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80g双胶纸

油墨颜色为黑色、灰色，印刷应清晰，不能有印刷缺陷。
切边应成表角，不能歪斜，贴纸应平整，牢固，边角不能有翘角或不粘。
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ي المستقبل.

آتيب

LS 
5L 

عناية واالحتفااظ آمرجع في

 

الرجااء قراءتها بع



 

 

  :مالحظة

  

  قبل استخدام، يرجى االنتباه إلى االحتياطات من االستخدام اآلمن.• 

  الحق.يرجى االحتفاظ بشكل صحيح دليل المستخدم بعد القراءة للتشاور في وقت • 

للحصول على منتجاتنا هي الحفاظ على استمرار تحسن، لن يكون هناك إشعار في المستقبل إذا • 

  آان هناك أي تغيير.

  

وليس المقصود هذا الجهاز لالستخدام من قبل أشخاص (بمن فيهم األطفال) مع انخفاض القدرات 

ا حصلوا على إشراف أو الجسدية والحسية والعقلية، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، إال إذ

  تعليمات بخصوص استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم.

  وينبغي أن تكون تحت إشراف األطفال للتأآد من أنها ال تلعب مع الجهاز.

في حالة تلف سلك مصدر، ال بد من استبدالها من قبل الشرآة المصنعة، وآيل خدماتها أو 

  تجنب المخاطر.األشخاص المؤهلين وآذلك من أجل 

ويهدف هذا الجهاز الستخدامه في التطبيقات المنزلية والمماثلة مثل مناطق المطبخ والموظفين 

  في المكاتب والمحالت التجارية وغيرها من بيئات العمل؛

في المزارع والمنازل من قبل العمالء في الفنادق والموتيالت وغيرها من البيئات نوع السكنية؛ 

  وع الفطور؛سريرا والبيئات ن

 المطاعم وتطبيقات مماثلة غير البيع بالتجزئة. -

 



  تحذير: حافظ على فتحات التهوية، في العلبة أو األجهزة في هيكل مدمج، واضح لإلعاقة.

تحذير: ال تستخدم األجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية إزالة الجليد، وغيرها 

  المصنعة. من تلك التي أوصت بها الشرآة

  تحذير: ال تلف دائرة التبريد.

تحذير: عدم استخدام األجهزة الكهربائية داخل أماآن تخزين المواد الغذائية من الجهاز، ما لم 

تكن من النوع الذي أوصى من قبل الشرآة المصنعة. ال تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل 

  .البخاخات مع الوقود القابلة لالشتعال في هذا الجهاز

 

اإلنشائية عناصر  

هذه  من الفارق ضئيل يكون التي يمكنك شراؤها في الثالجةربما المنتج، و من أجل تحسين

 المواصفات

 

  قبل استخدام

   

  ثالجة جديدة هو آت:

  إزالة جميع مواد التغليف قبل استخدام ثالجة جديدة.• 

  الداخل والخارج. وهذا يشمل آل قاعدة الرغوة وشريط الصق يحمل االآسسوارات ثالجة في

نظف آل من داخل وخارج الثالجة بقطعة قماش مبللة (يمكن إضافة القليل من المنظفات في • 

  الماء الدافئ لغسل القماش ثم امسح مرة أخرى مع المياه النظيفة)؛

إعداد مستقل ثنائي القطب المقبس مع أسس االتصال للحصول على الثالجة وأنها لن تشترك • 

 ددة األغراض مع األجهزة الكهربائية األخرى.في المقبس متع



  مالحظة:

قبل االتصال المكونات إلى مصدر قوة، يرجى مراجعة ما إذا آان الجهد طائفة من الثالجة هو 

  نفسه مع مصدر الطاقة.

  

  وسائل النقل والتنسيب من الثالجة:

  درجة. 45جاوز ال تسليم، عبر وضع، قذف أو صدمة في البراد، في زاوية من البنك ال تت• 

  ال تجعل باب أو أآثر من المواجهة المتوترة لتجنب تشويه.• 

درجة) لجعل هذه الخطوة مسافة  20يمكن للثالجة تكون العودة العجاف قليال (أي أآثر من • 

  قصيرة من قبل المتداول للعجلة الخلفية.

  

  التنسيب:

، وتجنب أشعة الشمس المباشرة. توضع في الثالجة في مكان جيد التهوية. بعيدا عن الحرارة• 

  بعيدا عن مكان رطب أو مكان وجود المياه لتجنب الصدأ أو إضعاف تأثير العزل.

، وجب على مسافة واحدة من 30mcوجود مساحة خالية من الثالجة يقوم ما ال يقل عن • 

نبعاث ، لتكون الراحة من فتح وإغالق الباب واال10mcالطرفين والعودة إلى جدار ال يقل عن 

  الحراري.

وتوضع في البراد على أرض الواقع بالت والصلب (إذا متفاوتة، يمكن تعديلها من قبل التسوية • 

 الساقين).

:االنتباه  

 حادث الرصاصتجنب أشياء أخرى ل أو البراد من قبل يكون الضغط ان خط الكهرباء ال يجوز •

السلطة. خط من ضرر من  

من قبل الشرآة  المعين إصالح في مرآز تغييره، يجب التالفةأو  آبل الطاقة ارتداء عند• 



 المصنعة

 

  الصحيح باستخدام الثالجة

  

  تحذير

وغيرها من •  غيرها من الوسائل لتسريع عملية إزالة الجليد،  ال تستخدم األجهزة الميكانيكية أو 

آ الشرآة المصنعة. عندما إزالة الجليد، ال مجرفة، المبخر  شط، ال تستخدم تلك التي أوصت بها 

  أي أشياء حادة أو المعدن لتذويب الثلج على المبخر، أو المبخر للقد يكون معطوبا.

أماآن تخزين المواد الغذائية من الجهاز، ما لم تكن من •  ال تستخدم األجهزة الكهربائية داخل 

الشرآة المصنعة.   النوع الذي أوصى من قبل 

  

  بدء استخدام

                  .240V50Hz-220ع إمدادات التيار المتردد يرجى االتصال المكونات م• 

ألآثر من نصف ساعة عندما وسائل النقل. ألول •  يرجى وضع الثالجة على أرضية مسطحة 

  ساعة قبل تخزين األشياء في ذلك. 2استخدام للثالجة، واسمحوا تشغيل الثالجة 

  

  ترموستات

"OFFب الحصول على درجة " يعني ضاغط التوقف عن العمل (ضوء ال تزال تعمل). يج

الحرارة منخفضة إذا تحول مقبض الباب في اتجاه عقارب الساعة، وعادة في "ميد" غير مناسب، 

ماآس"، في حين أنه سيحصل  آنت بحاجة إلى درجة حرارة أقل، يمكنك تشغيل مفتاح في " وإذا 

عالية (مثل  على أعلى إذا تبين عكس اتجاه عقارب الساعة في "مين"، وإذا بيئة درجة الحرارة



الصيف)، في "مين" ~ "ميد" سوف تكون مناسبة، وإذا درجة الحرارة بيئة منخفضة (مثل فصل 

 الشتاء)، في "ميد" ~ "ماآس" ستكون مناسبة.

  تذويب

قبل تذويب، واتخاذ جميع المواد الغذائية من وتأآد من حشو الدرج وهجرة هي في موقف 

  صندوق السيارة.مناسب، أو تذويب المياه سوف تصب في 

اضغط على زر تذويب، الضاغط عن العمل، ثم إزالة الجليد قد انتهت، وسوف يكون على زر 

  استعادة.

وسوف الصقيع على المبخر الصقيع، المرحل الصقيع في ورأس الجانب أمر طبيعي. تدفق المياه 

اعمة تنظيف إلى حشو درج أو هجرة، من فضلك أخرج الدرج وتتدفق، أو استخدام المناشف الن

  المياه. عندما أخرج من درج، يرجى أن يكون حريصا على نتوء الباب.

  أبدا استخدام المعدن أو األجهزة الكهربائية على تذويب، أو قد يكون معطوبا الجذع.

  أشهر للحفاظ على تأثير جيد المجمد. 2~  1فمن المستحسن لتنظيف مرة واحدة 

  

  االستخدام الصحيح اللثالجة

   

  ضوء:تغيير 

  .220V/10Wالمعلمات ضوء: 

  عندما يتغير ضوء، الرجاء إزالة المكونات وقطع امدادات الطاقة.

 إزالة الغطاء الحرارة، ثم تغيير الخفيفة، واسترداد الحرارة.

 

  اهتمام

الرجاء عدم التحوط دون الحصول على إذن واختيار الشرآة المصنعة للمحالت تصليح • وأشار 



  الغيار.الستبدال قطع 

  يرجى عدم استخدام مذيبات قابل لالشتعال في جميع أنحاء البراد لتجنب إطالق النار.• 

ال تضع المواد القابلة لالشتعال أو المتفجرة، أو تآآل المضطربة بقوة في الثالجة لتجنب إتالف • 

  الثالجة أو بداية الحريق أو الحوادث األخرى.

لقة أخرى في حجرة التجميد لتجنب التجميد أو أضرار ال تضع زجاجات السائل أو حاوية مغ• 

 أخرى.

 

  أبدا استخدام المواد التالية لتنظيف الفضاء داخل الثالجة:

المنظفات القلوية أو القلوية ضعيف (أنه قد يسبب تشقق الخطوط المالحية المنتظمة وقطع من • 

  البالستيك)

  (قد يضر قطع من البالستيك)مسحوق الصابون، والبنزين، وأرق، والكحول وغيرها • 

  تخلص من الزيوت الصالحة لألآل أو توابل على الفور (قد يسبب تشقق قطع من البالستيك)• 

  

  االستخدام الصحيح اللثالجة

  

  اهتمام

من فضلكم ال تسمح طفل تسلق أو الدخول في البراد، لتجنب تم اغالق طفل في الثالجة أو • 

  تؤذي الطفل للسقوط في البراد.

الرجاء عدم وضع األشياء الثقيلة في الجزء العلوي من الثالجة، فإنه قد تقع بسهولة من عند • 

  إغالق الباب، وتؤدي إلى أي ضرر.

الرجاء عدم وضع الكثير من الطعام في الثالجة. ال يمكن للحجرة التجميد تقم بتخزين أآثر من • 

20kg  10المواد الغذائية، ودرج ال يمكن تخزين أآثر منkgs .الغذاء  



الرجاء عدم ابقاء الباب مفتوحا لفترة طويلة أو فتح الباب في آثير من األحيان، األمر الذي قد • 

  يقلل من الكفاءة العامة، وزيادة العبء على التوالي.

عند تشغيل الثالجة غير طبيعية أو التالفة، يرجى تفريغ قطعت الكهرباء، وإخطار مرآز • 

  الخدمة المحلي.

 عدم ترشيش المياه في أعلى وخلف البراد لمنع تم خفض تأثير العزل. الرجاء• 

 

  تنظيف

  تنظيف الغبار بانتظام من الجزء الخلفي من الثالجة واألرض.• 

نظف بانتظام في الفضاء داخل الثالجة لتجنب أي رائحة آريهة. قبل التنظيف، وسحب • 

  يفه أخيرا مع الماء واضحة.المكونات واستخدام المناشف لينة والمنظفات محايد وتنظ

  

  الخدمات والقضاء على مشكلة

إذا لن الثالجة يمكن استخدامها لفترة طويلة: سحب قابس لمنع أي صدمة آهربائية أو حريق • 

بسبب الشيخوخة من خط السلطة، مسح مسح داخل منطقة الجزاء، ابقاء الباب مفتوحا حتى في 

  داخل منطقة الجزاء تجف.

عندما البراد هو خارج السلطة، في محاولة افضل ما لديكم لخفض أوقات الباب خارج السلطة: • 

 مفتوحا، وأنه غير مناسب لوضع المواد الغذائية الطازجة.

 

  مشاآل وحلول

غير قادر على تجميد: إيقاف السلطة؛ قوة غير طبيعي، والصمامات قطع، والمكونات واهية • 

آانت المكونات والصمامات وإمدادات الطاقة غير  للغاية وما إلى ذلك يرجى التحقق مما إذا

  عادي الستخدام الثالجة.



  

غير قادر على تجميد جيدا: إن الفضاء حول ال يكفي، فتح الباب وأغلقت آثيرا جدا؛ فتح الباب • 

  منذ وقت طويل جدا؛ الطعام الكثير في الثالجة، واألغذية الساخنة في الثالجة.

  

حة، وثالجة فرشاة ضد شيء حولها؛ الي الثالجة على أرضية الضوضاء: الدور ليست مسط• 

  مسطحة وثابتة، والفصل بين الثالجة إبقاء مساحة آافية.

  

يمكن للضاغط لم تتوقف: طعام مخزن أيضا مرة واحدة من ذلك بكثير؛ فتح الباب وأغلقت • 

  آثيرا جدا؛ الغذاء يجب أن تفصل فيها لوضع الحد لفتح وإغالق الباب.

  

ط ال يمكن أن تبدأ: توصيل الكهرباء، ويمكن ضاغط ال يعمل، الرجاء سحب القابس على ضاغ• 

دقيقة، وتوصيل الكهرباء، إذا آان ال يزال البراد ال يستطيعون العمل، يرجى  10الفور. بعد 

  االتصال مع مرآز إصالح المعين من قبل الشرآة المصنعة.

ذآورة أعاله، يرجى االتصال بقسم خدمة ما بعد البيع. إذا لم تتحسن حالة بعد التحقق من البنود الم

إذا آان قد تعرض للتلف سلك الطاقة، لتجنب خطر، يجب أن يتم تجديده من قبل موظفينا صيانة 

 مدببة.

 

  ظاهرة صحية

  ضاغط يعمل، وأنه من الطبيعي أن يشعر الساخنة في الجانبين الجذع، وأنها ال تؤثر الثالجة؛

  األمر سيستغرق وقتا طويال لتكون باردة إذا آانت درجة حرارة جذع عالية؛ عندما بدء الثالجة،

  عندما ضاغط منذ البداية، وعادة ما يكون سطح ساخن، من فضلك ال تلمس ذلك؛

  ويتشاحن هو صوت السائل التبريد في أنبوب شعري من الثالجة؛



  اإلرادة خارج الكتلة البراد إذا آانت الرطوبة بيئة عالية.

  

  النصائح والخدمات توفير

ألجهزة التبريد المنزلية، يجب أن تقدم معلومات في آتيب تعليمات المقدمة من قبل الشرآات 

المصنعة فيما يتعلق ب: الجمع بين السالل، واألدراج والرفوف التي تؤدي إلى االستخدام األآفأ 

نزلية األجهزة في مرحلة للطاقة في األجهزة، وآيفية التقليل من استهالك الطاقة في التبريد الم

 االستخدام.

 


	说明书模版
	页 1


