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زر التشغيل/االستعداد وزر درجة حرارة	. 
مصابيح مؤشر LEDs لعرض نقطة إعداد 	. 

الحرارة الحالية أو وظيفة التجميد السريع 
.Fast Cooling

شرح المنتج

الدليل المرجعي

قبل استخدام الجهاز اقرأ دليل الصحة والسالمة بعناية.

Whirlpool نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة
للحصول على المزيد من المساعدة والدعم الشاملين، يرجى 

تسجيل المنتج الخاص بك في 
www . whirlpool . eu / register

WWW
يمكنك تنزيل تعليمات السالمة ودليل االستخدام والعناية من 

خالل زيارة موقعنا على www.whirlpool.eu واتباع 
التعليمات بظهر الكتاب.

الجهاز

لوحة التحكم

جهاز الثلج*	. 
الفريزر السريع*	. 
حجيرة الفريزر والتخزين	. 
منطقة العناية بالطعام C° / إزالة الثلج 	. 

اآلمن *
لوحة التحكم	. 
األرفف	. 
رف للزجاجات*	. 
درج الفاكهة والخضروات	. 
قابلة للتحرك *	.  األرفف ال

رف األلبان*  .	0
مؤشر درجة الحرارة*  .		

رف الزجاجات  .		
قدم االستواء  .		

* يختلف باختالف العدد و/أو الوضع، متاح فقط في 
موديالت معينة.
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الكماليات
رف الزجاجاتدرج مكعبات الثلج
 

االستخدام ألول مرة
كيفية بدء تشغيل الجهاز

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكيا في 
التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة من 4 إلى 6 ساعات قبل وضع 

الطعام داخل الثالجة وداخل حيز التجميد.

عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضيء شاشة العرض، وسوف 
تظهر جميع األيقونات على الشاشة لمدة ثانية )1( واحدة تقريبا. إضاءة 

إعدادات قيم )المصنع( االفتراضية لحجيرة الثالجة -الفريزر.

االستخدام اليومي
الوظائف

التشغيل/وضع االستعداد
إلدخال المنتج في وضع االستعداد، اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان 

على زر الشغيل On/االستعداد Standby. سوف تنطفئ جميع مؤشرات 
الحرارة. اضغط مرة أخرى إلعادة تنشيط الجهاز ) انظر تعليمات االستخدام(.

ضبط درجة الحرارة
اضغط على زر الحرارة Temperature بلوحة التحكم لضبط درجة الحرارة 

من المستوى األدفأ ثم إلى مستوى أقل ثم إلى المستوى األبرد.
بالضغط على زر الحرارة Temperature سوف يتغير إعداد الحرارة دوريا.

عند التوصيل األول للجهاز تكون نقطة إعداد الحرارة مضبوطة على الوضع 

high temp.

med-high temp.

medium temp.

med-low temp.

low temp.

Fast Cooling

المتوسط )إعداد المصنع(.

التجميد السريع
ننصح باستخدام وظيفة التجميد السريع FAST Freezing : لزيادة قدرة 

التبريد السريع لحجيرة الفريزر عند وضع كمية كبيرة ًجدا من األغذية فيها.
لتفعيل وظيفة التجميد السريع Fast Cooling، اضغط على زر درجة 

الحرارة دوريا على لوحة التحكم حتى تومض لمبات LED الثالثة، وتظل 
مضيئة.

يتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 48 ساعة والعودة إلى نقطة 
اإلعداد المختارة في السابق. يمكن إلغاء تنشيط الوظيفة يدويا بالضغط على 

زر الحرارة Temperature على لوحة التحكم.

مؤشر درجة الحرارة*
يخبرك مؤشر درجة الحرارة إذا كانت درجة الحراراة في هذا التجويف 

."OK" باردةبما يكفي للتخزين عن طريق كلمة
تأكد من أن OK تظهر بوضوح في ضوء المؤشر )انظر الصورة أدناه(.	. 

إذا لم تظهر كلمة "OKفهذا يعني أن الحراراة مرتفعة للغاية: اضبط درجة 	. 
حرارة أقل وانتظر حوالي 10ساعات حتي تستقر درجة الحرارة.

افحص ضوء المؤشر مرة أخرى عند الضرورة، قم بإعادة تعديله بإتباع 	. 
العملية األولية. إذا تم إضافة كميات كبيرة من الطعام أو إذا تم فتح باب 
الثالجة كثيرا، فمن الطبيعي للمؤشر أالّ يظهر OK. انتظر 10 ساعات 

على األقل قبل تعديل مقبض تشغيل الثالجة إلعدادات أعلى.

منطقة العناية بالطعام C° / إزالة الثلج اآلمن *
حجيرة مصممة للحفاظ على األطعمة الحساسة مثل اللحوم واألسماك 

طازجة. إن انخفاض درجة الحرارة في الحجيرة يجعل من الممكن الحفاظ 
على الطعام ألسبوع واحد - وأجريت االختبارات عل منتجات اللحوم - دون 

تغيير عناصرها الغذائية ومظهرها أو نكهتها.
كما أن الحجيرة أيًضا مناسبة للغاية إلزابة الثلج عن الطعام الصحي، كما أن 
إزابة الثلج في درجة حرارة منخفضة يمنع أي انتشار للكائنات الحية الدقيقة، 

وفي الوقت نفسه يحفظ مذاقه وخواصه الحسية.
لفاكهة والخضروات والسلطة الخضراء. ولكن يمكن  كما أنه مناسب ل

استخدامها للمكرونة الطازجة المحشوة وحتى للطعام المطهو وبقايا الطعام.

انظر دليل االستخدام والعناية ملزيد من التفاصيل حول الوظائف / انظر الصفحة 
األخيرة ملزيد من املعلومات حول كيفية احلصول على دليل االستخدام والعناية
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سلة الفاكهة والخضروات
تم تصميم أدراج السلطات خصيصا للحفاظ على الفاكهة والخضروات في 

حالة طازجة ونضرة. إذا كنت تريد تخزين األطعمة مثل الفواكه في بيئة أقل 
رطوبة، افتح منظم الرطوبة )الوضع B(، وأغلقه )الوضع A( لتخزين 

األطعمة مثل الخضروات في بيئة ذات رطوبة مرتفعة نسبيا.

A

B

A

B

األرفف
ا ألدلة الخاصة فإن األرفف قابلة لإلزالة وأن ارتفاعها قابل للتعديل، مما  ووفًق

يسمح بسهولة تخزين الحاويات والمواد الغذائية الكبيرة.

جهاز الثلج*
بعد سكب الماء في مكعبات الثلج الخاصة، ضعهم في مكانهم في جهاز 

الثلج. بعد حوالي ساعتين، تكون مكعبات الثلج جاهزة. للحصول على 
مكعبات الثلج، يكفي تحريك الزرين لليمين. ستسقط مكعبات الثلج في 

الصينية أدناه وتكون جاهزة لالستخدام.

جدول التحذيرات
الحلالسبباإلشارةنوع اإلنذار

وميض لمبة الثالجة.إنذار فتح الباب.
وميض مؤشر اإلنذار.

ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 2 
دقائق.

أغلق الباب.

ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 4 إطفاء مصباح الثالجة.إنذار فتح الباب.
دقائق.

أغلق الباب.

اتصل بخدمة ما بعد البيع.عطل في المنتج.وميض أي مؤشر لدرجة الحرارة.عطل.

بعض األصوات الوظيفية التي يمكن أن تسمعها

صوت تشويش عند تشغيل الجهاز للمرة األولى أو 
بعد فترة توقف طويلة.

صوت قرقرة عندما يدخل سائل التبريد في 
األنابيب.

وصوت »بررررر« عندما يتم تشغيل 
الكمبريسور.

صوت أزيز عندما يبدأ صمام الماء أو المروحة في 
العمل.

أما صوت النقر فيأتي من الثرموستات التي تضبط صوت تكسير عندما يبدأ الكمبريسور في العمل.
عدد مرات تشغيل الكمبريسور.
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ملف المنتج
WWW يمكن تنزيل ملف المنتج الذي يحتوي على معلومات الطاقة 

http : / / docs . www . whirlpool . eu الخاصة بالمنتج من موقع

كيفية الحصول على دليل االستخدام والعناية
< WWW قم بتنزيل دليل االستخدام والعناية من موقعنا 

 http : / / docs . www . whirlpool . eu 
)يمكنك استخدام رمز االستجابة السريعة "QR"  هذا(، 

والذي يحدد الرمز التجاري للمنتج.
< ويمكن كحل بديل االتصال بخدمة ما بعد البيع 

االتصال بخدمة ما بعد البيع
يمكنك االطالع على تفاصيل االتصال بنا في كتيب 

الضمان. يرجى عند االتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر 
الرموز المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

ُطبع في إيطاليا

 طريقة تخزين األطعمة 
والمشروبات

مفتاح األشكال

منطقة التبريد
من المقترح أن يستخدم لتخزين المشروبات والحليب والمواد 

الغذائية ومنتجات األلبان، واألطعمة المعلبة، واللبن،و البيض، 
والزبدة والصلصات والمخلالت والحلويات

 المنطقة األكثر برودة: 
منطقة العناية بالطعام C° / إزالة الثلج اآلمن *

من المقترح أن تستخدم لتخزين اللحوم واألسماك واللحوم 
الباردة والمكرونة الطازجة المحشوة والطعام المطهو وبقايا 

الطعام.
من المقترح أن تستخدم هذه المنطقة أيًضا إلزابة الثلج عن 

الطعام. 

درج الخضروات والفاكهة

درج منطقة التجميد السريع
يقترح استخدام منطقة اقصى تبريد لتجميد األطعمة الطازجة 

والطعام المطهو.

أدارج عادية للمجمد
من المقترح أن تستخدم لتخزين الطعام المجمد واأليس كريم.

يوضع األيس كريم في منطقة األرفف الخارجية

مالحظة ال يتوافق اللون الرمادي مبفتاح األشكال مع لون األدراج

حيز التبريد
استخدم أوعية بالستيكية أو معدنية أو ألومنيوم أو 

زجاجية قابلة إلعادة التدوير ورقائق البالستيك 
لتخزين األطعمة.

اقتصر دائما على استخدام األوعية المغلقة لحفظ 
السوائل أو األطعمة التي قد يصدر عنها رائحة أو 

التي تتأثر بالروائح والنكهات األخرى، أو قم 
بتغطيها.

إذا لم يكن لديك سوى كمية ضئيلة من الطعام 
لوضعها في الثالجة، نوصي باستخدام األرفف 

أعلى درج تخزين الفاكهة والخضراوات، حيث تعد 
هذه أبرد منطقة في حيز التبريد.

يجب دائما فصل األطعمة التي يصدر عنها كمية 
كبيرة من غاز اإليثيلين واألطعمة التي تتأثر بهذا 
الغاز، مثل الفاكهة والخضراوات والسالطة أو لفها 

حتى ال يقل العمر التخزيني لها، على سبيل 
المثال، ال تقم بتخزين الطماطم مع فاكهة الكيوي 

أو الكرنب.
لتجنب سقوط الزجاجات، يمكنك استخدام حامل 

الزجاجات )متوفر في موديالت معينة(.
ال تقم بتخزين األطعمة مالصقة لبعضها، للسماح 

بتدوير كاف للهواء.

حيز التجميد
الفريزر هي مكان التخزين المثالي للطعام 

المجمد وإعداد مكعبات الثلج وتجميد األطعمة 
الطازجة في حيز التجميد.

عدد الكيلوجرامات األقصى لألطعمة الطازجة 
الممكن تجميدها لمدة 24 ساعة مبين على لوحة 

الصنع )...كجم/24 ساعة(.
إذا كانت لديك كمية قليلة من الطعام تريد 

تخزينها في الفريزر، فنحن ننصحك باستخدام 
أكثر منطقة برودة في حيز التجميد، وهي المنطقة 

الوسطى.


