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معلومات	السالمة

فهرس	المحتويات

عربي

اقرأ تعليمات السالمة هذه قبل استخدام الجهاز. واحتفظ بها في 
مكان قريب للرجوع إليها مستقبالً. تقدم هذه التعليمات والجهاز 
نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسالمة يجب مراعاتها في جميع 
األوقات. ال تتحمل الجهة الصانعة أي مسؤولية ناجمة عن عدم 
مراعاة تعليمات السالمة هذه، أو استخدام الجهاز بطريقة غير 

سليمة، أو ضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.
تحذيرات	السالمة

 يجب إبقاء األطفال الصغار )3-0 سنوات( بعيدا عن الجهاز. 
يجب إبقاء األطفال )8-3 سنوات( بعيدا عن الجهاز إال في حالة 

اإلشراف المستمر عليهم. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل 
األطفال بدءا من عمر 8 سنوات فأكثر واألشخاص الذين يعانون 
من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو األشخاص 
الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو 

توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعابهم 
لألخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب أال يعبث األطفال بهذا 

الجهاز. يحظر على األطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون 
إشراف. األطفال التي يتراوح أعمارها من 3 إلى 8 سنوات يسمح 

لهم بتحميل وتفريغ أجهزة التبريد.
االستخدام	المسموح	به

	تنبيه: الجهاز غير مخصص لالستخدام عن طريق جهاز 
تحويل خارجي، مثل الميقاتي، أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

 هذا الجهاز مخصص لالستخدام في األغراض المنزلية وما 
شابهها مثل: منطقة المطبخ في المحالت والمكاتب وبيئات العمل 

األخرى، البيوت الريفية، ومن قبل نزالء الفنادق، الموتيالت، 
الفنادق الصغيرة واألماكن السكنية األخرى.

 هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام التجاري. ال تستخدم 
الجهاز في الهواء الطلق.

 اللمبة المركبة داخل الجهاز مصممة خصيصا لألجهزة 
المنزلية وغير مالئمة إلضاءة الغرف بصفة عامة داخل المنزل 

.)244/2009  EC المواصفة(
 الجهاز مصمم للتشغيل في األماكن التي تكون فيها درجات 

الحرارة المحيطة ضمن النطاقات التالية، وفقا للفئة المناخية 
المحددة بلوحة الصنع. قد ال يعمل الجهاز بشكل سليم إذا تم تركه 

لفترات طويلة في درجة حرارة خارج النطاق المحدد.
درجات	الحرارة	المحيطة	للفئة	المناخية	)°م(

SN: من 10 إلى 32
من 16 إلى 32  :N
من 16 إلى 38  :ST
من 16 إلى 43  :T

ال يشتمل الجهاز على مركبات الكلورو فلورو كربون 
 R600a تحتوي دورة وسيط التبريد على .CFCs

 :)R600a( األجهزة المشتملة على األيزوبيوتان .)HC( 
األيزوبيوتان عبارة عن غاز طبيعي ليس له تأثير على 
البيئة، ولكنه قابل لالشتعال. لذا، تحقق من عدم وجود 
أضرار بأنابيب دورة وسيط التبريد، خاصة عند تفريغ 

دورة وسيط التبريد.
	تحذير!: ال تعرض أنابيب دورة وسيط التبريد بالجهاز 

للضرر.
	تحذير!: حافظ على فتحات التهوية سواء الموجودة في 

الغالف الخارجي للجهاز أو الهيكل المدمج، خالية من أي 
انسدادات.

	تحذير!: ال تستخدم وسائط ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية 
غير تلك التي أوصت بها الجهة الصانعة لتسريع عملية إذابة 

التجمد.
	تحذير!: ال تستخدم وال تضع أي أجهزة كهربائية داخل أي 

حيز بالجهاز إذا لم تكن من النوع المعتمد من قبل الجهة الصانعة.
	تحذير!: ال تقم بتوصيل تجهيزات إعداد الثلج و/أو موزعات 

الماء مباشرة بمصدر اإلمداد بالماء، بل يجب ملئها فقط بماء 
صالح للشرب.

	تحذير!: يجب توصيل أجهزة إعداد الثلج األوتوماتيكية و/أو 
موزعات الماء بمصدر إمداد ماء صالح للشرب فقط، على أن 
يتراوح ضغط ماء الصنبور بين 0.17 و 0.81 ميجاباسكال 

)1.7 و 8.1 بار(.
 ال تقم بتخزين مواد متفجرة مثل عبوات األيروسول وال تضع 
أو تستخدم البنزين أو المواد األخرى القابلة لالشتعال بالقرب من 

الجهاز أو داخله.
 ال تبلع محتويات )غير سامة( عبوات الثلج )موردة مع بعض 
الموديالت(. احرص على عدم تناول مكعبات الثلج أو مصاصات 
اآليس كريم بعد إخراجها من الفريزر مباشرة حيث قد تتسبب في 

لسعات الصقيع.
 بالنسبة للمنتجات المصممة الستخدام فلتر هواء داخل غطاء 

مروحة في متناول المستخدم، يجب أن يكون الفلتر دائما في مكانه 
عند تشغيل الثالجة.

 ال تقم بتخزين العبوات الزجاجية المشتملة على سوائل في 
حيز التجميد وإال فقد تنكسر. ال تجعل المواد الغذائية تتسبب في 

إعاقة المروحة )إن وجدت(. بعد وضع الطعام افحص ما إذا كان 
باب كل حيز مغلقاً بطريقة صحيحة أم ال، خاصة باب الفريزر.
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 يجب تغيير الجوانات التالفة في أقرب وقت ممكن.
 استخدم حيز التبريد فقط لتخزين األطعمة الطازجة، وحيز 
التجميد فقط لتخزين المجمدات وتجميد الطعام الطازج وإعداد 

مكعبات الثلج.
 تجنب تخزين أي طعام غير ملفوف في وضعية مالصقة 
بشكل مباشر لألسطح الداخلية لحيز التبريد وحيز التجميد. قد 

يشتمل الجهاز على مناطق تخزين خاصة )حيز تخزين الطعام 
الطازج، درج الدرجة صفر،...(. يمكن خلع هذه المناطق مع 
االحتفاظ بنفس األداء، ما لم يذكر خالف ذلك في كتيب المنتج.
يستخدم غاز البينتان-C كعامل نفخ في الفوم العازل 

وهو قابل لالشتعال.
يتم تخزين أنواع معينة من األطعمة في الحجيرات األكثر مالئمة 
بالجهاز، مع مراعاة اختالف توزيع درجة الحرارة في الحجيرات 

المختلفة بالجهاز كما يلي:
- حيز التبريد:

1( المنطقة العليا لحيز التبريد والباب - نطاق درجة الحرارة: 
لتخزين فواكة المناطق الحارة، العبوات، المشروبات، البيض، 

الصوص، المخلالت، الزبدة، المربى
2( المنطقة الوسطى لحيز التبريد - نطاق بارد: لتخزين الجبن، 

الحليب، منتجات األلبان، األطعمة الجاهزة، الزبادي
3( المنطقة السفلى لحيز التبريد - نطاق أكثر برودة: لتخزين قطع 

اللحم الباردة، الحلوى، اللحم والسمك، التشيز كيك، المكرونة 
الطازجة، الكريمة الحمضية، بيستو/صلصة، األطعمة المطهية 

بالمنزل، كريمة العجين، جبنة الكريمة والبودينج
4( درج الفاكهة والخضروات بالجزء السفلى من حيز التبريد: 
لتخزين الخضروات والفواكة )فيما عدا فواكة المناطق الحارة(
5( حيز المبرد: فقط لتخزين اللحم واألسماك في الدرج األكثر 

برودة
- حيز التجميد:

حيز نطاق األربع نجوم )****( مالئم لتجميد المواد الغذائية من 
درجة الحرارة المحيطة ولتخزين األطعمة المجمدة حيث يتم 

توزيع درجة الحرارة بالتساوي عبر الحيز بأكمله. يوجد على 
العبوة باألطعمة المجمدة التي يتم شرائها تاريخ انتهاء التخزين. 

يراعي هذا التاريخ نوع الطعام المقرر تخزينه ولهذا يجب االلتزام 
به. يجب تخزين األطعمة الطازجة للفترات الزمنية التالية: 1-3 

أشهر للجبن، الجندوفلي، األيس كريم، الفخذ/السجق، الحليب، 
السوائل الطازجة، 4 أشهر لشرائح اللحم أو الريش )البرجر، 
اللحم الضأن، اللحم الدسم(، 6 أشهر للزبدة أو السمن، الطيور 

)الدجاج، الديك الرومي(، 12-8 أشهر للفواكة )فيما عدا 
الحمضيات(، اللحوم المشوية )البرجر، اللحم الدسم، لحم 

الضـأن(، الخضروات. يجب مراعاة تواريخ انتهاء الصالحية 
الموجودة بعبوات األطعمة في نطاق النجمتين.

لتجنب تلوث الطعام، يرجى مراعاة التالي:
– فتح الباب لفترات طويلة قد يسبب زيادة كبيرة في درجة 

حرارة حجيرات الجهاز.
– تنظيف األسطح بشكل مستمر التي قد تتالمس مع األطعمة 

وأنظمة التصريف التي يمكن الوصول إليها.
– قم بتنظيف خزانات الماء إذا لم يتم استخدامها لمدة 48 

ساعة، قم بشطف نظام الماء المتصل بمصدر الماء إذا لم يتم 
تصريف الماء لمدة 5 أيام.

– قم بتخزين اللحم النيء واألسماك في أوعية مناسبة في 
الثالجة، حتى ال تتالمس مع األطعمة األخرى أو يسقط قطرات 

منها داخلها.

– حيز األطعمة المجمدة على مستوى نجمتين مناسب لتخزين 
األطعمة المجمدة مسبًقا، تخزين األيس كريم أو إعداده أو إعداد 

مكعبات الثلج.
– تجنب تجميد األطعمة الطازجة في حيز النجمة الواحدة أو 

النجمتين أو الثالث.
– إذا تم ترك جهاز التبريد فارغ لفترات طويلة، قم بإيقافه، 

إذابة التجمد، تنظيفه، تجفيفه، واترك الباب مفتوح لمنع زيادة 
التعفن في الجهاز.

التركيب
 يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين على األقل 

- خطر اإلصابة. استخدم قفازات واقية إلخراج الجهاز من العبوة 
ولتركيبه - ثمة خطر اإلصابة بجروح.

 يجب إجراء عمليات التركيب بما فيها اإلمداد بالماء )إذا كان 
موجودا( والتوصيالت الكهربائية واإلصالح بواسطة فني مؤهل. 
ال تقم بإصالح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص 

على ذلك بصفة خاصة في دليل المستخدم. أبعد األطفال عن موقع 
التركيب. بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره 

أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز 
لخدمة ما بعد البيع. بعد االنتهاء من أعمال التركيب، يجب تخزين 
مخلفات التغليف )البالستيك، قطع الستايروفوم وغيرها( بعيًدا عن 
متناول األطفال - خطر االختناق. يجب فصل الجهاز عن مصدر 
الكهرباء قبل إجراء أية أعمال تركيب - خطر التعرض لصدمة 

كهربائية. أثناء التركيب، تحقق من عدم تلف كابل الكهرباء 
الخاص بالجهاز - خطر التعرض لصدمة كهربائية. ال تقم بتشغيل 

الجهاز إال بعد اكتمال إجراءات التركيب.
 احرص على عدم إتالف األرضيات )الباركيه على سبيل 

المثال( عند تحريك الجهاز. قم بتركيب ووضع الجهاز على 
أرضية مستوية قوية بما يكفي لتحمل وزنه وفي مكان مناسب 

لحجمه واستخدامه. تأكد من عدم وجود الجهاز بالقرب من مصدر 
للحرارة ومن ثبات األرجل األربعة واستقرارها على األرضية، 

واضبطهم حسب الحاجة، وتحقق من االستواء التام للجهاز 
باستخدام ميزان كحولي. انتظر لمدة ساعتين على األقل قبل 

تشغيل الجهاز للتحقق من الفعالية الكاملة لدورة وسيط التبريد.
 تحذير: عند وضع الجهاز، تأكد أن كابل الكهرباء غير 

منحصر أو تالف.
	تحذير: لتجنب خطر عدم ثبات الجهاز، يجب وضع الجهاز 

وتثبيته وفقا لتعليمات الجهة الصانعة. ال يجوز وضع الثالجة 
بحيث يكون الخرطوم المعدني للموقد الغازي أو األنابيب المعدنية 
للغاز أو المياه أو األسالك الكهربائية مالمسة للجانب الخلفي من 

الثالجة )ملف المكثف(.
 لضمان وجود تهوية كافية، اترك مسافة على كال الجانبين 

وفوق الجهاز. يجب أن تكون المسافة بين الجانب الخلفي للجهاز 
والجدار الموجود خلف الجهاز 50 مم على األقل، لتفادي 

الوصول إلى األسطح الساخنة. وتقليل هذه المسافة يزيد من 
استهالك المنتج للطاقة. يرجى إزالة كابل الكهرباء من شفاط 

المكثف أثناء التركيب قبل توصيل المنتج بمصدر التيار.
التحذيرات	الكهربائية

 يجب إتاحة إمكانية فصل الجهاز من مصدر الكهرباء من 
خالل نزع القابس إن أمكن الوصول إليه، أو باستخدام مفتاح 

متعدد األقطاب ومركب عند المقبس بالتوافق مع قواعد التوصيل، 
ويجب أن يكون الجهاز مؤرًضا، بالتوافق مع مواصفات األمان 

الكهربائية المحلية.
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 ال تستخدم أسالك التمديد، المقابس المتعددة أو المهايئات. 
يجب أال تكون األجزاء الكهربائية في متناول المستخدم بعد 

التركيب. ال تستخدم الجهاز وأنت مبلل أو قدميك عاريتين. ال تقم 
بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل أو قابس الكهرباء، 
أو إذا لم يكن يعمل بشكل سليم، أو إذا كان تالًفا، أو إذا سقط على 

األرض.
 في حالة تلف سلك اإلمداد يجب استبداله بسلك مطابق عن 

طريق الجهة الصانعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو بمعرفة فنيين 
مؤهلين يتمتعون بنفس الكفاءة وذلك لتجنب األخطار - خطر 

التعرض لصدمة كهربائية.
 تحذير: ال تقم بتوصيل المقابس المتنقلة أو اإلمداد بالتيار 

المتنقلة بالجزء الخلفي من الجهاز.
 أرجل المنتج: األرجل غير متاحة للدمج، األرجل غير القابلة 

للضبط - ويجب تسوية الخزانة METOD باستخدام ميزان 
مائي.
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شرح	المنتج

االستخدام	األول
قم بتوصيل الجهاز بمصدر اإلمداد بالكهرباء. تم ضبط درجات 
الحرارة المثالية لتخزين الطعام في المصنع )متوسطة البرودة(. 

لتجنب تلف األطعمة، ُيرجى الرجوع إلى اإلعداد الموصى به 
وأوقات التخزين الموجودة في دليل المستخدم.

مالحظة: بعد تشغيله، يحتاج الجهاز 5-4 ساعات للوصول إلى 
درجة الحرارة المناسبة لتخزين كمية نموذجية من الطعام.

مهم!
ُيباع هذا الجهاز في فرنسا.

وفقا للوائح السارية في هذا البلد، يجب أن تكون الثالجة مزودة بجهاز خاص )انظر الشكل( 
يوضع في الجزء السفلي منها ليشير إلى أبرد منطقة فيها.

االستخدام	اليومي
تشغيل	الثالجة

يحتوي حيز تبريد الجهاز على لوحة تحكم.
. E يمكنك ضبط درجة حرارة أخرى باستخدام الزر 

A B C

D E F

وضع التشغيل/وضع االستعداد  A
عرض درجة الحرارة  B

قفل المفاتيح  C
Vacation)نمط العطلة(  D

درجة حرارة الجهاز  E
إيقاف اإلنذار الصوتي  F

وضع	التشغيل/وضع	االستعداد
A لمدة 3 ثوان إليقاف الجهاز. في وضع االستعداد، ستومض األيقونة وسيتعذر  اضغط زر 

تشغيل الضوء في حيز التبريد.
إلعادة تشغيل المنتج، اضغط لوهلة قصيرة على الزر.

مالحظة: هذه العملية ال تفصل الجهاز عن مصدر اإلمداد بالكهرباء.

عرض	درجة	الحرارة
تعرض وحدة العرض درجة حرارة حيز التبريد )بين 2° م و 7° م(.

قفل	المفاتيح
C لمدة 3 ثوان، إلى أن  يمكن تفعيل/إيقاف تفعيل قفل المفتاح باستمرار الضغط على الزر 

يصدر صوت التأكيد )تضيء األيقونةعلى الفور ثم تختفي بعد ثوان قليلة(. عند الضغط على أي 
. C زر أثناء تفعيل قفل المفاتيح، سوف يصدر صوت وتومض األيقونة 

حيز	التبريد

لوحة التحكم  1
LED  لمبة  2

المروحة  3
رف زجاجي  4

5 غطاء المقرمشات الزجاجي
6 درج الخضروات

7 الدرج السفلي
درج األلبان مزود بغطاء  8

رف الباب  9
حامل الزجاجات مزود بمقسمات  10

رف الزجاجات  11
موضع المفتاح المغناطيسي للباب  12

قد	تختلف	المواصفات	والبيانات	الفنية	والصور	تبعا	للموديل.

اقرأ	تعليمات	التشغيل	بعناية	قبل	استخدام	الجهاز.

c

c

1

8

12

9

10

11

2

3

4

5

6

7
الكماليات

درج البيض

1x
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Vacation)نمط	العطلة(
يمكن استخدام هذه الوظيفة في حالة غيابك لفترة طويلة.

D لمدة 3 ثوان لتشغيل الوظيفة. تعرض وحدة العرض درجة حرارة حيز  اضغط زر "العطلة" 
. بعد تفعيل الوظيفة، أخرج الطعام من الجهاز وأغلق الباب  D التبريد )12°م( وتضيء األيقونة 

- يحتفظ الجهاز بدرجة حرارة مناسبة لمنع الروائح من التكون.
. E  C° إليقاف الوظيفة، اضغط ضغطة قصيرة على الزر أو واصل الضغط على الزر

وظيفة	التبريد	السريع
 E للتبريد السريع لحيز التبريد، قم بتشغيل وظيفة "التبريد السريع" من خالل الضغط على الزر 

لمدة 3 ثوان.
عند تشغيل الوظيفة، ستظهر األيقونة  بوحدة العرض. تتوقف هذه الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 6 

E لمدة 3 ثوان.  ساعات، أو يمكن إيقافها يدوياً بالضغط على الزر 

إيقاف	اإلنذار	الصوتي
. F إليقاف اإلنذار الصوتي، اضغط ضغطة قصيرة على الزر 

وظيفة	المروحة
يتم ضبط إعداد المروحة على ON )تشغيل( مسبقا.

E معاً لمدة 3 ثوان. C و  يمكنك تشغيل/إيقاف المروحة بالضغط على الزرين 
عند زيادة درجة الحرارة المحيطة على 27°م أو وجود قطرات الماء في األرفف الزجاجية، 
فيجب تشغيل المروحة لضمان حفظ األطعمة بشكل جيد. ُيتيح إيقاف تفعيل المروحة تحسين 

استهالك الطاقة.

مالحظة: يتم إعادة تشغيل المروحة أوتوماتيكيا بعد انقطاع الكهرباء 
أو إيقاف الجهاز.

LED		لمبة
لمبات LED لها عمر افتراضي أطول من لمبات اإلضاءة التقليدية، 

وهي تحسن الرؤية الداخلية كما أنها صديقة للبيئة.
اتصل بمركز الخدمة إذا كانت هناك ضرورة للتغيير.

المفتاح	المغناطيسي	للباب: تجنب إزالته، حيث يعتبر جزء من 
التشغيل الطبيعي للمنتج.

c

حيز	التبريد
تتم إذابة التجمد عن حيز التبريد بشكل أوتوماتيكي تماما.

يشير تشيكل قطرات ماء على الجدار الخلفي الداخلي الخاص بحيز التبريد إلى أن مرحلة إذابة 
التجمد قيد التشغيل.

يتم توجيه الماء المذاب من التجمد أوتوماتيكيا إلى فتحة التصريف ومن ثمة إلى وعاء حيث يتم 
تبخيره.

تنبيه! يجب عدم وضع كماليات الثالجة داخل غسالة األطباق.

إرشادات	ونصائح	للمساعدة	

التنظيف	والصيانة
قم على فترات منتظمة بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش ومحلول من الماء الساخن ومنظف 

متعادل مخصص للثالجة من الداخل. ال تستخدم منظفات كاشطة أو أدوات. استخدم األداة الموردة 
لتنظيف فتحة تصريف الماء المذاب من التجمد بانتظام، الموجود علی الجدار الخلفي لحيز التبريد 

بالقرب الدرج السفلى، وذلك لضمان التخلص من الماء المذاب من التجمد بشکل صحيح )انظر 
الشکل 1(.

قبل القيام بصيانة أو تنظيف الجهاز، افصله عن الشبكة الكهربائية أو افصل مصدر اإلمداد بالتيار 
الكهربائي.

شكل 1

 يتيح جوان الضغط تنظيفه بسهولة، فيجب إزالته من موضعه، 
بداية من الركن العلوي كما موضح بالشكل، ثم أعد تركيبه 

باستخدام إجراء عكس إجراء إزالته.

تخزين	األطعمة
قم بلف الطعام لحمايته من الماء، الرطوبة أو التكثف؛ وهذا سيمنع انتشار أي رائحة في الثالجة، 

مع ضمان تخزين أفضل للطعام المجمد أيًضا.
ال تضع الطعام الدافئ في الثالجة أبًدا. تبريد األطعمة الساخنة قبل التجمد يوفر الطاقة ويطيل من 

عمر الجهاز.
يتم تحديد حدود الحمولة بواسطة السالل واألغطية القالبة واألدراج والرفوف وما إلى ذلك. تأكد 

من أن هذه المكونات ال تزال تغلق بسهولة بعد التحميل

إذا	زادت	مدة	عدم	االستخدام
افصل الجهاز عن مصدر الطاقة، وأخرج جميع األطعمة، وأذب التجمد عن الجهاز ثم نظفه. اترك 

األبواب مفتوحة بعض الشيء إلتاحة تدوير الهواء داخل الحيز.
وهذا سوف يمنع تكون العفن والروائح الكريهة.

في	حالة	انقطاع	التيار	الكهربائي
حافظ على أبواب الجهاز مغلقة. فإن ذلك يساعد في أن يبقى الطعام بارداً ألطول مدة ممكنة. إذا 

أذيب التجمد عن الطعام جزئياً، فال تعاود تجميده. ولكن تناوله في غضون 24 ساعة.



10 عربي	

ما	العمل	عندما	...

قبل	االتصال	بخدمة	ما	بعد	البيع:
أعد تشغيل الجهاز للتحقق مما إذا كان العطل ال يزال قائما. إذا كان العطل ال يزال قائما، أوقف 

الجهاز مجدًدا ثم كرر العملية بعد ساعة.
إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح بعد إجراء الفحوصات الواردة في دليل تحري األعطال وتشغيل 

الجهاز مرة أخرى، فاتصل بخدمة ما بعد البيع واشرح المشكلة وحدد:
• طبيعة المشكلة،

• الطراز
• نوع والرقم التسلسلي للجهاز )المحددة على لوحة الصنع(

• رقم الخدمة )الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع داخل الجهاز(.

مالحظة: إذا كان اتجاه فتح الباب عكسي، ال يغطي الضمان هذا اإلجراء.

الحلول:األسباب	المحتملة:المشكلة
قد يكون الجهاز في وضع التشغيل/االستعداد.تتوقف لوحة التحكم، وال يعمل الجهاز.

يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.
قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/االستعداد. تأكد أن:

- عدم انقطاع التيار الكهربائي
- توصيل القابس بالمقبس بشكل صحيح وأن المفتاح 

الكهربائي ثنائي القطب )إن ُوجد( في وضعه الصحيح )حيث 
يتيح ذلك إمداد الجهاز بالكهرباء(

- كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك
- عدم تعرض كابل الكهرباء للقطع.

ربما تحتاج اللمبة للتغيير.يتعذر تشغيل الضوء الداخلي.
قد يكون الجهاز في وضع التشغيل/االستعداد

الموديالت المزودة بلمبات LED: اتصل بمركز خدمة الدعم 
الفني المعتمد.

قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/االستعداد

تأكد أن:يمكن أن يكون هناك أسباب عدة )راجع "الحلول"(درجات الحرارة داخل الحيز ليست منخفضة بما يكفي.
- الباب ينغلق بشكل صحيح

- الجهاز غير مركب بالقرب من مصدر الحرارة
- درجة الحرارة المضبوطة مناسبة

- عدم إعاقة تدوير الهواء عبر شبكات التهوية الموجودة 
بقاعدة الجهاز.

قم بتنظيف منفذ تصريف الماء الناتج عن اإلذابة )راجع جزء انسداد منفذ تصريف الماء الناتج عن اإلذابة.وجود ماء أسفل حيز التبريد.
"صيانة الجهاز وتنظيفه"(

F ويتم تفعيل إشارة صوتية إنذار	فتح	البابتومض األيقونة الحمراء 
يتم تفعيله عند بقاء الباب مفتوًحا لفترة مطولة من الوقت.

إليقاف اإلشارة الصوتية، أغلق باب المنتج.

، ويتم تفعيل إشارة صوتية  F ستومض األيقونة الحمراء 
وسيومض الحرف "F" بوحدة العرض.

منبه	متعدد	الوظائف
يشير المنبه للوظائف المتعددة بالجزء التقني.

اتصل بمركز خدمة الدعم الفني المعتمد. إليقاف اإلشارة 
الصوتية، اضغط لوهلة على زر "إيقاف اإلنذار الصوتي"

مالحظة:
صدور أصوات خرير، صفير، وطنين من نظام التبريد يعتبر أمر طبيعي.
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البيانات	الفنية

	تحذير!: تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل القيام 
بأي أعمال صيانة - خطر التعرض لصدمة كهربائية. ال تستخدم 

أبًدا أجهزة التنظيف بالبخار
تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الخشنة مثل بخاخات تنظيف الزجاج، المنظفات المطهرة، 

السوائل القابلة لالشتعال، شمع التنظيف، مواد الغسل المركزة، المبيضات أو المنظفات المحتوية على 
مواد بترولية وتجنب وضعها على األجزاء البالستيكية، األسطح الداخلية وبطانات الباب أو 

الجوانات.
تجنب استخدام المناديل الورقية، البطانات الخشنة أو أدوات تنظيف كاشطة أخرى.

التخلص	من	مواد	التغليف
مواد التغليف قابلة إلعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير. 

لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات 
المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

تكهين	األجهزة	المنزلية
تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة إلعادة التدوير أو إعادة االستخدام. يجب إزالة أبواب 

الثالجة وأغطيتها قبل التخلص منها في مواقع التكهين، وذلك لتجنب انحصار األطفال أو الحيوانات 
بداخلها. تخلص منه وفقا للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من المخلفات. لمزيد من المعلومات حول 
المعالجة واالسترداد وإعادة التدوير لألجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو 
خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب المواصفة 
األوروبية  EU/2012/19، األجهزة الكهربائية واإللكترونية القديمة )WEEE(. من خالل التأكد 

من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية على البيئة 
وصحة اإلنسان.

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه ال ينبغي التعامل مع 
هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع مالئم إلعادة تدوير 

األجهزة الكهربية واإللكترونية.
نصائح	توفير	الطاقة

لضمان توفير تهوية جيدة اتبع تعليمات التركيب. التهوية غير الكافية للجهاز من الخلف تزيد من 
استهالك الطاقة وتقلل من كفاءة التبريد.

تكرار	فتح	الباب	قد	يؤدي	إلى	زيادة	استهالك	الطاقة.
قد تتأثر درجة الحرارة الداخلية للجهاز واستهالك	الكهرباء بدرجة الحرارة المحيطة وكذلك بموقع 

الجهاز. ويجب عند ضبط درجة الحرارة وضع هذه العوامل في الحسبان.
قم بتقليل عدد مرات فتح الباب إلى أدنى حد.

عند إذابة الطعام المجمد ضعه في الثالجة.
درجة الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة تعمل على تبريد الطعام الموجود في الثالجة. دع 

األطعمة والمشروبات الدافئة تبرد قبل وضعها في الجهاز.
ال يؤثر وضع األدراج والسالل واألرفف على كفاءة استخدام الطاقة. يجب وضع األطعمة على 

األرفف بطريقة تضمن تدوير الهواء بشكل سليم )يجب أال يالمس الطعام بعضه بعضا وأن تكون 
هناك مسافة بين الطعام والجدار الخلفي للثالجة(.

 Stop يمكنك زيادة سعة تخزين الطعام المجمد عن طريق خلع السالل ورف منع تكون الثلج
Frost، مع الحفاظ على نفس مستوى استهالك الطاقة.

ال تقلق من الضوضاء الصادرة عن الكمبريسور.

شهادة	المطابقة	
تم تصميم هذا الجهاز لحفظ األطعمة وتم إنتاجه وفقا لمواصفة االتحاد األوروبي )CE( رقم • 

.1935/2004

•	n
  تم تصميم وتصنيع وتسويق هذا الجهاز بالتوافق مع:• 

- أغراض السالمة لمواصفة "الجهد المنخفض"  EU/2014/35 )التي حلت محل المواصفة 
  CE /2006/95 والملحقات التالية(،

.EU/2014/30  "متطلبات الحماية الوارردة بمواصفة "التوافق الكهرومغناطيسي

متطلبات	الحفاظ	على	البيئة

FRYSAأبعاد	المنتج	)مم(
1770االرتفاع

540العرض

545العمق

)l(	الصافي	الحجم
314الثالجة

غير متوفرالفريزر

نظام	إذابة	التجمد
أوتوماتيكياالثالجة

غير متوفرالفريزر

غير متوفرالتصنيف	بالنجمة

غير متوفرزمن	االرتفاع	)ساعة(

غير متوفرقدرة	التجميد	)كجم/24	ساعة(

0.393استهالك	الطاقة	)كيلوواط/ساعة/24	ساعة(

35مستوى	الضجيج	)ديسيبل(

Fفئة	الطاقة

المعلومات الفنية مدونة على لوحة الصنع بالجانب الداخلي من الجهاز وعلى ملصق الطاقة
يمكن الحصول على معلومات المنتج من خالل مسح الكود Code-QR الموجود على ملصق 

بيانات الطاقة. يتضمن الملصق أيضا معرف نموذج يمكن استخدامه لالطالع على موقع التسجيل 
https://eprel.ec.europa.eu على الرابط التالي
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 IKEA	ضمان
ما	هي	مدة	سريان	ضمان	IKEA؟

 .IKEA يسري هذا الضمان لمدة خمس سنوات من تاريخ الشراء األصلي لجهازك من شركة
فاتورة الشراء األصلية مطلوبة كإثبات للشراء. في حالة إجراء أعمال خدمة في إطار الضمان فلن 

يمدد هذا فترة ضمان الجهاز.

من	سيقوم	بتنفيذ	أعمال	الخدمة؟
يقوم مقدم خدمة IKEA بإتاحة الخدمة من خالل قسم أعمال الخدمة الخاص به أو شبكة وكالء 

خدمة معتمدون.

ما	الذي	يغطيه	الضمان؟
يغطي الضمان عيوب الجهاز الناتجة عن عيوب الصناعة أو عيوب الخامات بدءا من تاريخ الشراء 

من شركة IKEA. يسري هذا الضمان في حالة االستخدام المنزلي فقط. االستثناءات عن هذا 
الضمان واردة تحت العنوان » ما الذي ال يغطيه الضمان؟« خالل فترة الضمان يتم تغطية نفقات 

إصالح األعطال، على سبيل المثال اإلصالحات واألجزاء والمصنعيات وبدالت االنتقال بشرط أن 
يكون الجهاز متاحا لإلصالح دون الحاجة إلى نفقات خاصة. في هذه الظروف تسري مواصفات 

االتحاد األوروبي )رقم EG/99/44( والقوانين المحلية المعنية. األجزاء المستبدلة تصبح مملوكة 
.IKEA لشركة

ما	الذي	تفعله	شركة	IKEA	لحل	المشكلة؟
يقوم مقدم الخدمة المعتمد من قبل شركة IKEA بفحص الجهاز، ويقرر بناء على تقديره الخاص ما 
إذا كان المشكلة داخلة في إطار تغطية الضمان. في حالة اعتبار المشكلة داخل إطار تغطية الضمان 

سيقوم مقدم خدمة IKEA أو وكيل الخدمة المعتمد من خالل قسم أعمال الخدمة الخاص به إما 
بإصالح المنتج المعيب أو استبداله بنفس المنتج أو منتج شبيه، وفقا لتقديره الخاص.

ما	الذي	ال	يغطيه	الضمان؟
االهتراء واالستهالك الطبيعي.• 
األضرار المتعمدة أو الناتجة عن اإلهمال، األضرار الناتجة عن عدم اتباع تعليمات التشغيل، • 

التركيب غير الصحيح أو في حالة التوصيل بقيمة جهد كهربائية خاطئة، األضرار الناتجة عن 
التفاعالت الكيميائية أو الكهروكيميائية، الصدأ، التآكل أو الماء، ويتضمن ذلك على سبيل 

المثال ال الحصر، الضرر الناتج عن زيادة نسبة الكالسيوم في ماء الصنبور، األضرار الناتجة 
عن الظروف البيئية غير الطبيعية.

األجزاء المستهلكة بما في ذلك البطاريات واللمبات.• 
األجزاء غير الوظيفية وأجزاء الزينة التي ال تؤثر على االستخدام العادي للجهاز، بما في ذلك • 

أي خدوش أو تغير في اللون.
الضرر غير المتعمد الناتج عن األجسام أو المواد الخارجية وعن التنظيف إزالة انسدادات • 

الفالتر أو أنظمة الصرف أو أدراج الصابون.
األضرار في األجزاء التالية: الزجاج الخزفي، الملحقات، سالل األواني الخزفية وأدوات • 

المائدة، أنابيب اإلمداد والصرف، موانع التسريب، اللمبات وأغطية اللمبات، الشاشات، 
المفاتيح، العلب وأجزاء العلب. إال أن يتم إثبات أن هذه األضرار ناتجة عن أخطاء في 

الصناعة.
العلب طالما لم توجد بها عيوب أثناء زيارة الفني.• 
اإلصالحات التي لم تتم عن طريق مزودي الخدمة المحددين و/أو وكيل الخدمة المعتمد الذي • 

تم التعاقد معه أو في حالة عدم تركيب األجزاء األصلية.
اإلصالحات الناتجة عن التركيب غير الصحيح أو الذي تم بشكل مخالف للمواصفات.• 
استخدام الجهاز في غير األغراض المنزلية، على سبيل المثال االستخدام التجاري.• 
األضرار الناتجة عن النقل. إذا قام العميل بنقل الجهاز إلى منزله أو إلى عنوان آخر، فإن • 

 IKEA غير مسؤولة عن أية أضرار تنشأ أثناء النقل. أما إذا قامت شركة IKEA شركة
بتسليم المنتج في عنوان العميل فتتحمل شركة IKEA المسؤولية عن األضرار التي قد تنشأ 

أثناء عملية النقل.
 •.IKEA تكلفة تنفيذ عملية التركيب األساسي لجهاز
إذا قام مقدم خدمة معتمد من IKEA أو وكيل الخدمة المعتمد الخاص به بإصالح الجهاز أو • 

استبداله وفقا ألحكام هذا الضمان، سيقوم مقدم خدمة معتمد من IKEA أو وكيل الخدمة 
المعتمد الخاص به بإعادة تركيب الجهاز بعد إصالحه أو الجهاز الجديد عند اللزوم.

ال يسري ذلك في إيرلندا، ينبغي أن يقوم العميل باالتصال بخط خدمة ما بعد البيع المحلي • 
 الخاص بشركة IKEA أو مقدم الخدمة المعتمد لمزيد من المعلومات.

)فقط	لبريطانيا	العظمى(
ال تسري هذه القيود على العمل الخالي من األخطاء المنفذ من قبل فني مؤهل وباستخدام أجزائنا 

األصلية لمواءمة الجهاز مع مواصفات األمان الفنية لدولة أخرى من دول االتحاد األوروبي.

كيف	تسري	القوانين	المحلية
يعطيك ضمان IKEA حقوق قانونية محددة تغطي أو تتجاوز كافة المتطلبات القانونية المحلية. إال 

أن هذا الوضع ال يحد بأي حال من حقوق العميل التي تحددها التشريعات المحلية.

نطاق	السريان
بالنسبة لألجهزة التي تم شراؤها داخل إحدى دول االتحاد األوروبي وتم نقلها إلى دولة أخرى داخل 

االتحاد األوروبي يتم توفير الخدمة في إطار اشتراطات الضمان المعتادة في البلد الجديد.
ال يوجد إلزام بتنفيذ الخدمات المتاحة في إطار الضمان إال في حالة مطابقة الجهاز وتركيبه وفقا 

لآلتي:
المواصفات الفنية بالدولة التي تتم المطالبة فيها بحقوق الضمان،  -
تعليمات التركيب ومعلومات السالمة الواردة في دليل المستخدم.  -

 IKEA	ألجهزة	المخصصة	البيع	بعد	ما	خدمة	مراكز
يرجى االتصال بمركز الخدمة المعتمد من IKEA لغرض:

•  تقديم طلب خدمة في إطار الضمان،
،IKEA في أثاث مطبخ IKEA االستفسار بشأن تركيب جهاز  •

.IKEA االستفسار عن وظائف أجهزة  •
لضمان توفير أفضل خدمة لك يرجى قراءة تعليمات التركيب بعناية و/أو دليل المستخدم قبل 

االتصال بنا.

كيف	تصل	إلينا	إذا	احتجت	لمساعدتنا

يرجى الرجوع إلى الصفحة األخيرة من هذا 
الدليل لالطالع على قائمة كاملة بمراكز الخدمة 

المعتمدة من IKEA وأرقام الهواتف الخاصة 
بها.

 لتقديم الخدمة بشكل أسرع ننصح باستخدام األرقام الهاتفية المبينة في هذا الدليل. 
احرص دائما إلى اإلشارة إلى األرقام المدونة في كتيب الجهاز المعني والذي 
تحتاج المساعدة بشأنه. يرجى أيضا اإلشارة إلى رقم صنف IKEA )كود مكون من 8 

أرقام( ورقم الخدمة المكون من 12 أرقام والمدون على لوحة صنع جهازك.

 احتفظ	بفاتورة	الشراء!
فهي الدليل الذي يثبت شراءك للمنتج وهي ضرورية لسريان الضمان. تحتوي 

فاتورة الشراء على اسم شركة IKEA ورقم الصنف )الكود المكون من 8 أرقام( لكل جهاز 
قمت بشرائه.

هل	تحتاج	إلى	مزيد	من	المساعدة؟
لمزيد من األسئلة غير المتعلقة بخدمة ما بعد البيع ألجهزتك يرجى االتصال بمركز اتصال أقرب 

فرع IKEA بالنسبة لك. ننصح بقراءة المستندات المرفقة بالجهاز بعناية قبل االتصال بنا.









© Inter IKEA Systems B.V. 2019 AA-2242705-118535


	معلومات السلامة
	شرح المنتج
	الاستخدام الأول
	الاستخدام اليومي
	ما العمل عندما ...
	البيانات الفنية
	متطلبات الحفاظ على البيئة
	ضمان IKEA

