
AR دليل االستخدام السريع

INDESIT نشكرك على شرائك أحد منتجات
للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على 

 www.indesit.com/register اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.الموقع

وصف المنتج
االستخدام ألول مرة

يراعى االنتظار لمدة ساعتين على األقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار 
الكهربائي.

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء، وإدارة مفتاح الثروموستات لتشغيل الجهاز.

بعد تشغيل الجهاز، يجب أن تنتظر لمدة تترواح من 4 إلى 6 دقائق للوصول لدرجة حرارة 
التخزين الصحيحة لجهاز متوسط الملء. ركِّب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة 

حسب الصورة المبينة على علبة الفلتر )إن وجدت(.

لوحة التحكم

لمبة اإلضاءة	. 
مفتاح الثرموستات	. 
مبين إعداد الثرموستات	. 
زر اإلضاءة	. 

B. مفتاح الثرموستات

- MAX MED MIN 
A B C D

تجميد األطعمة الطازجة
ضع الطعام الطازج المراد تجميده على الرف في حيز الفريزر، مع تجنب مالمسته للطعام 

المجمد بشكل مباشر.
كمية األطعمة الطازجة التي يمكن تجميدها في غضون 24 ساعة مبينة على لوحة الصنع.

لتجميد األطعمة الطازجة، ضع رف حيز الفريزر في الوضع السفلي.

درجة حرارة حيز التبريد وحيز التجميد
يتم تشغيل هذه الثالجة/هذا الفريزر بواسطة الثرموستات الموجودة داخل حيز التبريد.

يتم ضبط درجة حرارة كال الحيزين بإدارة مفتاح الثرموستات.
إعداد الثرموستات على MIN )أدنى(: درجة تبريد منخفضة

إعداد الثرموستات بين MIN )أدنى( و MAX )أقصى(: يمكنك ضبط درجة التبريد حسب 
رغباتك.

إعداد الثرموستات على MAX )أقصى(: درجة تبريد قصوى.
لتحقيق أفضل نتائج في حفظ الطعام، ننصح بالضبط على الوضع DEM )متوسط(.

ضبط الثرموستات على • : إيقاف التبريد واإلضاءة.
مالحظة: تطابق نقاط اإلعداد المعروضة الحرارة المتوسطة في جميع أنحاء الثالجة.

طريقة تخزين األطعمة والمشروبات
مفتاح األشكال

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

الصوص، المخلالت، الزبدة، المربى

المنطقة الباردة
ُموصى بها لتخزين الجبن، اللبن، الطعام اليومي، األطعمة الحساسة، 

الزبادي.

درج الخضروات والفاكهة

درج منطقة التجميد
)أكثر المناطق برودة( ينصح باستخدامه في تجميد األطعمة الطازجة/

المطهية.

درج الفريزر



استكشاف األعطال وإصالحها
الحلولاألسباب المحتملةما العمل عندما...

يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الجهاز ال يعمل.
الكهربائي.

تأكد أن كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة.	 
تأكد من وجود أجهزة حماية ومصاهر للنظام الكهربائي الموجود في منزلك	 

هذا أمر طبيعي في الطقس الساخن والرطب. ويمكن هناك ماء في وعاء إذابة الثلوج.
أن يمتلئ الوعاء حتى المنتصف.

تأكد أن الجهاز مستوى بحيث ال يفيض الماء خارج الوعاء.	 

حواف كابينة الجهاز المالمسة لوسيلة 
إحكام الباب ساخنة للغاية.

هذا ليس عيبا. 
هذا أمر طبيعي في الطقس الحار وأثناء عمل 

الكمبريسور.

ربما تحتاج اللمبة للتغيير.اللمبة ال تعمل.

قد يكون الجهاز في وضع التشغيل/االستعداد.

 تأكد أن أجهزة الحماية ومصاهر النظام الكهربائي الموجود في منزلك تعمل بشكل 	 
صحيح.

تأكد أن كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة	 
 في حالة انكسار لمبات LED، يجب أن يتصل المستخدم بمركز الخدمة الستبدالها 	 

بلمبات من نفس النوع والمتاحة فقط لدى مراكز خدمة ما بعد البيع أو الموزعين 
المعتمدين.

يبدو أن الموتور يدور أكثر من 
الالزم.

يتوقف عدد مرات تشغيل الموتور على عدة أشياء 
مختلفة: عدد مرات فتح الباب وكمية الطعام المخزنة 
ودرجة حرارة الغرفة وضبط مفاتيح درجة الحرارة.

تأكد أن مفاتيح الجهاز مضبوطة بشكل صحيح.	 
تأكد أنه لم يتم وضع كمية كبيرة من الطعام في الجهاز.	 
تأكد من عدم فتح الباب لمرات عديدة.	 
تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.	 

تأكد أن المكثف )بظهر الجهاز( ليس به غبار أو وبر.	 يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة )انظر "الحلول"(.درجة حرارة الجهاز مرتفعة للغاية.
تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.	 
تأكد أن وسائل إحكام الباب مركبة بشكل صحيح.	 
 في األيام الحارة أو إذا كانت الغرفة ساخنة من الطبيعي أن يعمل الموتور لفترة 	 

أطول.
 إذا تم ترك باب الجهاز مفتوحاً لفترة أو إذا تم تخزين كميات كبيرة من الطعام، فإن 	 

الموتور يعمل لفترة أطول لتبريد الجهاز من الداخل.

األبواب ال تنفتح وال تنغلق بشكل 
صحيح.

تأكد أن عبوات الطعام ال تعوق الباب.	 يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة )انظر "الحلول"(.
 تأكد أن األجزاء الداخلية أو تجهيزة إعداد مكعبات الثلج األوتوماتيكية ليست في غير 	 

موضعها.
تأكد أن وسائل إحكام الباب ليست متسخة أو لزجة.	 
تأكد من استواء الجهاز.	 
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يمكنك تنزيل تعليمات السالمة، ودليل المستخدم، وكتيب المنتج، وبيانات الطاقة من خالل:
 	docs . indesit . eu زيارة موقعنا اإللكتروني
 	QR واستخدام رمز االستجابة السريع
 وكبديل  يمكنك االتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا )راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان(. يرجى عند االتصال بخدمة ما بعد البيع 	 

ذكر األكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.


