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. ئٔزاس األِٓ                                                    ١   

 ال رمُ ثزٛف١ً اٌغٙبص ثبٌىٙشثبء ؽزٝ رزُ ئصاٌخ اٌزؼجئخ ٚاٌؾّب٠خ اٌؼجٛس

ال رزشن األعٙضح ػٍٝ إٌبس.فٟ ؽشوزٕب ئْ سػب٠خ ٚؽّب٠خ ث١ئزٕب رضاَ ِغزّش ٚ٘زا 

أؽذس ػشك اٌغالعً ثؾىً خبفخ فذ٠مخ ٌٍج١ئخ ٚرؾزس أال رزٍف  اٌغٙبص ٘ٛ ِٓ

أثبث١ت اٌغٙبص خالي إٌمً ٚاالعزخذاَ.ٚئرا ٠ٛلغ اٌنشس فٟ اٌغٙبص ال /دائشح اٌزجش٠ذ 

رزشوٗ الهالق إٌبس ِٚقذس االؽزؼبي اٌّؾزٍّخ ٚر٠ٛٙخ اٌغشفخ ؽ١ش رمغ اٌغٙبص 

 ػٍٝ اٌفٛس.

ً أخشٜ ٌزغش٠غ ػ١ٍّخ ئصاٌخ اٌغ١ٍذ ئال ِب ال رغزخذَ األعٙضح ا١ٌّىب١ٔى١خ أٚ ٚعبئ

 ٠ٛفٟ ثٙب اٌّقٕغ

 ال رزٍف دائشح اٌزجش٠ذ.

ال رغزخذَ األعٙضح اٌىٙشثبئ١خ فٟ داخً ؽغشاد رخض٠ٓ األهؼّخ فٟ اٌغٙبص ئال ئرا 

 وبٔذ ِٓ إٌٛع اٌّٛفٝ ثٙب اٌّقٕغ.

 ال رزشوٗ فٟ خبسط إٌّطمخ اٌّفزٛؽخ

اٌمّبػ اٌّجٍٍخ ٌزٕظ١ف عغّٗ فمو.ال رغغً عغّٗ ثبٌّبء ٚاعزخذاَ لطؼخ   

 

 

.رؼ١ٍّبد ٘بِخ٢  

ارشوٗ ٌّذح أسثغ عبػبد ػٍٝ األلً لجً رؾغ١ٍٗ ٌٍغّبػ ثض٠ذ اٌنبغو فٟ ؽبٌخ ٔمٍٗ 

 أفم١ب.

ئرا وبٔذ رزشن ِٕزظ لذ٠ُ ِغ لفً أٚ ِضالط ِضجذ ػٍٝ اٌجبة فزأو١ذ إِٔٗ ٌؾّب٠خ 

 األهفبي ػٓ االٔؾجبط

شك اٌّمقٛد ِٕٗ ِضً رخض٠ٓ ٚرغ١ّذ اٌّٛاد ٠غت اعزخذاَ ٘زا اٌفش٠ضس فمو ٌٍغ

 اٌغزائ١خ اٌقبٌؾخ ٌألوً.



ِٓ اٌُّٙ اٌغض٠ً أْ رمشأ ٘زٖ اٌزؼ١ٍّبد ثذلخ ٌٍؾقٛي ػٍٝ أفنً أداء اٌغٙبص 

 ٚرؾغ١ً ثذْٚ اٌّؾىٍخ 

رزأوذ ِٓ أْ إٌّزظ غ١ش ِؼطٛة ٚأْ ع١ّغ األعضاء ٚاٌٍّؾمبد ٟ٘ فٟ ؽبٌخ 

 ِّزبصح ػٕذ اٌزغ١ٍُ

زخذاَ اٌشفبؿ اٌزّذ٠ذ ِٚؾٛالد ِزؼذدح اٌطشق ٔؾٓ ال ٕٔقؼ ثبع  

 ٔمزشػ ػ١ٍه االؽزفبظ اٌإلسؽبداد فٟ ِىبْ آِٓ ٌزغ١ًٙ األخز

 رجؼذٖ ػٓ اٌغغُ ألٔٗ لذ ٠ىْٛ دافئب

لذ ٠إدٞ ػذَ ِشاػبح رؼ١ٍّبرُٙ ئٌٝ ئثطبي ؽمه فٟ اٌؾقٛي ػٍٝ خذِخ ِغب١ٔخ 

 خالي فزشح اٌنّبْ

شثبئٟ رزأوذ ِٓ أْ وبثً اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٌُ ٘بَ:ٌزغٕت لطغ أٚ رٍف وبثً اٌز١بس اٌىٙ

 ٠نغو رؾذ اٌغٙبص أصٕبء ٚثؼذ رؾ١ًّ اٌغٙبص

 

 تعليماث وقل الثالجت المجمدة

 

٠غت ٔمً ٘زا اٌغٙبص فمو فٟ ٚمغ سأعٟ لبئُ. وّب ٠غت اٌّؾبفظخ ػٍٝ عالِخ 

 اٌزغ١ٍف اٌّقبؽت ٌٗ أصٕبء ػ١ٍّخ إٌمً.

أصٕبء ػ١ٍّخ إٌمً ، ف١غت فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٚ فٟ ؽبٌخ ٔمً إٌّزظ فٟ ٚمغ أفمٟ 

ئِبٌزٙب ػٍٝ اٌغبٔت األ٠غش ٌٙب فمو ) ػٕذ ِٛاعٙخ ثبة ؽغ١شح اٌّغّذ ( . وّب ٠غت 

أال رؾغً ٌّذح أسثؼخ عبػبد ػٍٝ ألً رمذ٠ش ، ؽزٝ ٠زبػ ٌٍٕظبَ االعزمشاس ثؼذ ئػبدح 

 ٚمغ اٌغٙبص ٌٛمؼٗ اٌشأعٟ اٌطج١ؼٟ.

 

1 -  ٚ. ٌٍغٙبص اٌنشس ؽذٚس فٟ أػالٖ ٌٍزؼ١ٍّبد ياالِزضب ػذَ ٠زغجت أْ ٠ّىٓ 



.  اٌزؼ١ٍّبد ٘زٖ رغبً٘ ٚ ئغفبي ؽبٌخ فٟ ِغئٛالا  اٌقبٔغ ٠ىْٛ ٌٓ وزٌه  

 

 اٌّإصشاد ِٓ غ١ش٘ب ٚ ، اٌشهٛثخ ٚ ، األِطبس مذ اٌغٙبص ؽّب٠خ ٠غت  - 2

.األخشٜ اٌغ٠ٛخ  

 

 

 أٚ اٌغٙبص، ثٕظبفخ رمَٛ ِب ػٕذ اٌؾزس ٚ اٌؾ١طخ أخز ٠غت : ٘ــــــــبَ

 األعالن ٌّظ رزغٕت  ثؾ١ش ، ٢خش ِىبْ ِٓ ٔمٍٗ

 ؽزٝ ٚ. اٌغٙبص ِٓ اٌخٍف١خ إٌّطمخ فٟ ٌٍّىضف اٌّؼذ١ٔخ

 رزغجت أٚ ، ٠ذ٠ه أٚ أفبثؼه عشػ أٚ ئفبثخ فٟ رزغجت ال

.   ٌّٕزغه اٌنشس فٟ  

.  آخش عٙبص أٞ ِغ ٌٍشؿ لبثً ال ٚ ِؼذ غ١ش اٌغٙبص ٘زا : ٘ــــــــبَ

 ألٔٗ ، عٙبصن أػٍٝ  ػٍٝ اٌٛلٛف أٚ اٌغٍٛط رؾبٚي ال ٚ

 فٟ ٠زغجت لذ ثزٌه اٌم١بَ ٚ.  األغشاك رٍه ٌّضً ٠قُّ ٌُ

.رٍفٗ ٚ ثغٙبصن اإلمشاس أٚ ، ئفبثزه  

 رؾذ ِّغٛن غ١ش اٌشئ١غخ اٌّٛفالد و١جً أْ ِٓ رأوذ : ٘ــــــــبَ

 ؽزٝ ، رؾش٠ىٗ أٚ/  اٌغٙبص ؽًّ ثؼذ ٚ خالي اٌغٙبص

.  رٍفٗ أٚ ، اٌشئ١غخ اٌّٛفالد و١جً لطغ رزؾبؽٝ  

 

 

 أٚ رزٍف ال ؽزٝ اٌؾزس ٚ اٌؾ١طخ خز عٙبصن ٌٛمغ إٌّبعت اٌّىبْ اخز١بس ػٕذ

 ثزؾش٠ه رمُ ال.  اٌخ....  اٌغزبئش ٚ عذسأه أغط١خ أٚ ، أٔبث١جه أٚ ، أسم١بره رنشس



 أٚ ، ثبٌغٙبص ثبٌٍؼت ٌألهفبي رغّؼ ال. اٌّمجل أٚ ، اٌغطبء ِٓ ثغؾجٗ اٌغٙبص

 أٞ ؽشوزٕب رزؾًّ ال ٚ. ف١ٗ اٌزؾىُ أعٙضح ٚ اٌغٙبص ثنٛاثو اٌؼجش ٚ اٌزالػت

.     ٌٍزؼ١ٍّبد االِزضبي ٚ اٌزم١ذ ػذَ بٌخؽ ٟف ِغئ١ٌٛخ  

 

 

 تعليماث تركيب الثالجت المجمدة

 اٌطجخ أعٙضح  ِٓ ثبٌمشة ، أِىٓ ِب ، اٌغٙبص ٚمغ رغٕت ٠غت 

 رٌه ألْ ، اٌّجبؽشح اٌؾّظ أؽؼخ رؾذ أٚ ، اٌّؾغ أٚ ، وبٌجٛربعبصاد

 ثبٌمشة اٌغٙبص ٚمغ ؽبٌخ فٟ ٚ.  اٌنبغو ؽغً فزشاد ئهبٌخ فٟ ع١زغجت

 اٌزب١ٌخ األثؼبد ػٍٝ رؾبفع أْ ف١غت ، صالعخ أٚ ، ٌٍؾشاسح ِقذس أٞ ِٓ

: اٌّقذس رٌه ٚ اٌغٙبص ث١ٓ ؽذ وأدٔٝ اٌغبٔج١خ  

 

اٌطجخ أعٙضح ِٓ  4   (    "111ٍُِ )  

( ٍُِ 311"  )  12  اٌّؾغ ِٓ  

اٌضالعخ ِٓ  4   (    "111ٍُِ )  

   

1 

-  

 اٌؾش اٌذٚساْ ٌنّبْ اٌغٙبص ؽٛي اٌّغبؽخ ِٓ اٌىبفٟ اٌمذس ٚعٛد ِٓ رأوذ

 رزشن أْ ٠غت عُ(  11)  ػٓ رمً ال ِغبفخ فاْ ِضبٌٟ ٔؾٛ ػٍٝ ٚ. ٌٍٙٛاء

 فغٛاد رشن ِٓ رزأوذ أْ ٠غت وّب ، اٌغٙبد ع١ّغ ِٓ اٌّغّذح اٌضالعخ ؽٛي

: أدٔبٖ اٌزٛم١ؾٟ اٌؾىً فٟ ِج١ٓ ٘ٛ وّب  

  



 

 مالحظة: الصورة للتوضيح فقط يمكه أن تختلف مه المنتج الفعلي والظروف

 

2 - . ٔبػُ عطؼ ػٍٝ اٌغٙبص ٠ٛمغ أْ ٠غت   

3 - ا  ٠ّٕغ  ا  ِٕؼب .اٌخبسع١خ اٌضالعخ أثٛاة اعزخذاَ ثبرب  

 ِٕطمخ فٟ اٌّغّذح اٌضالعخ ثٛمغ رمُ ال. اٌشهٛثخ ِٓ اٌؾّب٠خ  - 4

 ثبٌّبء، اٌّغّذح ثشػ رمُ ٚال.   اٌّؼذ١ٔخ اٌمطغ فذأ ٌزغٕت سهجخ

  اٌز١بس رغشة فٟ ٠زغجت ٚ اٌؼضي ػ١ٍّخ رٌه ع١نؼف ئال ٚ

. ٌالعزخذاَ عٙبصن إلػذاد(  اٌؼٕب٠خ ٚ إٌظبفخ)  ٌمغُ اسعغ  - 5  

(  اٌخ... عشاعبد)  ثبسدح ِٕطمخ فٟ اٌّغّذح اٌضالعخ رشو١ت رُ ئرا  - 6

 ٚ. اٌخبسع١خ األعطؼ ػٍٝ اٌجبسدح األعٛاء أصٕبء اٌزىبصف ٠زىْٛ لذ

 ثبٌّغؼ اٌزىبصف ئصاٌخ ٠ّىٕه فمو.  خٍالا  ٠ّضً ال ٚ ، عذاا  ػبدٞ ٘زا

ا  .  عبفخ لّبػ لطؼخ ِغزخذِب  
 

 

 بدء تشغيل الثالجت المجمدة

  الىهائي :الفحص 

لجً اٌجذء فٟ رؾغ١ً ٚ اعزخذاَ اٌضالعخ اٌّغّذح ، ٔشعٛ أْ رفؾـ ٚ رزأوذ ِٓ 

 ا٢رٟ : 



1 - . اٌخٍف فٟ ثؾش٠خ اٌذٚساْ ٌٍٙٛاء ٠ّىٓ ٚ ، عبف اٌّغّذح داخً أْ   

2 - (.   اٌؼٕب٠خ ٚ ، إٌظبفخ)  ثٗ رٛفٟ ِب ؽغت اٌّغّذح داخً ثزٕظ١ف لُ   

3 - 
 

 ، اٌىٙشثبء رؾغ١ً ِفزبػ أدس صُ ، اٌغذاسٞ اٌطبلخ ِٕفز فٟ اٌمبثظ أدخً

 ثزغط١خ اٌّفبعٟء اٌىٙشثبء أمطبع رغٕت. األؽّش اٌٍْٛ ع١ظٙش ؽ١ش

. اٌؼًّ فٟ اٌنبغو ٠جذأ ٚ       ، األخنش اٌٍْٛ ع١نٟء.  ثؾش٠و اٌّفزبػ

 ( .  7 ؿ - اٌّغّذح اٌضالعخ رؾغ١ً أٔظش) 

 رٕؾأ لذ وزٌه ٚ.  اٌزؾغ١ً فٟ اٌنبغو ٠جذأ ػٕذِب ِضػغخ أفٛاد عزغّغ  - 4

 ٔظبَ مّٓ اإلغالق اٌّؾىّخ اٌغبصاد ٚ اٌغبئً ؽشوخ ٔز١غخ اٌنغخ

ا  ٚ. اٌضالعخ  ٚ ال، أٚ ، ػًّ ؽبٌخ فٟ اٌنبغو وبْ عٛاءا  رٌه ٠ؾذس غبٌجب

. ػبدٞ أِش ٘ٛ  

5 -  اٌضالعخ غطبء افزؼ ، لجً ِٓ رغ١ّذٖ رُ هؼبَ ثزخض٠ٓ عزمَٛ وٕذ ئرا 

 رٌه ثؼذ ٠ّىٕه صُ.  اٌقؾ١ؾخ اٌؾشاسح دسعخ ثٍغذ أٔٙب رأوذ ٚ ، اٌّغّذح

ا  اٌّغّذ هؼبِه ٚمغ ( . 8 ؿ – اٌّغّذ اٌطؼبَ رخض٠ٓ أٔظش.) ِغجمب  

 6 

- 

 ؽزٝ رٕزظش أْ ٠غت ثً.  اٌزؾغ١ً ِفزبػ ئداسح ثؼذ ِجبؽشح اٌغٙبص رؾًّ ال

 دسعخ فؾـ ٠زُ ثأْ ٔٛفٟ ٔغٓ ٚ. اٌّطٍٛثخ اٌزخض٠ٓ ؽشاسح دسعخ ثٍٛؽ

 اٌّغّذح اٌضالعخ رؾغ١ً أٔظش.        ) دل١ك ص١ش١ِِٛزش  ثبعزخذاَ اٌؾشاسح

( . 7 ؿ -  

 

 ملحىظاث هامت : 

  ٟأال ٠غت اٌّغّذ فبٌطؼبَ. اٌغطبء رفزؼ ال وٙشثبئٟ ػطً ؽذٚس ؽبٌخ ف 

 ِٓ ألً ٌفزشح اٌؼطً اعزّش ئرا ، ٌٍطبلخ االٔمطبع أٚ اٌؼطً ثزٌه ٠زأصش



 رٌه فؾـ ف١غت ، رٌه ِٓ ألوضش اٌؼطً اعزّش ئرا ٌىٓ ٚ. عبػخ(  21) 

.رغ١ّذٖ ٠ؼبد صُ هجخٗ ٠زُ أٚ ، فٛساا  أوٍٗ ٚ اٌطؼبَ  

 

  
 مباشرة الفتح صعب أصبح المجمدة الثالجة صندوق غطاء أن الحظت إذا

 الذي الضغط الختالفات نتٌجة ٌحدث فذلن. تغلك ال ، له إغاللن بعد

 .  للٌلة دلائك بعد عادٌة بطرٌمة الغطاء بفتح ٌسمح و سٌتعادل

 

 

 

 مالحظة: الصورة للتوضيح فقط يمكه أن تختلف مه المنتج الفعلي والظروف

 

                 . عملٌة التبرٌة والتجمٌد ٦

 

 مالحظة: الصورة للتوضيح فقط يمكه أن تختلف مه المنتج الفعلي

 



                                                                                    تعدٌل درجة الحرارة ٦.١  

  

 ٌتم ضبط  درجة الحرارة الفرٌزر عن طرٌك ممبض الباب ٌركب على ترموستات.

“MIN,1,2,3,4,5,6,MAX”تمثل درجة الحرارة محددة.كلما كان الرلم أصغر  ال

 الحرارة"هو أدنً درجة MAXكلما ارتفعت درجة الحرارة لذلن مولف "

 

 معنى األرلام                                                    

MIN-2+ (  ℃ 11-إلى  ℃ 11:وظٌفة التبرٌد )من 

2-MAX (℃ 31-إلى  ℃ 11-:وظٌفة التجمٌد)من 

 

 

ؽغت ظشٚف اعزخذاَ اٌغٙبص، ِضً : ٚ رزشاٚػ دسعخ اٌؾشاسح اٌّزؾقً ػ١ٍٙب  

ِىبْ اٌغٙبص ، ٚ دسعخ اٌؾشاسح اٌّؾ١ط١خ ، ٚ رىشاس ِشاد فزؼ اٌغطبء ، ٚ ِذٜ 

ا  رؼجئخ اٌّغّذ ثبألهؼّخ . ٚ ٠غت أْ ٠زغ١ش ٚمغ ِمجل مجو اٌض١شِٛعزبد ٚفمب

ا  ٌٙزٖ اٌؼٛاًِ. ٚ فٟ األؽٛاي اٌؼبد٠خ ػٕذِب رىْٛ دسعخ اٌؾشاسح اٌّؾ١ط١خ رمش٠جب

دسعخ ِئ٠ٛخ ، ٠غت مجو اٌض١شِٛعزبد فٟ اٌٛمغ ِزٛعو .  (  25)   

ٚ ٔؾٓ ٔؾجز أْ ٠زُ فؾـ دسعخ اٌؾشاسح ثبعزخذاَ ص١ش١ِِٛزش ٌنّبْ اٌّؾبفظخ 

ػٍٝ دسعخ ؽشاسح اٌّغّذ اٌّطٍٛثخ. ٚ رزوش أْ رأخز لشاءره ثغشػخ وج١شح ، هبٌّب 

اٌّغّذح.أْ دسعخ ؽشاسح اٌض١ش١ِِٛزش عزشرفغ ثغشػخ ثؼذ ئثؼبدٖ ِٓ اٌضالعخ   

سعبءا رزوش أٔٗ فٟ وً ِشح ٠زُ ف١ٙب فزؼ غطبء اٌّغّذ ، ٠ٙشة اٌٙٛاء اٌجبسد ِٓ 

اٌّغّذ ٚ رشرفغ ثبٌزبٌٟ دسعخ ؽشاسح داخً اٌّغّذ . ٚ ػٍٝ رٌه ال رزشن اٌغطبء 

ا ، ٚ رأوذ ِٓ ئغاللٗ فٛساا ثؼذ ٚمغ أٚ أخز اٌطؼبَ ِٕٗ.  ا ِطٍمب  ِفزٛؽب

 أضىاء البيان :



اٌج١بْ لذ ٚمؼذ ػٍٝ اٌغبٔت األِبِٟ ِٓ اٌضالعخ اٌّغّذح  ئْ ِغّٛػخ َ أمٛاء

 ٌزغ١ًٙ اٌشؤ٠خ . ٚ رؼٕٟ أمٛاء اٌج١بْ اٌزبٌٟ:

 ٌٍنٛء ثبػش صٕبئٟ فّبَ

 األؽّش

.اٌىٙشثبئ١خ ثبٌطبلخ ِضٚد اٌغٙبص أْ ٠ٛمؼ :  

 ٌٍنٛء ثبػش صٕبئٟ فّبَ

 األخنش

.ػًّ ؽبٌخ فٟ اٌنبغو أْ ٠ٛمؼ :  

  

 تخسيه األطعمت المجمدة : 

ا ٌزؼ١ٍّبد فبٔغ  ا ٚفمب ا رغبس٠ب ٠غت ؽفع ٚ رخض٠ٓ األهؼّخ اٌّغّذح ٚ اٌّغٍفخ ِغجمب

   األهؼّخ اٌّغّذح اٌخبفخ ثؾغ١شح اٌزغ١ّذ ِٓ ٔٛع

ٚ ٌنّبْ ثٍٛؽ اٌغٛدح إٌٛػ١خ اٌؼب١ٌخ ٌقبٔغ األهؼّخ اٌّغّذح ، ٚ ثبئغ اٌزغضئخ 

  ٌألهؼّخ ، ف١غت رزوش األِٛس اٌزب١ٌخ : 

1 -  
 ثؼذ ِّىٓ ٚلذ ثأعشع اٌّغّذح اٌضالعخ داخً فٟ اٌّغّذح طؼبَاٌ ِغٍفبد مغ

. ِجبؽشح اٌؾشاء  

2 -  
 اعزخذاِٙب ٠فنً)  ِضً اٌّغٍفبد ػٍٝ ثبٌزٛاس٠خ اٌخبفخ اٌزؼ١ٍّبد رزغبٚص ال

....(. لجً االعزخذاَ ٠فنً) أٚ....(ؽزٝ  

 

رغ١ّذ اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌطبصعخ                         ٦.٤  

اٌطبصط اٌّشاد رغ١ّذٖ ثبٌمشة ِٓ اٌغذساْ اٌغبٔج١خ ٌنّبْ مغ اٌطؼبَ 

اٌزغ١ّذ اٌغش٠غ ، ٚ ثؼ١ذاا ثمذس اٌّغزطبع ػٓ األهؼّخ اٌّغّذح فٟ داخً 

 اٌضالعخ اٌّغّذح .

 



 لذسح رغ١ّذ عٙبصن  فٟ فزشح أسثغ ٚػؾش٠ٓ عبػخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

  
 لذسح رخض٠ٓ األهؼّخ اٌّغّذح لذسح إٌّزظ

500 ltr 25 kg / 55 ltr 
   

ا ٘زٖ اٌغؼخ اٌمقٜٛ . ٚ ال رمُ ثزغ١ّذ و١ّخ وج١شح عذاا فٟ اٌّشح  رزغبٚص ئهاللب

اٌٛاؽذح . ٚ ٠زُ االؽزفبظ ثٕٛػ١خ اٌطؼبَ ػٍٝ أفنً ؽىً ػٕذِب ٠زُ رغ١ّذ رٌه 

 اٌطؼبَ ِجبؽشح ئٌٝ ِشوضٖ ثأعشع ٚلذ ِّىٓ.

األهؼّخ اٌزٟ رُ رغ١ّذ٘ب ، خز اٌؾ١طخ ٚ اٌؾزس ػٍٝ ٔؾٛ خبؿ ؽزٝ ال رخٍو  ث١ٓ 

 ٚ األهؼّخ اٌطبصعخ.

 

 

 

 إزالت الصقيع : 

ٍُِ   7لُ ثاصاٌخ اٌقم١غ ِشر١ٓ فٟ اٌؼبَ ، أٚ ػٕذِب رزىْٛ هجمخ ِٓ اٌقم١غ ثغّه 

ا. 1/4)  - "( رمش٠جب  

ٚ ٠ّىٕه أْ رمَٛ ثبٌزجبدي ثفقً اٌز١بس ِٓ اٌضالعخ اٌّغّذح، ِٓ ِٕفز اٌمبثظ ٚ 

. اعزخشط أٔجٛة اٌّبء، ٚ مغ ِىبٔٗ ٚػبء العزمجبي رغؾت اٌّٛفالد اٌشئ١غخ 

 اٌّبء.

( عبػبد فنالا  مغ ِمجل مجو اٌض١شِٛعزبد  6ٚ لجً ثذء ئصاٌخ اٌقم١غ ثغذ ) 

لٟ اٌٛمغ " األلقٝ " ٌٍزأوذ ِٓ أْ اٌطؼبَ فٟ أدٔٝ دسعخ ؽشاسح ػٕذِب أخشعزٗ 

َ هجمبد ػذ٠ذح ِٓ اٌضالعخ اٌّغّذح. ٠غت أْ رغٍف األهؼّخ ع١ّؼٙب ٚ رٍف ثبعزخذا

 ِٓ أٚساق اٌغشائذ ِضالا ، صُ رخضْ فٟ ِىبْ ثبسد ) صالعخ ، أٚ ؽبفظخ ٌٍؾَٛ ( . 

ا . ٚ ٠ّىٓ ٚمغ أٚػ١خ ؽب٠ٚخ  اخشط عٍخ اٌضالعخ اٌّغّذح . أرشن اٌغطبء ِفزٛؽب



ٌٍّبء اٌذافٝء ثىً ػٕب٠خ داخً اٌضالعخ اٌّغّذح ؽزٝ رغبػذ ػٍٝ رغش٠غ ػ١ٍّخ 

 ئصاٌخ اٌقم١غ .

ا ِغففبد اٌؾؼش ، أٚ اٌغخبٔبد اٌىٙشثبئ١خ أٚ غ١ش٘ب ِٓ األعٙضح ال رغزخذ َ ئهاللب

 اٌىٙشثبئ١خ اٌّّبصٍخ فٟ ػ١ٍّخ ئصاٌخ اٌقم١غ.  

ػٕذِب رٕزٟٙ ػ١ٍّخ ئصاٌخ اٌقم١غ لُ ثذفك ١ِبٖ ئصاٌخ اٌقم١غ اٌزٟ رغّؼذ أعفً 

ٓ اٌضالعخ اٌّغّذح وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌؾىً اٌزٛم١ؾٟ أدٔبٖ . صُ لُ ثزغف١ف ثبه

اٌضالعخ ع١ذاا . أٚفً اٌز١بس ٌٍضالعخ اٌّغّذح ػٍٝ ٚمغ      " اٌزغ١ّذ اٌغش٠غ " ، 

ا .   ٚ ارشوٙب رؼًّ ٌّذح صالصخ عبػبد رمش٠جب

 

1 

- 

 ئصاٌخ ثؼ١ٍّخ رمُ ػٕذِب ٚ ، اٌّغّذح اٌضالعخ لبع فٟ ِبء أٔجٛة ٕ٘بن ٠ٛعذ

 داخً ئٌٝ اٌقم١غ ئصاٌخ ١ِبٖ عزمطش ٚ ، اٌّطبهٟ اٌغطبء اخشط اٌقم١غ

 اٌّطبهٟ ثبٌغطبء اؽزفع سعبءا :  ٍِؾٛظخ)  اٌخبسط ئٌٝ رزذفك صُ ِٓ ٚ اٌفزؾخ

 فٟ أخشٜ ِشح ٚمؼٗ أػذ صُ ، اٌقم١غ ئصاٌخ ػ١ٍّخ خالي ع١ذاا  ػ١ٍٗ ؽبفع ٚ

(.   اٌقم١غ ئصاٌخ ػ١ٍّخ أزٙبء ثؼذ ِىبٔٗ  

2 

- 

 فزؾخ سؤ٠خ ٠ّىٓ ؽزٝ ٍُِ 25 – 21 ٌّغبفخ اعؾجٗ ٚ اٌّبء أٔجٛة أخشط

.اٌّبء  

3 

-  

.األعفً ئٌٝ اٌغُٙ ٠ؾ١ش ؽزٝ اٌّبء أٔجٛة ثضٕٟ لُ  

4 

- 

 ٚ لجً، ِٓ اٌّبء ِٓ ِض٠ذ ٚعٛد ػذَ ِٓ رأوذ اٌقم١غ ئصاٌخ ػ١ٍّخ ئرّبَ ثؼذ

.أػٍٝ ئٌٝ ٠زغٗ اٌغُٙ اعؼً ٚ ِىبٔٗ، فٟ اٌّبء أٔجٛة مغ  



 

 

 مالحظاث هامت:

  ا  رغزخذَ ال  اٌؾٛن أٚ ، اٌغىبو١ٓ ِضً ؽبدح عٛأت راد أٚ ، ؽبدح آالد ِطٍمب

. اٌقم١غ ئصاٌخ فٟ  

  ا  رغزخذَ ال  ِٓ غ١ش٘ب أٚ اٌىٙشثبئ١خ اٌغخبٔبد أٚ ، اٌؾؼش ِغففبد ئهاللب

.  اٌقم١غ ئصاٌخ ػ١ٍّخ فٟ اٌّّبصٍخ اٌىٙشثبئ١خ األعٙضح  

الىظافت و العىايت:   

  ٓاعؾت ٚ ، اٌز١بس ِٕفز ِٓ اٌّغّذح اٌضالعخ ِٓ اٌز١بس ثفقً ٔٛفٟ ٔؾ 

.إٌظبفخ ػ١ٍّخ فٟ رؾشع أْ لجً اٌشئ١ظ اٌّٛفالد لبثظ  

  ا  رغزخذَ ال  أٚ إٌّضٌٟ، إٌّظف أٚ اٌقبثْٛ، أٚ اٌؾبدح، اٌؾه آالد ِطٍمب

. إٌظبفخ ػ١ٍّخ فٟ اٌز١ٍّغ ؽّغ أٚ أخشٜ رٕظ١ف ِبدح  

 

  َرغف ؽزٝ اِغؾٙب ٚ اٌّغّذح اٌضالعخ خضأخ ٌزٕظ١ف فبرشاا  ِبءا  اعزخذ 

ا  . رّبِب  

  َٚاؽذح ؽبٞ ٍِؼمخ ِٓ ِىْٛ ِؾٍٛي فٟ ِغّٛعخ ِجٍٍخ لّبػ لطؼخ اعزخذ 

 ٌزٕظ١ف اٌّبء ِٓ(  ثب٠ٕذ)  عبٌْٛ ٌضّٓ ِنبفخ اٌقٛدا، وشثٛٔبد صبٟٔ ِٓ

.  رغف ؽزٝ اِغؾٙب ٚ اٌّغّذح اٌضالعخ داخً  

  صٍظ ِىؾطخ ثبعزخذاَ ِٕزظّخ فزشاد ػٍٝ ٠زشاوُ اٌزٞ اٌضائذ اٌضٍظ ئصاٌخ ٠غت 

ا  ٌذ٠ىُ اٌّزٛفش ِٓ ثالعز١ى١خ  لذ ، اٌىج١ش اٌضٍظ رشاوُ أْ ِالؽظخ ِغ.  ِؾ١ٍب

.  رٍفٙب ٚ اٌّغّذح اٌضالعخ أداء ئمؼبف ئٌٝ ٠إدٞ  

  ٟ  ػٕٙب أفقً اٌٛلذ، ِٓ ه٠ٍٛخ ٌّذح اٌّغّذح اٌضالعخ اعزخذاَ ػذَ ؽبٌخ ف



ا  اٌغطبء ارشن ٚ ٔظفٙب صُ ، األهؼّخ وً ِٕٙب أفشؽ ٚ اٌىٙشثبئٟ، اٌز١بس  ِفزٛؽب

ا  .   عضئ١ب  

  ثمب٠ب ِٓ خب١ٌخ أٔٙب ٚ ، ٔظبفزٙب ِٓ ٌٍزأوذ اٌغطبء عذاداد ثبٔزظبَ ٚ افؾـ ٚ 

.اٌطؼبَ أعضاء  

 

 مالحظاث هامت :

ا فٟ غغ١ً ِٕطمخ اٌنبغو اٌّبء ِجبؽشح ، ثً اِغؾٙب ثمطؼخ  ال رغزخذَ ِطٍمب

 لّبػ عبفخ ع١ذاا ثؼذ ػ١ٍّخ إٌظبفخ ٌزّٕغ ػٕٙب اٌقذأ.

 أفعل و ال تفعل :  
 أفعل

 فشْ أٚ صالعخ فٟ ع١ذاا  اٌّغّذح اٌضالعخ ِٓ اٌّزغّذ اٌطؼبَ ثاصاٌخ لُ :

ا  ِب٠ىش٠ٚٚف .  اٌطجخ ٚ اٌقم١غ ئصاٌخ رؼ١ٍّبد ِزجؼب  

 أفعل
 ِغٍك اٌّغّذح اٌضالعخ فٕذٚق غطبء أْ  اعزخذاَ وً ثؼذ رأوذ :

ا  .   رّبِب  

 أفعل
ا  اٌقم١غ ثاصاٌخ لُ : .هجخٗ فٟ اٌؾشٚع لجً اٌّغّذ اٌٍؾُ ِٓ رّبِب  

 أفعل
.ثٍطف اٌغطبء ثاغالق لُ :  

 أفعل
.  ِٕزظّخ فزشاد ػٍٝ اٌّغّذح اٌضالعخ ِؾز٠ٛبد ثفؾـ لُ :  

 أفعل
 ئصاٌخ أٔظش)  ثبٔزظبَ اٌّغّذح صالعزه ِٓ اٌقم١غ ثاصاٌخ لُ ٚ ٔظف :

( .  اٌقم١غ  

 أفعل
 ؽزٝ اعزخذَ"  ثزٛاس٠خ ثذلخ رم١ذ ٚ – ِّىٕخ ِذح أللً اٌطؼبَ أؽفع :

".  لجً اعزخذاِٗ ٠فنً"  ،"   

 أفعل
ا  اٌّغّذح األهؼّخ ثزخض٠ٓ لُ : ا  رغبس٠ب  ػٍٝ اٌّج١ٕخ ٌٍزؼ١ٍّبد ٚفمب

.رؾزش٠ٙب اٌزٟ اٌّغٍفبد  



 أفعل
ا  : ا  ٔظ١فخ أٔٙب رأوذ ٚ ، اٌطبصعخ األهؼّخ أٔٛاع أعٛد اخزش دائّب  رّبِب

  .اثزغ١ّذ٘ب رمَٛ أْ لجً

 أفعل
 ٌنّبْ اٌى١ّخ فغ١شح أعضاء فٟ ٌٍزغ١ّذ اٌطبصط اٌطؼبَ ثاػذاد لُ :

. اٌغش٠غ اٌزغ١ّذ  

 أفعل
 اٌجالعز١ه أو١بط أٚ ، األ١ٌَّٕٛ سلبئك فٟ األهؼّخ وبفخ ثزغ١ٍف لُ :

ا  اٌّؼذح  ،ٚ اٌٙٛاء اعزجؼبد ِٓ رأوذ ٚ ، اٌّغّذح ٌٍضالعبد خق١قب

. ِٕٗ األغٍفخ رٍه خٍٛ  

 أفعل
 داخً ٚمؼٙب ػٍٝ أػًّ ٚ ، ؽشائٙب ػٕذ اٌّغّذح األهؼّخ ثزغ١ٍف لُ :

.ِّىٓ ٚلذ ثأعشع اٌّغّذح اٌضالعخ  

 أفعل
 اٌضالعخ ثٙب اٌّضٚدح اٌغٍخ داخً اٌقغ١شح األؽ١بء ثزخض٠ٓ لُ :

.اٌّغّذح  

 

 –دسخخ اٌؾشاسح ٌزخض٠ٓ ا٢عىش٠ُ  ِٕخفنخ عذا فّٓ اٌقؼت ألوٍٗ  –ِب ٠غت فؼٍٗ 

 لجً  اٌخذِخ رأخز ا٢عىش٠ُ ِٓ اٌفش٠ضس

تفعل ال  
ا  اٌغطبء رزشن ال :  رىب١ٌف ِٓ ع١ض٠ذ رٌه ألْ ، ه٠ٍٛخ ٌّذد ِفزٛؽب

.اٌىض١ف اٌضٍظ رىْٛ ئٌٝ ٠ٚإدٞ ، اٌّغّذح اٌضالعخ رؾغ١ً  

تفعل ال  
ا  رغزخذَ ال :  أٚ ، اٌغىبو١ٓ ِضً ؽبدح عٛأت راد أٚ ، ؽبدح آالد ِطٍمب

.اٌضٍظ ئصاٌخ فٟ اٌؾٛن  

تفعل ال  
.  أٚالا  ٠جشد أرشوٗ ثً. اٌّغّذح اٌضالعخ داخً اٌغبخٓ اٌطؼبَ رنغ ال :  

تفعل ال  
ٚمغ صعبعبد ٍِّٛءح ثبٌغٛائً أٚ ػٍت ِغٍمخ  –ِب ال ٠غت فؼٍٗ  :

رؾزٛٞ ػٍٝ عٛائً وشث١ٔٛخ فٟ اٌفش٠ضس ألٔٙب لذ رٕفغش)رٕطجك ػٍٝ 

 ٚظ١فخ اٌفش٠ضس فمو(



 

تفعل ال  
 اٌضالعخ ٘زٖ ألْ ، اٌّغّذح اٌضالعخ فٟ خطشح أٚ عبِخ ِٛاد رنغ ال :

. فمو اٌّأوٌٛخ اٌغزائ١خ اٌّٛاد ٌزخض٠ٓ فمو ِقّّخ اٌّغّذح  

تفعل ال  
 اٌضالعخ ِٓ ِجبؽشح اٌّبئ١خ اٌّضٍغبد ٚ وش٠ُ ا٠٢ظ ثبعزٙالن لُ :

 ؽذٚس فٟ رزغجت لذ إٌّخفنخ اٌؾشاسح دسعخ ألْ ٚرٌه.  اٌّغّذح

.   اٌؾفبٖ ػٍٝ"   اٌزغ١ّذ ؽش٠ك"   

تفعل ال  
ػٍٝ ٚظ١فخ اٌفش٠ضس )رٕطجك رغ١ّذ اٌّؾشٚثبد اٌغبص٠خ –٠غت فؼٍٗ :

 فمو(

تفعل ال  
 خالي رإوً أْ ٠غت ؽ١ش.  راثذ اٌزٟ األهؼّخ ػٍٝ رؾبفع أْ ؽبٚي :

. رغ١ّذ٘ب ٠ؼبد صُ رطجخ أٚ ، عبػخ 24  

تفعل ال  
.ِجٍٍخ ثأ٠ذٞ اٌّغّذح اٌضالعخ ِٓ األؽ١بء رٕمً أٚ رؾشن ال :  

تفعل ال  
.اٌغٙبص عززٍف ثزٌه فأٔذ ، اٌمٛح ثبعزخذاَ اٌغطبء رغٍك ال :  

 

تفعل ال  

 

 

ٔظف ثبٌّبء ثبٌمشة ِٓ ِٕطمخ اٌنبفو –٠غت فؼٍٗ  :  

.ؽً اٌّؾىٍخ١١  

ئرا وبْ اٌغٙبص ال ٠ؼًّ ػٕذ رؾغ١ٍٗ :افزؼ.ئدخبي اٌمبثظ ثؾىً فؾ١ؼ فٟ اٌّمجظ 

 ٚػًّ اٌطبلخ)ئدخبي لبثظ اٌخٙبص اٌألخشٜ ئٌٝ اٌّمجظ الخزجبس هبلخ اٌّمجظ(

 ِفزبػ اٌزٛص٠غ اٌشئ١غٟ لذ أغٍك/لذ رؾٌٛذ لبهغ اٌذائشح/لذ أفغش اٌقّبِبد 

 اػذاد رؾىُ دسعخ اٌؾشاسح ثؾىً فؾ١ؼ

رٛفً اٌمبثظ اٌغذ٠ذ ثؾىً فؾ١ؼ ئرا رغ١ش اٌمبثظ اٌّقجٛة اٌّغٙض.ئرا ال ٠ؼًّ 

 CONOSANAPثؼذ اٌؾ١ىبد اٌّزوشح أػالٖ رغشٞ االرقبي اٌشلُ اٌّغبٟٔ 

 



 ٚاففبد  إٌّزظ .١١

 *SCR-CH500H  رقم النموذج

 L 500  حجم التخزين االجمالي 

 V 240 - 220 الجهد المدخالت التصبيف

 Hz 50 التردد المصنف

 W 360 الطاقة المدخالت التصنيف

 .kw/24 hrs 3.50 استهالك الطاقة

 T نوع المناخ

 R-134a / 260 g اسم الفريزر وكمية

 Kg 70 الوزن الصافي

 رغ١ّخ سِض إٌّٛرط اٌؾى١ِٛخ

SCR-CH5000H2:ػّبْ,لطش,اٌجؾش٠ٓ,اٌى٠ٛذ 

SCR-CH500H3 :ْثبوغبرب 

SCR-CH500H4 :اإلِبساد اٌؼشث١خ إٌزؾذح 

SCR-CH500H5 :ٔجغ١ش٠ب 
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CinosonaPرغ٠ٛك اٌؾشق األٚعو ٚأفش٠م١ب   

 اٌّطجٛػخ فٟ اٌق١ٓ

 www.panasonic.com :ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ

http://www.panasonic.com/

