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الطراز(: البكتيريا )حسب  الحماية من  آلية 
المثبت في المروحة	)8( البكتيريا  فلتر الحماية من  	-

الفاكهة والخضروات	)13( البكتيريا في درج  إضافات الحماية من  	-
البكتيريا	 الباب من مادة قادرة على منع نمو  التسرب في  يتم تصنيع موانع  	-

.)6(
مالحظات:

الملحقات حسب الطراز. يتفاوت عدد ونوع  	*
أنه يفضل	 الباب القالب الخاص بالمجمد	"الفريزر"،	تذكر  في حالة وجود  	-

الباب القالب عن طريق ثنيه للحصول على أقصى سعة تخزينية. خلع 
األرفف وأدراج األبواب كلها قابلة للخلع. 	-

الداخلية في الجهاز على درجة الحرارة المحيطة،	 تعتمد درجة الحرارة  	-
التالية عند	 العوامل  وتكرار فتح األبواب،	وكذلك مكان الجهاز.	يجب مراعاة 

ضبط درجة الحرارة.
المناسب غسل ملحقات هذا الجهاز في غسالة األطباق. ليس من  	-

 HYDROSENSE بتقنية المزودة  األرفف 
الموديل( )حسب 

المياه	 يعمل المحيط الخاص باألرفف المزودة بتقنية استشعار 
التسربات ويبسط عمليات	 "HydroSense"	على إنشاء	حاجز يستوعب 

التسرب في األرفف الموجودة باألسفل. التنظيف ويمنع السوائل من 

األولى للمرة  الجهاز  بدء تشغيل  كيفية 
الرئيسي،	يبدأ تشغيله أوتوماتيكيًا.	بعد بدء	 التيار  بعد قبس الجهاز في مصدر 

تشغيل الجهاز،	انتظر على األقل من	4	-6	ساعات قبل وضع الطعام في الجهاز.
الرموز في	 عند توصيل الجهاز بمصدر إمداد الطاقة،	تضيء	الشاشة وتظهر جميع 

الشاشة لبضع ثواٍن.
تضيء	القيم االفتراضية	)التي تم ضبطها في المصنع(	الخاصة بإعدادات حجيرة	

الفريزر وحجيرة الثالجة.

بزر المزودة  المروحة 
الثالجة مما يتيح	 تعمل المروحة على تحسين توزيع درجة الحرارة داخل حجيرة 

الحفاظ بشكل أفضل على الطعام المخزن.	يتم ضبط المروحة بشكل افتراضي	
النشط. على الوضع 

		"6th	Sense	النشط بحيث تعمل وظيفة ينصح بترك المروحة في الوضع 
الهواء	 	"Control	Fresh	بشكل صحيح وكذلك عندما ترتفع درجة حرارة 
الماء	على	 إذا الحظت سقوط قطرات  المحيطة عن	27	÷	28	درجة مئوية أو 

األرفف الزجاجية أو في حاالت الرطوبة الشديدة.
مالحظة

أمامها. األطعمة  الهواء بوضع  تسد منطقة دخول  ال 
أوقف تشغيل المروحة لضمان األداء	المناسب عند انخفاض درجة الحرارة	

المحيطة	)أقل من	18	درجة مئوية(	ولتقليل استهالك الطاقة.
الزر	)8-أ(. إليقاف تشغيل المروحة،	اضغط على 

الحماية من  بفلتر  إذا كان الجهاز مزوًدا بالمروحة،	فمن الممكن تجهيزه 
البكتيريا.

الفاكهة والخضروات	)العنصر	13(	وقم	 اخلعه من الصندوق	)الموجود في درج 
بتركيبه في غطاء	المروحة	)العنصر	8-ب(.

الفلتر. يتم إرفاق إجراء	االستبدال مع 

التحكم لوحة 

مصابيح بيان درجة حرارة الثالجة 	.1
زر/رمز التشغيل/وضع االستعداد 	.2
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الفريزر مصابيح بيان درجة حرارة  	.5
التبريد السريع	)اضغط عليه لمدة	3	ثواٍن( درجة حرارة الثالجة	/	زر  	.6

رمز إطفاء	اإلضاءة 	.7
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الرئيسي القفل  زر  	.9
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الوظائف
التشغيل/االستعداد   

تعمل هذه الوظيفة على وضع حجيرات الثالجة والفريزر في وضع	 	
المنتج في وضع االستعداد،	استمر في	 التشغيل/االستعداد.	لوضع هذا 

	لمدة	3	ثواٍن	تنطفئ جميع الرموز	 التشغيل/االستعداد	 الضغط على زر 
إلى أن	 	الذي يضيء	لإلشارة  باستثناء	رمز التشغيل/وضع االستعداد	
الجهاز في وضع االستعداد.	عندما يكون الجهاز في وضع االستعداد،	ال	
العملية ال	 يعمل المصباح الموجود داخل حجيرة الثالجة.	تذكر أن هذه 

الرئيسي.	لتشغيل الجهاز مجدًدا،	 التيار  تؤدي إلى فصل الجهاز عن مصدر 
. التشغيل/االستعداد	 ليس عليك سوى الضغط على زر 

الثالجة درجة حرارة   
المئوية في	 لضبط درجة حرارة الثالجة،	اضغط على زر درجة الحرارة  	

الثالجة لتنحصر بين		+2	و		+8	 .	يمكن ضبط درجة حرارة  الثالجة	
درجات مئوية،	كما هو موضح بواسطة مصابيح بيان درجة حرارة الثالجة.

الفريزر درجة حرارة   
المئوية	 الفريزر،	اضغط على زر درجة الحرارة  لضبط درجة الحرارة داخل  	
الفريزر لتنحصر بين		-16	و		-24	 .	يمكن ضبط درجة حرارة  الفريزر	 في 
الفريزر. درجات مئوية،	كما هو موضح بواسطة مصابيح بيان درجة حرارة 

السريع التبريد   
التبريد	 التبريد السريع،	يمكن زيادة  باستعمال وظيفة  	

في حجيرة الثالجة.	يوصى باستخدام هذه الوظيفة عند	
وضع كمية كبيرة جًدا من الطعام في حجيرة الثالجة.	
استمر في الضغط لمدة	3	ثواٍن	على زر درجة الحرارة	
التبريد	 	لتنشيط/تعطيل وظيفة  الثالجة	 المئوية في 

التبريد السريع نشطة،	 السريع.	عندما تكون وظيفة 
سيتم اإلشارة إلى ذلك عن طريق مصابيح بيان درجة	
الوارد في	 التسلسل  الثالجة كما هو موضح في  حرارة 

الجانب.	يتم تعطيل هذه الوظيفة أوتوماتيكيًا بعد	6	
ساعات أو يمكن تعطيلها يدوًيا عن طريق الضغط على	

. الثالجة	 المئوية في  زر درجة الحرارة 

السريع التجميد   
يوصى باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة	 	
الفريزر.	قبل	 جًدا من الطعام ليتم تجميده في حجيرة 

24	ساعة من تجميد الطعام الطازج،	استمر في الضغط	
	لتنشيط	 لمدة	3	ثواٍن	على زر المجمد	"الفريزر"	

التجميد	 التجميد السريع.	عندما تكون وظيفة  وظيفة 
السريع نشطة،	سيتم اإلشارة إلى ذلك عن طريق مصابيح	

التسلسل	 الفريزر كما هو موضح في  بيان درجة حرارة 
الوارد في الجانب.	بعد مضي	24	ساعة،	ضع الطعام	

الفريزر	 العلوي في حجيرة  المطلوب تجميده على الرف 
التجميد(.	يتم تعطيل هذه الوظيفة أوتوماتيكيًا	 )منطقة 

بعد	48	ساعة أو يمكن تعطيلها يدوًيا عن طريق الضغط	
. الفريزر	 المئوية في  على زر درجة الحرارة 

:"Eco Night" أثناء الليل الطاقة  توفير   
الثالجة للطاقة	 أثناء	الليل تركيز استهالك هذه  تتيح لك وظيفة توفير الطاقة  	
الليلية(،	 الفترة  الذروة	)يتوافق ذلك مع  التي تقع خارج نطاق  أثناء	األوقات 
أثناء	النهار	 عندما تكون الطاقة متوافرة بمعدالت كبيرة وتنخفض تكلفتها 

المتعددة حسب	 )في دول معينة فقط باستخدام نظام شرائح األسعار 
الذروة	-	افحص خطة األسعار الخاصة بك	 التي تقع خارج نطاق  األوقات 

الكهرباء(.	كي يتم تنشيط الوظيفة،	اضغط على زر توفير الطاقة	 مع شركة 
التي تقع	 	عند بداية تفعيل شريحة األسعار  	"Eco	Night"	الليل	أثناء
المثال،	 الذروة	)حسب خطة األسعار الخاصة بك(.	فعلى سبيل  خارج نطاق 

الذروة تبدأ في الساعة	 التي تقع خارج نطاق  إذا كانت شريحة األسعار 
الزر عندئٍذ. الثانية،	فيجب أن تضغط على 

،	فإن هذا يعني أن الوظيفة	 أثناء	الليل	 عندما يضيء	رمز توفير الطاقة  	
المنتج أوتوماتيكيًا بضبط استهالك	 نشطة.	بعد تنشيط هذه الوظيفة،	يبدأ 

الليل. أثناء	النهار عن  الوقت،	أي يقل استهالك الطاقة  الطاقة حسب 

مالحظة هامة:	كي تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح،	يجب أن تكون	  
أثناء	الليل والنهار. نشطة 

التيار	 الميزة نشطة حتى تقوم أنت بتعطيلها	)أو في حالة انقطاع  تبقى هذه  	
الكهربي أو إيقاف تشغيل المنتج(.	لتعطيل هذه الوظيفة،	اضغط على زر	
أثناء	الليل	 .	عندما ينطفئ رمز توفير الطاقة  أثناء	الليل	 توفير الطاقة 

،	فإن هذا يعني أن الوظيفة غير نشطة.

مالحظة:	يتم اإلعالن عن استهالك طاقة الجهاز عند تعطيل وظيفة توفير	  
."Eco	Night"	الليل	أثناء الطاقة 

  "6th Sense Fresh Control"  وظيفة  
المثلى للتخزين	)فيما يتعلق بدرجة	 تتيح هذه الوظيفة توفير الظروف  	

	الحرارة والرطوبة(	داخل الجهاز بسرعة.	
التشغيل حتى تعمل بشكل صحيح.	تكون	 يجب أن تكون المروحة قيد 

وظيفة		"Control	Fresh	Sense	6th"		قد تم تنشيطها بشكل	
افتراضي.	

المئوية في	 لتعطيل هذه الوظيفة يدوًيا،	اضغط على زر درجة الحرارة  		
	لمدة	3	ثواٍن:	ستسمع صافرة	 أثناء	الليل	 	و توفير الطاقة  الفريزر	

الميزة قد تم تعطيلها. صوتية طويلة كتأكيد على أن هذه 
يمكن إعادة تنشيط هذه الوظيفة عن طريق تكرار نفس اإلجراء:	ستسمع	 	
الميزة قد تم تنشيطها.	في	 صافرة صوتية مزدوجة كتأكيد على أن هذه 
إلى الوضع	 التيار الكهربي أو الخروج من وضع االستعداد  حالة انقطاع 

العادي،	يتم ضبط وظيفة		"Control	Fresh	Sense	6th"		على حالتها	
النشطة. الحالة  االفتراضية أي على 

الذكية العرض  شاشة   
تتيح وظيفة توفير الطاقة هذه تقليل استهالك الطاقة عن طريق إيقاف	 	

تشغيل الشاشة أوتوماتيكيًا عند عدم وجودها قيد االستخدام.	لتنشيط	
	 الثالجة	 المئوية في  الذكية،	اضغط على زر درجة الحرارة  شاشة العرض 

الوقت لمدة	3	ثواٍن	حتى	 	في نفس  الفريزر	 المئوية في  ودرجة الحرارة 
الذكية،	تنطفئ الشاشة	 تنطلق اإلشارة الصوتية.	بعد تنشيط شاشة العرض 

باستثناء	رمز		"Control	Fresh	Sense	6th"		)واإلنذار في حالة	
وجود أي منها(.	

من الضروري أن يتم تنشيط شاشة العرض عن طريق الضغط على أي زر	 	
كي يتم ضبط درجة الحرارة أو استخدام الوظائف األخرى.	بعد مضي	15	

		"6th	تنطفئ الشاشة مجدًدا ويبقى رمز	القيام بأي إجراء، ثانية تقريبًا دون 
		"Control	Fresh	Sense	ظاهًرا.	

	 الثالجة	 المئوية في  لتعطيل هذه الوظيفة،	اضغط على زر درجة الحرارة 
الوقت لمدة	3	ثواٍن	حتى	 	في نفس  الفريزر	 المئوية في  ودرجة الحرارة 

	تنطلق اإلشارة الصوتية.	
ستظهر الشاشة مرة أخرى بشكل طبيعي.	يتم تعطيل وظيفة شاشة العرض	

التيار الكهربي.	من المهم تذكر أن هذه	 الذكية أوتوماتيكيًا بعد انقطاع 
الرئيسي. التيار  الوظيفة ال تؤدي إلى فصل الجهاز عن مصدر 

الرئيسي القفل  	
تمنع هذه الوظيفة قيام أي شخص دون قصد بتغيير اإلعدادات أو إيقاف	 	

	لمدة	 المفاتيح،	اضغط على زر إعادة الضبط	 تشغيل الجهاز.	لقفل 
	على الشاشة	:	تنبعث إشارة	 الرئيسي	 القفل  3	ثواٍن	حتى يظهر رمز 

المفاتيح،	اتبع نفس	 صوتية لتأكيد أن الوظيفة قد تم تحديدها.	إللغاء	قفل 
. القفل	 اإلجراء	حتى ينطفئ رمز مؤشر 
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AR المنتج  ورقة وصف   
اإلنذار: األعطال ودالالت 

التشغيل إنذارات 
البيع	 الثالجة	)مثل العطل	1،	والعطل	2،	وهكذا(،	ويمكنك االتصال بخدمة ما بعد  أيًضا في مصابيح بيان درجة حرارة  التشغيل،	فإنها ستظهر  إنذارات  إذا انطلقت 

وتحديد كود اإلنذار.
الثالجة حسب كود العطل الموضح أدناه: الثالثة في مصابيح بيان درجة حرارة  البيان الوسطى  	وتومض مصابيح  ينطلق اإلنذار الصوتي ويضيء	رمز اإلنذار	

البيان يومض 	مصباح  البيان	 	انطفاء	مصباح  التفسيري:	 التعليق 

العطل البيانكود  كيفية ظهور مصابيح 

الثالجة والفريزر عند	0.5	ثانية.	تشغيل الوميض	العطل	2 تشغيل/إيقاف تشغيل وميض نقاط ضبط 
النمط. 	2xمرتين ثم يبقى منطفئًا لمدة	5	ثواٍن.	يتكرر هذا 

الثالجة والفريزر عند	0.5	ثانية.	تشغيل الوميض	العطل	3 تشغيل/إيقاف تشغيل وميض نقاط ضبط 
النمط. 	33x	مرات ثم يبقى منطفئًا لمدة	5	ثواٍن.	يتكرر هذا 

الثالجة والفريزر عند	0.5	ثانية.	تشغيل الوميض	العطل	6 تشغيل/إيقاف تشغيل وميض نقاط ضبط 
النمط. 	66x	مرات ثم يبقى منطفئًا لمدة	5	ثواٍن.	يتكرر هذا 

الباب مفتوًحا إنذار وجود 
إنذار صوتي.	يتم تنشيط اإلنذار عندما يتم ترك باب	 	وينطلق  يومض رمز	

الباب إليقاف اإلنذار أو اضغط مرة	 الثالجة مفتوًحا لمدة أطول من دقيقتين.	أغلق 
	لكتم صوت اإلنذار الصوتي لمدة دقيقتين.	إذا	 واحدة على زر إعادة الضبط	

الباب،	فسينطلق اإلنذار الصوتي مرة أخرى بعد مضي دقيقتين.	أغلق	 لم يتم غلق 
الباب. إنذارات  الباب ليتم إيقاف 

الحرارة درجة  ارتفاع  إنذار 
الفريزر	 ينطلق اإلنذار الصوتي وتومض جميع مصابيح بيان درجة حرارة 

الخمسة.	يتم تنشيط اإلنذار عندما:
يتم توصيل الجهاز بمصدر الطاقة للمرة األولى أو بعد تركه دون استخدام	 	•

لفترة طويلة.
الفريزر بشكل كبير ترتفع درجة حرارة حجيرة  	•

البيانات الفريزر الحد الموضح على لوحة  تتجاوز كمية األطعمة المحملة في  	•
الفريزر مفتوًحا لفترة طويلة عندما يتم ترك باب  	•

	مرة واحدة فقط. لكتم صوت اإلنذار،	اضغط على زر إعادة الضبط	
الفريزر إلى درجة	 	أوتوماتيكيًا بمجرد وصول حجيرة  ينطفئ رمز اإلنذار	

حرارة أقل من		-10	درجات مئوية ويتوقف وميض مصابيح بيان درجة حرارة	
الذي تم اختياره. الفريزر ويتم عرض اإلعداد 

الكهربي التيار  انقطاع  إنذار 
المنتج بحيث يراقب درجة	 التيار الكهربي،	فقد تم تصميم هذا  في حالة انقطاع 
التيار الكهربي.	إذا ارتفعت درجة	 الفريزر أوتوماتيكيًا عندما يرجع  الحرارة في 

	 التيار الكهربي	 التجميد،	يضيء	رمز انقطاع  الفريزر عن مستوى  الحرارة في 
التيار الكهربي.	 	وينطلق اإلنذار الصوتي عندما يرجع  ويومض رمز اإلنذار	

	مرة واحدة فقط.	إذا انطلق	 إلعادة ضبط اإلنذار،	اضغط على زر إعادة الضبط	
التالية: التيار الكهربي،	يوصى باتخاذ اإلجراءات  إنذار انقطاع 

الفريزر لكنه مازال بارًدا،	 إذا كان الجليد قد ذاب عن الطعام الموجود في  	•
الثالجة على أن	 الفريزر إلى حجيرة  فينبغي نقل جميع األطعمة الموجودة في 

يتم أكلها في غضون	24	ساعة من ذلك الحين.
إلى أن الجليد قد	 الفريزر مجمًدا،	فإن ذلك يشير  إذا كان الطعام الموجود في  	•

التيار الكهربي وهو ما يؤدي	 ذاب عنه ثم تم تجميده مرة أخرى عندما عاد 
الغذائية وقد يصبح ضاًرا.	ال يوصى بتناول	 إلى تدهور مذاقه وجودته وقيمته 

الفريزر بأكملها. التخلص من محتويات  الطعام ولكن ينبغي 
التيار الكهربي لتوفير اإلرشاد حول جودة الطعام	 إنذار انقطاع  يتم تصميم 
النظام	 التيار الكهربي.	ال يضمن هذا  الموجود في المجمد في حالة انقطاع 

جودة الطعام وسالمته ونوصي العمالء	بأن يحكموا بأنفسهم على جودة الطعام	
الفريزر والثالجة. الموجود في 
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AR المنتج  ورقة وصف   
الفريزر زيادة سعة  كيفية 

القيام بما يلي: الفريرز عن طريق  يمكنك في بعض الطرازات زيادة سعة 
الباب القالب	)في حالة وجوده(. -	خلع 

الدوارة فقط. -	خلع الطاولة 
أدناه لمعرفة كيفية تنفيذ تلك الخطوات.	 الواردة  إلى األشكال  الرجاء	الرجوع 

الثلج كيفية عمل مكعبات 
حسب الطراز:

الثلج وأدراج مكعبات  الدوارة  الطاولة  عند وجود 
الدوارة وامأل األدراج بالماء	حتى	4/3	سعتها تقريبًا ثم ضعها	 اخلع الطاولة  	•

مرة أخرى في الجهاز.
إدارة مقابض درج	 الثلج أوتوماتيكيًا في الحاوية بعد  سيتم إنزال مكعبات  	•

الثلج. مكعبات 

الثلج درج مكعبات  عند وجود 
الثلج بالماء	حتى	4/3	سعته تقريبًا وأدخله في حجيرة	 امأل درج مكعبات  	•

الفريزر.
الدرج. ال تستخدم أي أدوات حادة أو أدوات قطع لخلع  	•

التنظيف
قم بتنظيف هذا الجهاز بشكل منتظم باستخدام قطعة قماش ومحلول قائم على	

الثالجة من	 المناسبة من أجل تنظيف  المنظفات  الماء	الدافئ باستخدام بعض 
الداخل.

ال تستخدم منظفات أو أدوات كاشطة.
إزالة الجليد بشكل مستمر وصحيح،	قم بتنظيف	 الماء	الناتج عن  لضمان تدفق 

الفاكهة	 الثالجة بالقرب من درج  الجزء	الداخلي من فتحة التصريف الموجودة في 
والخضروات باستخدام األداة المزودة لهذا الغرض.

التيار الكهربي قبل تنفيذ أي	 انزع قابس	"فيشة"	الجهاز أو افصله من مصدر 
عمليات تنظيف أو صيانة.

الثالجة الجليد من  إزالة 
الثالجة بشكل أوتوماتيكي كامل. إزالة الجليد من  تتم 

الثالجة إلى وجود مرحلة	 المياه الموجودة على الجدار الخلفي داخل  تشير قطرات 
إزالة الصقيع	 الناتجة عن  المياه  التشغيل.	تسيل  إزالة الجليد أوتوماتيكيًا قيد 

أوتوماتيكيًا في فتحة التصريف ويتم تجميعها في حاوية ما حيث تتبخر.

الفريزر الجليد من  إزالة 
تكّون  دون  تعمل  التي  الفريزر  توفر وحدات  ال 

الهواء	البارد المعتدل حول	 الثلج على توفير توزيع 
الثلج ومن ثم ال تحتاج	 التخزين وتمنع تكّون  مناطق 

الثلج.	ال تلتصق األشياء	المجمدة	 إزالة  إلى  نهائيًا 
بالجدران،	وتبقى الملصقات واضحة ومقروءة وتبقى	

التخزين نظيفة ومرتبة. مساحة 

البيان إضاءة مصابيح 
الخدمة. فني  بواسطة  استبداله  الداخلي، فيجب  البيان  لم يضيء مصباح  إذا 

مالحظة هامة:
الثالجة عندما يتم فتح بابها.	سينطفئ هذا المصباح بعد	 سيضيء	مصباح حجيرة 

مضي	10	دقائق.
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