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Please read this manual before using the product!
Dear Customer,
We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in modern facilities
with care and meticulous quality controls.
Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In case the product
changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner along with the product.
This guide will help you use the product quickly and safely.
•
•
•
•

Please read the user guide carefully before installing and operating the product.
Always observe the applicable safety instructions.
Keep the user guide within easy reach for future use.
Please read any other documents provided with the product.

Keep in mind that this user guide may apply to several product models. The guide clearly indicates any
variations of different models.

C
A
B

Important information and useful
tips.
Risk of life and property.

Risk of electric shock.
The product’s packaging is made of
recyclable materials, in accordance
with the National Environment
Legislation.
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1. Safety and environment instructions
This section provides the safety
1.1. General safety
instructions necessary to prevent the risk • This product should not be used by
persons with physical, sensory and
of injury and material damage. Failure to
mental disabilities, without sufficient
observe these instructions will invalidate
knowledge and experience or by
all types of product warranty.
children. The device can only be used
Intended use
by such persons under supervision
WARNING:
and instruction of a person responsible
Keep ventilation openings, in
for their safety. Children should not be
the appliance enclosure or in
allowed to play with this device.
the built-instructure, clear of
• In case of malfunction, unplug the
obstruction.
device.
WARNING:
• After unplugging, wait at least 5 minutes
Do not use mechanical
before plugging in again.
devices or other means to
• Unplug the product when not in use.
accelerate the defrosting
• Do not touch the plug with wet hands!
process, other than those
Do not pull the cable to plug off, always
recommended by the
hold the plug.
manufacturer.
• Do not plug in the refrigerator if the
WARNING:
socket is loose.
Do not damage the refrigerant • Unplug the product during installation,
circuit.
maintenance, cleaning and repair.
•
If the product will not be used for a
WARNING:
while,
unplug the product and remove
Do not use electrical
any
food
inside.
appliances inside the food
•
Do
not
use
the product when the
storage compartments of the
compartment
with circuit cards located
appliance, unless they are of
on
the
upper
back
part of the product
the type recommended by the
(electrical
card
box
cover) (1) is open.
manufacturer.

A
A
A
A

1
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such
as
– staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type
1
environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail
applications.
• Do not use steam or steamed cleaning
materials for cleaning the refrigerator
and melting the ice inside. Steam may
contact the electrified areas and cause
short circuit or electric shock!
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Safety and environment instructions
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Do not wash the product by spraying or
pouring water on it! Danger of electric
shock!
In case of malfunction, do not use
the product, as it may cause electric
shock. Contact the authorised service
before doing anything.
Plug the product into an earthed
socket. Earthing must be done by a
qualified electrician.
If the product has LED type lighting,
contact the authorised service for
replacing or in case of any problem.
Do not touch frozen food with wet
hands! It may adhere to your hands!
Do not place liquids in bottles and cans
into the freezer compartment. They
may explode.
Place liquids in upright position after
tightly closing the lid.
Do not spray flammable substances
near the product, as it may burn or
explode.
Do not keep flammable materials and
products with flammable gas (sprays,
etc.) in the refrigerator.
Do not place containers holding liquids
on top of the product. Splashing water
on an electrified part may cause
electric shock and risk of fire.
Exposing the product to rain, snow,
sunlight and wind will cause electrical
danger. When relocating the product,
do not pull by holding the door handle.
The handle may come off.
Take care to avoid trapping any part
of your hands or body in any of the
moving parts inside the product.
Do not step or lean on the door,
drawers and similar parts of the
refrigerator. This will cause the product
to fall down and cause damage to the
parts.
Take care not to trap the power cable.

1.1.1 HC warning
If the product comprises a cooling system
using R600a gas, take care to avoid
damaging the cooling system and its pipe
while using and moving the product. This
gas is flammable. If the cooling system
is damaged, keep the product away from
sources of fire and ventilate the room
immediately.
The label on the inner left side
indicates the type of gas used in
the product.
1.1.2 For models with
water dispenser
• Pressure for cold water inlet shall be
maximum 90 psi (6.2 bar). If your
water pressure exceeds 80 psi (5.5
bar), use a pressure limiting valve in
your mains system. If you do not know
how to check your water pressure, ask
for the help of a professional plumber.
• If there is risk of water hammer effect
in your installation, always use a water
hammer prevention equipment in
your installation. Consult Professional
plumbers if you are not sure that there
is no water hammer effect in your
installation.
• Do not install on the hot water inlet.
Take precautions against of the
risk of freezing of the hoses. Water
temperature operating interval shall
be 33°F (0.6°C) minimum and 100°F
(38°C) maximum.

C
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Safety and environment instructions
Use drinking water only.
1.2. Intended use
• This product is designed for home use.
It is not intended for commercial use.
• The product should be used to store
food and beverages only.
• Do not keep sensitive products
requiring controlled temperatures
(vaccines, heat sensitive medication,
medical supplies, etc.) in the
refrigerator.
• The manufacturer assumes no
responsibility for any damage due to
misuse or mishandling.
• Original spare parts will be provided
for 10 years, following the product
purchasing date.
1.3. Child safety
• Keep packaging materials out of
children’s reach.
• Do not allow the children to play with
the product.
• If the product’s door comprises a lock,
keep the key out of children’s reach.
•

1.5. Compliance with RoHS Directive
• This product complies with EU WEEE Directive
(2011/65/EU). It does not contain harmful and
prohibited materials specified in the Directive.

1.6. Package information

• Packaging materials of the product are
manufactured from recyclable materials in
accordance with our National Environment
Regulations. Do not dispose of the packaging
materials together with the domestic or other
wastes. Take them to the packaging material
collection points designated by the local
authorities.

1.4. Compliance with WEEE Directive
and Disposing of the Waste Product

This product complies with EU WEEE
Directive (2012/19/EU). This product bears a
classification symbol for waste electrical and
electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured
with high quality parts and materials
which can be reused and are suitable
for recycling. Do not dispose of the
waste product with normal domestic
and other wastes at the end of its
service life. Take it to the collection
center for the recycling of electrical and electronic
equipment. Please consult your local authorities to
learn about these collection centers.

Refrigerator / User Guide
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Refrigerator
1

2

3

*18

*4

*17

*16

5

*6

*16
*7
*9
10
*8

*11
15

14

12

13

123456789-

Freezer compartment
Cooler compartment
Fan
Butter-cheese compartment
Glass shelves
Cooler compartment door shelves
Minibar accessory
Water tank
Bottle shelf

C

13

10- Odour filter
11- Zero degree compartment
12- Vegetable bins
13- Adjustable stands
14- Frozen food storing compartments
15- Freezer compartment door shelves
16- Icematics
17- Ice storage box
18- Ice-maker decorative lid
*Optional

*Optional: Figures in this user guide are schematic and may not be exactly match your product. If your
product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.
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Refrigerator
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3

13
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*14

5

*14

8

*7

9

12
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11
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*Optional: Figures in this user guide are schematic and may not be exactly match your product. If your
product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.
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Installation

3.1. Right place for installation

3.2. Attaching the plastic wedges

Contact the Authorized Service for the product's
installation. To ready the product for installation,
see the information in the user guide and make
sure the electric and water utilities are as required.
If not, call an electrician and plumber to arrange
the utilities as necessary.

B
B
A

Use the plastic wedges in the provided with
the product to provide sufficient space for air
circulation between the product and the wall.

1. To attach the wedges, remove the screws on the
product and use the screws provided with the wedges.

WARNING: The manufacturer assumes

no responsibility for any damage caused
by the work carried out by unauthorized
persons.
WARNING: The product’s power cable
must be unplugged during installation.
Failure to do so may result in death or
serious injuries!
WARNING: : If the door span is too
narrow for the product to pass, remove
the door and turn the product sideways; if
this does not work, contact the authorized
service.

2. Attach 2 plastic wedges on the ventilation cover
shown as j in the figure.

• Place the product on a flat surface to avoid
vibration.
• Place the product at least 30 cm away from the
heater, stove and similar sources of heat and at
least 5 cm away from electric ovens.
• Do not expose the product to direct sunlight or
keep in damp environments.
• The product requires adequate air circulation to
function efficiently. If the product will be placed
in an alcove, remember to leave at least 5 cm
distance between the product and the ceiling
and the walls.
• Do not install the product in environments with
temperatures below -5°C.
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Installation
3.3. Adjusting the stands

If the product is not in balanced position, adjust the
front adjustable stands by rotating right or left.

adjusting nut
ﬁxing nut

ﬁxing nut

adjusting nut

3.4. Power connection

In order to adjust the doors vertically,
•Loosen the fixing nut at the bottom
•Screw adjusting nut (CW/CCW) according to the
position of the door
•Tighten the fixing nut for the final position
In order to adjust the doors horizontally,
• Loosen the fixing bolt on the top
• Screw the adjusting bolt (CW/CCW) on the side
according to the position of the door
• Tighten the fixing bolt on the top for the final
position

Refrigerator / User Guide
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B
C

WARNING: Do not use extension or multi
sockets in power connection.

WARNING: Damaged power cable must
be replaced by Authorized Service.

When placing two coolers in adjacent
position, leave at least 4 cm distance
between the two units.

• Our firm will not assume responsibility for any
damages due to usage without earthing and
power connection in compliance with national
regulations.
• The power cable plug must be easily
accessible after installation.
• Do not use multi-group plug with or without
extension cable between the wall socket and
the refrigerator.
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Installation
3.5. Water connection
(Optional)

A

WARNING: Unplug the product and
the water pump (if available) during
connection.

The product’s water mains, filter and carboy
connections must be rendered by authorizer
service. The product can be connected to a carboy
or directly to the water mains, depending on the
model. To establish the connection, the water hose
must first be connected to the product.
Check to see the following parts are supplied with
your product’s model:
1

3

2

4

*5

1. Connector (1 piece): Used to attach the water
hose to the rear of the product.
2. Hose clip (3 pieces): Used to fix the water
hose on the wall.
3. Water hose (1 piece, 5 meter diameter 1/4
inches): Used for the water connection.
4. Faucet adapter (1 piece): Comprises a porous
filter, used for connection to the cold water
mains.
5. Water filter (1 piece *Optional): Used to
connect the mains water to the product. Water
filter is not required if carboy connection is
available.

10 / 37 EN
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Installation
3.6. Connecting water
hose to the product

3.7. Connecting to water mains

To connect the water hose to the product,
follow the instructions below.
1. Remove the connector on the hose nozzle
adaptor in the back of the product and run the
hose through the connector.

(Optional)
To use the product by connecting to the cold water
mains, a standard 1/2” valve connector must be
installed to the cold water mains in your home. If
the connector is not available or if you are unsure,
consult a qualified plumber.
1. Detach the connector (1) from the faucet
adaptor (2).

3

2. Push the water hose down tightly and connect
to the hose nozzle adaptor.

3

22

1
1

2. Connect the faucet adaptor to the water mains
valve.

3. Tighten the connector manually to fix on the
hose nozzle adaptor. You may also tighten the
connector using a pipe wrench or pliers.
3. Attach the connector around the water hose.

4. Connect the other end of the hose to the
water mains (See Section 3.7) or, to use
carboy, to the water pump (See Section 3.8).
Refrigerator / User Guide
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Installation
4. Attach the connector into the faucet adaptor
and tighten by hand / tool.

2. Connect the other end of the water hose to
the water pump by pushing the hose into the
pump’s hose inlet.

5. To avoid damaging, shifting or accidentally
disconnecting the hose, use the clips provided
to fix the water hose appropriately.

3. Place and fasten the pump hose inside the
carboy.

A

4. Once the connection is established, plug in
and start the water pump.

WARNING: After turning the faucet

on, make sure there is no water leak on
either end of the water hose. In case of
leakage, turn the valve off and tighten
all connections using a pipe wrench or
pliers.

C
C
C

3.8. For products using water carboy
(Optional)
To use a carboy for the product’s water
connection, the water pump recommended by the
authorized service must be used.
1. Connect one end of the water hose provided
with the pump to the product (see 3.6) and
follow the instructions below.

Please wait 2-3 minutes after starting
the pump to achieve the desired
efficiency.
See also the pump’s user guide for
water connection.
When using carboy, water filter is not
required.

3.9 Water filter
(Optional)
The product may have internal or external filter,
depending on the model. To attach the water filter,
follow the instructions below.
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Installation
3.9.1.Fixing external filter
on the wall (Optional)

A

WARNING: Do not fix the filter on the

product.

Check to see the following parts are supplied with
your product’s model:

5
4. Attach the water hose extending from the top
of the filter to the product’s water connection
adaptor, (see 3.6.)

4
6
1

2

3

1. Connector (1 piece): Used to attach the water
hose to the rear of the product.
2. Faucet adapter (1 piece): Used for connection
to the cold water mains.
3. Porous filter (1 piece)
4. Hose clip (3 pieces): Used to fix the water
hose on the wall.
5. Filter connecting apparatus (2 pieces): Used to
fix the filter on the wall.
6. Water filter (1 piece): Used to connect the
product to the water mains. Water filter is not
necessary when using carboy connection.
1. Connect the faucet adaptor to the water mains
valve.
2. Determine the location to fix the external filter.
Fix the filter’s connecting apparatus (5) on the
wall.
3. Attach the filter in upright position on the filter
connecting apparatus, as indicated on the
label. (6)

Refrigerator / User Guide

After the connection is established, it should look
like the figure below.
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Installation
3.9.2.Internal filter

1. “Ice Off” indicator must be active while
installing the filter. Switch the ON-OFF
The internal filter provided with the product is not
indicator using the “Ice” button on the screen.
installed upon delivery; please follow the instructions
below to install the filter.

Water line:

2. Remove the vegetable bin (a) to access the
water filter.

Carboy line:

a

C

Do not use the first 10 glasses of
water after connecting the filter.
14 / 37 EN
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Installation
3. Remove the water filter by-pass cover by
pulling.

C

A few drops of water may flow out
after removing the cover; this is
normal.

4. Place the water filter cover into the
mechanism and push to lock in place.

5. Push the “Ice” button on the screen again to
cancel the “Ice Off” mode.

C
C

The water filter will clear certain foreign
particles in the water. It will not clear the
microorganisms in the water.
See section 5.2 for activating the filter
replacing period.

Refrigerator / User Guide
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Preparation

4.1. What to do for energy saving
mehmet

A

Connecting the product to electronic
energy-saving systems is harmful, as it
may damage the product.

• Do not keep the refrigerator doors open for
long periods.
• Do not place hot food or beverages into the
refrigerator.
• Do not overfill the refrigerator; blocking the
internal air flow will reduce cooling capacity.
• The energy consumption value specified for
the refrigerator was measured with the freezer
compartment’s upper shelf removed, other
shelves and the lowest drawers in place and
under maximum load. The top glass shelf can
be used, depending on the shape and size of
food to be frozen.
• Depending on the product’s features;
defrosting frozen foods in the cooler
compartment will ensure energy saving and
preserve food quality.
• Since hot and humid air will not directly
penetrate into your product when the doors
are not opened, your product will optimize
itself in conditions sufficient to protect your
food. Functions and components such as
compressor, fan, heater, defrost, lighting,
display and so on will operate according to
the needs to consume minimum energy under
these circumstances.
• The baskets/drawers that are provided with
the chill compartment must always be in use
for low energy consumption and for better
storage conditions.
• Food contact with the temperature sensor in
the freezer compartment may increase energy
consumption of the appliance. Thus any
contact with the sensor(s) must be avoided.
• Make sure the foods are not in contact with
the cooler compartment temperature sensor
described below.

4.2. First Use

Before using your refrigerator, make sure the
necessary preparations are made in line with
the instructions in “Safety and environment
instructions” and “Installation” sections.
• Keep the product running with no food inside
for 6 hours and do not open the door, unless
absolutely necessary.

C
C
C
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A sound will be heard when the
compressor is engaged. It is normal to
hear sound even when the compressor is
inactive, due to the compressed liquids
and gasses in the cooling system.
It is normal for the front edges of the
refrigerator to be warm. These areas are
designed to warm up in order to prevent
condensation.
In some models, the indicator panel
automatically turns off 5 minutes after
the door has closed. It will be reactivated
when the door has opened or pressed on
any key.

Refrigerator / User Guide
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Using the product

5.1. Indicator panel
Indicator panels may vary depending on the model of your product.
Audial and visual functions of the indicator panel will assist in using the refrigerator.

1

8

2

3

9

7

6

5

4

1. Cooler compartment indicator
2. Error status indicator
3. Temperature indicator
4. Vacation function button
5. Temperature adjustment button
6. Compartment selection button
7. Freezer Compartment indicator
8. Economy mode indicator
9. Vacation function indicator

*optional

C

*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match your

product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.
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Using the product
1. Cooler compartment indicator
The cooler compartment light will turn on when
adjusting the cooler compartment temperature.

Push the Vacation button (
this function.

2. Error status indicator
This sensor will activate if the refrigerator is not
cooling adequately or in case of sensor fault. When
this indicator is active, the freezer compartment
temperature indicator will display "E" and the
cooler compartment temperature indicator will
display "1, 2, 3..." etc. numbers. The numbers on
the indicator serve to inform the service personnel
about the fault.

6. Compartment selection button
Use the refrigerator compartment selection
button to toggle between the cooler and freezer
compartments.

3. Temperature indicator
Indicates the temperature of the freezer and cooler
compartments.
4.Vacation function button
To activate this function, press and hold the
Vacation button for 3 seconds. When the Vacation
function is active, the cooler compartment
temperature indicator displays the inscription
"- -" and no cooling process will be active in
the cooling compartment. This function is not
suitable to keep food in the cooler compartment.
Other compartments will remain cooled with the
respective temperature set for each compartment.

) again to cancel

5. Temperature adjustment button
Respective compartment's temperature varies in
-24°C..... -18°C and 8°C...1°C ranges.

7. Freezer Compartment indicator
The freezer compartment light will turn on when
adjusting the cooler compartment temperature.
8. Economy mode indicator
Indicates the refrigerator is running on energysaving mode. This indicator will be active when
the temperature in the freezer compartment is set
to -18°C.
9.Vacation function indicator
Indicates the vacation function is active.

1
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Using the product

23

*1

4

11

10

9

8

7.1 7.2

6

5

1. Economic use
4 *3
*2 / fault (*)
2- High temperature
alert
3. Energy saving function (display off)
4- Rapid cooling
5- Vacation function
6- Cooler compartment temperature setting
7. Energy saving (display off) /Alarm off
8- Keypad lock
9- Eco-fuzzy
10- Freezer compartment temperature setting
11- Rapid freezing

1

13
12

5
6

11.2

11.1

C

10

9

8

7

*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match
your product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains
to other models.
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Using the product
1. Economic use
This sign will light up when the freezer
compartment is set to -18°C', the most
economical setting. ( ) Economic use indicator
will turn off when rapid cooling or rapid freezing
function is selected.
2. Power failure/High temperature / error
warning indicator
This indicator ( ) will light up in case of
temperature faults or fault alerts.
This indicator illuminates during power failure, high
temperature failures and error warnings. During
sustained power failures, the highest temperature
that the freezer compartment reaches will flash on
the digital display. After checking the food located
in the freezer compartment press the alarm off
button to clear the warning.
3. Energy saving function (display off)
If the product doors are kept closed for a long time
energy saving function is automatically activated
and energy saving symbol is illuminated. When
energy saving function is activated, all symbols
on the display other than energy saving symbol
will turn off. When the Energy Saving function is
activated, if any button is pressed or the door is
opened, energy saving function will be cancelled
and the symbols on display will return to normal.
Energy saving function is activated during delivery
from factory and cannot be cancelled.
4. Rapid cooling
When the rapid cooling function is turned on, the
rapid cool indicator will light up ( ) and the cooler
compartment temperature indicator will display
the value 1. Push the Rapid cool button again to
cancel this function. The Rapid cool indicator will
turn off and return to normal setting. The rapid
cooling function will be automatically cancelled
after 1 hour, unless cancelled by the user. Too
cool a large amount of fresh food, press the rapid
cool button before placing the food in the cooler
compartment.

5. Vacation function
To activate the Vacation function, , press the quick
fridge button for 3 seconds; this will activate the
vacation mode indicator ( ). When the Vacation
function is active, the cooler compartment
temperature indicator displays the inscription
"- -" and no cooling process will be active in
the cooling compartment. This function is not
suitable to keep food in the cooler compartment.
Other compartments will remain cooled with the
respective temperature set for each compartment.
Push the vacation function button again to cancel
this function.
6. Cooler compartment temperature setting
After pressing the button , the cooler compartment
temperature can be set to 8,7,6,5,4,3,2 and 1
respectively.( )
7. 1 Energy saving (display off)
Pressing this button ( ) will light up the energysaving sign ( ) and the Energy-saving function
will activate. Activating the energy-saving function
will turn off all other signs on the display. When
the energy-saving function is active, pressing any
button or opening the door will deactivate the
energy-saving function and the display signals will
return to normal. Pressing this button ( ) again
will turn off the energy-saving sign and deactivate
the energy-saving function.
7.2 Alarm off
In case of power failure/high temperature alarm,
after checking the food located in the freezer
compartment press the alarm off button to clear
the warning.
8. Keypad lock
Press the display off button, simultaneously for 3
seconds. The keypad lock sign will light up and the
keypad lock will be activated; the buttons will be
inactive when the Keypad lock is activated. Press
the Display off button again simultaneously for 3
seconds. The keypad lock sign will turn off and
the keypad lock mode will be disengaged. Press
the Display off button to prevent changingthe
refrigerator’s tempeture settings.
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9. Eco-fuzzy
To activate the eco-fuzzy function, press and hold
the eco-fuzzy button for 1 second. When this
function is active, the freezer will switch to the
economic mode after at least 6 hours and the
economic use indicator will light up. To deactivate
the ( ) eco-fuzzy function, press and hold the
eco-fuzzy function button for 3 seconds.
The indicator will light up after 6 hours when the
eco-fuzzy function is active.
10. Freezer compartment temperature setting
The temperature in the freezer compartment is
adjustable. Pressing the button will enable the
freezer compartment temperature to be set at
-18,-19, -20, -21, -22, -23 and -24.
11. Rapid freezing
For rapid freezing, press the button ; this will
activate the rapid freezing indicator ( ).
When the rapid freezing function is turned on, the
rapid freeze indicator will light up and the freezer
compartment temperature indicator will display
the value -27. Press the Rapid freeze button (
) again to cancel this function. The Rapid freeze
indicator will turn off and return to normal setting.
The rapid freezing function will be automatically
cancelled after 24 hours, unless cancelled by the
user. To freeze a large amount of fresh food, press
the rapid freeze button before placing the food in
the freezer compartment.
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Using the product
1

*2

(*) 4 *3

5
13
12

6

11.2

11.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

C

10

9

8

7

Freezer compartment temperature setting
Economy mode
Energy saving function (display off)
Power failure/High temperature / error
warning indicator
Cooler compartment temperature setting
Rapid cooling
Vacation function
Keypad lock / filter replacing alert cancellation
Water, fragmented ice, ice cubes selection
Ice making on/off
Display on/off/Alarm off
Autoeco
Rapid freezing

*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match
your product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains
to other models.
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1. Freezer compartment temperature setting
Pressing the button ( ) will enable the freezer
compartment temperature to be set at -18,-19,20,-21 ,-22,-23,-24,-18...
2. Economy mode
Indicates the refrigerator is running on energysaving mode. This indicator will be active when the
freezer compartment temperature is set at -18 or
the energy-saving cooling is engaged by eco-extra
function. ( )
3.Energy saving function (display off)
If the product doors are kept closed for a long time
energy saving function is automatically activated
and energy saving symbol is illuminated. When
energy saving function is activated, all symbols
on the display other than energy saving symbol
will turn off. When the Energy Saving function is
activated, if any button is pressed or the door is
opened, energy saving function will be cancelled
and the symbols on display will return to normal.
Energy saving function is activated during delivery
from factory and cannot be cancelled.
4. Power failure/High temperature / error
warning indicator
This indicator ( ) will light up in case of
temperature faults or fault alerts. If you see this
indicator is lit up, please see the "recommended
solutions for problems" section in this guide.
This indicator illuminates during power failure, high
temperature failures and error warnings. During
sustained power failures, the highest temperature
that the freezer compartment reaches will flash on
the digital display. After checking the food located
in the freezer compartment press the alarm off
button to clear the warning.
5. Cooler compartment temperature setting
After pressing the button ( ), the cooler
compartment temperature can be set to
8,7,6,5,4,3,2.. respectively.
6. Rapid cooling
For rapid cooling , press the button; this will
activate the rapid cooling indicator ( ).
Press this button again to deactivate this function.
Refrigerator / User Guide

Use this function when placing fresh foods into
the cooler compartment or to rapidly cool the
food items. When this function is activated, the
refrigerator will be engaged for 1 hour.
7. Vacation function
When the Vacation function ( ) is active, the
cooler compartment temperature indicator displays
the inscription "- -" and no cooling process
will be active in the cooling compartment. This
function is not suitable to keep food in the cooler
compartment. Other compartments will remain
cooled with the respective temperature set for
each compartment.
Press the vacation function button again to cancel
this function. ( )
8. Keypad lock / Keypad lock / filter replacing
alert cancellation
Press keypad lock button ( ) to activate the
keypad lock. You may also use this function to
prevent changing the refrigerator's temperature
settings. The refrigerator's filter must be replaced
every 6 months. If you follow the instructions in
the section 5.2, the refrigerator will automatically
calculate the remaining period and the filter
replacing alert indicator ( ) will light up when
filter expires.
Press and hold the button ( ) for 3 seconds to
turn off the filter alert light.
9. Water, fragmented ice, ice cubes selection
Navigate the water ( ), ice cube ( ) and
fragmented ice ( ) selections using the button
number 8. The active indicator will remain lit.
10. Ice making on/off
) or
Press the button ( ) to cancel (
activate (
) ice-making.
11.1 Display on/off
When you press the Display off button and when the (
) function is lit, all the other icons of the
display will go off and the display will enter the energy
saving mode. When you press the Display off button
again and when the(
) function is lit, all
the other icons of the display will be lit and the display
will exit the energy saving mode.
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11.2 Alarm off warning
In case of power failure/high temperature alarm,
after checking the food located in the freezer
compartment press the alarm off button to clear
the warning.
12. Autoeco
Press the auto eco button ( ), for 3 seconds to
activate this function. If the door remains closed
for a long time when this function is activated, the
cooler section will switch to economic mode. Press
the button again to deactivate this function.
The indicator will light up after 6 hours when the
auto eco function is active. ( )
13. Rapid freezing
Press the button ( ) for rapid freezing. Press the
button again to deactivate the function.

5.2. Blue light/HarvestFresh
*May not be available in all models
For the blue light,
Fruits and vegetables stored in the crispers that
are illuminated with a blue light continue their
photosynthesis by means of the wavelength
effect of blue light and thus preserve their vitamin
content.
ForHarvestFresh,
Fruits and vegetables stored in crispers illuminated
with the HarvestFresh technology preserve their
vitamins for a longer time thanks to the blue, green,
red lights and dark cycles, which simulate a day
cycle.
If you open the door of the refrigerator during the
dark period of the HarvestFresh technology, the
refrigerator will automatically detect this and enable
the blue-green or red light to illuminate the crisper
for your convenience. After you have closed the
door of the refrigerator, the dark period will continue, representing the night time in a day cycle.
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5.3. Activating water filter
change warning
(For products connected to the mains water
line and equipped with filter)
Water filter change warning is activated as follows:
Automatic filter usage time calculation is not enabled ex factory.
It must be enabled in products equipped with a filter.
The S4 display board we use in the refrigerator has a nine-key system.
Set values are shown in the display.

Freezer Set

Fridge Set

Quick Freeze/
(Eco Fuzzy)

Quick Fridge

Alarm Off

Ice On/Off

Dispenser
Mode

*(pressing 3 seconds)

When the Key Lock
Filter reset

Vacation

After energising, press Alarm Off and Vacation buttons for 3 seconds to enter the password entry screen.

Password
Screen
(3 sec.)

Refrigerator / User Guide
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Press twice

Press once

“Upon seeing PS 0 screen, de-energise the refrigerator and energise it again. This way, the filter counter
will be activated. The filter warning LED will be active on the display in 130 days. After replacing the filter
with a new one, press the Key Lock button for 3 seconds to make the filter counter to count down from
130 days.
Repeat the steps given above to cancel this function.”

Filter warning light
Press for 3 seconds while
the filter warning LED is active to reset the filter time.
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5.5. Using the water fountain

5.4. Humidity controlled crisper
(FreSHelf)
(This feature is optional)
Humidity rates of the vegetables and fruit are
kept under control with the feature of humiditycontrolled crisper and the food is ensured to stay
fresh for longer.
We recommend you to place the leafy vegetables
such as lettuce, spinach and the vegetables which
are sensitive to humidity loss, in a horizontal
manner as much as possible inside the crisper, not
on their roots in a vertical position.
While the vegetables are being placed, specific
gravity of the vegetables should be taken into
consideration. Heavy and hard vegetables should
be put at the bottom of the crisper and the
lightweight and soft vegetables should be placed
over.
Never leave the vegetables inside the crisper
in their bags. If the vegetables are left inside
their bags, this will cause them to decompose
in a short period of time. In case contacting with
other vegetables is not preferred for hygiene
concerns, use a perforated paper and other similar
packaging materials instead of a bag.
Do not place together the pear, apricot, peach,
etc. and apple in particular which have a high level
of generation of ethylene gas in the same crisper
with the other vegetables and fruit. The ethylene
gas which is emitted by these fruit may cause
the other fruit to ripen faster and decompose in a
shorter time.
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(for certain models)

C
C

The first few glasses of water taken from
the fountain will normally be warm.
If the water fountain is not used for a long
time, dispose of the first few glasses of
water to get clean water.

You must wait approximately 12 hours to get cold
water after first operating.
Use the display to select the water option, then pull
the trigger to get water. Remove the glass shortly
after pulling the trigger.

5.6. Filling the fountain water tank
Open the water tank’s lid, as shown in the figure.
Fill in pure and clean drinking water. Close the lid.
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5.7. Cleaning the water tank
Remove the water filling reservoir inside the door
shelf.
Detach by holding both sides of the door
shelf.
Hold both sides of the water tank and remove at
45° angle.
Remove and clean the water tank lid.

A

Do not fill the water tank with fruit juice,
fizzy beverages, alcoholic beverages or
any other liquids incompatible for use in
the water fountain. Using such liquids
will cause malfunction and irreparable
damage in the water fountain. Using
the fountain in this way is not within the
scope of warranty. Such certain chemicals
and additives in the beverages / liquids
may cause material damage to the water
tank.

A

The water tank and water fountain
components cannot be washed with
dishwashers.

28 / 37 EN

Refrigerator / User Guide

Using the product
5.8. Taking ice / water

• The water may be cloudy during first use of
the filter; do not consume the first 10 glasses
(Optional)
of water.
To take water ( ) / ice cube ( ) / fragmented
•
You must wait approximately 12 hours to get
ice ( ), use the display to select the respective
cold water after first installation.
option. Take water/ice by pushing the trigger
• The product’s water system is designed
on the water fountain forward. When switching
for clean water only. Do not use any other
between ice cube ( ) / fragmented ice ( )
beverages.
options, the previous ice type may be discharged a
• It is recommended to disconnect the water
few more times.
supply if the product will not be used for long
periods during vacation etc.
• If the water fountain is not used for a long
time, the first 1-2 glasses of water received
may be warm.

5.9. Drip tray
(optional)

• You must wait approximately 12 hours before
taking ice from the ice / water fountain for the
first time. The fountain may not discharge ice if
there is insufficient ice in the ice box.
• The 30 pieces of ice cubes (3-4 Litres) taken
after first operating should not be used.
• In case of power blackout or temporary
malfunction, the ice may partly melt and refreeze. This will cause the ice pieces to merge
with each other. In case of extended power
blackouts or malfunction, the ice may melt
and leak out. If you experience this problem,
remove the ice in the ice box and clean the
box.
WARNING: The product’s water system

A

The water dripping from the water fountain
accumulates on the drip tray; no water drainage is
available. Pull the drip tray out or push on the edges
to remove the tray. You may then discharge the water
inside the drip tray.

should be connected to cold water line
only. Do not connect to hot water line.

• The product may not discharge water during
first operation. This is caused by the air in
the system. The air in the system must be
discharged. To do this, push the water fountain
trigger for 1-2 minutes until the fountain
discharges water. The initial water flow may be
irregular. The water will flow normally once the
air in the system is discharged.
Refrigerator / User Guide
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5.10.Zero degree compartment
(Optional)
Use this compartment to keep delicatessen
at lower temperatures or meat products for
immediate consumption. Do not place fruits and
vegetables in this compartment. You can expand
the product's internal volume by removing any
of the zero degree compartments. To remove the
compartment, simply pull forth, lift up and pull out.

A

WARNING: Do not sit, hang or place

heavy objects on the minibar cover. This
may damage the product or cause you to
be injured.

To close this compartment, simply push forward
from the upper section of the cover.

5.11.Vegetable bin
The refrigerator's vegetable bin is designed to
keep vegetables fresh by preserving humidity.
For this purpose, the overall cold air circulation is
intensified in the vegetable bin. Keep fruits and
vegetables in this compartment. Keep the greenleaved vegetables and fruits separately to prolong
their life.

5.12. Blue light
(Optional)
The product's vegetable bins comprise blue
light. The vegetables in the bin will continue
photosynthesize under the blue light's wavelength
effect and remain live and fresh.

5.13.Ionizer
(Optional)
The ionizer system in the cooler compartment's
air duct serves to ionize the air. The negative
ion emissions will eliminate bacteria and other
molecules causing odour in the air.

5.14.Minibar
(Optional)
The refrigerator's minibar door shelf can be
accessed without opening the door. This will
allow you to easily take frequently consumed
food and beverages from the refrigerator. To open
the minibar cover, push with your hand and pull
towards yourself.

5.15.Odour filter
(optional)
The odour filter in the cooler compartment's air
duct will prevent undesirable odour formation.
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5.16.Icematic and ice storage box
(Optional)
Fill the icematic with water and put in place.
The ice will be ready after approximately two
hours. Do not remove the icematic to take the
ice.
Turn the buttons on the ice chambers righthand side by 90°; the ice will fall to the ice storage box below. You may then remove the ice
storage box and serve the ice.

C

The ice storage box is intended for
storing ice only. Do not fill with water.
Doing so will cause it to break.

5.17.Ice-maker
(Optional)
Ice maker is located on the upper section of the
freezer cover.
Hold the handles on the sides of the ice stock
reservoir and move up to remove.
Remove the ice-maker decorative lid by moving
up.
OPERATION
To remove the ice reservoir
Hold the ice stock reservoir from the handles, then
move up and pull the ice stock reservoir. (Figure 1)

To reinstall the ice reservoir
Hold the ice stock reservoir from the handles, move up
with an angle to fit the sides of the reservoir to their
slot and make sure that the ice selector pin is mounted
properly. (Figure 2)

Push downwards firmly, until there is no space left
between the reservoir and the door plastic. (Figure 2)
If you have difficulty in refitting the reservoir, turn the
rotary gear 90° and reinstall it as shown in the figure3.
Any sound you hear when the ice drops into the
reservoir is a part of normal operation.

Refrigerator / User Guide
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Using the product
When the ice dispenser does not work
properly
If you do not remove ice cubes for a long time, they
will cause formation of ice chunks. In this case, please
remove the ice stock reservoir in accordance with the
instructions given above, seperate the ice chunks,
discard the inseparable ice and put the ice cubes back
into the ice stock reservoir. (Figure 4)

	
  

When ice does not come out, check for any ice stuck
in the canal and remove it. Regularly check the ice
canal to clear the obstacles as shown in the figure 5.

	
  

When using your refrigerator for the first time or when
not using it for an extended period of time Ice cubes
may be small due to air in the pipe after connection,
any air will be purged during normal use.
Discard the ice produced for approximately one day
since the water pipe may contain the contaminants.

Caution!
Do not insert the hand or any other object into the ice
canal and blade since it may damage the parts or hurt
the hand.
Do not let the children hang on the ice dispenser or the
ice maker since it may cause an injury
To prevent dropping the ice stock reservoir use both
hands when removing it.
If you close the door hard, it may cause water spilling
over the ice stock reservoir.
Do not dismount the ice stock reservoir unless it is
necessary.
If there is a lockout (ice does not come from
the refrigerator) while taking broken ice, try
to take cubed ice.
Then it will be suitable for taking broken ice
again.
While taking broken Ice, cubed ice may
come first. There is a case of coming cubed
ice while taking broken ice.
Freezer door on front of the ice machine can
create a light snow and film layer.
This is normal, it is recommended to clean
without waiting for a long time.
The water is filled with water over time in
the lower zone of the water dispenser. It
is recommended to clean the water within
this zone periodically.
While the ice falls from the ice storage
reservoir, the sound is normal and does not
indicate that the product is problematic.
The blade mechanism inside the ice bank is
sharp and can cut your hand.
If the ice dispenser does not provide ice, the
ice may be stuck together, remove the tank
and clean it again.
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Ice type cannot be changed on the display when the
ice trigger is pressed to obtain ice. Release the trigger,
change the ice type on the display and obtain ice
again.

5.18.Freezing fresh food

• To preserve food quality, the food items placed
in the freezer compartment must be frozen as
quickly as possible, use the rapid freezing for
this.
• Freezing the food items when fresh will extend
the storage time in the freezer compartment.
• Pack the food items in air-tight packs and seal
tightly.
• Make sure the food items are packed before
putting in the freezer. Use freezer holders,
tinfoil and damp-proof paper, plastic bag
or similar packaging materials instead of
traditional packaging paper.
• Mark each food pack by writing the date on the
package before freezing. This will allow you to
determine the freshness of each pack every
time the freezer is opened. Keep the earlier
food items in the front to ensure they are used
first.
• Frozen food items must be used immediately
after defrosting and should not be frozen again.
• Do not free large quantities of food at once.

5.19.Recommendations for
storing frozen foods

The compartment must be set to at least -18°C.
1. Place the food items in the freezer as quickly
as possible to avoid defrosting.
2. Before freezing, check the “Expiry Date” on
the package to make sure it is not expired.
3. Make sure the food’s packaging is not
damaged.

5.20.Deep freezer details

As per the IEC 62552 standards, the freezer must
have the capacity to freeze 4,5 kg of food items at
-18°C or lower temperatures in 24 hours for each
100 litres of freezer compartment volume. Food
items can only be preserved for extended periods
at or below temperature of -18°C . You can keep
the foods fresh for months (in deep freezer at or
below temperatures of 18°C ).
The food items to be frozen must not contact
the already-frozen food inside to avoid partial
defrosting.
Boil the vegetables and filter the water to extend
the frozen storage time. Place the food in air-tight
packages after filtering and place in the freezer.
Bananas, tomatoes, lettuce, celery, boiled eggs,
potatoes and similar food items should not be
frozen. Freezing these food items will simply
reduce the nutritional value and food quality,
as well as possible spoiling which is harmful to
health.

Freezer
Cooler
Compartment Compartment
Descriptions
Setting
Setting
-18°C
4°C
This is the default, recommended setting.
-20,-22 or
These settings are recommended for ambient temperatures
4°C
-24°C
exceeding 30°C.
Use this to freeze food items in a short time, the product will reset to
Rapid Freeze
4°C
previous settings when the process is completed.
-18°C or colder
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2°C

Use these settings if you believe the cooler compartment is not cold
enough due to ambient temperature or frequently opening the door.
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5.21.Placing the food
Freezer
compartment
shelves
Cooler
compartment
shelves
Cooler
compartment
door shelves
Vegetable bin

Various frozen goods including
meat, fish, ice cream,
vegetables etc.
Food items inside pots, capped
plate and capped cases, eggs
(in capped case)
Small and packed food or
beverages

Fruits and vegetables
Delicatessen (breakfast food,
Fresh food
meat products to be consumed
compartment
in short notice)

5.22.Door open alert
(Optional)
An audible alert will be heard if the product's door
remains open for 1 minute. The audible alert will
stop when the door is closed or any button on the
display (if available) is pressed.

5.23.Interior light

Interior light uses a LED type lamp. Contact the
authorized service for any problems with this lamp.
The lamp(s) used in this appliance is not suitable
for household room illumination. The intended
purpose of this lamp is to assist the user to place
foodstuffs in the refrigerator/freezer in a safe and
comfortable way.
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6

Maintenance and cleaning

Cleaning your fridge at regular intervals will extend the service life of the product.

B

WARNING:
Unplug the product before cleaning it.
• Never use gasoline, benzene or
similar substances for cleaning
purposes.
• Never use any sharp and abrasive
tools, soap, household cleaners,
detergent and wax polish for
cleaning.
• For non-No Frost products,
water drops and frosting up to a
fingerbreadth occur on the rear wall
of the Fridge compartment. Do not
clean it; never apply oil or similar
agents on it.
• Only use slightly damp microfiber
cloths to clean the outer surface of
the product. Sponges and other types
of cleaning cloths may scratch the
surface
• Dissolve one teaspoon of bicarbonate in half litre of water. Soak
a cloth with the solution and wrung
it thoroughly. Wipe the interior of the
refrigerator with this cloth and the
dry thoroughly.
• Make sure that no water enters the
lamp housing and other electrical
items.
• If you will not use the refrigerator
for a long period of time, unplug it,
remove all food inside, clean it and
leave the door ajar.
• Check regularly that the door gaskets
are clean. If not, clean them.
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• To remove door and body shelves,
remove all of its contents.
• Remove the door shelves by pulling
them up. After cleaning, slide them
from top to bottom to install.
• Never use cleaning agents or water
that contain chlorine to clean the
outer surfaces and chromium coated
parts of the product. Chlorine causes
corrosion on such metal surfaces.

6.1 Avoiding bad odours

• Materials that may cause odour
are not used in the production of
our refrigerators. However, due
to inappropriate food preserving
conditions and not cleaning the inner
surface of the refrigerator as required
can bring forth the problem of odour.
Pay attention to following to avoid
this problem:
• Keeping the refrigerator clean is
important. Food residuals, stains, etc.
can cause odour. Therefore, clean
the refrigerator with bi-carbonate
dissolved in water every few months.
Never use detergents or soap.
• Keep the food in closed containers.
Microorganisms spreading out from
uncovered containers can cause
unpleasant odours.
• Never keep the food that have passed
best before dates and spoiled in the
refrigerator.

6.2 Protecting the plastic surfaces

Do not put liquid oils or oil-cooked meals in your
refrigerator in unsealed containers as they damage the plastic surfaces of the refrigerator. If oil is
spilled or smeared onto the plastic surfaces, clean
and rinse the relevant part of the surface at once
with warm water.
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7. Troubleshooting
Check this list before contacting the service.
Doing so will save you time and money. This list
includes frequent complaints that are not related to
faulty workmanship or materials. Certain features
mentioned herein may not apply to your product.
The refrigerator is not working.
• The power plug is not fully settled. >>> Plug it in
to settle completely into the socket.
• The fuse connected to the socket powering the
product or the main fuse is blown. >>> Check
the fuses.
Condensation on the side wall of the cooler
compartment (MULTI ZONE, COOL, CONTROL
and FLEXI ZONE).
• The door is opened too frequently >>>
Take care not to open the product’s door too
frequently.
• The environment is too humid. >>> Do not
install the product in humid environments.
• Foods containing liquids are kept in unsealed
holders. >>> Keep the foods containing liquids
in sealed holders.
• The product’s door is left open. >>> Do not
keep the product’s door open for long periods.
• The thermostat is set to too low temperature.
>>> Set the thermostat to appropriate
temperature.
Compressor is not working.
• In case of sudden power failure or pulling the
power plug off and putting back on, the gas
pressure in the product’s cooling system is
not balanced, which triggers the compressor
thermic safeguard. The product will restart after
approximately 6 minutes. If the product does not
restart after this period, contact the service.
• Defrosting is active. >>> This is normal for a
fully-automatic defrosting product. The defrosting
is carried out periodically.
• The product is not plugged in. >>> Make sure
the power cord is plugged in.
• The temperature setting is incorrect. >>> Select
the appropriate temperature setting.
• The power is out. >>> The product will continue
to operate normally once the power is restored.
The refrigerator’s operating noise is
increasing while in use.

• The product’s operating performance may vary
depending on the ambient temperature variations.
This is normal and not a malfunction.
The refrigerator runs too often or for too long.
• The new product may be larger than the previous
one. Larger products will run for longer periods.
• The room temperature may be high. >>> The
product will normally run for long periods in higher
room temperature.
• The product may have been recently plugged in or
a new food item is placed inside. >>> The product
will take longer to reach the set temperature when
recently plugged in or a new food item is placed
inside. This is normal.
• Large quantities of hot food may have been
recently placed into the product. >>> Do not place
hot food into the product.
• The doors were opened frequently or kept open for
long periods. >>> The warm air moving inside will
cause the product to run longer. Do not open the
doors too frequently.
• The freezer or cooler door may be ajar. >>> Check
that the doors are fully closed.
• The product may be set to temperature too low.
>>> Set the temperature to a higher degree
and wait for the product to reach the adjusted
temperature.
• The cooler or freezer door washer may be dirty,
worn out, broken or not properly settled. >>>
Clean or replace the washer. Damaged / torn door
washer will cause the product to run for longer
periods to preserve the current temperature.
The freezer temperature is very low, but the
cooler temperature is adequate.
• The freezer compartment temperature is set to a
very low degree. >>> Set the freezer compartment
temperature to a higher degree and check again.
The cooler temperature is very low, but the
freezer temperature is adequate.
• The cooler compartment temperature is set to a
very low degree. >>> Set the freezer compartment
temperature to a higher degree and check again.
The food items kept in cooler compartment
drawers are frozen.
• The cooler compartment temperature is set to a
very low degree. >>> Set the freezer compartment
temperature to a higher degree and check again.
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The temperature in the cooler or the freezer is
too high.
• The cooler compartment temperature is set to
a very high degree. >>> Temperature setting
of the cooler compartment has an effect on the
temperature in the freezer compartment. Wait
until the temperature of relevant parts reach the
sufficient level by changing the temperature of
cooler or freezer compartments.
• The doors were opened frequently or kept open
for long periods. >>> Do not open the doors too
frequently.
• The door may be ajar. >>> Fully close the door.
• The product may have been recently plugged in
or a new food item is placed inside. >>> This is
normal. The product will take longer to reach the
set temperature when recently plugged in or a
new food item is placed inside.
• Large quantities of hot food may have been
recently placed into the product. >>> Do not
place hot food into the product.
Shaking or noise.
• The ground is not level or durable. >>> If the
product is shaking when moved slowly, adjust
the stands to balance the product. Also make
sure the ground is sufficiently durable to bear the
product.
• Any items placed on the product may cause
noise. >>> Remove any items placed on the
product.
The product is making noise of liquid flowing,
spraying etc.
• The product’s operating principles involve liquid
and gas flows. >>> This is normal and not a
malfunction.
There is sound of wind blowing coming from
the product.
• The product uses a fan for the cooling process.
This is normal and not a malfunction.
There is condensation on the product’s
internal walls.
• Hot or humid weather will increase icing
and condensation. This is normal and not a
malfunction.
• The doors were opened frequently or kept open
for long periods. >>> Do not open the doors too
frequently; if open, close the door.
Refrigerator / User Guide

• The door may be ajar. >>> Fully close the door.
There is condensation on the product’s exterior or
between the doors.
• The ambient weather may be humid, this is quite
normal in humid weather. >>> The condensation will
dissipate when the humidity is reduced.
The interior smells bad.
• The product is not cleaned regularly. >>> Clean
the interior regularly using sponge, warm water and
carbonated water.
• Certain holders and packaging materials may cause
odour. >>> Use holders and packaging materials
without free of odour.
• The foods were placed in unsealed holders. >>>
Keep the foods in sealed holders. Micro-organisms
may spread out of unsealed food items and cause
malodour. Remove any expired or spoilt foods from the
product.
The door is not closing.
• Food packages may be blocking the door. >>>
Relocate any items blocking the doors.
• The product is not standing in full upright position on
the ground. >>> Adjust the stands to balance the
product.
• The ground is not level or durable. >>> Make sure
the ground is level and sufficiently durable to bear the
product.
The vegetable bin is jammed.
• The food items may be in contact with the upper
section of the drawer. >>> Reorganize the food items
in the drawer.
If The Surface Of The Product Is Hot.
• High temperatures may be observed between the two
doors, on the side panels and at the rear grill while
the product is operating. This is normal and does not
require service maintenance!Be careful when touching
these areas.

A

WARNING:
If the problem persists after following the instructions
in this section, contact your vendor or an Authorised
Service. Do not try to repair the product.
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يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام المنتج!
عميلنا العزيز،
إننا نود بلوغ أعلى فعالية لمنتجنا ،الذي تم تصنيعه في مرافق حديثة مع ضبط دقيق للجودة.
لذا ،ننصحك بقراءة دليل المستخدم بشكل كامل قبل استخدام المنتج .في حال تغير مالك الجهاز ،ال تنس منحه الدليل مع
الجهاز.
سيساعدك هذا الدليل على استخدام المنتج بسرعة وأمان.
•يرجى قراءة دليل المستخدم قبل تركيب الجهاز وتشغيله.
•تقيد بتعليمات السالمة دائما.
•احتفظ بدليل المستخدم بالمتناول من أجل االستخدام المستقبلي.
•يرجى قراءة أية وثائق أخرى مزودة مع المنتج.
تذكر أن دليل المستخدم هذا قد ينطبق على عدة موديالت .يشير الدليل بوضوح إلى أية اختالفات في الموديالت.

C
A
B

معلومات هامة ونصائح مفيدة.

الخطر على الحياة والممتلكات.

خطر الصدمة الكهربائية.

إن غالف المنتج مصنوع من مواد قابلة للتدوير ،طبقا
ألنظمة البيئة المحلية.

جدول المحتويات
جدول المحتويات
جدول المحتويات2..........................................
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استكشاف األخطاء وإصالحها
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 1تعليمات السالمة والبيئة

يوضح هذا الجزء تعليمات السالمة الالزمة لمنع
خطر اإلصابة والضرر المادي .يؤدي اإلخفاق
في التقيد بهذه التعليمات إلى بطالن جميع
ضمانات الجهاز.
الغرض المخصص

A
A
A
A
A

تحذير :حافظ على فتحات التهوية
في تجويف الجهاز أو في البنية
المدمجة خالية من االنسداد.
تحذير :ال تستخدم األجهزة الميكانيكية
أو الوسائل األخرى لتسريع عملية
إزالة الصقيع ،غير تلك التي يوصي
بها المصنع.
تحذير :ال تتلف الدائرة الكهربائية
لمادة التبريد.
تحذير :ال تستخدم األجهزة الكهربائية
في حجرة المؤن في الجهاز
إال إذا كانت من النوع الذي يوصي بها
المصنع.
تحذير:
ال تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب
األيروسول حيث تحتوى تلك العلب على
مواد قابلة لالشتعال.

هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي والتطبيقات المماثلة
مثل
 مناطق كادر الطبخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العملاألخرى؛
 المزارع و النزالء في الفنادق وفنادق الطرق والبيئاتالسكنية المماثلة؛ أماكن المبيت واإلفطار؛
 أماكن المبيت واإلفطار؛ عمليات التموين والتطبيقات المماثلة في غير محالتالتجزئة.

معرفة وخبرة كافية أو بواسطة األطفال .يمكن
استخدام الجهاز من قبل هؤالء األشخاص فقط
تحت إشراف وتوجيه شخص مسؤول عن
سالمتهم .ال يجب السماح لألطفال باللهو بهذا
الجهاز.
•في حال حدوث عطل ،افصل الجهاز عن
الكهرباء.
•بعد فصله عن الكهرباء ،انتظر  5دقائق على
األقل قبل توصيله مرة أخرى .افصل الجهاز
عن الكهرباء في حال عدم االستعمال .ال تلمس
القابس بأيد مبتلة! ال تسحب الكبل لنزعه من
الكهرباء ،امسك القابس دائما.
•امسح رأس قابل الطاقة بقماشة ناشفة قبل
نزعه من الكهرباء.
•ال توصل الثالجة بالكهرباء إذا كان المقبس
رخوا.
•افصل المنتج أثناء التركيب والصيانة
والتنظيف والتصليح.
•إذا كنت ال تنوي استخدام المنتج لفترة معينة،
افصله عن الكهرباء وأخرج أي طعام منه.
•ال تستعمل مواد التنظيف بالبخار لتنظيف
الثالجة وإذابة الجليد داخلها .قد يتالمس
البخار مع المناطق المكهربة ويتسبب بقصر
الدائرة الكهربائية أو الصدمة الكهربائية!
•ال تغسل المنتج برش الماء أو سكبه عليه!
خطر الصدمة الكهربائية!
•إذا حدث عطل ،ال تستخدم المنتج فقد يتسبب
ذلك بصدمة كهربائية .اتصل بخدمة الصيانة
المعتمدة قبل القيام بأي شيء.
•ال تستخدم الجهاز إذا كان القسم الموجود على
سطح الجهاز أو على ظهره الذي يحوي ألواحا
إلكترونية مطبوعة في الداخل مفتوحا (غطاء
لوح الدائرة اإللكترونية المطبوعة) (.)1

1.1.1السالمة العامة
•ال يجوز استخدام هذا الجهاز بواسطة أشخاص
يعانون من عجز بدني أو حسي أو عقلي ،دون
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تعليمات هامة عن السالمة والبيئة
•احذر أن يعلق كبل الطاقة.
1

1

•أوصل المنتج بمقبس مؤرض .يجب إجراء
التأريض بواسطة فني كهرباء مؤهل.
•إذا كان الجهاز يحتوي على مصابيح من نوع
 ، LEDاتصل بخدمة الصيانة المعتمدة الستبدالها
أو اتصل بها في حال حدوث أية مشاكل.
•ال تلمس األطعمة المجمدة بأيدي مبتلة! فقد
تلتصق بيديك!
•ال تخزن العبوات الزجاجية أو علب المشروبات
في حجرة المجمد .فقد تنفجر!
•ضع السوائل بوضع رأسي بعد إغالق الغطاء
بإحكام.
•ال ترش المواد سريعة االشتعال قرب الجهاز،
فقد يحترق أو ينفجر.
•ال تحتفظ بالمواد سريعة االشتعال والمنتجات
المحتوية على غاز سريع االشتعال (مواد الرش،
الخ) في الثالجة.
•ال تضع مستوعبات السوائل على الجهاز .قد
يتسبب رش الماء على جزء كهربائي بصدمة
كهربائية أو خطر الحريق.
•يؤدي تعريض المنتج للمطر والثلج وأشعة
الشمس والرياح إلى أخطار كهربائية .عند تغيير
مكان الجهاز ،ال تسحبه من مقبض الباب .فقد ينفك
المقبض.
•احذر لكي ال يعلق أي جزء من يديك أو جسمك
في أية أجزاء متحركة داخل الجهاز.
•ال تطأ أو تتكئ على الباب والجوارير وأجزاء
مماثلة من الثالجة .سيؤدي ذلك إلى سقوط الجهاز
وتضرر أجزائه.
الثالجة /دليل المستخدم

1.1.2تحذيرHC
•إذا كان المنتج يشتمل على نظام تبريد
باستخدام غاز ، R600aاحذر حتى تتجنب
أضرار نظام التبريد وأنبوبه أثناء استخدام
الجهاز وتحريكه .هذا الغاز سريع االشتعال.
إذا تعرض نظام التبريد للتلف ،أبعد الجهاز عن
مصادر الحريق وقم بتهوية الغرفة فورا.
يشير الملصق على الجهة
الداخلية اليسرى إلى نوع الغاز
.المستعمل في المنتج
للموديالت المحتوية على موزع ماء 1.1.2
•يجب أن يكون ضغط مدخل الماء البارد
 90psiكحد أقصى  .)kPa 620إذا تجاوز
ضغط الماء  ،)kPa 550 80استخدم صمام
حد الضغط في نظامك الرئيسي .إذا كنت ال تعلم
كيف تفحص ضغط الماء الخاص بك ،اطلب
المساعدة من سمكري متخصص.
•إذا ظهر خطر تأثير الطرق المائي أثناء
التركيب ،استخدم معدات منع الطرق المائي في
التركيب دائما .استشر سمكري متخصص إن لم
تكن متأكدا من عدم وجود تأثير للطرق المائي
في التركيب.
••	 ال تركبه على مدخل الماء الساخن .يجب
أخذ الحيطة من خطر تجمد الخراطيم .يجب أن
تكون درجة حرارة الماء  33ف ( 0.6م) كحد
أدنى و 100ف ( 38م) كحد أقصى.
•استعمل ماء الشرب فقط.

C

1.1.3االستخدام المخصص
•هذا المنتج مصمم لالستخدام المنزلي .وهو
غير مالئم لالستخدام التجاري أو العام.
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•يجب استخدام الجهاز لتخزين الطعام والشراب
فقط.
•ال تترك المواد الحساسة التي تتطلب درجات
حرارة تحت السيطرة في الثالجة (اللقاحات،
األدوية الحساسة للحرارة ،اللوازم الطبية ،الخ).
•ال يتحمل المصنع أية مسؤولية عن أي ضرر
بسبب سوء االستعمال أو التعامل.
•سيتم توفير قطع غيار أصلية لمدة  10أعوامًا،
بعد تاريخ الشراء المنتج
1.1.4سالمة األطفال

•احتفظ بمواد التغليف بعيدا عن متناول األطفال.
•ال تسمح لألطفال بالعبث بالجهاز.
•إذا كان لباب الجهاز قفل ،احتفظ بالمفتاح بعيدا عن متناول
األطفال.
المتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات األجهزة اإللكترونية والكهربائية
والتخلص منها:

•هذا المنتج متوافق مع توجيهات
 .)EU WEEE (2012/19/EUيحمل
هذا المنتج رمز تصنيف التخلق من األجهزة
الكهربائية واإللكترونية ( .)WEEEتم
تصنيع هذا المنتج بقطع ومواد عالية الجودة
يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة إلعادة
التدوير .ال تتخلص من المنتجات التالفة مع
النفايات المنزلية العادية واألخرى عند انتهاء عمر الجهاز.
بل يجب أخذه إلى مركز التجميع لتدوير األجهزة الكهربائية
واإللكترونية .يرجى استشارة السلطات المحلية لمعرفة
مراكز التجميع.

1.1.5االمتثال لتوجيهات حظر المواد الخطرة:

•هذا المنتج متوافق مع توجيهات EU WEEE
 .)(2011/65/EUوهو ال يحتوي على مواد ضارة أو
محظورة محددة في التوجيهات.

1.1.6معلومات الغالف

•تم تصنيع مواد تغليف المنتج من مواد قابلة إلعادة التدوير
طبقا ألنظمة البيئة الوطنية .ال تتخلص من مواد التغليف مع
النفايات المنزلية وغيرها .قم بنقلها إلى نقاط تجميع مواد
التغليف المحددة من قبل السلطات المحلية.
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 2الثالجة
2

1

3

*4

*18
*17

*16

5

*6

*16
*7
*9
10
*8

*11
15

12

14

13

13

1111حجرة درجة الصفر
1212سالل الخضار
1313القواعد القابلة للتعديل
1414حجرات تخزين األطعمة المجمدة
1515رفوف باب حجرة المجمد
1616آلة الثلج
1717صندوق تخزين الثلج
1818غطاء تزيين صانع الثلج

C

 1.1حجرة المجمد
 2.2حجرة المبرد
 3.3مروحة
 4.4حجرة الزبدة والجبن
 5.5الرفوف الزجاجية
 6.6رفوف باب حجرة المبرد
 7.7وحدة الثالجة الصغيرة
 8.8خزان الماء
9.9رف الزجاجات
 1010فلتر الروائح

*اختياري :إن األشكال المذكورة في دليل المستخدم هذا هي تخطيطه وقد ال تتطابق مع جهازك تماما .إذا كان جهازك ال يشتمل على
األجزاء ذات الصلة ،فإن المعلومات تعود لموديالت أخرى.
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*اختياري :إن األشكال المذكورة في دليل المستخدم هذا هي تخطيطه وقد ال تتطابق مع جهازك تماما .إذا كان جهازك ال يشتمل على
األجزاء ذات الصلة ،فإن المعلومات تعود لموديالت أخرى.
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 3التركيب
 .3.1المكان المناسب للتركيب

اتصل بخدمة الصيانة المعتمدة من أجل تركيب الجهاز.
إلعداد الجهاز للتركيب ،انظر المعلومات في دليل
المستخدم وتأكد أن منافع الكهرباء والماء كما هو مطلوب.
إن لم يكن األمر كذلك ،استدع فني كهرباء وسمكري
لتجهيز المنافع حسب الضرورة

C
C
C

 .3.2تثبيت األوتاد البالستيكية

استخدم األوتاد البالستيكية المزودة مع الجهاز لتوفير
مساحة كافية لتوزيع الهواء بين الجهاز والجدار.
 1.1لتثبيت األوتاد ،فك البراغي الموجودة على المنتج
واستخدم البراغي المزودة مع األوتاد.

تحذير :ال يتحمل المصنع أية مسؤولية عن األضرار
الناجمة عن األعمال المنفذة بواسطة أشخاص غير
مرخصين.
تحذير :يجب فصل كبل طاقة الجهاز أثناء التركيب .قد
يؤدي اإلخفاق في ذلك إلى الموت أو إصابات خطيرة!
تحذير :إذا كان حجم الباب ضيقا لدخول الجهاز ،قم بفك
الباب وأدر الجهاز إلى جانبه؛ إذا لم ينجح ذلك ،اتصل
بخدمة الصيانة المعتمدة.

•	 ضع الجهاز على سطح منبسط لتجنب االهتزاز.
•ضع الجهاز على بعد  30سم على األقل من المدفأة
والموقد مصادر الحرارة األخرى و 5سم على األقل من
األفران الكهربائية.
•ال تعرض الجهاز ألشعة الشمس المباشرة أو تبقيه في
أماكن رطبة.
•يتطلب الجهاز توزيعا كافيا للهواء حتى يعمل بشكل
فعال .إذا كنت ستضع الجهاز في فجوة ،تذكر ترك  5سم
على األقل بين الجهاز والسقف والجدران.
•ال تضع الجهاز في أماكن تقل فيها درجة الحرارة عن
 -5درجة مئوية.

الثالجة /دليل المستخدم

 2.2ركب وتدين على غطاء التهوية كما هو موضح في
الشكل.
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التركيب
 .3.3ضبط القواعد

إن لم يكن الجهاز في وضع متوازن ،اضبط القواعد
األمامية القابلة للتعديل بإدارتها إلى اليمين أو اليسار

adjusting nut
ﬁxing nut

ﬁxing nut

adjusting nut

 .3.4.توصيل الطاقة

•لتعديل األبواب عموديا،
•أرخ حزقة التثبيت في األسفل
•شك حزقة التعديل ( )CW/CCWطبقا لوضع الباب
•شد حزقة التثبيت حتى النهاية
•
•لتعديل األبواب أفقيا،
•أرخ حزقة التثبيت في
•شك حزقة التعديل ( )CW/CCWعلى الجانب طبقا
لوضع الباب
•شد حزقة التثبيت في األعلى حتى النهاية

A
B
C

تحذير :ال تستخدم أدوات التطويل أو المقابس المتعددة
.في توصيل الطاقة
تحذير :يجب استبدال كبل الطاقة التالف بواسطة خدمة
.الصيانة المعتدة
عند وضع مبردين في وضع محاذي ،اترك  4سم على
.األقل بين الوحدتين

•ال تتحمل شركتنا المسؤولية عن أية أضرار بسبب
االستعمال بدون تأريض وتوصيل الطاقة طبقا لألنظمة
المحلية.
•يجب أن يكون قابس كبل الطاقة سهل الوصول بعد
التركيب.
•ال تستخدم قابسا متعدد المجموعات مع أو بدون كبل
تطويل بين مقبس الجدار والثالجة .التركيب.
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التركيب
 .3.5توصيل الماء
(اختياري )

A

تحذير :افصل الجهاز ومضخة الماء (إن وجدت) عن
الكهرباء أثناء التوصيل.

يجب إجراء توصيالت الماء الرئيسية والفلتر وقارورة
الماء بواسطة خدمة الصيانة المعتمدة .يمكن توصيل
الجهاز بقارورة ماء أو مباشرة بمصدر الماء الرئيسي،
بناء على الموديل .إلجراء التوصيل ،يجب توصيل
خرطوم الماء بالجهاز أوال.
تحقق للتأكد من وجود القطع التالية مع جهازك:

2

*5

4

1

3

 1.1موصل ( 1قطعة) :يستخدم لتوصيل خرطوم الماء
بظهر الجهاز.
 2.2مشبك الخرطوم ( 3قطع) :يستخدم لتثبيت خرطوم
الماء على الجدار.
 3.3خرطوم الماء ( 1قطعة ،قطر  5متر  4/1بوصة):
يستخدم لتوصيل الماء.
 4.4وصلة الحنفية ( 1قطعة) :تحتوي على فلتر مسامي،
يستخدم للتوصيل إلى مصدر الماء البارد.
 5.5فلتر الماء (  1قطعة *اختياري) :يستخدم لتوصيل
الجهاز بمصدر الماء .ليس هناك حاجة لفلتر الماء إذا
كانت وصلة القارورة متوفرة.

الثالجة /دليل المستخدم
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التركيب
 .3.7التوصيل مع مصدر الماء الرئيسي

 .3.6توصيل خرطوم الماء بالمنتج

) اختياري(
الستخدام الجهاز للتوصيل إلى مصدر الماء البارد ،يجب
تركيب موصل صمام قياسي  2/1بوصة على مصدر
الماء البارد في منزلك .إذا لم يتوفر الموصل أو إن كنت
غير متأكد ،استدع سمكري مؤهل.
 1.1افصل الموصل ( )1عن وصلة الصنبور (.)2

.لتوصيل خرطوم الماء بالجهاز ،اتبع التعليمات أدناه
 1.1فك الموصل الموجود على وصلة فوهة الخرطوم
على ظهر المنتج ومرر الخرطوم عبر الموصل.

1

 2.2اضغط على خرطوم الماء بشدة وأوصل وصلة فوهة
الخرطوم.

1

3
3

22

 2.2أوصل وصلة الصنبور بصمام الماء الرئيسي.

 3.3شد الموصل يدويا لتركيبه على وصلة فوهة الخرطوم.
يمكنك أيضا شد الموصل بواسطة مفتاح ربط أنابيب أو
كماشة.
 3.3ركب الموصل على خرطوم الماء.

 4.4أوصل الطرف اآلخر من الخرطوم بمصدر الماء
(انظر قسم  )3.7أو استخدم قارورة مع مضخة الماء
(انظر قسم ,)3.8
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التركيب
 4.4ركب الموصل على وصلة الصنبور وشده بواسطة
اليد أو أداة.

 2.2أوصل الطرف اآلخر لخرطوم الماء بمضخة الماء
بدفع الخرطوم في مدخل خرطوم المضخة.

 5.5لتجنب إتالف الخرطوم أو ليه أو فصله عرضيا،
استخدم المشابك المزودة لتثبيت خرطوم الماء كما يجب.
6.6

 3.3ركب وشد خرطوم المضخة داخل القارورة.

A

تحذير :بعد فتح الصنبور ،تأكد من عدم وجود تسرب
للماء على طرفي خرطوم الماء .في حال وجود تسرب،
أوقف الصمام وشد جميع التوصيالت باستخدام مفتاح
.ربط أنابيب أو كماشة

 .3.8للمنتجات التي تستخدم قوارير الماء

) اختياري(
الستخدام قارورة مع توصيل الماء بالجهاز ،يجب استعمال
مضخة الماء المعتمدة من مركز الصيانة المخول.
 1.1أوصل أحد أطراف خرطوم الماء المزود مع المضخة
بالجهاز (انظر  )3.6واتبع التعليمات أدناه.

 4.4حال االنتهاء من التوصيل ،أوصل مضخة الماء
بالكهرباء وشغلها.

C
C
C

يرجى االنتظار  3 - 2دقائق بعد تشغيل المضخة
لتحقيق الفعالية المرغوبة.
انظر كذلك دليل استخدام المضخة فيما يخص
توصيل الماء.
ليس هناك حاجة لفلتر الماء عند استخدام
القارورة.

 3.9فلتر الماء

) اختياري(
قد يحتوي هذا المنتج على فلتر داخلي أو خارجي بناء
على الموديل .لتركيب فلتر الماء ،اتبع التعليمات أدناه

الثالجة /دليل المستخدم
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التركيب
 .3.9.1تركيب الفلتر الخارجي على الجدار
(اختياري)

A

تحذير :ال تثبت الفلتر على المنتج.

تحقق للتأكد من وجود القطع التالية مع جهازك:

5
 4.4ثبت خرطوم الماء الممتد من أعلى الفلتر إلى وصلة
الماء (انظر .)3.6

4
6
3

2

1

 1.1موصل ( 1قطعة) :يستخدم لتوصيل خرطوم الماء
بظهر الجهاز.
 2.2وصلة الحنفية ( 1قطعة) :يستخدم للتوصيل إلى
مصدر الماء البارد.
 3.3فلتر مسامي ( 1قطعة)
4.4مشبك الخرطوم ( 3قطع) :يستخدم لتثبيت خرطوم
الماء على الجدار.
 5.5أداة توصيل الفلتر ( 2قطعة) تستخدم لتثبيت الفلتر
على الجدار.
6.6فلتر الماء (  1قطعة) :يستخدم لتوصيل الجهاز بمصدر
الماء .إن فلتر الماء غير ضروري عند استخدام القارورة.

.بعد إجراء التوصيل ،يجب أن يبدو مثل الشكل أدناه

 1.1أوصل وصلة الصنبور بصمام الماء الرئيسي.
 2.2حدد مكان تثبيت الفلتر الخارجي .ثبت أداة تركيب
الفلتر ( )5على الجدار.
 3.3ثبت الفلتر بوضع رأسي على أداة توصيل الفلتر كما
يشير الملصق)6( .

13 / 36 AR

الثالجة /دليل المستخدم

التركيب
الفلتر .قم بتشغيل-إيقاف المؤشر بواسطة زر “الثلج” على
 .3.9.2الفلتر الداخلي
يتم تركيب الفلتر الداخلي المزود مع الجهاز عند التوصيل؛ الشاشة.
يرجى اتباع التعليمات أدناه لتركيب الفلتر.
 1.1يجب أن يكون مؤشر “إيقاف الثلج” نشطا أثناء تركيب

خط الماء:

 2.2انزع سلة الخضار للوصول إلى فلتر الماء.

خط الماء:

a

C

ال تستخدم أول  10أكواب من الماء بعد توصيل
الفلتر.

الثالجة /دليل المستخدم
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التركيب

 3.3ضع غطاء فلتر الماء على اآللة واضغط لقفله في
مكانه

C

قد تفيض بعض قطرات الماء بعد فك الغطاء؛ هذا أمر
طبيعي.

 4.4ضع غطاء فلتر الماء على اآللة واضغط لقفله في
مكانه.

 5.5اضغط على زر “الثلج” على الشاشة مرة أخرى
إللغاء وضع “إيقاف الثلج”.

C
C

يعمل فلتر الماء على إزالة جزيئات غريبة معينة من
الماء .لكنه ال يزيل الكائنات الدقيقة من الماء.
انظر القسم  5.2الخاص بتنشيط فترة استبدال الفلتر.
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 4اإلعداد
 .4.1إجراءات توفير الطاقة

A

mehmet

يسبب توصيل الجهاز بنظام توفير الطاقة اإللكتروني
أضرارا ،فقد يتلف المنتج.

•ال تدع أبواب الثالجة مفتوحة لفترات طويلة.
•ال تضع األطعمة أو المشروبات الساخنة في الثالجة.
•ال تضع كميات مفرطة في الثالجة؛ إن إعاقة تدفق
الهواء الداخلي يقلل من قدرة التبريد.
•تم قياس قيمة استهالك الطاقة المحددة للثالجة مع فك
الرف العلوي لحجرة المبرد ،وإبقاء الرفوف األخرى
والجوارير السفلية في مكانها وتحت أقصى حمولة .يمكن
استخدام الرف الزجاجي العلوي بناء على شكل وحجم
الطعام المراد تجميده.
•بناء على سمات المنتج ،تضمن إذابة األطعمة المجمدة
في حجرة المبرد توفير الطاقة والمحافظة على جودة
الطعام.
•نظرً ا ألن الهواء الساخن والرطب لن يدخل مباشرة إلى
المنتج الخاص بك عند عدم فتح األبواب ،فسوف يحسن
المنتج الخاص بك نفسه في ظروف كافية لحماية طعامك.
ستعمل الوظائف والمكونات مثل الضاغط والمروحة
والسخان وإزالة التجميد واإلضاءة وشاشة العرض وما
إلى ذلك وف ًقا الحتياجات استهالك الحد األدنى من الطاقة
في هذه الظروف.
•

الثالجة /دليل المستخدم

•يجب استخدام السالل/الجوارير التي تزود مع حجرة
التبريد دائما لتقليل استهالك الطاقة ومن أجل ظروف
تخزين أفضل.
•إن احتكاك الطعام مع مجس درجة الحرارة في حجرة
المجمد قد يزيد من استهالك الطاقة في الجهاز .لذا يجب
تجنب االحتكاك مع المجس.
•تأكد أن األطعمة ال تالمس مجس درجة حرارة حجرة
المبرد المذكور أدناه.

 .4.2االستخدام ألول مرة

قبل استخدام ثالجتك ،تأكد من إجراء اإلعدادات
الضرورية انسجاما مع التعليمات المذكورة في أقسام
“تعليمات السالمة والبيئة” و”التركيب”.
دع الجهاز يعمل بدون طعام في الداخل لمدة  6ساعات
وال تفتح الباب ،إال إذا كان ذلك ضروريا للغاية.

C
C
C
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يمكن سماع صوت عندما يعمل الضاغط .من الطبيعي
أن تسمع صوتا حتى عندما يكون الضاغط غير نشط،
نظرا للسوائل والغازات المضغوطة في نظام التبريد.
ومن الطبيعي أن تكون الحواف األمامية للثالجة
ساخنة .تم تصميم هذه األجزاء بحيث تسخن لمنع
التكاثف.
في بعض الموديالت ،تتوقف لوحة األدوات  5دقائق
بعد إغالق الباب .سيتم إعادة تفعيلها عند فتح الباب أو
الضغط على أي مفتاح.

 5استخدام المنتج
 .5.1لوحة المؤشرات

.قد تتباين ألواح المؤشرات بناء على موديل جهازك
.ستساعدك الوظائف الصوتية والبصرية للوحة المؤشرات على استخدام الثالجة
.

3

2

1

8

9

4

5

6

7

 1.1مؤشر حجرة المبرد
2.2مؤشر حالة الخطأ
3.3مؤشر درجة الحرارة
 4.4زر وظيفة اإلجازة
 5.5زر تعديل درجة الحرارة
 6.6زر اختيار الحجرة
7.7مؤشر حجرة المبرد
8.8مؤشر الوضع االقتصادي
 9.9مؤشر وظيفة اإلجازة
*اختياري

C

*اختياري :إن األشكال الموجودة في هذا الدليل مخصصة كمسودات وقد ال تتطابق مع جهازك تماما .إذا كان جهازك ال يشتمل على
األجزاء ذات الصلة ،فإن المعلومات تعود لموديالت أخرى.
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استخدام المنتج
.1مؤشر حجرة المبرد
يعمل ضوء حجرة المبرد عند تعديل درجة حرارة حجرة
المبرد.
.2مؤشر حالة الخطأ
ينشط هذا المجس إذا كانت الثالجة ال تبرد بشكل كاف
أو في حال خلل المجس .عندما يكون هذا المؤشر نشطا،
يعرض مؤشر درجة حرارة حجرة المجمد " "Eويعرض
مؤشر درجة حرارة حجرة المبرد أرقام ""...3 ،2 ،1
الخ .تهدف هذه األرقام إلى إبالغ كادر الخدمة عن الخلل.
.3مؤشر درجة الحرارة
يشير إلى درجة حرارة حجرتي المجمد والمبرد.
.4زر وظيفة اإلجازة
لتفعيل هذه الوظيفة ،اضغط باستمرار على زر اإلجازة
لمدة  3ثواني .عندما تكون وظيفة اإلجازة نشطة ،يعرض
مؤشر درجة حرارة حجرة المبرد الرسم " "- -ولن يتم
تنشيط أي عملية تبريد في حجرة التبريد .هذه الوظيفة غير
مناسبة لحفظ الطعام في حجرة المبرد .تبقى الحجرات
األخرى باردة مع ضبط درجة الحرارة المالئمة لكل
حجرة.
اضغط على زر اإلجازة ( ) ثانية إللغاء هذه الوظيفة.

.7مؤشر حجرة المبرد
يعمل ضوء حجرة المجمد عند تعديل درجة حرارة حجرة
المبرد.
.8مؤشر الوضع االقتصادي
يشير إلى أن الثالجة تعمل في وضع توفير الطاقة .يكون
هذا المؤشر نشطا عند ضبط درجة حرارة حجرة المبرد
على  -18مئوية.
.9مؤشر وظيفة اإلجازة
يشير إلى أن وظيفة اإلجازة نشطة.

.5زر تعديل درجة الحرارة
تتباين درجة حرارة كل غرفة بين  -18 ، -24و 8إلى 1
درجة مئوية.
.6زر اختيار الحجرة
استخدم زر اختيار حجرة الثالجة للتبديل بين حجرتي
المبرد والمجمد.

11

الثالجة /دليل المستخدم
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استخدام المنتج
23

*1

4

11

6

5

7.1 7.2

9

8

10

1.1االستخدام االقتصادي
الخطأ
/
المرتفعة
2.2تنبيه الحرارة(*) 4 *3
*2
3.3وظيفة توفير الطاقة (عرض إيقاف):
4.4التبريد السريع
5.5وظيفة األجازات
6.6ضبط درجة حرارة حجيرة المبرد
7.7تحذير إغالق توفير الطاقة (عرض إيقاف)  /التنبيه
8.8قفل لوحة المفاتيح
9.9وظيفة Eco Fuzzy
1010ضبط درجة حرارة صندوق الفريزر
1111التبريد السريع

5
6

1

13
12

1.2

7

C

8

9

10

11.1

اختياري :إن األشكال الموجودة في هذا الدليل مخصصة كمسودات وقد ال تتطابق مع جهازك تماما .إذا
كان جهازك ال يشتمل على األجزاء ذات الصلة ،فإن المعلومات تعود لموديالت أخرى.
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استخدام المنتج
.هذه الوظيفة

 .1االستخدام االقتصادي
ستضيئ هذه العالمة عند ضبط درجة حرارة حجيرة
الفريزر على  18-مئوية ،فهي الوضع االقتصادي األمثل.
( ) ينطفئ مؤشر االستخدام االقتصادي عند اختيار
.خاصية التبريد السريع أو التجميد السريع

 .6ضبط درجة حرارة حجيرة المبرد
بعد الضغط على المفتاح ،يمكنك ضبط درجة حرارة
( .المبرد على  8،7،6،5،4،3،2أو  1حسب الترتيب
)

 .2انقطاع الكهرباء/مؤشر درجة الحرارة المرتفعة  /التحذير بوقوع
خطأ
يُضيء هذا المؤشر ( ) في حالة وجود إي تحذير أو
.تنبيه بخصوص أخطاء درجة الحرارة
يضيء هذا المؤشر في حالة أعطال الطاقة أو مشكالت
درجة الحرارة المرتفعة .أثناء فترة قصور الطاقة المستديم
فإن أعلى درجة حرارة تصل إليها غرفة المجمد سوف
تومض على الشاشة الرقمية .بعد التحقق من الطعام
الموجود في مقصورة الثالجة اضغط على زر االنذار
.إللغاء التحذير

 1.7توفير الطاقة (عرض إيقاف)
يؤدي الضغط على زر ( ) إلى إضاءة عالمة توفير
الطاقة ( ) ويتم تفعيل خاصية توفير الطاقة .عند تفعيل
خاصية توفير الطاقة تنطفيء جميع المؤشرات األخرى
الظاهرة على الشاشة .يؤدي الضغط على أي زر أثناء
تفعيل خاصية توفير الطاقة ،أو فتح الباب إلى تعطيل
وظيفة توفير الطاقة ،وتعود المؤشرات على الشاشة إلى
وضعها الطبيعي .يؤدي الضغط مرة أخرى على زر (
) إلى إغالق عالمة توفير الطاقة ،وتعطيل وظيفة توفير
.الطاقة

 .3وظيفة توفير الطاقة (عرض إيقاف)
عند االحتفاظ بأبواب المنتج مغلقة لفترة طويلة فسوف يتم
أوتوماتيكيًا تفعيل وظيفة توفير الطاقة ويضيء رمز توفير الطاقة.
عند تفعيل وظيفة توفير الطاقة ،فسوف تنطفيء كل الرموز في
الشاشة ما عدا رمز توفير الطاقة .عندما تكون وظيفة توفر الطاقة
مفعلة ،فعند الضغط على أي زر أو فتح الباب ،سيتم إلغاء وظيفة
توفير الطاقة وسوف ترجع الرموز على الشاشة إلى الوضع الطبيعي.
وظيفة توفير الطاقة تكون مفعلة عند التوريد من المصنع
.وال يمكن إلغاؤها

 2.7إلغاء التحذير
في حال صدور إنذار قصور الطاقة/ارتفاع درجة
الحرارة ،فقم بعد التحقق من الطعام الموجود في غرفة
المجمد ،بالضغط على زر انطفاء اإلنذار للتغلب على
.التحذير
 .8قفل لوحة المفاتيح
اضغط على زر إطفاء العرض مرة أخرى لمدة  3ثوان .سوف تضيء
عالمة قفل لوحة المفاتيح وسوف يتم تنشيط قفل لوحة المفاتيح .لن
تكون األزرار نشطة عندما يكون قفل لوحة المفاتيح مفعل .اضغط
على زر إطفاء العرض مرة أخرى لمدة  3ثوان .سوف يتم إطفاء
قفل لوحة المفاتيح و سيتم حينها إلغاء تنشيط وضع قفل لوحة
المفاتيح .اضغط على زر إطفاء العرض لمنع تغيير إعدادات درجة
حرارة الثالجة.
 .9وظيفة yzzuF ocE
اضغط واستمر بالضغط  eco-fuzzy،لتنشيط وظيفة
ثوان .عند تفعيل هذه  Eco-Fuzzyعلى زر
لمدة 1
ٍ
الخاصية ،ينتقل الفريزر إلى الوضع االقتصادي بعد 6
ساعات على األقل ،ويضيء مؤشر الوضع االقتصادي.
اضغط واستمر  ( ) eco-fuzzy،لتعطيل وظيفة
ثوان  Eco-Fuzzyبالضغط على زر
.لمدة 3
ٍ
سيضيء المؤشر بعد  6ساعات عند تنشيط وظيفة Eco-
.Fuzzy

 .4التبريد السريع
عند تفعيل وظيفة التبريد السريع ،سيضيء مؤشر التبريد
السريع ( ) وستعرض شاشة درجة حرارة حجيرة
التبريد القيمة  .1اضغط على زر التبريد السريع مرة
أخرى إللغاء هذه الوظيفة .ينطفئ مؤشر التبريد السريع
وتعود اإلعدادات إلى الوضع الطبيعيُ .تعطل وظيفة
التبريد السريع تلقائيًا بعد مرور ساعة  ،1ما لم يقم
المستخدم بإلغائها قبل ذلك .لتبريد كمية كبيرة من األطعمة
الطازجة ،اضغط على زر التبريد السريع قبل وضع
.الطعام بالمبرد
وظيفة األجازات 5.
لتفعيل وظيفة األجازات ،اضغط زر الثالجة السريع
لمدة  3ثوان؛ حيث يتم تفعيل مؤشر وضع اإلجازة (
ً
نشطا ،تعرض شاشة مؤشر  .10ضبط درجة حرارة صندوق الفريزر
) .عندما يكون وضع األجازة
يمكن ضبط درجة الحرارة داخل حجيرة الفريزر .يؤدي
درجة الحرارة للمبرد " "- -وال تحدث أي عملية تبريد
داخل حجيرة المبرد .في هذه الوظيفة ،من غير المناسب
االحتفاظ بالطعام في مقصورة المبرد .تبقى الحجيرات
األخرى تعمل في التبريد عند درجات الحرارة المخصصة
لكل منها .اضغط على زر وظيفة األجازات ،إللغاء تفعيل
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الضغط على الزر إلى ضبط درجة حرارة مقصورة
الفريزر على  -23 ,-22 ,-21 ,-20 ,-19,-18أو
.-24
 .11التجميد السريع
لتفعيل التجميد السريع ،اضغط على زر؛ حيث يعمل ذلك
على تفعيل خاصية التجميد السريع ( ).
عند تفعيل وظيفة التجميد السريع ،سيضيء مؤشر التجميد
السريع وستعرض شاشة درجة حرارة حجيرة التبريد
القيمة  .27-اضغط على زر التجميد السريع ( ) مرة
أخرى إللغاء هذه الوظيفة .ينطفئ مؤشر التجميد السريع
وتعود اإلعدادات إلى الوضع الطبيعيُ .تعطل وظيفة
التبريد السريع تلقائيًا بعد مرور ساعة  ،24ما لم يقم
المستخدم بإلغائها قبل ذلك .لتجميد كمية كبيرة من األطعمة
الطازجة ،اضغط على زر التجميد السريع قبل وضع
الطعام بالمبرد.
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11.1

1.1ضبط درجة حرارة صندوق الفريزر
2.2الوضع االقتصادي
3.3وظيفة توفير الطاقة (عرض إيقاف)
4.4انقطاع التيار الكهربائي /ارتفاع درجة الحرارة  /خطأ
مؤشر التحذير
5.5ضبط درجة حرارة حجيرة المبرد
6.6التبريد السريع
7.7وظيفة األجازات
8.8إلغاء تحذير قفل لوحة المفاتيح/استبدال المرشح
9.9زر اختيار مياه ،ثلج مجروش ،مكعبات ثلج.
1010مؤشر تشغيل/إيقاف صنع الثلج
1111تنبيه إطفاء اإلنذار
1212الوضع االقتصادي التلقائي
1313التجميد السريع

C

*اختياري :إن األشكال الموجودة في هذا الدليل مخصصة كمسودات وقد ال تتطابق مع جهازك تماما .إذا كان جهازك ال يشتمل على
األجزاء ذات الصلة ،فإن المعلومات تعود لموديالت أخرى.
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 .1ضبط درجة حرارة صندوق الفريزر
تبريد داخل حجيرة المبرد .في هذه الوظيفة ،من غير المناسب
يؤدي الضغط على الزر ( ) إلى ضبط درجة حرارة
االحتفاظ بالطعام في مقصورة المبرد .تبقى الحجيرات
مقصورة الفريزر على -,-23,-22, -21,-20,-19,-18األخرى تعمل في التبريد عند درجات الحرارة المخصصة
...-18,24
لكل منها.
االقتصادي
 .2الوضع
اضغط على زر وظيفة األجازات ،إللغاء تفعيل هذه الوظيفة (
توفير
وضع
على
تعمل
الثالجة
أن
المؤشر
هذا
يوضح
).
حرارة
ردجة
ضبط
تم
إذا
نشطا
المؤشر
هذا
يكون
الطاقة.
 .8إلغاء تحذير قفل لوحة المفاتيح/استبدال المرشح
الفريزر عن درجة حرارة  -18درجة مئوية أو كانت
أنقر على زر قفل لوحة المفاتيح ( ) لتنشيط قفل لوحة
وظيفة التبريد الموفر للطاقة تعمل نتيجة لوظيفة التوفير
المفاتيح .كما يمكنك استخدام هذه الوظيفة في منع تغير
اإلضافي ( ) .Eco-Extra
إعدادات درجة حرارة الثالجة .يجب استبدال فلتر الثالجة كل
 .3وظيفة توفير الطاقة (عرض إيقاف)
ستة  6أشهر .ان إتبعت التعليمات المذكورة في القسم ،2.5
عند االحتفاظ بأبواب المنتج مغلقة لفترة طويلة فسوف يتم ستعمل الثالجة تلقائيًا على حساب المدة المتبقية ،ثم ينطلق
أوتوماتيكيًا تفعيل وظيفة توفير الطاقة ويضيء رمز توفير تنبيه المؤشر ( ) الستبدال المرشح عند انتهاء صالحيته.
الطاقة .عند تفعيل وظيفة توفير الطاقة ،فسوف تنطفيء كل
اضغط واستمر بالضغط على زر ( ) لمدة ثالث  3ثوان
الرموز في الشاشة ما عدا رمز توفير الطاقة .عندما تكون
إليقاف ضوء تنبيه المرشح.
وظيفة توفر الطاقة مفعلة ،فعند الضغط على أي زر أو فتح
الباب ،سيتم إلغاء وظيفة توفير الطاقة وسوف ترجع الرموز  .9اختيار مياه ،ثلج مجروش ،مكعبات ثلج.
انتقل بين أقسام المياه ( ) ،ومكعبات الثلج ( ) والثلج
على الشاشة إلى الوضع الطبيعي.
وظيفة توفير الطاقة تكون مفعلة عند التوريد من المصنع المجروش ( ) باستخدام الزر رقم  .8تظل المؤشرات
المفعلة مضيئة.
وال يمكن إلغاؤها.
 .10زر تشغيل/إيقاف صنع الثلج
 .4انقطاع الكهرباء/مؤشر درجة الحرارة المرتفعة /
اضغط على زر ( ) إللغاء (
) أو تفعيل (
التحذير بوقوع خطأ
) صنع الثلج.
يُضيء هذا المؤشر ( ) في حالة وجود إي تحذير
 1.11تشغيل/إيقاف الشاشة
هذا
أو تنبيه بخصوص أخطاء درجة الحرارة.يضيء
) إللغاء ( )XXأو تفعيل (
اضغط على زر (
الحرارة
درجة
المؤشر في حالة أعطال الطاقة أو مشكالت
) تشغيل/إيقاف الشاشة.
المرتفعة .أثناء فترة قصور الطاقة المستديم فإن أعلى درجة
 2.11إلغاء التحذير
حرارة تصل إليها غرفة المجمد سوف تومض على الشاشة
في حال صدور إنذار قصور الطاقة/ارتفاع درجة الحرارة،
الرقمية .بعد التحقق من الطعام الموجود في مقصورة
فقم بعد التحقق من الطعام الموجود في غرفة المجمد ،بالضغط
الثالجة اضغط على زر االنذار إللغاء التحذير.
على زر انطفاء اإلنذار للتغلب على التحذير.
 .5ضبط درجة حرارة حجيرة المبرد
 .12الوضع االقتصادي التلقائي
بعد الضغط على المفتاح ( ) ،يمكنك ضبط درجة حرارة اضغط على زر الوضع االقتصادي التلقائي ( ) لمدة 3
المبرد على  8،7،6،5،4،3،2أو  1حسب الترتيب.
ثوان لتنشيط هذه الوظيفة .إذا ظل باب صندوق الثالجة مغلقاً
 .6التبريد السريع
لفترة طويلة عند تنشيط هذه الوظيفة ،فسوف تنتقل الثالجة إلى
ذلك
يعمل
حيث
زر؛
على
اضغط
السريع،
لتفعيل التبريد
الوضع االقتصادي تلقائيًا .اضغط على الزر مرة أخرى إللغاء
تنشيط هذه الوظيفة.
على تفعيل مؤشر التبريد السريع ( ).
سيضيء المؤشر بعد  6ساعات عند تنشيط وظيفة الوضع
اضغط على هذا الزر إللغاء تنشيط الوظيفة المحدده.
استخدم هذه الخاصية عند وضع أطعمة طازجة بالمبرد أو االقتصادي التلقائي ( ).
عند الرغبة في تبريد الطعام سريعًا .في حالة تمكين هذه
 .13التجميد السريع
الوظيفة ،ستعمل الثالجة لمدة ساعة  1دون توقف.
اضغط على زر ( ) لتفعيل خاصية التجميد السريع .اضغط
 .7وظيفة األجازات
على الزر مرة أخرى إللغاء تنشيط هذه الوظيفة.
ً
نشطا ،تعرض شاشة
عندما يكون وضع األجازة ( )
مؤشر درجة الحرارة للمبرد " "- -وال تحدث أي عملية
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 .5.2تنشيط تغيير فلتر الماء

للمنتجات الموصولة بخط الماء الرئيسي والمزودة بفلتر)لم يتم تمكين حساب وقت استخدام الفلتر تلقائيًا مسب ًقا من(
.المصنع
.لم يتم تمكين حساب وقت استخدام الفلتر تلقائيًا مسب ًقا من المصنع
.يجب تمكينه في المنتجات المزودة بفلتر
.المستخدمة في الثالجة لديها نظام تسعة مفاتيح  S4لوحة العرض

ضبط الفريزر

ضبط الثالجة

التجميد السريع/
(االستخدام االقتصادي)

التبريد السريع

اإلخالء

قفل المفتاح
(إعادة ضبط الفلتر)

وضع الموزع

ثوان)
*(الضغط لمدة 3
ٍ

تشغيل التجميد/
إيقاف

إطفاء اإلنذار

بعد التزويد بالطاقة ،اضغط على أزرار إطفاء اإلنذار
واإلخالء لمدة  3ثوان إلدخال كلمة المرور على الشاشة.

شاشة كلمة
المرور
ثوان)
(3
ٍ
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اضغط مرتين

اضغط مرة

“عند رؤية شاشة  ،PS 0قم بإلغاء تنشيط الثالجة وتنشيطها مرة أخرى .وبهذه الطريقة ،سيتم تنشيط عداد الفلتر .ستنشط
ثوان
 LEDتحذير الفلتر على الشاشة عند مرور  130يو ًما .بعد استبدال الفلتر بآخر جديد ،اضغط على زر مفتاح القفل لمدة 3
ٍ
لجعل عداد الفلتر يبدأ بالعد التنازلي من  130يو ًما.كرر الخطوات المذكورة أعاله إللغاء تلك الوظيفة”.

ضوء التحذير للفلتر
ثوان عندما تكون
لمدة 3
ٍ
 LEDتحذير الفلتر نشطة
إلعادة ضبط وقت الفلتر.
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 5.3مقصورة الطعام الطازج المحكومة من
حيث الرطوبة

 .5.4استخدام موزع الماء
(لبعض الموديالت)

()fleHSerF
(هذه الخاصية اختيارية)
مع خاصية درج التحكم بالرطوبة تظل معدالت الرطوبة
للخضروات والفواكة تحت التحكم ويظل الطعام طازج
.لمدة أطول
ننصحك بوضع الخضروات الورقية مثل الخس والسبانخ
والخضروات الحساسة لفقدان الرطوبة في وضع أفقي قدر
.اإلمكان في الدرج وليس على جذورها وبوضع رأسي
أثناء وضع الخضروات يجب أن نأخذ في اإلعتبار أن
نضعها بوضع جاذبية معين .الخضروات الثقيلة والصلبة
يجب وضعها في أسفل الدرج والخضروات الخفيفة
.والناعمة يجب أن توضع باألعلى
ال تترك الخضروات أب ًدا داخل الدرج في أكياسها .إذا
تركت الخضروات في أكياسها ،سيتسبب هذا في تحللها
في فترة قصيرة .في حالة تالمس الخضروات ببعضها
وهو أمر غير صحي ،استخدم ورق مثقوب أو أي مادة
.أخرى مشابهة من مواد التغليف بدالً من األكياس
ال تضع الكمثرى والمشمش والخوخ وغيرها معا ً في
نفس الدرج مع الخضار والفواكه األخرى ،وعلى وجه
الخصوص التفاح والذي به مستوى عال من توليد غاز
اإلثيلين .غاز الإلثيلين الذي ينبعث من هذه الفاكهة قد
يتسبب في نضج الفاكهة األخرى بشكل أسرع والتحلل في
.وقت أقل

C
C

عادة ما تكون األكواب األولى من موزع الماء دافئة.
إذا لم يتم استخدام موزع الماء لفترة طويلة ،تخلص من
أكواب الماء األولى للحصول على ماء نظيف.

يجب االنتظار  12ساعة تقريبا للحصول على الماء البارد
بعد التشغيل األول.
استخدم الشاشة لتحديد خيار الماء ،ثم اسحب الزناد
للحصول على الماء .أبعد الكوب بعد سحب الزناد بفترة
قصيرة.

 .5.5تعبئة خزان موزع الماء

افتح غطاء خزان الماء كما هو موضح في الشكل .ضع
ماء الشرب النقي والنظيف .أغلق الغطاء.
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 5.6.تنظيف خزان الماء

.بابلا فر لخاد ءاملا ةئبعت ضوح كف
فر يبناج كسمب هلصفب مق
.بابلا
.ةجرد  45ةيوازب كفو ءاملا نازخ يبناج كسما
.هفظنو ءاملا نازخ ءاطغ كف

A

ال تمأل خزان الماء بعصير الفواكه ،أو المشروبات
الفوارة أو المشروبات الكحولية أو أية سوائل أخرى
غير منسجمة مع استخدام موزع الماء .إن استخدام
هذه السوائل سيتسبب باألعطال واألضرار الغير قابلة
لإلصالح في موزع الماء .ال يندرج استخدام موزع
الماء بهذه الطريقة ضمن نطاق الكفالة .وقد تتسبب
بعض المواد الكيميائية والمضافة في المشروبات/
السوائل في تلف مادي لخزان الماء.

A

ال يمكن غسل مكونات خزان الماء وموزع الماء في
غساالت األواني.
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 .5.7إخراج الثلج /الماء (اختياري)

إلخراج الماء ( ) /مكعبات الثلج ( ) /الثلج المفتت
( ) ،استخدم الشاشة لتحديد الخيار المناسب .أخرج
الماء/الثلج بدفع الزناد على موزع الماء لألمام .عند
التبديل بين خيارات مكعبات الثلج ( )  /الثلج المفتت (
)  ،ربما يتم تجاهل نوع الثلج السابق بضعة مرات
أخرى.

•يوصى بفصل مصدر إمداد الماء إذا كنت تنوي عدم
استخدام الجهاز لفترات طويلة أثناء اإلجازة مثال.
•إذا لم يتم استخدام موزع الماء لفترة زمنية طويلة ،ربما
يكون أول كوب أو كوبين من الماء ساخنين.

 .5.8علبة الرذاذ

(اختيارية)
تتراكم قطرات الماء الناتجة عن موزع الماء على علبة
الرذاذ؛ فليس هناك تصريف للماء .اسحب علبة الرذاذ
للخارج وادفع الحواف لنزعها .يمكنك عندئذ تصريف
الماء من علبة الرذاذ.

•يجب االنتظار  12ساعة تقريبا قبل إخراج الثلج من
موزع الثلج/الماء للمرة األولى .قد ال ينتج الموزع الثلج
إذا كان هناك ثلج غير كاف في صندوق الثلج.
•ال يجب استخدام  30مكعبا من الثلج ( 3-4لترات)
أنتجت بعد التشغيل األول.
•في حال انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث عطل
مؤقت ،قد يذوب الثلج جزئيا ويتجمد مرة أخرى .يسبب
ذلك امتزاج قطع الثلج ببعضها البعض .في حال االنقطاع
الطويل للتيار أو األعطال الطويلة زمنيا ،قد يذوب الثلج
ويتسرب .إذا واجهت هذه المشكلة ،قم بإزالة الثلج من
صندوق الثلج ونظف الصندوق.

A

تحذير :يجب توصيل نظام ماء الجهاز
بخط الماء البارد فقط .ال توصله بخط الماء
الساخن.

•قد ال ينتج الجهاز الماء خالل التشغيل األول .يعود ذلك
إلى وجود الهواء في النظام .يجب إخراج الهواء الموجود
في النظام .للقيام بذلك ،ادفع زناد موزع الماء لمدة  1إلى
 2دقيقة حتى يبدأ الموزع بتوزيع الماء .ربما يكون التدفق
األولي للماء غير منتظم .سيتدفق الماء بشكل طبيعي حال
إخراج الهواء من النظام.
•
•ربما يكون الماء غير صاف خالل االستخدام األول
للفلتر؛ ال تستهلك أول  10أكواب من الماء.
•يجب االنتظار  12ساعة تقريبا للحصول على الماء
البارد بعد التركيب األول.
•تم تصميم نظام ماء الجهاز للماء النظيف فقط .ال
تستخدم أية مشروبات أخرى.
الثالجة /دليل المستخدم
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 .5.9حجرة درجة الصفر

(اختيارية)
استخدم هذه الحجرة للحفاظ على األطعمة المعلبة عند
درجات حرارة منخفضة أو منتجات اللحوم لالستهالك
الفوري .ال تضع الفواكه والخضار في هذه الحجرة.
يمكنك توسيع حجم الجهاز الداخلي بفك أي من حجرات
درجة الصفر .لفك الحجرة ،اسحبها ثم ارفعها وأخرجها.

 .5.10سلة الخضار

تم تصميم سلة خضار الثالجة لالحتفاظ بنضارة الخضار
من خالل المحافظة على الرطوبة .لهذه الغاية ،يتم تكثيف
التوزيع الكلي للماء البارد في سلة الخضار .احتفظ
بالفواكه والخضار في هذه الحجرة .احتفظ بالخضروات
ذات األوراق الخضراء والفواكه بشكل منفصل إلطالة
عمرها.

 .5.11الضوء األزرق

(اختياري)
تحتوي سالل الخضار على ضوء أزرق .تستمر
الخضروات الموجودة في السلة في عملية التمثيل الضوئي
تحت تأثير طول موجة الضوء األزرق لتبقى حية
ونضرة.

 .5.12مولد األيونات

(اختياري)
يعمل نظام توليد األيونات في مجرى هواء حجرة المبرد
على تأيين الهواء .تقوم انبعاثات األيونات السالبة بإزالة
البكتيريا والجزيئات األخرى المسببة للروائح من الهواء.

 .5.13الثالجة الصغيرة

(اختيارية)
يمكن الوصول إلى رف باب الثالجة الصغيرة للجهاز
بدون فتح الباب .يتيح لك ذلك إخراج المأكوالت
والمشروبات المستهلكة بشكل متكرر من الثالجة .لفتح
غطاء الثالجة الصغيرة ،ادفع بيديك واسحب باتجاهك.
تحذير :ال تجلس على غطاء الثالجة الصغيرة
أو تتعلق به أو تضع أجساما ثقيلة عليه .فقد
يتلف ذلك الجهاز ويعرضك لإلصابة.

A

 .5.14فلتر الروائح (اخياري)

يمنع فلتر الروائح في مجرى هواء حجرة المبرد تشكل الروائح
.الكريهة

إلغالق هذه الحجرة ،ادفع لألمام من الجزء العلوي للغطاء.
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 .5.15آلة الثلج وصندوق تخزين الثلج

(اختياري)
جلثلا نوكيس .اهناكم يف اهعضو ءاملاب جلثلا ةلآ ألما
جارخإل جلثلا ةلآ كفت ال .ابيرقت نيتعاس دعب ازهاج
.جلثلا
جلثلا تارجح نيمي ىلع ةدوجوملا رارزألا ةرادإب مق
.لفسألاب جلثلا قودنص ىلع جلثلا طقسيس ؛ةجرد 90
ميدقتو جلثلا نيزخت قودنص جارخإ كنكمي ذئدنع
.جلثلا

C

إن الهدف من صندوق تخزين الثلج هو تخزين
الثلج فقط .ال تملؤه بالماء .فهذا يعرضه للكسر.

 .5.16صانع الثلج (اختياري)

يقع صانع الثلج على الجزء العلوي من غطاء المجمد.
امسك المقبضين على جانبي حوض تخزين الثلج وحركه
لألعلى إلخراجه.
فك غطاء تزيين صانع الثلج بتحريكه لألعلى.

ﺍاﻟﺗﺷﻐﻳﯾﻝل
ﻟﻔﻙك ﺧﺯزﺍاﻥن ﺍاﻟﺛﻠﺞ

ﺍاﻣﺳﻙك ﺧﺯزﺍاﻥن ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﻘﺎﺑﺽض ،٬ﺛﻡم ﺣﺭرﻙك ﺍاﻟﺧﺯزﺍاﻥن ﻟﻸﻋﻠﻰ ﻭوﺍاﺳ

ﻹﻋﺎﺩدﺓة ﺗﺭرﻛﻳﯾﺏب ﺧﺯزﺍاﻥن ﺍاﻟﺛﻠﺞ
ﺍاﻣﺳﻙك ﺧﺯزﺍاﻥن ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﻘﺎﺑﺽض ،٬ﺣﺭرﻛﻪﮫ ﻟﻸﻋﻠﻰ ﺑﺯزﺍاﻭوﻳﯾﺔ ﺑﺣ
ﻭوﺗﺄﻛﺩد ﺃأﻥن ﻣﺳﻣﺎﺭر ﻣﻔﺗﺎﺡح ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﻣﺭرﻛﺏب ﺑﺷﻛﻝل ﺻﺣﻳﯾﺢ) .ﺷﻛﻝل (2
ﺍاﺿﻐﻁط ﻟﻸﺳﻔﻝل ﺑﻘﻭوﺓة ،٬ﺑﺣﻳﯾﺙث ﻻ ﻳﯾﺑﻘﻰ ﻓﺭرﺍاﻍغ ﺑﻳﯾﻥن ﺍاﻟﺧﺯزﺍاﻥن ﻭوﺍاﻟﺑﺎﺏب

ﺇإﺫذﺍا ﻭوﺍاﺟﻬﮭﺕت ﺻﻌﻭوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺭرﻛﻳﯾﺏب ﺍاﻟﺧﺯزﺍاﻥن ،٬ﺣﺭرﻙك ﺍاﻟﺗﺭرﺱس ﺍاﻟﺩد
ﻳﯾﻌﺗﺑﺭر ﺃأﻱي ﺻﻭوﺕت ﺗﺳﻣﻌﻪﮫ ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﻳﯾﺗﺳﺎﻗﻁط ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﻓﻲ ﺍاﻟﺧﺯزﺍاﻥن ﺟ

ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﻻ ﻳﯾﻌﻣﻝل ﻣﻭوﺯزﻉع ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﺑﺷﻛﻝل ﺻﺣﻳﯾﺢ

ﺇإﺫذﺍا ﻟﻡم ﺗﺣﺭرﻙك ﻣﻛﻌﺑﺎﺕت ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﻟﻔﺗﺭرﺓة ﻁطﻭوﻳﯾﻠﺔ ،٬ﺳﺗﺅؤﺩدﻱي ﺇإﻟﻰ ﺗﺷﻛﻝل ﻗﻁط

ﻓﻙك ﺧﺯزﺍاﻥن ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﻁطﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﯾﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺫذﻛﻭوﺭرﺓة ﺃأﻋﻼﻩه ،٬ﺍاﻓﺻﻝل ﻗ

ﺗﺧﻠﺹص ﻣﻥن ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﺍاﻟﺫذﻱي ﻻ ﻳﯾﻣﻛﻥن ﻓﺻﻠﻪﮫ ﻭوﺿﻊ ﻣﻛﻌﺑﺎﺕت ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﻓﻲ
ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﻻ ﻳﯾﺧﺭرﺝج ﺍاﻟﺛﻠﺞ ،٬ﺗﻔﻘﺩد ﺃأﻱي ﺛﻠﺞ ﻋﺎﻟﻕق ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﻧﺎﺓة ﻭوﻗﻡم ﺑﺈﺯزﺍاﻟﺗﻪﮫ.

ﺑﺎﻧﺗﻅظﺎﻡم ﻹﺯزﺍاﻟﺔ ﺍاﻟﻌﻭوﺍاﺋﻕق ﻛﻣﺎ ﻳﯾﻭوﺿﺢ ﺍاﻟﺷﻛﻝل .5
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ﻋﻧﺩد ﺍاﺳﺗﻌﻣﺎﻝل ﺍاﻟﺛﻼﺟﺔ ﻷﻭوﻝل ﻣﺭرﺓة ﺃأﻭو ﻓﻲ ﺣﺎﻝل ﻋﺩدﻡم ﺍاﺳﺗﺧﺩدﺍاﻣﻪﮫ ﻟﻔﺗﺭرﺓة ﺯزﻣﻧﻳﯾﺔ ﻁطﻭوﻳﯾﻠﺔ
ﻗﺩد ﺗﻧﺑﻌﺙث ﺭرﺍاﺋﺣﺔ ﻣﻥن ﻣﻛﻌﺑﺎﺕت ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﺑﺳﺑﺏب ﺍاﻟﻬﮭﻭوﺍاء ﺍاﻟﻣﻭوﺟﻭوﺩد ﻓﻲ ﺍاﻷﻧﺑﻭوﺏب ﺑﻌﺩد ﺍاﻟﺗﻭوﺻﻳﯾﻝل ،٬ﻭوﺳﻳﯾﺗﻡم ﺗﻧﻔﻳﯾﺱس ﺍاﻟﻬﮭﻭوﺍاء ﺃأﺛﻧ
ﺍاﻟﻌﺎﺩدﻱي.
ﺗﺧﻠﺹص ﻣﻥن ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﺍاﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻣﺩدﺓة ﻳﯾﻭوﻡم ﺗﻘﺭرﻳﯾﺑﺎ ﻷﻥن ﺃأﻧﺑﻭوﺏب ﺍاﻟﻣﺎء ﻗﺩد ﻳﯾﺣﺗﻭوﻱي ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻭوﺛﺎﺕت.
	
  
ﺗﻧﺑﻳﯾﻪﮫ!
ﻻ ﺗﺩدﺧﻝل ﻳﯾﺩدﻙك ﺃأﻭو ﺃأﻱي ﺟﺳﻡم ﺁآﺧﺭر ﻓﻲ ﻗﻧﺎﺓة ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﻭوﺍاﻟﺷﻔﺭرﺓة ﻓﻘﺩد ﺗﺅؤﺫذﻱي ﺍاﻷﺟﺯزﺍاء ﺃأﻭو
ﻳﯾﺩدﻙك.
ﻻ ﺗﺩدﻉع ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﻳﯾﺗﻌﻠﻘﻭوﻥن ﺑﻣﻭوﺯزﻉع ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﺃأﻭو ﺻﺎﻧﻊ ﺍا ﻟﺛﻠﺞ ،٬ﻓﻘﺩد ﻳﯾﺳﺑﺏب ﺫذﻟﻙك ﺇإﺻﺎﺑﺔ.
ﻟﻣﻧﻊ ﺳﻘﻭوﻁط ﺧﺯزﺍاﻥن ﺍاﻟﺛﻠﺞ ،٬ﺍاﺳﺗﻌﻣﻝل ﻛﻠﺗﺎ ﻳﯾﺩدﻳﯾﻙك ﻋﻧﺩد ﻓﻛﻪﮫ.
ﺇإﺫذﺍا ﺃأﻏﻠﻘﺕت ﺍاﻟﺑﺎﺏب ﺑﻘﻭوﺓة ،٬ﻗﺩد ﻳﯾﺳﺑﺏب ﺫذﻟﻙك ﺍاﻧﺳﻛﺎﺏب ﺍاﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺯزﺍاﻥن ﺍاﻟﺛﻠﺞ.
ﻻ ﺗﻔﻙك ﺧﺯزﺍاﻥن ﺍاﻟﺛﻠﺞ ﺇإﻻ ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﺫذﻟﻙك ﺿﺭرﻭوﺭرﻳﯾﺎ.
إذا كان هناك عُطل (الثلج ال يخرج من الثالجة) أثناء أخذ
.الثلج المكسور ،حاول أخذ مكعبات الثلج
.من المستحسن أخذ الثلج المكسور مرة أخرى
أثناء أخذ الثلج المكسور ،قد تأتي مكعبات الثلج أوالً.
.يحدث أحيا ًنا خروج مكعبات ثلج أثناء أخذ الثلج المكسور
يمكن أن يُكوّ ن باب الفريزر األمامي آللة الثلج طبقة رقيقة
.وثلجً ا خفي ًفا
هذا أمر طبيعي ،فمن المستحسن تنظيفه دون انتظار لفترة
.طويلة
تمتلئ الشبكة الموجودة في المنطقة السفلية من موزع
المياه بالمياه بمرور الوقت .يجب تنظيفها بانتظام .يُوصى
.بتنظيف المياه داخل هذه المنطقة بصفة منتظمة
حينما يسقط الثلج من خزان تخزين الثلج ،فإن الصوت
.طبيعي وال يشير إلى أن المنتج به مشكلة

	
  

.آلية الشفرة داخل مخزن الثلج حادة ويمكن أن تقطع يدك
إذا لم يوفر موزع الثلج ثلجً ا ،فقد يكون الثلج ملتص ًقا
.ببعضه البعض ،افصل الخزان ونظفه مرة أخرى
ال يمكن تغيير نوع الثلج على شاشة العرض عند الضغط
على زناد الثلج للحصول عليه .حرر الزناد ،قم بتغيير نوع
الثلج على شاشة العرض واحصل على الثلج مرة أخرى
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 .5.17تجميد األطعمة الطازجة

•للمحافظة على جودة الطعام ،يجب تجميد األطعمة
المخزنة في حجرة المجمد بأسرع وقت ممكن بواسطة
التجميد السريع.
•يؤدي تجميد األطعمة عندما تكون طازجة إلى إطالة
زمن تخزينها في حجرة المجمد.
•غلف األطعمة في أغلفة مانعة للهواء وأحكم إغالقها.
•تأكد من تغليف األطعمة قبل وضعها في المجمد.
استخدم مستوعبات المجمد ،ورق القصدير والورق
المضاد للرطوبة ،أو األكياس البالستيكية أو مواد تغليف
مماثلة بدال من ورق التغليف التقليدي.
•ميز كل غالف بكتابة التاريخ عليه قبل التجميد .يسمح
لك ذلك بتحديد نضارة كل غالف في كل مرة يفتح فيها
المجمد .خزن األطعمة األقدم في األمام لضمان استخدامها
أوال.
•يجب استخدام األطعمة المجمدة بعد أن تذوب فورا وال
يجب تجميدها مرة أخرى.
•ال تخرج كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة.

 .5.19شروط المجمد العميق

يجب أن يشتمل المجمد  IEC 62552،بحسب تعليمات
على سعة تجميد  4.5كغم من األطعمة عند درجة -18
مئوية أو أقل خالل  24ساعة لكل  100لتر من حجم
حجرة المجمد .يمكن االحتفاظ باألطعمة لفترات طويلة
عند درجة حرارة  -18أو أقل .يمكنك المحافظة على
نضارة األطعمة لعدة أشهر (في المجمد العميق أو تحت
).درجة  18مئوية
يجب أن ال تتالمس األطعمة المراد تجميدها مع األطعمة
.المجمدة سلفا في الداخل لتجنب الذوبان الجزئي

 5.18توصيات تخزين األطعمة المجمدة

.يجب ضبط الحجرة على درجة  -18مئوية على األقل
 1.1ضع األطعمة في المجمد بأسرع وقت ممكن لتجنب
ذوبانها.
2.2قبل التجميد ،تحقق من "تاريخ الصالحية" على الغالف
للتأكد من أنها غير منتهية الصالحية.
 3.3تأكد أن غالف الطعام غير تالف.

إعداد حجرة
المبرد

إعداد حجرة
المجمد

الوصف

C°81-

C°4

 -22 ،20أو -24
مئوية

C°4

يوصى بهذه اإلعدادات لدرجات الحرارة التي تتعدى  30مئوية.

التجميد السريع<

C°4

استخدمه لتجميد األطعمة لفترة قصيرة ،وسوف يعود الجهاز إلى اإلعدادات السابقة عند انتهاء
العملية

 -18مئوية أو أقل

C°2

استخدم هذه اإلعدادات إذا كنت تعتقد أن حجرة المبرد ليست باردة بما يكفي بسبب درجة حرارة
المحيط أو فتح الباب بشكل متكرر
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استخدام المنتج
 .5.20وضع الطعام

 5.23الضوء األزرقHarvestFresh /
* قد ال تتوافر جميع الموديالت

رفوف حجرة
المجمد

األصناف المجمدة المختلفة بما يشمل اللحم،
السمك ،اآليس كريم ،الخضار ،الخ.

رفوف حجرة
المبرد

أصناف الطعام داخل القدور ،األطباق المغطاة
والعلب المغطاة ،البيض (في علبة مغطاة)

رفوف باب حجرة
المبرد

المأكوالت والمشروبات الصغيرة والمغلفة

سلة الخضار

الفواكه والخضار

حجرة الطعام
الطازج

األطعمة اليومية (طعام اإلفطار ،اللحوم التي
تستهلك خالل فترة قصيرة)

 .5.21منبه فتح الباب
(اختياري)

يمكنك سماع منبه صوتي إذا بقي باب الجهاز مفتوحا لمدة دقيقة .يتوقف
المنبه الصوتي عند إغالق الباب أو الضغط على أي زر على الشاشة
(إن توفر).

 .5.22الضوء الداخلي

يستخدم الضوء الداخلي مصباح نوع . LEDاتصل بخدمة الصيانة
المعتمدة بخصوص أية مشاكل تتعلق بهذا المصباح.
المصباح (المصابيح) المستخدمة في هذا الجهاز غير مناسبة لإلضاءة في
الغرف المنزلية .الغرض األساسي لهذا المصباح هو مساعدة المستخدم
لوضع أدوات الطعام في الثالجة/المجمِّد بطريقة سهلة وآمنة

بالنسبة للضوء األزرق،
فإن الفاكهة والخضروات التي يتم تخزينها في األقسام
المخصصة لها في الثالجة ،وهي األقسام المضاءة
بالضوء األزرق ،تستمر في عملية التمثيل الضوئي
بفضل تأثير طول موجة الضوء األزرق ،ومن ثم فإنها
.تحتفظ بالفيتامينات التي تحتوي عليها
بالنسبة ل ،HarvestFresh
فإن الفاكهة والخضروات التي يتم تخزينها في األقسام
المخصصة لها في الثالجة ،والتي تتم إضاءتها بتقنية
 ،HarvestFreshتحتفظ بفيتاميناتها لمدة أطول
بفضل دورات األضواء الزرقاء والخضراء والحمراء
والظالم ،التي تحاكي دورة اليوم الكامل.
إذا فتحت باب الثالجة خالل فترة الظالم المُفعَّلة بواسطة
تقنية  ،HarvestFreshفسوف تكتشفُ الثالج ُة ذلك
األمر تلقائيًا وسوف تم ّكن الضو َء األزرق أو األخضر
قسم الخضروات والفاكهة ليتيسر
واألحمر من إضاءة ِ
لك القيام بما تريد .بعد أن تغلق باب الثالجة ،سوف
تستمر فترة الظالم ،لتكون بمثابة الفترة الليلية من دورة
اليوم.
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 6والصيانة
.يعمل تنظيف الجهاز بانتظام على إطالة عمره

B

تحذير :افصل التيار الكهربائي قبل تنظيف الثالجة.

•ال تستخدم األدوات الحادة والكاشطة ،والصابون ،مواد
التنظيف ،المنظفات ،الغاز ،البنزين ،مواد التلميع والمواد
المماثلة للتنظيف.
•قم بإذابة معلقة طعام من الكربونات في الماء .بلل قطعة
قماش في الماء واعصرها .امسح الجهاز بهذه القماشة
وجففه كليا.
• في غير المنتجات التي تمنع تكون الثلج (No
 ،)Frostيتساقط الماء ويمكن أن يتراكم الثلج بمقدار
يصل إلى عرض اإلصبع على الجدار الخلفي الداخلي
لصندوق الثالجة .ال تنظفه ،وال تستعمل مطل ًقا النفط أو
عوامل مماثلة عليه.
• استخدم فقط قطعة قماش من األنسجة دقيقة رطبة
قليالً لتنظيف السطح الخارجي للمنتج .قد يخدش اإلسفنج
واألنواع األخرى من أقمشة التنظيف سطح المنتج.
•احرص على إبعاد الماء عن غطاء المصباح واألجزاء
الكهربائية األخرى.

•نظف الباب بواسطة قماشة رطبة .أخرج جميع المواد
الموجودة في الداخل لفصل الباب ورفوف الهيكل .ارفع
رفوف الباب للفصل .نظف الرفوف وجففها ،ثم ركبها في
مكانها ثانية بتمريرها من األعلى.
•ال تستخدم الماء المحتوي على الكلور أو منتجات
التنظيف على السطح الخارجي واألجزاء المطلية بالكروم
من الجهاز .يسبب الكلور الصدأ على هذه األسطح
المعدنية.
•ال تستخدم األدوات الحادة والكاشطة أو الصابون ،أو
مواد التنظيف المنزلية ،المنظفات ،البنزين ،الشمع ،الخ،
وإال ستزول األختام على األجزاء البالستيكية ويحدث
تشوه .استخدم ماء فاترا وقماشة ناعمة للتنظيف والتجفيف.

 .6.1منع الروائح الكريهة

تم تصنيع المنتج من مواد خالية من الروائح .إال أن
االحتفاظ بالطعام في أقسام غير مالئمة وتنظيف األسطح
.الداخلية بطريقة خاطئة قد يتسبب بالروائح الكريهة
لتجنب ذلك ،نظف الجزء الداخلي بماء مكربن كل 15
.يوما
•احتفظ باألطعمة في مستوعبات مغلقة .قد تنتشر
الميكروبات من األطعمة غير المغلقة مسببة الروائح
الكريهة.
•ال تترك األطعمة التالفة ومنتهية الصالحية في الثالجة.

 .6.2حماية األسطح البالستيكية

قد يتلف الزيت المنسكب على األسطح البالستيكية السطح،
.لذا يجب تنظيفه بالماء الساخن فورا
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7

استكشاف األخطاء وإصالحها

.ةنايصلا زكرمب لاصتالا لبق ةمئاقلا هذه نم ققحت
ةمئاقلا هذه نمضتت .لاملاو تقولا ريفوت كلذ نأش نم
ال دقو .داوملا وأ ةعانصلا بويعب ةطبترملا ريغ ىواكشلا
.كزاهج ىلع انه ةروكذم ةنيعم تامس قبطنت
الثالجة ال تعمل.
•قابس الطاقة غير مستقر كليا >>> .ادفعه بحيث
يستقر في المقبس كليا.
•الصمام الموصول بالمقبس الذي يزود الجهاز
بالطاقة أو الصمام الرئيسي تالف >>> .افحص
الصمامات.
هناك تكاثف على جانب جدار حجرة المبرد (المنطقة
المتعددة ،منطقة التبريد ،التحكم والمنطقة المرنة).
•المكان بارد جدا >>> .ال تضع الجهاز في أماكن
تقل فيها درجة الحرارة عن  -5درجة مئوية.
•يتم فتح الباب كثيرا >>> تجنب فتح باب الثالجة
كثيرا.
•المكان رطب جدا >>> .ال تضع الجهاز في أماكن
رطبة.
•األطعمة المحتوية على سوائل تحفظ في مستوعبات
غير محكمة اإلغالق >>> .احتفظ باألطعمة المحتوية
على سوائل في مستوعبات محكمة اإلغالق.
•ترك الباب مفتوحا >>> .ال تدع أبواب الثالجة
مفتوحة لفترات طويلة.
•تم ضبط الثيرموستات على درجات متدنية جدا.
>>> اضبط الثيرموستات على درجة حرارة مناسبة.
الضاغط ال يعمل.
•في حال حدوث انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي
أو سحب قابس الطاقة وإعادته مرة أخرى ،يصبح
ضغط الغاز في نظام تبريد الجهاز غير متوازن ،مما
يفعل الواقي الحراري للضاغط .يعمل المنتج من جديد
بعد  6دقائق تقريبا .إذا لم يعمل الجهاز بعد هذه الفترة،
اتصل بمركز الصيانة.
•إزالة الجليد غير نشطة >>> .هذا أمر طبيعي في
جهاز مقاوم للصقيع تلقائيا .تتم إزالة الجليد دوريا.
•الجهاز غير موصول بالكهرباء >>> .تأكد أن سلك
الطاقة موصول بالكهرباء.
•إعداد درجة الحرارة غير صحيح >>> .اختر
إعدادا صحيحا لدرجة الحرارة.
•ال يوجد تيار كهربائي >>> .يستمر الجهاز بالعمل
بشكل طبيعي حال عودة الطاقة.
يزداد ضجيج تشغيل الثالجة أثناء االستعمال.
•وقد يتباين أداء عمل الجهاز بناء على تغيرات درجة
حرارة المكان .هذا أمر طبيعي وال يعتبر عطال.
تعمل الثالجة لفترة زمنية طويلة.

•ربما يكون المنتج الجديد أكبر من المنتج السابق.
تعمل األجهزة األكبر فترات زمنية أطول.
•ربما تكون درجة حرارة الغرفة عالية >>> .يعمل
الجهاز فترات طويلة في درجات الحرارة العالية.
•ربما تم توصيل الجهاز بالكهرباء مؤخرا أو تم
وضع صنف طعام جديد داخله >>> .يستغرق الجهاز
فترة أطول لبلوغ درجة الحرارة المعينة عند توصيله
بالكهرباء حديثا أو عند وضع صنف طعام جديد داخله.
هذا أمر طبيعي.
•ربما تم وضع كميات كبيرة من الطعام الساخن في
الجهاز مؤخرا >>> .ال تضع الطعام الساخن داخل
الجهاز.
•تم فتح األبواب كثيرا أو تركت مفتوحة لفترات
طويلة >>> .يتسبب الهواء الساخن المتحرك في
الداخل في عمل الجهاز فترة أطول .ال تفتح األبواب
كثيرا.
•ربما يكون باب المجمد أو المبرد مواربا>>> .
تأكد أن األبواب مغلقة كليا.
•ربما يكون الجهاز مضبوط على درجة حرارة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة الحرارة على درجة
أعلى وانتظر حتى يصل الجهاز إلى درجة الحرارة
المرغوبة.
•ربما تكون فلكة باب المبرد أو المجمد متسخة ،أو
مهترئة أو مكسورة أو غير مستقرة >>> .نظف أو
استبدل الفلكة .تتسبب فلكة الباب التالفة/المهترئة في
عمل الجهاز لفترات طويلة للحفاظ على درجة الحرارة
الحالية.
درجة حرارة المجمد منخفضة جدا ،لكن درجة حرارة
المبرد مالئمة.
•تم ضبط درجة حرارة حجرة المجمد على درجة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة حرارة حجرة المجمد
على درجة أعلى وافحص مرة أخرى.
درجة حرارة المبرد منخفضة جدا ،لكن درجة حرارة
.المجمد مالئمة
•تم ضبط درجة حرارة حجرة المبرد على درجة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة حرارة حجرة المبرد
على درجة أعلى وافحص مرة أخرى.
األطعمة المحفوظة في جوارير حجرة المبرد متجمدة.
•تم ضبط درجة حرارة حجرة المبرد على درجة
متدنية جدا >>> .اضبط درجة حرارة حجرة المجمد
على درجة أعلى وافحص مرة أخرى.
درجة الحرارة في المبرد أو المجمد عالية جدا.
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العثور على الخلل
•تم ضبط درجة حرارة حجرة المبرد على درجة
عالية جدا >>> .يؤثر إعداد درجة حرارة حجرة
المبرد على درجة حرارة حجرة المجمد .قم بتغيير
درجة حرارة حجرة المبرد أو المجمد وانتظر حتى
تصل الحجرات إلى مستوى درجة الحرارة المرغوبة.
•تم فتح األبواب كثيرا أو تركت مفتوحة لفترات
طويلة>>> .ال تفتح األبواب كثيرا.
•ربما يكون الباب مواربا >>> .أغلق الباب كليا.
•ربما تم توصيل الجهاز بالكهرباء مؤخرا أو تم
وضع صنف طعام جديد داخله>>> .هذا أمر طبيعي.
يستغرق الجهاز فترة أطول لبلوغ درجة الحرارة
المعينة عند توصيله بالكهرباء حديثا أو عند وضع
صنف طعام جديد داخله.
•ربما تم وضع كميات كبيرة من الطعام الساخن في
الجهاز مؤخرا >>> .ال تضع الطعام الساخن داخل
الجهاز.
االهتزاز أو الضجيج.
•األرض غير مستوية أو متينة >>> .إذا كان
الجهاز يهتز عند تحريكه ببطء ،اضبط القواعد لموازنة
الجهاز .تأكد أن األرض متينة لدرجة تحمل الجهاز.
•قد تحدث أية مواد موضوعة على الجهاز ضجيجا.
>>> قم بإزالة أية مواد وضعت على الجهاز.
يصدر الجهاز ضجيجا يشبه تدفق السوائل ،أو الرش،
الخ.
يتخلل مبادئ تشغيل الجهاز تدفق السائل والغاز>>> .
هذا أمر طبيعي وال يعتبر عطال.
هناك صوت كهبوب الرياح يأتي من الجهاز.
•يستخدم الجهاز مروحة في عملية التبريد .هذا أمر
طبيعي وال يعتبر عطال.
هناك تكاثف على الجدران الداخلية للجهاز.
•يزيد الطقس الحار أو الرطب من تشكل الصقيع
والتكاثف .هذا أمر طبيعي وال يعتبر عطال.
•تم فتح األبواب كثيرا أو تركت مفتوحة لفترات
طويلة >>> .ال تفتح األبواب كثيرا؛ إذا كانت مفتوحة،
أغقلها.
•ربما يكون الباب مواربا >>> .أغلق الباب كليا.
هناك تكاثف على السطح الخارجي للجهاز أو بين
األبواب.
•ربما يكون جو المكان رطبا ،وهذا أمر طبيعي
في الجو الرطب >>> .سيتبدد التكاثف عندما تقل
الرطوبة.
رائحة الجزء الداخلي سيئة.
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•ال يتم تنظيف الجهاز بانتظام >>> .نظف الجزء
الداخلي بانتظام مستخدما إسفنجة وماء دافئ وماء
مكربن.
•قد تتسبب بعض المستوعبات ومواد التغليف
بالروائح >>> .استخدم المستوعبات ومواد التغليف
الخالية من الروائح.
•تم وضع الطعام في مستوعبات غير محكمة
اإلغالق >>> .احتفظ باألطعمة في مستوعبات محكمة
اإلغالق .قد تنتشر الميكروبات من األطعمة غير
المغلقة مسببة الروائح الكريهة.
•تخلص من أية أطعمة فاسدة أو منتهية الصالحية
داخل الجهاز.
الباب ال يغلق.
•تسد أغلفة الطعام الباب أحيانا >>> .غير مكان
األطعمة التي تسد األبواب.
•ال يقف الجهاز بوضع رأسي كامل على األرض.
>>>اضبط القواعد لموازنة الجهاز.
•األرض غير مستوية أو متينة>>> .تأكد أن األرض
مستوية ومتينة لدرجة تحمل الجهاز.
سلة الخضار عالقة.
•ربما تالمس األطعمة الجزء العلوي من الجارور.
>>> أعد ترتيب األطعمة في الجارور.
إذا كان سطح المنتج ساخ ًنا
قد يالحظ ارتفاع درجات الحرارة بين البابين ،وعلى
األلواح الجانبية والشواية الخلفية أثناء تشغيل المنتج.
وهذا طبيعي وال يعد ذلك عيبًا يتطلب الصيانة.كن حذرً ا
.عند لمس هذه األماكن
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تحذير :إن استمرت المشكلة بعد اتباع
تعليمات هذا القسم ،اتصل بالبائع أو بمركز
خدمة معتمد .ال تحاول إصالح الجهاز.

