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•	 التهوية بعيًدا 	قم بتثبيت هذا الجهاز في غرفة جافة وجيدة 
الموقد أو غيرهما( 	عن أي مصدر تنبعث من الحرارة	)مثل المشعاع أو 
	وفي مكان ال تتعرض فيه مباشرة ألشعة الشمس.	استخدم لوحة عازلة
	.في حالة الضرورة
•	 المناسبة التهوية  	.اتبع تعليمات العزل لضمان 
•	 التهوية في مؤخرة هذا الجهاز إلى زيادة 	يؤدي ضعف 
التبريد 	.استهالك الطاقة وتقليل كفاءة 
•	 الداخلية في الجهاز بدرجة 	قد تتأثر درجة الحرارة 
الباب،	وكذلك بمكان الجهاز.	ينبغي أن 	الحرارة المحيطة،	وتكرار فتح 
العوامل عند ضبط درجة الحرارة 	.تراعي هذه 
•	 	اترك األطعمة والمشروبات الساخنة تبرد قبل وضعها في
	.هذا الجهاز
•	 	ال تحجب المروحة	)في حالة تركيبها(	بوضع األطعمة
		.أمامها
•	 	تحقق من غلق باب الحجيرات وباألخص باب المجمد
	."الفريزر"	بشكل صحيح بعد وضع الطعام
•	 إلى الحد األدنى الباب  	.اخفض معدل فتح 
•	 الثالجة. إذابة الجليد عن الطعام المجمد،	ضعه في  	عند 
المنتجات المجمدة على تبريد 	تعمل درجة الحرارة المنخفضة في 
الثالجة 	.الطعام الموجود في 

•	 الثالجات على حجيرات خاصة	)حجيرة الطعام 	قد تشتمل 
التجميد الصفرية،...(	يمكن خل تلك الحجيرات 	الطازج،	صندوق درجة 
المنتج أداء	مكافئة في حالة لم ينص كتيب  	مع الحفاظ على معدالت 
.على غير ذلك
•	 الثالجة على توفير استهالك 	ال يؤثر وضع األرفف في 
الهواء 	الطاقة.	ينبغي وضع األطعمة فوق األرفف بطريقة تضمن تدوير 
	بشكل مناسب	)ينبغي أال تالمس األطعمة بعضها بعًضا وأن يتم ترك
	.)مسافة بين الطعام والجدار الخلفي لهذا الجهاز
•	 التخزينية للطعام المجمد عن طريق 	يمكنك زيادة السعة 
التجمد،	في حالة وجوده،	مع المحافظة التخزين ورف منع  	خلع سالل 
.على استهالك الطاقة بنفس المعدل
•	 التالفة بأسرع ما يمكن 	.يجب استبدال الحشية 
•	 التي تنتمي إلى فئات ارتفاع استهالك المنتجات  	يتم تزويد 
التشغيلي لفترة أطول ولكن أدائها  الكفاءة يستمر  	الطاقة بمواتير فائقة 
إذا استمر تشغيل المحرك لفترات 	مع انخفاض استهالك الطاقة.	ال تقلق 
.زمنية أطول

الطاقة لتوفير  نصائح 
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البيئة حماية 

1. التغليف
التغليف بأنها قابلة للتدوير بنسبة	100%،	وهي تحمل رمز 	تتسم مواد 
التخلص من هذا الجهاز. .	التزام باللوائح المحلية عند  التدوير	 	إعادة 
التغليف	)الحقائب البالستيكية،	واألجزاء	المصنعة من 	احتفظ بمواد 
	البوليستيرين،	وغيرها(	بعيًدا عن متناول األطفال ألنها تعد مصدًرا محتمالً
.للخطر

الخدمة/التخلص منه الجهاز من  2. استبعاد 
التدوير .تم تصنيع الجهاز باستخدام مواد قابلة إلعادة 
	المتعلق بنفايات	EC/2002/96		يتمثل هذا الجهاز للتوجيه األوروبي
	يمكنك المساعدة في منع	.)WEEE(	األجهزة الكهربية واإللكترونية
البيئة وعلى صحة اإلنسان عن طريق ضمان 	النتائج السلبية المحتملة على 
.التخلص بشكل صحيح من هذا الجهاز

المرفقة معه 	الموجود على هذا الجهاز أو على المستندات  الرمز	 	يشير 
المنتج كنفايات منزلية،	ولكن يجب التعامل مع هذا  أنه ال ينبغي  	إلى 
	تسليمه إلى مركز تجميع خاص مالئم لتدوير األجهزة الكهربية
.واإللكترونية

	عند استبعاد هذا الجهاز من الخدمة،	اجعله ال يصلح لالستعمال عن طريق
التيار الكهربي وخلع األبواب واألرفف بحيث ال يتسلق األطفال 	قطع كابل 
.بسهولة إلى داخله ويتم احتجازهم هناك
	استبعد هذا الجهاز من الخدمة عن طريق االمتثال للقوانين المحلية
النفايات،	حيث يتم أخذه إلى مركز تجميع خاص؛ 	المتعلقة بالتخلص من 
	ويجب عدم ترك الجهاز دون مراقبة حتى ولو أليام قليلة ألنه يمثل مصدًرا
.محتمالً	على الخطر تجاه األطفال
التفاصيل حول معالجة هذا الجهاز واسترداده وإعادة تدويره، 	لمزيد من 
	يرجى االتصال بالجهة المحلية المختصة أو مركز خدمة تجميع المخلفات
الذي اشتريت منه الجهاز 	.المنزلية والتخلص منها أو المحل 

التوافق  بيان 
•	 	هذا الجهاز تم تصميمه للحفاظ على الطعام،	وتم تصنيعه
.وفقاً	لالئحة االتحاد األوروبي رقم	1935/2004
•	 :تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وتسويقه وفقا لما يلي
	 -	 	"أهداف السالمة في نشرة	"الفولتية المنخفضة
	2006/95/CE	)النشرة 	وتعديالتها	CEE/73/23		التي تحل محل 
الالحقة(؛
	 -	 الواردة في توجيه	"توافق 	اشتراطات الحماية 
.EC/2004/108		"اإلشعاعات الكهرومغناطيسية

التي التشغيل  تعليمات  بعناية  للجهاز، اقرأ  استخدام  أفضل   لضمان 
للمنتج ونصائح مفيدة .تشتمل على وصف 
إليها مستقبالً للرجوع  التعليمات  بهذه  .احتفظ 
الباب يتم غلقه .1 أنه غير تالف وأن  التغليق تأكد  	بعد فك الجهاز من 

الوكيل في حالة وجود أي تلف،	وذلك خالل 	بإحكام.	ويجب إبالغ 
.24	ساعة من وقت تسليم الجهاز

	انتظر لمدة ساعتين على األقل قبل تشغيل الجهاز،	حتى تضمن أن دائرة .2
.التبريد في كامل كفاءتها

الداخل قبل استخدامه .3 .قم بتنظيف الجهاز من 

الجهاز استخدام  قبل 

وإرشادات عامة تحذيرات 

التركيب
•	 	احرص على أال تحدث أي تلف باألرضيات عندما تحرك
الباركيه .)الجهاز	)مثل أرضيات 
•	 .تأكد من وضع هذا الجهاز بعيًدا عن أي مصدر للحرارة
•	 	قم بتركيب هذا الجهاز في وضع مستٍو	على أرضية قوية
.تتحمل وزنها،	وفى مساحة تناسب حجمها واستخدامها
•	 التي تكون فيها 	تم تصميم الجهاز لتشغيله في األماكن 
المناخ الموجودة على لوحة التالية حسب فئة  	درجة الحرارة في الحدود 
إذا ترك لمدة طويلة 	المعايرة.	قد ال يعمل الجهاز بالطريقة الصحيحة 
.في درجة حرارة تزيد على المدى المحدد أو تقل عنه

المناخية الحرارة )ْمالفئة  درجة  )المحيطة 
من	10	إلى	32رقم مسلسل

من	16	إلى	32ن
ST38	إلى	16	من

من	16	إلى	43درجة الحرارة
•	 المعايرة تتناسب مع الفولتية المحددة على لوحة  	تأكد أن 
	.فولتية منزلك

اآلمن االستخدام 
•	 البنزين أو أي غاز أو سوائل 	ال تقم بتخزين أو باستخدام 
	أخرى قابلة لالشتعال قرب هذا الجهاز أو أي أجهزة كهربائية أخرى.
المنبعثة في حدوث حرائق أو انفجارات 	.قد تتسبب األدخنة 

•	 الثلج	)توجد في بعض 	ال تبلع محتويات أكياس 
أنها غير سامة الرغم من  	.الموديالت(	على 
•	 الثلج بعد إخراجها من 	ال تضع في فمك مكعبات أو قطع 
."الفريزر مباشرة ألنها قد تسبب	"حروقاً	باردة
•	 التي تم تصمميها لالستخدام في فلتر المنتجات  	في حالة 
الفلتر دائًما إليه،	يجب أن يكون  	هواء	دخل غطاء	مروحة يمكن الوصول 
التشغيل الثالجة قيد  .في مكانه عند وجود 
•	 القابس من 	قبل إجراء	أي أعمال صيانة أو تنظيف اخلع 
.المقبس أو افصل الجهاز عن مصدر الطاقة
•	 التبريد إال لحفظ األطعمة الطازجة.	وال 	ال تستخدم قسم 
التجميد إال لحفظ األطعمة المجمدة،	وتجميد األطعمة 	تستخدم قسم 
الثلج 	.الطازجة،	وعمل مكعبات 
•	 التي تحتوي على الفريزر األوعية الزجاجية  	ال تحفظ في 
.سوائل ألنها قد تنفجر
•	 الملفوفة بشكل يجعلها 	تجنب تخزين األطعمة غير 
الفريزر الداخلية للثالجة أو  .تتالمس مباشرة مع األسطح 
•	 	لقد تم تصميم المصباح الموجود داخل هذا الجهاز"
المنزلية وهو غير مناسب لالستخدام في أغراض 	خصيًصا لالستعماالت 
المنزل	)الئحة االتحاد األوروبي رقم العامة للغرف داخل  	اإلضاءة 
244/2009(".	

تلحق قد  إصابة  أي  أية مسئولية عن  المصنعة  الشركة  تتحمل   ال 
اتباع نتيجة عدم  بالممتلكات  أي ضرر  أو  الحيوانات  أو   باألشخاص 
أعاله المذكورة  واالحتياطات  .النصائح 
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بالسالمة تعليمات هامة خاصة 
•	 التي تحدث نتيجة عدم استقرار الجهاز، 	تحذير:	لتجنب المخاطر 
.يجب أن يتم وضعه أو تثبيته بما يتفق مع تعليمات شركة التصنيع
•	 	تحذير: حافظ على فتحات تهوية الجهاز خالية من
.العوائق
•	 التبريد في الجهاز أنابيب دائرة  .تحذير: ال تتلف وصالت 
•	 	تحذير: ال تستخدم وسائل ميكانيكية أو كهربية أو
التي توصي بها شركة التصنيع لزيادة 	كيميائية أخرى بخالف تلك 
إذابة الجليد .سرعة علمية 
•	 	تحذير: ال تستخدم أو تضع أجهزة كهربية داخل حجيرات
النوع المعتمد بشكل صريح من شركة التصنيع إذا لم تكن من  	.الجهاز 
•	 الثلج و/أو مبرد 	تحذير: ال يتم توصيل وحدات تصنيع 
المملوء	بالماء	الصالح للشرب المياه  	المياه بشكل مباشر بمصدر إمداد 
.فقط

الكلوروفلوركربون 	تشتمل	.)CFC(	معلومة: ال يشتمل هذا الجهاز على 
التبريد على 	انظر لوحة(	)HC(	R600a	أو	))HFC	R134a	دائرة 
.)المعايرة الموجودة داخل الجهاز
•	 	يعد	:)R600a(	األجهزة المزودة باأليسوبيوتان
	األيسوبيوتان غاًزا طبيعيًا ليس له أي تأثير بيني ولكنه قابل لالشتعال.
التبريد.	توخ الحذر في حالة أنابيب دائرة  	ومن ثم،	تأكد من عدم تلف 
التبريد أنابيب تالفة تؤدي إلى تفريغ دائرة  .وجود 
•	 التي الفلورية  الدفيئة  المنتج على غازات  	قد يشتمل هذا 
التبريد في نظام ُمحكم السد 	يغطيها بروتوكول كيوتو؛	يتم حفظ غاز 
التبريد العالمي لغاز  التبريد:	تصل إمكانية االحترار  	واإلغالق.	غاز 
R134a	1300	إلى.
•	 الفقاعات	C-Pentane	يتم استخدام 	كمادة مساعدة على تكوين 
أثناء 	الغازية في فوم العزل وهو غاز قابل لالشتعال.	توخ الحذر الشديد 
.التخلص من الجهاز
•	 المنزلية 	تم تصنيع هذا الجهاز ليستخدم في األغراض 
واالستخدامات المشابهة مثل
	 العاملين في المحالت،	والمكاتب،	وأماكن العمل		- 	أقسام مطابخ 

األخرى؛
	 الريفية،	واستعماالت عمالء	الفنادق واالستراحات		- المزارع  	في 

وغيرها من أماكن اإلقامة السكنية؛
	 المبيت واإلفطار؛		- التي تقدم خدمات  	األماكن 
	 القائمة على بيع		- الكبرى واالستعماالت األخرى غير  	المطاعم 

التجزئة

•	 المواد االنفجارية مثل ُعلب األيروسول مع 	ال تقم بتخزين 
التي تسهل االشتعال في هذا الجهاز .المواد 
•	 الذين بلغوا 	يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال 
البدنية أو الحسية الثامنة واألشخاص ذوي اإلعاقات  	أو تجاوزا سن 
إلى الخبرة والمعرفة إذا حصلوا على الذين يفتقرون  العقلية أو  	أو 
المتعلقة باستخدام هذا الجهاز بطريقة آمنة التعليمات  	اإلشراف أو 
التي ينطوي عليها ذلك 	.واستوعبوا جيًدا المخاطر 
•	 	ينبغي أال يقوم األطفال بتنظيف هذا الجهاز أو تنفيذ
التي يقوم بها المستخدم دون اإلشراف عليهم .إجراءات الصيانة 
•	 	لتجنب خطر احتجاز أو اختناق األطفال في هذا الجهاز،	ال
.تسمح لهم بالعبث به أو االختباء	داخله
•	 التيار الكهربي عن طريق 	يجب فصل الجهاز من مصدر 
إليه أو باستخدام مفتاح متعدد القابس في حالة إمكانية الوصول  	نزع 
التيار في المقبس بالتوافق إليه يتم تركيبه ضد  	األفرع يسهل الوصول 
.مع معايير السالمة الوطنية
•	 	قم بتوصيل قابس هذا الجهاز في مقبس تأريض:	يجب
.توصيل هذا الجهاز بشكل صحيح بنظام تأريض معتمد
•	 .ال تستخدم مهايئات أحادية/متعددة أو أسالك إطالة
•	 إلى إتالف كابل أثناء	التركيب أن الجهاز ال يؤدي  	تأكد 
.التيار الكهربي
•	 التيار الكهربي الخاص بهذا الجهاز ال تسحب سلك 
•	 التعامل مع هذا الجهاز وتركيبه باستخدام 	يجب أن يتم 
.شخصين أو أكثر
•	 التركيب والصيانة	 	لتجنب المخاطر،	يجب تنفيذ إجراءات 
التيار الكهربي بواسطة فني مؤهل مع 	بما في ذلك استبدال كابل 
	االمتثال لتعليمات شركة التصنيع ولوائح السالمة المحلية السارية.
	ال تقم بإصالح هذا الجهاز أو استبدال أي جزء	فيه ما لم يكن دليل
.المستخدم قد نص على ذلك تحديًدا


