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شرح المنتج

الدليل المرجعي اليومي

قبل استخدام الجهاز اقرأ دليل الصحة والسالمة بعناية.

Whirlpool شكرًا على شرائك منتج
لتلقي المزيد من الدعم والمساعدة الشاملة، ُيرجى تسجيل 

www . whirlpool . eu / register منتجك على
WWW

يمكنك تنزيل دليل االستخدام والعناية من خالل زيارة موقعنا 
على www . whirlpool . eu واتباع التعليمات بظهر هذا 

الكتيب.

زر تشغيل حجرة التجميد	. 
زر التجميد السريع	. 
الضوء األزرق للتجميد السريع	. 
الضوء األصفر لدرجة حرارة حجرة التجميد	. 
الضوء األصفر لدرجة حرارة الثالجة	. 
لتبريد السريع	.  الضوء األزرق ل
زر التبريد السريع	. 
زر تشغيل الثالجة	. 

الجهاز

لوحة التحكم

لوحة التحكم *	. 
حجرة الفاكهة والخضراوات *	. 
منطقة العناية باألطعمة 0 درجة مئوية / 	. 

اإلذابة اآلمنة*
حجرة التجميد والتخزين	. 
األرفف القابلة للتحريك *	. 
مؤشر درجة الحرارة *	. 
رف للزجاجات*	. 
رف الزجاجات*	. 
قدم التسوية	. 

* تختلف حسب الرقم و/أو الوضع، وتتوفر في طرز 
معينة فقط.
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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 لحيز التبريد، إعدادات حجرة التجميد.

االستخدام اليومي
الوظائف

زر تشغيل حجرة التجميد
لتنظيم درجة الحرارة حجرة التجميد. الزر يستخدم مع زر التجميد السريع 

لتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج بالضغط عليهما لمدة 3 ثواٍن.

درجة حرارة الفريزر
لضبط درجة حرارة حجرة التجميد، اضغط على زر درجة الحرارة المئوية 
لتشغيل حجرة التجميد. يمكن ضبط حرارة الفريزر بين 18- درجة مئوية 

و - درجة مئوية كما هو موضح بواسطة مصابيح حرارة الفريزر.

التجميد السريع
ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من األغذية ُيراد تجميدها 

في حجيرة الفريزر. اضغط على زر التجميد السريع لتمكين أو تعطيل 
الوظيفة. عند تنشيط وظيفة التجميد السريع، سيضيء المصباح األزرق في 
شاشة حجرة التجميد. بعد 24 ساعة ضع األغذية المراد تجميدها في السلة 

العلوية لحجيرة الفريزر. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 48 ساعات، أو 
يمكن تعطيلها يدويا بالضغط على زر حرارة التجميد السريع.

درجة حرارة الثالجة
لضبط درجة حرارة التجميد، اضغط على زر درجة الحرارة المئوية لتشغيل 
الثالجة. يمكن ضبط حرارة الثالجة بين +2 درجة مئوية و+8 درجة مئوية 

كما هو موضح بواسطة مصابيح حرارة الثالجة.

التبريد السريع
عند استخدام وظيفة التبريد السريع Fast Cool من الممكن زيادة التبريد 
في حجيرة الثالجة. ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من 

 Speed Cool األغذية في حيز التبريد. اضغط على زر التبريد السريع
لتنشيط وظيفة التبريد السريع. عند تنشيط وظيفة التبريد السريع، سيضيء 
المصباح األزرق على شاشة الثالجة. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 6 

ساعات، أو يمكن تعطيلها يدويا بالضغط على زر التبريد السريع.

مصباح الثالجة
يستخدم نظام اإلضاءة داخل حجيرة الثالجة مصابيح LEDs، مما يسمح 

بإضاءة أفضل وكذلك استهالك منخفض جدا للطاقة.وفي حال تعطل نظام 
إضاءة مصابيح LED، ُيرجى االتصال بالصيانة الستبداله.

	th SENSE
تعمل وظيفة esneS ht6 أوتوماتيكيا لتضمن الظروف المثلى لحفظ 

األغذية المخزنة.

SMART DISPLAY العرض الذكي
يمكن أن ُيستخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة. لتنشيط خيار العرض الذكي 

 Fridge °C اضغط على  أزرار حرارة الثالجة SMART DISPLAY
وحرارة الفريزر C° Freezer في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع 

صوت اإلشارة الصوتية. إللغاء تنشيط هذه الوظيفة كرر نفس اإلجراء. تذكر 
3 أن هذه الوظيفة ال تؤدي إلى فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء، بل إنها 

تقلل فقط من استهالك الطاقة بالشاشة الخارجية.

مؤشر درجة الحرارة *
يوضح مؤشر درجة الحرارة لك إذا كانت درجة الحرارة في هذا التجويف باردة 

."OK" بالدرجة الكافية للتخزين باستخدام الكلمة
تحقق من ظهور كلمة "OK" بوضوح بإضاءة المؤشر )اطلع على 1. 

الصورة أدناه(.

في حال عدم ظهور كلمة "OK" فهذا يعني أن درجة الحرارة عالية 2. 
للغاية: اضبط درجة حرارة أقل وانتظر لمدة 01 ساعات حتى تستقر درجة 

الحرارة.
تحقق من إضاءة المؤشر مرة أخرى: عند الضرورة، أعد ضبطه بعد 3. 

عملية البدء. في حال إضافة كميات كبيرة من الطعام أو في حال تكرار 
فتح باب الثالجة، فمن الطبيعي أال يظهر المؤشر OK. انتظر ما ال يقل 

عن 10 ساعات قبل ضبط مقبض تشغيل الثالجة على إعداد أعلى.

انظر دليل االستخدام والعناية لمزيد من التفاصيل حول الوظائف / انظر الصفحة 
األخيرة لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على دليل االستخدام والعناية
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منطقة العناية باألطعمة 0 درجة مئوية / اإلذابة اآلمنة*
تم تصميم الحجرة للحفاظ على الطعام الطازج مثل اللحوم واألسماك. درجة 

الحرارة المنخفضة في الحجرة تجعل من الممكن تخزين األطعمة لمدة 
أقصاها أسبوع واحد، وأجريت االختبارات على منتجات اللحوم، بدون تغير 

في مكوناتها وشكلها ومذاقها. تعتبر مناسبة أيًضا للغاية إلذابة األطعمة 
الصحية حيث تمنع اإلذابة ذات درجة الحرارة المنخفضة أي تزايد 
للميكروبات بينما تحمي خصائص الطعم. ليست مناسبة للفواكه 

والخضراوات والسلطة الخضراء. ولكن يمكن استخدامها للمعكرونة الطازجة 
المحشوة والطعام المطهي أو بقايا الطعام.

سلة الفواكه والخضراوات *
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(، أو أغلقه )الوضع A( لتخزين 

األطعمة مثل الخضروات في بيئة ذات رطوبة مرتفعة نسبيا

األرفف *

A

B

A

B

بسبب األدلة الخاصة، تعتبر األرفف قابلة لإلزالة واالرتفاع قاباًل للضبط مما 
يتيح تخزين الحاويات الكبيرة بسهولة وكذلك األطعمة.

جدول التحذيرات
الحلالسبباإلشارةنوع اإلنذار

وميض لمبة الثالجة.إنذار فتح الباب.
مؤشر اإلنذارات يضيء.

ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 2 
دقائق.

أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إسكات اإلنذار 
إلسكات اإلنذار الصوتي.

ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 4 إطفاء مصباح الثالجة.إنذار درجة الحرارة.
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 مع بيانات الطاقة لهذا المنتج من موقع 

http : / / docs . www . whirlpool . eu Whirlpoolويب

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

الويب http : / / docs . www . whirlpool . eu )يمكنك 
استخدام كود QR(, مع تحديد كود المنتج التجاري.
< 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
موصى بها لتخزين المشروبات واأللبان واألطعمة مثل 
األطعمة ذات منتجات األلبان والزبادي والبيض والزبد 

والصوص والمخلالت والحلوى

درج الخضروات والفاكهة

 منطقة المبرد: 
منطقة العناية باألطعمة 0 درجة مئوية / اإلذابة اآلمنة*

موصى بها لتخزين اللحوم واألسماك واللحوم المجمدة 
والمعكرونة الطازجة المحشوة واألطعمة المطهية وبقايا 

الطعام.
هذه المنطقة موصى بها أيًضا إلذابة األطعمة. 

درج منطقة التجميد
منطقة التبريد الفائق موصى بها لتجميد األطعمة الطازجة/

المطهية.

أدارج عادية للمجمد
موصى بها لتخزين األطعمة المجمدة والمثلجات.

مالحظة: ال يتوافق اللون الرمادي بمفتاح 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.


