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2. 7 Fruits and vegetables box using tip

2.7 Fruits and vegetables box using tip
When pull out and push back the fruits and vegetable boxes, please use recessed handle.
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Appendix
Appendix

Specifications
NR-BC833VSSA/NR-BC833VWSA

NR-BC833VSAE/NR-BC833VSAS
NR-BC833VWAS

FREEZER STAR RATING
TOTAL GROSS VOLUME

651 L

651 L

TOTAL STORAGE VOLUME

651 L

650 L

STORAGE FRIDGE VOLUME

486 L

489 L

STORAGE FREEZER VOLUME

162 L

161 L

834 mm x 820 mm x 1860 mm

834 mm x 820 mm x 1860 mm

102.5 kg

102.5 kg

220-240 V ~

220-240 V ~

50/60 Hz

50/60 Hz

R600a

R600a

Cyclo-Pentane

Cyclo-Pentane

MODEL

PRODUCT DIMENSIONS
WIDTH x DEPTH x HEIGHT
NET WEIGHT
RATED VOLTAGE
RATED FREQUENCY
REFRIGERANT
BLOWING AGENT

NR-BC833VSAE/NR-BC833VSAS/NR-BC833VWAS
NR-BC833VSSA/NR-BC833VWSA
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 1.2معاني رموز تحذيرات السالمة
هذا هو رمز الحظر.
أي عدم توافق مع التعليمات التي تحمل الرمز قد يؤدي إلى تلف المنتج أو تعريض السالمة
الشخصية للخطر.

رمز المنع

هذا هو رمز التحذير.
ويتعين عليها أن تعمل في إطار التقيد الصارم بالتعليمات الملحوظة بهذا الرمز؛ أو تلف المنتج أو
اإلصابة الشخصية.

رمز التحذير

هذا هو رمز التحذير.
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).
 1.3التحذيرات المتعلقة بالكهرباء


ال تسحب سلك الطاقة عند سحب قابس الطاقة الخاص بالثالجة .يرجى فهم بقوة
المكونات وسحبه من مأخذ الكهرباء مباشرة.



لضمان االستخدام اآلمن ،ال تضر سلك الطاقة أو تستخدم سلك الطاقة عند تلفه أو
اهترائه.



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



يرجى إيقاف صمام تسريب الغاز ثم فتح األبواب والنوافذ في حالة تسرب الغاز وغيرها
من الغازات القابلة لالشتعال .ال تقم بفصل الثالجة واألجهزة الكهربائية األخرى بالنظر
إلى أن الشرارة قد تسبب حريقاً.



ال تستخدم األجهزة الكهربائية في الجزء العلوي من الجهاز ،إال إذا كانت من النوع
الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
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رمز المالحظة

 1.4تحذيرات االستخدام


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



يحب استبدال أسالك الكهرباء التالفة من قبل المصنّع ،قسم الصيانة الخاص بالمصنّع أو
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.



ال تحمل األطعمة أو الحاويات داخل غرفة التثليج باستخدام يدين رطبة أثناء عمل المبرد،
خاصة الحاويات المعدنية ،لتجنب حدوث قضمة الصقيع.



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



ال تضع أغراضاً ثقيلة فوق الثالجة ،نظراً إلمكانية سقوطها عند فتح أو غلق باب الثالجة ،مما
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.

 1.5تحذيرات بخصوص وضع األشياء


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.



هذا المنتج هو ثالجة منزلية ويصلح فقط لتخزين الطعام .ال يجب استخدام الثالجات
المنزلية ألغراض أخرى ،مثل تخزين الدم ،األدوية أو المنتجات العضوية.

3

 2االستخدام الصحيح للثالجة
 2.1وضع الثالجة


أزل جميع مواد التغليف قبل استخدام الثالجة الجديدة .يشمل هذا القاعدة الفلينية وجميع األشرطة
الالصقة المثبتة لكماليات الثالجة من الداخل والخارج ،قم بقطع غطاء الحماية 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.
ال ترش أو تغسل الثالجة؛ ال تضع الثالجة في األماكن الرطبة التي من السهل أن تتعرض للماء
عن طريق الرش حتى ال تؤثر على خصائص العزل الكهربائي من الثالجة.



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



يجب ترك مسافة  33سنتيمتراً فوق الثالجة ،وأخرى ال تقل عن  13سنتيمترات بين كل من
الجانبين والجزء الخلفي والحائط ،لتسهيل التخلص من الحرارة



احتياطات ما قبل التشغيل:
المعلومات الموجودة في كتيب التشغيل هي لالطالع فقط .قد يكون المنتج المادي مختلفا.
قبل تركيب أي من المحلقات يجب التأكد من فصل الثالجة من الكهرباء .قبل ضبط قدم االستواء ،يجب اتخاذ االحتياطات
الالزمة لمنع أي إصابات شخصية.
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 2.2أقدام االستواء
رسم توضيحي ألقدام االستواء

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

عملية الضبط:
أ .أدر القدم مع عقارب الساعة لرفع الثالجة
ب .أدر القدم عكس عقارب الساعة لخفض الثالجة
ج .اضبط األقدام اليمنى واليسرى بناء على العمليات المذكورة أعاله ،للوصول إلى مستوى افقي.

6

 2.3تغيير الباب للفتح من اليسار إلى اليمين
الئحة باألدوات التي يجب على المستخدم تزويدها
سكينة زبدة ومفك براغي ذو رأس رفيع

مفك براغي ذو رأس صليبي

شريط الصق

مقبس وسقاطة  5/16إنش
.1

.2

انزع قابس الثالجة وأزل جميع األطعمة من رفوف الباب
أزل الطعام العالق في بطانة الباب الداخلية
ثبت الباب باستخدام الشريط الالصق
أزل سطح غطاء مفصل الباب والغطاء الموجود في أعلى اليمين ،ثم قم بفك
البراغي وأزل المفصل في أعلى اليمين ثم أبقه إلعادة االستخدام في التركيب.
سطح غطاء مفصل الباب

غطاء المفصل العلوي
المفصل العلوي

.3
.4

ارفع باب المبرد بعيداً عن الثالجة
قم بفك براغي المفصل الوسطي ،أزل المفصل وأبقه إلعادة االستخدام عند التركيب ،ثم ارفع باب الثالجة وأبعده عنها ،ثم
أبق عليه لالستخدام في إعادة التركيب.

المفصل الوسطي

.5
.6

قم بفك براغي المفصل السفلي ،ثم أزل المفصل السفلي من الجانب األسفل للثالجة من جهة اليمين.
قم بفك عمود المفصل من الجانب األيمن للمفصل وركبه في الجانب األيسر ،ثم قم بربط المفصل السفلي في الجانب
األسفل في الجهة اليسرى من الثالجة ،استخدم البراغي التي أزلتها سابقاً

العمود
غطاء المفصل
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.7

أزل غطاء الفتحة من الجهة اليسرى العلوية لباب الثالجة وركبه في الجانب اآلخر
غطاء الفتحة

.8

أزل سدادة الباب من الجانب األيمن السفلي لبابي البراد والثالجة وركبهم على الجانب اآلخر.
سدادة الباب
سدادة الباب

 .9أزل أغطية الفتحات من الجانب األيسر للعارضة الوسطى ،وركبهم على الجانب اآلخر
 .13ركب باب الثالجة رأسياً على المفصل السفلي ،ثم ركب المفصل الوسطي على الجانب األيسر من العارضة الوسطى.
المفصل الوسطي

 .11أخرج المفصل العلوي وغطاء المفصل العلوي من حقيبة الملحقات في الثالجة .ركب باب المبرد رأسياً على المفصل
الوسطي ،ثم ركب غطاء المفصل العلوي ،ثم ركب سطح التغطية الذي أزلته مسبقاً
غطاء المفصل
المفصل العلوي

)الصورة أعاله هي لالطالع فقط .الضبط الفعلي سيعتمد على المنتج الفعلي أو بيان من قبل الموزع(
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2.7

.3

الهيكل والوظائف

 3.1المكونات الرئيسية

رف
أرفف الباب

إعدادات كبح الهواء

غطاء متحرك

رف
مقبض التحكم بدرجة
الحرارة
رف
أرفف الباب
صندوق الفاكهة
والخضروات

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

حجرة الثالجة


تناسب حجرة الثالجة تخزين أنواع متعددة من الفاكهة ،الخضروات ،المشروبات وأطعمة أخرى يتم استهالكها في فترات
قصيرة.



ال يجب وضع األطعمة المطبوخة في حجرة الثالجة إال بعد انخفاض درجة حرارتها لدرجة حرارة الغرفة



ينصح بلف الطعام بشكل محكم قبل وضعها في الثالجة



يمكن ضبط األرفف الزجاجية ألعلى أو أسفل للحصول على مساحة تخزين كافية وسهولة االستخدام

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.

ملحوظة :تخزين كميات كبيرة من الطعام أثناء التشغيل الذي يلي التوصيل األولي للطاقة قد يؤثر على قدرة التبريد الخاصة بالثالجة.
ال يجب أن تحجب األطعمة المخزنة مجرى الهواء؛ وإال سيؤثر ذلك أيضاً على قدرة التبريد.
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 3.2الوظائف

عادي

بارد

أكثر برودة

(الصورة أعاله هي للعلم فقط .الضبط الفعلي سيعتمد على المنتج الفعلي أو بيان من قبل الموزع)
 )1إعدادات
①إعداد 1
② إعداد 2
③ إعداد 3
④ إعداد 4
⑤ إعداد 5
 )2إعدادات درجة الحرارة في حجرة المبرد
قم بتدوير مقبض التحكم بدرجة الحرارة مرة واحدة وستتغير إعدادات درجة الحرارة مرة واحدة .سوت تبدأ درجة الحرارة
الجديدة في العمل بعد  15ثانية ،يتراوح مدى درجة الحرارة ما بين  2إلى  8درجات مئوية .ال يشير كل إعداد إلى درجة
الحرارة المقابلة .يقوم الدوران في اتجاه عقارب الساعة بخفض درجة حرارة حجرة المبرد.
 )3إعدادات كابح الهواء
التحكم في المبرد

يقوم كابح الهواء بالتحكم في كمية الهواء في حجرتي المبرد والمثلج .عند ارتفاع درجة حرارة حجرة المثلج ،ينصح بدفع
المؤشر من اليسار لليمين ،سيقوم هذا بزيادة كمية الهواء المندفعة لحجرة المثلج ،ولكنه في نفس الوقت سيقوم بخفض كمية
الهواء المندفعة لحجرة المبرد.
(الصورة أعاله هي للعلم فقط .الضبط الفعلي سيعتمد على المنتج الفعلي أو بيان من قبل الموزع)
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 4.صيانة واالهتمام بالثالجة
 4.1التنظيف العام


يجب تنظيف الغبار خلف الثالجة وعلى األرض لتحسين كفاءة التبريد وتوفير الطاقة .يحب تنظيف المكان داخل الثالجة 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
األسنان ،المذيبات العضوية (مثل الكحول ،أسيتون ،زيت الموز ،إلخ) ،الماء المغلي،
األحماض 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

4.2تنظيف غطاء حجرة الخضروات
خطوة  :1اسحب غطاء حجرة الخضروات بشكل أفقي.
خطوة  :2ارفع الغطاء واسحبه للخارج
اضبط أو نظف الرف وفقاً لمتطلباتك
خطوة 2

خطوة 1

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

 4.3إذابة الثلج


إن الثالجة مصنعة بناء على مبدأ تبريد الهواء ،فهي بها خاصية إذابة تلقائية .يمكن إزالة الجليد المتكون نتيجة تغير الفصول
بشكل يدوي عن طريق فصل الجهاز عن الكهرباء أو مسحه باستخدام منشفة جافة.

 4.4التوقف عن العمل




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.
التوقف عن االستخدام لفترة طويلة :يجب إزالة قابس الجهاز وتنظيفه ،ثم يجب اإلبقاء على األبواب مفتوحة لمنع تكون رائحة
كريهة.
التحريك :قبل تحريك الثالجة ،يجب إخراج جميع األغراض الموجودة بالداخل وتثبيت األقسام الزجاجية ،حامل الخضروات،
أدراج غرفة التثليج ،إلخ ،باستخدام شريط الصق ثم إحكام قدم االستواء ،أغلق األبواب وثبتها باستخدام شريط الصق .أثناء
عملية التحريك ،ال يجب إمالة الجهاز بشكل أفقي أو تعريضه لالهتزاز ،يجب أال تزيد زاوية الميل أثناء النقل عن  45درجة.

يجب أن يعمل الجهاز بشكل متصل حال توصيله .بشكل عام ،ال يجب مقاطعة عمل الجهاز وإال قد يقلل هذا من
عمره االفتراضي
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 5اكتشاف األعطال وتصليحها
 5.1يمكنك محاولة حل هذه المشكالت البسيطة بنفسك.
إن لم تستطع حلها ،من فضلك تواصل مع مركز خدمة ما بعد البيع.
تأكد من كون الثالجة موصلة بالكهرباء أو إذا كان القابس مؤمن
فشل التشغيل

تفقد إذا كان الجهد منخفض
تفقد إن كان هناك عطل كهربي أو فشل جزئي في الدائرة الكهربية
يجب لف الطعام المسبب للرائحة بشكل محكم؛

وجود رائحة

يجب التأكد من عدم وجود طعام متعفن؛
يجب التأكد من تنظيف الجزء الداخلي للثالجة.
من الطبيعي أن يعمل الضاغط لفترات طويلة في الصيف عند ارتفاع درجات الحرارة؛

التشغيل طويل األمد
للضاغط

ال تضع الكثير من الطعام في المبرد في آن واحد؛
ال تضع األطعمة إال إذا كانت باردة؛
الفتح المتكرر لباب الثالجة.

لمبة اإلضاءة ال تعمل

تأكد من كون الثالجة متصلة بالكهرباء ،أو ما إذا كانت اللمبة تعمل بشكل جيد
اطلب من المتخصص تغيير اللمبة
يعلق باب الثالجة بسبب عبوات الطعام؛

ال يمكن غلق باب
الثالجة بشكل محكم

يوجد الكثر من الطعام؛
الثالجة مائلة
تأكد من استواء الطعام واتزان الثالجة؛

تصدر ضوضاء

تأكد من وضع أجزاء الثالجة بشكل مناسب
تأكد من وضع الملحقات في أماكن مناسبة
أزل أي مواد خارجية من مجرى الباب

ال يمكن إحكام إغالق
الثالجة

قم بتسخين القفل ثم تبريده مرة أخرى كنوع من الصيانة
(أو جففه باستخدام مجفف هواء أو منشفة دافئة)

يفيض خزان الماء

ارتفاع درجة حرارة
الهيكل
تكثف سطحي

ضوضاء غريبة

هنالك الكثير من الطعام في الحجرة أو الكميات المخزنة تحتوي على الكثير من الماء ،مما يتسبب في عملية إذابة
صعبة
األبواب غير مغلقة بشكل محكم ،مما ينتج عن تكون جليد بسبب دخول الهواء وبالتالي زيادة نسبة الماء نتيجة إذابة
هذا الثلج
نتيجة التبديد الحراري عن طريق الهيكل بسبب المكثف الموجود داخل الوحدة ،وهذا طبيعي عندما ترتفع درجة
حرارة الهيكل بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط ،تخزين الكثير من الطعام أو إغالق الضاغط .زود تهوية
مناسبة لتسهيل عملية التبديد الحراري.
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.
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.
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