Operating Instructions / ﺗﻌﻠيمات الﺘﺸﻐيﻞ
Refrigerator-Freezer /  المﺠمﺪ- الﺜﻼﺟة
Modelo No : NR-BE755ASQA
رقﻢ الطراز

NR-BE755ASAE
NR-BE755ASAS
NR-BE755ASSA
NR-BE755AWSA

The smart way of using the refrigerator leads to energy saving.
.ﯾﺆدي اﺳﺘﻌمال الﺜﻼﺟة ﺑﺬﻛا ٍء إلﻰ ﺗﺮﺷيﺪ اﺳﺘﮭﻼك الﻄاﻗة
• Thank you very much for purchasing "Panasonic" Refrigerator.
• Before operating this unit, please read these instructions completely.
• Before using this product, please pay particular attention to the "Safety precautions" for a safe use.
• Please keep operating instructions surely, and read them when you need.
."• ﺷﻜرًا على ﺷراﺋﻚ ﺛالجة "باناﺳونيﻚ
. يُرجى قراءة ھﺬه التعليمات بالﻜامل،• قبل تﺸﻐيل ھﺬه الثالجة
.اﺳتعمال آمﻦ
بﺸﻜل خاص إلى "اﺣتياطات السالمة" لضمان
 يُرجى االنتباه،• قبل البدء باﺳتعمال ھﺬا المنتج
ٍ
ٍ
.• يُرجى االﺣتفاظ بتعليمات التﺸﻐيل وقراءتها عند الحاجة

SPECIAL FEATURE / ميزة خاصة
• INVERTER

According to changes in the inside temperature, the motors run at
different speed. At normal temperature, the motors run at a lower
speed. (Energy saving & lower noise).
When powerful cooling is required, the motors run at a higher speed.

• المح ّول

 ومع،ت مختلفة
ٍ  تعمل المحرّكات بسرعا،نظرا الختالف درجات الحرارة داخل الثالجة
 (الدخار الطاقة وتخفيف. تعمل المحرّكات بمع ّدلها األدنى، درجات الحرارة المعتدلة
.)الضجيج
.ت عالية عند الحاجة إلى طاقة تبري ٍد قوية
بسرعا
ّكات
ر
المح
تعمل
،المقابل
وفي
ٍ
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SAFETY PRECAUTIONS / اﺣﺘياطات الﺴﻼمة

Please be sure to follow
يرجى اتباع

The following explanations are provided for the items you should know to prevent personal injuries and property damages related to the users and other
people.
.يجﺐ اﻹطالع على التفسيرات التالية الخاﺻة بمﻜونات الثالجة لتجنﺐ وقوع اﻹﺻابات الﺸخﺼية أو إتالف المنتج نفسﮫ

▓ The following expressions are used to distinguish the degree of danger or damage caused when the product is used incorrectly by disregarding
the instructions provided in this manual.
.▓ تستخدم التفسيرات التالية للتمييﺰ بيﻦ درجة الخطر أو التلف الواقع عندما يستخدم المنتج بﺼورة ﻏير ﺻحيحة دون النظر إلى التعليمات المتوفرة في ھﺬا الدليل

CAUTION

WARNING

ﺗحﺬﯾﺮ

ﺗﻨﺒيﮫ

This expression presumes possibility of death or serious injury.

.يﺸير ھﺬا التعبير إلى خطر الوفاة أو التعرض ﻹﺻابة خطرة

This expression presumes possibility of personal injury or material
damage.

.يﺸير ھﺬا التعبير إلى اﺣتمالية اﻹﺻابة الجسدية أو وقوع ﺿرر مادي

▓ The following symbols and explanations are provided to explain the types of act complied by the user. (Shown below are the examples of
pictograms used)
) (فيما يلي نماذج عﻦ الرﺳوم التوﺿيحية المستخدمة.▓ تتوفر الرموز واﻹيضاﺣات التالية لتوﺿيﺢ أنواع التﺼرفات التي قد يقوم بها المستخدم
This pictogram indicates a "Prohibited" type of act.
."تﺸير ھﺬه الرﺳوم التوﺿيحية إلى فعل "محظور
This pictogram indicates a "Mandatory" item to be performed.
.تﺸير ھﺬه الرﺳوم التوﺿيحية إلى فعل "إلﺰامي" واجﺐ تطبيقﮫ

WARNING / ﺗحﺬﯾﺮ
When installing.... / ....ﻋﻨﺪ الﺘﺮﻛيﺐ
▓ Do not install the product where water splashes are possible.
Deteriorating electrical insulation may lead to an electrical shock and fire.
،▓ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺮﻛيﺐ المﻨﺘﺞ ﻓﻲ مﻜان ﯾحﺘمﻞ وصول رذاذ المياه إليﮫ
.فقد يﺆدي تلف العﺰل الﻜهرباﺋي إلى ﺣدوث ﺻدمة كهرباﺋية أو نﺸوب ﺣريﻖ
▓ Do not block the ventilation port of the refrigerator or spaces around it.
Leaked refrigerant may cause a fire and result in an explosion.
.▓ ﺗﺠﻨﺐ ﺳﺪ مﻨاﻓﺬ ﺗﮭوﯾة الﺜﻼﺟة أو المﺴاﺣات ﺣولﮭا
.قد يﺆدي تسرب المادة المبردة إلى نﺸوب ﺣريﻖ ووقوع انفجار
▓ Provide a grounding connection or install a ground-fault interrupter when the product is installed in a moist or watery
location.
Ground leakage by a product malfunction may cause an electrical shock.
• Be sure to contact your distributor when installing a ground connection or ground-fault interrupter.
.▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﻗامة ﺗوصيﻞ مﺆرض أو ﺗﺜﺒيﺖ ﻗاطﻊ الﻌﻄﻞ اﻷرﺿﻲ ﻋﻨﺪما ﯾﻜون المﻨﺘﺞ مﺜﺒﺘًا ﻓﻲ موﻗﻊ أو رطﺐ أو مﻌﺮض لﺘﺴﺮب المياه
.قد يتسبﺐ التسرب األرﺿي الناجﻢ عﻦ تعطل المنتج في ﺣدوث ﺻدمة كهرباﺋية
.• تﺄكد مﻦ االتﺼال بالموزع لديﻚ عند تركيﺐ وﺻلة أرﺿٮة أو قاطع العطل األرﺿي
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WARNING / ﺗحﺬﯾﺮ
For power plugs and cords.... / .... لمﻘاﺑﺲ الﻄاﻗة واﻷﺳﻼك
▓ Do not connect many plugs to a single outlet by exceeding the rated current or to an outlet other than 220 V a.c. ~ 240 V a.c.
Too many plugs in a single outlet may generate abnormal heat and possible fire.
. ﻓولﺖ ﺗيار مﺘﺮدد240  إلﻰ220 ▓ ﺗﺠﻨﺐ ﺗوصيﻞ أﻛﺜﺮ مﻦ ﻗاﺑﺲ ﺑمﻘﺒﺲ واﺣﺪ ﺑﺘﺨﻄﻲ الﺘيار المﻘﺪر أو الﺘوصيﻞ ﺑمﻘﺒﺲ مﺨالﻒ لﻠﻘﺪرة المﺨﺼﺼة
.ﺣيﺚ قد يتسبﺐ توﺻيل أكثر مﻦ قابﺲ بمقبﺲ واﺣد في توليد ﺣرارة ﻏير اعتيادية ونﺸوب الحراﺋﻖ
▓ Do not plug or unplug with wet hands. Electric shock is possible.
. وذلﻚ لﺘﺠﻨﺐ اﺣﺘمالية اﻹصاﺑة ﺑﺼﺪمة ﻛﮭﺮﺑاﺋية،▓ ﺗﺠﻨﺐ ﺗوصيﻞ الﺘيار أو ﻓﺼﻠﮫ ﺑﺄﯾ ٍﺪ مﺒﻠﻠة

▓ Insert the power plug fully into the outlet.
Incomplete insertion may cause electrical shock and/or fire from overheating.
• Do not use damaged power cords or loose receptacles.
.▓ أدخﻞ ﻗاﺑﺲ الﻄاﻗة ﺑالﻜامﻞ ﻓﻲ المﻘﺒﺲ
.ﺣيﺚ قد يﺆدي اﻹدخال ﻏير المﻜتمل إلى اﻹﺻابة بﺼدمة كهرباﺋية أو نﺸوب ﺣريﻖ جراء الحرارة الﺰاﺋدة
.• تجنﺐ اﺳتخدام أﺳالك طاقة تالفة أو مقابﺲ ﺳاﺋبة
▓ Remove dust periodically from the power plug.
Dust accumulation on the power plug may cause an insulation failure with humidity and possible fire.
• Unplug the power cord and wipe with dry cloth.
.▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ إزالة الﻐﺒار ﻋﻦ الﻘاﺑﺲ ﺑﺼورة دورﯾة
.ﺣيﺚ قد يتسبﺐ تراكﻢ الﻐبار على القابﺲ في إتالف العﺰل بسبﺐ الرطوبة ومﻦ ﺛﻢ التسبﺐ في اندالع ﺣريﻖ
.• انﺰع السلﻚ الﻜهرباﺋي مﻦ المقبﺲ وامسحﮫ بواﺳطة قطعة قماش جافة
▓ Do not damage the power cord or power plug.
Do not damage the cord, modify, bring close to a heating device, bend, twist, pull, place a heavy item on, pinch with the refrigerator
or bundle the cord.
Use of a damaged cord or plug leads to an electrical shock, short-circuit or fire.
• Consult with your distributor if you need to repair the power cord or plug.
.▓ ﺗﺠﻨﺐ إلحاق الﻀﺮر ﺑﺴﻠﻚ الﻄاﻗة أو الﻘاﺑﺲ
. أو ﺿﻐطﮫ بواﺳطة الثالجة أو ربطﮫ، أو وﺿع جسﻢ ﺛقيل فوقﮫ، أو ﺛنيﮫ أو لفﮫ أو ﺷده، أو تعديلﮫ أو وﺿعﮫ بالقرب مﻦ جهاز تسخيﻦ،تجنﺐ إلحاق الضرر بالسلﻚ
.يﺆدي اﺳتخدام ﺳلﻚ طاقة أو قابﺲ تالف إلى ﺣدوث ﺻدمة كهرباﺋية أو ماس كهرباﺋي أو نﺸوب ﺣريﻖ
.• اﺳتﺸر الموزع لديﻚ إن كنﺖ بحاجة ﻹﺻالح ﺳلﻚ الطاقة أو القابﺲ
▓ Supply cord and plug.
If the supplied cord or plug of the appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer of its service agent or similarly
qualified person in order to avoid a hazard.
.▓ ﺳﻠﻚ اﻹمﺪاد والﻘاﺑﺲ
. يجﺐ اﺳتبدالﮫ بﺂخر مﻦ قبل الجهة المﺼنعة أو أي وكيل خدمة تابع لها أو فني مﺆھل وذلﻚ تجنبًا لوقوع أية مخاطر،في ﺣالة تلف ﺳلﻚ اﻹمداد أو القابﺲ

When using.... / ....ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام
▓ Do not splash water or liquid detergents on the back of the refrigerator or into the mechanism room at the bottom of the
back side of refrigerator. Splashed water would possibly permeate into electrical parts and cause an accidental fire or other
dangers.
 ولﺬلﻚ لمﻨﻊ ﺗﺴﺮب الماء إلﻰ اﻷﺟزاء، أو ﺣﺠيﺮة الﺘﺸﻐيﻞ أﺳﻔﻞ الﺠزء الﺨﻠﻔﻲ مﻦ الﺜﻼﺟة.▓ ﺗﺠﻨﺐ رش المياه أو أﯾة مﻨﻈﻔات ﺳاﺋﻠة أو ﻋﻠﻰ الﻨاﺣية الﺨﻠﻔية مﻦ الﺜﻼﺟة
.الﻜﮭﺮﺑاﺋية والﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ وﻗوع ﺣﺮﯾﻖ أو مﺨاطﺮ أخﺮى
▓ When you detect burning smell, remove the power plug to stop operation.
Be careful in order to avoid an electric shock or a fire.
. إﻧزع المﻘﺒﺲ الﻜﮭﺮﺑاﺋﻲ ﻹﯾﻘاف الﺘﺸﻐيﻞ،▓ ﻓﻲ ﺣالة اﻧﺒﻌاث راﺋحة ﺣﺮﯾﻖ
.وتوخى الحرص الﺸديد لتجنﺐ اﻹﺻابة بﺼدمة كهرباﺋية أو نﺸوب ﺣريﻖ
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WARNING / ﺗحﺬﯾﺮ
When using.... / ....ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام
▓ This appliance is not intended to be used se by people (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use
of the appliance by a person responsible for their safety.
 أو الﺬﯾﻦ ﺗﻌوزھﻢ الﺨﺒﺮة والمﻌﺮﻓة ما،▓ ﯾحﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا الﺠﮭاز مﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨاص )ﺑما ﻓﻲ ذلﻚ اﻷطﻔال( الﺬﯾﻦ ﯾﻌاﻧون مﻦ ﻗﺼور ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﮭﻢ الﺒﺪﻧية أو الحﺴية أو الﻌﻘﻠية
،صا ﻋﻠﻰ ﺳﻼمﺘﮭﻢ
ً لﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠيﮭﻢ أو إﻋﻄاؤھﻢ ﺗﻌﻠيمات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑاﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﮭزة مﻦ الﺸﺨﺺ المﺴﺆول ﺣﺮ
▓ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
. وذلﻚ لﻠﺘﺄﻛﺪ مﻦ ﻋﺪم ﻋﺒﺜﮭﻢ ﺑﮫ،▓ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺨﻀﻊ اﻷطﻔال لﻠﺮﻗاﺑة ﻋﻨﺪ ﺗواﺟﺪھﻢ ﺑالﻘﺮب مﻦ الﺠﮭاز

▓ When leakage of flammable gas (propane gas, city gas) is detected, do not touch the refrigerator and open the window for
ventilation.
Power plug connection/disconnection operations may cause sparks, which leads to fire, explosion, or burn.
. ﻻ ﺗﻠمﺲ الﺜﻼﺟة واﻓﺘﺢ الﻨاﻓﺬة لﺘﮭوﺋة المﻜان،(▓ ﻋﻨﺪ ﺣﺼول ﺗﺴ ّﺮب لﻐا ٍز ﻗاﺑﻞ لﻼﺷﺘﻌال )ﻏاز الﺒﺮوﺑان أو ﻏاز الﺘموﯾﻦ الﻌام
. أو ﺣﺼول انفجار أو اﺷتعال، مما يﺆدي إلى نﺸوب ﺣريﻖ،نﺰع القابﺲ الﻜهرباﺋي في انبعاث ﺷرارات/قد يولد توﺻيل
▓ Flammable gas is used for insulation in this refrigerator.
When you throw away this unit, please discard it by proper method.
.▓ ﯾﺴﺘﻌمﻞ الﻐاز الﻘاﺑﻞ لﻼﺷﺘﻌال لﻠﻌزل ﻓﻲ ھﺬه الﺜﻼﺟة
.اﺣرص على التخلﺺ مﻦ ھﺬه الثالجة بالطريقة الﺼحيحة
▓ Removal of the back cover is prohibited except by service personnel.
May cause injury, burn, or electrical shock.
.▓ ﯾحﻈﺮ إزالة الﻐﻄاء الﺨﻠﻔﻲ إﻻ مﻦ ﻗﺒﻞ موظﻔﻲ الﺨﺪمة المﺘﺨﺼﺼيﻦ
. أو اﻹﺻابة بحروق أو ﺻدمة كهرباﺋية،قد يتسبﺐ ذلﻚ في ﺣدوث إﺻابات
▓ Always unplug the power cord when cleaning the refrigerator.
May cause electrical shocks and/or injury.
.▓ اﺣﺮص داﺋ ًما ﻋﻠﻰ ﻧزع الﺴﻠﻚ الﻜﮭﺮﺑاﺋﻲ أﺛﻨاء ﺗﻨﻈيﻒ الﺜﻼﺟة
.قد يﺆدي عدم القيام بﺬلﻚ إلى ﺣدوث ﺻدمات كهرباﺋية أو إﺻابات
▓ Do not place a water container over the refrigerator.
Spilled water may damage insulation of electrical components and cause electricity leakage, fire or electrical shocks.
.▓ ﻻ ﺗﻀﻊ إﻧاء ماء ﻋﻠﻰ الﺜﻼﺟة
. أو نﺸوب ﺣريﻖ أو ﺣدوث ﺻدمات كهرباﺋية،قد يفسد ﺳﻜﺐ الماء عملية عﺰل العناﺻر الﻜهرباﺋية ويﺆدي بالتالي إلى تسرب كهرباﺋي
▓ Do not store flammable items in the refrigerator.
Benzine, ether, LP gas, paint thinner, adhesive etc may catch fire.
• Tightly cap the alcoholic beverage bottles.
.▓ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﻔﻆ المواد الﻘاﺑﻠة لﻼﺷﺘﻌال ﻓﻲ الﺜﻼﺟة
. والمواد الالﺻقة إلﺦ مﻦ المواد القابلة لالﺷتعال، ومرقﻖ الطالء، وﻏاز البترول الساﺋل،يعد البنﺰيﻦ واألﺛير
.• قﻢ بسد زجاجات المﺸروبات الروﺣية بﺈﺣﻜام
▓ Do not hang on the door or ride on the drawer compartment.
Injury is likely by a fallen refrigerator or body parts being pinched.
.▓ ﻻ ﺗﺘمﺴﻚ ﺑالﺒاب أو ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠيﺮة الﺠارور
.فمﻦ الممﻜﻦ أن تقع إﺻابات أو تتﺄذي أجﺰاء مﻦ الجسﻢ بسبﺐ وقوع الثالجة
▓ Do not damage the cooling circuit (piping) in the refrigerator body.
.▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼمة دارة الﺘﺒﺮﯾﺪ )أﻧاﺑيﺐ الﺘﺒﺮﯾﺪ( الموﺟودة ﺑﺠﺴﻢ الﺜﻼﺟة
▓ Do not apply water on the body or interior.
Electrical insulation deteriorates and may cause shocks or fire.
.▓ ﯾحﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام الماء ﻋﻠﻰ الﺠﺴﻢ الﺪاخﻠﻲ أو الﺨارﺟﻲ لﻠﺒﺮاد
.فقد يلحﻖ ذلﻚ ﺿررًا بالعازل الﻜهرباﺋي ما يﺆدي إلى ﺣدوث ﺻدمات كهرباﺋية أو نﺸوب ﺣريﻖ
▓ Absolutely, do not disassemble, repair or modify the refrigerator.
An unexpected fire or movement may cause injuries.
• Consult with your distributor when you need a disassembly/repair.
.▓ ﯾحﻈﺮ ﺗماما ﻓﻚ أﺟزاء الﺜﻼﺟة أو إصﻼﺣﮭا أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮭا
.فقد يتسبﺐ الحريﻖ أو الحركة المفاجﺌة للبراد في وقوع إﺻابات
.• اﺳتﺸر الموزع لديﻚ عند الحاجة إلى تفﻜيﻚ الثالجة أو إﺻالﺣﮫ
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▓ Do not place objects that are prone to fall on top of the refrigerator.
The vibration caused by the operation of the refrigerator may cause the object to fall.
.▓ ﺗﺠﻨﺐ وﺿﻊ اﻷﺟﺴام المﻌﺮﺿة لﻠﺴﻘوط ﻋﻠﻰ الﺠزء الﻌﻠوي مﻦ الﺜﻼﺟة
.فقد يتسبﺐ االھتﺰاز الناجﻢ عﻦ تﺸﻐيل الثالجة في ﺳقوط األجسام الموﺿوعة فوقﮫ
▓ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
.▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺳﺪ ﻓﺘحات الﺘﮭوﯾة الموﺟودة ﻓﻲ ﻛﻞ مﻦ ﺣاوﯾة الﺜﻼﺟة أو الﮭيﻜﻞ الﺪاخﻠﻲ

▓ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the
manufacturer.
. ﺑﺨﻼف ﺗﻠﻚ الموصﻰ ﺑﮭا مﻦ الﺠﮭة المﺼﻨﻌة,▓ ﯾحﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﮭزة الميﻜاﻧيﻜية أو أﯾة وﺳيﻠة أخﺮى لﻺﺳﺮاع مﻦ ﻋمﻠية إذاﺑة الﺜﻠﺞ
▓ Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
.▓ ﯾحﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭزة ﻛﮭﺮﺑاﺋية داخﻞ ﺣﺠيﺮات ﺣﻔﻆ اﻷطﻌمة إﻻ إذا ﻛاﻧﺖ مﻦ اﻷﻧواع الموصﻰ ﺑﮭا مﻦ ﻗﺒﻞ الﺠﮭة المﺼﻨﻌة
▓ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
• staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
• farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
• bed and breakfast type environments;
• catering and similar non-retail applications.
▓ ھﺬا الﺠﮭاز مﻌﺪ لﻼﺳﺘﺨﺪام المﻨزلﻲ أو اﻻﺳﺘﺨﺪامات المماﺛﻠة مﺜﻞ
.• مطابﺦ الموظفيﻦ في المحالت التجارية والمﻜاتﺐ وﻏيرھا مﻦ بيﺌات العمل
.• المﺰارع ومﻦ قبل عمالء الفنادق والموتيالت وﻏيرھا مﻦ البيﺌات السﻜنية المماﺛلة
.• األماكﻦ التي تقدم خدمة الفراش والفطار
.• تقديﻢ الطعام وما ﺷابﮫ مﻦ االﺳتخدامات ﻏير البيع بالتجﺰﺋة
▓ Do not store chemicals or scientific specimen.
Home-use refrigerator can not store those requiring a strict control.
.▓ ﯾحﻈﺮ ﺗﺨزﯾﻦ المواد الﻜيمياﺋية أو الﻌيﻨات الﻌﻠمية
.البراد المستخدم منﺰليًا ﻏير مخﺼﺺ لتخﺰيﻦ المواد التي تتطلﺐ رقابة ﺻارمة
▓ The insulation blowing gas and refrigerant is flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste
disposal centre. Do not expose to flame.
. لﺬا ﻓﻌﻨﺪ الﺘﺨﻠﺺ مﻦ الﺠﮭاز ﯾﺠﺐ وﺿﻌﮫ ﻓﻲ مﻜان ﺟمﻊ مﺨﻠﻔات مﺼﺮح ﺑﮫ.▓ ﻏاز الﻌزل والﺘﺒﺮﯾﺪ ﻗاﺑﻞ لﻼﺷﺘﻌال
▓ WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
. ﻋﻨﺪ وﺿﻊ الﺠﮭاز ﺗحﻘﻖ مﻦ ﻋﺪم إﻋاﻗة ﻛﺒﻞ الﺘوصيﻞ ﺑالﻜﮭﺮﺑاء أو ﺗﻠﻔﮫ:▓ ﺗحﺬﯾﺮ

▓ WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
. ﻻ ﺗﻀﻊ مﻘﺒﺲ مﺘﻌﺪد مﻨﻘول أو مزود طاﻗة مﺘﻨﻘﻞ خﻠﻒ الﺠﮭاز:▓ ﺗحﺬﯾﺮ

▓ Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
▓ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺨزﯾﻦ المواد المﺘﻔﺠﺮة مﺜﻞ ﻋﻠﺐ الﮭﺒاء الﺠوي مﻊ مادة داﻓﻌة ﻗاﺑﻠة لﻼﺷﺘﻌال ﻓﻲ ھﺬا الﺠﮭاز
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WARNING / ﺗحﺬﯾﺮ

▓ Do not attempt to dismantle, repair or tamper the refrigerator, otherwise an electrocution, fire or explosion
accident may occur.
. ﻓﻘﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ذلﻚ ﻓﻲ وﻗوع ﺣادث صﻌﻖ ﻛﮭﺮﺑاﺋﻲ أو ﺣﺮﯾﻖ أو اﻧﻔﺠار،▓ ﺗﺠﻨﺐ محاولة ﻓﻚ الﺜﻼﺟة أو إصﻼﺣﮭا أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮭا
▓ Since a flammable refrigerant is used, be sure to open the window for ventilation if the Cooling Loop (piping)
is faulted and then contact the Panasonic Service Station; otherwise an electrocution, fire or explosion
accident may occur.
، ﺗﺄﻛﺪ مﻦ ﻓﺘﺢ الﻨاﻓﺬة لﻠﺘﮭوﯾة إذا ﻛاﻧﺖ ﺣﻠﻘة الﺘﺒﺮﯾﺪ )اﻷﻧاﺑيﺐ( مﻌيﺒة ﺛﻢ اﺗﺼﻞ ﺑمﺮﻛز صياﻧة ﺑاﻧاﺳوﻧيﻚ،▓ مﻊ اﺳﺘﺨﺪام المادة المﺒﺮدة الﻘاﺑﻠة لﻼﺷﺘﻌال
.وإﻻ ﻗﺪ ﯾﻘﻊ ﺣادث صﻌﻖ ﻛﮭﺮﺑاﺋﻲ أو ﺣﺮﯾﻖ أو اﻧﻔﺠار
▓ The refrigerator should be placed in a well ventilated location.
.▓ ﯾﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ الﺜﻼﺟة ﻓﻲ موﻗﻊ ﺟيﺪ الﺘﮭوﯾة
▓ Do not attempt to use mechanical tool or other tool to speed up the defrosting process.
.▓ ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام أداة ميﻜاﻧيﻜية أو ﻏيﺮھا لﺘﺴﺮﯾﻊ ﻋمﻠية إذاﺑة الﺜﻠﺞ
▓ Do not damage the refrigerant loop. (Remark: This warning is applicable only for the tools that can be used
by the user to touch the Refrigerant Loop.)
( ﯾﻨﻄﺒﻖ ھﺬا الﺘحﺬﯾﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷدوات المﺴﺘﺨﺪمة مﻦ ﻗﺒﻞ المﺴﺘﺨﺪم لﻠمﺲ داﺋﺮة ﺳاﺋﻞ الﺘﺒﺮﯾﺪ: )مﻼﺣﻈة.▓ ﺗﺠﻨﺐ إﺗﻼف داﺋﺮة ﺳاﺋﻞ الﺘﺒﺮﯾﺪ
▓ Except for the suggested tools, do not use other tools in the Food Refrigerating Compartment.
. ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام أﯾة أدوات أخﺮى ﻓﻲ ﺣﺠيﺮة ﺗﺒﺮﯾﺪ الﻄﻌام،▓ ﺑاﺳﺘﻨﺜاء اﻷدوات المﻘﺘﺮﺣة
▓ Before moving the Refrigerator, be sure to remove the power plug and then connect the power after
relocating to the designed location securely.
.▓ ﺗﺄﻛﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ الﺜﻼﺟة مﻦ ﻓﺼﻞ ﻗاﺑﺲ الﻄاﻗة وإﻋادة ﺗوصيﻠﮫ ﺑمﺼﺪر الﻄاﻗة ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻘال إلﻰ الموﻗﻊ المﻼﺋﻢ لوﺿﻊ الﺜﻼﺟة
▓ If the Refrigerator is damaged, be sure to contact the Panasonic manufacturer or Panasonic authorized
service center to avoid any damages.
. ﺗﺄﻛﺪ مﻦ اﻻﺗﺼال ﺑالﺠﮭة المﺼﻨﻌة ﺑاﻧاﺳوﻧيﻚ أو مﺮﻛز خﺪمة مﻌﺘمﺪ مﻦ ﻗﺒﻞ ﺑاﻧاﺳوﻧيﻚ لﺘﺠﻨﺐ وﻗوع ﺗﻠﻔيات،▓ وﻓﻲ ﺣالة ﺗﻠﻒ الﺜﻼﺟة
▓ If the refrigerant circuit is damaged:
- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
:ﻓﻲ ﺣالة ﺗﻠﻒ داﺋﺮة الﺘﺒﺮﯾﺪ
. ﺗﺠﻨﺐ ﻓﺘﺢ الﻠﮭﺐ ومﺼادر اﻻﺷﺘﻌال ﻗﻢ ﺑﺘﮭوﯾة الﻐﺮﻓة الﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓيﮭا الﺠﮭاز ﺗما ًما-
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■

CAUTION / ﺗﻨﺒيﮫ
▓ If you are discarding the refrigerator, remove the door completely as a safe way against small children being trapped inside.
. إﻧزع ﺑاﺑﮭا ﺑالﻜامﻞ ﺗﺠﻨﺒًا ﻻﺣﺘمال اﺣﺘﺠاز الﺼﻐار ﺑﺪاخﻠﮫ،▓ ﻋﻨﺪ الﺘﺨﻠﺺ مﻦ الﺜﻼﺟة

▓ Do not insert your hand into the bottom of the refrigerator.
Inserting your hand during cleaning in the bottom may cause injury by the sheet metal edge.
.▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺿﻊ ﯾﺪﯾﻚ ﻓﻲ الﺠزء الﺴﻔﻠﻲ مﻦ الﺜﻼﺟة
.قد يتسبﺐ وﺿع اليديﻦ أﺛناء تنظيف أﺳفل الثالجة في وقوع إﺻابات بسبﺐ الحواف الحادة بالﻐطاء المعدني
▓ Do not slide your hand on the rail and metal edges during interior cleaning.
You may injure yourself.
.الﻘاطﻊ والحواف المﻌﺪﻧية أﺛﻨاء ﺗﻨﻈيﻒ الﺜﻼﺟة مﻦ الﺪاخﻞ
▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗمﺮﯾﺮ ﯾﺪﯾﻚ ﻋﻠﻰ
ِ
.قد تتعرض لﻺﺻابة
▓ When opening the bottom drawer, do not place your feet too close to the refrigerator.
The drawn compartment may hit your feet top.
. ﻻ ﺗﻘﺮب ﻗﺪميﻚ ﻛﺜي ًﺮا مﻦ الﺜﻼﺟة،▓ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ الﺠارور الﺴﻔﻠﻲ
.قد تﺼطدم الحجيرة المفتوﺣة بﺄعلى قدمﻚ
▓ Install the glass shelves securely.
The glass shelf when dropped may break or cause injuries.
.▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒيﺖ الﺮﻓوف الزﺟاﺟية ﺑﺸﻜﻞ آمﻦ ومحﻜﻢ
.قد ينﻜسر الرف الﺰجاجي عند ﺳقوطﮫ أو قد يتسبﺐ في وقوع إﺻابات
▓ Do not use the wheels on the bottom when placed on easy-to-mar floor.
The bottom wheels may damage the floor.
.▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام الﻌﺠﻼت الموﺟودة أﺳﻔﻞ الﺜﻼﺟة ﻓﻲ ﺣالة وﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ أرﺿية ﻗاﺑﻠة لﻠﺘﺸوﯾﮫ
.قد تﺆﺛر العجالت السفلية بالسلﺐ على مظهر األرﺿية
▓ Do not transport refrigerators in a horizontal position.
Laying a refrigerator horizontally may damage the piping.
.▓ ﻻ ﺗحمﻞ الﺜﻼﺟة أﻓﻘيًا أﺛﻨاء ﻧﻘﻠﮭا
.قد يﺆﺛر النقل األفقي على ﺳالمة األنابيﺐ
▓ Do not place any protruding item out of the shelf area.
Bottles may drop and cause injuries.
.▓ ﺗﺠﻨﺐ وﺿﻊ أي ﻏﺮض ﺑحيﺚ ﯾﺒﻘﻰ ﻧاﺗﺌًا ﻋﻦ ﻧﻄاق الﺮف
.قد تقع الﺰجاجات أرﺿًا وتحدث إﺻابات
▓ When opening a door or other person touching the refrigerator, make sure the moving door not to pinch anyone's finger. The
moving door may hit fingers and cause injuries.
. ﻓالﺒاب المﺘحﺮك ﻗﺪ ﯾﺆذي اﻷصاﺑﻊ وﯾحﺪث إصاﺑات، اﺣﺮص ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻀﻐﻂ الﺒاب المﺘحﺮك ﻋﻠﻰ إصﺒﻊ أﺣﺪھﻢ،▓ ﻋﻨﺪما ﻓﺘﺢ الﺒاب أو ﻋﻨﺪ مﻼمﺴة ﺷﺨﺺ آخﺮ الﺜﻼﺟة
▓ Do not eat any smelling or color-changed food.
Rotten food may cause illness.
.▓ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻨاول طﻌام ﺗﻔوح مﻨﮫ راﺋحة ﻛﺮﯾﮭة أو ﺣﺪث ﺗﻐيﺮ ﻓﻲ لوﻧﮫ
.قد يسبﺐ الطعام الفاﺳد المرض
▓ The compressor and the copper pipeline are high-temperature parts. Do not get in touch with them, or you may get burnt.
. ﺗﺠﻨﺐ لمﺴﮭا ﻛﻲ ﻻ ﺗﺼاب ﺑحﺮوق.▓ ﺗﻌﺪ وﺣﺪة الﻀﻐﻂ وخﻂ اﻷﻧﺒوب اﻷﻧاﺑيﺐ الﻨحاﺳﻲ أﺟزا ًء مﺮﺗﻔﻌة الحﺮارة
▓ Please, when carrying the appliance, do it with horizontal movements, never tilt or lay the refrigerator.
. وﺗﺠﻨﺐ إمالﺘﮭا أو طﺮﺣﮭا ﻋﻠﻰ اﻷرض،▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺣمﻞ الﺜﻼﺟة ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﻘﻲ
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PREPARATION / الﺘﮭيﺌة
Suitable location for the refrigerator
الموﻗﻊ المﻨاﺳﺐ لﻠﺒﺮاد
Install at a location not affected by heat higher
than 38°C or direct sunshine.
 درﺟة38 اﺣﺮص ﻋﻠﻰ وﺿﻊ الﺠﮭاز ﺑموﻗﻊ ﻻ ﺗزﯾﺪ درﺟة ﺣﺮارﺗﮫ ﻋﻦ
.مﺌوﯾة وﺑﻌيﺪا ﻋﻦ أﺷﻌة الﺸمﺲ المﺒاﺷﺮة

Install at a low-humidity place, keep ventilation
openings in the appliance enclosure or in the
built-in structure, clear of obstruction.
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺳﺪ ﻓﺘحات الﺘﮭوﯾة الموﺟودة ﻓﻲ ﻛﻞ مﻦ ﺣاوﯾة الﺜﻼﺟة
.أو الﮭيﻜﻞ الﺪاخﻠﻲ

For minimizing deterioration of cooling power and avoiding wasted
electricity.
.وذلﻚ لتفادي تراجع طاقة التبريد وتقليل ﺣجﻢ الﻜهرباء المستهلﻜة

For suppressing rust generation and avoiding wasted electricity.
.وذلﻚ لمنع تﻜون الﺼدأ وتقليل الطاقة الﻜهرباﺋيّة المهدرة

Secure heat dissipation spaces
.اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺄميﻦ مﺴاﻓات ﺗﺒﺪﯾﺪ الحﺮارة
Do not place items over the refrigerator. Secure a space of 2 cm on the
both sides and 10 cm or over the refrigerator. The back surface may be
fitted to the wall.
(Leave a space when vibration noise occurs)
The refrigerator dissipates heat around it for cooling the food inside.
 ﺳﻢ عند كال2  أّمﻦ مسافة ال تقل عﻦ.اﺣرص على عدم وﺿع أية عناﺻر فوق الثالجة

more than 10 cm
 ﺳﻢ10 أكثر مﻦ

 يسمﺢ بتركيﺐ السطﺢ الخلفي بحيﺚ يﻜون مواجهًا. ﺳﻢ أو أكثر أعلى الثالجة10الجانبيﻦ و
.للحاﺋﻂ
)(اﺣرص على ترك مسافة عند ﺣدوث ﺿوﺿاء اھتﺰازية
.تبدد الثالجة الحرارة ﺣولﮫ لتبريد الطعام الموجود في الداخل

more than 2 cm
 ﺳﻢ2 أكثر مﻦ

more than 2 cm
 ﺳﻢ2 أكثر مﻦ

HOW TO INSTALL / ﻛيﻔية الﺘﺮﻛيﺐ
Proper installation will help you get the most use out of your refrigerator.
.الﺘﺮﻛيﺐ الﺴﻠيﻢ ﯾﺴاﻋﺪك ﻓﻲ الحﺼول ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ الﻨﺘاﺋﺞ مﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺛﻼﺟﺘﻚ

Sturdy and ﬂat ﬂoor
الﺜﺒات ﻋﻠﻰ اﻷرﺿية المﺴﻄحة

To prevent the refrigerator from tumbling down due to
an earthquake or shaking of the refrigerator, a nylon
cord or robust string may be tied to the refrigerator on
the lugs on the top of the back side of the refrigerator
and hung to a hook on the wall.

Turn the adjustable leg to firmly fit on the floor to
prevent vibration or noise. When the floor is covered
with carpet, tatami or vinyl, place a solid board under
the refrigerator to avoid color change by heat.

 يتﻢ ربﻂ،ولمنع ﺳقوط الثالجة بسبﺐ الهﺰات األرﺿية أو اھتﺰازھا
الثالجة بحبل مﻦ النايلون أو ﺳلسلة قوية على األطراف الموجودة على
الجﺰء األعلى مﻦ الجانﺐ الخلفي للبراد وتعليﻖ ھﺬا الحبل على خطاف
.على الحاﺋﻂ

قﻢ بﺈدارة الساق القابلة للتعديل للتثيﺖ الجهاز على االرﺿية لمنع
 أو بالحﺼير، وعند تﻐطية األرﺿية بالسجاد.االھتﺰازات والضوﺿاء
 يرجى وﺿع لوح ﺛابﺖ تحﺖ الثالجة لمنع تﻐيير اللون،أو الفينيل
.بسبﺐ الحرارة
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To ensure the refrigerator structure not being affected by an uneven ground, please adjust the level carefully with the following steps.
 يرجى ﺿبﻂ المستوى بعناية مع األخﺬ باالعتبار الخطوات التالية،للتﺄكد مﻦ ﺳالمة ھيﻜل الثالجة وعدم تﺄﺛره بسبﺐ وﺿعﮫ على أرﺿية ﻏير مستوية
Step 1:
Ensure the rear feet (left and right) are standing firmly. In
case of unevenness, please shim the suspending portion
until it is firmly supported.
:1 الخطوة
 في ﺣالة.تﺄكد مﻦ ﺛبات وﺿعية القدم الخلفية (اليمنى واليسرى) على األرض
. ادفع الجﺰء المعلﻖ إلى أن يتﻢ دعمﮫ بﺈﺣﻜام،عدم االﺳتواء
Step 2:
Adjust the right front foot so that
the refrigerator slants backward
slightly, leaving the roller about
0.5cm above the ground.
(Method: Insert a flat screwdriver
into the gap of the adjustable foot
and turn clockwise, this will move
the adjustable foot downward.)

Step 3:
Adjust the left front foot to just contacting the ground.
* Excessively lifting the height of the left front foot
may result in skewed body and slanted door of the
refrigerator.

:2 الخطوة
اﺿبﻂ القدم األمامية اليمنى بحيﺚ يميل البراد
 مع إبقاء األُﺳطوانة على،ًإلى الوراء قليال
. ﺳﻢ فوق ﺳطﺢ األرض0.5 ارتفاع
 أدخل مفﻚ براﻏي مسطﺢ في فتحة:(الطريقة
القدم القابلة للتعديل وأدره في اتجاه عقارب
 ﺳوف يحرك ھﺬا اﻹجراء القدم القابلة،الساعة
)للتعديل نحو األﺳفل

:3 الخطوة
.اﺿبﻂ القدم األمامية اليسرى بحيﺚ تالمﺲ األرض
* قد ينتج عﻦ رفع القدم األمامية اليسرى بﺸﻜل مفرط في انحراف جسﻢ
.الثالجة و ميل بابها

WHEN USING….. / .....ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌمال
Clean the interior with damp soft cloth.

The interior does not get cold
immediately after turning the power on.

• The interior plastic parts may smell in
the beginning but the odor gradually
goes away when the interior gets cold.

• The exterior surface of the refrigerator
gets hot in the beginning of use or
when the ambient temperature is high
as in summer, but it is not abnormal.

.نظّف الجﺰء الداخلي بقطعة قماش مبللة

.ال يﺼبﺢ الجﺰء الداخلي باردًا فور تﺸﻐيل الثالجة

• قد يﻜون لﻸجﺰاء البالﺳتيﻜية الداخلية راﺋحة إال
أنها تختفي تدريجيًا عندما يﺼبﺢ الجﺰء الداخلي
.باردًا

• يﺼبﺢ الجﺰء الخارجي للبراد ﺳاخنًا مع بداية
االﺳتخدام أو عندما تﻜون درجة الحرارة المحيطة
 إال إنﮫ أمر، خﺼوﺻًا في فﺼل الﺼيف،مرتفعة
.ال يدعو للقلﻖ

• It requires approximately 12 hours in a normal condition until the interior gets cold.
• It may take more than one day until reaching the set temperature in hot season.
• Refrain from opening the doors until it gets fully cold.
. ﺳاعة تقريبًا في وﺿع التﺸﻐيل العادي ليﺼبﺢ باردًا12 • يتطلﺐ الجﺰء الداخلي مرور
.• قد يتطلﺐ األمر أكثر مﻦ يوم واﺣد إلى أن يﺼل الجﺰء الداخلي لدرجة الحرارة المضبوطة خالل فﺼل الﺼيف
.• اﺣرص على بقاء الباب مﻐلقًا إلى أن يبرد الجﺰء الداخلي بالﻜامل

CAUTION / ﺗﻨﺒيﮫ

Wait more than ten minutes to re-start the refrigerator after you stop it once.
.اﻧﺘﻈﺮ ﻷﻛﺜﺮ مﻦ ﻋﺸﺮ دﻗاﺋﻖ ﻹﻋادة ﺗﺸﻐيﻞ الﺜﻼﺟة ﺑﻌﺪ إﯾﻘاف ﺗﺸﻐيﻠﮭا لمﺮة واﺣﺪة
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PARTS IDENTIFICATION / ﺗﻌﺮﯾﻔات الﻘﻄﻊ
Ⓐ FREEZER COMPARTMENT / ﺣﺠيﺮة الﻔﺮﯾزر
q Ice Tray / ﺻينية الثلج
w Ice Box / ﺻندوق الثلج
e Tray / ﺻينية

Ⓐ

r Freezer door shelf / رف باب الفريﺰر

Ⓑ REFRIGERATOR COMPARTMENT / ﺣﺠيﺮة الﺜﻼﺟة
t Chilled case / علبة مبردة
y Operating Panel / لوﺣة التﺸﻐيل
u Refrigerator Temperature Control Dial /
قرص التحﻜﻢ في درجة ﺣرارة الثالجة
i Refrigerator Lamp / مﺼباح الثالجة

Ⓑ

o Tray / ﺻينية
!0 Partition shelf / رف مقسّﻢ
!1 Vegetable compartment / ﺣجيرة الخضروات
!2 Egg Tray / رف البيﺾ
!3 Egg case / ﺣاوية البيﺾ
!4 Refrigeratore lamp switch / مفتاح مﺼباح الثالجة
!5 Small item case / ﺣاوية األﻏراض الﺼﻐيرة
!6 Free-setting shelf / رف األﻏراض الجاھﺰة
!7 Bottle Stopper / خانة لوﺿع الﺰجاجات
!8 Bottle shelf / رف لوﺿع الﺰجاجات

Ⓒ OTHER / أﺷياء أخﺮى
!9 Adjustable Leg / قاﺋﻢ قابل للتعديل

▓ Regarding replacement of the Refrigerator
lamp
• If the Refrigerator lamp does not work, please
contacts Panasonic service center to check what
problem is.
Do not remove and replace lamp light by yourself.

▓ ﺗﻌﻠيمات مﺘﻌﻠﻘة ﺑاﺳﺘﺒﺪال مﺼﺒاح الﺜﻼﺟة

 يرجى االتﺼال بمركﺰ الﺼيانة،• في ﺣالة تعطل مﺼباح الثالجة
.لفحﺺ طبيعة المﺸﻜلة
.تجنﺐ إزالة المﺼباح بنفسﻚ واﺳتبدالﮫ
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ﻧﺼاﺋﺢ لحﻔﻆ الﻄﻌام FOOD KEEPING TIPS /
▓ Smart ideas for storage.

• Leave spaces among foods to help air circulation. Blocking the air flow
will cause warm temperature in the refrigerator compartment.
• Cool hot dishes to room temperature before placing them in your refrigerator.
• Cover juicy foods with tight lids, plastic film or foil.
• Do not keep the door open any longer than necessary, particularly in hot,
humid weather.
• Do not put carbonated liquids (fizzy drink, etc.) in the freezer compartment
as they may burst.
• Do not give children lollipops direct from the freezer compartment. They
may burn their lips by "freezer burn" due to low temperature.

CAUTION /

▓ أﻓﻜار ذﻛية لﻠﺘﺨزﯾﻦ.

ﺗﻨﺒيﮫ

• اﺣرص على ترك مساﺣات فارﻏة بيﻦ األطعمة للسماح بدوران الهواء ،ﺣيﺚ يﺆدي إعاقة تدفﻖ
الهواء في ارتفاع درجة ﺣرارة ﺣجيرة الثالجة.
• اﺣرص على تبريد األطباق الساخنة بحيﺚ تﺼل لدرجة ﺣرارة الﻐرفة قبل وﺿعها في الثالجة.
• اﺣرص على تﻐطية األطعمة كثيرة العﺼارة بﺄﻏطية محﻜمة أو ﻏالف مﻦ البالﺳتيﻚ أو رقاﺋﻖ
األلومنيوم.
• اﺣرص على عدم ترك باب الثالجة مفتوﺣًا لفترة أطول مﻦ الالزم وخاﺻة في ظروف الجو الحار
والرطﺐ.
• اﺣرص على عدم وﺿع المﺸروبات الﻐازية (المﺸروبات الفوارة وما إلى ذلﻚ) في الفريﺰر وذلﻚ
ﻹﺣتمالية انفجارھا.
• اﺣرص على عدم تناول األطفال للمﺼاﺻات بعد إخراجها مﻦ الفريﺰر مباﺷرة ،فقد يتسبﺐ ذلﻚ في
إﺣراق ﺷفاھهﻢ بسبﺐ الحرارة المنخفضة.

HOW TO USE THE REFRIGERATOR COMPARTMENT
ﻛيﻔية اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺠيﺮة الﺜﻼﺟة
• For temporary storage of immediately used items.
• For storing drinks.

• للتخﺰيﻦ المﺆقﺖ للمواد المعدة لالﺳتخدام الفوري.
• لتخﺰيﻦ المﺸروبات.
]أمثلة مﻦ المﺄكوالت[
• عبوات الجعة
• العﺼير /الحليﺐ  /ﺣلوى البودنج
• الطوفو  /البيﺾ النيء
• الجيلي
• الخضروات في علبة محﻜمة اﻹﻏالق

][Food examples
• Beer cans
• Juice / milk / pudding
• Tofu / raw eggs
• Jelly
• Vegetables in sealed tray

طﺒﻖ الﺒيﺾ Egg Tray /
)• For 10 eggs. (2 PCS
• لحفﻆ  10بيضات( .مﺆلف مﻦ قطعيتﻦ)

درج الﺨﻀﺮوات Vegetable Case /
• Please put vegetable and fruit into Vegetable Case.

• يرجى وﺿع الخضروات والفواكﮫ في درج الخضروات الطازجة.

ﺗﻨﺒيﮫ CAUTION /
Vegetables or fruits placed at the Glass Shelf PC, especially those near the vent
port, are prone to freeze. Avoid doing this as far as you can.
الخضروات أو الفواكﮫ المحفوظة في الرف الﺰجاجي ،وخاﺻة تلﻚ القريبة مﻦ منافﺬ التهوية أو المعرﺿة
للتجمد .اﺣرص على عدم وﺿع األطعمة في ھﺬه األماكﻦ قدر اﻹمﻜان.
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Request & Notice:

• Temperatures in the Fine Chilled case can be
very low. It is not suitable for storing puddings,
bean curd or tropical fruits.

ﻧﺼاﺋﺢ ومﻼﺣﻈات:

• قد تﻜون درجة الحرارة في علبة ﺣفﻆ األطعمة المبردة منخفضة
للﻐاية ،وھي بالتالي تﻜون ﻏير مالﺋمة لحفﻆ ﺣلوى البودنج
وﺣبات الفاﺻوليا والفواكﮫ االﺳتواﺋية.

When the interior odor bothers you
ﻋﻨﺪما ﺗﻨزﻋﺞ مﻦ راﺋحة الﺜﻼﺟة الﺪاخﻠية
Remove the odor-generating item or store in a sealed container.

.أزل الطعام الﺬي تنبعﺚ منﮫ الراﺋحة أو اﺣفظﮫ في وعاء مﻐلﻖ

Food items that tend to transfer odors
Garlic cloves, minced onion, shallots, dry foods, natto, miso, beef, pickles, sardines, kimchi, jiao-zi, etc.
• Be cautious with fermented foods.
أﻧواع اﻷطﻌمة الﺘﻲ ﺗﺆدي إلﻰ ﻧﻘﻞ الﺮواﺋﺢ
 ووجبة الجياوتسﮫ، الﻜيمتﺸي، والسرديﻦ، والمخلالت، ولحﻢ البقر،فﺼوص الثوم والبﺼل المفروم والﻜراث واألطعمة الجافة ووجبة الناتو اليابانية وتوابل ميسو اليابانية
. الﺦ،الﺼينية
.• توخى الحﺬر مﻦ األطعمة المخمرة

Temperature control of the refrigerator compartment
الﺘحﻜﻢ ﻓﻲ درﺟة ﺣﺮارة ﺣﺠيﺮة الﺜﻼﺟة
The thermostat, specially designed for this refrigerator, functions to maintain the optimum inside condition for food storage at
the "MED" dial setting, regardless of ambient temperature variations. Besides, in order to meet your individual requirements,
the refrigerator temperature as you desire can be obtained by adjusting the temperature control dials. Lower temperature can
be obtained by turning the dial clockwise on controls.
يعمل الثروموﺳتات المﺼمﻢ خﺼيﺼا لهﺬه الثالجة للحفاظ على درجة ﺣرارة مثالية لحفﻆ األطعمة عند وﺿع إعداد »الحد المتوﺳﻂ« بﻐﺾ النظر عﻦ درجة الحرارة
 ويمﻜﻦ الحﺼول على درجات، ھﺬا باﻹﺿافة إلى إمﻜانية تلبية المتطلبات الفردية مﻦ خالل ﺿبﻂ قرص التحﻜﻢ عند درجة الحرارة المرﻏوبة،في الهواء المحيﻂ
،الحرارة المنخفضة بﺈدارة القرص في اتجاه عقارب الساعة

Request & Notice:
Food may be frozen in the following conditions.
• When the temperature setting left at " 7 ", "MAX"→change the setting to
either "MED" or " 1 ", MIN"
• When placing watery food (tofu etc.) and eggs near the cold air
outlet→Please avoid do it.

:ﻧﺼاﺋﺢ ومﻼﺣﻈات
.وقد يتجمد الطعام في الحاالت التالية
“ ”الحد األقﺼى“ ← ﻏيّر اﻹعدادات إلى ”الحد المتوﺳﻂ،“7” • عند وجود إعداد الحرارة عند
“أو ”الحد األدنى
• عند وﺿع أطعمة كثيرة العﺼارة (الطوفو وما إلى ذلﻚ) والبيﺾ بالقرب مﻦ مخرج الهواء
.البارد ← يرجى عدم القيام بﺬلﻚ
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HOW TO USE THE FREEZER COMPARTMENT
ﻛيﻔية اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺠيﺮة الﻔﺮﯾزر
ﺣﺠيﺮة الﻔﺮﯾزر FREEZER COMPARTMENT /
• For storing frozen foods.
• For storing frozen desserts.
• For storing dried foods. Frozen storage is suited for tealeaves, coffee
or seaweed that are deteriorated by moisture.
• لحفﻆ األطعمة المجمدة.
• لحفﻆ الحلويات المجمدة
• لحفﻆ األطعمة المجففة .يالﺋﻢ ﺣفﻆ التجميد ﺣفﻆ أوراق الﺸاي والبﻦ أو الطحالﺐ البحرية
التي تتدھور مع الرطوبة.

][Food examples
• Frozen foods
• Lollipops – Ice cream
• Sherbet
• Tealeaves
• Seaweed, etc.

]أمثلة مﻦ المﺄكوالت[
• الطعام المجمد
• المﺼاﺻات  -األيﺲ كريﻢ
• ﺷربات
• أوراق الﺸاي
• الطحالﺐ البحرية وما ﺷابﮫ

Do not place the food over capacity.

اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺿﻊ ﻛمية طﻌام أﻛﺜﺮ مﻦ طاﻗة الحﻔﻆ
المﺴموﺣة.

The unseated top case causes incomplete closure of the drawer
and malfunctions such as frosting in the compartment or failure
in freezing.
)(Be cautious with these items
• Long items
• Tall items in bags.
• Excessive quantity of items in plastic bags.
• Tall items in boxes.

في ﺣال كان ﻏطاء الحجيرة ﻏير مثبّﺖ ،يحول ذلﻚ دون إﻏالق الجارور
بﺈﺣﻜام وبالتالي تراجع أداء الثالجة وﺣدوث أعطال مثل تﺸ ّﻜل الجلي ٌد في
الحجيرة أو فﺸل التجميد.
(توخى الحﺬر عند ﺣفﻆ ھﺬه المﺄكوالت)
• العناﺻر الطويلة
• العناﺻر الطويلة الموﺿوعة في ﺣقاﺋﺐ
• كميات كبيرة مﻦ األﻏراض موﺿوعة في أكياس بالﺳتيﻜية.
• العناﺻر الطويلة الموﺿوعة في ﺻناديﻖ.

ﻛيﻔية ﻋمﻞ مﻜﻌﺒات الﺜﻠﺞ HOW TO MAKE ICE CUBES /
Water level line
منسوب الماء

ͪҜቢ

Pour water into the ice tray to the water
level line and put it in the ice tray rail.
ﺻﺐ الماء في ﺻينية الثلج ﺣتى يﺼل إلى خﻂ منسوب
الماء وﺿع الﺼينية في المﻜان المخﺼﺺ لها،
Twist the ice tray and let the ice drop as
illustrated.
ﺛﻢ قﻢ بلوي ﺻينية الثلج ودع مﻜبات الثلج تتساقﻂ كما ھو
موﺿﺢ بالرﺳﻢ.

NOTE

If you put wet ice cubes in the ice server, they may stick to one another.

مﻼﺣﻈة

في ﺣالة وﺿع مﻜعبات ﺛلج رطبة داخل وﺣدة تخﺰيﻦ الثلج ،فﺈنها قد تلتحﻢ ببعضها البعﺾ.
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Temperature control of the freezer / الﺘحﻜﻢ ﻓﻲ درﺟة ﺣﺮارة الﻔﺮﯾزر
The temperature can be adjusted for MIN-MED-MAX, levels indicating operation and cool level.
. وتوﺿﺢ ھﺬه المستويات درجات التﺸﻐيل والتبريد،" قﺼوى-  متوﺳطة- يمﻜﻦ ﺿبﻂ درجة ﺣرارة الفريﺰر على "ﺻﻐرى
Indicates a higher temperature between -15°C ~ -17°C

 درجة مﺌوية-17 و-15 يﺸير إلى درجة ﺣرارة أعلى بيﻦ

Indicates a lower temperature between -19°C ~ -22°C
 درجة مﺌوية-22 و-19 يﺸير إلى درجة ﺣرارة منخفضة بيﻦ
• The temperature for freezer compartment can be
set in Nine steps,more detailed than as "MIN" and
"MED"and"MAX" as shown on the table.
1. Set"MIN" with the "FREEZER" button.
2. Press the "FREEZER" button (for 10 Seconds).
3. Set by pressing the "FREEZER" button.
To reset the setting,repeat steps 1,2 and 3.
 وﯾوﺿﺢ الﺠﺪول،• ﯾمﻜﻦ ﺿﺒﻂ درﺟة ﺣﺮارة الﻔﺮﯾزر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻊ درﺟات
.ﺗﻔاصيﻞ أﻛﺜﺮ مﻦ اﻹﻋﺪادات الحﺪ اﻷدﻧﻰ والحﺪ المﺘوﺳﻂ والحﺪ اﻷﻗﺼﻰ
." اختر وﺿع "الحد األدنى" باﺳتخدام زر "الفريﺰر.1
.)ﺛوان
10  اﺿﻐﻂ على زر "الفريﺰر" (لمدة.2
ٍ
." اﺿبﻂ بالضﻐﻂ على زر "الفريﺰر.3
.3 و،2 و،1  كرر الخطوات،ﻹعادة ﺿبﻂ اﻹعداد

Cooling Level
مستوى التبريد

LED display at "FREEZER" botton
"ﺷاﺷة مﺆﺷر بيان الحالة عند زر "الفريﺰر
MIN
الحد األدنى

Minimum / الحد األدنى

Middle / متوﺳﻂ

Maximum / الحد األقﺼى

●

MED
الحد المتوﺳﻂ
─

MAX
الحد األقﺼى
─

●

○

─

●

●

─

○

●

─

─

●

─

─

●

○

─

●

●

─

○

●

─

─

●

●Lighting / اﻹﺿاءة

○Blinking / الوميﺾ

Remark:
When operating the refrigerator for the first time, after connecting the plug, adjust the temperature to center position in each control and leave
it for 24 hours for an effective cooling operation. After that, adjust the temperature as you prefer. If you want to save energy, do not adjust the
temperature lower than the actual operating condition.
:مﻼﺣﻈة
 ﺳاعة للحﺼول24  يرجى ﺿبﻂ درجة الحرارة على وﺿع المنتﺼف عند كل مستوى تحﻜﻢ واترك الثالجة لمدة، وبعد توﺻيل مقبﺲ التيار الﻜهرباﺋي،عند تﺸﻐيل الثالجة للمرة األولى
 اﺣرص على أال تقل درجة الحرارة المضبوطة عﻦ ظروف، وفي ﺣال الرﻏبة في توفير الطاقة، قﻢ بضبﻂ درجة الحرارة على المستوى الﺬي تفضلﮫ، بعد ذلﻚ.على أفضل مستويات التبريد
.التﺸﻐيل الفعلية

Tips for good freezing / ﻧﺼاﺋﺢ مﻔيﺪة لﻠحﺼول ﻋﻠﻰ ﺗﺠميﺪ ﺟيﺪ
Thin and small

Cutting in thin and small pieces
and storing in small packages is
convenient when using.

ﻗﻄﻊ رﻗيﻘة وصﻐيﺮة

اﺣرص على تقطيع الطعام إلى قطع رقيقة
وﺻﻐيرة وﺣفظها في مﻐلفات ﺻﻐيرة مالﺋمة
.لالﺳتخدام

Fully seal the food

Cool down the food ﬁrst.

For preventing drying during
storage and transfer of odors.

Storing cooked foods while still warm would adversely affect
other items.

اﺣﻔﻆ اﻷطﻌمة ﻓﻲ مﻐﻠﻔات محﻜمة
اﻹﻏﻼق
وذلﻚ لتجنﺐ جفاف الطعام اﺛناء الحفﻆ
.وانتقال الرواﺋﺢ

ﺑّﺮد الﻄﻌام أوﻻ

.يﺆﺛر ﺣفﻆ الطعام المطبوخ وھو ال يﺰال ﺳاخنًا على مﻜونات أخرى

Do not refreeze

Use up the entire quantity once thawed. Refreezing
substantially deteriorates taste and nutrition and it's also
unhygienic.

ﺗﺠﻨﺐ إﻋادة الﺘﺠميﺪ

 تسبﺐ إعادة التجميد في تدھور.اﺳتهلﻚ كمية الطعام كلّها بعد إذابة التجميد منها
.الطعﻢ والقيمة الﻐﺬاﺋية وكﺬا نمو البﻜتيريا

Request & Notice:

• When the green light is blinking after pressing the "QUICK
FREEZING" button, the refrigerator is in a defrosting process.
Automatic rapid freezing will start after defrosting.

:ﻧﺼاﺋﺢ ومﻼﺣﻈات

 تﻜون الثالجة في،"• عندما يومﺾ الضوء األخضر بعد الضﻐﻂ على زر "التجميد السريع
.مرﺣلة إذابة الثلج
.يبدأ التجميد التلقاﺋي السريع بعد انتهاء عملية إذابة الثلج
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DEFROSTING / إذاﺑة الﺜﻠﺞ
You never have to defrost the compartment since your refrigerator is designed to defrost itself completely and automatically.
Defrost water flows to the collector pan where it is forcibly evaporated into the air.
.داع ﻹذابة الثلج مﻦ الحجيرة ﺣيﺚ أن الثالجة مﺼممة ﻹذابة الثلج تلقاﺋيًا وكليًا
ٍ ال يوجد
.ينساب الماء الناتج عﻦ إذابة الثلج إلى الوعاء المجمع ﺣيﺚ يتﻢ تبخيره في الهواء
When the refrigerator is handled in a slanted position, ensure the defrosted water is drained out, so that no water will spill out when moved.
. تﺄكد مﻦ ﺻرف المياه الناتجة عﻦ إذابة الثلج ﺣتى ال ينسﻜﺐ الماء أﺛناء تحريﻚ الثالجة،عند إمالة الثالجة
※How to drain the defrosted water. / .كيفية تﺼريف ماء الثلج المﺬاب

Draining device / جهاز الﺼرف

1

1. Turn the drainage cap counterclockwise to remove it.

2

2. Use a sharp tool with forward rotation to open up the draining hole. (Only required for the
first-time, the defrosted water will drain out immediately after opening up.)

3

3. Let the water drain from the part marked with arrows. Collect the water with a container so it
does not wet the floor.

4

4. After draining, remember to re-install the cover. (Turn clockwise)

. أدر ﻏطاء التﺼريف عﻜﺲ اتجاه عقارب الساعة ﻹزالتﮫ.1

 ﺳيتﻢ ﺻرف مياه، (عند فتﺢ ﻏطاء التﺼريف للمرة األولى فقﻂ. اﺳتخدم أداة ﺣادة ذات دوران أمامي لفتﺢ فتحة التﺼريف.2
).الثلج المﺬاب على الفور بعد فتﺢ الﻐطاء

. واﺣرص على تجميع المياه في وعاء ﺣتى ال تتبلل األرﺿية، اﺣرص على تﺼريف المياه مﻦ الجﺰء المحدد باألﺳهﻢ.3

) (أدر في اتجاه عقارب الساعة. تﺬكر إعادة تركيﺐ الﻐطاء في موﺿعﮫ، بعد االنتهاء مﻦ ﺻرف المياه.4
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HOW TO TAKE CARE OF YOUR REFRIGERATOR
ﻛيﻔية اﻻﻋﺘﻨاء ﺑالﺜﻼﺟة
Since the function of the refrigerator is to store food, regular cleaning is advised. /  بما أنّ وظيفتها تقوم على ﺣفﻆ الطعام،يُنﺼﺢ بتنظيف الثالجة بانتظام.

Do not use the following items.
.ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام الﻌﻨاصﺮ الﺘالية
Cleaning fluids shown as alkaline or acids in the
property column of kitchen cleaning agent.
السواﺋل المنظّفة المعروفة بالقلوية أو القلوية الضعيفة المدرجة ﺿمﻦ
.المواد المنظفة للمطبﺦ
• Plastic parts may break with the agent.
.• قد تنﻜسر األجﺰاء البالﺳتيﻜية مﻦ جراء اﺳتعمال المنظّف

Tooth paste, powder soap, petroleum, boiling water,
scrubber, acids, benzine, paint thinner, alcohol etc.
معجون األﺳنان ومسحوق التنظيف والبترول والماء المﻐلي والمواد
الﻜاﺷطة والمواد الحمضية والبنﺰيﻦ ومرقّﻖ الدھان والﻜحول
.وﻏيرھا
• Deteriorates the surface, coating or plastic parts.
• قد تتسبﺐ ھﺬه المواد إلى إفساد ﺳطﺢ الثالجة أو الطبقة المطليّة أو
.القطع البالﺳتيﻜية

When using a chemical wiper, comply with the
cautions given with the product.

WARNING / ﺗحﺬﯾﺮ

▓ Make sure to unplug the power cord before starting.
▓ Do not handle the power plug with wet hands.

May cause injuries or electrical shocks.

▓ Do not splash water on the exterior or interior surface.

May cause a fire or electrical shocks.

▓ Periodically remove the dust on the power plug.

Dust accumulation on the power plug leads to insulation failure by
moisture and may cause a fire.
• Unplug the power cord and wipe with dry cloth
.▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻧزع الﻘاﺑﺲ مﻦ مﺼﺪر الﻄاﻗة ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺗﻨﻈيﻒ الﺜﻼﺟة
.▓ ﺗﺠﻨﺐ لمﺲ ﻗاﺑﺲ الﻄاﻗة ﺑﺄﯾ ٍﺪ مﺒﺘﻠة
.قد يتسبﺐ ذلﻚ في وقوع إﺻابات أو التعرض لﺼدمة كهرباﺋية
.▓ ﺗﺠﻨﺐ رش الماء ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ الﺜﻼﺟة الﺨارﺟﻲ أو الﺪاخﻠﻲ
.قد يتسبﺐ ذلﻚ في نﺸوب ﺣريﻖ أو ﺣدوث ﺻدمة كهرباﺋية
.▓ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ إزالة الﻐﺒار ﻋﻦ المﻘﺒﺲ الﻜﮭﺮﺑاﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ مﻨﺘﻈﻢ
يسبّﺐ تراكﻢ الﻐبار على المقبﺲ الﻜهرباﺋي قِﺼراً في العﺰل الﻜهرباﺋي نتيجةً للرطوبة األمر الﺬي
.يﺆدّي إلى نﺸوب ﺣراﺋﻖ
.• انﺰع السلﻚ الﻜهرباﺋي مﻦ المقبﺲ وامسحﮫ بواﺳطة قطعة قماش جافة

CAUTION / ﺗﻨﺒيﮫ

▓ Do not insert your hand underneath the refrigerator.
▓ Do not rub rails or metal edges strongly.
Injuries are likely.

.▓ ﺗﺠﻨﺐ وﺿﻊ ﯾﺪﯾﻚ أﺳﻔﻞ الﺜﻼﺟة
.▓ ﺗﺠﻨﺐ َدلَﻚ الﻔاصﻞ أو الحواف المﻌﺪﻧية ﺑﻘوة

يرجى اتباع التحﺬيرات المرفقة مع المنتج عند اﺳتعمال ماﺳحات
.كيمياﺋية

.ﺣيﺚ ﯾﻜون مﻦ المحﺘمﻞ اﻹصاﺑة ﺑﺠﺮوح

Wipe with cloth soaked with lukewarm water.

When a surface spot does not come off, use a neutral kitchen cleaning product and then wipe off with
the cloth soaked with lukewarm water and tightly wringed.

.امﺴﺢ الﺜﻼﺟة ﺑﻘﻄﻌة ﻗماش مﺒﻠّﻠة ﺑماء ﻓاﺗﺮ

How to take care of your
Refrigerator
ﻛيﻔية اﻻﻋﺘﻨاء ﺑالﺜﻼﺟة

 ﺛﻢ امسﺢ السطﺢ بواﺳطة قطعة قماش، اﺳتعمل مسحوق تنظيف للمطابﺦ ممﺰوجا ً بالماء،عندما تعجﺰ عﻦ إزالة بقعة ما عﻦ ﺳطﺢ الثالجة
.مبلّلة قليالً بالماء الفاتر وادعﻚ جيدا
Operation panel /  • لوﺣة الﺘﺸﻐيﻞWipe off with soft dry cloth.
※ If press any keys which change setting while wiping operation panel,
please reset setting.
.• امسﺢ السطﺢ المبلل بقطعة قماش جافة
. يرجى إعادة الظبﻂ مرة أخرى،※ في ﺣالة الضﻐﻂ على أي مﻦ مفاتيﺢ تﻐيير اﻹعدادات أﺛناء مسﺢ لوﺣة التحﻜﻢ
• Wipe off with damped soft cloth.
Door surface / ﺳﻄﺢ الﺒاب
※ This product is high gross metal, please avoid cleaning it with rough
face of cleaning cloth and contact with sharp object to prevent
surface damage. (such as metal, magnet, etc.)
.• امسﺢ اللوﺣة بواﺳطة قطعة قماش ناعمة رطبة
 لﺬا يرجى تجنﺐ التنظيف بقطع قماش خﺸنة أو مالمسة أدوات ﺣادة لتجنﺐ تلف،※ تﻢ تﺼنيع ھﺬا المنتج مﻦ معدن عالي اللمعان
) (كالمعادن والمﻐناطيﺲ وﻏيره.السطﺢ
Use a dry or tweaked-dry cloth to clean, preventing water or impurities from residing in the refrigerator, so as
to prolong the service lifespan of steel sheets of the refrigerator.

Inspection after caring
الﻔحﺺ ﺑﻌﺪ الﺘﻨﻈيﻒ

1. Are there any damages on the power cord?
2. Is the power plug hot?
3. Is the power plug securely inserted into the outlet ?
In case of any doubt, please contact your dealer immediately.
Panasonic Service Station.

.اﺣرص على اﺳتخدام قطعة قماش جافة للتنظيف ومنع ترﺳيﺐ الماء أو الﺸواﺋﺐ في الثالجة وذلﻚ ﻹطالة عمر ألواح البراد الفوالذية
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 ھل يوجد أي تلف بسلﻚ الطاقة؟.1
 ھل قابﺲ الطاقة ﺳاخﻦ؟.2
 ھل قابﺲ الطاقة مثبﺖ بﺈﺣﻜام في المقبﺲ؟.3
. اتﺼل بالموزع المعتمد على الفور،في ﺣالة الﺸﻚ
.مركﺰ ﺻيانة باناﺳونيﻚ

Door Gasket
ﺣﺸية الﺒاب

Immediately when soiled
ﻋﻨﺪما ﺗﺘﺴﺦ الﺜﻼﺟة ﻋﻠﻰ الﻔور
To protect the door gasket / ﺣماﯾة ﺣﺸية الﺒاب
The door gasket (especially the bottom portion) can be damaged by
spilled milk, juice, etc.
To protect the gasket, it should be kept clean at all times.
Any spilled liquid will collect in the gap under the bottle rack. Then, if it
overflows, it will collect in the gap located at the lower front section of
the inner wall.
Be sure to wipe off such spillage before it overflows from these gap.

Door Gasket
ﺣﺸية الﺒاب

تتعرض ﺣﺸية الباب (الجﺰء السفلي بﺸﻜل خاص) للتلف بسبﺐ انسﻜاب اللبﻦ أو العﺼير أو ﻏيره
. اﺣرص على إبقاﺋها نظيفة طوال الوقﺖ،لحماية الحﺸية
 وتجتمع تلﻚ السواﺋل في،تجتمع السواﺋل المنسﻜبة في الفجوة الموجودة أﺳفل رف الﺰجاجات
.ﺣالة فيضانها في الفجوة الواقعة في المقطع األمامي السفلي مﻦ الجدار الداخلي
.تﺄكد مﻦ تجفيف مثل تلﻚ االنسﻜابات قبل أن تتدفﻖ مﻦ تلﻚ الفجوات

• Dirty gasket leads to damages and cold air leakage.

• تتسبﺐ الحﺸية المتّسخة في وقوع تلفيات باﻹﺿافة إلى تسرّب الهواء
.البارد

HOW TO REMOVE AND ATTACH INDIVIDUAL COMPONENTS

ﻛيﻔية ﻓﻚ المﻜوﻧات المﻔﺮدة وﺗﺜﺒيﺘﮭا

Washable / ﻗاﺑﻠة لﻠﻐﺴيﻞ

Partes Internas / اﻷﺟزاء الﺪاخﻠية

Vegetable Case / درج الﺨﻀﺮوات

Rack / الحامﻞ

 Pull out the drawer to the outer most
position.


. اﺳحﺐ الدرج إلى أقﺼى وﺿع خارجي
 Slightly lift up the drawer, then pull
it out.



. ﺛﻢ اﺳحبﮫ خارجًا، ارفع الدرج ألعلى برفﻖ
• Hold the rack with hands and lift it up
vertically, this will remove the rack.
 ﺛﻢ ارفعﮫ ألعلى بﺸﻜل رأﺳي،• امسﻚ الرف بيديﻚ
.ﻹزالتﮫ

Tempered Glass Shelf / رف مﻦ الزﺟاج المﻘﺴﻰ
 Open the freezer preserve door to a proper
position (as shown on the figure A)
 افتﺢ باب الفريﺰر إلى الوﺿع المناﺳﺐ (كما ھو مبيﻦ
)"في الﺸﻜل "أ
 Pull the tempered glass shelf toward you.
ّ  إﺳحﺐ
.رف الﺰجاج المقسى في اتجاھﻚ

Top of refrigerator
أعلى الثالجة
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IN THESE CASES / ﻓﻲ ﺗﻠﻚ الحاﻻت
Problem's corresponding measures / إجراءات تحديد المﺸﻜلة

Preserve Door Open
Indicator
مﺆﺷﺮ ﻓﺘﺢ ﺑاب الﻔﺮﯾزر

• In case the freezer preserve door is opened exceeding the period of time
as listed below, an audible alarm will sound, indicating the door is open,
together with light-up indicators as depicted below:
QUICK FREEZING
* The door is open for more than 1 minute: the buzzer on the “external
التجميد السريع
temperature board” sounds )2 beeps(.
* The door is open for more than 3 minute: the buzzer on the “external
temperature board” sounds )4 beeps(.
* The door is open for more than 5 minute: the buzzer on the “external temperature board”
sounds )continuous beeps(, and the “Quick Freezing” indicator lights up in red. This is a normal
reaction; the indicator will be out when the door is closed.
 يﺸير إلى،ً يﺼدر تنبيها ً ﺻوتيا،• في ﺣالة تﻢ فتﺢ باب الفريﺰر لمدة تﺰيد عﻦ المدة المحددة باألﺳفل
: مع مﺆﺷرات ﺿوﺋية كما ھو مبيﻦ أدناه،أن الباب مفتوح
.)يُﺼدر رنيﻦ مﻦ "لوﺣة درجة الحرارة الخارجية" (ﺻافرتيﻦ:* الباب مفتوح ألكثر مﻦ دقيقة
.) ﺻافرات4( " يُﺼدر رنيﻦ مﻦ "لوﺣة درجة الحرارة الخارجية: دقيقة3 * الباب مفتوح ألكثر مﻦ
 ويومﺾ مﺆﺷر وﺿع،)يُﺼدر رنيﻦ مﻦ"لوﺣة درجة الحرارة الخارجية" (ﺻافرات متتابعة: دقيقة5 * الباب مفتوح ألكثر مﻦ
. ويﻜون ھﺬا بمثابة رد فعل طبيعي; ﺣيﺚ ينطفﺊ المﺆﺷر عند إﻏالق الباب."التجميد السريع" باللون األﺣمر

• When the QUICK FREEZING indicator flashes in green, it indicates the Quick

QUICK FREEZING
indicator flashes in
green
ﯾوومﺾ مﺆﺷﺮ وﺿﻊ ”الﺘﺠميﺪ
الﺴﺮﯾﻊ“ ﺑالﻠون اﻷخﻀﺮ

Freezing is in a standby resulting from one of the following conditions:
* The freezer is defrosting –
Press the QUICK FREEZING button, and the QUICK FREEZING function will
be activated immediately after the completion of the defrosting process.

QUICK FREEZING
التجميد السريع

 فهﺬا يﺸير إلى أن التجميد السريع في وﺿع،• عندما يومﺾ مﺆﺷر وﺿع "التجميد السريع" باللون األخضر
:اﻹﺳتعداد بسبﺐ إﺣدى الحاالت التالية
– * الفريﺰر على وﺿع إذابة الثلج
.اﺿﻐﻂ على زر التجميد السريع وﺳيتﻢ تنﺸيﻂ وظيفة "التجميد السريع" فور االنتهاء مﻦ عملية إذابة الثلج

• If the QUICK FREEZING indicator lights in red when the freezer preserve

QUICK FREEZING
indicator lights in red
ﯾﻀﻲء مﺆﺷﺮ الﺘﺠميﺪ الﺴﺮﯾﻊ
ﺑالﻠون اﻷﺣمﺮ

Four indicators on the
Operation Panel light
up sequentially
إﺿاءة المﺆﺷﺮات اﻷرﺑﻌة
ﺑالﺘﺘاﺑﻊ ﻓﻲ لوﺣة الﺘﺸﻐيﻞ

door is open not exceeding 5 minutes, you need to call the Panasonic service
station or the dealer for a repair.

QUICK FREEZING
التجميد السريع

، دقاﺋﻖ5 • في ﺣالة إﺿاءة مﺆﺷر التجميد السريع باللون األﺣمر مع فتﺢ باب الفريﺰر لمدة ال تتعدى
.يُرجى االتﺼال بمركﺰ ﺻيانة باناﺳونيﻚ أو الموزع المعتمد ﻹجراء الﺼيانة الالزمة

• When the 4 indicators on the Operation Panel light up sequentially
(MAX, MED, MIN, QUICK FREEZING, MAX), it means the system is
in the service mode (functional detection check). The service mode does
not affect the normal operation of the refrigerator, do not worry.
 تجميد، الحد األدنى، الحد المتوﺳﻂ،• عندما تضيء المﺆﺷرات االربعة بﺸﻜل متتابع (الحد األقﺼى
 وال،) فهﺬا يعني أن الثالجة ﺣاليا في وﺿع الﺼيانة (تحقﻖ اكتﺸاف الوظيفة،) الحد األقﺼى،ﺳريع
. فال داعي للقلﻖ،يﺆﺛر ھﺬا الوﺿع على وظيفة الثالجة الطبيعية
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IN THESE CASES / ﻓﻲ ﺗﻠﻚ الحاﻻت
Problemʼs Corresponding measures / إجراءات تحديد المﺸﻜلة

Four indicators on the
Operation Panel light
up sequentially
إﺿاءة المﺆﺷﺮات اﻷرﺑﻌة
ﺑالﺘﺘاﺑﻊ ﻓﻲ لوﺣة الﺘﺸﻐيﻞ
Push button not
working
زر الﺪﻓﻊ ﻻ ﯾﻌمﻞ
An energy supply
interruption occurs, or
the refrigeration system
fails
،ﺣﺪوث اﻧﻘﻄاع ﻓﻲ إمﺪاد الﻄاﻗة
أو وﺟود خﻠﻞ ﻓﻲ ﻧﻈام الﺜﻼﺟة
The refrigerator is shut
down for an extensive
period, like when
cleaning and drying,
defrosting or when
doors are left half open
الﺜﻼﺟة مﺘوﻗﻔة ﻋﻦ الﻌمﻞ لﻔﺘﺮة
 ﻛما ھو الحال،طوﯾﻠة مﻦ الوﻗﺖ
 وﻋﻨﺪ،ﻋﻨﺪ الﺘﻨﻈيﻒ والﺘﺠﻔيﻒ
إذاﺑة الﺜﻠﺞ أو ﻋﻨﺪ ﺗﺮك اﻷﺑواب
ًمﻔﺘوﺣة ﻗﻠيﻼ

• How to release:
Press down the QUICK FREEZING button for more than 1 second to resume the normal
operation, or just wait for 7 minutes for an automatic resumption.
:• كيفية التحرير
. دقاﺋﻖ ﻹعادة التﺸﻐيل تلقاﺋيًا7 اﺿﻐﻂ على زر التجميد السريع لمدة تﺰيد عﻦ ﺛانية واﺣدة ﻹعادة التﺸﻐيل العادي أو انتظر لمدة

• This can be caused by a defective contact or loosen wiring. You need to call the Panasonic
service station or the dealer for a repair.
 يُرجى االتﺼال بمركﺰ ﺻيانة باناﺳونيﻚ أو التاجر.• قد يﻜون المتسبﺐ في ھﺬا عيﺐ في التالمﺲ أو ارتخاء في التوﺻيالت السلﻜية
.الخاص بﻚ ﻹجراء الﺼيانة الالزمة

• The energy interruption or fail in the refrigeration systems is too long, it’s recommended to throw
away any products that may have suffer a defrost and may have been spoiled. It’s recommended
to keep the refrigerator doors closed as long as possible during these situations to avoid the cool
air to escape, and preserve the food better.
 في ھﺬه الحالة يوﺻى بﺈلقاء كل المنتجات التي تعرﺿﺖ للﺬوبان،• ﺣدوث انقطاع للتيار أو وجود خلل في نظام الثالجة لفترة طويلة
 ولحفﻆ الطعام بﺸﻜل، يوﺻى بترك أبواب الثالجة مﻐلقة أطول مدة ممﻜنة أﺛناء ھﺬه الحاالت لمنع تسرب الهواء البارد.والفاﺳدة
.أفضل
• When unplugging the refrigerator for cleaning, it’s recommended to place the food on a fresh and
clean location, and perform the cleaning as fast as possible. If the opening time is too long, or if
the doors were left half open for a long time, it’s recommended to throw away all the food prone
to be spoiled (mainly meats, pork and milk).
 والقيام بعملية التنظيف في أﺳرع وقﺖ، يوﺻى بوﺿع األطعمة في مﻜان نقي ونظيف،• عند فﺼل الثالجة عﻦ التيار للتنظيف
 يوﺻى بﺈلقاء األطعمة المعرﺿة للفساد (اللحوم، في ﺣالة امتداد مدة الفتﺢ أو ترك االبواب نﺼف مفتوﺣة لفترة طويلة.ممﻜﻦ
)ولحﻢ الخنﺰير واأللبان
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IS THIS A FAILURE / اﻛﺘﺸاف اﻷﻋﻄال
Does not get cold at all

• Isn't the power cord unplugged?
• Isn't it a power failure?
• Has the circuit breaker been tripped?
• ھل السلﻚ الﻜهرباﺋي موﺻول؟
• ھل يوجد عط ٌل كهرباﺋي؟
• ھل ت ّﻢ تﺸﻐيل مفتاح قطع الدارة؟

الﺜﻼﺟة ﻻ ﺗﺒﺮد ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق

Does not
get cold
الﺜﻼﺟة ﻻ ﺗﺘحول
لﻠﺒﺮودة

Does not get cold enough
ﻛاف
ٍ الﺜﻼﺟة ﻻ ﺗﺒﺮد ﺑﺸﻜﻞ

Frozen
الﺘﺠميﺪ

Odor
الﺮاﺋحة

Refrigerator Compartment
ﺣﺠيﺮة الﺜﻼﺟة

Interior odor bothers me
ﺗزﻋﺠﻨﻲ راﺋحة الﺜﻼﺟة الﺪاخﻠية

Other door opens when a
door is closed

Door
opening
ﻓﺘﺢ الﺒاب

ﻋﻨﺪما ﯾﺘﻢ ﻏﻠﻖ أﺣﺪ اﻷﺑواب ﯾﻔﺘﺢ الﺒاب
اﻵخﺮ
Immediately after closing a
door
• Door opening is heavy
ﺑﻌﺪ إﻏﻼق الﺒاب اﻷول مﺒاﺷﺮة
• ﯾﺼﻌﺐ ﻓﺘﺢ الﺒاب

Feel hot
ھيﻜﻞ الﺜﻼﺟة
ﺳاخﻦ

Refrigerator body exterior is
warm
ھيﻜﻞ الﺜﻼﺟة مﻦ الﺨارج داﻓﺊ

• Isn't the temperature control set to “1” or “MIN” ?
• Isn't a food item blocking the cold air outlet ?
• Isn't direct sunshine casting on the refrigerator ?
• Isn't any heating device around ?
• Is there enough room around the refrigerator ?
• Isn't a hot item stored, doors opened frequently, or too much food
stored?
" أو "الحد األدنى"؟1" • ھل ت ّﻢ ﺿبﻂ درجة الحرارة على
• ھل منفﺬ الهواء البارد مسدود بﺄﺣد أطباق الطعام؟
• ھل أﺷعة الﺸمﺲ مسلّطة بﺸﻜل مباﺷر على الثالجة؟
ّ • ھل تﻢ وﺿع أ
ي جهاز تدفﺌة في المنطقة المحيطة الثالجة؟
• ھل توجد مساﺣة كافية ﺣول الثالجة؟
 أو ﺣفظﺖ فيﮫ ك ّمية كبيرة،ّر
 أو فُتﺢ بابها،• ھل تﻢ ﺣُفﻆ طبﻖ ﺳاخﻦ في الثالجة
ٍ
ٍ بﺸﻜل متﻜر
مﻦ الطعام؟
• Isn't the temperature setting of the refrigerator or freezer “7” o
“MAX”?
• Isn't the ambient temperature 5 °C or below?
" أو "الحد األقﺼى"؟7" • ھل ت ّﻢ ﺿبﻂ ﺣرارة الثالجة أو الفريﺰر على
 درجات مﺌوية أو أقل؟5 • ھل وﺻلﺖ درجة الحرارة الداخلية إلى
• Isn't odor-generating food stored without wrapping ?
• Odor often attaches to the interior plastic walls. Wipe off with a
piece of cloth soaked with lukewarm water.
• ھل ت ّﻢ ﺣفﻆ الطعام المسبّﺐ للراﺋحة بدون تﻐليفﮫ؟
 لﺬا اﺣرص على مسحها بقطعة قماش.• ﻏالبا ً ما تتﺸبّع الجدران البالﺳتيﻜية الداخلية بالراﺋحة
.مبلّلة بالماء الفاتر

The air pressure caused by closing a door sometimes opens other
doors momentarily.
قد يﺆدي ﺿﻐﻂ الهواء الﺬي يسبّبﮫ إﻏالق الباب في فتﺢ باب آخر بﺸﻜل لحظي

The air entering into the compartment is rapidly cooled and the interior
pressure gets lower than the exterior.
يت ّﻢ تبريد الهواء الﺬي يدخل إلى ﺣجيرة الثالجة بسرعة وبالتالي يقل الضﻐﻂ الداخلي عﻦ
.الخارجي

Heat dissipation pipes are running under the surface for sweating.
You may feel hot in the beginning of operation or in summer season,
but it's quite normal.
تم ّر أنابيﺐ تبديد الحرارة تحﺖ ﺳطﺢ الثالجة لالرتﺸاح
 لﻜﻦّ ھﺬا األمر،قد تﺸعر بارتفاع ﺣرارة ھيﻜل الثالجة عند بداية تﺸﻐيلها أو في فﺼل الﺼيف
.طبيع ّي
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IS THIS A FAILURE / اﻛﺘﺸاف اﻷﻋﻄال
Noise bothers me
ﺗﺼﺪر الﺜﻼﺟة أصواﺗًا مزﻋﺠة

Noise
الﻀﺠيﺞ

Making strange noise
ً ﺗﺼﺪر الﺜﻼﺟة ﺿﺠيﺠا ً ﻏﺮﯾﺒا

Operation sound goes up and
down

• ھل ت ّﻢ تثبيﺖ الثالجة جيدًا على األرﺿية؟
• ھل وقعﺖ أية مﺸﻜلة أﺛناء التركيﺐ؟
ّ • ھل وقعﺖ أ
ي قطعة مثل الﺼينيّة داخل الفجوة مما أدى إلى إﺻدار ﺿجيج االھتﺰاز؟
• Bubbling sound→Refrigerant flowing in the cooling devices.
• Hissing sound→Defrosting heater makes this noise even during
stopped operation.
• Zooming sound→Fan operation noise.
• Clicking sound→Operation of electrical component or refrigerant
(gas) adjustment valve.
• Snapping sound→Parts expansion/contraction noise by refrigerant
(gas) adjustment valve.
.• ﺻوت خرير ← تتدفّﻖ المادة المبرّدة في أجهﺰة التبريد
.• ﺻوت ھسيﺲ ← يُﺼ ِدر ﺳ ّخان إذابة الثلج ھﺬا الضجيج ﺣتى مع إيقافﮫ
.• ﺻوت أزيﺰ ← ﺻوت تﺸﻐيل المروﺣة
.)• ﺻوت قرقعة ← ﺻوت تﺸﻐيل القطع الﻜهرباﺋية أو ﺻمام ﺿبﻂ المادة المبرّدة (الﻐاز
• ﺻوت طقطقة ← ﺻوت تمدّد القطع وتقلّﺼها نتيجة لعمل ﺻمام ﺿبﻂ المادة المبرّدة
.)(الﻐاز
This refrigerator adjusts the rotation speed of the compressor by
using an inverter control. The operation noise is higher with a highspeed operation when the ambient temperature is high, frequent door
openings, after defrosting, or immediately after installation.

ارﺗﻔاع صوت ﺗﺸﻐيﻞ الﺜﻼﺟة واﻧﺨﻔاﺿﮫ

 ويرتفع الضجيج الناجﻢ.تقوم الثالجة بضبﻂ ﺳرعة دوران الضاﻏﻂ بواﺳطة متحﻜﻢ عاكﺲ
 أو،عﻦ تﺸﻐيل الثالجة مع التﺸﻐيل عالي السرعة مع ارتفاع الحرارة في األجواء المحيطة
. أو بعد التثبيﺖ مباﺷرة، أو بعد إذابة الثلج،مع تﻜرّار فتﺢ باب الثالجة

Frost and ice accumulate on
the freezer case

This condition occurs when humidity is high, door was kept open for a
long time, or opened frequently.
 أو عند ترك باب الثالجة مفتوﺣا ً لفترة،تحدث ھﺬه المﺸﻜلة عندما تﻜون نسبة الرطوبة عالية
.بﺸﻜل متﻜرّر
 أو فتحﮫ،طويلة
ٍ

ﺗﺮاﻛﻢ الﺜﻠﺞ والﺠﻠيﺪ ﻓﻲ ﺣﺠيﺮة الﻔﺮﯾزر

Frost and
dew
الﺘﺠميﺪ والﻨﺪاوة

• Is the floor firmly supporting the refrigerator?
• Doesn't any problem exist in the installation ?
• Isn't any item such as a tray dropped in the gap and making vibration
noises?

Dewdrops accumulate in the
vegetable compartment
ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﻄﺮات الﻨﺪى ﻓﻲ ﺣﺠيﺮة
الﺨﻀﺮوات
Refrigerator body exterior is
warm

The compartment is kept high in humidity for preventing the vegetables
from being dried up and to preserve freshness.
.تحتفﻆ ھﺬه الحجيرة بنسة رطوبة مرتفعة لمنع جفاف الخضروات والمحافظة على ﺳالمتها
Heat dissipation pipes are running under the surface for sweating. You
may feel hot in the beginning of operation or in summer season, but it's
quite normal.
تم ّر أنابيﺐ تبديد الحرارة تحﺖ ﺳطﺢ الثالجة لالرتﺸاح قد تﺸعر بارتفاع ﺣرارة ھيﻜل
. لﻜﻦّ ھﺬا األمر طبيع ّي،الثالجة عند بداية تﺸﻐيلها أو في فﺼل الﺼيف

ھيﻜﻞ الﺜﻼﺟة مﻦ الﺨارج داﻓﺊ
❈ If you have further questions, please contact your distributor.

. يُرجى االتﺼال بالمو ّزع لديﻚ،❈ لمﺰيد مﻦ األﺳﺌلة
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SPECIFICATIONS / المواصﻔات
MODEL

NR-BE755ASQA

الطراز

NR-BE755ASAS

NR-BE755ASAE

Category

7 RefrigeratorFrezzer

—

الفﺌة
(SASO 2892/2018)

NR-BE755ASSA
NR-BE755AWSA

 المجمد- الثالجة

Freezer Star Rating
تقدير الفريﺰر بالنجوم
Climate class*1
1
* فﺌة ال ُمناخ

T

Rated Voltage (V)
Rated Frequency (Hz)

240 V
50 Hz

220 V – 240 V
50 Hz / 60 Hz

)الفولطية المقدرة (فولﺖ
)التردد المقدر (ھرتﺰ

 فولﺖ240
 ھرتﺰ50

 فولﺖ240 –  فولﺖ220
 ھرتﺰ60 /  ھرتﺰ50

Total

ISO 15502 / IEC 62552
Gross capacity
(L)
ISO 15502 / IEC 62552

589

الﻜلي
Freezer

156

الفريﺰر

السعة الﻜلية
)(لتر

Refrigerator

433

الثالجة

ISO 15502 / IEC 62552
Gross capacity
(L)
ISO 15502 / IEC 62552

Total

519

الﻜلي
Freezer

129

الفريﺰر

ISO 8561
السعة الﻜلية
)(لتر

Refrigerator

390

الثالجة

Outside Dimensions
Width × Depth × Height (mm)

774 × 769 × 1834

األبعاد الخارجية
)العرض × العمﻖ × االرتفاع (مﻢ
Net Weight (kg/lb)

84 kg / 185 lb

) رطل/الوزن الﺼافي (كج
Power cut safe

9 hr

القطع االمﻦ للﻜهرباء
Freezing capacity

5.7 kg / 24 h

قدرة التبريد
Energy Efﬁciency Class
Annual energy consumption*2(AEC)
—

فﺌة كفاءة الطاقة
2
( * اﺳتهالك الطاقة السنويAEC)
(SASO IEC62552:2007)

Class D
344 (kWh per yer)

*1 This appliance is intended to be used at an ambient temperature between 16 °C and 43 °C.
*2 Energy consumption “344”kWh per year, based on standard test results for 24 hours.
Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
. درجة مﺌوية43  درجة مﺌوية و16  ھﺬا الجهاز مخﺼﺺ لالﺳتخدام في درجة ﺣرارة محيطة بيﻦ1
. ﺳيعتمد اﺳتهالك الطاقة الفعلي على اﺳتخدام الجهاز ومﻜان وﺿعﮫ. ﺳاعة24  يعتمد على نتاﺋج االختبار القياﺳية لمدة،ﺳنة/ ك و س344 * اﺳتهالك الطاقة2
.* اﺳتهالك الطاقة الفعلي على اﺳتخدام الجهاز ومﻜان وﺿعﮫ
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