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2.7 Fruits and vegetables box using tip
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2.7 Fruits and vegetables box using tip
Please use recessed handle, when pull out and push back the boxes.
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 تحذيرات السالمة 1

 التحذيرات  1.1

 
  : خطر الحريق / المواد القابلة لالشتعالتحذير

 التوصيات:

 العالمة الحمراء للمديرية االوروبيه يجب ان تستخدم القانون ، أمريكا الشمالية ، يرجى أزاله

 

في المحالت التجارية والمكاتب وبيئات العمل األخرى؛ بيوت  العمليةبخ افي المنازل وتطبيقات مماثلة مثل المط لالستخدامهذا الجهاز  يهدف

ن اإلفطار؛ والمطاعم وغيرها مالبيئات الفندقية التي تقدم خدمة السرير و؛ البيئات السكنيةالمزارع والعمالء في الفنادق والموتيالت وغيرها من 

 .غير التجزئةتطبيقات 

حالة تلف سلك العرض، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو األشخاص المؤهلين على نحو مماثل من أجل تجنب  في

 .الخطر

 .المواد المتفجرة مثل علب األيروسول بوقود قابل لالشتعال في هذا الجهاز ال تخزن

 .االستخدام وقبل تنفيذ صيانة المستخدم على الجهاز بعد أن يكون الجهاز موصواًل يجب

 .مع إزالة العوائق ة،يالداخل ةيالجهاز أو في البن ةيفي حاو ة،يفتحات التهو ی: حافظ علتحذير

 .بها من قبل الشركة المصنعة ى: ال تستخدم األجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية إزالة الجليد، بخالف تلك الموصتحذير

 .ديبدائرة التبر تفتعل أي أضرار: ال تحذير

 .إذا كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة إالفي الجهاز،  األغذيةالكهربائية داخل حجرات تخزين  األجهزةتستخدم  ال: تحذير

 .للمنظمين المحليين ألنها تستخدم غاز نفخ قابلة لالشتعال والتبريد : يرجى التخلي عن الثالجة وفقًاتحذير

 .:عند وضع الجهاز ، تاكد من ان سلك الطاقة غير محاصر أو معطوبتحذير

 .:ال تحدد موقع المنافذ المحمولة المتعددة أو إمدادات الطاقة المحمولة علي الجزء الخلفي من الجهازتحذير

 (شقينمحوالت ) أسالك التمديد أو ال تستخدم

 :: خطر انحباس الطفل. قبل التخلص من الثالجة القديمة أو المجمدخطر

 اخلع األبواب -

 اترك الرفوف في مكانها حتى ال يستطيع األطفال التسلق من الداخل -

 فصل الثالجة عن مصدر التيار الكهربائي قبل محاولة تركيب الملحقات يجب

 المستخدمة في الثالجة قابلة لالشتعال.رغوة ال (سيكلوبنتان)المبردة و المواد

عن أي مصدر للحريق ويتم استردادها من قبل شركة استرداد خاصة مع المؤهالت المقابلة  لذلك، عندما يتم كشط الثالجة، يجب أن تبقى بعيدًا

 .خالف التخلص منها عن طريق االحتراق، وذلك لمنع األضرار التي لحقت البيئة أو أي ضرر آخر

واألشخاص الذين يعانون من  أعلىسنوات فما  8يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  :للمعايير اإلنجليزية

نة تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمالشراف أو توفير اإلأو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم  المحدودة القدرات الجسدية الحسية أو العقلية

 .وفهم المخاطر المعنية. ال يجوز لألطفال اللعب مع الجهاز. وال يقوم األطفال بتنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف

غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص )بما في ذلك األطفال( ذوي القدرات  : هذا الجهازبالنسبة لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية )إيك(

، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم إعطاء إشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص المحدودة و العقليةالبدنية أو الحسية أ

 .مسؤول من أجل سالمتهم

 .مع الجهاز التالعبمراقبة األطفال لضمان عدم  يجب
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 معنى رموز تحذير السالمة 1.2

 

 رمز الحظر

 .هذا هو رمز الحظر

 .التعليمات التي تحمل الرمز قد يؤدي إلى تلف المنتج أو تعريض السالمة الشخصية للخطرأي عدم توافق مع 

 

 رمز التحذير

 .هذا هو رمز التحذير

ويتعين عليها أن تعمل في إطار التقيد الصارم بالتعليمات الملحوظة بهذا الرمز؛ أو تلف المنتج أو اإلصابة 

 .الشخصية

 

 رمز المالحظة

 .التحذيرهذا هو رمز 

التعليمات التي تحمل هذا الرمز تتطلب الحذر الشديد قد يؤدي عدم كفاية الحذر إلى إصابة طفيفة أو متوسطة، أو 

 .تلف المنتج

 (.يحتوي هذا الدليل على الكثير من معلومات السالمة الهامة )التي يجب أن يالحظها المستخدمون

 

 التحذيرات المتعلقة بالكهرباء 1.3

 

 تسحب سلك الطاقة عند سحب قابس الطاقة الخاص بالثالجة. يرجى فهم بقوة المكونات  ال

 .مباشرة مأخذ الكهرباءوسحبه من 

 اهترائهتضر سلك الطاقة أو تستخدم سلك الطاقة عند تلفه أو  ال، اآلمنستخدام اال لضمان. 

 

  األجهزة الكهربائية يرجى استخدام مأخذ طاقة مخصص ومقبس الطاقة ال تكون مشتركة مع

 .األخرى

 يجب أن يتم توصيل قابس الطاقة بإحكام مع المقبس أو قد يحدث حريق آخر. 

 .يرجى التأكد من أن قطب التأريض من مأخذ الطاقة مجهز خط التأريض موثوق بها

 

  الغاز ثم فتح األبواب والنوافذ في حالة تسرب الغاز وغيرها من تسريب يرجى إيقاف صمام
بالنظر إلى أن  األخرىالكهربائية  واألجهزةتقم بفصل الثالجة ال الغازات القابلة لالشتعال. 

 .ًاالشرارة قد تسبب حريق

 

 إذا كانت من النوع الموصى به  إالالكهربائية في الجزء العلوي من الجهاز،  األجهزةتستخدم  ال
 .من قبل الشركة المصنعة
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 تحذيرات االستخدام 1.4

 

  ال تقم بتفكيك أو إعادة تركيب الثالجة، أو تضر بدائرة الثالجة؛ يجب أن تتم عمليات الصيانة

 من قبل المختصين

  بالمصّنع أو يحب استبدال أسالك الكهرباء التالفة من قبل المصّنع، قسم الصيانة الخاص
 المختصين، لتجنب التعرض لألخطار

 

  المسافات بين باب الثالجة وبين األبواب وهيكل الثالجة صغيرة، احذر من وضع يديك في هذه

األماكن لتجنب انضغاط األصابع. من فضلك تعامل بحرص عن غلق باب الثالجة لتجنب 

 سقوط األغراض.

 لتثليج باستخدام يدين رطبة أثناء عمل المبرد، ال تحمل األطعمة أو الحاويات داخل غرفة ا

 قضمة الصقيع. خاصة الحاويات المعدنية، لتجنب حدوث

 

 

 .ال تسمح لألطفال بدخول أو تسلق الثالجة؛ وإال قد تعرضهم لخطر االختناق أو السقوط 

 

  الثالجة، مما ال تضع أغراضًا ثقيلة فوق الثالجة، نظرًا إلمكانية سقوطها عند فتح أو غلق باب

 يؤدي للحوادث.

  من فضلك اسحب القابس في حالة أي عطل في الكهرباء أو التنظيف. ال توصل الثالجة
 بمصدر الطاقة لمدة خمس دقائق لمنع حدوث أضرار في الضاغط بسبب فتحه لمرات متتالية.

 تحذيرات بخصوص وضع األشياء 1.5

 

  ال تضع مواد قابلة لالشتعال، متفجرة، متطايرة أو سهلة التآكل في الثالجة، لمنع حدوث

 أضرار أو حوادث أو حرائق في المنتج

 .ال تضع مواد قابلة لالشتعال بالقرب من الثالجة، لتجنب وقوع الحرائق 

 

  منزلية ويصلح فقط لتخزين الطعام. ال يجب استخدام الثالجات المنزلية هذا المنتج هو ثالجة

 ألغراض أخرى، مثل تخزين الدم، األدوية أو المنتجات العضوية.

 

  

 البضائع المتفجرة

 
 تآكل قوي

 

 ملتهب

 

 دم

 

 المخدرات

 

المنتجات 

البيولوجي

 ة

 



الغازية
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 االستخدام الصحيح للثالجة 2

 وضع الثالجة 2.1

 

 

  أزل جميع مواد التغليف قبل استخدام الثالجة الجديدة. يشمل هذا القاعدة الفلينية وجميع
لكماليات الثالجة من الداخل والخارج، وقم بقطع غطاء الحماية األشرطة الالصقة المثبتة 

 الموجود على هيكل وباب الثالجة

 

  ضع ثالجتك في مكان جيد التهوية وأبعدها عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة. ال

 .تضعها في أي مكان رطب أو مبلل لتجنب الصدأ وضعف العزل

 لثالجة في مكان رطب يسهل رشه بالماء لئال تؤثر على ال ترش أو تغسل الثالجة؛ ال تضع ا

 خواص العزل الكهربي الخاصة بالثالجة.

 

 

  يجب أن تكون األرض مستقيمة وصلبة )أدرها لليمين أو في مكان جيد التهوية الثالجةضع ،
 اليسار لضبط عجلة االستواء، في حالة عدم الثبات(.

 

  سنتيمترات بين كل من  10الثالجة، وأخرى ال تقل عن سنتيمترًا فوق  30يجب ترك مسافة

 ط، لتسهيل التخلص من الحرارةالجانبين والجزء الخلفي والحائ

 

 

 

 احتياطات ما قبل التنصيب:

إن المعلومات الموجودة في دليل المستخدم هي لإلرشاد فقط. قد يختلف المنتج الفعلي. قبل التنصيب وضبط المحلقات، يجب التأكد من فصل 

 الثالجة عن مصدر الكهرباء. 

 يجب اتباع االحتياطات لمنع سقوط المقبض من التسبب بأي إصابة شخصية.
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 أقدام االستواء2.2 

 االستواءرسم توضيحي ألقدام  (1

 

 (الصورة أعاله هي لالطالع فقط. الضبط الفعلي سيعتمد على المنتج الفعلي أو بيان من قبل الموزع)

 

 عملية الضبط (3

 أ. أدر القدم مع عقارب الساعة لرفع الثالجة

 ب. أدر القدم عكس عقارب الساعة لخفض الثالجة

 المذكورة أعاله، للوصول إلى مستوى افقي.ج. اضبط األقدام اليمنى واليسرى بناء على العمليات 

 

 تغيير اتجاه الباب من اليمين لليسار  2.3

 

المستخدميجب أن يمتلكها قائمة األدوات التي   

 

 المفتاح المسدس

 مفك براغي ذو رأس صليبي

 
رقيقه شفره المعجون سكين 

 البراغي

 

 إنش 5/16مقبس وسقاطة 

 

 الشريط

 

 ..يحمي الجسم من الباب مع الشريطأزاله عنصر الباب. ( 1
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فصل خط اإلشارة ، في آن ذاتهغطاء المفصلة وغطاء المفصلة األيمن ل الرئيسي جسمال، ثم إزالة  أوال غطاء  المفصلةل الرئيسي فك المسمار( 2

 A وخط اإلشارة B  وإزالة المف يمينةمسمار المفصلة ال غطاء المفصلة إلزالة غطاء المفصلة. فك ل الرئيسي جسمال، وإخراج المستشعر من ،

 حجرة التجميد إلى أعلى . قم بإزالة باب تجميدإلزالة باب ال،  D وخط اإلشارة E ، وفصل خط اإلشارة يمينةصلة ال

 

 

إ و،  )مسمار  السدادة(، ة الوسطىلمفصلعلى ا الثقب غطاء  اثنين منإزالة ، و الرمحكم و ة الوسطىالمفصلوإزالة ، ةإزالة ترباس المفصل ( 3

 . علىاألإلى  تجميدزالة باب ال

 

 
  

 

 

 

 المستشعر

 

 

يمينةال مفصلةال  

 
 

 

 

 

 

يغطاء المفصللل الرئيسي جسمال  

 الغطاء المفصلي اليمين

 

Cخط اإلشارة 

D خط اإلشارة   

E خط اإلشارة   

 

A خط اإلشارة   

B خط اإلشارة   

F خط اإلشارة   

 

كم الرمح   

  

ة الوسطىالمفصل   

 

 مسمار  السدادة
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إلى الحفر Bقدم التعديل ركب األصلي(،  Bقدم التعديل ل التركيب )ثقب ة السفلىلمفصلل إلى الحفرة األيسر الرمح وكم ة رمح المفصل( ركب  6

التثبيت األصل ة     السفلى وثقبلمفصلوثقوب التثبيت الثالثة لإلى زاوية الثالجة اليسرى ) السفلى ةثم تركيب المفصل ة السفلى ،لمفصلمن لة األي

على زاوية الثالج C قدم التعديل ركب  الموضح في الشكل ، وأخيًرا  صورةطبًقا لل A تناظر اليسار واليمين( ، ثم قم بتركيب قدم التعديلت ي

 اليمنى .ة 

 

 

 

كما هو موضح في الشكل التاليركيب بعد االنتهاء من الت  

 

  

 كم الرمح

 رمح المفصلة

ة السفلىالمفصل  

م التعديل قد Bقدم التعديل  A 

 Cقدم التعديل 

 Bقدم التعديل 

الرمح ورمح المفصلة كم  

 

 Aقدم التعديل 

 

 Cقدم التعديل 
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وتركيبه    من حقيبة الملحقات ،  يسير الذاتيقفل الباب ال خراجوإ،  مسامير فك ال للبابين خالل  الذاتي اليمين قفل الباب و الباب توقفإزالة (  5

ث عكسيالموقف الإلى ما  ونقله رمح كم الرمحو تثليجقابس باب ال خراجالباب إلى الزاوية اليسرى من جسم الباب. قم بإ توقفجنًبا إلى جنب مع  

خط إشارة  اسحب، والتجميد  إلى األعلى  لجسم باب  من الغطاء األعلى  غطاء نهايةاليسير ولوحة  غطاء الزخرفيإخرج ال.م ركبهما في الباب 

E  اليمين من حقيبة الملحقات  غطاء الزخرفيال إعادة تركيبالباب ، ثم  يسار الباب إلىيمين  مع كم الرمح على الخط من. 

 

 

 

D  )على المفصلة السفلى ، ثم قم بتركيب المفصلة الوسطى والمسامير اللولبية على الجانب األيسر من الثالجة ، وضع الجلب تثليجتركيب باب ال

 .ة. تثبيت مسمار على الطرف اآلخر من ثقب الحزمة الوسطى

  

                    

  

 قابس

 غطاء نهايلوحة 

 
اليمين  الزخرفي غطاءال  

 

 كم الرمح

 

اليسار  الزخرفي غطاءال  

 Eخط إشارة 

الباب توقف  

الذاتي اليمين قفل الباب  

 

الذاتي اليسار قفل الباب  
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غالف وإزالة العلى الجسم غطاء المفصلة ،  وركبه قيبة الملحقاتمن ح ةغطاء المفصلة اليسار وقم إخراجعلى المفصلة ، ( ركب باب التجميد  7

 خط اإلشارة إلى A اإلشارة  خط  ، وقم بتوصيل E خط اإلشارة إلى F . قم بتوصيل خط اإلشارة وتركيبه في الحوض اليمين األصلي المرفق

B   ،خط اإلشارة توصيلو C إلى خط اإلشارة D  البراغي. قم بإدخال  ركبه وشددحقيبة الملحقات ومن  العلوي ةاليسار. أخرج المفصلة

 .المسامير اللولبية تشديدغطاء المفصلة و تركيبفي الوضع األصلي لجسم غطاء المفصلة. وأخيًرا ، قم ب المستشعر

 

  

 

 أخيرااالنتهاء من تغيير الباب  ( 8

 

 ( البائع بيانيعتمد التكوين الفعلي على شراء المنتج الفعلي أو  ، ة فقطمراجعالصورة أعاله هي لل ) 

الغطاء المفصلي غالف الغطاء المفصلي اليسار  

اليسار العلوي المفصلي  

  Fخط اإلشارة   E اإلشارةخط   
  Aخط اإلشارة 

رتشعالمس  

  Bخط اإلشارة 

Cخط اإلشارة 

D خط اإلشارة   



2.7
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الهيكل والوظائف 3  

 

  المكونات الرئيسية 3.1

 

 (على المنتج الفعلي أو بيان من قبل الموزع الفعلي سيعتمد الضبط فقط. للعلمالصورة أعاله هي )

 الثالجه
  الفواكه والخضروات والمشروبات وغيرها من االطعمه التي تستهلك في المدى القصير.الغرفة الباردة مناسبه لتخزين أنواع مختلفه من 

 .يتم تبريد أطعمه الطهي في درجه حرارة الغرفة والمبردة في الفريزر 

 .فمن األفضل لختم الطعام قبل وضعه في الجهاز 

 ساحة التخزين.ويمكن تعديل الرفوف الزجاجية صعودا وهبوطا لتحقيق معقولة وسهله االستخدام وم 

  .إذا وجدت الثالجة ليست بارده جدا ،  5للحصول علي أفضل استخدام للتبريد ، فمن المستحسن ان يكون مجداف في الوضع الصحيح

 )الرياح ضد( تحقق أوال لمعرفه ما إذا كان مجداف في الموقف الصحيح.

 وات " ، والرطوبة في المربع النباتي هو اعلي ، وعندما عندما يتم وضع عالمة علي الجرف الزجاجي لتكييف الرطوبة إلى  "الخضر

 تعيين إلى  "الفاكهة " ، والرطوبة في الفواكه والخضروات مربع هو الحد األدنى.

 

 حجرة المبرد

 .يمكن لحجرة المبرد منخفضة الحرارة أن تخزن الطعام الطازج لفترة زمنية طويلة، وتستخدم بشكل أساسي لحفظ الطعام وصنع الثلج 

 .تناسب حجرة المبرد تخزين اللحوم، األسماك، كرات األرز وأطعمة أخرى ال يتم استهالكها على مدار زمني قصير 

  يفضل تقسيم قطع اللحم الكبيرة إلى قطع صغيرة عند تخزينها، لسهولة الوصول إليها. الحظ أنه يجب استهالك الطعام قبل انتهاء الفترة

 المحددة لتخزينه.

  

 الضوء

 الرف الزجاجي لحجرة التجميد

 الضوء

 مثبط التحكم في درجة الحرارة

 الرف الزجاجي لحجرة التثليج

 كتلة مزيل العرق

الرطوبة ضبطل مجموعة الرف الزجاجي  

مربع الفواكه والخضروا

 ت

 صندوق الزجاجات لحجرة  التجميد

 لوحة التحكم في درجة الحرارة

 صندوق الزجاجات لحجرة  التثليج
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 جةصيانة واالهتمام بالثال 4

 التنظيف العام 4.1

  يجب تنظيف الغبار خلف الجهاز الكهربائي وعلى األرض لتحسين كفاءة التبريد وتوفير الطاقة. يحب تنظيف المكان داخل الجهاز

الكهربائي لتجنب الروائح الكريهة. ينصح باستخدام فوط ناعمة أو اسفنجة مبللة أو منظفات ال تحتوي على مواد تسبب التآكل. يجب 

 تنظيف المبرد باستخدام ماء نظيف ومنشفة جافة. افتح الباب للتجفيف الطبيعي قبل إعادة وصل الجهاز بالكهرباء.

  ال تستخدم فراش جافة، كرات حديدية، فرشات حديدية، مواد تسبب التآكل مثل معجون

األحماض األسنان، المذيبات العضوية )مثل الكحول، أسيتون، زيت الموز، إلخ(، الماء المغلي، 

 أو القلويات لتنظيف الثالجة ألنها يمكن أن سطح الثالجة الخارجي والداخلي.

 .ال تغسلها بالماء لئال توثر على خواص العزل الكهربي 

 

 

 من فضلك انزع قابس الثالجة في حالة إذابة الثلج أو التنظيف 

 

 

 تنظيف الجرف الزجاجي 4.2

 

 ؛إزالة الدرج على الرف الزجاجي 

  حوالي( ارفع الرف الزجاجي ألعلىD0 وأخرجه )؛درجة 

 أزاله الزجاج الجرف ونظيفه حسب الحاجة ؛ 

 .اضغط ألزاله الجرف الزجاجي في اتجاه عكسي 

 

 

 إذابة الثلج  4.3

  خاصية إذابة تلقائية. يمكن إزالة الجليد المتكون نتيجة تغير الفصول بشكل يدوي إن الثالجة مصنعة بناء على مبدأ تبريد الهواء، فهي بها

 عن طريق فصل الثالثة عن الكهرباء أو مسحه باستخدام منشفة جافة.

 

 

 كيفيه أزاله الجرف الزجاجي الرطوبة 4.4

بسبب  الرف الزجاجي لضبط الرطوبةعندما تكون الثالجة في االستخدام العادي ، ليست هناك حاجة إلزالة ختم الباب ، إذا كنت بحاجة إلى إزالة 

 التنظيف أو عوامل أخرى ، اتبع الخطوات التالية :

  الزاوية، حتى يفصل عن مرارة الباب ، ثم ( رسمها ظاهريا من 1إزالة ختم الباب لحجرة التثليج، أي سحب ختم الباب األول )مخطط

 .انسحب تدريجيا تباعا على طول الجانبين، وأخيرا إزالة كافة

  إلى الخارج مربعي الفواكه والخضرواتأزل. 

 إزالة الشريط األبيض TPP  في االتجاه العلوي الخلفي ، ثم أخرج الزجاج لفصل °  10الذي يثبت الزجاج ، ثم ارفع الزجاج حوالي

 .ج عن أجزاء البالستيك للرف الزجاجي لضبط الرطوبةالزجا

 درجة في االتجاه الموضح وأزل الرف الزجاجي لضبط الرطوبة إلى الخارج 20حوالي  رف الزجاجي لضبط الرطوبةارفع ال. 

 على الثالجة  لرطوبةأجزاء البالستيك للرف الزجاجي لضبط ا، وهذا هو، تركيب  رف الزجاجي لضبط الرطوبةاستعادة العملية العكسية لل

، والطرف الخلفي مسطح ، و  جزاء البالستيك للرفأوال ، ثم ركب من الخلف إلى الزجاج األمامي ، الطرف االمامي يركب في ثلم أ

 .أخيرا يتم تركيب ختم الباب من أعلى إلى أسفل ، ويتم قطع ختم الباب في ثلم مرارة الباب بالترتيب ، ويتم تنظيف الغطاء

  

ن
زي

 بن

 بنزين

ف
ظ

 من

ز
ت المو

 زي
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 التوقف عن العمل 4.5

 

  أعطال الكهرباء: في حالة حدوث عطل كهربي، حتى في فصل الصيف، يمكن الحفاظ على األطعمة داخل الثالجة لعدة ساعات. أثناء

 انقطاع الكهرباء، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب وال يجب وضع المزيد من الطعام الطازج داخل الثالجة.

  طويلة: يجب إزالة قابس الجهاز وتنظيفه، ثم يجب اإلبقاء على األبواب مفتوحة لمنع تكون رائحة كريهة.التوقف عن االستخدام لفترة 

  التحريك: قبل تحريك الثالجة، يجب إخراج جميع األغراض الموجودة بالداخل وتثبيت األقسام الزجاجية، حامل الخضروات، أدراج غرفة

قدم االستواء، أغلق األبواب وثبتها باستخدام شريط الصق. أثناء عملية التحريك، ال يجب التثليج، إلخ، باستخدام شريط الصق ثم إحكام 

 درجة. 65إمالة الجهاز بشكل أفقي أو تعريضه لالهتزاز، يجب أال تزيد زاوية الميل أثناء النقل عن 

 

 
    قد يقلل هذا من عمره االفتراضييجب أن يعمل الجهاز بشكل متصل حال توصيله. بشكل عام، ال يجب مقاطعة عمل الجهاز وإال
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 األعطال وتصليحها اكتشاف 5

 إن لم تستطع حلها، من فضلك تواصل مع مركز خدمة ما بعد البيع..يمكنك محاولة حل هذه المشكالت البسيطة بنفسك 

 تأكد من كون الثالجة موصلة بالكهرباء أو إذا كان القابس مؤمن

 تفقد إذا كان الجهد منخفض

 إن كان هناك عطل كهربي أو فشل جزئي في الدائرة الكهربية تفقد

 فشل التشغيل

 .ملفوفة بإحكام ذات الرائحةيجب أن تكون األطعمة 

 .ك أي طعام فاسدلتحقق ما إذا كان هنا

 .داخل الثالجة نظف

 وجود رائحة

 من الطبيعي أن يعمل الضاغط لفترات طويلة في الصيف عند ارتفاع درجات الحرارة؛

 ال تضع الكثير من الطعام في المبرد في آن واحد؛

 ال تضع األطعمة إال إذا كانت باردة؛

  الفتح المتكرر لباب الثالجة

 التشغيل طويل األمد للضاغط

 أكد من كون الثالجة متصلة بالكهرباء، أو ما إذا كانت اللمبة تعمل بشكل جيد

 اطلب من المتخصص تغيير اللمبة
 تعمللمبة اإلضاءة ال 

 يعلق باب الثالجة بسبب عبوات الطعام؛

 يوجد الكثر من الطعام؛

 الثالجة مائلة

ال يمكن غلق باب الثالجة 

 بشكل محكم

تأكد من وضع الملحقات في ؛ تأكد من وضع أجزاء الثالجة بشكل مناسب تأكد من استواء الطعام واتزان الثالجة؛

 أماكن مناسبة
 تصدر ضوضاء

 من مجرى الباب أزل أي مواد خارجية

 قم بتسخين القفل ثم تبريده مرة أخرى كنوع من الصيانة

 )أو جففه باستخدام مجفف هواء أو منشفة دافئة(

 ال يمكن إحكام إغالق الثالجة

هنالك الكثير من الطعام في الحجرة أو الكميات المخزنة تحتوي على الكثير من الماء، مما يتسبب في عملية إذابة 

 صعبة

غير مغلقة بشكل محكم، مما ينتج عن تكون جليد بسبب دخول الهواء وبالتالي زيادة نسبة الماء نتيجة األبواب 

 إذابة هذا الثلج

 يفيض خزان الماء

نتيجة التبديد الحراري عن طريق الهيكل بسبب المكثف الموجود داخل الوحدة، وهذا طبيعي عندما ترتفع درجة 

حرارة الهواء المحيط، تخزين الكثير من الطعام أو إغالق الضاغط. زود حرارة الهيكل بسبب ارتفاع درجة 

 تهوية مناسبة لتسهيل عملية التبديد الحراري.

 ارتفاع درجة حرارة الهيكل

التكثف على الهيكل الخارجي للثالجة وأقفال الباب الخاصة بالمبرد عند ارتفاع الرطوبة هو طبيعي عند ارتفاع  

 رطوبة الهواء المحيط. يمكن مسح آثار التكثف باستخدام قماشة جافة.
 تكثف سطحي

 صوت طنين: يتسبب الضاغط في حدوث صوت طنين، خاصة عند التشغيل أو اإلطفاء، هذا طبيعي.

 صوت صرير: صوت السائل المبرد المتحرك داخل الجهاز قد يسبب صوت صرير، وهذا طبيعي
 ضوضاء غريبة
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