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PART NAMES AND FUNCTIONS



SAFETYPRECAUTIONS1
INSTRUCTION MANUAL

All repairs, disassembly and modifications
should be performed only by qualified
technicians. Attempting to perform
these yourself could result in a fire,
malfunction, and injury.

DON'T TAMPER
ELECTRICAL
SHOCK HAZARDS

PRECAUTIONS FOR USE

PROHIBITED

Never splash water directly onto the
product or wash with water as short-
circuit and electrical leakage could result.

Do not damage, modify, excessively bend,
strain, twist or bundle up the power cord.
Also, placing heavy objects the power
cord or squeezing it in a tight place could
damage it, possible resulting in electrical
shock or fire.

Never put flammable or volatile
substances into the unit as explosion and
fire could result.

DANGER OF
EXPLOSION

WARNING

CAUTION

Improper handling of the unit could lead to death or serious injury.

Improper handling of the unit could lead to serious results depending on the circumstances.

To ensure proper use, please thoroughly study these SAFETY PRECAUTIONS before operating the
Unit.
The purpose of the safety precautions in this manual is to ensure safe and correct use of the unit
to minimize risks that could cause serious damage and injury to you or other persons. The safety
precautions are divided into WARNINGS and CAUTIONS. Cases where improper handling of the unit
could lead to death or serious injury are listed under the " WARNING" heading. However, the cases
listed under the " CAUTION" heading could also lead to serious results. To ensure the safety,
adhere strictly to both types of safety precautions.

Text set off by the exclamation mark contains information that should be strictly adhered to.
After reading the instruction manual, store it an easily accessible place where the user(s) of this
product can easily find it.

PRODUCT

Use a dedicated wall outlet. Do not use
extension cords or convenience
receptacles as this could result in
electrical shock, overheating and a fire.

PROHIBITED FLAMMABLE

Never use flammable spray cans or leave
flammable substances near the unit.
Sparks from electrical switches could
result in explosion and fire.
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PRECAUTIONS FOR INSTALLATION

Installation should be performed only by the dealer or a qualified expert. Attempting to
install the unit yourself could result in water leakage, refrigerant leakage, electrical shock,
or fire.

WARNING

WARNING



SAFETYPRECAUTIONS2
INSTRUCTIONMANUAL

The unit is intended for storage of ice-cream
and frozen foods .
Storage of other items than the intended
could have an adverse affect on the items
stored in the unit.

Ice cream, frozen foods

Never place heavy objects or items containing
water on top of the unit. Objects could fall
down and cause injury and spilled water could
deteriorate the insulation of electrical
components and result in electrical leakage.

PROHIBITED

For indoor use only. Using the unit in a
location exposed to rain could result in
electrical leakage and electrical shock.

Do not store bottles and cans in the unit.
The contents could freeze and the
containers break and cause injury.PROHIBITED

PROHIBITED

If you find gas leakage,please don't touch
the chest freezer,and close gas and open
the door for ventilation.Gas leakage
cause explosion, fire, and fire injury.

CAUSION AGAINST
EXPLOSION

GAS

Install the unit in a location where the
floor is sturdy enough to support the
load of the unit. If the floor is not sturdy
enough or installation is incorrectly
performed, the unit could tip over and
falling shelves and products could cause
personal injury.

Store the unit in a location where it is not
exposed to rain. Using a unit that has
been exposed to rain could result in
electrical leakage and electrical shock.

Cooling performance is reduced if the unit is
placed near heat sources such as hot plates and
stoves and if it is exposed to direct sunlight.

Away from hot air sources

Leave disassembly and disposal of the
unit to qualified experts.

Should the unit need temporary storage,
make sure not to store the unit in a
location where children play and take
precautions so that the door cannot be
completely closed. This will minimize the
risk that a child becomes trapped inside
the compartment.
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SAFETYPRECAUTIONS3
INSTRUCTIONMANUAL

If installation in a damp location is
unavoidable, also install an electrical
leakage circuit breaker. If no electrical
leakage circuit breaker is installed,
electrical shock could result.

DANGER OF
ELECTRICAL
SHOCK

Electrical
leakage circuit
breaker

more than10cm

WELL VENTILATED PLACE
Please make more than10cm space between
Chest freezer and wall. If there are no space, cooling
capacity can drop down.

PROHIBITED

Never hang from the door or climb onto
the unit. The unit could tip over or fall
and cause material damage or injury.

Disconnect the power cord plug from the
wall outlet before moving the unit and make
sure that the power cord is not damaged
during transport. A damaged power cord
could result in electrical shock and/or fire.

DISCONNECT
POWER CORD
PLUG FROM
WALL OUTLET

When disconnecting the power cord plug
from the wall outlet, hold at the plug main
body close to the outlet. Pulling the cord
could cause wire breakage, possible
resulting in overheating and fire.

Make sure that the unit does not tip over
or fall when it is moved. A falling unit
could cause serious injury.

PROHIBITED

Never use if the power cord or plug is
damaged or the plug cannot be firmly seated
in the receptacle sockets as electrical shock,
short-circuit and fire could result.

Never touch the power cord plug, other
electrical components, or operate the switch
with wet hands. Electrical shock could result.

PROHIBITED
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BEFORE USE

HOWTOUSE
INSTRUCTIONMANUAL

WAIT 5 MINUTES OR MORE BEFORE RE-STARTING

DEFROSTING

For defrosting chest freezer, don't use a hammer, knife,
or bottle. If you use it, it give damage to inside evaporator,
and chest freezer cannot cool, and inside goods can thaw.WARNING

Remove shipping packaging, tape, etc. and leave lids open for ventilation for a while.
The unit is cleaned before shipment. However, clean the compartment interior once after delivery.
Following installation, refrigeration will start about 10 minutes after operation is started.
Operate for about 2 hours to cool the refrigerator compartment before placing items in the freezer.

Restarting the unit immediately after it has been turned off may cause fuses to blow and activate
the circuit-breaker, the compressor may be overloaded, and/or other damage may occur.

When 5mm frost forms in the freezer, please shave it and throw it away.

If you defrost completely, please do it as follows.
Please make inside empty, and disconnect the power
cord plug.
When frost start thawing, please shave it
and you will be able to defrost in the short time.
After draining, please wipe the inside, and put a rubber
cap on the drain bolt and the inside drain.
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door

chest freezer
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CLEANING
INSTRUCTIONMANUAL

INCASEOF THEFOLLOWING
1 POWER FAILURE

2 WHEN NOTUSED FORA LONG PERIOD

3 WHEN NOT USED TEMPORARILY

1 EXTERIORAND COOLERCOMPARTMENT

2 DOOR



Excessive noise

Is the power supply interrupted?
Is the power cord plug disconnected from the wall outlet?
Are the shop's power fuses blown and/or the circuit breaker activated?
The temperature control dial in the direction of MAX.If too cold,turn dial in
direction of OFF?

Is the floor underneath the freezer sturdy enough?
Is the unit shaking and rattling?
Is the rear panel of the unit contacting a wall, etc.?
A container or something is behind the chest freezer?

The compressor will generate a rather loud sound for a while after operation is
started. The noise will cease together with refrigeration.

Is the place of installation badly ventilated?
Is the freezer exposed to direct sunlight, placed near a heater or stove?
Are the lids opened and closed frequently?
Are items stocked beyond the load line?
The temperature control dial in the direction of MAX.If too cold,turn dial in
direction of MIN?
Much frost forms in the chest freezer?

To prevent any electrical shock hazards, do not disconnect the power cord plug from
the wall outlet with wet hands.

CAUTION

Please check the following items if you encounter problems with the unit. If the problem continues after
taking the proper remedial actions, disconnect the power cord plug from the wall outlet.
Transfer the items stored in the cooler to a box or other container. Then contact the dealer from whom
you purchased this unit and be ready to provide information as listed in "REQUIRED INFORMATION"
below.

Condensation
on cooler
exterior

Condensation may condense on the exterior and door during hot and humid
days or depending on the place of installation. This occurs when the humidity
is high and water particles in the air contact cold surfaces. This is normal.
wipe away condensation with a dry cloth.

of chest freezer
feels hot

Especially in summer or in starting running, the circumference of chest freezer
feels hot. Because chest freezer inside has a pipe for radiating and preventing
condensation.
The heat do not affect inside goods.

REQUIREDINFORMATION
Nature of malfunction
(as accurately as possible)

Product number

Serial number

(inscribed on badge)
Year and date of purchase

Customer's name, address,
phone number

Desired date for service visit

No refrigeration
at all

Inadequate
refrigeration

Appliance sometimes stop running when thermostat turns off.

BEFOREREQUESTINGSERVICE
INSTRUCTION MANUAL

Pipe

The circumference
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INSTRUCTION MANUAL

Handle Cover

Handle

Lock Hook

Below Lock Hook
Screw

1.How to assemble the handle: 2.How to assemble the hook:

(2)Use the Philips type screws to fasten
the handle;

(3)Insert the handle-cover into the handle.

(1)Take out the four screws from the plate
of the handle;

(1)Disassemble two screws from the package;

(2)Position the hook against the package and
tightly fasten the Phillips screws.
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INSTRUCTION MANUAL 

SPECIFICATIONS 
Model No.                                                       EC5200AGW 
Classification of Climate T 

Classification of Electric Shock 
Resistance 

I 

Refrigerant R600a 
Refrigerant & Fill-inVolume(g)                                115g 

Electric energy consumption in kWh 
per 24 hour run 

 

Rated Voltage(V) 220 -240V~  

Rated Frequency(Hz) 50 Hz 

Rated Input Power(W) 180W 

Freezing Capacity(kg/24h)  23kg/24h 

Gross Weight(kg) 63kg 

Net Weight(kg) 71kg 

Overall Dimension(mm)(wxDxH) 1702X709X842(mm) 

Rated Storage Volume(L) 510L 

 دليل التعليمات

 الـمــــــــواصـــفـــــــــــــات
EC5200AGW رقم الموديل
 T تصنيف المناخ

 I تصنيف الصدمة الكهربائية

 9BR600a نوع مائع التبريد
 115g حجم مائع التبريد (جرام)

ساعة)24معدل الطاقة المستهلكة (كيلو وات/  

  ~240V- 220 معدل الجهد الكهربائي (فولت)

 Hz 50 معدل تردد التيار الكهربائي (هيرتز)

 180W معدل القدرة الداخلة للوحدة (وات)

 
23kg/24h 

 63kg الوزن الكلي (كيلو جرام)

 71kg الوزن الصافي (كيلو جرام)

 1702X709X842(mm) ارتفاع)XعمقXأبعاد الوحدة بـ ( ملم ) (عرض

 510L معدل التخزين (لتر)

 

 
 

 
 

 

 

2.329(kWh/24h)

2.329(kWh/24h)
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INSTRUCTION MANUAL 

PART NAMES AND FUNCTIONS 
• Model NO: EC5200AGW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTION MANUAL 

TEMPERATURE ADJUSTMENT 
 

 

 

 

 

Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet 
hands as this could result in frostbite. 

The above image is for reference only, configaration is subject to actual product. 
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SPECIFICATIONS 

Model No. EC4200AGW 
Classification of Climate T 

Classification of Electric Shock 
Resistance 

I 

Refrigerant R600a 
Refrigerant & Fill-inVolume(g) 80g 

Electric energy consumption in kWh 
per 24 hour run 

 

Rated Voltage(V) 220 -240V~  

Rated Frequency(Hz) 50 Hz 

Rated Input Power(W) 165W 

20kg/24h 

Gross Weight(kg) 55kg 

Net Weight(kg) 63kg 

Overall Dimension(mm)(wxDxH) 1411X709X842(mm) 

Rated Storage Volume(L) 410L 

 

 دليل التعليمات

 الـمــــــــواصـــفـــــــــــــات
 EC4200AGW رقم الموديل

 T تصنيف المناخ

 I تصنيف الصدمة الكهربائية

 7BR600a نوع مائع التبريد
 80g حجم مائع التبريد (جرام)

ساعة)24معدل الطاقة المستهلكة (كيلو وات/  

  ~240V- 220 معدل الجهد الكهربائي (فولت)

 Hz 50 معدل تردد التيار الكهربائي (هيرتز)

 165W معدل القدرة الداخلة للوحدة (وات)

20kg/24h 

 55kg الوزن الكلي (كيلو جرام)

 63kg الوزن الصافي (كيلو جرام)

 1411X709X842(mm) ارتفاع)XعمقXأبعاد الوحدة بـ ( ملم ) (عرض

 410L معدل التخزين (لتر)

 
 

 

 

 

Freezing Capacity(kg/24h)

2.329(kWh/24h)

2.329(kWh/24h)
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INSTRUCTION MANUAL 

PART NAMES AND FUNCTIONS 
• Model NO: EC4200AGW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTION MANUAL 

TEMPERATURE ADJUSTMENT 
 

 

Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet 
hands as this could result in frostbite. 

The above image is for reference only, configaration is subject to actual product. 
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SPECIFICATIONS 

Model No. EC3100AGW 
Classification of Climate T 

Classification of Electric Shock 
Resistance 

I 

Refrigerant R600a 
Refrigerant & Fill-inVolume(g) 58g 

Electric energy consumption in kWh 
per 24 hour run 

 

Rated Voltage(V) 220 -240V~  

Rated Frequency(Hz) 50 Hz 

Rated Input Power(W) 140W 

17kg/24h 

Gross Weight(kg) 49kg 

Net Weight(kg)  

Overall Dimension(mm)(wxDxH) 1125X709X842(mm) 

Rated Storage Volume(L) 310L 

 

 دليل التعليمات

 الـمــــــــواصـــفـــــــــــــات
 EC3100AGW 

 T تصنيف المناخ

 I تصنيف الصدمة الكهربائية

 7BR600a نوع مائع التبريد
 58g حجم مائع التبريد (جرام)

ساعة)24معدل الطاقة المستهلكة (كيلو وات/  

  ~240V- 220 معدل الجهد الكهربائي (فولت)

 Hz 50 معدل تردد التيار الكهربائي (هيرتز)

 140W معدل القدرة الداخلة للوحدة (وات)

17kg/24h 

  الوزن الكلي (كيلو جرام)

  الوزن الصافي (كيلو جرام)

 1125X709X842(mm) ارتفاع)XعمقXأبعاد الوحدة بـ ( ملم ) (عرض

310L 

 
 

 

 

 

1.255(kWh/24h)

Freezing Capacity(kg/24h)

1.255(kWh/24h)

 رقم الموديل

 معدل التخزين (لتر)
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44kg

49kg

44kg



 

INSTRUCTION MANUAL 

PART NAMES AND FUNCTIONS 
• Model NO: EC3100AGW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTION MANUAL 

TEMPERATURE ADJUSTMENT 
 

 

Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet 
hands as this could result in frostbite. 

The above image is for reference only, configaration is subject to actual product. 
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 دليل التعليمات

 الـمــــــــواصـــفـــــــــــــات

 T تصنيف المناخ

 I تصنيف الصدمة الكهربائية

5BR600a 
55 حجم مائع التبريد (جرام) g 

ساعة)24معدل الطاقة المستهلكة (كيلو وات/  

  ~240V- 220 معدل الجهد الكهربائي (فولت)

 Hz 50 معدل تردد التيار الكهربائي (هيرتز)

 140W معدل القدرة الداخلة للوحدة (وات)

15kg/24h 

 47kg الوزن الكلي (كيلو جرام)

 42kg الوزن الصافي (كيلو جرام)

 1115X607 X 832 (mm) ارتفاع)XعمقXأبعاد الوحدة بـ ( ملم ) (عرض

250L 

 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

INSTRUCTION MANUAL 

SPECIFICATIONS 
Model No. 

Classification of Climate T 

Classification of Electric Shock 
Resistance 

I 

Refrigerant R600a 
Refrigerant & Fill-inVolume(g) 55 g  

Electric energy consumption in kWh 
per 24 hour run 
Rated Voltage(V) 220 -240V~  

Rated Frequency(Hz) 50 Hz 

Rated Input Power(W) 140W 

 15kg/24h 

Gross Weight(kg) 47kg 

Net Weight(kg) 42kg 

Overall Dimension(mm)(wxDxH) 1115X607 X 832 (mm) 

Rated Storage Volume(L) 250L 

 

 

 

 

1.123(kWh/24h)

EC2600AGW 

EC2600AGW 

1.123(kWh/24h)

Freezing Capacity(kg/24h)

 رقم الموديل

 نوع مائع التبريد

 معدل التخزين (لتر)
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INSTRUCTION MANUAL 

PART NAMES AND FUNCTIONS 
• Model NO: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURE ADJUSTMENT 

(0)

/ 0

Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet 
hands as this could result in frostbite. 

The above image is for reference only, configaration is subject to actual product. 

EC2600AGW 
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Door Lamp



INSTRUCTION MANUAL 

SPECIFICATIONS 
Model No.  

Classification of Climate T T 

Classification of Electric Shock 
Resistance 

I I 

Refrigerant R600a R600a 
Refrigerant & Fill-inVolume(g) 37g 42g 

Electric energy consumption in kWh 
per 24 hour run 
Rated Voltage(V) 220-240 V~  220-240 V~  

Rated Frequency(Hz) 50 Hz 50 Hz 

Rated Input Power(W) 90W 90W 

9kg/24h 12kg/24h 

Gross Weight(kg) 34 kg 38 kg 

Net Weight(kg) 30 kg 34 kg 

Overall Dimension(mm)(wxDxH) 726 X 556 X 825(mm) 946 X 556 X 825(mm) 

Rated Storage Volume(L) 145L 205L 

 دليل التعليمات

 الـمــــــــواصـــفـــــــــــــات
 رقم الموديل

 T T تصنيف المناخ

 I I تصنيف الصدمة الكهربائية

 2BR600a 3BR600a نوع مائع التبريد
 حجم مائع التبريد (جرام)

ساعة)24معدل الطاقة المستهلكة (كيلو وات/  

  ~V~  220-240 V 240-220 معدل الجهد الكهربائي (فولت)

 Hz 50 Hz 50 معدل تردد التيار الكهربائي (هيرتز)

 90W 90W معدل القدرة الداخلة للوحدة (وات)

9kg/24h 12kg/24h 

 kg 38 kg 34 الوزن الكلي (كيلو جرام)

 kg 34 kg 30 الوزن الصافي (كيلو جرام)

 X 556 X 825(mm) 946 X 556 X 825(mm) 726 ارتفاع)XعمقXأبعاد الوحدة بـ ( ملم ) (عرض

 145L 205L معدل التخزين (لتر)

EC1500AGW EC2100AGW

 Freezing Capacity(kg/24h)

0.981(kWh/24h) 1.167(kWh/24h)

EC2100AGW EC1500AGW

42g 37g 

1.167(kWh/24h) 0.981(kWh/24h)
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INSTRUCTION MANUAL 

PART NAMES AND FUNCTIONS 
• Model NO: 

 

 

INSTRUCTION MANUAL 

TEMPERATURE ADJUSTMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet 
hands as this could result in frostbite. 

The above image is for reference only, configaration is subject to actual product. 

EC1500AGW  EC2100AGW 
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موضوعة بالقرب من المسّخن أو الموقد ؟ 
* هل إّن األغطية تفتح وتغلق على نحو متكّرر ؟  

* هل إّن األغراض عالقة تحت خّط التحميل ؟  
* إّن مدالة التحّكم بدرجة الحرارة في اّتجاه الحّد األقصى، بارد 

جًدا، حّرك المدالة في اّتجاه الحّد األدنى ؟  
 * تكّونت كمّية كبيرة من الصقيع على صندوق حجرة التجميد ؟

* هل إّن األرضّية تحت حجرة التجميد ثابتة بما يكفي ؟  ضّجة مفرطة 
* هل إّن الوحدة تهّز وتطقطق ؟  

* على إّن اللوحة الخلفّية للوحدة تتصل بالجدار، الخ ؟  
* توجد حاوية أو شيء ما وراء صندوق حجرة التجميد ؟  

سيصدر الضاغط صوًتا قوًيا لمّدة من الزمن بعد أن يبدأ التشغيل. 
ستتوّقف الضجة مع التبريد.  

تكّثف على الجانب 
الخارجّي من المبّرد 

* يمكن أن يتراكم التكّثف على الجانب الخارجّي والباب في 
خالل األّيام الحاّرة والرطبة أو باالرتكاز على مكان التركيب. 
ويحصل هذا عندما تكون الرطوبة عالية وجسيمات الماء في 

الهواء تتصل باألسطح الباردة. هذا طبيعّي، امسح الكثافة 
بواسطة قماش جاف.  

محيط صندوق حجرة 
التبريد ساخن 

* خصوًصا في فصل الصيف أو عند بدء التشغيل، يكون محيط 
صندوق حجرة التجميد ساخًنا. وألّن صندوق حجرة التجميد فيه 

أنبوب لإلشعاع وتفادي التكّثف، ال تؤّثر السخونة على األغراض 
في الداخل.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 - عندما ال يكون في االستخدام لفترة طويلة من الوقت2

* أخرج كافة األغراض من الحجيرة وافصل قابس حبل القدرة من المقبس الجدارّي. 

* نّظف داخل الحجيرة وامسح كّل الماء. 

لتفادي تكّون العفن والرائحة الكريهة، اترك الباب مفتوًحا لتجّف الحجيرة بشكل كامل.  

 

- عندما ال يكون في االستخدام بشكل مؤّقت 3

* توضع عصا من الخشب بين الباب وصندوق حجرة التجميد وهكذا لن ُيقفل.  

* يرجى عدم وضع صندوق حجرة التجميد في مكان حيث يمكن أن يلعب األوالد. في حال 

احتـُجز األوالد في الداخل، ال يستيطعون الفرار. 

 

قبل طلب الخدمة  
 

يرجى التحّقق من البنود التالية في حال كنت تواجه مشاكل مع الوحدة، وفي حال استمّرت 

المشكلة بعد اّتباع إجراءات التصحيح الصحيحة، افصل قابس حبل القدرة من المقبس 

الجدارّي. انقل األغراض المخّزنة في المبّرد إلى صندوق أو حاوية أخرى. ومن ثّم اّتصل 

بالبائع الذي اشتريت منه هذه الوحدة واستعّد لتقديم المعلومات كما هي مذكروة في 

"المعلومات المطلوبة" أدناه.  

 

  (!)
 تحذير 

لتفادي أّية مخاطر لحصول صدمة كهربائّية، ال تفصل قابس حبل القدرة من 
 المقبس الجدارّي بواسطة يدين رطبتين. 

 
عدم تبريد على 

 اإلطالق
* هل انقطع منبع القدرة ؟  

* هل فصل قابس حبل التوريد عن المقبس الجدارّي ؟  
* هل انفجرت مصاهر القدرة و/أو ُشّغل قاطع الدارة ؟  

* إّن مدالة التحّكم بدرجة الحرارة هي في اّتجاه الحّد األقصى، 
 بارد جًدا، حّول المدالة في اّتجاه مطفأ ؟ 

* هل إّن مكان التركيب مهّوى بشكل رديء ؟  تبريد غير كاف
* هل إّن حجرة التجميد معّرصة ألشّعة الشمس المباشرة، أو 
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افتح وأغلق الباب بشكل أدنى لتفادي تسّرب الهواء البارد من حجيرة حجرة التجميد. إّن 

تغطية أسطح الزجاج الخارجّية ببّطانّية، الخ سيساعد في المحافظة على درجة حرارة 

متدّنية.  

* تعطيل مؤّقت معلن عنه للقدرة  

في حالة التعّطل الطويل للقدرة، ضع ثلًجا جاًفا في حجيرة حجرة التجميد.  

* افتح وأغلق الباب بشكل أدنى. 

* تفاد وضع أغراض جديدة في المبّرد إذ سيرفع هذا درجة الحرارة داخل الحجيرة.  

 



التنظيف  

 
(!)      لتفادي أّية مخاطر لحصول صدمة كهربائّية أو إصابة عبر تحريك مروحة 

الدوران 
 تحذير  افصل دائًما قابس حبل القدرة من المقبس الجدارّي قبل التنظيف. 

 

- الحجيرة الخارجّية وحجيرة المبّرد  1

امسحها بواسطة قماش ناعم وجاف، وفي حال كانت مّتسخة جًدا، امسحها بقماش مرّطب 

بواسطة منّظف. ومن ثّم امسحها بواسطة قماش مغّطس في الماء.  

 

  (!)
 تحذير 

تحذير : ال ترّش الماء مباشرة على المبّرد وال تغسله بالماء، قد تنتج دارة 
 قصيرة وصدمة كهربائّية.

 
 * نّظف المبّرد بشكل منتظم إلبقائه نظيًفا كّل الوقت. 

* ال تستخدم أبًدا مسحوق صقل، أو مسحوًقا 
صابونيا، أو بنزين، أو زيًتا أو ماًء ساخًنا، إذ تلحق 

 هذه المواد الضرر
بالدهان والمكّونات البالستيكّية. 

 

 

- الباب  2

* انزع الباب وامسحه ونّظفه بواسطة قماش جاف.  

 

في حال حصول ما يلي  

 

- تعّطل القدرة  1

* تعّطل قدرة مفاجئ  



كيفّية االستخدام  
            

 

قبل االستخدام 

* انزع تغليف الشحن، والشريط، الخ، واترك الغطاء مفتوًحا للتهوية لمّدة قصيرة. 

* إّن الوحدة منّظفة قبل الشحن. ولكن، نّظف داخل الحجيرة بعد التسليم.  

 دقائق بعد أن يبدأ التشغيل.  10* بعد التركيب، سيبدأ التبريد لحوالى 

* شّغله لحوالى ساعتين لتبريد حجيرة الثّالجة قبل وضع األغراض في حجرة التجميد.  

 

 دقائق أو أكثر قبل إعادة التشغيل 5انتظر 

* إّن إعادة تشغيل الوحدة فوًرا بعد أن تطفأ قد يتسّببب بأن تنفجر المصاهر وينّشط قاطع 

 الدارة، يمكن أن يكون الضاغط مفرط التحميل، و/أو قد يحصل ضرر آخر. 

إزالة الصقيع 

  ملم في حجرة التبريد، يرجى كشطه ورميه. 5عندما يتكّون صقيع بسماكة 

في حال أزلت الصقيع بشكل كامل، يرجى القيام بما يلي :  

- يرجى إفراغ الداخل وفصل قابس حبل القدرة عن الدارة.  1

- عندما يبدأ الصقيع بالذوبان، اكشطه وستكون قادًرا على إزالة الصقيع في وقت قصير.  2

- بعد التصريف، يرجى مسح الداخل ووضع سّداد مّطاطّي على مسمار التصريف 3

والتصريف الداخلّي. 

 
 

 (!)
 تحذير

19B من أجل إزالة الصقيع من صندوق حجرة
التجميد، ال تستخدم مطرقة، أو سّكيًنا أو قارورة. 

في حال استخدمتها، تلحق الضرر بالمبّخر 
الداخلّي وال يمكن أن يبرد صندوق حجرة 
 التجميد ويمكن أن تذوب السلع في الداخل. 

 



13B3تدابير السالمة 
14Bتنبيه (!) 

15B مكان مهّوى بشكل جّيد
 سم موجودة 10تأّكد رجاء من أّن مسافة 

بين صندوق حجرة التجميد والجدار. وفي 
حال لم تكن هناك مسافة، يمكن أن تنخفض 

قدرة التبريد.  

 
 

 

في حال تعّذر تفادي التركيب في موقع 
رطب، رّكب أيًضا قاطع دارة للتسّرب 

الكهربائّي. وفي حال لم ُيرّكب أّي قاطع 
دارة للتسّرب الكهربائّي، قد تنتج صدمة 

كهربائّية.  
 

 
ال تتمّسك بالباب أو تتسّلق على 

الوحدة. قد تتأرجح الوحدة أو تقع وتتسّبب 
بضرر مادّي أو إصابة.  

 

افصل قابس حبل القدرة من المقبس 
الجدارّي قبل نقل الوحدة وتأّكد من أّن حبل 
القدرة لم يتضّرر في خالل النقل. وإّن حبل 
قدرة متضّرر قد ينتج في صدمة كهربائّية 

و/أو حريق.  

 
ال تلمس أبًدا قابس حبل القدرة، أو 

المكّونات الكهربائّية األخرى، أو تشّغل 
المفتاح الكهربائّي بواسطة يدين رطبتين. قد 

تنتج صدمة كهربائّية. 

 
 
 

ال تستخدم الوحدة أبًدا في حال كان 
حبل القدرة أو القابس متضّرًرا أو ال يمكن 

أن ُيثّبت بشكل ثابت في المقابس إذ قد 
تحصل صدمة كهربائّية ودارة قصيرة 

وحريق. 

 
18B عندما تفصل قابس حبل القدرة من (!)

القابس الجدارّي، أمسكه بالهيكل الرئيسّي 
للقابس بالقرب من مقبس التغذية. إّن سحب 

الحبل قد يستّبب بتضرر السلك، وينتج 
بشكل ممكن في إفراط اإلحماء والحريق. 

 

(!) تأّكد من أّن الوحدة ال تميل أو تقع عندما 
تنقل. وإّن سقوط وحدة يمكن أن يتسّبب 

بإصابة خطرة.  

 
 



 

سيخّفض هذا خطر أن ينحبس الولد في 
داخل الحجيرة. 

 
 
 
 
 
 



  2تدابير السالمة 
 

ال تخّزن القوارير والعلب المعدنّية في 
الوحدة. قد يتجّمد المحتوى وتنفجر الحاويات 

وتتسّبب بإصابة.  
 

 

(!) إّن الوحدة مخّصصة لتخزين المثّالجات 
واألطعمة المثّلجة. 

إّن تخزين أغراض أخرى غير المطلوبة قد 
يكون له أثر معاكس على األغراض 

 المخّزنة في الوحدة.

 
من أجل االستخدام الداخلّي فقط. إّن 

استخدام الوحدة في موقع معّرض للمطر قد 
ينتج في تسّرب كهربائّي وصدمة كهربائّية.  

 
 
 
 

ال تضع أبًدا األغراض الثقيلة أو 
البنود التي تحتوي على الماء على أعلى 

الوحدة. قد تقع األغراض وتتسّبب بإصابة 
وإّن الماء المنسكب يمكن أن يتلف عزل 

المكّونات الحرارّية وينتج في تسّرب 
كهربائّي. 

 
(!) رّكب الوحدة في موقع حيث تكون 

األرضّية ثابتة بما يكفي لتحّمل ثقل الوحدة. 
وفي حال لم تكن األرضّية ثابتة بما يكفي أو 

تّمت تأدية التركيب بشكل غير صحيح. 
يمكن أن تميل الوحدة وتقع والرفوف وقد 

تتسّبب المنتجات بإصابة شخصّية. 

 

في حال وجدت تسّرًبا للغاز، يرجى 
عدم لمس صندوق حجرة التجميد وإقفال 
الغاز وفتح الباب للتهوية. يتسّبب تسّرب 

الغاز بانفجار، واندالع حريق وإصابة 
بحروق.  

 
(!) خّزن الوحدة في موقع حيث ال تتعّرض 

للمطر. وإّن استخدام وحدة قد تعّرضت 
للمطر يمكن أن ينتج في تسّرب كهربائّي 

وصدمة كهربائّية.  

 

(!) أبق الوحدة بعيدة عن مصادر الهواء 
الساخن.  

ينخفض أداء التبريد في حال كانت الوحدة 
موضوعة بجانب مصادر حرارة مثل 

اللوحات الساخنة والمواقد وفي حال 
تعّرضت ألشّعة الشمس المباشرة.  

 
(!) دع عملّية الفّك والتخّلص من الوحدة إلى 

خبراء مؤّهلين.  
 

(!) في حال كانت الوحدة تحتاج إلى تخزين 
مؤّقت، تأّكد من عدم تخزين الوحدة في 

موقع حيث يلعب األوالد، واّتخذ التدابير 
وهكذا ال يمكن إقفال الباب بشكل كامل. 



 

11B التدابير الوقائية لألستخدام
12Bتحذير (!) 

يجب أن تؤّدى كافة عملّيات 
التصليح، والتفكيك، والتعديالت فقط من قبل 

فّنيين مؤّهلين. وإّن محاولة أدائها بنفسك 
يمكن أن ينتج في اندالع حريق، وعطل 

وإصابة.  
 

 

ال ترّش أبًدا الماء بشكل مباشر في 
المنتج أو تغسله بواسطة الماء إذ قد تنتج 

 دارة قصيرة وتسّرب كهربائّي
 

 

ال تضع أبًدا مواد سريعة االلتهاب أو 
متطايرة على الوحدة إذ قد ينتج انفجار أو 

 حريق. 

 

ال تلحق الضرر، أو تعّدل، أو تحني 
بشكل مفرط، أو تجهد، أو تلوي أو تحزم 
حبل القدرة. كما إّن وضع أغراض ثقيلة 

على حبل القدرة أو ضغطه في مكان ضّيق 
يمكن أن يلحق الضرر به، وينتج بشكل 

ممكن في حصول صدمة كهربائّية أو 
حريق.  

 
استخدم مقبًسا جداريا مكّرًسا. ال 

تستخدم أسالك االمتداد أو مأخذ التّيار إذ قد 
ينتج هذا في صدمة كهربائّية، وفرط إحماء 

واندالع حريق.  

 

ال تستخدم أبًدا العلب القابلة لالشتعال 
أو تترك المواد القابلة لالشتعال بالقرب من 

الوحدة. إّن الشرارات من المفاتيح 
الكهربائّية يمكن أن تنتج في حصول انفجار 

وحريق. 

 



 

* تدابير وقائّية للتركيب  

 

10B تحذير (!) 
(!) يجب أن ُينجز التركيب فقط من قبل البائع أو خبير مؤّهل. وإّن محاولة تركيب الوحدة 

 بنفسك يمكن أن ينتج في تسّرب الماء، أو تسّرب المبّرد، أو صدمة كهربائّية، أو حريق. 

 

 

 



* في حال حصول ما يلي  

* قبل طلب الخدمة 

 
 االستخدام المناسب يوّفر الكهرباء

 

دليل التعليمات  

 

  1تدابير السالمة 

 

* لضمان االستخدام الصحيح، يرجى دراسة تدابير السالمة بشكل كامل قبل تشغيل 

الوحدة.  

* إّن غرض تدابير السالمة في هذا الدليل هو ضمان االستخدام اآلمن والصحيح للوحدة 

لخفض المخاطر التي قد تتسّبب بضرر خطير وإلحاق اإلصابة بك أو بأشخاص آخرين. 

. وإّن الحاالت حيث إّن المناولة غير التحذيرات والتنبيهاتوتقّسم تدابير السالمة إلى 

الصحيحة للوحدة يمكن أن تؤّدي إلى الوفاة أو اإلصابة الخطرة مذكورة تحت عنوان 

"التحذير". ولكّن الحاالت المذكورة تحت عنوان "التنبيه" يمكن أن تؤّدي أيًضا إلى 

نتائج خطيرة. ولضمان السالمة، تقّيد بشكل تام بنوعي تدابير السالمة.  

 

   مناولة غير صحيحة للوحدة يمكن أن تؤّدي إلى الوفاة أو اإلصابة الخطرةتحذير
مناولة غير صحيحة للوحدة يمكن أن تؤّدي إلى نتائج خطرة باالرتكاز على  تنبيه   

                الظروف

 

* إّن النص الموسوم بعالمة تعّجب (!) يتضّمن معلومات يجب التقّيد بها بشكل تام. 

* بعد قراءة دليل التعليمات، احفظه في مكان يسهل الوصول إليه حيث يستطيع مستخدم 

(مستخدمو) هذا المنتج إيجاده بسهولة. 



صندوق حجرة تجميد  

 حجرة التجميد  –صندوق الثالجة 

صندوق حجرة التجميد/الثالجة  

صندوق حجرة التجميد  

صندوق الثّالجة 

صندوق الثّالجة-حجرة التجميد  

دليل التركيب  

(دليل التركيب) 

 

نشكرك على شراء منتج.  

 تقرأ دليل التعليمات هذا قبل تشغيل الوحدة. ولضمان االستخدام الصحيح، نوصي بأن

المحتويات 

* تدابير السالمة  

* كيفّية االستخدام  

* التنظيف  




