشغيل ا8مثل للجهاز.

وصف الخطأ كود الخطأ وصف الخطأ كود الخطأ

خطأ في دائرة استكشاف مستشعر 
فك التجميد

فشل مستشعر درجة حرارة حجرة 
التبريد

خطأ في االتصاالت فشل مستشعر درجة حرارة حجرة 
التجميد

خطأ في دائرة استكشاف مستشعر 
درجة الحرارة

فشل مستشعر درجة حرارة الدرج 
الكبير

خطأ في مستشعر الرطوبة فشل في مستشعر فك التجميد في 
حجرة التبريد

١٨



٤-١ التنظيف الشامل

٤-٢ تنظيف درج الباب

يرجى فصل الثالجة لفك التجميد والتنظيف.

٤. صيانة الجهاز والعناية به

وفًقا التجاه السهم في الشكل أدناه، استخدم  …
كلتا يديك للضغط على الدرج ودفعه ل�على ومن 

ثم يمكنك إخراجه.

بعد غسيل الدرج، يمكنك ضبط ارتفاع تثبيته وفًقا  …
لحاجتك.

١٩

يجب تنظيف الغبار الموجود خلف الثالجة وعلى ا8رض من وقت �خر لتحسين عملية  …
التبريد وتوفير الطاقة.

يجب فحص حشية الباب بانتظام لتتأكد أنه ال يوجد أي عوائق أو فتات؛ نظف حشية الباب  …
باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء والصابون أو منظف مخفف.

يجب تنظيف الجزء الداخلي من الثالجة بانتظام لتجنب تكون الروائح. …
يرجى إطفاء مصدر الطاقة قبل تنظيف داخل الثالجة،  …

وأخرج منها جميع ا8طعمة والمشروبات والرفوف وا8دراج 
وأي شيء آخر.

استخدم قطعة قماش نظيفة أو قطعة إسفنج في  …
تنظيف داخل الثالجة مع استخدام ملعقتين صغيرتين 

من صودا الخبز ولتر تقريب� من المياه الدافئة، ثم بعد ذلك 
اشطفها بالماء وامسحها. بعد التنظيف افتح الباب واتركها 

تجف بشكل طبيعي قبل فصل الطاقة.
للمناطق الصعبة في التنظيف في الثالجة (مثل الفتحات  …

الضيقة أو الفراغات أو الزوايا)، ينصح بمسحهم بانتظام 
باستخدام خرقة ناعمة أو فرشاة ناعمة... وعند الضرورة 

استخدم معها بعض ا8دوات المساعدة (مثل عصا 
رفيعة) للتأكد من عد تراكم أي ملوثات أو بكتيريا في هذه 

المناطق.
ال تستخدم الصابون أو المنظفات أو بودرة المسح أو رذاذ التنظيف وما إلى ذلك 8ن هذه  …

المواد قد تسبب تكون روائح داخل الثالجة أو تلوث الطعام.
نظف إطارات الزجاجات والرفوف وا8دراج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء  …

والصابون أو منظف مخفف. جففها باستخدام قطعة قماش ناعمة أو اتركها تجف 
بشكل طبيعي.

امسح السطح الخارجي للثالجة باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء والصابون أو  …
منظف... ثم امسحها لتجففها.

ال تستخدم فرشاة صلبة أو كرات التنظيف الصلبة أو الفراشي السلكية أو المواد الكاشطة  …
(مثل معجون ا8سنان) أو محاليل عضوية (مثل الكحول أو ا8سيتون أو زيت الموز...) أو ماء 

مغلي أو مواد حمضية أو قلوية 8نها قد تسبب ضرر� لسطح الثالجة وداخلها. الماء المغلي 
والمحاليل العضوية مثل البنزين قد تشوه ا8جزاء البالستيكية أو تتلفها.

ال تغسلها بالماء مباشرًة أو أي سائل آخر أثناء التنظيف لتجنب تكون دوائر كهربائية قصيرة  …
أو تؤثر على العزل الكهربائي بعد غمره بالسائل.



٤-٣ تنظيف الدرج الكبير
الفك : قم بإزالة الدرج الكبير بالضغط على المشبك ا8مامي بأسفل الدرج بحيث  …

يتم فصل المشبك ا8مامي عن فتحة تركيب المسار المعدني.
التركيب: أدخل أوًال المشبك الخلفي في فتحة التركيب الخلفية للمسار المعدني  …

ثم أدخل المشبك ا8مامي في فتحة التركيب ا8مامية وبهذا يكون التركيب قد 
تم. من الموصى به بعد التركيب دفع وسحب الدرج للتأكد من أن الِمَصد الخلفي 

يعمل بشكل سليم.

فتحة التركيب ا8مامية

المشبك ا8مامي

فتحة التركيب الخلفية المشبك الخلفي 

٢٠

٤-٤ فك التجميد

٤-٥ خارج الخدمة

سيعمل الجهاز بشكل متواصل بمجرد بدء تشغيله. ال ينبغي 
قطع عملية تشغيل الجهاز وإال أثر ذلك على عمر الجهاز االفتراضي

تم تصنيع الثالجة بناًء على مبدأ التبريد بالهواء وبالتالي فهي تتمتع بخاصية  …
إزالة الجليد التلقائية. يمكن أيًضا إزالة الصقيع الناتج عن التغير في الموسم أو 

درجة الحرارة يدوًيا عن طريق فصل الجهاز عن مصدر الطاقة أو عن طريق المسح 
باستخدام منشفة جافة.

انقطاع التيار الكهربائي: في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكن االحتفاظ  …
بالطعام بداخل الجهاز لعدة ساعات حتى في أشهر الصيف. وأثناء انقطاع التيار 
الكهربائي يجب تقليل عدد مرات فتح وغلق باب الثالجة وتجنب وضع المزيد من 

الطعام الطازج بالجهاز إلى أن تعود الطاقة مرة أخرى.
عدم االستخدام لفترة طويلة: يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل  …

الشروع في تنظيفه؛ وبعد التنظيف يتم ترك ا8بواب مفتوحة لمنع تكون روائح.
النقل: قبل تحريك الثالجة من مكانها يجب إفراغها من كافة محتوياتها وتثبيت  …

الفواصل الزجاجية وحامل الخضراوات وأدراج حجيرة التجميد وما إلى ذلك 
بشريط الصق وإحكام تثبيت أقدام التوازن وإغالق ا8بواب وتثبيتها بشريط الصق. 
أثناء النقل ال يجوز وضع الجهاز رأًسا على عقب أو على جانبه أو تعريضه لالهتزاز 

الشديد، وال يجوز إمالة الجهاز 8كثر من ٤٥ درجة.
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٥. استكشاف المشكالت وحلها

يمكنك حل المشاكل البسيطة التالية بنفسك. إذا لم يمكن حل المشكلة، ُيرجى  …
االتصال بقسم خدمة ما بعد البيع.

السبب المحتمل/بنود الفحص المشكلة
تحقق مما إذا كان الجهاز متصًال بالتيار الكهربائي أو أن القابس متصل 

بمقبس الحائط بشكل جيد
تأكد ما إذا كان مستوى جهد التيار منخفض للغاية

تأكد ما إذا كان هناك انقطاع تيار كهربائي أو وقوع قصور كهربائي 
جزئي

تتعذر التشغيل

يجب إحكام تغليف ا8طعمة ذات الرائحة
تحقق من وجود أي أطعمة أصابها العفن

نظف داخل الثالجة
وجود رائحة

من الطبيعي أن تعمل الثالجة 8وقات مطّولة في أشهر الصيف حينما 
تكون درجة الحرارة الحيطة عالية

ليس من المنصوح وضع الكثير من ا8طعمة داخل الثالجة في نفس 
الوقت. يجب انتظار ا8طعمة أن تبرد قبل وضعها بداخل الثالجة.

يتكرر فتح أبواب الثالجة بشكل كبير

وقت التشغيل الطويل 
لضاغط الثالجة

تأكد من توصيل التيار الكهربائي بالثالجة أو تحقق ما إن كان مصابيح 
ا>ضاءة متضررة

اطلب من أحد من المتخصصين تبديل المصابيح

ال تضيء مصابيح ا>ضاءة 
الداخلية

الباب عالق بسبب عبوات الطعام. هناك الكثير من ا8طعمة بالداخل
الثالجة مائلة

ال يمكن إغالق الباب بشكل 
صحيح

تأكد من استواء ا8رض تحت الثالجة وتحقق من وقوف الثالجة في 
موضعها بثبات. تأكد من تركيب الملحقات في أماكنها الصحيحة صوت مرتفع

قم بإزالة ا8جسام الغريبة العالقة بإطار عازل الباب
قم بتسخين عازل الباب ثم بّرده >صالحه

(استخدم مجفف شعر كهربائي أن فوطة مبللة بالماء الساخن)
يتعذر إحكام إغالق الباب

هناك الكثير من ا8طعمة بداخل الحجرة أو أن ا8طعمة المخزنة بها 
الكثير من الماء، مما يضع عبًئا على عملية منع تراكم الثلج.

ا8بواب غير مغلقة بشكل جيد مما يؤدي إلى دخول الهواء وزايدة 
معدل الرطوبة مما يشكل عبًئا على عملية منع تراكم الثلج

مجمع الماء ممتلئ عن 
آخره

يتم تبديد الحرارة بواسطة المكثف المدمج ببدن الثالجة، وهذا أمر 
طبيعي. حينما يسخن بدن الثالجة نظًرا الرتفاع درجة الحرارة المحيطة، 

أو بسبب تخزين الكثير من ا8طعمة بالداخل، يتم فصل الضاغط 
تلقائًيا. ينبغي عليك توفير تهوية جيدة لتسهيل عملية تبديد الحرارة.

البدن الخارجي ساخن

تكثف الماء على السطح الخارجي وعوازل باب الثالجة أمر طبيعي 
حينما تكون الرطوبة المحيطة عالية. امسح فقط الماء المتكثف 

بفوطة نظيفة.

تكثف الماء على السطح

طنين: قد يصدر الضاغط طنيًنا أثناء عمله، ويكون هذا الطنين عالًيا 
با8خص عند بدء تشغيل الضاغط أو عند توقفه. هذا أمر طبيعي.

صرير: قد يصدر عن تدفق مادة التبريد بداخل الثالجة صريًرا، وهذا أمر 
طبيعي.

صوت غير طبيعي

٢١



23

٦. التخلص من جهازك المنزلي

درجة الحرارة المحيطة

طريقة التخلص الصحيحة من هذا المنتج:
تشير هذه العالمة إلى أنه ال يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية 

ا8خرى في جميع أنحاء االتحاد ا8وروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة 
ا>نسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، قم بإعادة تدوير هذا المنتج 

بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة االستخدام المستدام للموارد المادية.
>رجاع جهازك المستخدم، ُيرجى اللجوء إلى أنظمة ا>رجاع والجمع أو اتصل ببائع 

التجزئة الذي قمت منه بشراء المنتج، فإمكانه أخذ هذا االمنتج >عادة التدوير ا�من 
على الببيئة.

تم تصميم هذا الجهاز للعمل في درجة حرارة محيطة محددة حسب الفئة المنصوص 
عليها في لوحة التصنيف.

درجة الحرارة المحيطة (من... إلى...)

C°32 + إلى C°10+ من

C°32+ إلى C°16+ من
C°38 + إلى C°16+ من

C°43 + إلى C°16+ من

فئة المناخ
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