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الرجاء قراءة ھذه التعلیمات بالكامل قبل تشغیل ھذه الوحدة.  
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بھما مع تعلیمات التشغیل ھذه في مكان آمن للرجوع إلیھما في المستقبل.
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المقدمةالمقدمة

احتیاطات للسالمة

 تحذیر
یفترض ھذا التعبیر احتمال حدوث وفاة 

أو إصابة خطیرة. 

 تنبیه
یفترض ھذا التعبیر إمكانیة حدوث إصابة 

شخصیة أو تلف للممتلكات.

تعني ھذه العالمة أن اإلجراء محظور.   

iso-butane 

تعني ھذه العالمة أن اإلجراءات مطلوبة.

تعني ھذه العالمة أنه یُحظر فك المنتج.

خطر نشوب حریق / مواد قابلة لالشتعال

2

ال تترك الكابل حتى یتلف.	 
ال توصل أو تفصل قابس التیار الكھرباء في / من مقبس الحائط ویدك مبتلة	 
تأکد عند تحدید موضع الثالجة من عدم تلف أو إعاقة سلك اإلمداد بالتیار 	 

الكھربائي.
تجنب وضع العدید من مقابس التیار أو وحدات اإلمداد بالتیار المتنقلة خلف 	 

الجھاز.

عند إعادة تدویر المنتج...
قبل أخذ الثالجة إلعادة تدویرھا، الرجاء إزالة جمیع أطواق الباب لمنع حجز 	 

األطفال بھا.
ینبغي تسلیم تعلیمات التشغیل ألي شخص یستخدم الثالجة أو یتعامل معھا كلما 	 

جرى نقل الثالجة إلى موقع آخر وتسلیمھا إلى محطة إعادة تدویر.
یستخدم السیكلو بنتان كمادة عازلة في ھذه الثالجة ویستخدم غاز قابل لالشتعال 	 

للتبرید. عند التخلص من ھذه الوحدة، یرجى التخلص منھا باألسلوب المناسب 
وعدم التخلص من الوحدة عن طریق حرقھا.

ینبغي الحفاظ على عالمات التحذیر المذكورة أعاله طوال عمر الثالجة.	  تعلیمات خاصة بكابالت وقوابس التوصیل...
أمسح قابس الكھرباء دوریا بقماشة جافة. )یؤدي الغبار المتراكم على قابس 	 

الثالجة التي تعمل باستمرار إلى انخفاض العزل بسبب الرطوبة وقد یتسبب في 
نشوب حریق.(

قم بالتوصیل بمخرج حائط بالجھد الكھربائي المناسب وبالتیار المناسب وأدخل 	 
القابس حتى آخره.

قم بالتوصیل منفرًدا بمخرج حائط خاص بالثالجة فقط. تجنب توصیل أجھزة 	 
أخرى بنفس مخرج الحائط. قم بفرد كامل امتداد الكابل قبل التوصیل.

افصل التیار عن الوحدة عند تنظیف الثالجة.	 
في حالة تلف كابل التوصیل، یجب استبداله عن طریق الشركة المصنعة أو وكیل 	 

الصیانة التابع لھا أو مثل ذلك من الموظفین المؤھلین من أجل تجنب األخطار.
ال تحشر الكابل بین الثالجة والحائط، الخ.	 

 تحذیر

في حالة الطوارئ...

iso-butane 

ال ینبغي إجراء أعمال الصیانة سوى في الورشة على ید عمال صیانة 	 
مدربین على نحو جید.

ال تقم بتخزین مواد متفجرة مثل علب الھباء الجوي التي بھا وقود قابل لالشتعال 	 
ومواد كیمیائیة أو عینات علمیة في الجھاز.

تعلیمات خاصة بكابالت وقوابس التوصیل...
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ال تستخدم األجھزة الكھربائیة مثل مزیل الروائح في الثالجة. قد ینشب حریق في 	 
سائل التبرید المسرب نتیجة صدور شرارة من الوصالت الكھربائیة وقد یتسبب 

في حدوث انفجار.
ال تستخدم األجھزة الكھربائیة داخل حجرات تخزین الطعام للجھاز، إال إذا كانت 	 

من النوع الُموصى به من ِقبل الشركة المصّنعة.

ال تستخدم أیة أجھزة میكانیكیة أو أیة أدوات أخرى لتسریع عملیة إذابة الثلج، فیما 	 
عدا األجھزة واألدوات المصرح بھا بواسطة المصنع.

ال تحاول فك أو إصالح أو تعدیل الثالجة بنفسك. في حالة رغبتك في إصالح 	 
الثالجة، یرجى استشارة وكیلك أو مركز خدمة معتمد.

على سطح الثالجة...
ال تضع أي شيء فوق الثالجة. وإال، قد .یسقط بسب اھتزاز الثالجة، وقد تحدث 	 

لك إصابة.

عند تركیب المنتج...
ال تقم بتركیب المنتج في مواقع معرضة للماء. 	 
قم بتوفیر وصلة تأریض أو قم بتثبیت قاطع صدع أرضى عند تثبیت المنتج في 	 

 مكان رطب أو مكان مبتل.
)اتصل بالموزع.(

 ال تسد فتحة التھویة في الثالجة أو المسافات حولھا.	 
قد یتسبب سائل التبرید المتسرب في حرائق وانفجارات.

احرص على أن تكون فتحات التھویة، المتواجدة في حاویة الجھاز أو في الھیكل 	 
الداخلي، خالیة من العوائق.

للسالمة، ینبغي التأكد من أن نظام التوصیل األرضي في المنزل مركب بشكل 	 
صحیح.

أثناء االستخدام...
ال تجمد القناني الزجاجیة، حیث إن ذلك یشتمل على خطر اإلصابة. إذا تجمد 	 

السائل في الزجاجة، فقد تنكسر الزجاجة، وربما تتعرض لإلصابة.
ال تدع أي أطفال یتعلقون بباب الثالجة أو یركبون علیه، قد تنقلب الوحدة وتتسبب 	 

في حادث.
احذر من إتالف دائرة التبرید )المواسیر التي في خلف الثالجة(. قد ینشب حریق 	 

في سائل التبرید القابل لالشتعال ویؤدي إلى انفجار.
ال تلمس الضاغط واألنابیب، وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارتھما، حیث یوجد 	 

خطر اإلصابة بحروق.
ال ترش مواد كیمیائیة قابلة لالشتعال بالقرب من الثالجة.	 

في حالة اكتشاف رائحة احتراق، قم بفصل قابس الكھرباء وقم تھویة المطبخ.	 
في حال اكتشاف تسرب غاز من مجموعة التبرید، قم بتھویة المطبخ.	 
في حال تلف دائرة التبرید )المواسیر الموجودة خلف الثالجة(، فمن ثم قم 	 

بتھویة المطبخ واالتصال بالموزع.
 الخاص بالثالجة خصیصا لھذا LED الخاص بالثالجة. 	 

 تم تصمیم مصباح LED مصباح المنتج، وال یعمل عند االستبدال الفردي. 
إذا كنت بحاجة إلى استبداله، یرجى االتصال بالموزع أو وكیل خدمة معتمد.

ھذه الثالجة غیر مصممة الستخدام األشخاص )بما في ذلك األطفال( ذوي 	 
اإلعاقات البدنیة أو الحسیة أو الذھنیة أو من ینقصھم الخبرة والمعرفة، ما لم 

یكن ذلك تحت إشراف شخٍص مسؤول عن سالمة استخدامھم للثالجة أو یتلقون 
تعلیمات االستخدام منه.

یجب مالحظة األطفال لضمان عدم عبثھم في الجھاز.	 

 تحذیر
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 تنبیه
عند حفظ الطعام...

ال تجمد القناني الزجاجیة، حیث إن ذلك یشتمل على خطر اإلصابة. )إذا تجمد 	 
السائل في الزجاجة، فقد تنكسر الزجاجة، وربما تتعرض لإلصابة.(

 ال تلمس األطعمة المجمدة أو الحاویات 	 
)وخاصة المعدنیة( ویدك مبتلة.

 ال تأكل أي أطعمة تغیر رائحتھا أو لونھا. 	 
قد یتسبب الغذاء الفاسد في أمراض.

 ال تعرض األرفف الزجاج لتأثیر كبیر. 	 
)وإال قد تنكسر تلك األرفف الزجاج وقد تحدث لك إصابة(

یجب أن تصل حاویات الطعام إلى الجزء السفلي من رفوف الباب.	 
یجب أال تبرز األطعمة من الرف.	 

عند فتح / إغالق األبواب... 
ال تفتح أبواب الثالجة عندما یكون ھناك شخص على مقربة من الثالجة.	 
تذكر الفجوة بین األبواب. فإنھا قد تلدغ یدك أثناء إغالق الباب.	 

أثناء التنظیف...
ال تضع یدیك أو قدمیك تحت أسفل الثالجة.	 

عند تحریك أو نقل الثالجة...
 ال تضع یدیك أو قدمیك أسفل الثالجة. 	 

 قد یتسبب إمالة الثالجة أفقًیا في تلف األنابیب.
 إذا لوحظ وجود أي تلف فال تلمس الثالجة، 

 وتجنَّب استخدام النار، واحرص على تھویة الغرفة، 
واتصل بفني الصیانة على الفور.

 ضع غطاء حمایة، إلخ على األرضیات 	 
ذات األسطح القابلة للكسر.

أمسك مقابض الحمل عند نقل الثالجة.	 

تنبیھات االستخدام...
أثناء االستخدام ...

ال تضع / األطعمة الدافئة / الساخنة في الثالجة. قم بتخزین األطعمة والمشروبات 	 
الدافئة بعد أن تبرد.

ال تفتح الثالجة بشكل متكرر أو تتركھا مفتوحة لفترة طویلة من أجل منع تساقط 	 
المیاه بالداخل وإھدار الطاقة.

نظف حوض تبخر الماء الموجود على الضاغط بالجزء الخلفي من الثالجة مرة 	 
كل ثالثة أشھر لمنع الروائح الناتجة عن الرطوبة.

افصل الثالجة عن الكھرباء، وأخرج جمیع األطعمة الموجودة بداخلھا. 	 
جفف أي میاه متواجدة بالثالجة، واتركھا مفتوحة للحفاظ على جفافھا.	 

إذا لم ُتستخدم الثالجة لفترة طویلة...

ُصمم هذا الجھاز لالستخدام في المنازل وفي أماكن أخرى مشابھة مثل:
مطابخ الموظفون في المتاجر والمكاتب وبیئات العمل األخرى	 
المنازل الریفیة والفنادق والموتیالت وأماكن اإلقامة األخرى	 
أماكن النوم وتناول اإلفطار	 
المطاعم ومتاجر البیع بالجملة األخرى.	 

ARAH0A106620_AR.indd   6 م 02:10:07   23/05/2019



المقدمةالمقدمة

7

 تنبیه
عند حفظ الطعام...

ال تجمد القناني الزجاجیة، حیث إن ذلك یشتمل على خطر اإلصابة. )إذا تجمد 	 
السائل في الزجاجة، فقد تنكسر الزجاجة، وربما تتعرض لإلصابة.(

 ال تلمس األطعمة المجمدة أو الحاویات 	 
)وخاصة المعدنیة( ویدك مبتلة.

 ال تأكل أي أطعمة تغیر رائحتھا أو لونھا. 	 
قد یتسبب الغذاء الفاسد في أمراض.

 ال تعرض األرفف الزجاج لتأثیر كبیر. 	 
)وإال قد تنكسر تلك األرفف الزجاج وقد تحدث لك إصابة(

یجب أن تصل حاویات الطعام إلى الجزء السفلي من رفوف الباب.	 
یجب أال تبرز األطعمة من الرف.	 

عند فتح / إغالق األبواب... 
ال تفتح أبواب الثالجة عندما یكون ھناك شخص على مقربة من الثالجة.	 
تذكر الفجوة بین األبواب. فإنھا قد تلدغ یدك أثناء إغالق الباب.	 

أثناء التنظیف...
ال تضع یدیك أو قدمیك تحت أسفل الثالجة.	 

عند تحریك أو نقل الثالجة...
 ال تضع یدیك أو قدمیك أسفل الثالجة. 	 

 قد یتسبب إمالة الثالجة أفقًیا في تلف األنابیب.
 إذا لوحظ وجود أي تلف فال تلمس الثالجة، 

 وتجنَّب استخدام النار، واحرص على تھویة الغرفة، 
واتصل بفني الصیانة على الفور.

 ضع غطاء حمایة، إلخ على األرضیات 	 
ذات األسطح القابلة للكسر.

أمسك مقابض الحمل عند نقل الثالجة.	 

تنبیھات االستخدام
أثناء االستخدام ...

ال تضع / األطعمة الدافئة / الساخنة في الثالجة. قم بتخزین األطعمة والمشروبات 	 
الدافئة بعد أن تبرد.

ال تفتح الثالجة بشكل متكرر أو تتركھا مفتوحة لفترة طویلة من أجل منع تساقط 	 
المیاه بالداخل وإھدار الطاقة.

نظف حوض تبخر الماء الموجود على الضاغط بالجزء الخلفي من الثالجة مرة 	 
كل ثالثة أشھر لمنع الروائح الناتجة عن الرطوبة.

افصل الثالجة عن الكھرباء، وأخرج جمیع األطعمة الموجودة بداخلھا. 	 
جفف أي میاه متواجدة بالثالجة، واتركھا مفتوحة للحفاظ على جفافھا.	 

ُصمم هذا الجھاز لالستخدام في المنازل وفي أماكن أخرى مشابھة مثل:
مطابخ الموظفون في المتاجر والمكاتب وبیئات العمل األخرى	 
المنازل الریفیة والفنادق والموتیالت وأماكن اإلقامة األخرى	 
أماكن النوم وتناول اإلفطار	 
المطاعم ومتاجر البیع بالجملة األخرى.	 
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التركيب
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 هل الثالجة مركبة في المواقع التالية؟
أماكن معرضة للحرارة وأشعة الشمس  ●

المباشرة 
(ستنخفض قوة التبريد وتهدر الكهرباء).

مواقع سيئة التهوية ذات رطوبة عالية  ●
(سوف ينشأ صدأ).

مواقع على سطح غير مستقر ومائل  ●
 على سجاد، أو حصير، 

أو أرضيات فينيل، أو وضع لوحة 
تحت الثالجة.

مواقع ال تتيح تنظيف قابس الطاقة بسهولة  ●
(قد يتسبب الغبار المتراكم في حريق.)

 هل تم توفير مساحة يشع منها الحرارة حول الثالجة؟

۱۰ سم أو أكثر
خلف الثالجة

٥ سم أو أكثر على 
 الجانبين األيسر واأليمن

۳۰ سم أو أكثر  
فوق الثالجة

الترکيب قبل استخدام الثالجة.

Untitled-1   8 5

2

1

سلك التأریض

قابس
 التأریض

لغرض السالمة، ینبغي عمل وصلة التأریض
)لثالجة بقابس )قابس مزود ب 2 مسمار( دون أي سلك أرضي(

سوف تتیح وصلة التأریض الوقایة من الخطر الناتج عن تسرب الكھرباء.
یمكن عمل وصلة التأریض  بطریقتین كما یلي:

في حالة وجود قابس التأریض المعد للمقبس )مأخذ التوصیل(، قم 	 
بتوصیل سلك التأریض بالمسمار المستخدم لوصلة التأریض في 
الجزء الخلفي السفلي من الثالجة )فیما یتعلق بالمسمار المستخدم 

( كما ھو مبین في الرسم  لوصلة التأریض، یرجى مالحظة الرمز 
التوضیحي 1.

في حالة عدم توفر المقبس )مأخذ التوصیل( وأي قابس تأریض، 	 
وصل سلك التأریض بالمسمار في الجزء السفلي من الثالجة، )فیما 

یتعلق بالمسمار المستخدم لوصلة التأریض، یرجى مالحظة الرمز 
 ثم وصل الطرف اآلخر بالقضیب األرضي كما ھو مبین في الرسم 

.)

التوضیحي 2.
المناطق المحظورة لوصلة التأریض

أنابیب الغاز وأنابیب تزوید المیاه )مخاطر الصدمة الكھربائیة أو 	 
االنفجار(.

األسالك األرضیة بكابالت الھاتف وقضبان البرق )مخاطر ناتجة عن 	 
البرق(.

2

لوصلة
الرسم التوضیحي 
التأریض
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تجنَّب تقشير السدادة المانعة للتسرب الموجودة على ظهر 
الثالجة أو إزالتها.

وإّال قد يتراجع أداء التبريد، 
وإذا قد قمت بتقشيرها قم بقطع 
قطة مربعة من شريط الصق 

وضعها على الثالجة.

الطلبات واإلشعارات

يرجى االنتظار حتى يبرد ما 
بالداخل.

قد يستغرق تبريد ما بالداخل ما يقرب من أربع ساعات  ●
قد يستغرق تبريد ما بالداخل وتحقيق التوازن في فصل  ●

الصيف، وما إلى ذلك، ۲٤ ساعة أو أكثر.

 هل اتخذت أي تدابير للحماية 
من اإلمالة الناجمة عن الزالزل؟

احرص دائًما على تثبيت الثالجة 
باستخدام أحزمة أو ما إلى ذلك لمنع 

إمالتها.

تثبيت الثالجة.
قم بلف مسمار التعديل 

(يمينا ويسارا) حتى يصل 
إلى األرض لتحقيق ثبات 

الثالجة.

إذا كان الباب مائالً إلى أسفل.  ■
أدر برغي الضبط الموجد عند الجانب المائل-كما هو موضح في الرسم 

البياني- لضبط مستوى االرتفاع.
قد تميل أبواب المجمد أو الثالجة في غضون أربعة إلى خمسة أيام من  ●

التثبيت بسبب وضع الطعام بها أو التكيف مع سطح األرض، وعليه 
أدر برغي الضبط المقابل باستخدام األداة المخصصة لضبط مستوى 

االرتفاع.

Seal

األداة المخصصة ●
(الملحقات)
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عملیة التشغیلعملیة التشغیل

الستخدام كافة المیزات

میزة خاصة �
 	NON-FLON 

تستخدم ھذه الوحدة مواد NON-FLON تماما سواء بالنسبة لسائل التبرید )أیزو بوتان )R600a(( وللعزل )سیكلو بنتان(. 
وھذه المواد ال تضر طبقة األوزون المحیطة .باألرض ولیس لھا تقریبا أي تأثیر على ظاھرة االحتباس الحراري.

 	INVERTER 
وفقا لتغیر درجة الحرارة داخل الغرفة، فإن المحرك یعمل بسرعات مختلفة. عندما تكون درجة الحرارة داخل الثالجة مستقرة، 
سیعمل المحرك بسرعة أقل لتوفیر الطاقة وخفض الضوضاء. وعندما تكون ھناك حاجة إلى تبرید قوي، سیعمل المحرك على 

سرعة أعلى. عندما تكون ھناك حاجة لتبرید قوي، یعمل المحرك بسرعة أعلى.

التعرف على األجزاء
لوحة التحكم

تھیئة درجة الحرارة والدلیل الخاص بدرجات الحرارة �
یمكن ضبط درجة الحرارة على المستویات Min )الحد األدنى( MAX )الحد األقصى(.

اضغط على زر ]الثالجة[ لضبط درجة الحرارة في حجرة الثالجة، واضغط على زر ]الفریزر[ لضبط درجة الحرارة في 
حجرة الفریزر. 

 تھیئة درجة 
الحرارة

الزر
Min )الحد األدنى(Med )متوسط(MAX )الحد األقصى(

)الثالجة(
"Fridge"

  "Med" أقل من 
 أكثر من "Med"  حوالي 1 ~ 6 درجة مئویة  بحوالي 2 ~ 3 درجة مئویة  

بحوالي 2 ~ 3 درجة مئویة  
 )الفریزر( 
"Freezer"

  "Med" أقل من 
بحوالي 2 ~ 3 درجة مئویة  

حوالي -23 ~ -17 درجة 
مئویة  

  "Med" أكثر من 
بحوالي 2 ~ 3 درجة مئویة  

"Med" في العادة، استخدم الثالجة بدرجة حرارة مضبوطة على
))ECONAVI( یتوقف تشغیل ،"Med" إذا كان التحكم بدرجة حرارة حجیرة المجمدة أو حجیرة الثالجة مضبوًطا على غیر(

كیفیة تشغیل وضع "تسع مستویات" �
ھذه الثالجة مصممة خصیصا لإلستعمال الخاص بحیث یمكن ضبط درجة الحرارة إلى تسع مستویات تفصیلیة. والتفاصیل 

كما یلي:
خاص في حجیرة الثالجة

.]Fridge[ من خالل زر "Min" على LED 1 اضبط عرض
."Min" على وضع LED لمدة 10 دقائق حتى یظھر عرض ]Fridge[ 2 إضغط زر

3  استخدم زر ]Fridge[ لضبط وضع درجة الحرارة المطلوب، مع العلم أن الخطوة واحد تعني الحد األدنى لوضع 
التبرید والخطوة 9 تعني الحد األقصى لوضع التبرید.

خاص في حجیرة المجمدة
نفذ الخطوات 1 ~ 3 أعاله بالضغط على زر " الثالجة " بدال من زر " الفریزر".

إلعادة تحدید وضع "تسع مستویات"
كرر الخطوات 1 و 2 ثم تعود الثالجة إلى الوضعیة العادیة.

129 3458 7 6

الحد األقصى الحد األدنى

غیر مضيء یومض مضيء

مستوى التبرید

خطوة

LED عرض

یختلف التحكم في درجة الحرارة ویتوقف على تغ ییر البیئة وكمیة تخزین الغذاء.	 

NR-BZ600

منظر خلفي للمنتج

حوض تبخر الماء

الضاغط

لوحة التحكم )صفحة 11(

الثالجة )صفحة 11(

التجمید السریع )صفحة 12(

الفریزر )صفحة 11(

حجرة الفریزر

طوق الباب

LED مصباح

FC الرف الزجاجي
تویستر ثلج

صندوق الثلج

PC الرف الزجاجي

علبة الفاكھة
 درج زجاجي PC ووحدة 

التحكم بالرطوبة
علبة الخضروات

مسمار التعدیل

FC الرف

حجرة الثالجة

رف البیض مع درج البیض

رف حر

PCR الرف

رف الزجاجات

رف حر

 )صفحة 15(

10
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عملیة التشغیلعملیة التشغیل

الستخدام كافة المیزات
لوحة التحكم

تھیئة درجة الحرارة والدلیل الخاص بدرجات الحرارة �
یمكن ضبط درجة الحرارة على المستویات Min )الحد األدنى( MAX )الحد األقصى(.

اضغط على زر ]الثالجة[ لضبط درجة الحرارة في حجرة الثالجة، واضغط على زر ]الفریزر[ لضبط درجة الحرارة في 
حجرة الفریزر. 

 تھیئة درجة 
الحرارة

الزر
Min )الحد األدنى(Med )متوسط(MAX )الحد األقصى(

)الثالجة(
"Fridge"

  "Med" أقل من 
 أكثر من "Med"  حوالي 1 ~ 6 درجة مئویة  بحوالي 2 ~ 3 درجة مئویة  

بحوالي 2 ~ 3 درجة مئویة  
 )الفریزر( 
"Freezer"

  "Med" أقل من 
بحوالي 2 ~ 3 درجة مئویة  

حوالي -23 ~ -17 درجة 
مئویة  

  "Med" أكثر من 
بحوالي 2 ~ 3 درجة مئویة  

"Med" في العادة، استخدم الثالجة بدرجة حرارة مضبوطة على
))ECONAVI( یتوقف تشغیل ،"Med" إذا كان التحكم بدرجة حرارة حجیرة المجمدة أو حجیرة الثالجة مضبوًطا على غیر(

كیفیة تشغیل وضع "تسع مستویات" �
ھذه الثالجة مصممة خصیصا لإلستعمال الخاص بحیث یمكن ضبط درجة الحرارة إلى تسع مستویات تفصیلیة. والتفاصیل 

كما یلي:
خاص في حجیرة الثالجة

.]Fridge[ من خالل زر "Min" على LED 1 اضبط عرض
."Min" على وضع LED لمدة 10 دقائق حتى یظھر عرض ]Fridge[ 2 إضغط زر

3  استخدم زر ]Fridge[ لضبط وضع درجة الحرارة المطلوب، مع العلم أن الخطوة واحد تعني الحد األدنى لوضع 
التبرید والخطوة 9 تعني الحد األقصى لوضع التبرید.

خاص في حجیرة المجمدة
نفذ الخطوات 1 ~ 3 أعاله بالضغط على زر " الثالجة " بدال من زر " الفریزر".

إلعادة تحدید وضع "تسع مستویات"
كرر الخطوات 1 و 2 ثم تعود الثالجة إلى الوضعیة العادیة.

129 3458 7 6

الحد األقصى الحد األدنى

غیر مضيء یومض مضيء

مستوى التبرید

خطوة

LED عرض

یختلف التحكم في درجة الحرارة ویتوقف على تغ ییر البیئة وكمیة تخزین الغذاء.	 

لوحة التحكم )صفحة 11(

LED مصباح

FC الرف الزجاجي
تویستر ثلج

صندوق الثلج

PC غطاء منطقة التثلیج

PC الرف الزجاجي

علبة الفاكھة
 درج زجاجي PC ووحدة 

التحكم بالرطوبة
علبة الخضروات

مسمار التعدیل

11
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عملیة التشغیلعملیة التشغیل

ECONAVI تشغیل
تعتمد كفاءة وضع ECONAVI على درجة الحرارة المحیطة، وعدد المرات التي یتم فیھا فتح باب الثالجة وغلقه، وعلى 

الطریقة التي یتم بھا تخزین الطعام. *1

یعمل ECONAVI فقط عندما تكون تھیئة درجة الحرارة "Med" لكل من حجیرة المجمدة وحجیرة الثالجة. 

� ECONAVI تشغیل
تستكشف الثالجة أنماط الحیاة الخاصة بعائلتك من خالل فتح الباب والفترات الزمنیة لعملیات االستخدام غیر المنتظمة من 	

أجل تحقیق أقصى قدر من توفیر الطاقة.
تعتاد الثالجة على نمط الحیاة الخاص بك من الثالثة أسابیع السابقة، وتستخدم ما تعلمته بدًءا من األسبوع الرابع فصاعًدا.	
� ECONAVI إعداد تمكین تشغیل

ُتفعل عملیة تشغیل ECONAVI تلقائًیا عند ضبط التحكم في درجة حرارة كلٍّ من حجرة الثالجة والفریزر على الوضع 	
."Med"

ال یعمل وضع ECONAVI إذا كان وضع ]Quick Freezing[ "التجمید السریع" قید التشغیل.	
لیس من الممكن تشغیل ECONAVI بالقوة.	

مالحظة

*1  تعتمد كفاءة وضع ECONAVI على درجة الحرارة المحیطة، وعدد المرات التي یتم فیھا فتح باب الثالجة وغلقه، وعلى 
الطریقة التي یتم بھا تخزین الطعام.

التجمید السریع
 عند تعیین وضع ]Quick Freezing[ "التجمید السریع"، سوف تعمل الثالجة على تقلیل درجة الحرارة بسرعة من  �

أجل الحفاظ على الطعام بشكٍل أفضل.
 اضغط على زر ]الفریزر[ حتى یضيء "ضوء LED األخضر في وضع التجمید السریع". 	

)یبدأ تشغیل وضع التجمید السریع بعد مرور عشر ثواٍن.(
  سیتم إیقاف تشغیل وضع التجمید السریع تلقائًیا بعد 60 دقیقة 	

 )عندما تكون درجة الحرارة المحیطة أقل من 19 درجة مئویة( 
 أو بعد 150 دقیقة )عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 19 درجة مئویة( 

 والعودة إلى الوضع الطبیعي. 
)یتم إطفاء ضوء LED األخضر في وضع التجمید السریع(

إلیقاف تشغیل "التجمید السریع"، اضغط على زر ]الفریزر[ حتى یتم إطفاء "ضوء LED األخضر في وضع التجمید السریع". 	
  یشیر "ضوء LED األخضر في التجمید السریع" الوامض إلى تفعیل نظام إزالة الثلج.	

ستبدأ عملیة تشغیل "التجمید السریع" عقب االنتھاء من عملیة تشغیل إزالة الثلج مباشرة.
 لن یعمل التحكم في درجة حرارة الفریزر خالل وضع "التجمید السریع" إذ یكون الضاغط في أقصى مستوى من مستویات 	

التشغیل لوضع "التجمید السریع" بالفعل.

الستخدام كافة المیزات
الطعام المخزن

للحفاظ على جودة الطعام لفترة طویلة، یرجى تخزینه في المكان الصحیح. �

عند تخزین الطعام...

ینبغي أن تكون األطعمة, مثل الخضروات والفواكه واألطعمة الطازجة، 	
ملفوفة أو معبأة في صندوق قبل التجمید أو التبرید.

إذا كنت ستضع محتوى ذو نسبة عالیة من الرطوبة في الثالجة، یجب 	
غلقه ولفه لمنع الندى والصقیع.

یجب إغالق زجاجات میاه الشرب والمشروبات لمنع الرائحة.	

قم بتخزین الفواكه والخضروات فى درج الخضروات، حیث تساعد 	
الرطویة المحصورة علي الحفاظ علي جودة الطعام لفترات أطول.

أین تخزن هذه األطعمة المختلفة ؟

حوالي.

-23°C ~ -17°Cحجرة الفریزر

"في حالة تخزین الطعام لفترة طویلة"
لتخزین األطعمة المجمدة أو المجففة.

حوالي.

-1°C ~ 3°Cعلبة التثلیج اإلضافیة

"التجمید الجزئي"
بالنسبة لمنتجات األلبان، وما إلى ذلك، التي تفسد بسھولة، 

ولكن تتغیر جودتھا إذا تم تجمیدھا.

حوالي.

1°C ~ 6°Cحجرة الثالجة

"حفظ األطعمة والمشروبات سریعة التحضیر"
للتخزین العادي لألطعمة والمشروبات أو التخزین المؤقت 

لھذه األشیاء حتى یجري تقدیمھا في وقت قریب.

حوالي.

3°C ~ 8°Cعلبة الفاكھة

"الفواكه والخضروات"
تعمل الرطوبة المرتفعة إلى حد ما على حفظ الفاكھة 

والخضروات طازجة ومحتفظة بمحتواھا السائل.

عند الضبط على "Med" )متوسط(، قد تتغیر درجة الحرارة تغیراً طفیفا بناء على ظروف االستخدام. 	 

المصباح مضاء:  وضع التجمید السریع 
قید التشغیل

المصباح مطفأ:  وضع التجمید السریع 
ال یعمل
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عملیة التشغیلعملیة التشغیل

ECONAVI تشغیل
تعتمد كفاءة وضع ECONAVI على درجة الحرارة المحیطة، وعدد المرات التي یتم فیھا فتح باب الثالجة وغلقه، وعلى 

الطریقة التي یتم بھا تخزین الطعام. *1

یعمل ECONAVI فقط عندما تكون تھیئة درجة الحرارة "Med" لكل من حجیرة المجمدة وحجیرة الثالجة. 

� ECONAVI تشغیل
تستكشف الثالجة أنماط الحیاة الخاصة بعائلتك من خالل فتح الباب والفترات الزمنیة لعملیات االستخدام غیر المنتظمة من 	

أجل تحقیق أقصى قدر من توفیر الطاقة.
تعتاد الثالجة على نمط الحیاة الخاص بك من الثالثة أسابیع السابقة، وتستخدم ما تعلمته بدًءا من األسبوع الرابع فصاعًدا.	
� ECONAVI إعداد تمكین تشغیل

ُتفعل عملیة تشغیل ECONAVI تلقائًیا عند ضبط التحكم في درجة حرارة كلٍّ من حجرة الثالجة والفریزر على الوضع 	
."Med"

ال یعمل وضع ECONAVI إذا كان وضع ]Quick Freezing[ "التجمید السریع" قید التشغیل.	
لیس من الممكن تشغیل ECONAVI بالقوة.	

مالحظة

*1  تعتمد كفاءة وضع ECONAVI على درجة الحرارة المحیطة، وعدد المرات التي یتم فیھا فتح باب الثالجة وغلقه، وعلى 
الطریقة التي یتم بھا تخزین الطعام.

التجمید السریع
 عند تعیین وضع ]Quick Freezing[ "التجمید السریع"، سوف تعمل الثالجة على تقلیل درجة الحرارة بسرعة من  �

أجل الحفاظ على الطعام بشكٍل أفضل.
 اضغط على زر ]الفریزر[ حتى یضيء "ضوء LED األخضر في وضع التجمید السریع". 	

)یبدأ تشغیل وضع التجمید السریع بعد مرور عشر ثواٍن.(
  سیتم إیقاف تشغیل وضع التجمید السریع تلقائًیا بعد 60 دقیقة 	

 )عندما تكون درجة الحرارة المحیطة أقل من 19 درجة مئویة( 
 أو بعد 150 دقیقة )عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 19 درجة مئویة( 

 والعودة إلى الوضع الطبیعي. 
)یتم إطفاء ضوء LED األخضر في وضع التجمید السریع(

إلیقاف تشغیل "التجمید السریع"، اضغط على زر ]الفریزر[ حتى یتم إطفاء "ضوء LED األخضر في وضع التجمید السریع". 	
  یشیر "ضوء LED األخضر في التجمید السریع" الوامض إلى تفعیل نظام إزالة الثلج.	

ستبدأ عملیة تشغیل "التجمید السریع" عقب االنتھاء من عملیة تشغیل إزالة الثلج مباشرة.
 لن یعمل التحكم في درجة حرارة الفریزر خالل وضع "التجمید السریع" إذ یكون الضاغط في أقصى مستوى من مستویات 	

التشغیل لوضع "التجمید السریع" بالفعل.

الستخدام كافة المیزات
الطعام المخزن

للحفاظ على جودة الطعام لفترة طویلة، یرجى تخزینه في المكان الصحیح. �

عند تخزین الطعام...

ینبغي أن تكون األطعمة, مثل الخضروات والفواكه واألطعمة الطازجة، 	
ملفوفة أو معبأة في صندوق قبل التجمید أو التبرید.

إذا كنت ستضع محتوى ذو نسبة عالیة من الرطوبة في الثالجة، یجب 	
غلقه ولفه لمنع الندى والصقیع.

یجب إغالق زجاجات میاه الشرب والمشروبات لمنع الرائحة.	

قم بتخزین الفواكه والخضروات فى درج الخضروات، حیث تساعد 	
الرطویة المحصورة علي الحفاظ علي جودة الطعام لفترات أطول.

أین تخزن هذه األطعمة المختلفة ؟

حوالي.

-23°C ~ -17°Cحجرة الفریزر

"في حالة تخزین الطعام لفترة طویلة"
لتخزین األطعمة المجمدة أو المجففة.

حوالي.

-1°C ~ 3°C

"التجمید الجزئي"
بالنسبة لمنتجات األلبان، وما إلى ذلك، التي تفسد بسھولة، 

ولكن تتغیر جودتھا إذا تم تجمیدھا.

حوالي.

1°C ~ 6°Cحجرة الثالجة

"حفظ األطعمة والمشروبات سریعة التحضیر"
للتخزین العادي لألطعمة والمشروبات أو التخزین المؤقت 

لھذه األشیاء حتى یجري تقدیمھا في وقت قریب.

حوالي.

3°C ~ 8°C
علبة الفاكھة

"الفواكه والخضروات"
تعمل الرطوبة المرتفعة إلى حد ما على حفظ الفاكھة 

والخضروات طازجة ومحتفظة بمحتواھا السائل.

عند الضبط على "Med" )متوسط(، قد تتغیر درجة الحرارة تغیراً طفیفا بناء على ظروف االستخدام. 	 
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حجرة الثالجة

حجرة الفریزر

علبة الخضروات

علبة الفاكھة
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عملیة التشغیلعملیة التشغیل

الستخدام كافة المیزات
حجیرة الثالجة

یمكن تغییر موضع الدرج الثاني من األعلى
)2(  أدخل الدرج الزجاجي القابل للتعدیل PC في موضع أدنى، 

بحیث یمكن تخزین العناصر الكبیرة على الرف العلوي.

 األرفف الزجاجیة ثقیلة،	 
لذا یرجى التعامل معھا بحذر كي ال تسقط وتتسبب في 

حدوث أضرار أو إصابات.

 PC 1(  ارفع الجزء الخلفي من الدرج الزجاجي القابل للتعدیل(
واسحبه لألمام، وبمجرد نزع مشابكه من القضبان، قم بإمالته 

وإزالته.

غلق األبواب المفتوحة
 تصدر أصوات صفیر إذا ظل باب حجیرة الفریزر أو الثالجة مفتوًحا على النحو الوارد في الجدول أدناه.. �

یرجى إغالق الباب.

التنبیهالتوقیت

صدور صفیر مزدوج مرة واحدةبعد مضي 1 دقیقة

صدور صفیر مزدوج مرتانبعد مضي 3 دقائق

صدور صفیر مزدوج باستمراربعد مضي 5 دقائق

استخدامھا كعلبة تثلیج إضافیة 

عندما ال ترغب في تجمید األطعمة. �
 ھذه الحجرة مناسبة لتخزین األطعمة المبردة أو منتجات األلبان.	 

]مثال على األطعمة المراد تخزینھا[
المعكرونة المسلوقة	 األطعمة المبرد	 
الجبن	 الكریمة الطازجة	 
الزبادي	 

  تبًعا للطعام، قد یتم تجمیده بشكٍل جزئي. قم بتغییر موضع األطعمة أو قم بضبط تھیئة 	 
."Min" درجة الحرارة الخاصة بحجیرة الثالجة على

14

نصائح االستخدام

یوصى بالتخزین باستخدام حاویات مغلقة بإحكام!

 العائلة الثومیة أو الخضروات األخرى ذات الروائح النفاذة 	 
)← سوف تنتشر الروائح إلى األطعمة األخرى القریبة.(

 قطع الفاكھة الحمضیة	 
)← یتغیر لون البالستیك إلى اللون األبیض.(

ال تضع الغذاء في الحجیرات.
 قد یتدخل ھذا مع

 تدفق الھواء البارد.
 وفر مساحة كافیة

بین األطعمة.

قم بتخزین الطعام والشراب الدافئ 
بعد أن یبرد.

 بخالف ذلك، لن یؤدي 
 ذلك إلى ارتفاع درجة 
 الحرارة الداخلیة فقط، 

ولكن سیؤثر أیضا على نضرة 
األطعمة األخرى.

ال تسد مخرج الھواء البارد 
باألطعمة!

إذا لم ینتشر 
الھواء البارد في 

 كل ركن 
من الحجیرات، 
فمن ثم، لن یتم 

تبرید الثالجة من 
الداخل بشكل كاٍف وسوف تستھلك 

مزید من الكھرباء.

عند حدوث التكثیف.
افتح فتحة التھویة للسماح بتبخر 
الحرارة الموجودة بداخل علبة 
الخضروات، وقد یقلل ذلك من 

التكثف.

)مخرج الھواء(

 أساسیات حفظ الطاقة

احفظ الھواء باردا!

ال تضع الطعام في الثالجة عندما ال تكون هناك ضرورة لذلك.
برده فقط قبل تناوله! �

 إذا تم تبرید الفاكھة االستوائیة غیر المقطعة 
 بشكل مفرط، یمكن أن یتغیر لونھا أو قد تنخفض 

محتویات الفیتامین بھا.

مكان مظلم بارد سیكفي! �

 لیس من الضروري لتخزین البصل غیر المقطع 
 والبطاطا واألرقطیون، وما إلى ذلك في الثالجة 

)باستثناء خالل فترة الصیف(.
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عملیة التشغیلعملیة التشغیل

الستخدام كافة المیزات
حجیرة الثالجة

یمكن تغییر موضع الدرج الثاني من األعلى
)2(  أدخل الدرج الزجاجي القابل للتعدیل PC في موضع أدنى، 

بحیث یمكن تخزین العناصر الكبیرة على الرف العلوي.

 األرفف الزجاجیة ثقیلة،	 
لذا یرجى التعامل معھا بحذر كي ال تسقط وتتسبب في 

حدوث أضرار أو إصابات.

 PC 1(  ارفع الجزء الخلفي من الدرج الزجاجي القابل للتعدیل(
واسحبه لألمام، وبمجرد نزع مشابكه من القضبان، قم بإمالته 

وإزالته.

غلق األبواب المفتوحة
 تصدر أصوات صفیر إذا ظل باب حجیرة الفریزر أو الثالجة مفتوًحا على النحو الوارد في الجدول أدناه.. �

یرجى إغالق الباب.

التنبیهالتوقیت

صدور صفیر مزدوج مرة واحدةبعد مضي 1 دقیقة

صدور صفیر مزدوج مرتانبعد مضي 3 دقائق

صدور صفیر مزدوج باستمراربعد مضي 5 دقائق

استخدامھا كعلبة تثلیج إضافیة 

عندما ال ترغب في تجمید األطعمة. �
 ھذه الحجرة مناسبة لتخزین األطعمة المبردة أو منتجات األلبان.	 

]مثال على األطعمة المراد تخزینھا[
المعكرونة المسلوقة	 األطعمة المبرد	 
الجبن	 الكریمة الطازجة	 
الزبادي	 

  تبًعا للطعام، قد یتم تجمیده بشكٍل جزئي. قم بتغییر موضع األطعمة أو قم بضبط تھیئة 	 
."Min" درجة الحرارة الخاصة بحجیرة الثالجة على

PC غطاء منطقة التبرید

PC الرف الزجاجي

قضیب

مشبك
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نصائح االستخدام

یوصى بالتخزین باستخدام حاویات مغلقة بإحكام!

 العائلة الثومیة أو الخضروات األخرى ذات الروائح النفاذة 	 
)← سوف تنتشر الروائح إلى األطعمة األخرى القریبة.(

 قطع الفاكھة الحمضیة	 
)← یتغیر لون البالستیك إلى اللون األبیض.(

ال تضع الطعام في الثالجة عندما ال تكون هناك ضرورة لذلك.
برده فقط قبل تناوله! �

 إذا تم تبرید الفاكھة االستوائیة غیر المقطعة 
 بشكل مفرط، یمكن أن یتغیر لونھا أو قد تنخفض 

محتویات الفیتامین بھا.

مكان مظلم بارد سیكفي! �

 لیس من الضروري لتخزین البصل غیر المقطع 
 والبطاطا واألرقطیون، وما إلى ذلك في الثالجة 

)باستثناء خالل فترة الصیف(.
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Introduction الملحقالملحق عملیة التشغیل

-23°C ~ -17°C  .حوالي حجرة الفریزر 
	 یمكن تخزین الكثیر من األطعمة المجمدة والوجبات المطھیة. Frozen food

Frozen food
Frozen food
Frozen food
Frozen food
Frozen food
Frozen food

Frozen food

ثالث نصائح لتجمید الطعام وحبس النكھة...
1. قم بتجمید مواد الطعام الرقیقة والصغیرة بسرعة!  

2. محكم الغلق  
3. ال تعید التجمید  

لعمل ثلج 

قم بإخراج علبة الثلج 

ICE TWISTER

/SGAI�'AC�+?IGLE

اسحب علبة الثلج. )صفحة 19(

قم بملء الماء

 "WATER LEVEL" قم بملء الماء حتى خط
)مستوى الماء(. 

ثبت علبة الثلج

ضع الرف مرة أخرى في حجیرة صنع الثلج.

إلزالة مكعبات الثلج

ICE TWISTER

 لف علبة الثلج في اتجاه عقارب الساعة. 
)سوف تسقط مكعبات الثلج في صندوق الثلج.(

التنظیف والنزع وإعادة التثبیتالستخدام كافة المیزات
قبل التنظیف أو إجراء الصیانة، تأكد تماما من فصل قابس الطاقة من مخرج الطاقة. وال تقم بتوصیل أو فصل قابس الطاقة 
ویدك مبتلة. عندما یتم فصل القابس، اتركه لمدة 10 دقائق قبل توصیله مرة أخرى. وإذا لم تقم بذلك، قد ال یعمل الضاغط.

التنظیف
قم بتنظیف الثالجة فورا بعد اتساخھا!. 
امسح البقع الموجودة على األسطح 

الداخلیة بسرعة قبل أن تتصلب. 
وخاصة، قد یتسبب زیت الطھي في 

انصداع البالستیك وقد یتسبب عصیر 
الحمضیات في تغیر لون الثالجة. 

وعندما ال یمكن إزالة البقع بسھولة، 
امسحھا بقطعة قماش مبللة خفیفا بمنظف 
مطبخ محاید. ثم، امسحھا بقطعة قماش 

مغموسة طفیفا في الماء.
تنظیف المواد الممكن فصلھا في بعض األحیان...

مرة واحدة في األسبوع لعلبة الثلج. 
كدلیل، أزل أرفف الثالجة، وأرفف 

الباب، وما إلى ذلك، واغسلھا بغمرھا 
في الماء الفاتر كل ثالثة أشھر.

 قم بتنظیف طوق الباب مرة واحدة شھریا 
على األقل.

 قم بالتنظیف عن طریق المسح بقطعة 
 قماش مبللة ناعمة. ویمكن استخدام ھالم 

 البترول على طوق الباب على الجانب 
المفصلي للوحدة، كن حریصا على عدم الحك.

اإلشعارات
 یمكن استبدال "طوق الباب" من قبل وكیل صیانة معتمد. وفي حال انخالع 

طوق الباب أثناء التنظیف، یمكن دفعه إلى داخل التجویف.

الطلبات
ال تستخدم المواد التالیة. )وإال سوف تتسبب في إحداث خدوش في السطح.( 34

12

قلویة أو ضعیفة القلویة
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Introduction الملحقالملحق عملیة التشغیل

-23°C ~ -17°C  .حوالي حجرة الفریزر 
	 یمكن تخزین الكثیر من األطعمة المجمدة والوجبات المطھیة. Frozen food

Frozen food
Frozen food
Frozen food
Frozen food
Frozen food
Frozen food

Frozen food

ثالث نصائح لتجمید الطعام وحبس النكھة...
1. قم بتجمید مواد الطعام الرقیقة والصغیرة بسرعة!  

2. محكم الغلق  
3. ال تعید التجمید  

لعمل ثلج 

قم بإخراج علبة الثلج 

ICE TWISTER

/SGAI�'AC�+?IGLE

اسحب علبة الثلج. )صفحة 19(

قم بملء الماء

 "WATER LEVEL" قم بملء الماء حتى خط
)مستوى الماء(. 

ثبت علبة الثلج

ضع الرف مرة أخرى في حجیرة صنع الثلج.

إلزالة مكعبات الثلج

ICE TWISTER

 لف علبة الثلج في اتجاه عقارب الساعة. 
)سوف تسقط مكعبات الثلج في صندوق الثلج.(

التنظیف والنزع وإعادة التثبیتالستخدام كافة المیزات
قبل التنظیف أو إجراء الصیانة، تأكد تماما من فصل قابس الطاقة من مخرج الطاقة. وال تقم بتوصیل أو فصل قابس الطاقة 
ویدك مبتلة. عندما یتم فصل القابس، اتركه لمدة 10 دقائق قبل توصیله مرة أخرى. وإذا لم تقم بذلك، قد ال یعمل الضاغط.

التنظیف
قم بتنظیف الثالجة فورا بعد اتساخھا!. 
امسح البقع الموجودة على األسطح 

الداخلیة بسرعة قبل أن تتصلب. 
وخاصة، قد یتسبب زیت الطھي في 

انصداع البالستیك وقد یتسبب عصیر 
الحمضیات في تغیر لون الثالجة. 

وعندما ال یمكن إزالة البقع بسھولة، 
امسحھا بقطعة قماش مبللة خفیفا بمنظف 
مطبخ محاید. ثم، امسحھا بقطعة قماش 

مغموسة طفیفا في الماء.
تنظیف المواد الممكن فصلھا في بعض األحیان...

مرة واحدة في األسبوع لعلبة الثلج. 
كدلیل، أزل أرفف الثالجة، وأرفف 

الباب، وما إلى ذلك، واغسلھا بغمرھا 
في الماء الفاتر كل ثالثة أشھر.

 قم بتنظیف طوق الباب مرة واحدة شھریا 
على األقل.

 قم بالتنظیف عن طریق المسح بقطعة 
 قماش مبللة ناعمة. ویمكن استخدام ھالم 

 البترول على طوق الباب على الجانب 
المفصلي للوحدة، كن حریصا على عدم الحك.

اإلشعارات
 یمكن استبدال "طوق الباب" من قبل وكیل صیانة معتمد. وفي حال انخالع 

طوق الباب أثناء التنظیف، یمكن دفعه إلى داخل التجویف.

الطلبات
ال تستخدم المواد التالیة. )وإال سوف تتسبب في إحداث خدوش في السطح.(

استخدم الماء
الفاتر!

أزل ثم اشطف!

 النقطة التي تم وضع ھالم 
البترول علیھا.

نّظف سطح الباب بواسطة قطعة قماش 
ناعمة ومبللة.

نّظف لوحة التحكم بواسطة قطعة قماش جافة.

قلویة أو ضعیفة القلویة

 مزیل األوساخ أو 
مسحوق الصابون

منظفات المطبخ
)تتسبب في تشقق البالستیك!(

 البنزین، التنر، الكحول، 
الحمض، البترول

الماء الساخنفرشاة التنظیف
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Introduction الملحقالملحق

PC الدرج الزجاجي القابل للتعدیل
اإلزالة �

1  ارفع الجزء الخلفي من الدرج الزجاجي القابل للتعدیل   
PC إلى تخرج مشابكه من موضعھا في القضبان.

2 اسحبه لألمام.  
3 قم بإمالته وإزالته.  

التركیب �
ادفع الدرج حتى یصل إلى القفل الطرفي.  

111

222

333

مشبك

المجرى

انتباه
عند إزالة الرف الموجود فوق علبة الخضروات, الرجاء سحب علبة الخضروات أوال ثم تابع إزالة الرف على النحو الوارد 	

بالتفصیل أعاله.
 األدراج مصنوعة من الزجاج وثقیلة،. 	

لذا یرجى التعامل معھا بحذر كي ال تسقط وتتسبب في حدوث أضرار أو إصابات.
لتركیب األدراج امسكھا بحیث یكون جانب الجزء البارز باتجاه األسفل، ثم قم بإدخالھا بإحكام.

رف الباب/رف الزجاجات 
التركیب �

 ]>PS<[ قم بوضع كل رف بشكٍل أفقي، بحیث تكون العالمة
على الیمین، وقم بدفعه نحو األسفل إلى موضعه الصحیح.

اإلزالة �
اضغط على الجزء السفلي للرفوف الصغیرة نحو األعلى أو 

قم بزلق الجزء األیسر والجزء األیمن من الرفوف الكبیرة نحو 
األعلى بالتناوب، وقم برفعھم ببطء. )قم بتركیبھما بإحكام(

 

قم بزلق الرفوف
نحو األعلى.

علبة الخضروات 
التركیب �

1  أدخل وحدة العلبة في الدعامات.
2  أرفع وحدة العلبة طفیفا، ودفعھا لألمام حتى تصل إلى 

النھایة.

111

222

اإلزالة �
1 ادفع الرف المنزلق حتى یصل إلى نھایة السدادات.

2  أرفع الجزء األمامي من وحدة العلبة قلیال وإزالھا تماما.

111

222

التنظیف والنزع وإعادة التثبیت
PC غطاء علبة التثلیج

التركیب �
أدخل غطاء علبة التثلیج PC في الشق الخاص به ثم ثّبت 

المسامیر بإحكام. ثم حركه خارًجا واسحب الغطاء إلى األسفل.

اإلزالة �
ارفع غطاء علبة التثلیج PC ثم حركه باتجاه الشق العلوي 

حتى یصل إلى نھایة السدادة. ثم أزل المسامیر لخلع الغطاء..

 غطاء علبة 
PC التثلیج

المسامیر

تأكد من سحب الغطاء ویدك مقلوبة، وإال، فمن الممكن أن تصطدم یدك بالثالجة عن طریق الخطأ.	

رف صندوق الثلج / رف مكعبات الثلج
التركیب �

عند اإلمساك بالغطاء المتحرك، قم برفع الجزء الخلفي من 
الصندوق وقم بتثبیته على امتداد السكك الموجودة في الداخل.

رف مكعبات الثلجرف صندوق الثلج

اإلزالة �
أنزع المشبك برفعه ألعلى وسحب رف الثلج و/أو صندوق الثلج 

لألمام حتى إزالته تماما.

رف مكعبات الثلجرف صندوق الثلج

انتباه
یمكنك فك تجمیع تویستر الثلج وعلبة الثلج، أو إزالة مجموعة تویستر الثلج لتوفیر مساحة أكبر في الفریزر.	

عند حمل الثالجة أو تحریكھا
حوض تبخر الماء )الجانب الخلفي من الثالجة(

استخدم المالبس الخ.
)قد تنسكب المیاه( 

فتحة التصریف 
 )الجزء الخلفي

 السفلي(

  ضع حاویة )ارتفاعھا 2 سم أو أقل( تحت فتحة التصریف  �
الموجودة في الجزء السلفي من الخلف،ثم قم بإمالة 

الثالجة للخلف وصرف المیاه من فتحة التصریف.)قم 
بإمالة الثالجة ببطء كي ال ینسكب الماء على األرض(

مرة واحدة كل ثالثة أشھر

مرة واحدة كل ثالثة أشھر

مرة واحدة كل ثالثة أشھر
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Introduction الملحقالملحق

PC الدرج الزجاجي القابل للتعدیل
اإلزالة �

1  ارفع الجزء الخلفي من الدرج الزجاجي القابل للتعدیل   
PC إلى تخرج مشابكه من موضعھا في القضبان.

2 اسحبه لألمام.  
3 قم بإمالته وإزالته.  

التركیب �
ادفع الدرج حتى یصل إلى القفل الطرفي.  

111

222

333

مشبك

المجرى

انتباه
عند إزالة الرف الموجود فوق علبة الخضروات, الرجاء سحب علبة الخضروات أوال ثم تابع إزالة الرف على النحو الوارد 	

بالتفصیل أعاله.
 األدراج مصنوعة من الزجاج وثقیلة،. 	

لذا یرجى التعامل معھا بحذر كي ال تسقط وتتسبب في حدوث أضرار أو إصابات.
لتركیب األدراج امسكھا بحیث یكون جانب الجزء البارز باتجاه األسفل، ثم قم بإدخالھا بإحكام.

رف الباب/رف الزجاجات 
التركیب �

 ]>PS<[ قم بوضع كل رف بشكٍل أفقي، بحیث تكون العالمة
على الیمین، وقم بدفعه نحو األسفل إلى موضعه الصحیح.

اإلزالة �
اضغط على الجزء السفلي للرفوف الصغیرة نحو األعلى أو 

قم بزلق الجزء األیسر والجزء األیمن من الرفوف الكبیرة نحو 
األعلى بالتناوب، وقم برفعھم ببطء. )قم بتركیبھما بإحكام(

 

قم بزلق الرفوف
نحو األعلى.

علبة الخضروات 
التركیب �

1  أدخل وحدة العلبة في الدعامات.
2  أرفع وحدة العلبة طفیفا، ودفعھا لألمام حتى تصل إلى 

النھایة.

111

222

اإلزالة �
1 ادفع الرف المنزلق حتى یصل إلى نھایة السدادات.

2  أرفع الجزء األمامي من وحدة العلبة قلیال وإزالھا تماما.

111

222

التنظیف والنزع وإعادة التثبیت
PC غطاء علبة التثلیج

التركیب �
PC في الشق الخاص به ثم ثّبت  أدخل غطاء علبة 

المسامیر بإحكام. ثم حركه خارًجا واسحب الغطاء إلى األسفل.

اإلزالة �
ارفع غطاء علبة التثلیج PC ثم حركه باتجاه الشق العلوي 

حتى یصل إلى نھایة السدادة. ثم أزل المسامیر لخلع الغطاء..

 غطاء علبة 

المسامیر

تأكد من سحب الغطاء ویدك مقلوبة، وإال، فمن الممكن أن تصطدم یدك بالثالجة عن طریق الخطأ.	

رف صندوق الثلج / رف مكعبات الثلج
التركیب �

رف مكعبات الثلجرف صندوق الثلج

اإلزالة �
أنزع المشبك برفعه ألعلى وسحب رف الثلج و/أو صندوق الثلج 

لألمام حتى إزالته تماما.

رف مكعبات الثلجرف صندوق الثلج

انتباه
یمكنك فك تجمیع تویستر الثلج وعلبة الثلج، أو إزالة مجموعة تویستر الثلج لتوفیر مساحة أكبر في الفریزر.	

عند حمل الثالجة أو تحریكھا
حوض تبخر الماء )الجانب الخلفي من الثالجة(

استخدم المالبس الخ.
)قد تنسكب المیاه( 

فتحة التصریف 
 )الجزء الخلفي

 السفلي(

  ضع حاویة )ارتفاعھا 2 سم أو أقل( تحت فتحة التصریف  �
الموجودة في الجزء السلفي من الخلف،ثم قم بإمالة 

الثالجة للخلف وصرف المیاه من فتحة التصریف.)قم 
بإمالة الثالجة ببطء كي ال ینسكب الماء على األرض(

مرة واحدة كل ثالثة أشھر

مرة واحدة كل ثالثة أشھر

مرة واحدة كل ثالثة أشھر
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التبريد

PC التبريد

رف مكعبات الثلجرف صندوق الثلج

صندوق الثلج حتى يصل   أدفع رف الثلج و/أو 
 النهائي.

إلى المشبك



Introduction الملحقالملحق

دلیل التحري عن الخلل و تصلیحه
تأكد هنا.في هذه الحاالت؟

الثالجة ال تعمل.
تحقق فیما إذا كان القابس والمقبس بحالة جیدة. 	 
تأكد مما إذا كان ھناك أي مشكلة في الفتیل الرئیسي أو األسالك الكھربائیة بالمنزل. 	 
التأكد عن طریق فصل القابس لمدة 10 دقائق وتوصیله مرة أخرى.	 

الثالجة ال تبرد بالقدر الكافي.

تحقق للتأكد من أن مقبض التحكم في درجة الحرارة في الوضع الصحیح. )صفحة 11(	 
التأكد لضمان أن الثالجة ال تحتوي على أطعمة زائدة أو لضمان عدم وضع أطعمة ساخنة في الثالجة.	 
ھل الثالجة معرضة ألشعة الشمس المباشر أو مصدر حراري؟ 	 
ھل باب الثالجة مغلق بإحكام؟ 	 
ھل یتم فتح باب الثالجة باستمرار؟	 

 تكون بخار ماء داخل وخارج 
خزانة / سطح الباب.

قد یظھر التكاثف على سطح الثالجة عندما ترتفع نسبة الرطوبة أو عندما یكون دوران الھواء حول الوحدة 	 
ضعیفا.

إذا الحظت وجود تكاثف الماء، تحقق فیما إذا تم غلق الباب بشكل كامل أم ال. 	 
ھل یتم فتح الثالجة بشكل متكرر أو تركھا مفتوحة لفترة طویلة من الزمن؟	 
ھل تم وضع أغذیة ساخنة داخل الثالجة؟	 

الثالجة تصدر ضجیًجا.

 تأكد مما إذا كان الثالجة موضوعة على أرضیة ثابتة ومستویة وأنھا تم تركیبھا بشكل صحیح.	 
استخدم  مسامیر قابلة للتعدیل إذا كانت ھناك حاجة إلى ضبط مستوى الثالجة. )صفحة 9(

تحقق إذا حدث تماس بین شيء والثالجة. 	 
صوت طقطقة داخل الجھاز ُتحدثه األجزاء الخاصة بتعدیل درجة الحرارة وھو أمًرا طبیعًیا. 	 
 بعد التركیب، قد تصدر الثالجة ضوضاء صاخبة. 	 

تقل ھذه الضوضاء عندما یتم تبرید الثالجة.
قد یصدر صوت صفیر من داخل الثالجة عند فتح الباب وإغالقه، ویرجع ذلك إلى دفق الھواء الخارجي للداخل عبر 	 

األنبوب الموجود بالجزء الخلفي من الثالجة لتحقیق توازن أفضل في دوران الھواء داخل الوحدة.

الطعام یصبح مجمًدا

ھل تم وضع الطعام بالقرب من قناة الھواء البارد؟	 
إذا تم ضبط التحكم في درجة الحرارة على "Max" حاول ضبط التحكم في درجة الحرارة على وضع 	 

."Min"
ھل تم وضع الطعام في علبة الطعام الطازج؟	 

المواصفات
NR-BZ600طراز رقم

تصنیف الفریزر بالنجوم

السعة )لتر(
/ UAE.55010

IEC62552

558المجموع
159الفریزر
399الثالجة

األبعاد الخارجیة
805 × 788.5 × 18٤6.5العرض x العمق x االرتفاع )مم(

R600aنوع غاز التبرید
8٤ / 185الوزن الصافي )كجم/رطل(

تبرید بدون صقیع.نظام التبرید
الجھد الكھربائي المناسب )فولت(

راجع بطاقة التصنیف الموضوعة على الباب أو على ظھر الكابینة.التردد المناسب )ھیرتز(
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Introduction الملحقالملحق

دلیل التحري عن الخلل و تصلیحه
تأكد هنا.في هذه الحاالت؟

الثالجة ال تعمل.
تحقق فیما إذا كان القابس والمقبس بحالة جیدة. 	 
تأكد مما إذا كان ھناك أي مشكلة في الفتیل الرئیسي أو األسالك الكھربائیة بالمنزل. 	 
التأكد عن طریق فصل القابس لمدة 10 دقائق وتوصیله مرة أخرى.	 

الثالجة ال تبرد بالقدر الكافي.

تحقق للتأكد من أن مقبض التحكم في درجة الحرارة في الوضع الصحیح. )صفحة 11(	 
التأكد لضمان أن الثالجة ال تحتوي على أطعمة زائدة أو لضمان عدم وضع أطعمة ساخنة في الثالجة.	 
ھل الثالجة معرضة ألشعة الشمس المباشر أو مصدر حراري؟ 	 
ھل باب الثالجة مغلق بإحكام؟ 	 
ھل یتم فتح باب الثالجة باستمرار؟	 

 تكون بخار ماء داخل وخارج 
خزانة / سطح الباب.

قد یظھر التكاثف على سطح الثالجة عندما ترتفع نسبة الرطوبة أو عندما یكون دوران الھواء حول الوحدة 	 
ضعیفا.

إذا الحظت وجود تكاثف الماء، تحقق فیما إذا تم غلق الباب بشكل كامل أم ال. 	 
ھل یتم فتح الثالجة بشكل متكرر أو تركھا مفتوحة لفترة طویلة من الزمن؟	 
ھل تم وضع أغذیة ساخنة داخل الثالجة؟	 

الثالجة تصدر ضجیًجا.

 تأكد مما إذا كان الثالجة موضوعة على أرضیة ثابتة ومستویة وأنھا تم تركیبھا بشكل صحیح.	 
استخدم  مسامیر قابلة للتعدیل إذا كانت ھناك حاجة إلى ضبط مستوى الثالجة. )صفحة 9(

تحقق إذا حدث تماس بین شيء والثالجة. 	 
صوت طقطقة داخل الجھاز ُتحدثه األجزاء الخاصة بتعدیل درجة الحرارة وھو أمًرا طبیعًیا. 	 
 بعد التركیب، قد تصدر الثالجة ضوضاء صاخبة. 	 

تقل ھذه الضوضاء عندما یتم تبرید الثالجة.
قد یصدر صوت صفیر من داخل الثالجة عند فتح الباب وإغالقه، ویرجع ذلك إلى دفق الھواء الخارجي للداخل عبر 	 

األنبوب الموجود بالجزء الخلفي من الثالجة لتحقیق توازن أفضل في دوران الھواء داخل الوحدة.

الطعام یصبح مجمًدا

ھل تم وضع الطعام بالقرب من قناة الھواء البارد؟	 
إذا تم ضبط التحكم في درجة الحرارة على "Max" حاول ضبط التحكم في درجة الحرارة على وضع 	 

."Min"
ھل تم وضع الطعام في علبة الطعام الطازج؟	 

المواصفات
NR-BZ600طراز رقم

تصنیف الفریزر بالنجوم

السعة )لتر(
/ UAE.55010

IEC62552

558المجموع
159الفریزر
399الثالجة

األبعاد الخارجیة
805 × 788.5 × 18٤6.5العرض x العمق x االرتفاع )مم(

R600aنوع غاز التبرید
8٤ / 185الوزن الصافي )كجم/رطل(

تبرید بدون صقیع.نظام التبرید
الجھد الكھربائي المناسب )فولت(

راجع بطاقة التصنیف الموضوعة على الباب أو على ظھر الكابینة.التردد المناسب )ھیرتز(
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