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قبل استخدام الجهاز، احرص على قراءة دليل الصحة واألمان بعناية.

WHIRLPOOLً  نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة
للحصول على مزيد من المساعدة والدعم الشامل، يرجى 

تسجيل منتجك على الموقع 
www . whirlpool . eu / register

WWW
يمكنك تنزيل تعليمات السالمة ودليل االستخدام والعناية من 
 www . whirlpool . eu خالل زيارة موقعنا على اإلنترنت

واتباع التعليمات بظهر الكتاب.

 الدليل المرجعي
اليومي
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ضبط درجة الحرارة
اضغط على زر الحرارة Temperature بلوحة التحكم لضبط درجة 
الحرارة من المستوى األدفأ ثم إلى مستوى أقل ثم إلى المستوى األبرد.

بالضغط على زر الحرارة Temperature سوف يتغير إعداد الحرارة 
دوريا. عند التوصيل األول للجهاز تكون نقطة إعداد الحرارة مضبوطة على 

الوضع المتوسط )إعداد المصنع(.
يعرض الجدول التالي أوضاع ضبط درجة الحرارة:

مالحظة تطابق نقاط اإلعداد المعروضة الحرارة المتوسطة في جميع أنحاء 
الثالجة.

االستخدام اليومي 
الوظائف

 FAST COOLING وظيفة التبريد السريع
يوصى باستخدام وظيفة التبريد السريع لزيادة قدرة التبريد في حيز التبريد 

عند وضع كمية كبيرة جدا من األغذية فيها.
لتنشيط وظيفة التبريد السريع، اضغط مع االستمرار على زر درجة الحرارة 

Temperature بلوحة التحكم لمدة ثالث ثوان إلى أن تضيء مصابيح 
LED الثالثة.

يتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 24 ساعة والعودة إلى نقطة 
اإلعداد المختارة في السابق.

يمكن تعطيل هذه الوظيفة يدويا بالضغط مع االستمرار على زر درجة 
الحرارة بلوحة التحكم لمدة 3 ثوان.

!!
!

6TH sense وظيفة
تعمل هذه الوظيفة أوتوماتيكيا لتضمن الظروف المثلى لحفظ األغذية 

المخزنة. تعمل الوظيفة “6th Sense” أوتوماتيكيا:
• عند وضع كمية كبيرة من األغذية داخل الثالجة

• عند ترك باب الثالجة مفتوحا لفترة طويلة

مصباح الثالجة
يستخدم نظام اإلضاءة داخل حجيرة الثالجة مصابيح LED، مما يسمح 

بإضاءة أفضل وكذلك استهالك منخفض جدا للطاقة.
إذا لم يعمل نظام اإلضاءة بلمبات LED، فضال اتصل بخدمة الدعم التقني 

الستبدالها.

هام: يضيء مصباح حجيرة الثالجة عندما يتم فتح باب الثالجة. إذا بقي 
الباب مفتوحا لمدة 8 دقائق فسوف ينطفئ المصباح أوتوماتيكيا..

االستخدام ألول مرة
كيفية بدء تشغيل الجهاز 

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكيا في 
التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة من 4 إلى 6 ساعات قبل وضع 

الطعام داخل الثالجة وداخل حيز التجميد.

عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضيء شاشة العرض، 
وسوف تظهر جميع األيقونات على الشاشة لمدة ثانية )1( واحدة تقريبا. 

إضاءة إعدادات قيم )المصنع( االفتراضية لحيز التبريد.

انظر دليل االستخدام والعناية لمزيد من التفاصيل حول الوظائف / انظر 
الصفحة األخيرة لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على دليل 

االستخدام والعناية

درجة حرارة مرتفعة 

درجة حرارة متوسطة 

درجة حرارة منخفضة

درجة حرارة متوسطة-مرتفعة 

درجة حرارة متوسطة-منخفضة 

تبريد سريع

أةلمبة led مضيئة لمبة led مطف

• عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة، مما ينتج عنه زيادة درجة حرارة 
الجهاز الداخلية وبالتالي زيادة القيم التي ال تضمن حفظ الطعام بشكل آمن.

صينية الثلج  فاصل الزجاجات درج البيض

الكماليات

جدول التحذيرات
الحلالسبباإلشارةنوع اإلنذار

أغلق البابظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 5 دقائق.وميض مصباح الثالجةإنذار فتح الباب

أغلق البابظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 8 دقائق.إطفاء مصباح الثالجةإنذار فتح الباب

اتصل بخدمة ما بعد البيععطل في المنتج.وميض أي مؤشرات للحرارةعطل
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دليل التغلب على األعطال

بعض األصوات الوظيفية التي يمكن أن تسمعها

صوت تشويش عند تشغيل الجهاز للمرة األولى أو 
بعد فترة توقف طويلة.

صوت قرقرة عندما يدخل سائل التبريد في 
األنابيب.

وصوت »بررررر« عندما يتم تشغيل 
الكمبريسور.

صوت أزيز عندما يبدأ صمام الماء أو المروحة في 
العمل.

أما صوت النقر فيأتي من الثرموستات التي تضبط صوت تكسير عندما يبدأ الكمبريسور في العمل.
عدد مرات تشغيل الكمبريسور.

 

الحلالسبب المحتملالمشكلة

يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة )انظر درجة حرارة الجهاز مرتفعة للغاية
»الحلول«(

‹ تأكد أن المكثف )بظهر الجهاز( ليس به غبار أو 
وبر.

‹ تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.
‹ تأكد أن وسائل إحكام الباب مركبة بشكل صحيح.

‹ في األيام الحارة أو إذا كانت الغرفة ساخنة من 
الطبيعي أن يعمل الموتور لفترة أطول.

‹ إذا تم ترك باب الجهاز مفتوحاً لفترة أو إذا تم 
تخزين كميات كبيرة من الطعام، فإن الموتور يعمل 

لفترة أطول لتبريد الجهاز من الداخل.

يبدو أن الموتور يدور أكثر من الالزم
يتوقف عدد مرات تشغيل الموتور على عدة أشياء 

مختلفة: عدد مرات فتح الباب وكمية الطعام 
المخزنة ودرجة حرارة الغرفة وضبط مفاتيح درجة 

الحرارة.

‹ تأكد أن مفاتيح الجهاز مضبوطة بشكل صحيح.
‹ تأكد أنه لم يتم وضع كمية كبيرة من الطعام في 

الجهاز.
‹ تأكد من عدم فتح الباب لمرات عديدة.

‹ تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.

يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة )انظر األبواب ال تنفتح وال تنغلق بشكل صحيح
»الحلول«(

‹ تأكد أن عبوات الطعام ال تعوق الباب.
‹  تأكد أن األجزاء الداخلية أو تجهيزة إعداد 
مكعبات الثلج األوتوماتيكية ليست في غير 

موضعها.
‹  تأكد أن وسائل إحكام الباب ليست متسخة أو لزجة.

‹  تأكد من استواء الجهاز.
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حيز التبريد

استخدم أوعية بالستيكية أو معدنية أو ألومنيوم أو 
زجاجية قابلة إلعادة التدوير ورقائق البالستيك لتخزين 

األطعمة.

اقتصر دائما على استخدام األوعية المغلقة لحفظ السوائل 
أو األطعمة التي قد يصدر عنها رائحة أو التي تتأثر 

بالروائح والنكهات األخرى، أو قم بتغطيها.

م يكن لديك سوى كمية ضئيلة من الطعام لوضعها  إذا ل
في الثالجة، نوصي باستخدام األرفف أعلى درج تخزين 

الفاكهة والخضراوات، حيث تعد هذه أبرد منطقة في حيز 
تبريد. ال

يجب دائما فصل األطعمة التي يصدر عنها كمية 
كبيرة من غاز اإليثيلين واألطعمة التي تتأثر بهذا 

الغاز، مثل الفاكهة والخضراوات والسالطة أو لفها حتى 
ال يقل العمر التخزيني لها، على سبيل المثال، ال تقم 

بتخزين الطماطم مع فاكهة الكيوي أو الكرنب.

لتجنب سقوط الزجاجات، يمكنك استخدام حامل 
الزجاجات )متوفر في موديالت معينة(.

ال تقم بتخزين األطعمة مالصقة لبعضها، للسماح 
بتدوير كاف للهواء.

حيز التجميد

الفريزر هي مكان التخزين المثالي للطعام المجمد 
وإعداد مكعبات الثلج وتجميد األطعمة الطازجة في 

حيز التجميد.
عدد الكيلو جرامات األقصى لألطعمة الطازجة 

الممكن تجميدها لمدة 24 ساعة مبين على لوحة 
الصنع )...كجم/24 ساعة(.

يلة من الطعام تريد تخزينها  إذا كانت لديك كمية قل
في الفريزر، فنحن ننصحك باستخدام أكثر منطقة 

برودة في حيز التجميد، وهي المنطقة السفلية.

001
4000	0867960

ُطبع في إيطاليا

كتيب المنتج
WWW يمكن تحميل كتيب المنتج المشتمل على بيانات الطاقة الخاصة 

www . whirlpool . eu بهذا الجهاز عبر الموقع

كيفية الحصول على دليل االستخدام والعناية
< WWW قم تنزيل دليل االستخدام والعناية من موقع 

اإلنترنت www . whirlpool . eu )يمكنك استخدام رمز 
االستجابة السريع QR هذا( مع تحديد كود المنتج.
< ويمكن كحل بديل االتصال بخدمة ما بعد البيع 

االتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا
ويمكن العثور على معلومات االتصال في كتيب الضمان. 

عند االتصال بخدمة ما بعد البيع، يرجى ذكر الكود 
الموجود على ملصق تمييز المنتج.

 طريقة تخزين األطعمة 
والمشروبات

مفتاح األشكال

المنطقة المعتدلة
موصى بها لتخزين فواكه المناطق الحارة، العبوات، 
المشروبات، البيض، الصوص، المخلالت، الزبدة، 

المربى

المنطقة الباردة
موصى بها لتخزين الجبن، اللبن، الطعام اليومي، 
األطعمة الحساسة، الزبادي، شرائح اللحم البارد، 

الحلويات

درج الخضروات والفاكهة

درج منطقة التجميد
فائق( موصى بها لتجميد األطعمة الطازجة/ تبريد ال )منطقة ال

المطهية.

أدارج عادية للمجمد 

مالحظة ال يتوافق اللون الرمادي بمفتاح األشكال مع 
لون األدراج


